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Kļūsti par mūsējo!
Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dzie-

dot, dejojot!
Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, vei-

cam skolas ēku, telpu remontus, iekārtojam 
kabinetus, nodrošinām ar mācību līdzekļiem, 
grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies 
programmās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, 
piedalāmies dažādos projektos, braucam mā-
cību ekskursijās, ir bezmaksas ēdināšana, sko-
las transports.

Mēs nodrošinām šādu programmu apguvi: 
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojo-

šā virziena programma (3101 10 11) 
• Pamatizglītības programma (2101 11 11) 
• Pirmsskolas izglītības programma (0101 

11 11)
• Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
(2101 56 11)

• Apmācības programma – „B” kategorijas 
autovadītājs”

Visas izglītības programmas ir akreditētas 
līdz 2020. gada 27. aprīlim.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa 
1. - 4.klasei, ir ļoti daudzveidīgs interešu iz-
glītības piedāvājums (deju kolektīvi visām 
vecuma grupām, mūsdienu deju grupa, an-
sambļi, solo, skolas avīzes izdošana, kristīgā 
mācība). Skolas telpās darbojas Jēkabpils 
mākslas skolas fi liāle un Sēlijas sporta sko-
las fi liāle. Skolotāji strādā papildus ar talan-
tīgajiem skolēniem un palīdz tiem, kuriem 
ir grūtības vielas apguvē. Skolēni piedalās 
olimpiādēs, konkursos, sacensībās, koncer-
tos. Skolai ir savas tradīcijas, notiek dažādi 
pasākumi. Ar 2018. gada 1. septembri tiek 
nodrošināts internāts. Skolēniem, kas sek-
mīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības no-
teikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas 
internātā ir bezmaksas pakalpojums.

Aicinām vecākus un skolēnus izvēlēties 
mūsu skolu!

• 1,5-4-gadīgus un 5-6-gadīgus bērnus ap-
mācībai pirmsskolas grupās

• sākumskolas, pamatskolas posmā no 1. - 9. 
klasei

• vidusskolas posmā no 10. - 12. klasei
Dokumentus pieņem no skolēna vecākiem 

vai pilngadīga skolnieka no plkst. 9.00 līdz 
14.00, sākot ar 1. jūniju.

Tiem, kuri dosies uz 10. klasi, pirmsskolu, in-
ternātu, lūgums iesniegt dokumentus līdz 22. 
jūnijam, lai varētu plānot un organizēt darbu 
skolā. 

Līdzi jāņem: liecība vai apliecība par pamat-
izglītību un sekmju izraksts (oriģināli), dzimša-
nas apliecība, medicīnas karte. 

Lūgums savu izvēli izdarīt savlaicīgi un pie-
teikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi!

Tel: 65231061, 27008981 Uz tikšanos skolā!
Direktore O.Spēka 

Zasas vidusskola Tevi gaida!

Jēkabpils novada apvienotajā komitejā 
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājas 
vietniece Ilvija Daņiļeviča domes deputātiem 
sniedza plašu skaidrojumu par izmaiņām paš-
valdības bilances posteņos un citiem 2017. 
gada pārskata rādītājiem.

Domes sēdē tika apstiprināta Jēkabpils no-
vada pašvaldības fi nanšu pārskata par 2017. 
gadu bilances kopsumma 15 862 008 eiro; 
apstiprināts Jēkabpils novada fi nanšu pārskats 
par 2017. gada izpildes rezultātu, kā arī fi nanšu 
pārskata 2017. gada vadības ziņojums.

Naudas pieaugumu pamatbudžetā galve-
nokārt veido palielinājums uz ES projektu rea-
lizācijas rēķina, tāpat īstenotajiem “LEADER” 
projektiem u.c. Ar pozitīvu rezultātu – 833 912 
eiro – ir tikts ārā no negatīvā rezultāta aizvadī-
tajā gadā.

Savukārt speciālā budžeta izpildes rezul-
tātus ietekmējis autoceļu fonda līdzekļu atli-

kums gada beigās – 152 039 eiro.
Vadības ziņojumā, ko parakstījis domes 

priekšsēdētājs Aivars Vanags, ir sacīts, ka 
diemžēl turpinās skolēnu skaita samazināša-
nās, līdz ar to pieaug izmaksas uz vienu skolē-
nu. Skolu optimizācijai būtu jānotiek kopā ar 
ceļu kvalitātes uzlabošanos, tomēr pagaidām 
vērojama pretēja tendence. Skolēnu autobusi 
pa sliktajiem ceļiem stipri nolietojas.

Sakarā ar paredzamo internātskolu likvidē-
šanu aktuāls kļūst jautājums par internāta iz-
veidošanu pie pašvaldības mācību iestādēm.

Būtiskākos riskus un neskaidrības veido jau-
tājums, cik fi nanšu pašvaldībai būs nepiecie-
šams pedagogu algu samaksai. Būtisks risks 
ir katastrofālais grantēto valsts ceļu stāvoklis. 
Pašvaldībai saasinās arī personāla jautājums, 
jo laukos ir apgrūtināta darbinieku nokļūšana 
uz darbavietu.

Aija Valdmane

Jēkabpils novadā apstiprina fi nanšu pārskatu

Ar 2018. gada 1. jūniju sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā 
veic SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, līdz ar to 
iedzīvotājiem bija radušies jautājumi arī 
par esošo atkritumu konteineru turpmāku 
izmantošanu.

Atbildi sniedza SIA “Vidusdaugavas SPA-
AO” valdes loceklis Jānis Bisenieks:

“Vidusdaugavas SPAAO” pārņem no “Jē-
kabpils pakalpojumiem” visus atkritumu 
konteinerus. Tādējādi publiskajās vietās 
esošie 1,1 kbm un 0,77 kbm sadzīves un 
dalīti vākto atkritumu konteineri nekur 

netiks pārvietoti, un iedzīvotāji tos varēs 
lietot kā līdz šim ierasts. Arī uzņēmumiem 
un iedzīvotājiem šīs kubatūras konteineri 
paliek viņu rīcībā. Tas pats attiecas arī uz 
savulaik iedzīvotājiem izsniegtajiem 0,12 
kbm un 0,24 kbm konteineriem. Arī tie pa-
liek iedzīvotāju rīcībā. Klienti, kas sadzīves 
atkritumus marķēto maisu vietā turpmāk 
vēlas uzkrāt konteineros, bet par to vēl nav 
vienojušies, slēdzot līgumu, lūgums sazinā-
ties ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” līgumu 
slēgšanas administratoru: tel. 28367235. ”

Jēkabpils novada pašvaldība

Par atkritumu konteineriem Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldība 
PĀRDOD universālo 
pašgājējmašīnu PEA 1.0

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par 
brīvu cenu transporta līdzekli – Universālo 
pašgājējmašīnu PEA 1.0 ar valsts Nr. T5060LB, 
izlaiduma gads 1990.

Universālās pašgājējmašīnas PEA 1.0 atra-
šanās vieta – Ābeļu pagasta pārvalde; Apskate 
piesakāma pa tālruni 26587126.

Universālās pašgājējmašīnas PEA 1.0 nosa-
cītā cena – EUR 2 650,00 (divi tūkstoši seši simti 
piecdesmit euro un 00 centi). Personām, kuras 
vēlas iegādāties transporta līdzekli, jāiesniedz 
pieteikums Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, tās darba laikā līdz 
13. jūlijam (ieskaitot). Vairāku pretendentu gadī-
jumā, tiks rīkota izsole starp pretendentiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Informātikas skolotāja 
vakance Zasas vidusskolā

Zasas vidusskolā 2018./2019.m.g. 
pieejama vakance – informātikas skolotājs, 

datorspeciālists. 

Plašāka informācija pa telefonu: 
27008981 (direktore).

Zasas vidusskolas direktore O.Spēka



2018. gada 21. jūnijs 3NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

2018. gada 22. un 29. jūnijā 
Sēlijā notiks semināri par lauku 
tūrisma produktu attīstību un pa-
kalpojumu sniedzēju labbūtību 
mazajās apdzīvotajās vietās, kas ir 
turpinājums jau 2017. gada nogalē 
uzsāktajai „Sēlijas Salu” iniciatīvai.

Daudzu gadu garumā tūristu 
skaits Latvijā turpina pieaugt, un 
arī 2017. gadā šo skaitu nemazinā-
ja pat lietainā un vēsā vasara, to-
mēr „Lauku ceļotāja” apzinātie dati 
norāda, ka ir vērojama tendence, 
ka no aprites iziet tie tūrisma pa-
kalpojuma sniedzēji, kuri nenotur 
pietiekami augstu kvalitātes lati-
ņu, neseko klientu prasībām un 
vajadzībām. Turpretī kvalitatīvs 
piedāvājums joprojām ir piepra-
sīts – gan naktsmītņu, gan ēdinā-
šanas, gan apskates saimniecību, 
gan citu pakalpojumu kontekstā.

17 mazas apdzīvotas lauku vie-
tas Sēlijā ir kā pērles ar brīnišķīgu 
un unikālu, turklāt katrā vietā ļoti 
atšķirīgu stāstu un objektiem, kas 
ir interesanti apskatei ne vien tu-
vajiem kaimiņiem, bet ikvienam 
Latvijas vai ārvalstu iedzīvotājam. 
Kā veidot, uzturēt un pilnveidot 
tūrisma piedāvājumu, kas piepil-
dītu dažādo ceļotāju gaidas un 
vēlmes, vienlaikus neiztukšojot arī 
pakalpojuma piedāvātāju emo-
cionāli un fi ziski? Kādas ir šī brīža 
aktuālās tūrisma nozares tenden-
ces? Kā padarīt piedāvājumu uni-
kālu un pilnveidot to, lai ciemiņi 
atgrieztos un ieteiktu piedāvāju-
mu arī citiem? Atbildes uz šiem un 
citiem jautājumiem projekta „Sēli-

jas Salas” ietvaros meklēsim divās 
jūnija piektdienās.

Seminārs „Ielīgošana 
Sēlijas Salu viesmīlībā” 
norisināsies 22. jūnijā, 
piektdienā, Elkšņu kultūras 
namā, Viesītes novadā no 
plkst. 10.00 līdz 14.30.

Dienas pirmajā daļā paneļa se-
sijā ar pašvaldību pārstāvjiem no 
Sēlijas Salu teritorijas tiks diskutēts 
par tūrisma attīstības stratēģijām, 
plānotajām aktualitātēm, sinerģi-
ju starp novadu un kopienu rīcību, 
kā arī par sadarbības veicināšanu 
starp dažādām iesaistītajām pu-
sēm veiksmīgāka piedāvājuma 
nodrošināšanai.

Semināra otrajā daļā notiks 
interaktīva un praktiskiem piemē-
riem bagāta darba sesija kopā ar 
tūrisma nozares eksperti un so-
ciālpsiholoģisko treniņu vadītāju 
Dzintru Līci par to, kā vissekmīgāk 
veidot attiecības starp pakalpo-
jumu sniedzējiem un klientiem/
tūristiem; kā saglabāt noturību ik-
dienas darbībā, kas ļauj nezaudēt 
enerģiju un palīdz saglabāt prieku 
darbā ar cilvēkiem; kā būt atvēr-
tam pārmaiņām.

Seminārs „Tūrisma 
piedāvājumi Sēlijas Salās” 
norisināsies 29. jūnijā, 
piektdienā, Biržu tautas 
namā, Salas novadā no plkst. 
10.00 līdz 14.30.

Par jaunākajām tūrisma attīstī-
bas tendencēm Latvijā, iespējām 

tās efektīvi izmantot un praktiskus 
padomus par sevis pozicionēšanu 
un komunikāciju piedāvājuma 
pilnveidē ziņos Latvijas Investīciju 
attīstības aģentūras tūrisma de-
partamenta vadītāja Inese Šīrava 
un Latvijas Lauku tūrisma asoci-
ācijas “Lauku ceļotājs” direktore 
Asnāte Ziemele.

Semināra otrajā daļā trīs pa-
ralēlās darba sesijās eksperti un 
Sēlijas Salu tūrisma produktu 
piedāvātāji diskutēs par veiksmes 
stāstiem un labajām praksēm, 
kas pārņemamas citviet, kā arī iz-
aicinājumiem un iespējamiem to 
risinājumiem.

Pasākumos īpaši aicināti pieda-
līties Sēlijas Salu tūrisma piedāvā-
juma veidotāji, kuri jau vairākkār-
tīgi iesaistījušies aktivitātēs, tāpat 
aicinām arī visus Sēlijas Salu vei-
došanas atbalstītājus un kopienu 
pārstāvjus, vietējo rīcības grupu 
pārstāvjus, Sēlijas Salu novadu 
pašvaldību attīstības daļas, tūris-
ma, uzņēmējdarbības, kultūras 
jomu pārstāvjus, plānošanas re-
ģionu pārstāvjus un ikvienu citu, 
kas vēlas uzzināt vai iesaistīties 
Sēlijas salu tūrisma potenciāla 
pilnveidē.

Informācija par semināriem 
pieejama arī mājaslapā: www.fa-
cebook.com/selijassalas/

Aicinām pieteikt dalību, sazino-
ties telefoniski vai rakstiski –

Zanei Puriņai, 

Latvijas Lauku forums, 

t. 28855427, e-pasts: 

laukuforums@gmail.com

Aktivitātes notiek Lauku part-
nerības “Sēlija”, Aizkraukles rajo-
na partnerības un Daugavpils un 
Ilūkstes novadu lauku partnerības 
“Kaimiņi” starpteritoriālās sadar-
bības projekta „„Sēlijas salas” – te-
matiskais tūrisms mazajās lauku 
apdzīvotajās vietās kā ekonomis-
kās un sociālās izaugsmes veicinā-
tājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”, 
ietvaros.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īs-
tenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā 19.3. “Starpterito-
riālā un starpvalstu sadarbība”, pro-
jekta vadošais partneris ir biedrība 
Lauku partnerība „Sēlija”. Projekta 
mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekono-
misko un sociālo attīstību Sēlijas 
teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās 
apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt 
uzņēmējdarbības un darba tirgus 
attīstību reģionālā līmenī, kā arī 
kopējo reģiona atpazīstamību na-
cionālā un starptautiskā līmenī. Uz-
labot „salu” ekonomisko potenciālu 
konkurētspējīgu tūrisma produktu 
un kopēja mārketinga attīstībai, 
kam pamatā ir tradicionālās vērtī-
bas un vienota koncepcija.

Jūnijā notiks interaktīvi un praktiski semināri par 
viesmīlību un tūrismu Sēlijas Salās

Jēkabpils novada dome mar-
tā lēma par atbalstu Jēkabpils 
novada pašvaldības projektam 
“Zasas vēsturiskā muižas parka 
vides pieejamības uzlabošana”.

Pasākuma laikā tiek plānots 
īstenot Zasas muižas parka infra-
struktūras atjaunošanas un lab-
iekārtošanas darbus, paredzot 
betona kāpņu, atpūtas zonas 
“Sēnīte”, lapenes Cukurkalniņā, 
strūklakas un zāliena atjauno-
šanu, jaunu soliņu, atkritumu 
urnu, norāžu uzstādīšanu, jaunu 
stādījumu un bruģētu laukumu 
ierīkošanu pie strūklakas, deko-
ratīvā žoga posma un āra sauso 

tualešu ierīkošanu.
Projekta kopējās izmaksas 

iesniegšanas brīdī prognozētas 
59 113,70 eiro, no kurām ELFLA 
atbalsts 90% apmērā no kopē-
jām attiecināmajām izmaksām 
plānots 20 700 eiro.

25. aprīlī kļuva zināmi kon-
kursa provizoriskie vērtēšanas 
rezultāti, atbilstoši kuriem Jē-
kabpils novada pašvaldības pro-
jekts saņēmis daļēju atbalstu.

Pašvaldības administrācija 
iesaka plānotos atjaunošanas un 
labiekārtošanas darbus veikt no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Tāpēc dome nolēma atļaut 

novada administrācijai uzsākt 
darbības minētā projekta īste-
nošanā plānotajā termiņā un 
pēc iepirkuma rezultātiem veikt 
izmaiņas pašvaldības iestāžu ie-

ņēmumu izdevumu tāmēs, no-
virzot fi nansējumu plānotajiem 
darbiem.

Aija Valdmane

Foto: K.Siliņš

Labiekārtos Zasas muižas parku
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Jēkabpils novada pašvaldība ir 
saņēmusi Valsts zemes dienesta 
vēstuli, ka Valsts adrešu reģistra 
informācijas sistēmā Jēkabpils 
novadā ir reģistrētas adreses, ku-
ras neatbilst Ministru kabineta 
2015. gada 8. decembra noteiku-
mu Nr.698 “Adresācijas noteiku-
mi” (turpmāk – Adresācijas notei-
kumi) 14. punkta prasībām, kurš 
nosaka:

* pilsētu un ciemu teritoriju da-
ļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai piešķir 
numuru ar piesaisti ielas nosau-
kumam;

* pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbū-
vei vai gadījumā, ja brauktuvei 
noteikts ceļa statuss, apbūvei pa-
redzētai zemes vienībai adresi var 
nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes 
vienību saglabā vai piešķir nosau-
kumu.

Informējam, ka saskaņā ar 
Adresācijas noteikumiem pašval-
dībai bez personas piekrišanas, 
izvērtējot konkrēto situāciju, ir 
tiesības piešķirt adresi, ja adrese 
adresācijas objektam nav piešķir-
ta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 
adreses pieraksta formu, ja reģis-
trētā adrese neatbilst šajos notei-
kumos minētajām prasībām.

Īpašuma nosaukums, ar kādu 
konkrētais īpašums reģistrēts 
zemesgrāmatā, nemainīsies – 
mainīsies tikai adrese, kur šis 
īpašums atrodas. Lēmumus par 
adreses maiņu, likvidāciju vai 
jaunas piešķiršanu, pašvaldība 
nosūta Valsts zemes dienestam, 
līdz ar to informācija par aktuāla-
jām adresēm elektroniski tiek no-
dota Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmai 
un Valsts vienotajai datorizētajai 
zemesgrāmatai, kā arī visām ies-
tādēm, kurām ir noslēgts sadar-
bības līgums ar Valsts zemes die-
nestu, tādēļ nekustamā īpašuma 

īpašniekam nav šajā sakarā jāveic 
kādas darbības.

Adrešu maiņa neietekmē arī 
nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķinu. Tāpat adrese automātiski 
tiek mainīta iedzīvotāju reģistrā 
un personām nav nepieciešams 
savu dzīvesvietu deklarēt atkār-
toti. Vienīgi iedzīvotājiem pašiem 
par adreses maiņu jāinformē ies-
tādes, ar kurām ir nodibinātas tie-
siskās attiecības un kurām adreses 
maiņas fakts var interesēt, piemē-
ram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, 
Valsts ieņēmumu dienests, Uzņē-
mumu reģistrs, bankas, kā arī per-
sonas, ar kurām notiek personiskā 
un lietišķā sarakste, citādi vēstule 
var nesasniegt savu adresātu. 

Komersantam ir jāinformē 
Uzņēmumu reģistrs par adreses 
maiņu, iesniedzot iesniegumu 
(adreses maiņa Uzņēmumu re-
ģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība 
par adreses maiņu ir pieņēmusi 
lēmumu).

Katram nekustamā īpašuma 
īpašniekam, kuru īpašumus skars 
adreses maiņa, lēmums par adre-
ses maiņu tiks nosūtīts pa pastu 
uz īpašnieka deklarēto dzīvesvie-
tas adresi. 

Aicinām iedzīvotājus ar sa-
pratni izturēties pret adresācijas 
sistēmas sakārtošanu un vēlreiz 
atgādinām, ka tās ir valsts norma-
tīvo aktu prasības, kas pašvaldībai 
ir jāpilda.

Par aktuālajām adresēm ik-
viens var pārliecināties, izmanto-
jot bezmaksas datu meklēšanas 
un pārlūkošanas iespēju VZD datu 
publicēšanas portālā kadastrs.lv 
vai mobilajā aplikācijā Kadastrs.
lv. Deklarētās dzīvesvietas adresi 
ikviens var pārbaudīt elektroniski 
e-pakalpojumā “Mani dati iedzī-
votāju reģistrā” www.latvija.lv. 

Jēkabpils novada dome 2018. 
gada 24. maijā pieņēma lēmumu 
Nr.128 “Par adrešu maiņu Zasas 

pagasta Zasas ciemā”. Valsts adre-
šu reģistrā tiek mainītas 24 adre-
ses (sk. tabulu). 

Jēkabpils novada pašvaldībā 
2014.gada 25.aprīlī ir pieņemti 
saistošie noteikumi Nr.7 “Par ne-
kustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru un nosaukumu no-
rāžu, ielu, māju un objektu no-
rādzīmju izvietošanu Jēkabpils 
novadā”, kas nosaka kārtību, kādā 
Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā noformējamas un izvie-
tojamas nekustamo īpašumu no-

saukumu, ēku numuru norādes, 
kā arī ielu, māju un objektu norā-
dzīmes. Ar saistošajiem noteiku-
miem var iepazīties novada mā-
jas lapā: http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=53 vai interesēties 
Zasas pagasta pārvaldē.

Neskaidrību gadījumā lūdzam 
sazināties ar Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas un pakalpoju-
mu sniegšanas nodaļu, telefons 
65220823, 65220822.

Teritoriālās plānošanas 

speciāliste Dzidra Nartiša

Zasas ciematā notiek adresācijas sakārtošana
N.p.k.

Adrešu reģistrā reģistrētā 

adrese
Jaunā adrese

1. “Ābeles”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 4, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

2. “Zasas kultūras nams”, Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

3. “Astras”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

4. “Ambulance-Aptieka”, Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

5. “Dzirnavas”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 12, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

6. “Bedrītes”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 14, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

7. “Jaunraiņi”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 16, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

8. “Mārītes”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 18, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

9. “Arāji”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239

Zaļā iela 20, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

10. “Āres”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239

Zaļā iela 22, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

11. “Ozoli”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239

Zaļā iela 24, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

12. “Pīlādži”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 26, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239 

13. “Zemtāni”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 9, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

14. “Dzirnas”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 11, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

15. “Aptieka”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 13, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov.

16. “Krējotavas ēka”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 15, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

17. “Bērzkalni”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Zaļā iela 17, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

18. “Kursīši”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Lauku iela 2, Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239

19. “Dzirnupītes”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Lauku iela 5, Zasa, Zasas 
pag., Jēkabpils nov., LV-5239

20. “Veikals”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Sila iela 1a, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

21. “Meijas”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Sila iela 2b, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

22. “Papardītes”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Sila iela 3a, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

23. “Dālderi”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Sila iela 3b, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

24. “Stabiņi”, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239

Sila iela 6, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov., LV-5239
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Gluži nemanot aizritējis kārtējais mācī-
bu gads. Nu izvērtējam gan aizvadītā mā-
cību gada ieguvumus, kā arī apsveram ne 
tik veiksmīgās puses.

Jau kopš oktobra sākuma Jēkabpils 
novada skolās tiek realizēts projekts „At-
balsts izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ar mērķi 
nodrošināt izglītības pakalpojumu daudz-
veidību, uzlabojot izglītojamo kompeten-
ces un mācību sasniegumus. Kā galvenais 
līdzeklis projekta īstenošanai ir individu-
ālā pieeja gan skolēniem, kuriem mācības 
sagādā grūtības, gan darbs ar skolēniem, 
kam ir vidēji un augsti mācību sasniegumi.

Lai šo mērķi realizētu, četrās nova-
da skolās - Rubeņu, Dignājas, Ābeļu 
pamatskolā,kā arī Zasas vidusskolā - dar-
bojās pedagoga palīgi - novada skolu sko-
lotāji, kas līdzās ikdienas mācību procesam 
veica individuālo darbu ar izglītojamajiem, 
veicot skolotāja palīga pienākumus, snie-
dzot individuālo atbalstu skolēniem gan 
dabaszinību stundās un matemātikā, gan 
latviešu valodas stundās (katrā skolā atbil-
stoši pasākumu plānam).

Apkopojot un izvērtējot paveikto, no-
vada skolu skolotāji, kas strādāja kā peda-
goga palīgi, dalījās pārdomās par ieguvu-
miem projekta realizēšanas gaitā.

Rubeņu pamatskolas skolotājas Anita 
Vērdiņa, Albīna Pavloviča un Līvija Zem-
licka atzīst, ka mācību procesā vairāk laika 
var atvēlēt ne tikai skolēniem, kam mācī-
bas sagādā grūtības, bet arī skolēniem,kuri 
netiek līdzi mācībām kavējumu dēļ. Ir sko-
lēni, kam ir grūtības sakoncentrēt uzma-
nību stundas laikā, bet individuāla tēmas 
apguve un zināšanu nostiprināšana nesa-
gādā īpašas grūtības, un skolēns negaidīti 
sev atklāj, ka „šī tēma nav nemaz tik sarež-
ģīta, kā likās”. Bija skolēni, kam iepatikās 
process, ka ar viņu tiek strādāts individu-
āli. Skolotāja A.Vērdiņa novērtē projekta 
piedāvātās iespējas veltīt papildus laiku 
skolēniem, sagatavojot olimpiādēm un 
konkursiem dabaszinībās.

Dignājas pamatskolas pedagogi at-
zīst, ka arī iepriekš ir strādāts ar bērniem 
individuāli,kā arī papildus veltīts laiks,lai 
sagatavotos  konkursiem un olimpiādēm, 
bet ir patīkami, ka patīkami, ka skolotājam 
šeit ir „ apmaksāts laiks”, un pedagogi jū-
tas novērtēti arī materiālā izteiksmē. Un 
pats galvenais ieguvums, kā uzsver Dig-
nājas pedagogi, ka skolēniem, kuriem tika 

sniegti pedagoga palīga pakalpojumi, ir 
uzlabojušās sekmes mācībās.

Zasas vidusskolas pedagogi, savukārt, 
novērtē to, ka pedagoga palīga darbs - tā 
ir liela atslodze priekšmeta skolotājiem 
mācību stundās. Neapšaubāmi, tas ir arī 
reāls papildinājums skolotāja maciņam.

Arī Ābeļu pamatskolas pedagogi atzīst, 
ka ir ļoti nozīmīgi, ka individuālo atbalstu 
projekta ietvaros var sniegt ievērojami lie-
lākam skolēnu skaitam, nekā iepriekš.

Apkopojot rezultātus par skolēnu skai-
tu, kam sniegts individuālais atbalsts, 
redzam, ka Rubeņu pamatskolā 29 skolē-
niem sniegts atbalsts, Dignājas pamatsko-
lā - 11 skolēniem, savukārt Zasas vidus-
skolā palīdzēts 36 skolēniem, bet Ābeļu 
pamatskolā pedagoga palīga pakalpoju-
mus saņēmuši 14 skolēni.

Kopumā skolu pedagogi un arī skolēnu 
vecāki atzīst, ka darbs projektā sevi ir at-
taisnojis, un skolēnu mācību sasniegumi ir 
uzlabojušies, ko apliecina arī augstāki vēr-
tējumi liecībās.

Vasaras periodā pedagoga palīgi un 
skolēni atpūtīsies un gatavosies nākoša-
jam mācību gadam, kad arī skolēni turpi-
nās saņemt pedagoga palīga pakalpoju-
mus.

Projekta koordinatore - Ilona Kantāne

Projekts „Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbībā

Aktualitātes
Papuves, kuras atzīmētas kā ekoloģiskas 

un nedrīkst miglot līdz 15. jūlijam, pēc šī da-
tuma apstrādā kā parastās papuves, drīkst 
arī miglot. Līdz 15. septembrim nezālēm 
papuvē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., 
zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē. 
Līdz 30. maijam bija jābūt mehāniski apstrā-
dātiem tiem pagājušā gada ilggadīgajiem 
zālājiem (710.kods), kuri tagad ir pieteikti kā 
papuves.

Ekoloģiski nozīmīgajām platībām iezīmē-
tās laukmales vienreiz sezonā obligāti jāno-
pļauj (ja tur aug zālājs).

15. jūnijā - jābūt spēkā esošiem zemes no-
mas līgumiem.

Līdz 18. jūnijam jābūt samaksātam iedzī-
votāju ienākuma nodoklim, arī avansā aprē-
ķinātajam (tiem, kas sniedz VID gada ienāku-
mu deklarācijas).

Līdz 25. jūnijam bez sankcijām var ie-
sniegt labojumus par pārklājumiem, par ku-
riem paziņoja LAD. 

Līdz 1. jūlijam lauksaimniekiem jāizņem 
esošā perioda atlikusī dīzeļdegviela.

Ja dabiski iesējušos augu (nezāļu) īpat-
svars laukā no 25. jūnija līdz 31. augustam 
pārsniedz 40% no tur iesētajiem kultūrau-
giem, tad pēc 25. jūnija šai aramzemes kul-
tūrai piešķir 792.kodu.  Tas attiecas arī uz 
dārzeņu platībām, kurās augu skaits ir tik 

rets, ka neatbilst minimālajām normām uz 1 
kv.m., kā arī tajās nav īstenoti nezāļu apka-
rošanas pasākumi. Šīm nezāļu pārņemtajām 
platībām ar 792. kodu jābūt nopļautām un 
novāktām vai iestrādātām augsnē līdz 15. 
septembrim. Par šīm platībām varēs saņemt 
gan vienoto maksājumu, gan zaļināšanas,  
gan ,,mazāk labvēlīgo  apvidu’’ maksājumu.

Līdz 15. augustam jābūt noganītiem vai 
nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav 
ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, 
kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai 
vai ārstniecības augu vākšanai. Bioloģiski 
vērtīgie zālāji jānopļauj līdz 15. septembrim.

Jūlijā Lauksaimniecības datu centrā jā-
iesniedz pārskats par novietnes sīkdzīvnie-
kiem (putni, truši u.c.) pēc stāvokļa 1. jūlijā, 
kā arī pašpatēriņa cūku kustības kopsavil-
kums 1.pusgadā.

Projektu kārta ar 
lauksaimniecību nesaistītām 
aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests no 18. jūnija līdz 
18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ie-
guldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā".

Trešās kārtas pieejamais publiskais fi nan-
sējums pieejams aktivitātēm:

    "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 
attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību dažādošana",

    "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizāci-

jas principa.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaim-

niecību nesaistītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažā-
dot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitā-
tes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avo-
tus un palielinātu ienākumu līmeni lauku 
reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmanto-
jot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu da-
tums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlī-
dzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesniegumu ap-
stiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pār-
būve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – 
divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka 
informācija par pieejamo fi nansējumu kat-
ram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta 
saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" →Projekti un 
investīcijas.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Zasas vidusskolā norisinājušies vairāki kar-
jeras attīstības atbalsta pasākumi, kas notiek 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros.

Zasas vidusskolas 1. un 3. klases skolēni 11. 
maijā devās nelielā pārgājienā uz z/s “Stabiņi”, 
kurā strādīgi cilvēki nodarbojas ar graudkopī-
bu. Saimniecības darbībā iesaistīta teju visa 
ģimene. Skolēni uzzināja gan par tehniku, 
kas nepieciešama graudu audzēšanā, gan 
par graudaugu audzēšanu, kaltēšanu, tālāku 
izmantošanu. Bērni ar lielu interesi klausījās 
un vēroja. Ļoti patika iekāpt kombainos un 
traktorā. Paldies saimniekiem par uzņemšanu! 
Mums ļoti patika. Vairāki skolēni teica, ka nā-
kotnē arī būs zemnieki un brauks ar traktoru.

8., 9., 10., 11. un 12. klases skolēni 16. mai-
ja pēcpusdienā tikās ar skolas absolventiem 
Andreju Biti, Zani Štolnieci, Madaru Nagli, 
Kasparu Sēli un Indaru Mucenieku, lai ie-
klausītos viņu stāstos par dzīvi vidusskolā, 
profesijas izvēli, studijām augstskolās, darba 
meklējumiem, – stāstos par veiksmēm un 
neveiksmēm. Kā atzina skolēni, kuri piedalījās 
pasākumā, stāsti bijuši ļoti pamācoši un node-
rīgi. Absolventi lika aizdomāties, ka skolā ir pa-
tiešām jāmācās, lai turpinātu studijas budžeta 
grupā. Viņi atsauca atmiņā piedzīvoto Zasas 
vidusskolā, vēlreiz pateicās skolotājiem par 
iemācīto un aicināja nesteigties ar profesijas 
izvēli pēc 9.klases, ja nav patiesas intereses un 
pārliecības. Katram savs ceļš ejams – kāds tas 
būs, atkarīgs no tik daudz kā. Mācīsimies, sa-
sniegsim savus mērķus! Būsim pārliecināti par 
savām izvēlēm!

Savukārt 18. maijā 10., 11., un 12. klašu sko-
lēni pēc Pēdējā zvana pasākuma devās uz Lat-

gales amatniecības centru Līvānos un Aglonu. 
Latgales amatniecības centrā skolēni vēroja 
stikla pūtēja darbu. Skolēniem bija iespēja re-
dzēt, kā top saldumu trauks. Pārsteidzoši likās, 
ka krāsnis netiek izslēgtas, jo to uzkaršanai va-
jadzīgas 3 dienas, bet darbi jādara gandrīz kat-
ru dienu. Tāpēc, lai gan krāsnis daždien neiz-
manto, tās netiek izslēgtas. Sapratām, ka stikla 
pūtēja darbs ir neparasts, bet smags, jo nemi-
tīgi jāstrādā ar lielu rūpību un karstumā. Tālāk 
devāmies aplūkot kalēju veikumus Līvānu ie-
lās, kā arī ielūkojāmies Tautas lietišķās mākslas 
studijā “Dubna” audēju darbībā. Kāda audēja 
gados pārsteidza ar saviem veikumiem. Lai 
gan aust iemācījusies tikai pirms gada, viņa jau 
paspējusi iepriecināt tuviniekus ar noaustām 
jostām un citiem izstrādājumiem. Pēc viesoša-
nās Līvānos braucām uz Aglonu, kur vispirms 
ielūkojāmies Aglonas bazilikā, klausījāmies 
gida stāstījumā un veldzējāmies svētavotā. 
Neizpalika arī Kristus Karaļa kalna apskate. Pa-
staigas laikā secinājām, ka tas nemitīgi mainās 
un pilnveidojas. Ekskursija noslēdzās ar noslē-
pumainā Velnezera apskati.

Jēkabpils novada skolēni iepazīst 
rallijkrosu

Zasas vidusskolas, Dignājas un Ābeļu 
pamatskolu skolēnus priecēja kārtējais kar-
jeras attīstības atbalsta pasākums projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
Šoreiz ar nosaukumu “Es esmu to sasniedzis”.

Skolēnus iedvesmot mācībām un izvēlēties 
gudri un pārdomāti savu nākotnes profesiju 
bija ieradies Reinis Nitišs – latviešu rallijkrosa 
autobraucējs. Skolēni Reini Nitišu sagaidīja ar 
sajūsmas saucieniem un skaļiem aplausiem. 

Pasākuma gaitā uzzinājām gan par dažādām 
profesijām, kas saistītas ar rallijkrosu, gan arī 
klausījāmies, kā Reinis Nitišs ir sasniedzis savas 
virsotnes – par skolas gaitām un karjeras ceļu. 
Skatījāmies video, kā izskatās trase autobrau-
cēja acīm, redzējām ķiveri un kombinezonu. 
Reinis ar skolēniem dalījās arī savās dzīves atzi-
ņās, aicināja cienīt savus vecākus un citus tuvā-
kos, darīt to, kas patīk. Lika skolēniem saprast, 
ka laiks skolā jāizmanto, lai mācītos un sevi 
pilnveidotu. Ieteica netērēt lieki laiku, pavadot 
to telefonā. Pēc sarunas skolēni varēja iegūt 
autogrāfus, nofotografēties. Tā bija tikšanās, 
kas iedvesmoja un aicināja būt labākiem!

Manas iespējas pēc 9. klases
16. maijā Dignājas pamatskolā norisinā-

jās pasākums “Manas iespējas pēc 9. klases”. 
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros.

Uz Dignājas pamatskolu savu skolu pārstā-
vēt ieradās studenti un pedagogi no 7 mācību 
iestādēm – Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas, Ogres tehnikuma, Malnavas ko-
ledžas, Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Aiz-
kraukles profesionālās vidusskolas, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas, kā arī skolēni no sava 
novada skolas – Zasas vidusskolas, lai pie se-
vis aicinātu tos skolēnus, kuri par savu izvēli 
vēl šaubās vai plāno mācīties kādā no augst-
skolām. Prezentējot savu mācību iestādi, tika 
izmantotas gan vizuālas, gan mutiskas prezen-
tācijas, informatīvi stendi, bukleti, skrejlapas, 
suvenīri, arī praktiskas demonstrācijas un pat 
degustācija.

Interesentu bija daudz. Tie bija 8. un 9. kla-
šu skolēni no Dunavas, Dignājas, Rubeņu un 
Ābeļu pamatskolām, kā arī 8.klases skolēni no 
Zasas vidusskolas. Pēc prezentācijām skolēni 
ne tikai ņēma informatīvos materiālus, bet ar 
degsmi ļāvās sarunām ar esošajiem studen-
tiem un pedagogiem.

Pēc pasākuma ciemiņi, kuri nesteidzās mā-
jup, izmantoja iespēju apmeklēt Dignājas es-
trādi un aktīvās atpūtas taku.

Paldies Dignājas pamatskolai par mājīgo 
uzņemšanu, aicinātājām mācību iestādēm par 
atsaucību, skolēniem par aizrautīgo vērošanu!

Lai skolēniem gudra un pārdomāta izvēle, 
bet vecākiem prātīgi un noderīgi padomi sa-
runās ar saviem bērniem par nākotni!

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada 

pedagoģe, karjeras konsultante

Skolas arhīva foto

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifi skā atbalsta 
mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītoja-
majiem vispārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Zasas vidusskolā
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Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts 
nosaka, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija organizēt ie-
dzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimnie-
košana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Šī 
likuma 21. panta pirmās daļas 14.punktā noteikts, ka paš-
valdības dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts 
ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par 
pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.

Jēkabpils novada dome 24. maija sēdē nolēma: Apstipri-
nāt ar 2018.gada 1.jūliju sekojošus ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu tarifus Jēkabpils novada pašvaldībā (bez PVN):

Nr.
p.k.

Pagasts, kurā atrodas 
ūdenssaimniecības 

objekti

Aukstā ūdens 
pakalpojumu 

tarifs EUR

Kanalizācijas 
pakalpojumu 

tarifs EUR

1. Ābeļu pagasts 0,78 1,20
2. Dignājas pagasts 0,78 0,88
3. Dunavas pagasts 0,78 0,88
4. Kalna pagasts 0,78 0,88
5. Leimaņu pagasts 0,78 0,88
6. Rubenes pagasts 0,78 0,88
7. Zasas pagasts 0,78 0,88

Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts likuma “Par 
pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā un apmērā.

Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.maija Jēkabpils 
novada domes lēmumu Nr.147.

Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem un Finanšu un ekono-
mikas nodaļai brīdināt ūdenssaimniecības pakalpojuma sa-
ņēmējus par šā lēmuma 1.punktā noteiktajiem tarifiem.

I.Daņiļeviča

Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifi em

Par Jēkabpils novada domes noteiku-
mu “Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts 
biedrībām un nodibinājumiem” apstiprinā-
šanu

 Par pašvaldības autonomo funkciju 
deleģēšanu biedrībai “Ūdenszīmes”

 Par izsoles komisijas locekļu sastāva 
maiņu

Par adrešu maiņu Zasas pagasta Zasas 
ciemā

Par atļaujas izsniegšanu zvejai Dauga-
vā ar murdu (I.S.)

Par Jēkabpils novada pašvaldības Uni-
versālās pašgājējmašīnas PEA 1.0 atsavinā-
šanu

Par telpu nomu Rubenes pagastā (SIA 
“Saimniecība Vistiņas”) 

Par ielas statusu Zasā, Zasas pagastā
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto ze-

mes vienības piekritību Jēkabpils novada 
pašvaldībai

Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība 
Nr.94”, Ābeļu pagastā ierakstīšanu zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda

 Par zemes nomas tiesībām Kalna pa-
gastā

 Par grozījumiem 2017.gada 23.no-

vembra Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.293 “Par pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

 Par finansiālo atbalstu biedrībai “Lat-
vijas Politiski represēto apvienība” politiski 
represēto personu salidojumam

 Par finansiālu atbalstu dalībai starp-
tautiskās sacensībās

Par finansiālu atbalstu dalībai vasaras 
sporta nometnē

 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifiem

 Par papildus līdzfinansējuma piešķir-
šanu projektu konkursā “Latvijas valsts 
mežu atbalstītā Zemgales kultūras prog-
ramma 2018” atbalstītajiem projektiem

Par papildus finansējuma piešķiršanu 
autoceļu uzturēšanas darbiem Ābeļu pa-
gastā

 Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas iecelšanu amatā

 Par Dignājas pamatskolas direktores 
iecelšanu amatā

 Par Jēkabpils novada Sociālā dienes-
ta struktūrvienības sociālās aprūpes nams 

“Mežvijas” nolikuma apstiprināšanu
Par īres tiesību piešķiršanu (M.K.)
Par grozījumiem 29.03.2018. Jēkabpils 

novada domes lēmumā Nr.77 “Par nedzīvo-
jamo telpu nomu Zasas pagastā” 

Par grozījumiem 2017.gada 26.oktob-
ra lēmumā Nr.252 “Par Jēkabpils novada 
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības gru-
pas izveidošanu un nolikumu”

 Par grozījumiem 2017.gada 23.no-
vembra Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.293 “Par pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 
(Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”)

Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Vār-
pas” - 3, Vandānos, Dignājas pagastā atsavi-
nāšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Par amatu savienošanu (R.Jaudzems)

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā 
izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Nor-
matīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada 24. maija domes sēdē skatītie jautājumi 
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Ar 2018. gada 25. janvāra novada domes lēmumu Nr.11 apstiprināta 
Dunavas pamatskolas likvidācija, pievienojot to Dignājas pamatskolai 
un nosakot Dignājas pamatskolā vispārējās pirmsskolas izglītības prog-
rammas un pamatizglītības 1. posma (1.-4. klase) programmas papildu 
īstenošanas vietu adresē “Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jē-
kabpils novads. Atbilstoši “Dunavas pamatskolas likvidācijas, pievienojot 
Dignājas pamatskolai, plāns”, kas apstiprināts ar 2018. gada 29. marta 
novada domes lēmumu Nr.67, 9.punktam jāveic darbības amata slodžu 
pārskatīšanai un pēc nepieciešamības jaunu amata vietu izveide.

Jēkabpils novada pašvaldībā 2018. gada 11. maijā saņemts Zasas 
vidusskolas direktores Olitas Spēkas 2018. gada 9. maija iesniegums ar 
lūgumu izskatīt jautājumu par izmaiņām vidusskolas amata vienību sa-
rakstā sakarā ar internāta atvēršanu no 2018. gada 1. septembra. Domes 
lēmums Nr.119 par internāta atvēršanu Zasas vidusskolā pieņemts 2018. 
gada 26. aprīlī.

Ar 2018. gada 24. maija novada domes lēmumu apstiprināts Jēkab-
pils novada So ciālā dienesta struktūrvienības Sociālās aprūpes nams 
“Mežvijas” nolikums. Atbilstoši apstiprinātajam nolikumam jāveic dar-
bības amata slodžu pārskatīšanai un pēc nepieciešamības jaunu amata 
vietu izveide.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja 2018. gada 
28. februāra rīkojuma veiktās Jēkabpils novada pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības dokumentu pārbaudes rezultātu apko-
pojumu, izdarāmas izmaiņas amata vienību nosaukumos, kas neatbilst 
Profesiju klasifi katoram.

Jēkabpils novada dome 24. maija sēdē nolēma:

Par amata vienību izmaiņām pašvaldības iestādēs

1. Ar 2018.gada 31.jūliju likvidēt sekojošas amata vienības 
Dunavas pamatskolā:

Nr.
p.k.

Amatu saime, līmenis
Mēneš-

algu 
grupa

Amata 
nosau-
kums

Slodze

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs/ IV līmenis

5 Vecākais 
pavārs

1

2. 18.3.Dokumentu 
pārvaldība / I līmenis

4 Lietvedis 0,2

3. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Aukle 0,5

2. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopējs 1,5

2. No 2018.gada 1.augusta izveidot sekojošas amata vienības 
Dignājas pamatskolā:

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / III līmenis

4 Pavārs 0,7

2. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopēja 1

3. No 2018.gada 31.jūliju likvidēt sekojošu amata vienību 
Dunavas bibliotēkā:

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopējs 0,2

4. No 2018.gada 31.jūliju likvidēt sekojošu amata vienību 
Dunavas kultūras namā:

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopējs 0,5
I.Daņiļeviča

5. No 2018.gada 1.augusta izveidot sekojošu amata vienību 
Dunavas kultūras namā: 

Nr.
p.k.

Amatu saime, līmenis
Mēneš

algu 
grupa

Amata 
nosau-
kums

Slodze

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopējs 1

6. No 2018.gada 1.septembra izveidot sekojošas amata 
vienības Zasas vidusskolā (skolas direktors, attiecībā 
no skolēnu skaita, var lemt par nepieciešamību pieņemt 
vai nepieņemt darbinieku):

1. 29.Pedagoģijas darbības 
atbalsts / I līmenis

1 Audzinā-
tājs

1

2. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis 

1 Aukle 1

3. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Apkopējs 0,5

4. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / I līmenis

1 Virtuves 
darbinieks

0,5

7. No 2018.gada 24.maija likvidēt sekojošu amata vienību
Zasas pagasta pārvaldē:

1. 13.Fiziskais un 
kvalifi cētais darbs /

 IV līmenis

5 Labiekār-
tošanas 
speciā-

lists

1

8. No 2018.gada 24.maija izveidot sekojošu amata vienību 
Zasas pagasta pārvaldē:

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / IV līmenis

5 Parka 
dārznieks

1

 9. No 2018.gada 1.augusta likvidēt sekojošas amata vienības 
Sociālās aprūpes namā “Mežvijas”:

1. 39.Sociālais darbs / 
I līmenis

4 Aprū-
pētājs 

sociālās 
aprūpes 

namā 
“Mežvi-

jas”

0,5

10. No 2018. gada 1. augusta izveidot sekojošas amata vienības 
Sociālās aprūpes namā “Mežvijas”:

1. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / IV līmenis

5 Vecākais 
pavārs

1

2. 13.Fiziskais un kvalifi cētais 
darbs / III līmenis

4 Pavārs 1

9. Finanšu un ekonomikas nodaļai plānot izmaiņas 
iestāžu 2018. gada budžeta ieņēmumu izdevumu 
tāmēs atbilstoši veiktajām izmaiņām. 

Jēkabpils novada pašvaldība vēlas iegā-
dāties dzīvokli Zasas pagasta Zasas ciematā. 
Vēlamās prasības dzīvoklim: ne mazāk kā 2 
istabas, labā stāvoklī, centrālā apkure.

Īpašniekam jābūt īpašuma apliecinošiem 

dokumentiem (zemesgrāmata u.c.).
Personām, kuras vēlas piedāvāt dzīvokli, 

jāiesniedz pieteikums ar piedāvāto cenu un 
dzīvokļa fotoattēliem, Jēkabpils novada paš-
valdībā, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, 

tās darba laikā līdz 2018. gada 5. jūlijam (ie-
skaitot).

Izskatot piedāvājumus, tiks piesaistīts 
pašvaldības vērtētājs.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība PĒRK dzīvokli
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Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldī-
bas iestāžu vadītājus, kā arī citas amatperso-
nas likumā un pašvaldības nolikumā pare-
dzētajos gadījumos. Savukārt Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likuma 12.pants, nosaka, 
ka dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu un 
darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašval-
dība. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu 
ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu 
ministriju.

Izvērtēšanas komisija izvērtēja pre-
tendentu atbilstību likuma noteiktajām 

prasībām un 2018. gada 14.maijā nolēma 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu 
izpildītājas amatam virzīt saskaņošanai Ma-
riku Šicāni.

No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamenta 22.05.2018. saņemta vēstule, 
kurā tiek atbalstīts, ka par Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāju tiek iecelta 
M.Šicāne.

Ņemot vērā augstāk minēto, Jēkabpils 
novada dome vienbalsīgi nolēma Iecelt Jē-
kabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tājas amatā M.Šicāni ar 2018. gada 28. maiju.

Jēkabpils novada pašvaldība

Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas iecelšanu amatā

Par Dignājas pamatskolas 
direktores iecelšanu amatā

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 
29.03.2018. lēmumu Nr.69 apstiprināto konkur-
sa nolikumu, veikta pretendentu atlase Dignājas 
pamatskolas direktora amatam. Komisija nolē-
ma virzīt apstiprināšanai amatā Ilgu Vēveri. Līdz 
šim viņa veikusi direktores pienākums Dignājas 
pamatskolā kā vietas izpildītāja.

No Izglītības un zinātnes ministrijas saņem-
ta 16.05.2018. vēstule, kurā ministrija, pamato-
joties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
2.punktu, saskaņo Ilgas Vēveres kandidatūru 
Dignājas pamatskolas direktores amatam.

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
2.punkts nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā 
tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestā-
des vadītāju, saskaņojot ar Izglītības un zināt-
nes ministriju, savukārt Vispārējās izglītības li-
kuma 11. panta trešā daļa nosaka, ka vispārējās 
izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un 
atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes 
dibinātājs. Jēkabpils novada dome nolēma 
iecelt Dignājas pamatskolas direktores amatā 
Ilgu Vēveri ar 2018. gada 24. maiju.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jaukas atmiņas par Pļavas muzejā noorgani-
zēto pasākumu.

Draugu pulciņš kopā lasās,
Dzied, līdz gaisma aust.
Bēdām manu līksmo sirdi
Lauzt, bet – nesalauzt.
25. maijā Rubenes pagasta Kaldabruņas 

vecās skolas ēkas Pļavas muzejā norisinājās brī-
nišķīgs Muzeju nakts pasākums “Šūpulis”.

Visapkārt virmo kaislības ap Dziesmu un 
deju svētkiem Rīgā. Man pašai arī bēdīgs prāts, 
ka turp netieku, jo nav biļetes un arī neesmu 
dalībnieku skaitā. Mani šie svētki ir fascinējuši 
jau no jaunības dienām, esmu stāvējusi pie vār-
tiem un klausījusies dziesmās, mūzikā. Vienreiz 

gan laimējās tikt koncertā, jo viens amerikānis 
par 20 dolāriem pārdeva biļeti. Uzskatu, ka tie, 
kas piedalās Dziesmu svētku koncertā, ir vislai-
mīgākie cilvēki pasaulē. Lai viņiem veicas! Šo-
gad svētkus vērošu televīzijā.

Nesen man bija laime dziedāt Muzeju nakts 
pasākumā “Šūpulis” Pļavas muzeja telpās. Kopā 
ar Laumu Kazāku “izšūpojām” gan latviešu, gan 
cittautu tautasdziesmas. Arī Lauma pati snie-
dza skaistu koncertu. Protams, cienājāmies ar 
kafi ju, tēju, magoņmaizītēm un atcerējāmies 
tās šūpļa dziesmiņas, ko dziedājām saviem ma-
zajiem pirms iemigšanas.

Visinteresantākais un pārsteidzošākais bija, 
kas mēs katrs klātesošais iedziedājām dziesmu 

“Pusnakts pļavu” ekspozīcijai. Paldies biedrības 
“Ūdenszīmes” vadītajai Ievai Jātniecei par šo 
projektu! Mūsu iedziedātās balsis tiks saglabā-
tas un “Pusnakts pļavās” būs dzirdamas gadiem 
ilgi. Viss pasākums bija burvīgs.

“Drūmums kā ar roku atņemts,
Un mēs atkal dzīves prieku jūtam.”
Paldies Ievai un viņas burvīgajām palīdzēm! 

Biedrībai “Ūdenszīmes” novēlu saules mūžu! 
Lai arī turpmāk gan Muzeju nakts pasākumi, 
gan citi sarīkojumi būtu tikpat veiksmīgi! Pal-
dies arī par skaistajiem darinājumiem, dažus 
arī iegādājos.

Lidija, 

seniore Kraujās

Šūpulis virs Kaldabruņas

Pavāra vakance “Mežvijās”
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto amata vietu

 Sociālās aprūpes nama “Mežvijas”, Leimaņu pagastā – 
vecākais pavārs uz nenoteiktu laiku (pilna slodze).

Prasības pretendentam:
• profesionālā pavāra izglītība;

• precizitāte, godīgums, augsta atbildības sajūta;
• labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem;

• vēlama praktiskā darba pieredze šajā amatā.
Pienākumi:

• ēdienu gatavošana ievērojot sanitārās un higiēnas normas.
• kalkulācijas pārzināšana un ievērošana;

• preču pieņemšana;
• kā arī citi ar ieņemamo amatu saistīti darbi

Alga: 532 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2018. gada  20. jūlijam (ieskaitot). 
Pretendentiem noteiktajā termiņā dokumenti jāiesniedz personīgi Jēkabpils novada 

pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī vai sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv.

Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai 
novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu.

Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim uz tikšanos klātienē.
Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad informācija par pretendentu tiks iznīcināta 

pēc tam, kad personāla atlase uz noteikto amatu ir pabeigta.

Kontaktinformācija: Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis, tālrunis 
27813933 e-pasts: kaspars.vaislis@jekabpilsnovads.lv

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa, tālrunis 65220735, 29344339,
e-pasts: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv.

Zasas vidusskola 
piedāvā darbu

Sakarā ar internāta atvēršanu, Zasas vidus-
skola piedāvā darbu uz vairākām vakantām 
amata vietām:

• internāta audzinātājs - 1 slodze,

• aukle - 1 slodze,

• apkopēja - 0,5 slodzes,

• virtuves darbinieks - 0,5 slodzes.

CV un motivētu iesniegumu sūtīt pa e-pastu: 
zasavsk@inbox.lv vai personīgi iesniegt skolā. In-
formējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, ka 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai novērtētu 
pretende ta iespējamību ieņemt noteiktu ama-
tu.  Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicinā-
sim uz tikšanos klātienē.  Ja pretendents nav ticis 
pieņemts darbā, tad informācija par pretenden-
tu tiks iznīcināta pēc tam, kad personāla atlase 
uz noteikto amatu ir pabeigta. Informācija sazi-
ņai: 27008981 (direktore).

Direktore O.Spēka
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Zasas vidusskolā jau trešo reizi 
iepazīst inkubāciju. Paldies Mār-
tiņam Skujiņam un Arturam Isko-
rostenskim par šo lielisko iespēju!

Šogad Zasas vidusskolā inku-
bācijas procesu iepazina 1. klases 
skolēni. Aprīļa beigās sākām gai-
dīt. Gaidījām un vērojām. Vēroju-
mus pierakstījām. Domājām vār-
dus gaidāmajiem cālēniem. Vārdu 
birums bija varens: Čabulis, Tilbis, 

Čiepstis, Čalis u.c.
Tā nu 21 dienu gaidījām un 

beidzot – sagaidījām! Tas mums 
bija īpašs brīdis – vērot, kā no olas 
izšķiļas jauna dzīvība. Cālēns no 
olas šķīlās gandrīz 20 stundas. 
Dabā ir savi likumi. No 3 gaidīta-
jiem cālēniem mums izšķīlās 1. To-
mēr tas nemazināja bērnu prieku. 
Sagaidītais cālēns vienbalsīgi tika 
nodēvēts par Čabuli. Čabulis ir īsts 

luteklis. Čabuli arī 
nesām pastaigās ārā 
– tur taisījām “aploci-
ņu” no skolēniem un 

ar prieku vērojām, kā Čabulis zālītē 
atrod kādu skudru, zirnekli vai mu-
šiņu. Ja viņam neizdevās – piepalī-
dzējām atrast. Tajās reizēs nevarēja 
pateikt, vai skolēni pieskata Čabuli, 
vai tomēr Čabulis skolēnus.

Kādu laiku Čabulis dzīvoja pie 
mums klasē. Siltās dienās Čabu-
lis brauca ciemoties pie kāda no 
skolēniem vai skolotājas, lai dotos 
garākās vakara pastaigās. Tagad 

Čabulis aizdevies uz jaunajām 
mājām, pie kāda no skolēniem. 
Tur viņu jau sagaidīja 10 brāļi un 
māsas, kā arī cāļu mamma, kuri 
draudzīgi mūsu Čabuli pieņēmuši 
pulciņā.

No projekta skolēni guvuši ne 
tikai prieku, bet arī attīstījuši sevī 
noderīgas prasmes – rūpes par 
dzīvnieku, dalīšanos, pacietību, 
prasmi pētīt, novērot, pierakstīt 
novēroto u.c.

Zasas vidusskolas skolotāja 

Anda Jurgeviča

Autores foto

Zasas vidusskolas skolēni iepazīst inkubācijas procesu

Saulainajā un vasarīgajā 21. 
maija dienā Dignājas pamat-
skolas pirmsskolas bērni cie-
mojās Ābeļu pagasta “Ūsiņa” 
stallī, lai beidzot tuvāk apska-
tītu un iepazītu zirdziņus, ko 
tik bieži garāmbraucot apbrī-
nojām.

Saimniece Ieva Jase mūs 
laipni sagaidīja, izvadāja pa 
zirgu stalli, kur mazie varēja 
paglaudīt zirdziņus. Lielākā 
daļa bērnu pirmo reizi tik tuvu 
redzēja un glaudīja šo majestā-
tisko dzīvnieku.

Iepazinām arī Mini Zoo ie-
mītniekus. Bērni bija sajūsmā 
par iespēju paglaudīt un samī-
ļot jēriņu.

Tikām izvizināti ar poniju. 

Kopā ar brīvprātīgajiem 
jauniešiem spēlējām spē-
les. Un vēl mazajiem pie-
tika spēka, lai izlēkātos uz 
batuta.

Kas var būt jaukāks par pus-
dienām brīvā dabā, cepām de-

sas un našķojāmies ar skolas 
pavārītes sagādātajiem gardu-
miem.

Sakām lielu paldies visai 

“Ūsiņa” saimei par jauko uz-
ņemšanu!

Audzinātājas Klinta un Rasa

Autoru foto

Dignājas pamatskolas pirmsskolas bērni 
apciemo stalli “Ūsiņš”

28. maijā Rubeņu pamatskolā 5. - 8. klašu 
skolēniem notika pasākums par veselīga uz-
tura pamatprincipiem.

Tajā mēs iemācījāmies veselīga dzīves-
veida paņēmienus, kā arī atbildējām uz da-
žādiem jautājumiem par veselīgu uzturu un 
tā nozīmi.

Skolēni tika sadalīti trīs komandās, un tika 
uzdoti dažādi jautājumi par veselīgu uzturu. 
Olimpiādē visas komandas ieguva labus pa-
nākumus – divas pirmās vietas un vienu otro 
vietu. Balvās katra komanda ieguva dažādas 
putras. 

Pasākuma laikā uzzinājām, kas tad īsti ir 

veselīgs uzturs, kā pareizi veidot savu porci-
ju, ko labāk ēst, kā samazināt risku saslimt ar 
aptaukošanos, sirds un asinsvadu slimībām, 
un arī noskaidrojām mītus par dažādiem 
produktiem un veselīgas ēšanas paradu-
miem. Atliek to visu tik īstenot dzīvē!

E.Pavloviča, E.Kriškāne

Uztura olimpiāde
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21. maijā, Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centrā norisinājās pasākums “Balso Tu! Kā?”. 
Pasākuma ietvaros jaunieši prezentēja rado-
šus un konkrētus risinājumus, kā uzlabot vidi 
Jēkabpils pilsētā, Viesītē un Jēkabpils novadā. 
Jaunieši no Rubeņu pagasta prezentēja savu 
ideju – gadiem neizmantotas vecas pienota-
vas ēkas pārveidi jauniešiem atraktīvā vides 
objektā.

Viens piedāvājums un viss notiek! Tā var 
raksturot šo projektu. Doma par vecās pie-
notavas ēkas apgleznošanu ieslīdēja domās 
tikpat nemanāmi, cik nemanāmi tas viss bei-
dzās. Un viss, pateicoties jauniešu līdzdalības 
pasākumam “BalsoTu! Kā? Jēkabpilī”, kura 
mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izpratni 
par līdzdalību, attīstīt pilsoniskuma prasmes 
un mudināt padarīt skaistāku un sakoptāku 
savu pilsētu, ielu, sētu, klasi.

Tā nu mēs nonācām pie lēmuma, ka ir jā-
mēģina, jo kas neriskē, tas nevinnē. Pats grū-
tākais posms bija idejas un projekta izstrāde, 
jo tā prasīja lielu ideju ģenerēšanu un nonāk-
šanu pie gala rezultāta, ko būtu vērts prezen-
tēt un īstenot dzīvē. Tā kā pienotavas ēka at-
rodas blakus pie Rubeņu ūdenskrātuves, kurā 
dažus gadus atpakaļ dzīvoja gulbju ģimenes, 
likās, ka būtu interesanti šo ne tik seno Ru-
beņiem zīmīgo parādību izveidot paliekošu. 
Gala rezultātā tika izdomāts, ka katrai sienai 
būs vienojošais elements – gulbji, tomēr pa-
šas sienas būs atšķirīgas, atainojot visus četrus 
Latvijas gadalaikus. Divām no šīm sienām ir 
īpaša nozīme – tās parāda gulbju atlidošanu 

un nolaišanos, tāpēc arī likumsakarīgi tās iz-
vietotas tā, ka braucot ārā no Rubeņiem, gulb-
ji lido prom, ar domu, ka viņi atgriezīsies, tāpat 
kā cilvēki. Savukārt otrā pusē, iebraucot Rube-
ņos, parādīta gulbju nolaišanās it kā sveicinot, 
jo cilvēki, kas iebrauc Rubeņos vai atrodas tur 
caurbraucot, ir laipni gaidīti šajā vietā.

Pati projektu prezentēšana notika 21. maijā 
Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā. No pie-
teiktajiem 5 projektiem, prezentēti tika tikai 
divi – Rubeņu pienotavas apgleznošana un 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas volejbola lau-
kuma atjaunošana. Abi no projektiem tika ap-
balvoti ar naudas balvu, kliņģeri un piemiņas 
dāvaniņām no Jēkabpils pilsētas domes. Dā-
vanas pasniedza Eiropas Parlamenta deputāts 
un Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece. 
Lielu paldies jāsaka Jēkabpils novada Jaunat-
nes lietu speciālistei Jurgitai Bareikai par ie-
drošinājumu un palīdzību, Solvitai Kuklei par 
datordizainā izgatavotajām vizualizācijām, kā 
arī Rubenes pagasta pašvaldībai par atbalstu 
un piekrišanu šai trakajai idejai.

Laura Rubiķe

Foto: Jurgita Bareika

Rubeņu pagasta jaunieši piedalās konkursā “Balso Tu! Kā?”

Tūrisma pārgājienos kājām un arī ar ve-
losipēdiem par galveno ir kļuvis ātrums, ko-
mandu cīņa un veikto kilometru skaits. Maz 
atceramies tūrisma galveno mērķi: vērot 
dabu, gūt baudījumu par tās daiļumu, uzzi-
nāt vietu vēsturi un ekonomisko izaugsmi.

Ābeļos izveidotie maršruti, kuri veltīti Lat-
vijas simtgadei, to mēģina atjaunināt, veicot 
draudzīgu, vienotu pārgājiena maršruta 
grupu.

Pirmais maršruts 26 km garumā sākās 
Brodu ciematā muzeja telpās, uzzinot cie-
mata vēsturisko izcelsmi. Veicot maršrutu pa 
bijušā šaursliežu dzelzceļa trasi, dalībnieki 
uzzināja gan dzelzceļa, gan apkārtējo saim-
niecību izaugsmi pirmajā brīvvalsts laikā. 
Meža klusums, pavasarīgais vējiņš un putnu 
treļļi dalībniekus noved pie Ziemeļu Susējas. 

Seko ceļš pa saulaino mežu. Ziņas 
par divu gadu ilgo frontes līniju 1. 
pasaules karā. Ar lepnumu pārgājie-
na beigu daļā var vērot mūsdienīgo 
sakoptību Lapsu, Zariņu, Sēklu iecir-
kņa, Lauku Sūņu un Kalna Sīļu māju 
modernizāciju.

Otrais maršruts „Apkārt Kraukļu 
purvam” kājiniekiem 19 km, velosipē-
distiem 29 km sākās rakstnieka Jāņa 
Akuratera dzimtajās mājās “Jaunzemjos”. 
Momenti no rakstnieka dzīves, barona Fog-
ta vadītā Dignājas mežmuiža, represēto un 
leģionāru piemiņas ansamblis, pareizticīgo 
klostera mūku lauku mītne, 48 krievu kara 
gūstekņu upuru piemiņas vieta, nacionālo 
partizānu gaitas liek pārdomāt par latviešu 
tautas sūrajiem dzīves līkločiem.

Maršruti tika izveidoti uz Jēkabpils sporta 
centra iniciatīvas lūgumu. Aicinām arī citus 
iziet šos veselības maršrutus!

Neliels aprakstiņš par katru maršrutu ir 
pieejams Ābeļu pagasta muzejā, kā arī Jē-
kabpils novada mājaslapā, tūrisma sadaļā.

Arnolds Jakubovskis

Autora arhīva foto

37 pārgājiena „Apkārt Kraukļu purvam” dalībnieki pie Jāņa Akuratera piemiņas akmens.

Veselības maršruti Ābeļos

44 pārgājiena dalībnieki Brodos uzsāk pārgājienu 
„Ieelpo meža smaržu”.
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Šogad Jēkabpils novada Spor-
ta svētki norisinājās Daugavas 
svētku ietvaros, un visas dienas 
garumā dalībniekiem Dignājā 
bija iespēja piedalīties gan ko-
mandu, gan individuālajos spor-
ta veidos.

Rīts iesākās agri, atklājot mak-
šķerēšanas sacensības spiningošanā un pludiņmakšķerēšanā Dauga-
vas upē no laivām vai krasta, kas reizē bija arī Jēkabpils novada mak-
šķerēšanas sacensību 2. posms. Sacensībās piedalījās 26 dalībnieki un 
plkst.13:00 uz svēršanu ieradās jau šīs dienas lielāko lomu īpašnieki. Kop-
vērtējumā 3. vietu ieguva vietējais makšķernieks no Dignājas pagasta 
A.Dimitrijevs ar 2,56 kg smagu lomu, 2. vieta – R.Vilnragim (Jēkabpils) 
ar 2,81 kg smagu lomu un pirmā vieta G.Celitānam (Ikšķile) ar 4,9 kg 
lomu. Pludiņmakšķerēšanā vislabāk veicās G.Ņikitovam (Rubeņi), kā arī 
papildus spec-balvas saņēma A.Vilnragis (Jēkabpils). 1. vieta jauniešu 
konkurencē, un veiksmīgākā dāmu konkurencē – L.Turkopole (Atašie-
ne), “Mazākā loma” tituls tika O.Babrim (Leimaņi) ar 200 g lomu. Šajās 
sacensībās izdevās izvilkt pa kādai palielai līdakai, protams, asarīši un 
retāk sastopamais – sapals, sacensību lomu kopsvars – 16,92 kg.

Jēkabpils novada sporta svētku tradicionālajā volejbolā šogad savā 
starpā cīnījās 5 vīriešu komandas un 3 sieviešu. Vīriešu komandu kop-
vērtējumā 3. vietu izcīnīja – “Quattro” (Jēkabpils, Zīlāni) komandas 
sastāvs – R.Kotlevs, E.Melderis, V.Daļecka, R.Pauksis, T.Kornijčuks, 2. 
vieta – komandai “Zasa”, komandu pārstāvēja R.Aleksejevs, E.Cankalis, 
K.Iesalnieks, I.Bilaničs, un 1. vieta šogad “Leimaņu” komandai, ko pārstā-
vēja – D.Mucenieks, K.Vanags, S.Gremze, M.Geižāns un O.Babris.

Dāmu konkurencē 3. vieta – “Daugmale” (Krustpils nov.) ar koman-
du: K.Pujāte, K.Ustijrukova, A.Fedulova un B.Vilkauša, 2.vieta – koman-
dai “Zasas Zebiekstes”, ko pārstāvēja D.Dadeika, M.Vilcāne, K.Ģeidāne, 
I.Ģeidāne; šī gada čempiones – komanda “Dignājas karūsiņas” ko pār-
stāvēja I.Dreimane, S.Strade, K.Sviķkalne, I.Pastare un G.Stūrīte.

Florbolā piedalījās 8 komandas, tai skaitā 1 dāmu komanda 
“Daugmales”, kam tika balva dāmu konkurencē. 3 vietu fl orbolā izcīnīja 
komanda “Zasa” ko pārstāvēja L.Pētersons, K.Iesalnieks, R.Aleksejevs 
un I.Bilaničs, 2.vieta – “Dignāja” N.Liepiņš, A.Stankevičs, E.Cankalis un 
šī gada čempioni – komanda “Sudrabkalns” ko pārstāvēja K.Krēsliņš, 
R.Kusiņš un E.Krēsliņš.

Viens no šī gada jaunumiem bija mazais “Zolītes turnīrs”, kur savā 

starpā sacentās 18 dalībnieki. “Lielākā zolmaņa” tituls šogad tika Dig-
nājas pagasta pārvaldes vadītājam J.Raubiškam, 3. vieta individuālajā 
vērtējumā – G.Gremzei (Rubeņi), 2. vieta – J.Raubiškam un 1. vieta – 
J.Baltmanim (Rubeņiem).

Traktora vilkšanas disciplīnā pagastu pārvalžu komandām – 2. vieta 
Zasas pagasta pārvaldes komandai un 1. vieta Dignājas pagastam. Trak-
tora vilkšana komandām – 3. vieta tika komandai “Rubeņi”, 2. vieta – ko-
mandai “Kalna pagasts” un šī gada 1. vieta komandai “Leimaņi”.

Šogad pagastu pārvalžu komandām bija jāiziet stafete – Dignājas sa-
jūtu taka un meža kaķa trase, kā arī, pamatojoties uz komandu individu-
ālajiem sasniegumiem, 3. vieta tika Rubenes pagasta pārvaldei, 2. vieta 
– Zasas komandai un 1. vieta Dignājas pagasta pārvaldes komandai.

Komandu pārstāvji un citi interesenti individuāli sacentās arī “Sumo”, 
“Gladiatoru cīņu”, “Pēdošanas”, “Atmiņas spēlē” u.c. disciplīnās, kā arī 
sporta svētkos tika padomāts par sacensībām, kur varēja piedalīties 
visa ģimene. Viena no gaidītākajām disciplīnām bija “Roku laušanās” sa-
censības, ko tiesāja mūsu novada spēkavīrs K.Daukste. 3. vieta sieviešu 
konkurencē tika A.Šleserei, 2. vieta – I.Dreimanei un 1. vieta G.Stūrītei, 
vīriešu konkurencē 3. vieta – U.Saulmanim, 2. vieta A.Korničukam un 1. 
vieta E.Petjukevičam.

Lielos pagastu kopvērtējuma kausus šogad izcīnīja – Dignājas pa-
gasts (3. vieta), Rubeņi (2. vieta) un šī gada čempioni – Zasas pagasta ko-
manda. Simpātijas balvu par atraktīvākajiem tērpiem saņēma Dignājas 
pagasta komanda. Paldies dalībniekiem par atsaucību, kā arī tiesnešiem 
un Dignājas skolas, sabiedriskā centra un pārvaldes kolektīvam par vies-
mīlīgo uzņemšanu! Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Pagastu kopvērtējums:
DISCIPLĪNA
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Volejbols vīrieši 2 4 6 1 3 6
Volejbols sievietes 2 6 1 6 6 6
Florbols vīrieši 2 4 1 3 6 6
Traktora stumšana 5 3 4 1 2 6
Sumo vīriešiem 4 3 6 1 2 6
Gladiatoru cīņas vīriešiem 2 1 6 6 6 6
Makšķerēšana 3 2 1 3 6 5
Zolīte 4 1 2 3 5 6
Pašvaldības darbinieku stafete 2 3 1 6 6 6
PUNKTI KOPĀ 26 27 28 30 42 53
VIETA KOPVĒRTĒJUMĀ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ja divām vai vairākām komandām punktu skaits ir vienāds, tad 
augstākā vietā ir tas pagasts, kuram augstāka vieta:

1) pašvaldības darbinieku stafetē, 2) volejbolā.
Ja komanda nestartē kādā no disciplīnām, tai tiek piešķirta pē-

dējā vieta šajā disciplīnā un pieskaitīts attiecīgs punktu skaits.
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore Baiba Čākure

K.Sēļa foto

Jēkabpils novada Sporta svētki DignājāJēkabpils novada Sporta svētki Dignājā
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Ar ikgadējiem Daugavas svētkiem, jeb, kā 
tie šogad tika nodēvēti – mazajiem Dzies-

musvētkiem Dignājas 
brīvdabas estrādē sāk-
ta šīs vasaras āra pa-
sākumu sezona. Dau-
gavas svētku koncerta 
nosaukums šogad bija 
“Daugavas vieno”.

 - Ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī ciemiņi zina, ka Dignājā 
maija pēdējā sestdienā parasti at-
zīmē Daugavas svētkus. Šī mūsu 
tradīcija pastāv jau vairāk nekā 
divdesmit gadus, - stāsta Dignājas 
sabiedriskā centra vadītāja Ginta 
Saviča.

Dienas pirmajā pusē notika 
sportiskās aktivitātes, bet dienas 
otra puse bija veltīta koncertam, 

kurā uzstājās novada pašdarbības kolektīvi. 
Tika rādītas dziesmas un dejas no šā gada 

Dziesmu un deju svētku repertuāra kora 
“Putni” un deju kolektīvu “Laude”, “Rasa”, 
“Landi”, “Solis”, “Deldze” un “Kaupre” izpil-
dījumā. Koncertā izskanēja arī folkloras ko-
pas “Dignōjīši” priekšnesums un meiteņu 
dueta no Dunavas pamatskolas Rēzijas un 
Ksenijas dziedātā Gitas Muižnieces dziesma 
“Maza kripatiņa laimes”.

- Tie patiesi bija mūsu mazie Dziesmus-
vētki, jo programmā iekļāvām arī daļu no 
svētku repertuāra: četras kora dziesmas 
un vairākas dejas, paturot prātā, ka daudzi 
lauku cilvēki uz koncertiem Rīgā netiks. Lai 
arī koncerts līdz ar to sanāca gana garš, pēc 
tā saņēmām skatītāju atsauksmes, ka viss 
redzētais paticis un gūts iespaids par to, ko 
kolektīvi sagatavojuši gaidāmajiem Dzies-
musvētkiem, - stāsta G.Saviča.

Ilze Bičevska

K.Sēļa foto

Dignājā sportoja, dziedāja un dejoja

No 10. līdz 14. jūlijam biedrības „Ūdenszīmes” skaistajā mājvie-
tā - bijušās Kaldabruņas sākumskolas āra teritorijā jau vienpad-
smito gadu norisināsies siena skulptūru plenērs „Siena dienas”. Šī 
gada skulptūru/vides objektu tēma ir “Zoom. Zum. San.”.

13. jūlijā plkst. 19:00 plenēra noslēguma pasākums „Sanēšana”. 
Programmā paredzēta siena skulptūru dārza atklāšana un muzi-
cēšana. Īpašie viesi – ģitārists Reinis Jaunais, gongu mūziķe Marija 
Mežecka, folkloras kopa “Raksti”, lietuviešu folkloras grupas no 
Bajoru ciemata un Rokišķiem.

Dalība plenērā ir bez maksas. Tiek nodrošināti materiāli un 
nakšņošanas iespējas gan teltīs, gan iekštelpās (līdzi ņemot savus 
guļammaisus). Iespējams izmantot saunas, dušas, virtuves un vel-
dzējoša dīķa sniegtās iespējas.

Pasākumu līdzfinansē Jēkabpils novada pašvaldība, biedrības 
projekta “Pļava san” ietvaros.

Sīkāka informācija rakstot uz e-pastu ieva.jatniece@gmail.com, 
vai zvanot uz tel. nr. 29548967, 20336669

Siena dienas tuvojas
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27. maijā Rubeņos notika tra-
dicionālais ģimeņu pasākums. 
Visas dienas garumā bija iespēja 
dažādām aktivitātēm un nodar-
bēm. Atraktīvais foto automāts, 
no kura katram palika piemi-
ņas bildīte, radošais ciems “Mēs 
zīmējam Latviju”, spēļu ciems 
pašiem mazākajiem apmeklētā-
jiem, kurā darbojās pasāku tēli, 
sporta ciems ar piepūšamajām 
atrakcijām, tērpiem, sacensībām 
un, protams, zirgi.

Pasākuma otrajā daļā svētku 
koncerts “Zem zilajām debesīm”. 
Klaunu meitenes, kas vadīja kon-
certu bērnus aizrāva dabas skais-
tuma pasaulē. Cik mūsu dzimte-
ne ir skaista visos gadalaikos, ne 
tikai pavasarī. Katram gadalai-
kam savs skaistums, sava odziņa. 
Ceriņu smarža – pavasarī, zeme-
ņu smarža un garša -vasarā, krā-
sainas lapas rudenī un protams 
sniegs ziemā. Arī bērnu priekš-
nesumos izskanēja daudzas no 

šim tēmām. Koncerta atklāšanā 
– burbuļu performance, kas aiz-
rāva bērnus darboties līdzi ķerot 
mazus un lielus gaisīgus burbuļu 
brīnumus.

Koncertā piedalījās: Rubenes 
KN dramatiskais kolektīvs “Dadzī-
ši” (skolotāja I.Kantāne), vokālais 
ansamblis “Puķuzirņi” (skolotāja 
S.Radiņa), solists K.Romanovskis 
no Rubeņu pamatskolas (skolotā-
ja I.Valpētere), Jēkabpils BJC pop-
grupas “Kamolītis” un “Supermei-
tenes” (skolotāja I.Januševska), 
Zasas vidusskolas mūsdienu deju 
grupa “Selfi e girls” (skolotāja 
A.Jurgeviča), Aknīstes BJC kolektī-
vi – mūsdienu deju grupas “Virpu-
lis” , “Mazais virpulis”, “Karstgalvji” 
(skolotāja I.Mežaraupe), Sēlpils KN 
bērnu deju kolektīvs “Sprigulītis” 
(skolotāja L.Ludāne).

Paldies visiem koncerta da-
lībniekiem .Paldies skolotājiem. 
Paldies pasākuma aktivitāšu or-
ganizatoriem, īpaši – B.Čākurei, 

Ilonai Kantānei, P. un 
V.Pudānēm, I.Pūdānei.

Jā, skaista ir mūsu 
Latvija visos gadalaikos! 
Mums gaida vasara ar daudziem 
piedzīvojumiem, atpūtu, ceļoju-
miem un, protams, kopīgu dar-

bošanos ar saviem mīļajiem – ģi-
menēs! Jauku vasaru!

Inta Tomāne, pasākuma 

organizatore, autores foto

Rubeņu dabas parkā ieskandina vasaru

9. jūnijā, vasarīgi jaukajā no-
vakarē svētku viesi pulcējās pie 
meijām pušķotā Kalna kultūras 
nama, kur jau svētku noskaņu 
un omulību radīja Jēkabpils 
Mūzikas skolas saksofonistu 
muzicēšana. Svinību ievadvār-
dus teica kultūras nama vadī-
tāja S.Vecumniece, atgādinot, 
kā pirms 50 gadiem tika atklāts 
jaunais kultūras nams.

Un te bija jauks pārsteigums 
– tā pati toreizējā Mežzemes 
skolas mazā skolniece, tagad 
Viesītes vidusskolas skolotāja 
B.Masuleviča (dzim. Rusiņa) no-
runāja to pašu dzejoli, ko toreiz 
– atklājot šo namu.

Svētku uzrunu teica arī no-
vada priekšsēdētājs A.Vanags, 
atzīmējot kultūras nama pa-
veikto, vēlot veiksmi turpmāk. 
Gan no novada vadības, gan 
no citiem sveicējiem tika dāvā-
ti rožu stādi, zinot,ka Latvijas 
simtgadei pie kultūras nama 
tiek veidota dobe ar 100 rozēm 
,,Sapnis par Latviju”.

Tad visi tika aicināti skaisti 
uzpostajā zālē. Ilggadīgo ko-
lektīvu – sieviešu vokālā an-
sambļa (vadītāja I.Davidāne), 
dramatiskā kolektīva (vadītāja 
S.Vecumniece) un jauniešu deju 
kolektīva no Zasas (vadītāja 
D.Ģeidāne) priekšnesumi mi-

jās ar foto mirkļiem no 
kultūras nama vēstu-
res. Kopā ar abu vakara 
vadītāju – D.Strikas un 
S.Vecumnieces - ko-
mentāriem tika radīta 
sirsnīga un pārsteigu-
miem pilna atmosfēra. 
Apsveikumus saņēma 
gan bijušie kultūras 
nama darbinieki, gan 
pašreizējie vadītāji un 
pašdarbnieki. Īpašas ovācijas 
izpelnījās J.Apsītis un skolotājs 
V.Raģelis, izpildot J.Apsīša kom-
ponēto dziesmu ar nu jau Mū-
žībā aizgājušā Kalna pagasta 
iedzīvotāja – dzejnieka, aktīva 
kultūras nama pašdarbnieka – 
A.Vīksnas vārdiem.

Tad visi tika aicināti uz kopī-
gu cienastu birzītes malā, kur 
uz ugunskura bija pagatavots 
liels zupas katls.

Svinības turpinājās zālē, kur 
dejas soli varēja griezt ansam-
bļa ,,Bruģis”pavadībā.

Liela interese bija par foajē 
zālē izvietoto izstādi ar foto-
albumiem un stendiem par 
kultūras nama darbību no tā 
pirmsākumiem līdz mūsdie-
nām. Ļoti jauki svētkus papildi-
nāja mākslinieces, novadnieces 
L.Subatiņas-Brazevičas izstādī-
tās gleznas.

Visiem, kuri ieradās šeit pēc 
ilgāku gadu prombūtnes, bija 
daudz priecīgu pārsteigumu, 
gan satiekot sen neredzētus 
draugus un paziņas, gan par to, 
cik skaisti atjaunots un sakopts 
ir kultūras nams un tā apkārtne.

Pagasta kultūras darbinie-
kiem, pašdarbniekiem, visiem, 
kuri palīdzēja veidot šos svēt-
kus – liels PALDIES!

Lai turpmākos gados ir daudz 
atsaucīgu, dziedāt un spēlēt 
gribošu cilvēku un atbalsts no 
visas sabiedrības grūtajā, bet 
skaistajā un svarīgajā kultūras 
uzturēšanas laukā.

L.Ašme (dzim. Zobena), 

bijusī Kalna kultūras 

nama vadītāja

Kalna kultūras nama arhīva 

un K.Sēļa foto

Kalna kultūras nams nosvinējis pusgadsimta jubileju
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2. jūnijā Neretā ar bagātīgu svētku program-
mu jau sesto reizi tika atzīmēti Sēlijas novadu 
apvienības Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”, 
kuros piedalījās astoņu novadu – Neretas, Ak-
nīstes, Ilūkstes, Jēkabpils novada, Jaunjelgavas, 
Viesītes, Salas un Krustpils – mākslinieciskie 
pašdarbības kolektīvi, kopumā 1200 dalībnie-
ki jeb 86 pašdarbības kolektīvi. Šogad svētkos 
piedalījās arī kaimiņi no Lietuvas – Biržu pilsē-
tas (Biržai) pārstāvji, jo arī šī kaimiņzemes daļa 
vēsturiski ir daļa no senā kultūrvēsturiskā Sēli-
jas novada. “Sēlija rotā” viesi bija arī aizkrauklie-
ši.

Svētki aizsākās Neretas parkā ar folkloras 
kopu uzstāšanos un mājražotāju tirdziņu, kur 
svētku apmeklētāji varēja iegādāties gan ku-
linārijas izstrādājumus, gan dārza augus, gan 
amatniecības darinājumus.

Jaunums šī gada “Sēlija rotā” pasākumā bija 
amatierteātru izrādes, kuras ierasti var noska-
tīties pasākuma galvenajā norises vietā, bet 
šogad teātra izrādes bija iespēja baudīt visos 
Neretas novada pagastos. “Sēlija rotā” amatier-
teātru koordinatore S.Lisovska bija gandarīta 
par teātru izrādēm un izteica cerību, ka ideja 
par amatierteātru izrāžu skatīšanos visos pa-
gastos netiks pazaudēta arī turpmāk.

“Riekstiņos” bija iespēja ieklausīties sēļu 

sarunās, jo arī sēliskā izloksne ar tai raksturīgo 
kāpjošo intonāciju ir daļa no sēļu kultūrvēstu-
riskā mantojuma. Muzejā apmeklētāji varēja 
apskatīt arī plašās Malcenieku dzimtas pārstāv-
ja N.Malcenieka izstādi. Savukārt jaunajā Nere-
tas novada novadpētniecības muzejā skatāma 
bijušās neretietes J.Grosas–Eglītes fotoizstāde 
ar Neretai raksturīgajām ainavām.

Pusdienlaikā Neretas kultūras namā sadzie-
dājās visu Sēlijas novadu vokālie ansambļi 
(kopā 15). Katrs vokālais ansamblis ievija savu 
ziedu pušķi kopējā vainagā kā simbolu Sēlijas 
novadu vienotībai.

Vakarpusē visi svētku dalībnieki pulcējās 
gājienam, kur teju pusotrs tūkstotis svētku da-
lībnieku – dejotāju, dziedātāju, teātra cilvēku, 
folkloras kopu dalībnieku – no Neretas kultūras 
nama devās uz Dzirnavu saliņu, lai vienotos 
kopīgās dziesmās un dejās svētku kulminācijas 
dižkoncertā “Sēlija rotā puķu vainagā”. Koncer-
tu kuplināja arī viesi no Lietuvas – lauku kapela 
“Santaka” un Sēlijas novadniece - operdziedā-
tāja E.Šimkus. Neretas novada domes priekš-

sēdētājs A.Kviesis uzsvēra, ka Sēlijai ir pamats 
lepoties ar savu kultūras mantojumu – no tās 
nākušas daudzas izcilas personības – Rainis, 
Vecais Stenders, J.Jaunsudrabiņš.

“Sēlija rotā” koru virsdiriģents bija E.Grāvītis, 
deju kolektīva virsvadītāja – I.Kalniņa, koncerta 
režisore – A.Kalnāre. Koncertprogrammas “Sēli-
ja rotā puķu vainagā” vadītājas – A.Kalnāre un 
I.Kalniņa.

Dižkoncerts ilga turpat trīs stundas. Tā laikā 
galvenais akcents bija likts uz tautas deju ko-
lektīvu priekšnesumiem. Tādējādi tika izdejots 
ļoti daudz deju.  Skatītājiem patika, sēdvietas 
Neretas estrādē praktiski visas bija pilnas.

2012. gadā tika izveidota Sēlijas novadu 
apvienība, kas aizsāka tradīciju ik gadu rīkot 
Sēlijas Tautas mākslas svētkus. Šogad Nereta 
stafetes kociņu bija pārņēmusi no Viesītes, sa-
vukārt nākamos svētkus 2019. gadā organizēs 
Jēkabpils novads.

D.Meldere,

D.Kalniņas un FK "Dignōjīši" 

arhīva foto

Jaukā, pavasarīgā 11. maija piektdienā, 
Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas daļa no 
draudzīgās lasītāju saimes, devās ekskursijā 
uz vienu no skaistākajiem Augšzemes nostū-
riem – Sauku. Tur šūpulis kārts komponistam 
Arvīdam Žilinskim, tur lielākais ezers Zemgalē 
– Saukas ezers, Sēlijas paugurvaļņa augstākā 
virsotne – Ormaņkalns, un, protams, Saukas 
bibliotēka.

Līkumojot un sajūsminoties par krāšņajiem 
Sēlijas pakalniem un vareno Saukas ezeru, se-
cinājām-esam apmaldījušies, esam Lonē! Kur 
meklēt palīdzību!? Protams - bibliotēkā! Nece-
rēti un negaidīti pārsteidzot Lones bibliotēkas 
vadītāju Liliju, uzzinājām, kā nokļūt Saukā, un 
arī uzklausījām Lilijas stāstījumu par bibliotē-
ku.

Tālāk pārliecinoši devāmies uz Saukas bib-
liotēku, bet izrādījās, ka ceļu labirints atkal izrā-
dījās grūtāks, nekā domāts!

Saukas bibliotēkas vadītāja Velta mūs gai-
dīja kā īstenus ciemiņus – pie balti klāta galda! 
Bija sarūpēts neierasts cienasts – lietuviešu 

nacionālais ēdiens 
– šakotis.

Bibliotēka ir gai-
ša un mājīga, atro-
das daudzdzīvokļu 
mājas vienā no dzī-
vokļiem, kurš pie-
mērots bibliotēkas 
vajadzībām.

Arī pati vadītāja izstaro gaišumu, prie-
ku un vitalitāti, aicinot pasaulē skatīties caur 
labestības un mīlestības prizmu.

„Mana Dzimtene jaukā, zilo ezeru zeme”, 
„Ciku, caku, caku, šuju lellei jaku”, „Laba sla-
va sniedziņam”-tikai retais nebūs dzirdējis šīs 
melodijas. Tās pieder komponistam Arvīdam 
Žilinskim, bet komponista augstākais daiļ-
rades lidojums ir opera „Zelta zirgs”, kura 23 
sezonās piedzīvojusi 200 izrādes! Viesojoties 
komponista mājās „Lejas Ārendzānos”, mums 
palaimējās tikties ar Arvīda Žilinska dēlu Val-
tu, kura stāstījums par Žilinsku dzimtu bija 
ļoti saistošs. Uzzinājām, ka mūzikas tradīcijas 

Žilinsku dzimtā turpinās.
Ceļojuma noslēgumā sekoja spirdzinoša 

kafi jas pauze cigoriņu kafi jas ražošanas fabrikā 
„Kafeja „Alīda” pie saimnieces Jolantas Kov-
nackas.

Tāds nu bija mūsu ceļojums! Visu vārdā vē-
los pateikt paldies – Saukas pagasta bibliotēku 
vadītājām Veltai un Lilijai, kafi jas fabrikas saim-
niecei Jolantai un novēlēt – Ieraudzīt skaisto 
rītu, sadzirdēt labo domu un ticēt brīnumam 
līdzcilvēkos!

Jēkabpils novada Liepu bibliotēkas vad. 

Ināra Valaine, autores foto

Pavasarīgajā Saukā

“Sēlija rotā” Neretā“Sēlija rotā” Neretā
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Zemgales Plānošanas reģiona 
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
mērķprogrammas “Atbalsts kul-
tūras programmām reģionos” 
Latvijas Valsts mežu fi nansētās 
“Zemgales kultūras programmas 
– 2018” projektu konkursa ietva-
ros Jēkabpils novada pašvaldībai 
ir atbalstīti 4 projektu pieteikumi 
kultūras, jaunatnes un amatniecī-
bas nozaru attīstībai novadā.

“Zemgales kultūras program-
mas – 2018” projektu atbalstam 
kopumā tika plānoti 120 000,00 
EUR. Pavisam konkursā tika ie-
sniegti 80 projekti, no kuriem at-
balstīti tika 60. Jēkabpils novada 
pašvaldība fi nansiālu atbalstītu 
guva sekojošiem projektiem: 

“Sadzīves priekšmeti un dzī-
vesveids Sēlijā X-XII gadsimtā”, 
līg. Nr. 18/1-14.2/K58, kura mērķis 
– saglabāt sēļu lokālo savdabību 
un vēsturiskās kultūrtelpas uni-
kalitāti, tādējādi veicinot kultūras 

daudzveidības saglabāšanu Zem-
galē. Projekta ietvaros paredzētas 
amatnieku darbnīcas, jauniešu 
dienas nometne Dignājas skolā, 
Dignājā, ceļojošā izstāde “Sadzī-
ves priekšmeti un dzīvesveids 
Sēlijā X-XII gadsimtā” un seno 
rotu izstāde. Kopējās projekta iz-
maksas ir 3376,00 EUR, no kurām 
2000,00 EUR ir VKKF fi nansējums 
un 1376,00 EUR pašvaldības līdz-
fi nansējums. Projekta vadītāja – 
amatniecības centra “Rūme” koor-
dinatore Daina Alužāne.

“Sēlijas ievērojamāko cilvēku 
virtuālais vēstījums Latvijas simt-
gadē”, līg. Nr. 18/1-14.2/K60, kura 
mērķis – inovatīvā veidā popula-
rizēt novada nemateriālo kultūr-
vēsturisko mantojumu, izveido-
jot interaktīvu Jēkabpils novada 
ievērojamāko personību virtuālo 
vēstījumu par godu Latvijas simt-
gadei lokālās kultūrtelpas unika-
litātes saglabāšanai. Projekta ie-

tvaros plānots sagatavot Latvijas 
simtgadei veltītu interaktīvu 360 
grādu virtuālo materiālu par Jē-
kabpils novada nozīmīgākajiem 
kultūrvēsturiskajiem objektiem 
un ievērojamākiem cilvēkiem un 
organizēt pasākumu “Jēkabpils 
novada ievērojamākie iedzīvotāji 
tiekas Raiņa dzimtenē – Tadena-
vā”. Kopējās projekta izmaksas ir 
2800,00 EUR, no kurām 1000,00 
EUR ir VKKF fi nansējums un 
1800,00 EUR pašvaldības līdzfi -
nansējums. Projekta vadītāja – 
jaunatnes lietu speciāliste Jurgita 
Bareika.

“Dvēseļu putenis – stāsts par 
cīņām uz brīvību”, līg. Nr. 18/1-
14.2/K57, kura mērķis – populari-
zēt un saglabāt Aleksandra Grīna 
literāro mantojumu, veicināt na-
cionālās identitātes veidošanos 
un iedzīvotāju izglītošanu par 
vēsturiski svarīgiem notikumiem 
ceļā uz Latvijas valsts neatkarību. 
Projekta ietvaros tiks organizēts 
Aleksandra Grīna piemiņas pa-
sākums “Dvēseļu putenis – stāsts 
par cīņām uz brīvību” - tikšanās ar 
fi lmas “Dvēseļu putenis” komandu 
un koncerts Aleksandra Grīna pie-
miņas vietā Jēkabpils novadā. Ko-
pējās projekta izmaksas ir 858,80 
EUR, no kurām 500,00 EUR ir VKKF 
fi nansējums un 358,80 EUR paš-
valdības līdzfi nansējums. Projekta 
vadītāja – Kalna kultūras nama va-
dītāja Sandra Vecumniece.

“Slate cauri gadu desmitiem”, 

līg. Nr. 18/1-14.2/K59, kura mērķis 
– iesaistot vietējo sabiedrību, no-
drošināt Slates vēsturiskās kultūr-
telpas unikalitātes liecību sagla-
bāšanu nākamajām paaudzēm, 
īpaši izceļot Slates skolas vairāk 
kā 135 gadus ilgušo ietekmi un 
nozīmi vietējās kopienas dzīvē. 
Projekta ietvaros tiks veikta vēs-
turisko materiālu un informācijas 
apkopošana par Slates ciema tra-
dīcijām, cilvēkiem un skolu, divu 
ekspozīciju izveidošana, plāksnes 
Slates skolai izgatavošana un 
uzstādīšana un noslēguma pa-
sākuma organizēšana. Kopējās 
projekta izmaksas ir 1105,00 EUR, 
no kurām 300,00 EUR ir VKKF 
fi nansējums un 805,00 EUR paš-
valdības līdzfi nansējums. Projekta 
vadītāja – Slates bibliotēkas vadī-
tāja Līga Zālīte.

Šobrīd ir uzsāktas pirmās 
aktivitātes projekta “Sadzīves 
priekšmeti un dzīvesveids Sēlijā 
X-XII gadsimtā” ietvaros – tika 
organizēta 1. podniecības darb-
nīcas nodarbība (skat. Foto) - 
teorētiskais darbs pie vēlā dzelzs 
laikmeta podniecības formu, 
izgatavošanas tehnikas un ro-
tāšanas paņēmienu izpētes. Par 
turpmākajām aktivitātēm pro-
jektu īstenošanas gaitā informēs 
projektu vadītāji. 

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Foto: Daina Alužāne

Pašvaldība uzsākusi Zemgales kultūras programmas 
atbalstīto projektu realizāciju

Jēkabpils novadā, uzlabojo-
ties meteoroloģiskajiem laika 
apstākļiem, pēc ziemas perioda 
ir intensīvi atsākti pārbūves dar-
bi 3 pašvaldības ceļiem Ābeļu, 
Dignājas un Rubenes pagastos. 

Pašvaldības ceļa Nr.: 4-11 “Alk-
šņi - Muktāni”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā pārbūve 5,745 
km garumā tiek veikta projekta 
Nr. 17-05-A00702-000096 “Ceļa 
Nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pār-
būve Jēkabpils novada Rubenes 
pagastā” ietvaros. Plānotos būv-
darbus veic SIA „Mikor”, savukārt 
būvuzraudzību - SIA „K-RDB”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
611122,33 EUR, no kurām ELFLA 
fi nansējums ir 549815,81 EUR un 
pašvaldības līdzfi nansējums 61 

306,52 EUR. 
Pašvaldības ceļa Nr.: 1-11 

“Āres – Lindiņi”, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā pārbūve 2,707 
km garumā tiek veikta projekta 
Nr. 17-05-A00702-000095 ”Ceļa 
Nr.1-11 “Āres – Lindiņi” pārbūve 
Jēkabpils novada Ābeļu pagas-
tā” ietvaros. Būvdarbus veic SIA 
“Ošukalns”, savukārt būvuzrau-
dzību - Individuālais komersants 
“CB TESTS”. Projekta kopējās 
izmaksas ir 223814,98 EUR, no 
kurām ELFLA fi nansējums ir 
201113,20 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 22701,78 EUR. 

Pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļ-
vāres purvs - Meņķis”, Dignājas 
pagastā, Jēkabpils novadā pār-
būve 2,094 km garumā tiek veik-

ta projekta Nr. 17-05-A00702-
000098 “Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres 
purvs – Meņķis” pārbūve Jēkab-
pils novada Dignājas pagastā” 
ietvaros. Būvdarbus veic SIA 
„Ošukalns”, savukārt būvuzrau-
dzību - SIA „K-RDB”. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 231049,95 EUR, 
no kurām ELFLA fi nansējums ir 
207944,95 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 23105,00 EUR. 

Izvērtējot būvdarbu apjo-
mus objektos atbilstoši laika 
grafi kiem un esošo noslodzi, 
SIA “Ošukalns” atsāks pārbūves 
darbus arī Jēkabpils novada paš-
valdības ceļam Nr.: 6-2 “Vārpiņas 
- Lapas”, Leimaņu pagastā, Jē-
kabpils novadā. Būvuzraudzību 
pārbūves darbiem objektā veic 

IK “CB TESTS”. Ceļa pārbūves dar-
bi, projekta Nr. 17-05-A00702-
000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas 
– Lapas” pārbūve Jēkabpils no-
vada Leimaņu pagastā” ietva-
ros, tiks veikti 3,378 km garumā. 
Projekta kopējās izmaksas ir 
255681,06 EUR, no kurām ELFLA 
fi nansējums ir 230112,96 EUR 
un pašvaldības līdzfi nansējums 
25568,10 EUR. 

Pašvaldība minētos projektus 
plānoto realizēt līdz 2018. gada 
30. novembrim.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Jēkabpils novadā atsākti pašvaldības ceļu pārbūves darbi
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Projekta Nr. 17-05-AL24-
A019.2201-000005 „Publiskās ārtelpas 
labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama 
Rubenes pagastā” ietvaros Jēkabpils no-
vada Rubenes pagastā pie Rubenes kultū-
ras nama turpinās labiekārtošanas darbi.

Jēkabpils novada pašvaldība publiskās 
ārtelpas labiekārtošanas darbu veikšanai 
pie Rubenes kultūras nama Rubenes pa-
gastā, Jēkabpils novadā ir noslēgusi būv-
darbu līgumu ar SIA „Legāts”. Būvuzrau-
dzību objektā veic SIA „LA Konsultants” 
– būvuzraugs Līga Koržeņevska.

Šobrīd aktīvi notiek darbi pie projekta 
realizācijas - tiek rekonstruēts teritorijas 
apgaismojums, notiek labiekārtošanas 

darbi pie Rubenes kultūras 
nama ēkas, tiek izbūvēts gā-
jēju celiņš un notiek darbi 
pie bērnu rotaļu laukuma izveidošanas, 
atjauno mūra sienu uz  kuras tiks izvie-
tots motīvs no Kaldabruņas Māras jostas, 
tiek atjaunoti soliņi un ir uzstādīti karoga 
masti. Publiskās ārtelpas labiekārtošanas 
darbus plānots pabeigt līdz 2018. gada 

20. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas ir 
40088,79 EUR, no kurām 27000,00 EUR ir 
ELFLA finansējums un 13088,79 EUR paš-
valdības līdzfinansējums.

Projekta vadītāja Intra Kurme

Autores un I.Tomānes foto

Turpinās labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama

Viens no uz-
ņēmējdarbības 
atbalsta instru-
men tiem ir biz-
nesa ideju atbal-
stīšana, tāpēc 
šogad pirmo reizi Jēkabpils novada pašvaldība 
rīkoja biznesa ideju konkursu “Atbalsts uzņē-
mējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”. Topošo 
uzņēmēju interese par konkursu diemžēl bija 
neliela, saņēmām tikai divus projekta pieteiku-
mus. Izvērtējot iesniegtās projektu idejas, tika 
atbalstīts projekts “Atrakcijas ikvienam”, pie-
šķirot pašvaldības līdzfi nansējumu EUR 2500 
apmērā un iesniegtais projekts “Galdniecības 
pakalpojuma attīstība”, piešķirot līdzfi nansēju-
mu EUR 1639 apmērā.

Ņemot vērā pirmā konkursa rezultātus, 
konkursa vērtēšanas komisija pašvaldības 
domei sniegs savus ierosinājumus turp-
māko konkursu organizēšanai.

Dzidra Nartiša, 

teritoriālās plānošanas speciāliste

Noslēdzies biznesa 
ideju konkurss “Atbalsts 
uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2018” Jēkabpils novada Ābeļu pagastā šī gada 

25. maijā tika atklāta literāta Jāņa Akurate-
ra daiļrades taka. Jaunizveidotais objekts ir 
veltīts Latvijas simtgadei, savu nozīmību ak-
centējot ar to, ka novadnieks Jānis Akuraters 
bija viens no neatkarīgās Latvijas dibināša-
nas iniciatoriem un sniedzis būtisku ieguldī-
jumu latviešu daiļradē.

Atklāšanas pasākumu vadīja Ābeļu pa-
gasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jau-
dzems un novadpētniece Ausma Bērziņa. 
Pasākuma sākumā vīru ansamblis izpildīja 
novadnieces, dzejnieces Nadīnas Liepiņas 
sacerēto un Romāna Ķielbicka komponēto 
“Ābeļu himnu”. Turpinājumā vārds tika dots 
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdē-
tājam Aivaram Vanagam, kurš izteica gan-
darījumu par paveikto ieceres realizācijā 
un cerību, ka izveidotajā infrastruktūrā tiks 
organizēti kultūras pasākumi gan novada, 
gan arī plašākā mērogā. Pasākuma gaitā 
bija iespēja klausīties Jāņa Akuratera dzeju 
un eseju fragmentu lasījumus. Novadpēt-
nieks Arnolds Jakubovskis iepazīstināja 
klātesošos ar stendos izvietoto informāciju 
par Akuratera daiļradi un ilustrēto zīmē-
jumu autoriem. Rakstniece Lūcija Ķuzāne 
ar interesi stāstīja par rakstnieka dzīvi un 
viņa daiļradi. Ābeļu pamatskolas skolotāja 
Valda Bērziņa un J.Akuratera dzimto māju 
“Jaunzemji” īpašniece Līga Kļaviņa akcen-
tēja spilgtākās atziņas rakstnieka darbos. 
A.Bērziņa iepazīstināja ar centrālajā stendā 
ievietoto informāciju par rakstnieku, dzim-
tas salidojumiem, sadarbību ar J.Akuratera 
muzeju Rīgā un nākotnes iecerēm pasāku-
mu organizēšanā. Atzinīgus vārdus par iz-
veidoto Akuratera daiļrades taku teica arī 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” pār-

stāve Skaidrīte Medvecka.
J.Akuratera, kā literāta, aktīvas, daudz-

pusīgas personības, daiļrades taka 
tika izveidota projekta Nr. 17-05-AL24-
A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera 
daiļrades takas izveide Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā” ietvaros, paredzot inovatī-
vus un videi draudzīgus risinājumus. Pro-
jekta kopējās izmaksas 51  394,29 EUR, no 
kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansējums ir 27000,00 EUR un 
pašvaldības līdzfi nansējums 24394,29 EUR.

Izveidotā Akuratera daiļrades taka ir bū-
tisks ieguldījums kultūras un tūrisma infra-
struktūras attīstībā Jēkabpils novadā. Tā 
sniedz pieejamu un viegli uztveramu infor-
māciju par Jāni Akurateru un viņa daiļradi 
iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesen-
tiem. Jaunizveidotā izziņas taka veiksmīgi 
papildinās “Akuratera dienas” –pasākumu 
Jēkabpils novadā ar tradicionālu raksturu, 
sniedzot iespēju to popularizēt valstiskā lī-
menī.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Jēkabpils novadā atklāta 
Jāņa Akuratera daiļrades taka



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.

2018. gada 21. maijs18 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

2018. gada jūnijā2018. gada jjjūnijā

Jēkabpils novada kultūras un sporta Jēkabpils novada kultūras un sporta 
sarīkojumisarīkojumi

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

Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

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

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu pagasts
22.06. plkst. 19.00 pie Ābeļu Tautas nama Jāņu 
dienas ielīgošanas pasākums kopā ar pašdarbības 
kolektīviem.

Dunavas pagasts
21.06. plkst. 20.00 Dunavā brīvdabas pasākums 
“Vasaras saulgrieži”.

Kalna pagasts
21.06. Kalna kultūras nama birzītē Jāņu vakars “Iz-
gaismo Latviju!”. Plkst. 20.30 pulcēšanās ugunskura 
iekārtošanai (katrs aicināts līdzi nest savu malkas 
pagali, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni); 
plkst. 21.00 – 21.30 ugunskura iedegšana; plkst. 

21.30 – spēka dziesmu dziedāšana; plkst. 22.00 
Latvijas valsts himna. Turpinājumā – dziesmas, 
rotaļas, siers, alus.

Leimaņu pagasts
21.06. plkst. 10.45 Leimaņos, Latvju zīmju parkā 
Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” piedalīsies 
akcijā “Gadsimta garākā līgodziesma”.
21.06. plkst. 19.00 “Ielīgosim Līgo svētkus Mež-
galē”: Zasas k/n amatierteātra izrāde: E.Vulfs “Līnis 
murdā”, Jāņu ugunskura iekuršana kopā ar Mežviju 
ļaudīm.
22.06. plkst. 20.00 Leimaņu Tautas nama estrādē 
Jāņu dienai veltīts pasākums – Leimaņu amatier-
teātra izrāde: R. Blaumanis “Paradīzē”. Pēc tam ielīgo-
šanas zaļumballe, spēlē grupa “Kamēr jauni”.

Rubenes pagasts
22.06. plkst. 20.00 Rubeņu parkā ieskaņa Līgo 
svētkiem, Danskovītes izrāde “Dārgais pirkums”, 
amatierteātris “Kumode”. Līgo dziesmas dziedās 
vokālie ansambļi “Kantilēna” un “Ā’re”.
23.06. plkst. 22.00 Slatē, Vecāru šķūnī Līgo nakts 
balle. Spēlē: lustīgie muzikanti Jānis un Lauris 
(Preiļi).
20.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē 
mūzikas festivāls „Mazā ziņģe 2018”. Plkst. 20.00 

koncerts, pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu 
"Ginc un Es".

Zasas pagasts
23.06. Līgo svētki amatniecības centra “Rūme” 
teritorijā: plkst. 18.30 pūtēju orķestra “Salaspils” 
koncerts. Vizināšanās ar zirgiem. Jāņu un Līgu sumi-
nāšana. Zīlēšana, līgošana, sildīšanās pie ugunskura.
Plkst. 22.00 Danči kopa ar grupu “Kontrakts” (slik-
tos laika apstākļos koncerts un balle notiks Zasas 
kultūras namā).

Izstādes:
Līdz 28.06. Leimaņu bibliotēkā skatāma Kalna 
pagasta rokdarbu pulciņa darbu izstāde.
Līdz 30.06. Dunavas sabiedrisko resursu centrā 
foto izstāde “Jēkabpils novada pagastu sakoptības 
skate 2017”.
Līdz 06.07. Mežzemes bibliotēkā skatāma māksli-
nieces Lienas Subatiņas–Brazevičas gleznu izstāde 
“Krāsainās piezīmes”.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai fi lmēts. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, 

informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem 
apkopoja Inta Tomāne, 26478498;  

e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Maija mēnesī Jēkabpils novadā 

reģistrēti 8 mūžībā aizgājušie:

Dainis Dombrovskis
15.12.1952. – 28.04.2018.

Jeļena Kozuliņa
11.11.1920. – 27.04.2018.

Kortenzija Nabuzda
12.08.1932. – 30.04.2018.

Zenta Grīva
19.03.1927. – 02.05.2018.

Ainis Apels
14.01.1932. – 03.05.2018.

Gunārs Blomkalns
25.07.1963. – 07.05.2018.

Ludviga Rudzāte
07.09.1929. – 08.05.2018.

Mārīte Rocēna
30.07.1947. – 15.05.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Kapusvētki Kapusvētki 
Jēkabpils novadāJēkabpils novadā
Jēkabpils un Zasas Romas katoļu 
draudzes kapsētās:
Jēkabpils Pilsētas kapos 1. jūlijā plkst. 12.00,
Ābeļu kapos 15. jūlijā plkst. 15.00,
Nagļu kapos 15. jūlijā plkst. 16.00,
Biržu kapos 22. jūlijā plkst. 15.00,
Zasas kapos 29. jūlijā plkst. 15.00,
Meņķa kapos 5. augustā plkst. 15.00.
Kapusvētki jau notikuši 9. jūnijā 
Leimaņu pagasta kapos, 
10. jūnijā Auzānu kapos un Dzelznavas kapos. 

Kapusvētki Dunavas Romas katoļu 
draudzes kapsētās:
Jadvigovas kapi 28. jūlijā plkst. 15.00
Kriškinānu kapi 4. augustā plkst. 15.00
Dunavas kapi 11. augustā plkst. 15.00
Celminieku kapi 18. augustā plkst. 15.00
Vuškānu kapi 25. augustā plkst. 15.00

Kapusvētki jau aizvadīti 16. jūnijā Skudru kapos.

Svētā Laurencija svētki Dunavas baznīcā 
12. augustā plkst. 12.00

Kapusvētki Dignājas un Zasas 
luteriskās draudzes kapsētās:
Meņķa kapsētā 21. jūlijā plkst.12.00
Slīterānu kapsētā 21. jūlijā plkst. 13.30
Dignājas kapsēta 21. jūlijā plkst. 15.00
Līču kapsētā 22. jūlijā plkst. 12.00
Daugavas kapsētā 22. jūlijā plkst. 13.30
Dūņenieku kapsētā 22. jūlijā plkst. 15.30
Bērzu kapsētā 4. augustā plkst. 12.00
Ļūcānu kapsētā 4. augustā plkst. 13.30
Leimaņu kapsētā 4. augustā plkst. 15.30
Zasas kapsētā 5. augustā plkst. 12.00
Staģu kapsētā 5. augustā 13.30

Kapusvētki luteriskās draudzes 
Ābeļu pagasta kapsētās:
Nagļu kapos 30. jūnijā plkst. 14.00 
Ābeļu kapos 30. jūnijā plkst. 15.30

Kapusvētki katoļu draudzei 
Rubeņu kapsētā: 
30. jūnijā plkst. 15.00.

Kapusvētki Kalna pagasta luterāņu 
draudzes kapos:
Ķiocu kapos 21. jūlijā plkst. 16.00
Vagulānu kapos  21. jūlijā plkst. 17.00
Minsteru kapos  28. jūlijā plkst. 10.00
Ērgļu kapos  28. jūlijā plkst. 11.30
Ūdenānu kapos  28. jūlijā plkst. 12.30

Pr. V.Siļčonoks, Dunavas Romas katoļu 
draudze, Dz.Nartiša, S.Koriņeva, 

S.Kukle, Z.Caune

11. augusta vakarā 
Leimaņos, 
LATVJU ZĪMJU 
PARKĀ

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, 
aktivitātes bērniem, tautas mākslas 
kolektīvu uzvedums ,,Latvju zīmes 

rotājās”, novada pašdarbības kolektīvu 
sumināšana, Latvju zīmju parka projekta 
noslēgums un pateicības tā veidotājiem. 
Viesus izklaidēs etnogrāfi skais ansamblis 

,,Suitu sievas” un pēc tam, protams, 
zaļumballe līdz rīta gaismai kopā ar 
,,Dignājas kapellu”. Gaidīsim ciemos!

JĒKABPILS NOVADA 
SIMTGADES

karā 

VADA 
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