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JēkBpLsNoAd sMbLiA

Kā ģerboņa centrālā fi gūra 
ir izvēlēta saule – tas saistīts 
ar mūsu novadā dzimušā   
dzejnieka  Raiņa daiļradi – 
viņš savu dzimto pusi dē-
vējis par „Saules zemi”. Neiz-
trūkstošs motīvs ģerbonī ir 
arī mūsu likteņupe Dauga-
va, jo Jēkabpils novada te-
ritorijā ietilpst 60 kilometri 
Daugavas krasta. Daugavu simbolizē ģerboņa vidējā, sudrabotā krāsu josla. Sarkanā un zaļā krāsa 
simbolizē Sēlijas karoga krāsas. Izstrādāts 2009. gadā, autors - V. Ladusāns.

Jēkabpils novada logo veido septiņas bišu šūnas, kas simbolizē septiņus pagastus, kuri 2009. gadā 
apvienojās vienotā novadā. Tāpat šī logo ideja atspoguļo novada cilvēku čaklumu, vienotību un 
sadarbību, kā arī kopīgi paveiktā darba – medus pienesuma - saldumu. Logo robežlīnijas ir veidotas 
zilā krāsā, kas simbolizē Daugavas ūdeņus. Izstrādāts 2009. gadā, autore - M.Ošāne.

Jēkabpils novads atrodas Augšzemē jeb Sēlijā. Tā kopējā 
platība ir 906 km2 un administratīvais centrs atrodas Jē-
kabpilī. 
Novads izveidots 2009. gadā, apvienojot 7 pagastus – 
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un 
Zasas. Jēkabpils novadu šobrīd par savām mājām sauc 
teju 5000 iedzīvotāji.
Savā ikdienas darbā sekojam attīstības vīzijai – laikmetīga, 
līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.
Esam tipisks lauku novads – teritorijā nav nevienas pilsē-
tas, taču ir 60 kilometri Daugavas krasta, plaši meži, lauk-
saimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas.
Meži klāj 47% no Jēkabpils novada kopējās platības, kas ir 
viena no lielākajām novada dabas bagātībām. Lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme aizņem 38% jeb 34 458 ha.

Novadu šķērso pirmās šķiras valsts autoceļi (P 72 Ilūkste 
– Bebrene – Birži, P 74 Siliņi – Aknīste  un  P 75  Jēkabpils – 
Nereta – Lietuvas robeža), kā arī vairāki 2. šķiras valsts au-
toceļi. Kopējais pašvaldības ielu un ceļu garums Jēkabpils 
novadā ir 488,3 km.
Lai nodrošinātu pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, 
mums  ir ļoti svarīgs līdzsvarotas attīstības princips, ko arī 
ievērojam izstrādājot projektus un veidojot infrastruktūru.
Lepojamies ar mūsu novada iedzīvotāju neatlaidīgo 
darbu, radošumu un ieguldījumu novada unikālo vēr-
tību saglabāšanā.
Par spīti sarežģītiem laikiem, nākotnē veramies ar op-
timismu – strādāsim savu iedzīvotāju labā pēc labākās 
sirdsapziņas, novērtējot un izmantojot tos resursus, kas 
ir mūsu rīcībā!
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ĀbļuPaAtKoA
Ābeļu pagasts

DiNājSAmTsOl
Dignājas pagasts

DuAvSPaAtKoA
Dunavas pagasts

Skola atrodas netālu no pilsētas, klusā vietā pie Daugavas 
Ābeļu pagastā. Dibināta 1840. gadā, jaunā ēka celta 1941. 
gadā. Strādā14 skolotāji, darbojas atbalsta personāls, psiho-
logs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas darbinieks. 
Skolā darbojas amatniecības pulciņš, folkloras ansamblis „Mi-
kālēni” , koris, matemātikas pulciņš, mazpulki, noformēšanas 
pulciņš, tautisko deju kolektīvs,  vokālais  ansamblis, teātra 
pulciņš, novadpētniecības pulciņš. Pieejama sporta zāle. No-
drošināts transports bērnu pārvadāšanai uz un no skolas. 
Darbojas pirmskolas grupiņa.

         Direktors: Juris Gaigals                +371 26422133, 65236656;

         abelupsk@jekabpilsnovads.lv     skola: 65236835

Dignājas (agrāk Ģipterānu) skola savu darbību uzsākusi 
1863./1864.gadā. Pašreizējā ēka celta 1928.gadā. Dignājas 
pamatskolā strādā 11 kvalifi cēti pedagogi, kuri nemitīgi 
pilnveido sevi, meklē radošus izaicinājumus, piedaloties 
dažādos konkursos un projektos. Skolēniem ir iespēja piln-
veidoties sekojošās ārpusstundu nodarbībās: folkloras kopā 
“Dignõjīši”, teātra pulciņā “Spēlēsim teātri”, vides pulciņā.
Mazie dignājieši pirmsskolas izglītības programmu apgūst 
vecumā no 1,5 - 6 gadiem.

Direktore: Anda Ķiploka           +371 26406844, 65229057
dignajaspsk@jekabpilsnovads.lv

Dibināta 1919. gadā. Jaunā ēka celta 1988. gadā. Dunavas 
pamatskolas durvis atvērtas ikvienam vietējās kopienas ie-
dzīvotājam no pirmskolas vecuma bērna līdz senioram. 
Skolā darbojas: 1. – 9.kl. skatuves runas pulciņš, 1. – 4.kl. an-
samblis, 5. – 9.kl. sporta pulciņš, 5. – 9.kl. novadpētniecības 
pulciņš, 1. – 9.kl. mākslas pulciņš.  Ir iespēja piedalīties NVO 
darbā un aktivitātēs („Dzīvesprasme” un „Pavadiņa”).
Skolā ir 2 pirmskolas grupas: 5. – 6.gadīgie un 3. – 4.gadīgie.

           Direktors: Uģis Vārslavāns               +371 26156562, 65229400
        dunavaspsk@jekabpilsnovads.lv
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ZaAsViUsKoA
Zasas pagasts

RuEņuPaAtKoA
Rubenes pagasts

JēkBpLsMākLa sOlS
ZaAsFiIāl
Zasas vidusskola, Zasas pagasts

Celta 1904. gadā, skola piedāvā daudzas interešu izglī-
tības programmas un ārpusstundu nodarbības: tautas 
dejas, 1.-5. klašu koris, vokālie ansambļi, radošās jaunra-
des, solistu un sporta nodarbības, jaunie ceļu satiksmes 
dalībnieki (velosipēdisti), kokapstrāde, vizuālā noformē-
šana, skatuves runa, lasītprieks, kulinārija, pagarinātās 
dienas grupa. Tiek izdota informatīvā Rubeņu pamatsko-
las avīze.
Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupiņas „Zelta sie-
tiņš”, kurās uzņem bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam.

Direktore: Ināra Kantāne 
+371 29388480, 65228204;

rubenespsk@jekabpilsnovads.lv

Mākslas skolas Zasas fi liālē audzēkņi var apgūst piecgadīgu 
licencētu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, kas 
ietver zīmēšanu, kompozīciju, gleznošanu, veidošanu un aka-
dēmiskās mākslas pamatus. Papildus iespējams apgūt tādus 
priekšmetus kā stikla apgleznošanu, keramiku, kokapstrādi, 
grafi ku, datorgrafi ku un tekstilmākslu. Filiāle ir ar labu materi-
ālo bāzi un var kvalitatīvi realizēt programmu. Mācības skolā 
pieejamas par maksu, taču pašvaldība piedāvā atbalstu au-
džu un daudzbērnu ģimenēm. 

Dibināta  1846. gadā, jaunā ēka celta 1939. gadā. 
Skola atrodas Zasā, līdzās Zasas gleznainajam mui-
žas parkam. Zasas vidusskolā var apgūt 4 izglītības 
programmas, iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu 
izglītību; mācīties labiekārtotos mācību kabinetos; 
izmantot skolas un pagasta bibliotēkas pakalpoju-
mus - mācību grāmatas un mācību līdzekļus; nokļūt 
skolā ar skolas autobusu; izmantot skolas ēdnīcas 
pakalpojumus bez maksas; iegūt autovadītāja B ka-
tegorijas transporta vadītāja kvalifi kāciju ar pašvaldī-
bas atbalstu līdz 300 EUR uz 1 audzēkni; darboties 
Skolēnu pašpārvaldē; apgūt dažādas interešu izglītī-
bas programmas - labas iespējas zīmēšanas, rokdar-

bu, mūzikas, dziedāšanas, dejošanas, sporta un citu talantu attīstīšanai. Darbojas jaunsargu kustība, skolas informatīvā 
izdevuma “Baltais Ceļš” redkolēģija, pieejamas sporta aktivitātes skolas sporta zālē un stadionā.
Skolā darbojas 2 pirmsskolas grupas  no pusotra gada līdz skolas vecumam.

       Direktore: Olita Spēka             +371 27008981, 65231061                 zasavsk@jekabpilsnovads.lv
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vadītāja: Anda Svarāne                  +371 26557249

anda.svarane@gmail.com        www.jrms.lv
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Jēkabpils novadā dzīvo radoši cilvēki, kuri labprāt apmeklē 
dažādus kultūras un mākslas pasākumus. Pašvaldībā ir septiņi 
kultūras nami, kuros kopumā darbojas teju 30 amatierkolektī-
vi. Tajos iedzīvotāji dzied, dejo, spēlē teātri un organizē kopī-
gus svētkus.          

Sabiedriskā centra vadītāja: Ginta Saviča
+371 26439901

dignajastn@jekabpilsnovads.lv

Centrā darbojas: folkloras kopa “Dignōjīši”, folkloras 
kapella, aktīvā dzīvesveida klubiņš “Sprīdis labākai dzī-
vei”, biedrība “Cirkuži”, jauno ģimeņu pulciņš un ama-
tierteātris “Madagurči”

Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 11 publiskās bib
liotēkas, kas aprīkotas ar modernu datortehniku, bez-
maksas internetu un regulāri paplašina pieejamo grā-
matu klāstu.

             Kultūras nama vadītāja: Svetlana Koriņeva
             +371 28316164, 65207284
             abelutn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas: vīru ansamblis „Pieci plus…”, Ābeļu ama-
tierteātris, Eiropas deju kopa senioriem, sieviešu vokā-
lais ansamblis „Elēģija”, rokdarbu klubiņš/biedrība „Ābeļ-
zieds”, Ābeļu pagasta novadpētniecības muzejs

             Kultūras nama vadītāja: Anita Ozoliņa
             +371 20239071
             dunavaskn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas: vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”, 
amatierteātris “Sateka”, senioru dāmu deju kopa “Ciela-
vas”, vokālais ansamblis “Variācija”, aktīva dzīvesveida 
klubiņš, biedrība “Dzīves prasme”, līnijdeju grupa

7
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ĀbļuTaTa nMs
Deju kolektīva“Kaupre” un draugu koncerts

DuAvSUlūrSAm
Senioru deju kopu sadancis

DiNājSAbEdIsAi cNtS
Folkloras kopa “Dignōjīši”

Mūzikas festivāls “Mazā ziņģe”
Rubenes dabas parks
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           Kultūras nama vadītāja: Sandra Vecumniece             
+371 26824411, 65229541

             kalnakn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas: vokālais ansamblis „Līksma”, dramatis-
kais kolektīvs „Vienība”, Bruno Groninga draugu kopa

           Kultūras nama vadītājs: Gints Audzītis                       
           +371 28315265, 65233845
           leimanutn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Deldze’’

           Kultūras nama vadītāja: Inta Tomāne                       
          +371 26478498
           rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas: sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna”, 
jauktais vokālais ansamblis „Āre”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Rasa”, jauniešu deju kolektīvs „Laude”, folkloras 
kopa „Kāre”, senioru dāmu deju kopa „Draiskās Peonijas”, 
bērnu teātra pulciņš „Dadzīši”, bērnu vokālais ansamblis 
„Puķuzirņi”, rokdarbu pulciņš, interešu kopa „Gardēdis”

Kultūras nama vadītāja: Krista Cankale
+371 20371520

zasaskn@jekabpilsnovads.lv

Namā darbojas: novada jauktais koris ”Putni”, pirmsskolas 
deju kolektīvs “Solītis”, bērnu dramatiskais kolektīvs “Mas-
kas”, bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, jauniešu deju 
kolektīvs “Landi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis”, 
sieviešu vokālais ansamblis “Tonis”, amatierteātris
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LeMaņuTaTa nMs
Deju kolektīvs “Deldze”  Valsts svētku koncertā

RuEnSUlūrSAm
Mūzikas festivāls “Mazā ziņģe”

KaNaKuTūrSAm
Dramatiskais kolektīvs “Vienība” ar izrādi “Kāzas Bazūnēs”

ZaAsKuTūrSAm
Mūzikas izpildītāju konkurss “Atnāc ar savu dziesmu”

Folkloras festivāls “Baltica”
Dignājas parks

        

       

       

      

     

        

      



Raiņa muzeja “Tadenava” kompleksu veido 19. gs. 60. ga-
dos – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas laikā 
– celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, 20. gs. 20. 
gados izveidotās jaunsaimniecības “Dāboliņi” dzīvojamā 
māja, kā arī pirts un pagrabs.

Muzejs atvērts no 15. maija līdz 31. oktobrim.
Darba laiks: 10.00–17.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās

Agnese Timofejeva             tadenava@memorialiemuzeji.lv
+371 29250484                    www.memorialiemuzeji.lv
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RaNi (JānSLiKšān)
11.09.1865. – 12.09.1929.

RaņaMuEj “TaEnVa”
Tadenava, Dunavas pagasts

Rainis, īst. v.  Jānis Pliekšāns,  dzimis  Dunavas  pagasta  „Varslavānos”.   Izcils  latviešu
rakstnieks, kultūras darbinieks un politiķis, dzejnieces Aspazijas dzīvesbiedrs. 
Latvijas vēsturē viņam ir paliekoša nozīme kā vienam no redzamākajiem savas 
tautas kultūras un nacionālās identitātes veidotājiem cariskās Krievijas sabruku-
ma un Latvijas neatkarības izcīņas laikmetā.
Raiņa dzimšanas vietai veltīts piemiņas akmens atrodas Tadenavā, netālu no “Varsla-
vāniem”, līdzās Eglaines liegumam, kādreizējā pirts vietā. 

Raiņa dzimtā vieta Tadenava ir viņa saules un mīlas filosofijas 
šūpulis. Jaunajā ekspozīcijā saules motīvam piešķirta vado-
šā loma. Saule, kas rit visu cauru dienu pa debess jumu, būs 
muzeja apmeklētāja ceļvedis Tadenavā. Saule iespīdēs tēva is-
tabā, kur aug Pliekšānu dzimtas koks. Tur, rēķinot, rakstot un 
lasot, gādāts par saimniecību un prātots par bērnu nākotni. 
Saule ielūkosies mātes istabā, kur auklēti bērni un pūralādē 
krāti rokdarbi. Saule vadīs mazo Jāni Pliekšānu caur bērnības 
mājām un skolām līdz pašai Rīgai.

Bet ļauj sapnim vaļu, – viņš i pašu 
dzīvi pārvērtīs un padarīs to labu.

- Rainis

14
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JānSKuAtRs
13.01.1876. - 25.07.1937.

ĀbļuPaAsAUzJs
Ābeļu pagasta pārvalde, Brodi, Ābeļu pagasts

JānSRīn
23.03.1890. - 25.09.1966.

Grīn pEmņa iTaA
Doktorāts, Kalna pagasts

AlKsNdS(JēkBs) gīn 
15.08.1895. - 25.12.1941.

Dzimis Dignājas pagasta (tagad Ābeļu pagasta) 
“Jaunzemjos”, mežsarga ģimenē. Jānis Akura-
ters bija dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs, drama-
turgs, žurnālists un sabiedriskais darbinieks.
Ābeļu pagasta “Jaunzemjos” uzstādīts rakstnie-
kam veltīts piemiņas akmens.

                Arnolds Jakubovskis             +371 65233111

Muzejs atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes telpās, tajā apkopoti materiāli par 
pagasta kultūrvēsturisko mantojumu dažādos laika periodos, slavenāko  pa-
gasta  dzimtu  vēsture,   materiāli  par   sporta  dzīvi  pagastā.   Plašākā eks-
pozīcijas daļa veltīta vispazīstamākajam Ābeļu novadniekam – dzejniekam 
Jānim Akurateram. Ieeja – par ziedojumiem, iepriekšēja pieteikšanās.

Dzimis Jēkabpils apriņķa Biržu (tag. Kal-
na) pagasta   „Ziedos”.   Latviešu   peda-
gogs  un rakstnieks. AS „Valters un Rapa” 
līdzvadītājs (no 1925), žurnāla „Daugava” 
redaktors (1928-1937) un Latvijas Nacio-
nālā teātra direktors (1937-1940). Viens 
no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrā-
lās padomes memoranda parakstītājiem.

Dzimis Jēkabpils apriņķa Biržu (tag. Kalna) pa-
gasta „Ziedos”. Ievērojams rakstnieks, vēstur-
nieks, publicists, Latvijas armijas virsnieks. Romā-
na “Dvēseļu putenis” autors. Nošauts Astrahaņā.
Kalna pagastā, pie Doktorāta atrodas rakstnie-
kam veltīta piemiņas vieta un uzsāts darbs pie 
Aleksandra Grīna parka izveides.

Aigars Pērkons            +371 29139712

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

- A.Grīns (1931)

17
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LiLākEZņēmēj jēkBpLsNoAdā:

GrUdOpīb

DārEņkPīb

AuļkPīb

PiNsImIeīb

BrEžkPīb

Gaļa lPuAuZēšaA

AiKoīb

BiškPīb

Novadā darbojas aptuveni 60 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 10 individuālie komersanti, ap 200 ekonomiski aktī-
vas zemnieku saimniecības un 400 piemājas saimniecības. Galvenās uzņēmējdarbības formas  saistītas ar lauksaimnie-
cību (graudkopība, piena un gaļas lopkopība, biškopība) un mežsaimniecību. Novada teritorijā reģistrēti 500 liellopu 
ganāmpulki, 30 - aitu, 20 - kazu, 70 - cūku ganāmpulki  un 45 bišu dravas. Kopējā sējumu platība novadā ir ~ 17’000 ha, 
no kuriem ~ 11’000 ha ir graudaugi.

SIA „CMC Ozoli” (Ābeļu pagasts), z/s „Kalnāres” (Dignājas 
pagasts), z/s „Laši” (Ābeļu pagasts), z/s „Dzērves” (Duna-
vas pagasts), z/s „Stabiņi” (Zasas pagasts), z/s „Lejas Jē-
rāni” (Dunavas pagasts), z/s „Liepas” (Leimaņu pagasts), 
z/s „Vārpiņas” (Leimaņu pagasts)

z/s „Cielavas” (Dignājas pagasts),
z/s „Rītausmas” (Dunavas pagasts)

SIA „Kapačmuiža” (Ābeļu pagasts) – āboli, saldie ķirši, 
zemenes tuneļos; z/s „Bērzi” (Zasas pagasts) – zemenes 
atklātā laukā, avenes

z/s „Krasti” (Kalna pagasts) – robotizēta piensaimniecība

k/s „Ziemeļsusējas brieži” (Zasas pagasts)k/s „Ziemeļsusējas brieži” (Zasas pagasts)

z/s „Mežāres” (Rubenes pagasts), z/s „Auziņas” (Dignājas 
pagasts), z/s „Ābelītes” (Dignājas pagasts)

z/s „Lejiņas” (Rubenes pagasts), z/s „Zilumi” (Dunavas 
pagasts), Mirdza Kusiņa (Dignājas pagasts)

z/s „Bitenieki” (Ābeļu pagasts), z/s „Dzilnas”  (Ābeļu pa-
gasts), Atis Prauliņš (Rubenes pagasts), z/s „Margrieti-
ņas” (Dignājas pagasts)
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CeļuUzUrēšaA

MežiStād

KrVuPārAdājMi

Gaļa pārTrād

TiDzIeīb

Eļļa

AuOErIs

RoAļuLaKuI

KoApTrād

LoI, dRvS, vārI

SIA „Mikor” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” nodaļa 
atrodas Jēkabbpils novadā

z/s „Pūpoli” (Rubenes pagasts),
z/s „Kalnieši” (Rubenes pagasts),
SIA „Eglona” (Dunavas pagasts)

SIA „Alko” (Kalna pagasts),
SIA „Lipo Speed” (Zasas pagasts)

SIA “Biomeat” kautuve (Zasas pagasts)

z/s „Kalnieši”  (Dunavas pagasts) - veikals Rubeņos, 
 z/s “Noviki” (Zasas pagasts) - veikali Zasā un Vidsalā

SIA „Daugavmalas rapsis” (Dunavas pagasts) – 
pārtikas eļļu ražotne

Māris Liepiņš (Rubenes pagasts),
SIA „Zemgaļi 1” (Ābeļu pagasts), IK „Šultes autodarbnīca”

(Ābeļu pagasts), IK „Veckalni Auto” (Zasas pagasts)

SIA “MK Dizains” (Ābeļu pagasts)

SIA “Selko Energy” (Ābeļu pagasts)

SIA „DL Konstrukcijas” (Ābeļu pagasts) 

Plašāku informāciju par uzņēmējiem var gūt, sazinoties ar 
Jēkabpils novada lauku attīstības konsultantu vai mājaslapā 

www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”



Zasa, Zasas pagasts

Celta 18. gs. Iekštelpu apskate – par ziedoju-
miem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

26337227

Baznīca uzcelta 1893. gadā. Iekštelpu apskate – 
par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

      28303238
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Baznīca celta no 1850. līdz1852. gadam par grā-
fa Plātera – Zīberga līdzekļiem. Dievnama iekš-
telpas ikdienā nav apskatāmas.

Baznīca būvēta 1898. – 1900. gadā, celta ziemeļ-
gotikas stilā. Veltīta Sv. Jāzepa piemiņai. Iekštel-
pu apskate– par ziedojumiem, pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.

65229385

Pirmā koka baznīca celta 1567. gadā, tā atradu-
sies līdzās patreizējai baznīcai, kas uzcelta 1811. 
gadā. Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc 
iepriekšējas pieteikšanās.

      26348252

ČeVoKa eAņģēlSk lTeIsā 
bZnīc/dEvAm
Červonka, Rubenes pagasts

DiNājSVaņģēlSk lTeIsā 
bZnīc
Dignājas pagasts

RuEnSAtļuBaNīc
Rubeņi, Rubenes pagasts

DiNĀJa pLsAlS
Dunavas pagasts

KaPrSIlKaNs
Ābeļu pagasts

KaDaRuŅAsPiSkLn
Kaldabruņa, Rubenes pagasts 

DuAvSAtļuBaNīc
Dunava, Dunavas pagasts

ZaAsEvņģēlSk lTeIsā 
bZnīc
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Pieejamas telts vietas. Saimniecības apskate, sen-
lietu kolekcija, ziemciešu, dekoratīvo augu, ārst-
niecības augu kolekcija, zāļu tējas. Melnā pirts ar 
zāļu slotiņām, dabīgie skrubji. Jaunums – siera sie-
šana, pīrāgu cepšana. Gids grupām saimniecības 
apskatei sākot no EUR 15/1,5 h; pārējiem pakalpo-
jumiem – pēc vienošanās.

Rita Skrējāne          +371 26416231

Apskatāmi mežizstrādes darbarīki, aprīkojums, 
fotogrāfi jas par meža dzīvnieku un putnu sugām, 
vēsturiski materiāli par apkārtnes mežiem. Ieeja – 
par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

+371 65229767            liepubib@jekabpilsnovads.lv

Privātkolekcijā apskatāmi padomju 
laika sadzīves priekšmeti – rotaļlietas, 
trauki, sadzīves tehnika, dokumenti, 
nauda, apsveikumu kartiņas u.c. ikdie-
nā lietotas lietas. Informācija latviešu, 
angļu valodās. Iepriekšēja  pieteikša-
nās. Blakus pieejams kempings.

Arnita Pore            arnipo@inbox.lv
+371 29657216

Privātkolekcijā apskatāmas senlietas, 
dabas veidojumi, vēsturisko armijas for-
mas tērpu un apbalvojumu kolekcija. 
Gleznaina vieta Daugavas krastā, brau-
cot pa ceļu Dunava – Ilūkste. Ieeja par 
ziedojumiem, iepriekšēja pieteikšanās.
       +371 29911052

Kolekcijā var apskatīt dokumentus, fo-
togrāfi jas, kā arī dažādus citus priekšme-
tus, kas vēsta par Dignājas pagasta vēstu-
ri. Pieejama Lielā pagasta grāmata, kurā 
var atrast informāciju par senčiem, kuri 
cēlušies no Dignājas puses, var aplūkot 
materiālus par Dignājas slavenībām, Jāni 
Akurateru, kā arī vecās naudas zīmes un 
daudzus citus priekšmetus.
Darba laiks: otrdienās, trešdienās un ce-
turtdienās no pulksten 11:00 līdz 15:00.  

Inta Stroža
+371 20574338 

Edīte Balode
+371 25465787            edite.balode@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldības muzejā var apskatīt ekspozīciju “Sēļu zem-
nieks agrāk un tagad”, iepazīt Sēlijas laukos 19. gs. beigām un 20. gs. 
sākumam raksturīgus amatniecības darba rīkus, sadzīves priekšmetus, 
rokdarbus; apbalvojumus un dokumentus. Muzejā var iepazīt stendos 
izstādītu vēsturisku materiālu “Latviešu zemnieks – amatnieks 19. gs.”. 
Regulāri tiek rīkoti izglītojoši pasākumi dažāda vecuma mērķa grupām. 
Novadpētniecības ekspozīciju organizators vada ekskursijas grupām pa 
Jēkabpils novada teritoriju, tai skaitā pa Zasas parku. Vēlams iepriekš pie-
teikties. Iespēja apskatīt virtuālu maršrutu pa Jēkabpils novadu.
Darba laiks: darbdienās no plkst.8.00 līdz 16.00, sestdien, svētdien slēgts

PaOmUAiAAdīvS
lEt kLeCiA
“Kalnāres”, Leimaņu pagasts

DaAsVeDoUm, 
aMeņuUnSeLiTu
kLeCiA
„Atvari”, Cukuriņi, Dunavas pagasts

mZeIsAb “LaPa”
“Zariņi”, Vandāni, Dignājas pagasts

JēkBpLsNoAd nVaPētIeībSUzJs
Zasa, Zasas pagasts

SĒļuLaKuSēt “GuBj”
„Gulbji”, Rubenes pagasts

EkPoīcJa“MežaMuEj “LiPa””
Liepas, Zasas pagasts
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Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā. Novadā daba kopumā ir maz 
pārveidota. Šeit aplūkojamas Daugavas un Dvietes ielejas; mežu un purvu teritorijās ir saglabājušies neskarti bio-
topi, retu un aizsargājumu sugu atradnes un dzīvotnes, kas ir nozīmīgas gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. Novadā 
atrodas 10 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas aizņem 7148ha jeb 7,9% no novada kopējās zemes platības.
Dabas liegums „Ābeļi” ir lielākā novada īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Platība – 3275ha. Nozīmīgākā lielo zīdītā-
ju (lūsis, vilks u.c.) uzturēšanās vieta visā Sēlijā. 
Dabas liegums „Dimantu mežs” - galvenā vērtība ir veci jaukti platlapju meži un staignāju meži. 
Dabas liegums „Eglone” – atrodas Eglaines upes ielokā un ietver jauktus liepu-apšu, egļu, bērzu mežus, kuros sa-
stopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas. Upes ielejā atrodas mēreni mitras, kā arī parkveida pļavas. Liegumā 
izveidota pastaigu taka. Dabas liegums „Klaucānu un Priekulānu ezers” - veidots peldošā ezerrieksta aizsardzībai, 
kurš Latvijā sastopams tikai 3 ezeros.
Dabas parks „Dvietes paliene” - Rubenes pagastā iestiepjas dabas parka neliela daļa. Dabas parks ir izcila applūstošu 
palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un 
bagātākajām putnu vietām Latvijā. Dabas liegumi ,,Nomavas purvs”, „Saltais purvs”, „Spuļģu purvs”, „Tīreļu purvs” 
„Kaušņu purvs” ir izveidoti, lai saglabātu neskartas purvu teritorijas. 
Novada teritorijā ir apzināti 64  aizsargājamie koki – dižkoki.

DaAsLiGuS“Ābļi”
 Ābeļu pagasts

DaAsLiGuS“DiAnUEžs”
Kalna pagasts

DaAsPaKs“DvEtSAlEn”
Rubenes pagasts

KlUcān u pIeUlān eEr
Kalna pagasts

DaAsLiGuS“EgOn”
Rubenes pagasts

Gids: Aigars Pērkons

+371 29939759
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Jēkabpils novadā atrodas 2 no 3 auto pārceltuvēm pār upi visā Latvijā.

Pārceltuve pāri Daugavas upei Dignāja – Līvāni
Darba laiks: 7.00 – 21.00 (V – X), pārējā periodā no ledus iziešanas līdz 
salam: 7.00 – 19.00.

+371 26808760
Pārceltuve pāri Daugavas upei Dunavā
Darba laiks: visu diennakti sezonas laikā pēc ledus iziešanas līdz salam.

+371 25905051

Zasas muiža nosaukumu ieguvusi 17. gs. no toreizējā īpašnieka barona 
Heinriha fon Zasa uzvārda. Zasa palika Greigu īpašumā līdz pat Latvijas 
agrārajai reformai. 19. gs. pēc barona Greiga rīkojuma ap muižas kungu 
māju abos Dzirnupītes (Zasas upītes) krastos pie dzirnavu dīķu kaskā-
des tika izveidots 23 ha liels parks. Tā kompozīcijā ievēroti 18. gs. beigu 
ainavu parku romantiskā virziena principi.
Parkā nozīmīga vieta ierādīta svešzemju kokiem – sudrabapsēm, balt-
eglēm, sudrabvītoliem, valrieksta kokiem, ciedriem, melnajām un Vei-
muta priedēm u.c. Savulaik te auga arī daudz lapegļu, no kurām gan 
liela daļa jau izsalušas. No parkā augošajiem lakstaugiem atzīmējamas 
tādas mitrumu mīlošas augu sugas kā Sahalīnas sūrene, lielziedu pulk-
stenīte, zemā kapmirte, teleksija u.c.
Parka teritorijā atrodas arī seno sēļu svētvieta ar Svētavotu, Upurakme-
ni, Dziedniecisko akmeni, mazo Lāčplēša gultu un Vilkaču koku.

Gids: Edīte Balode          +371 25465787

15
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Piedāvā braucienu ar plostu individuāli vai grupai līdz 12 cilvēkiem.
Pieteikties iepriekš.

Ieva Jase         +371 26334749Ieva Jase         +371 26334749

Latvijas lielākā upe un tās nacionālais simbols. Iztek Valdaja augstienē, 
Krievijā. Kopējais garums ir 1005 km, no tiem 352 km Latvijā, 63 km
Jēkabpils novadā. Dunavas pagastā atrodas piemiņas akmens Dauga-
vas plostniekiem.

ZaAsMuža pRk
Zasa, Zasas pagasts

DaGaA
Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagasti

PlSt “JēkBs”
Ābeļu pagasts

PārElUvSārDaGaU
Dignājas un Dunavas pagasti
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Kultūras dzīve Jēkabils novadā nav iedomājama bez dažā-
diem sporta un aktīvās atpūtas pasākumiem, un daļa no tiem 
jau kļuvuši par ikgadēju tradīciju. 

TrDiIoālEPoTaPaākMiJēkBpLsNoAdā

ZiMa sOrAPēlS
Dignājas pamatskolas sporta laukums

ĢiEņuDiNa
Rubenes dabas parks

NoAd sOrAVētI

VoEjOl u bSkTbLa  Urīr
Dunavas pamatskolas sporta laukums

LāčpēšaDiNa sRējEn
Ābeļu pagasts

FuBoAAuS
Dignājas pamatskolas sporta laukums

ZoītSčePiNāt

SeIoUKtīvāsAtūtSIeA



Stallis “Ūsiņš” nodarbojas ar zirgu jāšanas sportu, zirg-
audzēšanu, jāšanas sporta nometņu rīkošanu, jaunzirgu 
iejāšanu, treniņsacensību rīkošanu un zirgu piedalīšanos 
dažādos pasākumos.

Ieva Jase                          draugiem.lv/stallisusins

+371 26334749                 facebook.com/stallisusins

usins@inbox.lv 

Sporta klubs „Slīterāni” ir bariņš entuziastu, sākotnēji ar vēl-
mi attīstīt motokrosu Jēkabpils novadā. Dažādu projektu 
rezultātā tika izbūvēta motokrosa trase, atbilstoši sacensību 
nolikumiem un prasībām, un tagad organizācijā apvienoju-
šies sportisti no visas Latvijas. S/k „Slīterāni” ir arī LaMSF kau-
sa izcīņas organizatori. Mototrasē “Slīterāni” regulāri notiek 
treniņbraucieni un sacensības.

Andis Bikaunieks                             draugiem.lv/x99

+371 29139712                                      facebook.com/x99Sliterani 

andisbikaunieks@inbox.lv            twitter.com/x99_lv

www.x99.lv                                          x99_sliterani            

17

    

    

  

    

     

       

AkīvāsAtūtSRaE
Dignājas parks, Dignājas pagasts

SpRt kMpEkS“PiSkLn”
Kalna pagasts

VeElībSAk
Brodi, Ābeļu pagasts

SpRt kUb “SlītRān”
Mototrase “Slīterāni”, Dignājas pagasts

Ār hKeAAuUm
Rubeņi, Rubenes pagasts

Autokrosa trase ar savu vēsturi un tradīcijām, kas meklējamas jau padomju gados. 2016. gadā piedzīvojusi lielas pār-
maiņas, lai pie sevis uzņemtu autokrosa entuziastus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas!  Trasē notiek amatieru kross, 
folkreiss un Baltijas, Latvijas autokrosa čempionāts. Pieejamas 90 boksa vietas, servisa parks, autoparks un plaši skatī-
tāju laukumi.

StLlS“Ūsņš”
Ābeļu pagasts

+371 26190050                       draugiem.lv/pilskalni

info@skpilskalni.lv             facebook.com/skpilskalni

www.skpilskalni.lv              twitter.com/pilskalni

instagram.com/skpilskalni 

dddddddddd         
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Biedrība darbojas amatniecības centrā “Rūme”, kas kal-
po kā tradicionālās amatniecības un mākslas saskares 
punkts, mūžizglītības un sevis pilnveidošanas vieta. “Sēļu 
pūrs” rīko nometnes bērniem, meistarklases pieauguša-
jiem, plenērus māksliniekiem. Amatniecības centrā var 
apgūt keramikas, aušanas, koka un tekstila apstrādes pa-
matprasmes. Biedrība popularizē sēlisko dzīvesziņu.

Anda Svarāne                        www.rume.lv
+371 26557249                         draugiem.lv/rume
anda.svarane@gmail.com
facebook.com/amatniecibas.centrs.ruume 

Biedrība Kaldabruņas skolā izveidojusi Pļavas muzeju. 
Tajā izvietota patstāvīgā ekspozīcija, notiek Siena dienu 
plenērs, izstādes, semināri par dabas aizsardzību, folklo-
ru un etnogrāfi ju,  dabas dziedniecību, lietišķo mākslu, 
praktiskajiem pļavu apsaimniekošanas jautājumiem. 
“Ūdenszīmes” regulāri organizē radošās darbnīcas (fl o-
ristikas, tekstila, keramikas, dabas materiālu apstrādes, 
u.c.) apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, īpašu uzmanību 
pievēršot bērnu un jauniešu auditorijai. 

Ieva Jātniece               www.udenszimes.lv
+371 29548967             facebook.com/Udenszimes
                                         ieva.jatniece@gmail.com

Nodibinājums sniedz psiholoģisko, materiālo, me-
dicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohe-
matoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni 
invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām, veicina dzī-
ves funkciju atgūšanu un psihosociālo pielāgoša-
nos, kā arī sniedz jebkuru praktisko palīdzību bēr-
niem, jaunajām māmiņām, senioriem, daudzbērnu 
un maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm.

Elita Keiša                   martinafonds1991@inbox.lv
+371 29288220            www.martinafonds.lv/web

Vecākā novada biedrība, dibināta 2000. gadā. Darbojas Leimaņu pagastā, pēta, saglabā 
pagasta kultūrvēsturiskās vērtības, regulāri piedalās Zinību dienai veltīto Ziedu svētku 
rīkošanā. Biedrības lielākais lolojums ir Leimaņu centrā iekārtotais Latvju zīmju parks.

Inita Lāce                      initaporiete@inbox.lv 
+371 25945299

Novadā vēl darbojas biedrības 
“Cirkuži”, “Pavadiņa”, “Noskaņa”, 

“Dzīves prasme”,  “Ābeļzieds” u.c.

bEdīb “SēļuPūr”
Amatniecības centrs “Rūme”, Zasa, Zasas pagasts

bEdīb “AkācJaPlS”
Leimaņu Tautas nams, Leimaņu pagasts

nDiInājMs“MārIņaFoDs”nDiInājMs“MārIņaFoDs”
Psiholoģiskās rehabilitācijas centrs “Dūjas”, Kalna pagastsPsiholoģiskās rehabilitācijas centrs “Dūjas”, Kalna pagasts

bEdīb “ŪdNsīmS”
Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts
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Inta Tomāne             +371 25465787
Dabas parkā Rubeņu centrā apskatāmi dekoratīvo 
augu stādījumi, strūklaka un strautiņš. Labiekārtotas 
atpūtas vietas, peldvieta. Ģimenēm ar bērniem pie-
ejama Rūķu pļava. Vasaras sezonā brīvdabas estrādē 
notiek pasākumi.

       +371 29991845

Pieejama veselības taka, aktīvās atpūtas taka. Netālu 
atrodas Daugava. Vasaras sezonā brīvdabas estrādē no-
tiek dažādi kultūras sarīkojumi.

Anda Svarāne           +371 26557249

Autentiskā 12. gs. sēļu sievietes goda tērpa kopija tika radīta, biedrībai “Sēļu pūrs” 
īstenojot projektu sadarbībā ar amatniecības centru “Rūme” un Jēkabpils novada 
pašvaldību. Par pamatu ņemts tērps, kas atrasts Sēlpils Lejasdopeļu kapulauka 2. 
uzkalniņa 17. kapavietā. Garš, balts krekls, aizsprausts ar pakavveida saktiņu, brūni 
svārki, apjozti ar košu, celotu jostu. Kājas līdz pat ceļiem notītas ar tumši brūniem 
kājautiem, kas vēl pārkrustoti rakstainām prievēm, mazi sasienami ādas zābaciņi. 
Ap galvu apņemts brūns vilnas galvas auts ar bronzas spirāļu vainagu. Plecos tumši 
zila seģene ar ieaustiem bronzas gredzeniem. Rokas greznotas ar spirālaprocēm un 
gredzeniem, kaklariņķis un pakavsakta, kura rotāta ar magoņgalvām – kā laimes un 
mūžības simboli. Vīrieša tērps rekonstruēts pēc tā paša kapulauka 5. uzkalniņa 1. 
kapavietas 11. gs. vīrieša apbedījuma. Būtiskākā atšķirība vīrieša tērpā ir jostu kom-
plekts, kas kalpo kā ķermeņa aizsardzība pret zobenu cirtieniem kaujās. Šāds jostu 
komplekts ir atrasts tikai Sēļu karavīriem. Tērpus var apskatīt amatniecības centrā, 
iepriekš piesakoties.

Krievānu Māras josta etnogrāfi skajā literatūrā pazīstama arī kā Kaldabruņas josta vai 
matu pīne. Pagājušā gadsimta 80. gados to etnogrāfi skajai ekspedīcijai dāvājusi Māra 
Krievāne no Kaldabruņas Mačulāniem (Ilūsktes apr.). Iespējams, ka josta austa 18. gs., 
jo Mārai Krievānei to atstājusi viņas vecmāmiņa. Tagad josta glabājas Latvijas Vēstures 
muzeja Etnogrāfi jas nodaļas krātuvē, bet tās kopija izvietota Kaldabruņas skolā. Josta 
ir 172 cm gara un 3 cm plata, tās galu rotā grezns, ar stikla pērlītēm un vilnas dzijas 
bārkstīm rotāts pušķis (22x6 cm). Etnogrāfi skajā ziņā josta ievērojama ar to, ka nevie-
nā citā materiālā vienkopus nav tik daudz ugunskrustu. Īpatnējais ornamentu skaits 
un to izkārtojums netieši norāda, ka jostā varētu būt ierakstīts kalendārā gada cikls. 
        Jostas reprodukcija apskatāma biedrības “Ūdenszīmes” telpās Kaldabruņas skolā.

     Ieva Jātniece               +371 26557249

RuEnSAbSArS
Rubeņi, Rubenes pagasts

DiNājSArS
Dignājas pamatskola, Dignājas pagasts

KaDaRuŅAsJoTa
Kaldabruņas skola

ArEoOģiKaSēļuTērS
Amatniecības centrs “Rūme”, Zasas pagasts
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JēkBpLsNoAd pšvLdīb

NaTsītEs, tLšuViTa, kMpNg

KePiGs“KaNārS”   +371 29657216
Leimaņu pagasts

Naktsmītnes treilera tipa mājiņās. Vietu skaits nakšņošanai: 
10 + 4. WC, dušas, virtuve. Telšu, piknika vietas, grils, malka
Kā atrast:
Braucot pa Biržu – Ilūkstes ceļu, Leimaņos iegriezties pa-
griezienā pa labi pie norādes “Mežgale 6 km”, izbraukt cauri 
apdzīvotai vietai „Mežgale”, iegriezties pirmajā pagriezienā 
pa labi (aptuveni 1km no Mežgales). Samaksa – pēc vieno-
šanās. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

“GrNtBeRe”   +371 26208125
Dunavas pagasts

Telšu vietas pie Daugavas. Cenā iekļauta telts vieta, grils, 
malka, ugunskura vieta, autostāvvieta. Gleznaina vieta 
Daugavas krastā pie Dignājas pilskalna. Apskatei pieejama 
kalēju mājiņa, dabas taka – Pirmā pasaules kara ierakumi. 
Iepriekšēja pieteikšanās.

vEs māj “BrēķuEzRbNcān”
Kalna pagasts                               +371 29256005

Vieta atpūtai un nakšņošanai, atrodas Bancānu ezera kras-
tā. Mājīga virtuve, istabas nakšņošanai, WC. Cena sākot no 
EUR 20 pers/nakts. Vietas nakšņošanai līdz 12 personām. 
Par papildus samaksu piejama sauna, džakuzi. Banketu zāle 
(līdz 20 personām). Iepriekšēja pieteikšanās.

SēļuLaKuSēt “GuBj”   +371 26416231
Rubenes pagasts

Pieņem grupas un individuāli. Pieejamas telts vietas. Melnā 
pirts ar zāļu slotiņām, dabīgie skrubji. Atpūtas vieta bērniem. 
Gida pakalpojumi par samaksu. Iepriekšēja pieteikšanās.

ZaAsViUsKoAsInErāt
Zasa, Zasas pagasts                   +371 27008981, 22335304

Atrodas klusā, skaistā vietā Zasas parka teritorijā.
Nodrošinātas 55 naktsmītnes diennaktī 4,27EUR bez PVN ar 
gultas veļu, 2,85 EUR bez PVN ar savu gultas veļu vasaras 
sezonā, 5,69 EUR bez PVN ar gultas veļu, 4,27 EUR ar savu 
gultas veļu apkures sezonā. Tiek piedāvātas istabiņas gru-
pām, nometnēm, ģimenēm, no 5 līdz 9 gulētājiem, tualetes; 
dušas ir atsevišķi internāta abos stāvos. Pie internāta atro-
das automašīnu stāvlaukums, trenažieri, atpūtas vieta.

    ApIeAs

RuEnSPtEk   +371 65228159
Rubeņi, Rubenes pagasts

ZaAsApIeA   +371 65236012
Zasa, Zasas pagasts

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
       +371 65220730 

novads@jekabpilsnovads.lv
www.jekabpilsnovads.lv

draugiem.lv/jekabpils-novads
twitter.com/JekabpilsNovads

Izdevējs: Jēkabpils novada pašvaldība
Maketu sagatavoja: Kaspars Sēlis, Zane Spēlīte

Iespiests: SIA “Erante” 2016. gadā
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