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Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina līdz 2018. gada 23. oktob-
rim (ieskaitot) iesniegt Jēkabpils 
novada kandidātu aprakstus 
apbalvošanai 2018. gada Valsts 
svētkiem veltītajā sarīkojumā 17. 
novembrī Zasā.

Kandidātus apbalvošanai un 
Goda raksta piešķiršanai var iz-
virzīt Domes deputāti, domes 
komitejas, komisijas, darba gru-
pas, pagastu pārvaldes, Jēkab-

pils novadā reģistrētās juridiskās 
personas, iestāžu un sabiedrisko 
organizāciju amatpersonas, ie-
dzīvotāji – ne mazāk kā 5 (pieci) 
Jēkabpils novada pilngadīgi ie-
dzīvotāji, kuri iesniegumā norā-
da iesniedzēja parakstu, tā atšif-
rējumu un dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandidā-
tu, nepieciešams norādīt:

 – fi ziskai personai: vārdu un 
uzvārdu, dzimšanas datus, adre-

si, sabiedriskās aktivitātes.
– juridiskai personai: nosauku-

mu, juridisko adresi, reģistrācijas 
numuru Uzņēmumu reģistrā.

Lūgums aprakstus iesniegt 
pēc iespējas precīzus un pilnī-
gus, konkrēti norādot apbalvoju-
mam pieteiktās personas sasnie-
gumus, kā arī motivāciju, kādēļ 
tieši šī persona apbalvojama 
2018. gada Valsts svētkos. Veido-
jot aprakstu, lūgums pieturēties 

pie apbalvošanas nolikuma. Ar 
to var iepazīties Jēkabpils nova-
da mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par 
pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti” – “Nolikumi”.

Pieteikumi iesniedzami Jē-
kabpils novada pašvaldības 
administrācijā Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Aicina pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus apbalvošanai

Biedrība “Cirkuži”, startējot 
Jēkabpils novada pašvaldības 
izsludinātajos NVO konkursos, 
jau vairākus gadus darbojas tie-
ši vides sakopšanā un labiekār-
tošanā, jo vēlamies dzīvot vidē, 
kas priecē pašus un ikvienu pa-
gasta iedzīvotāju. 

Domājot par šī gada NVO 
projektu konkursā iesniedza-
majām projektu idejām, mēs 
izvēlējāmies atjaunināt un lab-
iekārtot pieturvietu “Dignājas 
skola” Dignājas pagastā. Sa-
biedriskā transporta pieturvie-
ta ikvienā pagasta centrā – arī 
Dignājā – ir viens no būtiskā-

kajiem objektiem, kas gluži kā 
vizītkarte, rada pirmo iespaidu 
par attiecīgo ciematu un pa-
gastu. Vēlējāmies radīt jaunu 
apskates objektu, kas padarīs 
krāsaināku un patīkamāku ik-
dienu ikvienam Dignājas pa-
gasta iedzīvotājam, radīs patī-
kamu iespaidu pagasta viesiem 
un garāmbraucējiem, izglītos 
skolas bērnus, jo pieturvietas 
sienas gleznojums ir saistīts ar 
latviešu alfabētu.

Biedrības “Cirkuži” projektu 
“Iezīmēsim košus vaibstus Dig-
nājas sejā!” atbalstīja Jēkabpils 
novada pašvaldība ar fi nansē-

jumu 565 euro apmērā.
Daļa no piešķirtā pašvaldī-

bas fi nansējuma izlietota pie-
turvietas “Dignājas skola” jum-
ta seguma un soliņa krāsojuma 
atjaunošanai, izveidots deko-
ratīvais gleznojums uz pieturas 
sienas, tādā veidā radot pie-
vilcīgu un izglītojošu vidi gan 
bērniem, kas gaida sabiedrisko 
transportu, gan pieaugušajiem. 

Pirmie, kam bija iespēja no-
vērtēt pieturas vizuālo izskatu, 
bija jauniešu organizētā pasā-
kuma “Ekspedīcija pa Jēkabpils 
novadu” dalībnieki. Atjaunotā 
pieturvieta “Dignājas skola” 

bija viens no kontrolpunktiem 
braucienā pa Jēkabpils novadu. 

Saskaņojot ar pašvaldību, 
atlikušo fi nansējumu izlietojām 
atjaunojot arī pieturvietu “Van-
dāni”. Priecājamies, ka ar pie-
šķirto fi nansējumu ir izdevies 
izveidot divus košus un intere-
santus objektus.

Sakām paldies Jēkabpils no-
vada pašvaldībai par projekta 
fi nansiālu atbalstīšanu un iz-
sakām pateicību gleznojumu 
autorēm B.Daģei un M.Vilcānei.

Biedrības “Cirkuži” valdes 

locekle Dzidra Nartiša

Biedrības arhīva foto

Mums nav vienalga, 
kādā vidē mēs dzīvojam!
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2018. gada 6. oktobrī, 954 vē-
lēšanu iecirkņos Latvijā un 121 
vēlēšanu iecirknī ārvalstīs no plkst. 
7.00 – 20.00 notika 13. Saeimas 
vēlēšanas.

Jēkabpils novadā Saeimas 
vēlēšanās nobalsojuši vien 1686 
jeb 43,44% balsstiesīgo, kas ir par 
5,5% mazāk, nekā iepriekšējās Sa-
eimas vēlēšanās 2014. gadā. Viena 
aploksne bijusi nederīga (Duna-
va), bet nederīgas zīmes – 4 (2 Dig-
nājā un 2 Zasā). Visvairāk vēlētāju 
ieradušies Zasas vēlēšanu iecirknī, 
vismazāk – Mežgalē.

Vislielāko atbalstu no vēlētā-
jiem Jēkabpils novadā saņēmusi 
politiskā partija “KPV LV” – 21,18%, 
tad Zaļo un Zemnieku savienība – 
18,75%, Jaunā konservatīvā parti-
ja – 13,41%, Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK” – 13,29%, “Attīstībai/
Par!” – 9,97%, un “Jaunā Vienotība” 
– 9,67%.

13. Saeimas vēlēšanu rezul-
tāti Jēkabpils novadā

Saraksts

Derī-

gās 

zīmes

Pro-

centi

Politiskā partija 
“KPV LV” (KPV) 357 21,18%

Zaļo un Zemnieku 
savienība (ZZS) 316 18,75%

Jaunā konservatīvā 
partija (JKP) 226 13,41%

Nacionālā ap vie-
nība “Visu Latvijai!” 
– ”Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK” (VL)

224 13,29%

Attīstībai/Par! (AP) 168 9,97%
Jaunā VIENOTĪBA (JV) 163 9,67%
“Saskaņa” sociālde-
mokrātiskā partija (S) 77 4,56%

Latvijas Reģionu 
Apvienība (LRA) 68 4,03%

“PROGRESĪVIE” (P) 19 1,12%
No sirds Latvijai (NSL) 16 0,94%
“Latvijas Krievu 
savienība” (LKS) 14 0,83%

“Latviešu 
Nacionālisti” (LN) 14 0,83%

Par Alternatīvu (PA) 9 0,53%
“LSDSP/KDS/GKL” (LKG) 5 0,29%
Rīcības partija (RP) 4 0,23%
“Latvijas centriskā 
partija” (LCP) 1 0,05%

Iecirknis Nr. 497: 
Ābeļu pagasta pārvalde

Ābeļu pagasta vēlēšanu ie-
cirknī (Ābeļu pagasta pārvalde) 
visvairāk balsis saņēmusi poli-
tiskā partija “KPV LV” – 21,74%, 
tad Jaunā konservatīvā partija – 
14,23%, Zaļo un Zemnieku savie-
nība – 11,86%, sociāldemokrā-
tiskā partija “Saskaņa” – 11,07%, 
Nacionālā apvienība “Visu Lat-

vijai!” – ”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” – 10,67%, “Attīstībai/Par!” 
– 8,70% un “Jaunā Vienotība” – 
8,70% un Latvijas Reģionu Ap-
vienība – 5,93%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

KPV 55 21,74%
JKP 36 14,23%
ZZS 30 11,86%
S 28 11,07%
NA 27 10,67%
AP 22 8,70%
JV 22 8,70%
LRA 15 5,93%
LKS 8 3,16%
P 2 0,79%
LKG 2 0,79%
LN 2 0,79%
RP 1 0,40%
LCP 1 0,40%
NSL 1 0,40%
PA 1 0,40%

Iecirknis Nr. 498: 
Dignājas pamatskola

Dignājas pagasta vēlēšanu 
iecirknī (Dignājas pamatsko-
la) visvairāk balsis saņēmusi 
politiskā partija “KPV LV” – 
26,06%, tad Zaļo un Zemnieku 
savienība – 17,02%, Nacionā-
lā apvienība “Visu Latvijai!” – 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
– 14,89%, Jaunā konservatīvā 
partija – 12,23%, “Attīstībai/
Par!” – 9,57% un “Jaunā Vieno-
tība” – 7,45%.

Saraksts
Derīgās 
zīmes

Procenti

KPV 49 26,06%
ZZS 32 17,02%
NA 28 14,89%
JKP 23 12,23%
AP 18 9,57%
JV 14 7,45%
LRA 7 3,72%
S 6 3,19%
LN 3 1,60%
LKS 2 1,06%
P 2 1,06%
NSL 2 1,06%

Iecirknis Nr. 499: 
Dunavas pamatskola

Dunavas pagasta vēlēšanu 
iecirknī (Dunavas pamatskola) 
visvairāk balsis saņēmusi poli-
tiskā partija “KPV LV” – 29,91%, 
tad Zaļo un Zemnieku savie-
nība – 19,64%, Jaunā konser-
vatīvā partija – 12,05%, Nacio-
nālā apvienība “Visu Latvijai!” 
– ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
– 11,16%, “Jaunā Vienotība” – 
8,48%, sociāldemokrātiskā par-
tija “Saskaņa” – 6,70% un “Attīs-
tībai/Par!” – 6,70%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

KPV 67 29,91%
ZZS 44 19,64%
JKP 27 12,05%
NA 25 11,16%
JV 19 8,48%
S 15 6,70%
AP 15 6,70%
LRA 5 2,23%
RP 3 1,34%
LN 3 1,34%
PA 1 0,45%

Iecirknis Nr. 502: 
Kalna pagasta pārvalde

Kalna pagasta vēlēšanu ie-
cirknī (Kalna pagasta pārvalde) 
visvairāk balsis saņēmusi poli-
tiskā partija “KPV LV” – 27,23%, 
tad Zaļo un Zemnieku savienī-
ba – 17,28%, Nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!” – ”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – 15,18%, 
Jaunā konservatīvā partija – 
12,57% un “Jaunā Vienotība” 
– 12,57% un “Attīstībai/Par!” – 
6,81%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

KPV 52 27,23%
ZZS 33 17,28%
NA 29 15,18%
JKP 24 12,57%
JV 24 12,57%
AP 13 6,81%
S 6 3,14%
LRA 4 2,09%
P 2 1,05%
NSL 2 1,05%
LN 1 0,52%
PA 1 0,52%

Iecirknis Nr. 505: 
Leimaņu pagasta pārvalde

Leimaņu pagasta vēlēšanu 
iecirknī (Leimaņu pagasta pār-
valde) visvairāk balsis saņēmu-
si Zaļo un Zemnieku savienība 
– 23,29%, tad politiskā partija 
“KPV LV” – 15,75%, “Attīstībai/
Par!” – 13,01%, Jaunā konser-
vatīvā partija – 11,64%, “Jaunā 
Vienotība” – 10,27% un Nacio-
nālā apvienība “Visu Latvijai!” 
– ”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
– 9,59%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

ZZS 34 23,29%
KPV 23 15,75%
AP 19 13,01%
JKP 17 11,64%
JV 15 10,27%
NA 14 9,59%
LRA 7 4,79%
NSL 6 4,11%
S 6 4,11%
P 3 2,05%
LN 1 0,68%
PA 1 0,68%

Iecirknis Nr. 508: 
Rubenes pagasta pārvalde

Rubenes pagasta vēlēšanu 
iecirknī (Rubenes pagasta pār-
valde) visvairāk balsis saņēmu-
si Zaļo un Zemnieku savienība 
– 26,52%, tad politiskā partija 
“KPV LV” – 18,21%, “Attīstībai/
Par!” – 14,38%, Nacionālā apvie-
nība “Visu Latvijai!” – ”Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” – 11,18%, 
“Jaunā Vienotība” – 10,86% un 
Jaunā konservatīvā partija – 
9,9%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

ZZS 83 26,52%
KPV 57 18,21%
AP 45 14,38%
NA 35 11,18%
JV 34 10,86%
JKP 31 9,90%
S 7 2,24%
LRA 6 1,92%
P 3 0,96%
LKG 3 0,96%
NSL 3 0,96%
LN 3 0,96%
PA 2 0,64%
LKS 1 0,32%

Iecirknis Nr. 517: 
Zasas kultūras nams

Zasas pagasta vēlēšanu ie-
cirknī (Zasas kultūras nams) 
visvairāk balsis saņēmusi Jaunā 
konservatīvā partija – 18,38%, 
tad Nacionālā apvienība “Visu 
Latvijai!” – ”Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK” – 17,84%, Zaļo 
un Zemnieku savienība – 
16,22%, politiskā partija “KPV 
LV” – 14,59%, “Attīstībai/Par!” 
– 9,73%, “Jaunā Vienotība” – 
9,46% un Latvijas Reģionu Ap-
vienība – 6,49%.

Saraksts
Derīgās 

zīmes
Procenti

JKP 68 18,38%
NA 66 17,84%
ZZS 60 16,22%
KPV 54 14,59%
AP 36 9,73%
JV 35 9,46%
LRA 24 6,49%
S 9 2,43%
P 7 1,89%
LKS 3 0,81%
PA 3 0,81%
NSL 2 0,54%
LN 1 0,27%

Plašāk ar vēlēšanu rezultātiem 
var iepazīties Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā sv2018.cvk.lv.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti Jēkabpils novadā
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Skolēnu skaits Jēkabpils novada esošajās izglītības iestādēs 
2018. gada 1. septembrī, salīdzinot ar 2018. gada 1. janvāri, pie-
audzis par 85 skolēniem. 21 bērns gada sākumā mācījās Duna-
vas pamatskolā, tādēļ uz 2018. gada 1. janvāri novadā kopumā 
bija 437 izglītojamie, līdz ar to, novada teritorijas ietvaros skolē-
nu skaits pieaudzis vien par 64 skolēniem.
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Skolēnu skaits uz
2018. gada 
1. janvāri

138 32 23 47 18 110 48 416

Skolēnu skaits uz
2018. gada 
1. septembri

150 44 29 65 26 137 50 501

27. septembra sēdē Jēkabpils novada dome nolēma apstiprināt jau-
nas Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni, kas 
aprēķinātas pēc 2017.gada naudas plūsmas un izglītojamo skaita uz 
2018. gada 1. septembri:

Nosaukums
Izmaksas uz 1 
audzēkni EUR

Ābeļu pamatskola 65,29
Dignājas pamatskola 127,99
Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 72,64
Rubeņu pamatskola 103,97
Rubeņu pamatskolas struktūrvienība “Zelta sietiņš” 132,08
Zasas vidusskola 92,07
Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 86,32

K.Sēlis

Pieaudzis skolēnu skaits Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs

Sākoties 2018./19.m.g., tur-
pinās iepriekšējā mācību gadā 
uzsāktā Eiropas sociālā fon-
da projekta „Atbalsts izglīto-
jamo kompetenču attīstībai” 
(Nr.8.3.2.2./16/I/001) darbība, lai 
atbalstītu skolēnus ar mācīšanās 
traucējumiem un mācību grūtī-
bām.

Tāpat kā iepriekšējā mācību 
gadā  dienām Rubeņu, Dignājas 
un Ābeļu  pamatskolā, kā arī Za-
sas vidusskolā pedagogu palīgi 
veiks individuālo darbu ar sko-
lēniem.

Jau septembrī uzsākusies 
arī pedagogu tālākizglītošanās 
projekta ietvaros piedāvātajās 
programmās,lai papildinātu zi-
nāšanas dažādās jomās.

Tālākizglītības kursos infor-
mātikā Rubeņu pamatskolas 
skolotāja Sanda Kukle pilnvei-
doja zināšanas programmēša-
nas jomā, apgūstot pamatus 
vizuālās programmēšanas vidē 
Stratch (piemēram, animācijas 
un simulācijas spēļu veidošana). 
Programma nodrošina zināšanas 
un prasmes programmēšanā,kā 
arī uzdevumu sasaisti ar dažādu 
mācību priekšmetu mācīšanu. 

Šīs zināšanas noderēs, lai pada-
rītu interesantākas un radošākas 
mācības stundas, kā arī, lai iepa-
zīstinātu skolēnus ar program-
mētāja profesijas specifi ku un 
ieinteresētu   apgūt šo profesiju 
pēc skolas beigšanas.

Rubeņu pamatskolas skolo-
tājas I.Uzkure un I.Setkovska no 
septembra apmeklē Rīgā orga-
nizētās Dibels Next mācības, 
kur pedagogi apgūst pēc ASV 
pieredzes Latvijā izveidotu lasīt-
prasmes raituma un skaņu sauk-
šanas mērīšanas metodiku. Pēc 
šīs metodes nosaka, kas konkrēti 
nepieciešams, lai attīstītu skolē-
na lasītprasmi. Šī metode palī-
dzēs pedagogiem diagnosticēt 
skolēnu lasītprasmes apguves 
problēmas un risināt tās mācību 
procesā.

Pedagogu tālākizglītība pro-
jekta ietvaros turpināsies visu 
mācību gadu,kas palīdzēs peda-
gogiem padarīt saistošāku, ra-
došāku un produktīvāku mācību 
procesu skolā.

Projekta koordinatore 

I.Kantāne

Projekts „Atbalsts izglītojamo 
kompetenču attīstībai” turpina 
darbību

Jēkabpils novada pašvaldība 
17. septembrī saņēma Rubeņu 
pamatskolas direktores I.Kantānes 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt pa-
pildus fi nansējumu skolas mēbeļu 
iegādei mācību klašu aprīkoju-
mam sakarā ar skolēnu skaita pa-
lielināšanos. Skolēnu skaits Rube-
ņu pamatskolā no 47 skolēniem 
2018. gada 1. janvārī palielinājies 
līdz 65 skolēniem 2018. gada 5. 
septembrī. Papildus fi nansējums 
6 skolas solu un 14 krēslu iegādei 
nepieciešams EUR 790 apmērā. 

Vienlaikus saņemts pamat-
skolas direktores iesniegums ar 
lūgumu piešķirt fi nansējumu tel-
pas remontam ēkā “Zelta sietiņš” 
Rubeņos, lai nodrošinātu pirms-
skolas izglītības iestādes atbilstī-
bu Ministru kabineta noteikumu 
prasībām. Veikta remonta lokālās 
tāmes izstrāde, kurā atbilstoši vei-
camajiem darbiem, plānotā kopē-
jā summa ar PVN ir EUR 3924,45.

18. septembrī Jēkabpils no-

vada pašvaldība saņēma Zasas 
vidusskolas direktores O.Spēkas 
iesniegumu, kurā lūdz izskatīt jau-
tājumus par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu izdevumiem, kas sais-
tīti ar vidusskolas internāta atvēr-
šanu no 2018. gada 3. septembra 
un skolēnu skaita palielināšanos 
jaunajā mācību gadā. 

Vidusskolas internāta telpu 
aprīkojuma iegādei – mēbelēm, 
sadzīves tehnikai, ātri nolietojamā 
inventāra iegādei papildus ne-
pieciešamais fi nansējums ir 2000 
EUR.

Iesniegumā norādīts, ka jāpa-
lielina arī fi nansējums ceļa izde-
vumu apmaksai skolēnu pārva-
dājumiem maršrutos, kas nesakrīt 
ar pašvaldības nodrošinātajiem 
bezmaksas skolēnu pārvadājumu 
maršrutiem. Atbilstoši “Kārtībai, 
kādā Jēkabpils novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus vis-
pārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs izglītojamajiem”, 

kas apstiprināta ar 2009. gada 17. 
septembra domes lēmumu (pro-
tokols Nr.6, 34.paragrāfs), 1.4. pun-
ktā noteikts, ka transporta maksas 
atlīdzība tiek nodrošināta arī citu 
pašvaldību izglītojamiem, kuri ap-
meklē Jēkabpils novada mācību 
iestādes. Tāpat kā novada teritorijā 
deklarētajiem skolēniem, kuri ap-
meklē Jēkabpils novada izglītības 
iestādes, arī citu pašvaldību izglī-
tojamiem (1. – 12.klase) ir tiesības 
saņemt kompensāciju 100% ap-
mērā, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no faktiskās 
dzīvesvietas līdz Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītības iestādei un 
atpakaļ. Prognozētais fi nansējums 
mēnesī ir 650 EUR.

Skolēnu skaits Zasas vidussko-
lā palielinājies no 110 skolēniem 
2018. gada 1.janvāri līdz 137 sko-
lēniem 2018. gada 5. septembrī, 
pirmsskolas grupās no 48 līdz 50 
audzēkņiem. 

27. septembra sēdē Jēkabpils 

novada dome nolēma:
1. Piešķirt fi nansējumu 790 EUR 

Rubeņu pamatskolai mēbeļu iegā-
dei klašu aprīkojumam sakarā ar 
skolēnu skaita palielināšanos no 
2018. gada 1. septembra. 

2. Piešķirt fi nansējumu 3924,45 
EUR Rubeņu pamatskolas pirms-
skolas grupas telpas remontam 
ēkā “Zelta sietiņš” Rubeņos. 

3. Piešķirt fi nansējumu 2000 
EUR Zasas vidusskolai mēbeļu, 
sadzīves tehnikas un ātri nolieto-
jamā inventāra iegādei internāta 
telpu aprīkošanai.

4. Piešķirt fi nansējumu 1800 
EUR Zasas vidusskolai skolēnu 
pārvadājumu apmaksai maršru-
tos, kas nesakrīt ar pašvaldības 
nodrošinātajiem skolēnu pārva-
dājumu maršrutiem.

5. Finansējumu piešķirt no 
2018. gada budžetā plānotajiem 
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem.
Finanšu un ekonomikas nodaļa

Piešķirs papildus fi nansējumu Rubeņu pamatskolai un Zasas vidusskolai
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Jēkabpils novada skolās no 8. – 
12. oktobrim norisinājās Karjeras 
nedēļa. Nedēļa, kas bija izglīto-
jošiem pasākumiem bagāta. Ne-
dēļa, kurā skolēni guva noderīgu 
informāciju dzīvei, atziņas savai 
attīstībai un iedvesmai.

Pirmdiena. Dignājas pamat-
skolā ciemojās policists E.Dilāns, 
kurš arī mācījies šajā skolā. Viņš 5. 
– 7. klases skolēniem stāstīja par 
savu karjeras ceļu, par policista 
darbu un ikdienu.

Ābeļu pamatskolā nedēļa sākās 
ar ekskursiju uz SIA “Kapačmuiža”, 
kurā saimnieks J.Kapačs labprāt iz-
rādīja saimniecību. Te tiek audzēti 
ķirši, āboli, bumbieri un zemenes. 
Jānis arī laipni cienāja bērnus ar 
ābolu sulu. Rīts skolā izdevies!

Otrdiena. Zasas vidusskolas 
un Dignājas pamatskolas jaunāko 
klašu skolēni brauca ekskursijā uz 
saimniecību “Plaukās”. Saimnieki 
A.Iskorostenskis un M.Skujiņš izrā-
dīja savu putnkopības saimniecī-
bu. Skolēni varēja aplūkot tītarus, 
zosis, kā arī dažādu šķirņu vistas. 
Pastaigu pa saimniecību pava-
dīja bērnu sajūsmas saucieni un 
prieks. Vislielāko neizpratni skolē-
nos raisīja vistu cietums.

Zasas vidusskolā pie 10., 11. 
un 12. klases bija ieradusies 
I.Stabulniece, pārstāve no “Swed-
bank”, lai piedalītos nodarbībās 
“Dzīvei gatavs!”. 10. klase uzzināja, 
kā veidojas izdevumi, kas ir uzkrā-
jums, iejutās fi nanšu konsultanta 
profesijā. 11. klase sprieda par 
kreditēšanu. Savukārt 12. klase uz-
zināja, kas ir vērtspapīri un statis-
tikas elementi. Skolēni bija aktīvi. 
Darbojās arī pāros.

Zasas vidusskolā pie intere-
sentiem no 4. – 6. klasei ciemojās 
friziere S.Geižāne. Viņa ne vien 
stāstīja par friziera profesiju, bet arī 
mācīja, kā pīt dažādas bizes, kas arī 
skolēniem skaisti izdevās.

Otrdienu noslēdza meiteņu 
sarunas Zasas vidusskolā ar medi-
ķi I.Martinovu. Sarunas ap un par 
meitenēm svarīgo.

Trešdiena. Zasas vidusskolā 
ciemojās Jēkabpils volejbola ko-
mandas “Lūši” pārstāvji: treneris 
M.Obrumans un spēlētāji D.Melnis 
un E.Skrūders. Uz pasākumu bija 
ieradušies arī skolēni no Biržu pa-
matskolas un Ābeļu pamatskolas. 
Skolēni ar interesei klausījās tre-
nera un spēlētāju stāstos par sa-
sniegto, par volejbola ikdienu un 

dzīves izaicinājumiem. Notika arī 
kopīga sportošana un draudzīga 
volejbola spēle. Ciemiņi bija iera-
dušies ar balvām. Tās godīgā kon-
kursā arī tika izspēlētas un priecēja 
skolēnus.

Trešdiena Ābeļu 8. klases un 
Zasas vidusskolas 9. klases skolē-
nus priecēja ar virtuālās pasaules 
iespējām. Abās skolās ciemojās 
SIA “Tomega” pārstāvis. SIA “Tom-
ega” nodarbojas ar inovatīvu teh-
noloģiju realizēšanu. Mūsdienu 
jaunietis ir ieinteresēts tehnoloģi-
jās, īpaši visjaunākajās. Tāpēc īpa-
šu sajūsmu raisīja virtuālās brilles, 
kas ļāva skolēniem virtuāli lēkt ar 
izpletni.

Dignājas pamatskolas 8. un 
9.klases skolēni, kā arī Ābeļu pa-
matskolas skolēni ieguva dzīvei 
noderīgas prasmes nodarbībās ar 
“Swedbank” pārstāvi I. Riekstiņu.

Ceturtdiena. Zasas vidussko-
las 2. līdz 8. klases skolēni devās 
pie A.Kalnājas. Viņa Zasā nodar-
bojas ar zirgkopīgu, kā arī piedāvā 
zirgu izjādes bērniem un pieau-
gušajiem. Viņa ne tikai izrādīja 
saimniecību, stāstīja par sevi un 
savu karjeru, bet arī bija nopietni 
gatavojusies, lai skolēniem pastās-

tītu par profesijām, kuras saistītas 
ar zirgiem. Šķiet, ka zirgiem piemīt 
īpaša vara – skolēnus nevarēja at-
raut no tiem.

Piektdiena. Dignājas pamat-
skolā vecākie skolēni iejutās sko-
lotāju lomā, vadot stundas mazā-
kajiem. Skolēni atzinuši, ka tas nav 
viegli. Šajā darbā jābūt aktīviem 
un pacietīgiem.

Mācību nedēļas izskaņā Dignā-
jas skolēni devās uz Rīgu, lai klātie-
nē vērotu hokeja spēli.

Ar karjeras nedēļu nekas ne-
beidzas. Skolēni visa mācību gada 
garumā apmeklēs vairākus karje-
ras attīstības atbalsta pasākumus, 
lai nākotnes izvēle būtu vieglāka 
un pārdomātāka. Liels paldies 
visiem Karjeras nedēļā iesaistīta-
jiem: E.Dilānam, J.Kapačam, SIA 
“Kapačmuiža”, A.Iskorostenskim, 
M.Skujiņam, “Swedbank”, S.Gei-
žānei, I.Martinovai, SIA “Tomega”, 
A.Kalnājai un Jēkabpils volejbola 
komandai “Lūši”. Paldies vēlreiz par 
atbalstu un jauniešu izglītošanu! 
Paldies, ka nebijāt vienaldzīgi un 
nenobijāties! Mēs to novērtējam.

A.Jurgeviča, 

Jēkabpils novada pedagogs 

karjeras konsultants

Eiropas Savienību fondu darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.5. specifi skā atbalsta mērķa “Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojama-
jiem vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”

Karjeras nedēļa Jēkabpils novada skolās
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"Arēna Rīga", šī gada 2018. gada 
6. septembris – arī Jēkabpils no-
vada skolēni ir to 6000 vidū, kas 
piedalās Latvijas valsts simtga-
des lielākās iniciatīvas "LATVIJAS 
SKOLAS SOMA" atklāšanas pasā-
kumā. Latvijas valsts simtgades 
programmas iniciatīvas "Latvijas 
skolas soma" mērķis ir nodrošināt 
iespēju valsts noteiktā mācību sa-
tura ietvaros katram 1.–12. klašu 
skolēnam klātienē izzināt un pie-
redzēt Latvijas dabas un kultūras 
vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sa-
sniegumus un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus īpašā starpdiscip-
linārā programmā.

Radošās darbnīcas un koncerts 
„100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. 
Radošo darbnīcu piedāvājums 
– galda spēle par vēsturiskajām 
un populārajām vietām Latvijā, 
Imidža skolas piedāvājums pielai-
kot dažādas parūkas, interesanta 
muzikantu darbnīca, kur spēlē ar 
čībām uz santehnikas caurulēm, 
animācijas fi lmu un leļļu apskate, 
intervijas.

Pasākuma atklāšanas ievad-
vārdi – M.Kučinskis, D.Melbārde, 
K.Šadurskis iedvesmoja skolēnus. 
Pasākuma vadīja V.Frīdenbergs no 
LTV spēles “Gudrāks, vēl gudrāks”. 
Pie klavierēm R.Pauls, uzstājas da-
žādas grupas, mākslinieki – kori, 
deju kolektīvi, “Auļi’’, “Dagamba’’. 
Dzirdēti, redzēti TV, bet klātienē 
vēl neredzēti mākslinieki. Gaismas 
specefekti, tautasdziesmas skanē-
jums kopā ar bit – boks, reps, BMX 
uz 1 riteņa un skrečošana! Koncer-
tā kopā savijās Latvijas vēstures ai-
nas, kultūra un tradīcijas, mūsdie-

nu tehnoloģijas un izaicinājumi, 
iespējas un pāri visam.

No Jēkabpils novada šajā pa-
sākumā piedalījās 7 aktīvākie jau-
nieši. Viņi ir "Latvijas skolas somas" 
aktivitāšu vēstneši savās skolās. Uz 
šo pasākumu viņi devās ar mērķi 
uzzināt aktualitātes, lai par tām va-
rētu stāstīt savās skolās. Lūk, viņu 
domas.

B.Briede no Zasas vidusskolas: 
Šis pasākums man likās intere-
sants un aizraujošs, jo varēja klau-
sīties un redzēt klātienē slavenus 
dziedātājus, iepazīt jaunus drau-
gus, vērot burvju mākslinieka tri-
kus, kurus pat neviens nevarēja 
atkārtot. Bija arī fotogrāfi ju stūrītis, 
kur varēja uztaisīt foto ar dažādiem 
foniem. Interesanti bija arī apskatīt 
senās lietas un priekšmetus, kuri 
bija dažādi, seni un neatkārtojami. 
Man liekas, ka šis pasākums izde-
vās, jo bija visiem jautri un katrs va-
rēja atrast sev to, kas pašam patīk! 
Man ļoti patika braukt uz Skolas 
somu, jo kompānija, ar kuru kopā 
braucu, bija patiešām jautra un ko-
municētspējīga.

D.Krjaukle no Zasas vidussko-
las izsakās: Visvairāk man patika 

koncerts, kas notika "Arēnā Rīga". 
Man kā cilvēkam, kas daudz maz 
saprot no mūzikas un to žanriem, 
bija ļoti interesanti vērot koncertu. 
Ļoti patika, ka parādīja to, ka arī 
kontrastus var apvienot, un sanākt 
patiešām lielisks priekšnesums! 
Mēs ieguvām sporta somas ar 
uzrakstiem ‘’Latvijai 100’’, ‘’Skolas 
soma’’ utt. Mums deva kuponus, 
kurus varēja izmantot, lai iegūtu 
sviestmaizes un ūdeni. Pasākums 
pa tiešām bija izdevies!

I.Leiskina no Dignājas pamat-
skolas ir ļoti stāvā sajūsmā par 
redzēto uz dzirdēto! Lai arī mēs 
nepajautājām, kurp dodamies līdz 
izbraukšanas brīdim, brauciens 
izvērtās kā reāls piedzīvojums! 
Mums patika! Ar mums kopā de-
vās arī citu Jēkabpils novada skolu 
skolēni, ar kuriem bijām draudzī-
gas sarunas.

L.Mīkule: Bija forši! Likās būs pa-
rasts koncerts, bet līdz galam sa-
nāca tāds koncerts, ka negribējās 
mājas braukt, mums bija arī labas 
sēdvietas arēnā! Labprāt dosimies 
vēl šādos braucienos, jo mums ļoti 
patika.

No Rubeņu pamatskolas ini-
ciatīvā "Skolas soma" piedalījās 
9. klases skolnieki M.Rubiķis un 
R.Valainis. Jaunieši stāsta: “Mums 
bija iespēja iegūt jaunas zināša-
nas un sastapties ar radošām un 
slavenām personībām. Pasākumā 
bija pārsteidzoši priekšnesumi un 
atklājumi, un iegūta emocionāla 
pieredze! Būt kopā ar tūkstošiem 
Latvijas skolēniem ir neaizmirs-
tams piedzīvojums. Tas tiešām bija 
skaisti un interesanti!”

Ābeļu pamatskolas 7. klases 
skolēns R.Tahirovs: Gribētos, lai 
tādas emocijas izjustu visi manas 
skolas skolēni!

Apkopojot skolēnu iespaidus 
un vēlējumus, vēlos teikt, ka „Lat-
vijas skolas somas” atklāšanas pa-
sākums bija organizēts pārdomāti, 
skolēniem bija iespēja apmeklēt 
interaktīvās darbnīcas un baudīt 
koncertu, iepazīties ar iniciatīvas 
saturu un pieeju un atgriežoties 
savās skolās, stāstīt saviem vien-
audžiem un kopā ar pedagogiem 
plānot Skolas somas aktivitātes.

Zasas vidusskolas direktore 

Olita Spēka

Jēkabpils novada skolēni piedalās iniciatīvas 
"Latvijas skolas soma" atklāšanas pasākumā

Jēkabpils novada pašvaldība 
6. septembrī saņēma Zasas vidus-
skolas iesniegumu, kurā izteikts 
lūgums rast iespēju Zasas vidus-
skolā atvērt sporta skolas grupas 
– futbolā un vieglatlētikā, un Dig-
nājas pamatskolas iesniegumu, 
kurā izteikts lūgums atvērt futbola 
grupu Dignājas pamatskolā. Paš-
valdības 17. septembrī saņēmusi 
vēstuli arī no Viesītes novada paš-
valdības Sēlijas Sporta skolas, kurā 
Sēlijas Sporta skola izsaka gatavī-
bu īstenot izglītības programmas 
vieglatlētikā un futbolā (kods 

20V813001; 30V813001) Zasas vi-
dusskolā un izglītības programmu 
futbolā (kods 20V813001) Dignā-
jas pamatskolā.

27. septembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma atļaut Sēli-
jas Sporta skolai īstenot papildus 
2 izglītības programmas vieglat-
lētikā un futbolā Zasas vidussko-
lā, izmantojot Zasas vidusskolas 
sporta bāzi, un atļaut īstenot izglī-
tības programmu futbolā Dignā-
jas pamatskolā, izmantojot Dignā-
jas pamatskolas sporta bāzi.

G.Loča

Jēkabpils novadā īstenos papildus Sēlijas 
Sporta skolas izglītības programmas

Ar piešķirto Jēkabpils novada 
pašvaldības fi nansējumu 500 
EUR Dignājas baznīcā ir atjaunoti ieejas vārti un veikts baznīcas 
galveno durvju remonts.

Dz. Nartiša, Draudzes arhīva foto

Veikti remontdarbi 
Dignājas baznīcā
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No 2018. gada janvāra vidus, 
gaidot labvēlīgākus laika apstāk-
ļus ceļa pārbūves darbu atsākša-
nai, SIA “Ošukalns”, projekta Nr. 
17 – 05 – A00702 – 000095 “Ceļa 
Nr. 1 – 11 “Āres – Lindiņi” pārbūve 
Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” 
ietvaros, turpināja koku un krūmu 
zāģēšanu ceļmalās un zaru šķel-
došanu. Aprīļa mēnesī būvnieks 
atsāka darbus pie ceļa nomaļu 
apauguma noņemšanas un no-
tekgrāvju izveidošanas, izrakto 
grunti pārvietojot uz pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu,  kur pēc 
tās nobēršanas veica izlīdzināša-
nu. Papildus rokot notekgrāvjus, 
būvnieki ierīkoja nobrauktuves 
un caurtekas, lai varētu piekļūt 
pie zemes īpašumiem un dzīvoja-
mām mājām. Tika veikta caurteku 

izvadu galu nostiprināšana ar lau-
kakmens bruģa krāvumiem no-
gāzēs, lai pasargātu ceļu no lietus 
izskalojumiem. Tāpat tika turpinā-
ti darbi  pie veco betona meliorā-
cijas sistēmas aku demontāžas 
un jaunu ierīkošanas, atjaunojot 

akām drenāžu lietus ūdens nova-
dīšanai gruntī. Tika turpināti darbi 
pie grants maisījuma papildināša-
nas uz ceļa braucamās daļas un 
blietēšana, saskaņā ar būvprojek-
tu. Nobeigumā, greiderējot, izvei-
doja ceļa profi lu un uzstādīja ceļa 
zīmes, saskaņā ar normatīviem 
aktiem, satiksmes drošībai.

Būvniecības darbu gaitu ob-
jektā uzraudzīja būvuzraugs no IK 
“CB TESTS”.

Projekta rezultātā tika veikta 
pašvaldības ceļa Nr. 1 – 11 “Āres 
– Lindiņi” posma pārbūve 2,7168 
km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 
223814,98 EUR, no kurām Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansējums sastāda 
201113,20 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 22701,78 EUR.

 Projekta vadītājs 

Raimonds Jaudzems

Šī gada septembra mēnesī tika 
pabeigti pārbūves darbi Jēkabpils 
novada pašvaldības ceļam “Alk-
šņi – Muktāni” Rubenes pagastā, 
kuri tika veikti projekta Nr. 17 – 05 
– A00702 – 000096 “Ceļa nr. 4 – 11 
“Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkab-
pils novada Rubenes pagastā” ie-
tvaros.

Būvdarbus veica  SIA “Mikor”, 
savukārt būvniecības darbu gaitu 
objektā uzraudzīja būvuzraugs no 
SIA “K – RDB”. Projekta rezultātā 
tika pārbūvēts pašvaldības ceļš 
Nr. 4 – 11 “Alkšņi – Muktāni”  5,745 
km garumā. Saskaņā ar būvpro-
jektu tika veikta ceļa apauguma 

noņemšana, notekgrāvju izvei-
došana, jaunu caurteku ielikša-
na, nostiprinot izvadu galus ar 
iebetonētiem laukakmeņiem, 
nobrauktuvju izveidošana, kā arī 
veco betona meliorācijas sistēmas 
aku demontāža un jaunu aku ierī-
košana, grants maisījuma papildi-
nāšana uz ceļa braucamās daļas 
un blietēšana.  Būvnieks noslēgu-
mā, veicot greiderēšanas darbus, 
izveidoja ceļa profi lu un uzstādīja 
ceļa zīmes, kas saskaņā ar norma-
tīviem aktiem nepieciešami satik-
smes drošībai.

Projekta kopējās izmaksas  606 
380,36  EUR, no kurām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai fi nansējums sastāda 545 
742,32 EUR un pašvaldības līdzfi -
nansējums 60 638,04 EUR.

Projekta vadītāja – Rubenes 

pagasta pārvaldes vadītāja 

Intra Kurme

Jēkabpils novada Leimaņu pa-
gasta autoceļa Nr. 6 – 2 “Vārpiņas 
–Lapas” pārbūves darbi projekta 
Nr. 17 – 05 – A00702 – 000099 
“Ceļa Nr. 6 – 2 “Vārpiņas – La-
pas” pārbūve Jēkabpils novada 
Leimaņu pagastā” ietvaros par 
kopējo summu 255681,06 EUR, 
no kuras Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai fi nan-
sējums sastāda 230112,96 EUR 
un pašvaldības līdzfi nansējums 
25568,10 EUR, nonākuši fi nišā.

Celtniecības darbus veica 

SIA” OŠUKALNS”. Ceļam 3,378 
km garumā tika izveidoti no-
tekgrāvji un tiem piegulošas 
meliorācijas akas, jaunas no-
brauktuves uz blakus esošajiem 
privātajiem īpašumiem. Tas ļauj 
cerēt, ka ceļa virsmas ikdienas 
ekspluatācija lietus nokrišņu 
laikā būs labvēlīgāka tehnikas 
īpašniekiem.

Projekta vadītājs – Leimaņu 

pagasta pārvaldes vadītājs 

Antons Tropiks

Autora foto

Pabeigti pašvaldības ceļa “Vārpiņas – 
Lapas” pārbūves darbi Leimaņu pagastā

Īstenots projekts pašvaldības ceļa 
pārbūvei Rubenes pagastā

Pabeigti pašvaldības ceļa “Āres – Lindiņi” pārbūves darbi Ābeļu pagastā
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Jēkabpils novada pašvaldība 
arī šogad piedalījās Latvijas Paš-
valdību savienības un AS “Latvijas 
Valsts meži” Meža dienu projekta 
“Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei” īstenošanā. 
Projekta Moto: „Kopā nākotnes 
mežam!”

Projekta ietvaros tika izvei-
dots tiltiņš (laipa), kuru vietējie 
iedzīvotāji nodēvēja par “Cerību 
tiltiņu”, jo cerība mīt ik katrā no 
mums, neatkarīgi no vecuma. Šī 
gada 21. septembrī projektā tika 
organizēts arī pasākums ar izglī-
tojošu un informatīvu mērķi, kurā 
piedalījās Zasas pagasta iedzīvo-
tāji, Zasas vidusskolas 7. – 9. klašu 
skolēni, pirmskolas izglītības ies-
tāžu grupas un pārstāvji no Zasas 
pagasta pārvaldes. Klātesošajiem 
tika sniegta informācija par tiltiņa 
izveides procesu un darbiem, kas 
tika paveikti. Spēļu un jautājumu 
– atbilžu veidā pasākuma dalīb-

nieki tika informēti par dabas 
vērtībām, kas ir pieejamas Zasas 
muižas parka teritorijā.

Zasas muižas parka Cerību til-
tiņa (laipas) izveidošanas kopējais 
fi nansējums 650,00 EUR, no ku-
riem 600,00 EUR Mežu attīstības 
fonda fi nansējums un 50,00 EUR 
Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfi nansējums.

Zasas pagasta pārvaldes 

vadītājs Kristaps Tēts

Realizēts “Meža dienu 2018” 
projekts Jēkabpils novadā

Lai klientiem ilgtermiņā no-
drošinātu nepārtrauktu, drošu 
un kvalitatīvu elektroenerģi-
jas piegādi, AS “Sadales tīkls” 
Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, 
Aknīstes un Salas novada te-
ritorijā šogad atjaunos vidējā 
sprieguma elektrolīnijas 50 
km garumā, zemsprieguma 
elektrolīnijas 38 km garumā un 
rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 
38 transformatoru apakšsta-
cijas. Šo novadu elektrotīkla 
atjaunošanā AS “Sadales tīkls” 
šogad ieguldīs 2 miljonus eiro, 
paaugstinot elektroapgādes 
drošumu vairākiem tūkstošiem 
klientu.

Apjomīgs elektrotīkla re-
konstrukcijas darbs šogad 
notiek Jēkabpils novada teri-
torijā, kur kopumā paredzēts 
atjaunot vidējā sprieguma 
elektrolīnijas 36 km garumā un 
zemsprieguma elektrolīnijas 
rekonstruēt 6,4 km garumā. 
Elektrolīniju rekonstrukcija jau 
noslēgusies no Slates līdz An-
cenei. Šajā apvidū vidējā sprie-
guma gaisvadu elektrolīnija 
atjaunota 12,2 km garumā un 
veikta jaunas transformatoru 
apakšstacijas rekonstrukcija. 
Darbs turpinās gan Rubenes, 
gan Kalna un Leimaņu pagas-
tā. Rubenes pagastā vidējā 
sprieguma gaisvadu elektro-
līnija tiek atjaunota no Olks-
nas līdz Červonkai. Elektro-
līniju paredzēts atjaunot 6,9 
km garumā, izbūvēt 100m 
garu zemsprieguma kabeļu 
līniju un rekonstruēt vai izbū-
vēt jaunas 4 transformatoru 
apakšstacijas. Arī Kaldabruņā 
šogad iedzīvotājiem uzlabo-
sies elektroapgāde, jo ciematā 

ST atjauno vidējā sprieguma 
gaisvadu elektrolīniju 1 km ga-
rumā, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvēs par ka-
beļu līnijām 2,9 km garumā un 
gan rekonstruēs, gan izbūvēs 
jaunu transformatoru apakš-
staciju. Tikpat nozīmīga elek-
trolīniju pārbūve šobrīd norit 
Kalna un Leimaņu pagastā, 
kur vidējā sprieguma gaisvadu 
elektrolīnija 16,4 km garumā 
tiek pārbūvēta par kabeļu līni-
ju. Darbs norisinās no autoceļu 
P72 Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–
Birži un P74 Siliņi–Aknīste krus-
tojuma līdz pat Žagariem, pie 
Jēkabpils novada robežas. Šo 
darbu laikā papildus paredzēts 
rekonstruēt zemsprieguma 
elektrolīnijas 3,3 km garumā 
un rekonstruēt vai izbūvēt jau-
nas 12 transformatoru apakš-
stacijas. Arī Jēkabpils novada 
vidējā sprieguma elektrotīklā 
šogad plānots izbūvēt attālinā-
ti vadāmus jaudas slēdžus, kuri 
turpmāk ļaus ST personālam 
attālināti vadīt elektrotīklu un 
veikt pārslēgumus elektrotīkla 
bojājumu gadījumos. Kopumā 
Jēkabpils novada elektrotīkla 
atjaunošanā ST šogad ieguldīs 
vairāk nekā 1,2 miljonus eiro.

Arī turpmākajos gados AS 
“Sadales tīkls” Jēkabpils nova-
dā realizēs klientu elektroap-
gādes uzlabošanai nozīmīgus 
projektus, jo tikai savlaicīgi un 
pakāpeniski atjaunojot elek-
trotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs 
klientiem nodrošināt nepār-
trauktu un kvalitatīvu elektro-
enerģijas piegādi.

T.Smirnova,

AS „Sadales tīkls” preses 

sekretāre

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot 
elektrotīklu Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldība 
19. septembrī saņēma Sociālā 
dienesta vadītājas Larisas Zel-
tiņas iesniegumu ar lūgumu iz-
skatīt jautājumu par fi nansēju-
ma piešķiršanu telpu remontam 
struktūrvienībā “Ģimenes atbal-
sta un krīzes centrs” “Mežvijās”, 
Mežgalē. Plānots, ka telpas tiks 
izmantotas Sociālās aprūpes 
nama “Mežvijas” vajadzībām, jo 
pieaug pieprasījums pēc snieg-
tā pakalpojuma un plānota ie-
mītnieku skaita palielināšana.

Tika veikta lokālās tāmes iz-
strāde telpu remontam 67,9 m2 
platībā, un tās ietvaros plānoti 
remontdarbi par kopējo summu 
EUR 12 998,32 ar PVN.

27. septembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma piešķirt 
fi nansējumu 12998,32 EUR tel-
pu remontam “Mežvijās” no 
2018. gada budžetā plānota-
jiem līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

Piešķir fi nansējumu sociālās aprūpes 
nama “Mežvijas” telpu remontam
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21. septembrī Salas novadā 
aizritēja Sēlijas novadu apvienī-
bas rīkotais nu jau Devītais Sēlijas 
kongress, kurā piedalījās pārstāvji 
no Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) 
un Pārresoru koordinācijas centra 
(PKC); no Latvijas Pašvaldību sa-
vienības (LPS) un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA); no tuvākām 
un tālākām pašvaldībām, kā arī 
pārstāvji no Sēlijas novadu ap-
vienības (SNA). Kongresā bija 
piereģistrējušies 166 dalībnieki. 
Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pasā-
kums interesēja un tajā piedalījās 
arī pašvaldību iedzīvotāji un skolu 
audzēkņi.

IX Sēlijas kongress notika Sa-
las kultūras namā, Salas pagastā, 
to organizēja Salas novada paš-
valdība un vadīja Sēlijas nova-
du apvienības vadītāja un Salas 
novada domes priekšsēdētāja 
Irēna Sproģe. Atklājot kongresu, 
I. Sproģe nolasīja akadēmiķa, LZA 
īstenā locekļa Jāņa Stradiņa ap-

sveikuma vēstuli IX Sēlijas kongre-
sa dalībniekiem. Ar apsveikumu 
kongresa dalībniekus uzrunāja arī 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, 
bet kongresa norisi vadīja bijušais 
LPS ilggadējs priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis.

Kongresa pamattēma šogad 
bija „Nacionālā attīstības plāna 
(NAP) devums Sēlijas novada attīs-
tībai”. Tika nolasīti četri referāti par 
NAP devumu šodien un ietekmi 
nākotnē, kā arī sniegti SNA četri 
starpziņojumi par ekonomikas un 
uzņēmējdarbības vidi mūsdienu 
Sēlijas novados. Kongresa galve-
nais uzdevums bija caur NAP spek-
tru iepazīt Sēlijas novadus, apjaust 
kopējas problēmas un tendences, 
nākotnes izaicinājumus, saprast 
Sēlijas novadu saimes gatavību 
notiekošajām un iespējamajām 
pārmaiņām valstī. Kongresa da-
lībnieki pēc debatēm apstiprināja 
rezolūciju.

Kongresa referētājiem un 
starpziņojumu sniedzējiem tika 

dāvinātas grāmatas par Sēlijas 
novadiem „No Sēlijas pūra” un 
par Salas novadu „Laika saknes 

vērojot”, kopā ar vietējās maiznī-
cas „Dona” cepto saldskābo augļu 
maizi.

Ar IX Sēlijas kongresa prezen-
tācijām var iepazīties arī Jēkabpils 
novada mājaslapā. 

IX Sēlijas kongresā pieņemtā 
Rezolūcija

Sēlijas novadu apvienības orga-
nizētais IX Sēlijas kongress ir veltīts 
Nacionālā attīstības plāna līdzšinē-
jām valsts piedāvātajām iespējām 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jē-
kabpils, Neretas, Salas un Viesītes 
novadu teritoriju attīstībai. 

Sēlijai ir ne vien bagāta kultūr-
vēsture, skaista daba, bet arī teri-
torija, kur uzņēmēji un zemnieki 
realizē ekonomiskās aktivitātes. 
Savukārt pašvaldības pilda norma-
tīvajos aktos noteiktās funkcijas, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem pakal-
pojumus, kuri dzīvo mazpilsētās, 
ciemos un lauku mājās. Nepār-
traukta iedzīvotāju skaita samazi-

nāšanās valstī un arī mūsu novados 
liecina, ka viņi nav atraduši iespēju 
sevi realizēt profesionāli, materiāli 
nodrošināt ģimeni un dzīvot piln-
vērtīgu dzīvi. Iecerētās piespiedu 
pašvaldību reformas nepārtrauks 
Sēlijas novadu depopulāciju. 

1. Pieprasām izvērtēt Nacionālā 
attīstības plāna 2014. – 2020.ga-
dam īstenošanas rezultātus, kas uz 
Sēlijas novadu apvienības pašval-
dībām ir atstājuši negatīvas sekas, 
veicinot depopulāciju, kā rezultātā 
lauku teritorijās, tajā skaitā Sēlijā, 
samazinās iedzīvotāju skaits. 

2. Mainīt Nacionālā attīstības 
plāna nostādnes, nodrošinot visu 
Latvijas novadu un pašvaldību 
līdzsvarotu attīstību un vienlīdzī-
gas iespējas īstenot dažādus in-
vestīciju projektus – pretēji šobrīd 
realizētajam tā dēvētajam “9+21” 
pašvaldību attīstības modelim. 

3. Izstrādājot reģionālās politi-
kas pamatnostādnes 2021. – 2027.
gadam, sekmēt vienlīdzību un tais-
nīgumu Latvijas pašvaldību vidū. 
Ņemt vērā Sēlijas novadu izvirzītās 
un Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā iesniegtās 
prioritātes un radīt iespēju Sēlijas 
novadu apvienības pašvaldībām 
realizēt kopējus projektus. 

Rezolūcija vienbalsīgi pieņemta 
2018. gada 21. septembrī IX Sēlijas 
kongresā.

J.Grandāne, Salas novada paš-

valdības sabiedrisko attiecību 

un tūrisma lietu speciāliste

K.Sēļa foto

Aizritējis IX Sēlijas kongress

27. septembra domes sēdē 
skatītie jautājumi:
 Par pašvaldības resursu iz-

mantošanas efektivitātes izvērtē-
šanas darba grupas izveidošanu
Par atbrīvošanu no Bāriņtie-

sas locekļa amata (Kalna pagasts) 
Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (“Zīliņkalni”, Du-
navas pagasts)
Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (“Vītoli”, Leimaņu 
pagasts)
Par zemes domājamās daļas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (K.K.)
 Par grozījumiem telpu no-

mas līgumā (S.K.)
 Par īres tiesību piešķiršanu 

(I.L.K.)
 Par īres tiesību piešķiršanu 

(I.K.)
Par nekustamā īpašuma “D/s 

Veselība Nr.94”, Ābeļu pagastā 
atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu
 Par nekustamā īpašuma 

“Dūņenieku klubs”, Ābeļu pagas-
tā pārdošanu izsolē
Par dzīvokļa Sila iela 1 – 21, 

Zasā iegādāšanos pašvaldības 
īpašumā (Dz.R.)
Par fi nansējuma piešķiršanu 

sociālās aprūpes nama “Mežvi-
jas” telpu remontam un aprīko-
jumam
Par siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifi em pašvaldī-
bas objektos ar lokālu (autono-
mu) apkuri
Par Jēkabpils novada pašval-

dības pamata un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu izmaksām uz 
1 audzēkni apstiprināšanu 
 Par papildus fi nansējuma 

piešķiršanu Rubeņu pamatskolai

 Par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu Zasas vidusskolai
Par Sēlijas Sporta skolas izglī-

tības programmu īstenošanu
Par grozījumiem Līgumā par 

zemes gabala nomu (SIA “Tele-
Tower”)
 Par grozījumiem 2017.gada 

23.novembra Jēkabpils novada 
domes lēmumā Nr.293 “Par paš-
valdības institūciju amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai 
mēnešalgu grupai”
Par nekustamā īpašuma no-

dokļa parāda un ar to saistītās 
nokavējuma naudas dzēšanu 
 Par atbalstu sadarbības uz-

sākšanai ar Izglītības kvalitātes 
valsts dienestu Darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 8.3.4.specifi skā atbalsta 

mērķa “Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pa-
sākumus” Eiropas Sociālā fon-
da projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
ietvaros
 Par fi nansējumu materiā-

li tehniskās bāzes uzlabošanai 
sporta pasākumu organizēšanai
Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu (“Asarīši”, Rube-
nes pagasts)
Par fi nansējuma piešķiršanu 

Zasas ciema ielu un ceļu apgais-
mojuma remontam”

Domes sēžu protokoli un ie-
raksti skatāmi mājaslapā www.
jekabpilsnovads.lv, augšā izvēl-
nē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā 
“Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada septembra domes sēdē skatītie jautājumi
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Veidos 
pašvaldības resur-
su izmantošanas 
efektivitātes 
izvērtēšanas 
darba grupu

Jēkabpils novada domē 7. sep-
tembrī saņemts Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētāja A.Vanaga 
iesniegums ar lūgumu domei pie-
ņemt lēmumu par darba grupas 
izveidošanu, kas sagatavo priekš-
likumus un ierosinājumus paš-
valdības darba organizēšanai un 
pilnveidei, lai izvērtētu Jēkabpils 
novada pagastu pārvalžu resursu 
efektīvas un racionālas izmanto-
šanas iespējas, kultūras jomas re-
sursus, to izmantošanas iespējas, 
jauna kultūras un bibliotēku pār-
valdības modeļa ieviešanas iespē-
jas, pamatots ar to, ka Jēkabpils 
novada Attīstības programmas 
2019. – 2025. izstrādes procesā 
tematiskajās darba grupās tika 
norādīts uz problēmām pašvaldī-
bas darba organizācijas jomā, kas 
saistītas ar kultūras darba organi-
zāciju, bibliotēku darbinieku no-
slodzi, pagastu pārvalžu resursu 
izmantošanu. 

Jēkabpils novada dome 27. 
septembra sēdē nolēma izveidot 
darba grupu šādā sastāvā:

1. A.Vanags – novada domes 
priekšsēdētājs;

2. A.Lemaka – novada domes 
priekšsēdētāja vietniece; 

3. G.Audzītis – novada deputāts;
4. R.Balodis – novada deputāts;
5. B.Čākure-novada deputāte;
6. I.Jase – novada deputāte;
7. M.Līcis – novada deputāts;
8. J.Ratnieks – novada depu-

tāts;
9. K.Štolnieks – novada depu-

tāts;
10. J.Subatiņš – pašvaldības iz-

pilddirektors;
11. L.Pētersone – fi nanšu un 

ekonomikas nodaļas vadītāja;
12. Dz.Nartiša – teritoriālās plā-

nošanas speciālists;
13. G.Loča – juriskonsults.
Darba grupai uzdots līdz 2018. 

gada 31. oktobrim izvērtēt jaunu 
pagasta pārvalžu, kultūras un bib-
liotēku pārvaldības modeļu ievieša-
nas iespējas un iesniegt priekšliku-
mus un ierosinājumus pašvaldības 
darba racionālai un efektīvai organi-
zēšanai un pilnveidei.

K.Sēlis

Rekordliels lauksaimnieku 
skaits saņem vienotā 
platību maksājuma avansu 
jau pirmajā dienā

16. oktobrī, vienotā platība 
maksājuma avansu Lauku at-
balsta dienests izmaksā rekord-
lielam lauksaimnieku skaitam 
–36 000 klientu. Kopējā izmak-
sātā summa pirmajā dienā ir 
vairāk nekā 58 miljoni eiro. Šis 
ir pirmais gads, kad maksājums 
tik lielam lauksaimnieku skai-
tam tiek veikts tik ātri. Pirms 
gada tik liels klientu skaits sa-
ņēma minēto maksājumu līdz 
oktobra beigām.

Panākt šādu uz izrāvienu ir 
bijis iespējams, jo LAD ir būtis-
ki pilnveidojis savu darbu un 
daļu procesu automatizējis: in-
formācijas sistēmā izveidotais 
“zaļais koridors” vairāk nekā 
60% platību maksājumu pie-
teikumu administrēšanu veica 
bez darbinieku iesaistes.

Vienotā platību maksāju-
ma finansējums 2018. gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
ir palielinājies par 10 procen-
tiem, un provizoriskā atbalsta 
likme ir aptuveni 75 eiro/ha, no 
kuras avansa maksājumā tiek 
izmaksāti 70 procenti, t.i., 52,5 
eiro/ha. 

Tuvākajās dienās lauksaim-
nieki saņems arī avansa maksā-
jumu 85 procentu apmērā par 
apgabaliem, kuros ir dabas vai 
citi specifiski ierobežojumi.

LAD aicina lauksaimniekus 
vēlreiz pārliecināties Elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā, 
vai Lauku atbalsta dienestam 
ir sniegtas visas nepieciešamās 
atbildes, lai maksājumus būtu 
iespējams saņemt savlaicīgi. 
Ņemot vērā, ka gan iepriekšē-
jais, gan šis gads lauksaimnie-
kiem laikapstākļu dēļ ir bijis 
pārbaudījumu pilns, LAD mērķ-
tiecīgi strādā, lai maksājumi 
lauksaimnieku kontos nonāktu 
pēc iespējas ātrāk.

Par kūtsmēslu un 
fermentācijas atlieku 
(digestāta) iestrādi

Valsts augu aizsardzības die-
nests, atbildot uz iedzīvotāju 
sūdzībām par kūtsmēslu un di-
gestāta (fermentācijas atlieku) 

izkliedi bez iestrādes augsnē 
un ar to saistītajām smakām, 
vērš uzmanību, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta 23.12.2014. 
noteikumiem Nr.834 „Noteiku-
mi par ūdens un augsnes aiz-
sardzību no lauksaimnieciskās 
darbības izraisīta piesārņojuma 
ar nitrātiem” šķidros kūtsmēs-
lus, fermentācijas atliekas un 
vircu neiestrādā, ja tos lieto kā 
papildmēslojumu. (Papildmēs-
lojums ir mēslošanas līdzekļu 
izkliede pa augošiem augiem). 
Līdz ar to šķidrmēslus, vircu 
un digestātu drīkst neiestrādāt 
augsnē, ja tos izmanto visa vei-
da zālāju, ziemāju un ilggadīgo 
stādījumu papildmēslošanai 
jeb virsmēslošanai.

Izmantojot visa veida kūts-
mēslus un digestātu pamat-
mēslojumā, t.i. pirms kul-
tūraugu sējas vai stādīšanas, 
šķidrmēsli un virca augsnē 
jāiestrādā 12 stundu laikā pēc 
izkliedēšanas, digestāts un pa-
kaišu kūtsmēsli – 24 stundu 
laikā.

Aktuālākais par 
gaidāmajām projektu 
kārtām

1) Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos. Bez tagad izsludinātās 
kārtas būs vēl viena. 

2) Meliorācijā šī būs pēdējā 
kārta ar visu atlikušo finansē-
jumu. 

3) Būtiskākās izmaiņas notei-
kumos attiecas uz to, ka projek-
tu iesniegumus varēs iesniegt 
tikai EPS sistēmā, pārskati par 
projekta realizāciju būs jāie-
sniedz sākot ar 4.gadu (šobrīd 
3.gadu), samazināti ir mērķi arī 
lielajiem projektiem.

4) Papildus intensitāti ie-
spējams iegūt tiem, kas plāno 
būvēt kūtsmēslu krātuves. Ja 
saimniecībai ir nosacījums, ka 
kūtsmēslu krātuve ir obligāta, 
bet šis nosacījums nebūs izpil-
dīts līdz 2019.gadam, un Vides 
dienests būs sodījis saimniecī-
bu, tad nebūs iespēja startēt 
nevienā investīciju aktivitātē. 
LAD pārliecināsies vai saim-
niecībām nav sodi par vides 
prasībām centralizēti, pašiem 
izziņas iesniegt nevajadzēs.

5) Jaunu kombainu vai trak-

toru varēs iegādāties tikai tad, 
ja šajā plānošanas periodā tie 
jau nav pirkti.

6) Nākošgad tomēr būs Mazo 
lauksaimnieku (jeb 15000 eiro) 
– 3.kārta! Pieejamais finansē-
jums – 11025865 EUR. Projektu 
iesniegumu pieņemšana – jū-
nijs – jūlijs. Projektiem 3.kārtā 
gala maksājums būs jāveic līdz 
2023.gada 30.jūnijam. Standa-
rizlaides vērtība paliks nemai-
nīga līdz 2021.gadam. 

7) Nākošgad būs arī viena 
Jauno lauksaimnieku kārta. 
Nauda pietiks apmēram 50 
projektiem. Nebūs reģionālā 
sadalījuma – vienota rindoša-
na. Akcentu liks uz tādu investī-
ciju iegādi, kas nav iespējamas 
citās aktivitātēs.

8) Leader veikta finanšu pār-
dale, nākošgad būs vēl kārta.

Ievērībai
1) 18. oktobrī Sākas pieteik-

šanās pasākumam „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos" 4.1.apakš-
pasākumā "Atbalsts ieguldīju-
miem lauku saimniecībās"

18. oktobrī Sākas pieteik-
šanās pasākuma „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos" 4.2.apakš-
pasākumā "Atbalsts ieguldīju-
miem pārstrādē"

 18. oktobrī Sākas pieteik-
šanās pasākuma „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos" 4.3.apakš-
pasākumā "Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktū-
ras attīstībā"

2) 20. oktobrī Beidzas pie-
teikšanās programmai "Kredīt-
procentu dzēšana"

3) 31. oktobrī Beidzas pie-
teikšanās pasākuma "Iegul-
dījumi meža platību paplaši-
nāšanā un mežu dzīvotspējas 
uzlabošanā" 8.4.apakšpasāku-
mā "Meža ugunsgrēkos un da-
bas katastrofās iznīcinātu me-
žaudžu atjaunošana"

4) 31. oktobris – datums, līdz 
kuram LAD veic lauksaimniecī-
bas zemes (LIZ) apsekošanu.

5) Šogad novada zemnieku 
un uzņēmēju Ziemassvētku 
balle notiks 14. decembrī Ru-
beņos.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem
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Jēkabpils novada pašvaldībā 
13. septembrī tika saņemts Jēkab-
pils novada bāriņtiesas locekles 
I.Krastiņas iesniegums, kurā tiek 
izteikts lūgums atbrīvot viņu no 
Jēkabpils novada bāriņtiesas lo-
cekles amata ar 2018.gada 6.de-
cembri, saskaņā ar Darba likuma 
114.pantu – darbinieks un darba 
devējs var izbeigt darba tiesiskās 
attiecības, savstarpēji vienojoties. 

27. septembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma atbrīvot 
I.Krastiņu no Jēkabpils novada bā-
riņtiesas locekles amata ar 2018. 
gada 5. decembri (pēdējā darba 
diena).

Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dots veikt Jēkabpils novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētājai I.Gusārei.

G.Loča

Atbrīvo 
bāriņtiesas 
locekli

Jēkabpils novadā Kalna pa-
gastā biedrība „Cerību logi” ar 
aktīvu iedzīvotāju atbalstu rea-
lizē projektu „Atpūtas vietas 
„Sapņu kalniņš” ierīkošana”. Pro-
jekta mērķis: sapost apkārtni, 
mudināt iedzīvotājus padarīt 
skaistāku savu apkārtējo vidi un 
izcelt tos pozitīvos un paliekošos 

darbus, kas stiprinās Latvijas vēr-
tības nākotnē. Jēkabpils novada 
pašvaldībā 2018. gada NVO pro-
jektu konkursā šīs ieceres reali-
zēšanai piešķīra 700 EUR.

Projekta ietvaros tika izgata-
vots un uzstādīts Tējas namiņš, 
tika rīkotas iedzīvotāju talkas 
dīķa tīrīšanā, taču iedzīvotāju 

spēki izrādījās par mazu un tal-
kā tika aicināts ekskavators. Vēl, 
realizējot projektu, nākotnē tiks 
izgatavots tilts pāri dīķim uz at-
pūtas vietu.

Lielu paldies biedrības biedru 
vārdā izsaku aktīvajiem iedzīvotā-
jiem: U.Gaužānam, M.Grišānam, 
J.Ma koveckai, G.Jaunzemei, S.Ti-
mo fi jai, Ā.Plānim, P.Minkevičam 
un SIA “ALKO”, personīgi A.Līcim, 
par atbalstu!

Sandra Vecumniece

Autores foto

Biedrība “Cerību logi” realizē projektu

Biedrība Sporta klubs “ALKO 
Racing Team” 2018. gadā pieda-
lījās Jēkabpils novada NVO pro-
jektu konkursā un guva novada 
domes atbalstu 500 euro apmērā 
projektam “Sporta kompleksa 
“Pilskalni” vizuālā tēla popularizē-
šana” (līgums Nr. JNP/9 – 2/18/74). 

Projekta ietvaros izgatavoti divi 
lielformāta baneri ar SK “Pilskalni” 
simboliku un trases shēmu, kas ir 
pastāvīgi izvietoti autotrases “Pils-
kalni” teritorijā, un 4 pludmales 
karogi – divi ar SK “Pilskalni” un 
divi ar Jēkabpils novada simboli-
ku, akcentējot biedrības piederību 
Jēkabpils novadam un vienlaikus 
popularizējot arī novadu. Pludma-
les karogu priekšrocība – tos var 
ātri un ērti izvietot dažādās vie-

tās pēc nepieciešamības. Visi par 
projekta fi nansējumu izgatavotie 
materiāli ir izmantojami atkārtoti 
un ilgstoši. Kopējā izlietotā sum-
ma – 589,36 euro, no kuriem 89,36 
euro – biedrības fi nansējums.

Pirmā projekta aktivitāte bija 
sporta kompleksa “Pilskalni” vi-
zuālā tēla popularizēšana 2018.
gada 7. – 8.jūlijā Latvijas autokrosa 
čempionāta 2.posma, LAF Open 
4500 kausa 2.posma, Baltijas auto-
krosa kausa B1600 klasei 1.posma 
un LAF Folkreisa Vasaras kausa 
3.posma un LAF Krosa komisijas 
autokrosa kausa 8.posma sacen-
sību ietvaros. Pasākumā piedalījās 
124 dalībnieki no visām Baltijas 
valstīm, sacensības apmeklēja vai-
rāk kā 2000 skatītāju.

Otrā aktivitāte bija sporta 
kompleksa “Pilskalni” vizuālā tēla 
popularizēšana 1. septembrī 
kontrolpunktā Kalna pagasta au-
totrasē “Pilskalni” pasākumā “Ek-
spedīcija pa Jēkabpils novadu”, 
projekta “Ģimeņu iniciatīvu telpas 
izveide Jēkabpils novadā (Nr.2/GI-
MEN/18/010)” ietvaros – iebraucot 
trases teritorijā un kontrolpunkta 
apkārtnē izvietoti projekta laikā 
iegādātie pludmales karogi, kon-
trolpunkta uzdevuma izsniegšana 
un kontrolpunkta rezultātu pazi-
ņošana norisinājās SK “Pilskalni” 
trases estrādē, kur piestiprināts 
projekta laikā izgatavotais bane-
ris ar trases logo. Savukārt trases 
shēmas banerī bija meklējamas 

daudzas atbildes uz kontrolpun-
kta jautājumiem. “Pilskalnu” kont-
rolpunktu apmeklēja 21 no 22 
komandām, no kurām lielākā daļa 
trasē viesojās pirmo reizi!

Biedrība Sporta klubs “ALKO 
Racing Team” izsaka pateicību Jē-
kabpils novadam par atbalstu gan 
šī projekta ietvaros, gan Latvijas 
un Baltijas autokrosa sacensību 
rīkošanā. Biedrība turpina darbu 
pie “Pilskalnu” trases labiekārto-
šanas un popularizēšanas, un jau 
tagad savos plānotājos varat atzī-
mēt par tradicionāliem kļuvušos 
autokrosa sacensību posmus pie 
mums 2019. gada februārī un jūli-
jā. Uz tikšanos “Pilskalnos”!

Biedrība “ALKO Racing Team”

Sporta klubs “ALKO Racing Team” turpina popularizēt “Pilskalnu” 
autotrasi un Jēkabpils novadu
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Jau devīto pavasari pēc kār-
tas Jēkabpils novada biedrībām 
ir iespēja piedalīties pašvaldības 
rīkotajā iniciatīvu konkursā. Kā 

katru gadu, arī 
šogad tajā pie-

dalās biedrība „Noskaņa”, piesakot 
īstenošanai projektu „Mēs savam 
pagastam”. Šī projekta mērķis ir 

sniegt pozitīvu ieguldījumu ap-
kārtējās vides uzlabošanai Liepu 
ciematā.

Īstenojot projektu, ir uzlabota 
publiskā infrastruktūra un radīta 

iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
sakārtota vide ne tikai vietējai 
kopienai, bet arī ciemata vie-
siem.

No jūnija līdz septembrim ir iz-
gatavoti soliņi un šūpoles, darbus 
rūpīgi veica O.Ģeidāns.

Projekta ietvaros bija iespēja 
doties uz Kalsnavas kokaudzēta-
vu, jo iespējams, ka nākotnē šo 
atpūtas laukumu papildinās ar

dekoratīviem stādījumiem.
Projekta „Mēs savam pagas-

tam” ietvaros biedrība uzadījusi 
arī tautiskās zeķes Zasas pagasta 
deju kopai “Solis”.

Projekts īstenots ar Jēkabpils 
novada pašvaldības fi nansiālu at-
balstu.

Biedrība „Noskaņa”

Biedrība arhīva foto

Biedrība iekārtojusi vienu no Latvijas stūrīšiem

Līdz Valsts svētku kulminācijai 
atlicis vairs tikai mēnesis. Laiks pār-
domām par paveikto un ieskats 
nākotnē, jo darot jebkuru darbu no 
sirds, mēs piedalāmies Latvijas iz-
augsmē. Atslēgas vārds 2018. gadā 
– dzimšana, Latvijas Valsts ieiešana 
nākamajā simtgadē.

Novadā ir izstrādāts pasākumu 
plāns Valsts svētku svinībām ilg-
termiņā. Atskatoties uz paveikto, 
daudzi labi darbi un notikumi , 
realizēti projekti un notikušas da-
žādas aktivitātes svētku ietvaros. 
Augstāk novērtētās vērtības – kul-
tūrvēsturiskais mantojums, nova-
da tradīcijas.

Šogad – Dziesmu un Deju svēt-
kos, kuri notika Simtgades zīmē, 
piedalījās 8 tautas mākslas kolek-
tīvi no novada – 5 tautas deju ko-
lektīvi, 2 folkloras kopas un koris 
“Putni”.

Fokloras festivālā “Baltica” 
piedalījās 2 folkloras kopas. Vēl 
priekšā liels notikums – rokopera 
“Lāčplēsis” “Arēnā Rīga” 8. novem-
brī, kurā piedalīsies jauktais koris 
“Putni”.

Lielnotikumi valstī, kuros 
iesaistījāmies

Baltā galdauta svētku svinēša-
na katrā pagastā.

Novada kultūras un izglītības 
iestādēs tiek demonstrētas fi lmas 
no cikla “Latvijas fi lmas – Latvi-
jas simtgadei”. Sadarbībā ar Kino 
punktu piedāvājam iedzīvotājiem 
noskatīties dokumentālas fi lmas 
un spēlfi lmas par mūsu tautas 
vēstures līkločiem.

Festivāls “Gaismas goda aplis” 
notika Jēkabpilī, kurā piedalīties 
tika aicinātas ģimenes no novada, 
jo tēma bija ģimeņu godināšana. 
Novadu pārstāvēja 4 ģimenes.

Projektā “Izgaismo Latviju” tika 
iedegti ugunskuri pašvaldībās ap 
valsts robežu, kā arī visās citās paš-
valdībās. Kalna pagastā pie kultū-
ras nama tika organizēta aktivitā-
tes un svinēti vasaras saulgrieži.

11. augustā notika Simtgades 
Zaļumballe, kopā ar novada svēt-
kiem, koncertuzvedumu, patei-
cību pa snieg šanu tautas mākslas 
kolek tīviem, pateicību pasniegša-
nu latvju zīmju parka veidotājiem 
un dažādām aktivitātēm.

11. novembrī aicināsim uz Lāč-
plēša dienas pasākumiem , kā arī 
iesaistīties akcijā “ Gaismas ceļš”.

17. novembrī centrālais Valsts 
svētku pasākums notiks Zasā. 
Sāksies ar klasiskās mūzikas kon-
certu Zasas baznīcā un turpinā-
sies kultūras namā ar Goda rakstu 
pasniegšanu, koncertuzvedumu, 
svētku salūtu un balli. Lokāli katrā 

pagastā tiks atzīmēti Valsts svētki. 
(Sekojiet svētku programmai).

Šajā gadā novadā notikuši 
dažādi interesanti un saturīgi pa-
sākumi.17.martā Kalna kultūras 
namā “Spēlmaņu svētki”, 25. maijā 
Ābeļu pagastā J.Akuratera takas 
atklāšana, 27.maijā Rubeņu parkā 
ģimeņu festivāls “ Mēs Latvijai”, 16. 
jūnijā Kalna kultūras namā tema-
tisks sarīkojums “Sens tik sens ir 
tas stāsts”, 8. septembrī Tadenavā 
projekta “Sēlijas ievērojamāko cil-
vēku virtuālais vēstījums Latvijas 
simtgadē” noslēguma pasākums, 
21.septembrī Rubeņos tikšanās ar 
simtgades romānu autori Daci Ju-
dinu un komponistu Artūru Nīma-
ni “Simtgades stāsti un dziesmas”,

Pie Kalna kultūras nama izvei-
dota rožu dobe” Sapnis par Latvi-
ju”.

Jēkabpils novada bibliotēkās 
viesojās Jēkabpils Vēstures mu-
zeja darbinieki ar lekcijām: Kalna 
bibliotēkā Doktorātā un Zasas 
bibliotēkā par tēmu “Pirmais pa-
saules karš Jēkabpils apkārtnē”, 
Leimaņu bibliotēkā (Leimaņu 
TN) un Zasas bibliotēkā par tēmu 
“Latvijas Valsts izveidošanas laiks”. 
Tie ir nozīmīgākie notikumi 2018.
gadā pašvaldības iestādēs, taču 
nevar aizmirst arī iepriekšējo gadu 
izdarīto. Ar to arī viss nebeidzas.

2019. gads – atslēgas vārds 
– varonība. Turpinās Leimaņu 
iedzīvotāju uzsāktā foto akcija 
“Iepazīsti savu novadu”, kurā plā-
nota vismaz 100 novada skaistāko 

vietu popularizēšana (ģimenes 
foto), Rubenes kultūras namā top 
pagasta iedzīvotāju kopīga dā-
vana “Dzīparu varavīksne”, celiņš 
no krāsainas dzijas kvadrātiem ar 
ieadītiem rakstiem, ziediem, vēlē-
jumiem.

Akcija “Cimdotā Latvija” Valsts 
svētkus sagaidot. Cimdi jau izsenis 
ir Latvijas cilvēku vizītkarte, tajos 
iekodētas senču zināšanas. Cimdu 
rakstu un krāsu kombinācijas ir 
bezgalīgas. Izvēlies savējo!

Dāvināsim viens otram rakstai-
nus cimdus, iziesim svētkos savos 
krāšņajos tautiskajos cimdos un 
sajutīsim siltumu rokās un sevī!

Celsim godā Latvijas karogu! 
Apmeklēsim valstij svarīgas pie-
miņas vietas, sveiksim svētkos 
draugus, kaimiņus un radīsim 
kopības sajūtu ģimenēs pie svēt-
ku galda pieminot savas dzimtas, 
vecākus, vecvecākus, ģimeņu tra-
dīcijas un svētkus.

! Visa informācija par 
Latvijas simtgadi atrodama 
novada mājaslapā sadaļā 
“Latvijai 100 – Aktivitātes 
Jēkabpils novadā”

Lielāko simtgades pasākumu 
kalendārs atrodams Simtgades 
biroja mājaslapā lv100.lv.

Sekojiet līdzi visiem notiku-
miem gan novadā, gan visā Latvijā!

Svinēsim kopā!
Inta Tomāne, Rubenes 

kultūras nama vadītāja, 

koordinatore

Viss cimdu rakstos ierakstīts...
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Tikai neliels laika sprīdis pagājis 
kopš simtgades Dziesmu un Deju 
svētkiem un Simtgades Zaļum-
balles un sākas jauna pašdarbības 
sezona, jauni plāni, tuvojas svētku 
pasākumi, koncerti.

Novadā darbojas daudzi tautas 
mākslas kolektīvi , pulciņi, intere-
šu kopas, biedrības:

Ābeļu pagasts:
• vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs “Kaupre”, vadītāja Inita Gād-
mane,

• Ābeļu amatierteātris, režisors 
Pēteris Draņevičs,

• jauniešu jauktais ansamblis 
“TOMĒR”, vadītāja Anita Gavare,

• sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija”, vadītāja Anita Gavare,

• Eiropas deju kopa “Ābelietes”, 
vadītāja Vika Vanaga,

• rokdarbnieču pulciņš “Bitītes”, 
vadītāja Maija Mieze.
Darbojas:

• muzeja ekspozīcija, vadītājs 
Arnolds Jakubovskis,

• biedrība “Ābeļzieds”.

Dignājas pagasts:
• folkloras kopa “ Dignojīši”, va-

dītāja Aīda Bikauniece,
• folkloras kapela “Digna”, vadī-

tāja Aīda Bikauniece,
• dramatiskais kolektīvs “Mada-

gurči”, vadītājs Ainis Mikulāns.
Darbojas:

• muzejtelpa “Laipa”, vadītāja 
Inta Stroža,

• biedrība “Cirkuži”.

Dunavas pagasts:
• dramatiskais kolektīvs “Sate-

ka”, vadītāja Silvija Krēsliņa,
• Senioru dāmu deju grupa 

“Cielavas”, vadītāja Inese Straume,
• Līnijdeju grupa “May be”, va-

dītāja Līga Navicka.
Darbojas:

• sporta pulciņš,
• biedrība “Dzīves prasme”.

Kalna pagasts:
• dramatiskais kolektīvs “Vienī-

ba”, vadītāja Sandra Vecumniece,
• Sieviešu vokālais ansamblis 

“Līksma”, vadītāja Vita Avotiņa.
Darbojas:

• biedrība “Cerību logi”.

Leimaņu pagasts:
• vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs  “Deldze”, vadītāja Daiga Ģei-
dāne,

• vīru vokālais ansamblis, vadī-
tājs Jānis Zarenieks,

• dramatiskais kolektīvs, vadī-
tājs Gints Audzītis.
Darbojas:

• interešu grupa “Bebulācis”,
• biedrība “Akācija plus”.

Rubenes pagasts:
• vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs “Rasa”, vadītāja Inta Tomāne,
• jauniešu deju kolektīvs “Lau-

de”, vadītāja Sandra Vaitķeviča,
• senioru dāmu deju kopa 

“Draiskās Peonijas”, vadītāja Ināra 
Rudeviča,

• folkloras kopa “Kāre”, vadītāja 
Inga Kraševska,

• sieviešu vokālais ansamblis 
“Kantilēna”, vadītāja Sandra Radi-
ņa,

• jauktais vokālais ansamblis 
‘Ā’re”, vadītāja Sandra Radiņa,

• dramatiskais kolektīvs “Ku-
mode”, vadītāja Ilona Kantāne,

• bērnu vokālais ansamblis “Pu-
ķuzirņi”, vadītāja Sandra Radiņa,

• bērnu teātra pulciņš “Dadzīši”, 
vadītāja Ilona Kantāne.
Darbojas:

• rokdarbu pulciņš, vadītāja 
Daiga Spēka,

• interešu kopa “Gardēdis”,
• biedrība “ Ūdenszīmes”.

Zasas pagasts:
• vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs “Solis”, vadītāja Daiga Ģeidā-
ne,

• jauniešu deju kolektīvs “Lan-
di”, vadītāja Daiga Ģeidāne,

• dramatiskais kolektīvs, vadī-
tāja Solvita Audzīte,

• jauniešu mūzikas apvienība 
“Oktāva”, vadītāja Ieva Ģeidāne,

• pirmsskolas bērnu deju ko-
lektīvs “Solītis”, vadītāja Daiga 
Ģeidāne,

• Bērnu dramatiskais kolektīvs 
“Maskas”, vadītāja Skaidrīte Boļ-
šaka,

• Bērnu vokālais ansamblis 
“Smaidiņi”, vadītāja Anita Ķikute,

• Novada jauktais koris “Putni”, 
diriģente Santa Kasparsone, kor-
meistare Anita Ķikute.
Darbojas:

• a/c “Rūme” aušanas pulciņš, 
vadītāja Baiba Bite,

• izšūšanas pulciņš, vadītāja 
Inese Bluķe,

• sporta zālē – vingrošana pie-
augušajiem,

• biedrība “Sēļu pūrs”,
• biedrība “Noskaņa”.

AICINĀM JAUNUS DALĪBNIEKUS 
PIEVIENOTIES PAŠDARBNIEKU 
SAIMEI!

 
Sīkāka informācija par 
kolektīvu darbību un 
mēģinājumu laikiem pie sava 
pagasta kultūras darbinieka:
ĀBEĻU PAGASTS – 
Svetlana Koriņeva, tel. 29288843,
DIGNĀJAS PAGASTS – 
Ginta Saviča, tel. 26439901,
DUNAVAS PAGASTS – 
Anita Ozoliņa, tel. 29726110,
KALNA PAGASTS – 
Sandra Vecumniece, tel. 
26824411,
LEIMAŅU PAGASTS – 
Gints Audzītis, tel. 28315265,
RUBENES PAGASTS – 
Inta Tomāne, tel. 26478498,
ZASAS PAGASTS – 
Laura Aišpure, tel. 20371520.

Inta Tomāne, Rubenes 

kultūras nama vadītāja – 

koordinatore

Sākusies jaunā pašdarbības sezona

Talku organizētāju apvienība 
„Let’s Do It! World” aicināja cilvē-
kus visapkārt zemeslodei pieda-
līties līdz šim lielākajā kopīgajā 
dabas sakopšanas talkā pasaulē. 
Lai sāktu ceļu uz tīrāku pasauli, 
Pasaules talkā iesaistījās brīvprā-
tīgie apmēram no 150 pasaules 

valstīm.“Lielās Talkas” organiza-
tori aicināja iedzīvotājus rūpēties 
par vidi, iesējot, iedēstot vai iestā-
dot katram savu “Laimes koku” kā 
dāvanu mūsu valsts simtgadei!

Atsaucoties uz šo aicinājumu, 
14. septembra rītā Dunavā ma-
nāma liela rosība. Lielās vispasau-

les talkas ietvaros arī pie mums 
Dunavas centrā (skvērā pie dīķa) 
tika īstenota iecere un realizēts 
projekts par košumkrūmu dobes 
izveidošanu. Šī ideja tika īstenota 
par godu Latvijas simtgadei, kā 
veltījums nākošajām paaudzēm. 
Lai top mūsu Latvija skaistāka un 
košāka!

Paldies daiļdārzniecei Aigai 
Zvirgzdai par košumkrūmu dobes 
skices izveidošanu un piedalīša-
nos talkas dienā, uzraugot darba 
procesa norisi.

Pateicoties pārvaldes vadītāja 
Andra Baltaruņķa lielajai uzņēmī-
bai košumkrūmu dobes sagata-
vošanas darbos un dunaviešu lie-
lajai atsaucībai, šis kopīgais darbs 
ir paveikts. Ceram, ka tas priecēs 
daudzus, kā Dunavas iedzīvotā-
jus, tā Dunavas ciemiņus.

Ar prieku talkā piedalījās Du-
navas sākumskolas skolēni stādot 
sīpolpuķes, lai tā vairotu izpratni 
par to, cik svarīga nozīme ir kopī-
gam darbam sabiedrības labā.

Paldies visiem dunaviešiem 
par atsaucību dāvājot savas sīpol-
puķes košumkrūmu dobes pa-
pildināšanai. Kopīgiem spēkiem 
ir padarīts labs darbs, kopīgiem 
spēkiem, lai top mūsu Dunava 
skaistāka!

Talkas noslēgumā, pēc kārtīgi 
padarīta darba, visi talcinieki tika 
aicināti nobaudīt “Gardo zupu”, tā 
saimniecēm bija izdevusies īpaši 
garda un sātīga. Paldies saimnie-
cēm par darbu, paldies ik vienam 
kurš piedalījās!

Dunavas kultūras nama 

vadītāja Anita Ozoliņa

Autores arhīva foto

Dunavā labie darbi Latvijas simtgadei!
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Dace Judina – žurnāliste, redak-
tore, režisore, rakstniece. Kopš de-
viņdesmitajiem gadiem saistīta ar 
presi un medijiem, šobrīd darbojas 
sabiedrisko attiecību un pasākumu 
organizēšanas jomā. Plašs interešu 
loks – teātris, mūzika, auto, krimi-
nālistika, datori, radu rakstu pētīju-
mi, ainavu arhitektūra, dizains.

Šo vispusīgo personību skatīt 
vaigā bija lemts tiem Rubeņu, Sla-
tes, Liepu un Zasas bibliotēkas la-
sītājiem, kuri bija ieradušies uz tik-
šanos 21. septembra pēcpusdienā 
Rubeņos. Pasākums Simtgades 
stāsti un dziesmas tika organizēts 
sadarbībā ar Rubenes kultūras 
namu.

Pasākuma skanīgumu ar savu 
klātbūtni kuplināja rakstnieces 
dzīves biedrs un mūziķis Artūrs 
Nīmanis.

Mākslinieki ir īpaša tauta, kura 
satiekoties ar publiku, stāstīt par 
saviem darbiem, iecerēm spēj 
bezgalīgi gari un plaši.

Rakstnieci Daci Judinu lasītāji 
pazīst kā detektīvu romānu auto-
ri, bet īpaša piesaiste radās, sākot 
lasīt dzimtu romānus no cikla Lat-
vijas simtgades romāni.

Pirmā grāmata no cikla – psiho-
loģisks dzimtas stāsts ar mistikas 
klātbūtni Septiņi vakari. Grāmatas 
varoņi – Katrīna un Mārtiņš iero-
das nesen nopirktās Ozolu mājās. 
Pārkāpjot vecā nama slieksni, viņi 
nonāk citā dimensijā – pazūd laiks 
un septiņās dienās tiek piedzīvo-
tas biedējoši reālas atklāsmes par 
to, kas divsimt gados noticis ar šo 
māju saimnieku dzimtu.

Nākošā grāmata Gredzens pie-
dāvā Kalēju un Nordenu dzimtas 
sāgu, bet grāmata Kad klusums 
kliedz Tilmaņu dzimtu stāstu.

Ceturtajā grāmatā Uzraksti 
man vakar savijas visu iepriekšējo 

romānu dzimtu likteņi.
Rakstniece uzskata, ka māju un 

dzimtu stāstiem nav sākuma un 
beigu. Dzīvē viss notiek vienlaikus. 
Tagadne, Pagātne un Nākotne. 
Visam ir sava cena. Reizēm skais-
ta, reizēm briesmīga. Jāmācās 
pieņemt skaudrā patiesība – bez 
skaistā un baltā ir arī melnais un 
neglītais, jo katrā dzimtā ir savi 
noslēpumi. Neiespējami, ka būtu 
kaut viena dzimta, kuras skapī 
negrabētu noslēpums. Gadu ga-
diem slēptās pagātnes dēļ daudzi 
šodienas cilvēki nesaprot, kāpēc 
ar viņiem šodien notiek tas, kas 
notiek, jo – kā tad tā, tik labi cilvē-
ki…Bet tas, ka pašu senču rokas 
ir bijušas asinīs – tas viņiem ir no-
slēpts…

Vairs nav jābrīnās, ka pat tie 
daži dzimtas zari, kuri vēl zaļo un 
kuplo, šodien stāv tālu cits no cita, 
ka jaunās atvasītes pat nevēlas 
viena otru iepazīt… Vai dzimtā 
atrodas kaut viens spēcīgs cilvēks, 
kurš to atjaunos, un – vai vispār tas 
ir iespējams. Vai gaidīt, kad kāds 
pārraus apburto loku, vai arī sa-
ņemties pašam, uzzināt patiesību, 

lai kāda tā nebūtu, lūgt piedošanu 
un meklēt izlīdzinājumu. Sasiet 
sarautos pavedienus un dzīvot 
tālāk…

Lasot grāmatas redzam, ka tā 
nav tikai atsevišķu dzimtu vēstu-
re rakstnieces fantāziju ietvaros, 
bet gan mūsu tautas likteņstāsts 
vairāku paaudžu pārdzīvojumos, 
samezglotajā tagadnē un pagāt-
nē sakņota Latvijas nākotne. Ja 
vakardiena zudusi, šodiena aiz-
miglota, maz ticams, ka rītdiena 
būs saules pielieta.

Daces Judinas Latvijas simt-
gades romānu ciklā lieliski tiek 
pamatota ģimenes, dzimtas loma 
cilvēka veidošanā. Apzinoties savu 
senču mantojumu, sapratīsim, kā-
pēc esam tādi, kādi esam.

Pēc šis tikšanās ne vienam vien 
uzjundīs doma – no kurienes ir 
manas saknes? Kāds ir bijis manu 
senču mūžs? Ne vienam vien ra-
dīsies vēlme papētīt savu dzimtas 
koku un tās atzarus.

Lai veicas!
Rubeņu bibliotēkas vadītāja 

A.Ozoliņa

Autores foto

Simtgades stāsti un dziesmas Rubeņos

Kopš 2000. gada Latvijā un 
Lietuvā 22. septembri atzīmē 
kā Baltu vienības dienu. Ābeļu 
pamatskolas 6.–9. klašu skolēni 
Baltu vienības dienu svinēja 21. 
septembrī.

Saules kauja (lietuviešu: Saulės 
mūšis jeb Šiaulių mūšis; vācu: 
Schlacht von Schaulen) bija viena 
no lielākajām Ziemeļu krusta karu 
kaujām, kas notika 1236. gada 
22. septembrī pie Saules zemes 
ziemeļu robežas. Tajā žemaišu 
un zemgaļu karaspēks Vikinta 
vadībā iznīcināja apvienoto krust-
nešu karaspēku, kurā ietilpa gan 
ārzemju bruņinieki, gan Zoben-
brāļu ordeņa mestra Folkvīna un 
viņa sabiedrotā Pleskavas kņaza 
karaspēks, gan arī katoļu ticībā 
pārgājušo vietējo līvu, letgaļu un 
igauņu vasaļu karavīri.

7. klases skolēns Raivo bija sa-
gatavojis stāstījumu par Saules 
kauju, kas norisinājās 13. gadsim-
tā un kam par godu tiek svinēta 
Baltu vienības diena. Viņam palī-
dzēja klasesbiedrenes Vanesa un 
Linda. Raivo bija sagatavojis arī 

foto prezentāciju par Baltu dienas 
svinībām pagājušogad Dignājas 
pilskalnā.

Mācību daļas vadītāja Dace pa-
rūpējās, lai skolēniem būtu iespē-
ja noskatīties Latvijas simtgades 
fi lmu „Baltu ciltis”. Skolēnu vērtē-
jums fi lmai nebija viennozīmīgs. 
Savdabīgi, ilustratīvi attēlotas 
pagānu ciltis un to tradīcijas 13. 
gadsimtā. Manuprāt ļoti intere-
sants un tieši skolēniem skatāms 
materiāls gan no vēsturiskā, gan 
ģeogrāfi skā, gan literārā viedok-
ļa. Filmas beigās pieminēta arī 
Saules kauja un tās nozīme Baltu 
vienotībā.

Mēs bijām aicināti Baltu vie-
nības dienu svinēt kopā ar lietu-
viešiem Biržai, diemžēl pasākums 
notika vēlu, tāpēc šoreiz mēs, 
novadpētnieki, nebraucām. Taču 
šo pasākumu apmeklēja 3. klases 
skolniece Linda kopā ar vecākiem, 
un konkursā par garākajiem bal-
tietes matiem viņa ieguva otro 
vietu un balvas. Paldies viņas ve-
cākiem par atbalstu!

S.Zepa

Baltu vienības diena 
Ābeļu skolā

12.10.2018. Ābeļu skolā atklāja 
seno lietu izstādi – viktorīnu “Se-
nas lietas stāsta”. Izstādi veidoja 
9. un 8. klašu novadpētnieki, iz-
mantojot skolas muzeja un Ābeļu 
pagasta muzeja resursus, kā arī 
daudzas senas lietas piedāvāja 
skolotājas Iveta, Valda un Gun-
ta. Paldies gan skolotājām, gan 
A.Jakubovskim par interesan-
tajiem eksponātiem. Piektdien 
skolēni un skolotāji varēja aplūkot 
eksponātus un piedalīties viktorī-
nā, uzrakstot, kas tas ir par ekspo-
nātu, un ko ar to dara. Izstāde sko-
lēnos raisīja interesi par senajiem 
darbarīkiem un to pielietošanu.

Piemēram Silvestrs (5.klase):” 

Man patika izstādē pastalas. Es 
zinu, ka ar tām gan agrāk, gan 
arī tagad labi dejot, jo pats esmu 
tautas deju cienītājs. Īpaši lietde-
rīga man likās vecā šujmašīna, jo 
kā tad latvieši būtu tikuši pie tēr-
piem? Izstādē bija daudzas vecas 
un interesantas lietas, kuru nozīmi 
man vēl jāiepazīst. Lai piedalītos 
viktorīnā, es sabildēšu mobilajā 
telefona man nepazīstamās lietas, 
prasīšu vecvecākiem, vai meklēšu 
atbildes internetā.”

Izstāde skolā skatāma un pa-
pildināma līdz Latvijas simtgadei 
! Nāc un piedalies arī Tu!

S.Zepa,

novadpētniece

Senās lietas stāsta
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Tadenava – Raiņa, īstajā vārdā 
Jāņa Pliekšāna, bērnības mājas. 
Tagad tajās ierīkots muzejs, kurā 

caur spēlēm ir dota iespēja iz-
staigāt Raiņa bērnības takas.

Arī mēs šogad Dzejas dienu 

ietvaros devāmies uz muzeju, 
kurā baudījām koncertu, iepa-
zināmies ar dzeju un klausījā-
mies latviešu tautasdziesmas. 
Mūs pārsteidza talantīgā solis-
te Aleksandra un ģitārists no 
Rīgas Doma skolas. Patīkami 
pārsteidz jaunākais izdevums 
senajai bērnu dzejoļu grāmatai 
„Garā pupa”.

Ja biji pietiekami attapīgs 
un pareizi atbildēji uz mīklām, 
grāmata nokļuva tavā īpašumā. 
Taču man vairāk patika muzeja 
apmeklējums. Muzejā ir inte-
resanti, tas piedāvā mazu atel-
pas brīdi no ikdienas steigas. 
Tadenavas muzeja darbinieki ir 
parūpējušies par to un radījuši 
patīkamu gaisotni ikvienam ap-
meklētājam. Visinteresantākais 

šķita lielais koka modelis ar koka 
bumbiņu. Ar tāda maza, apaļa 
nieciņa palīdzību varēju dažās 
minūtēs izstaigāt visu plašo mu-
zeja teritoriju. Mazliet veiklības, 
un – lūk! – no dzīvojamās mājas 
nonāc klētiņā!

Muzejs tiek nemitīgi pilnvei-
dots, attīstīts un papildināts. Tā, 
piemēram, pirms dažiem ga-
diem dzīvojamās mājas priekš-
telpā tika novietots Raiņa kris-
tāmtrauks ar svēto ūdeni…

Bet, lai izbaudītu un sajusto to 
īpašo vēstījumu, ko Rainis mums 
atstājis, ir pašam jādodas uz mu-
zeju un jāļauj gaisotnei sevi ap-
reibināt!

M.S.,

Ābeļu pamatskolas 6. kl. 

skolniece

Ābeļu skolēni Dzejas dienās Tadenavā

14. septembrī Vidsalā, pieda-
loties aptuveni simts apmeklētā-
jiem, tika atklāts bērnu rotaļu lau-
kums. Pasākuma laikā norisinājās 
pludmales volejbola turnīrs, kas 
pulcēja 4 komandas, kā arī nori-
sinājās dažādas citas aktivitātes 
visai ģimenei. Pasākumā vieni no 
visvairāk gaidītajiem viesiem bija 
biedrība „Ūsiņš”, kas priecēja bēr-
nus un pieaugušos ar ponijiem.

Ģimenes sacentās savā starpā 
individuālajās disciplīnās, stafetē, 
kā arī pupiņu šķirošanas čem-
pionātā, kas ievilkās līdz tumsai. 

Bērnu rotaļu laukuma izveide ir 
biedrības „EKO Selonia” realizēts 
projekts, kas tapis, piedaloties Jē-
kabpils novada pašvaldības izslu-
dinātajā NVO konkursā. Projekta 
ietvaros tika izgatavots bērnu 
rotaļu laukums, kura konstruk-
cijā ietilpst slidkalniņš, šūpoles, 
smilšu kaste, siena ar virvēm un 
klinšu kāpšanas elementi, kā arī 
noorganizēts veselību veicinošs 
pasākums, kurā var piedalīties 
visa ģimene.

Ideja par rotaļu laukumu tapa, 
pateicoties Vidsalas atraktīvajām 

mammām, kas nereti ir 
norādījušas, ka ciema 
bērniem nav labiekār-
totas teritorijas, kur ne-
traucēti varētu rotaļāties, 
kā arī nodarboties ar 
sportu. Iesniedzot NVO 
konkursā projektu, pēc 
Jēkabpils novada dzimt-

sarakstu nodaļas vadītājas da-
tiem, Kalna pagastā bija deklarēti 
85 bērni (līdz 18 gadu vecumam), 
tomēr Vidsalas ciemā nav bērnu 
rotaļu laukuma, kur varētu liet-
derīgi pavadīt savu brīvo laiku. 
25.09.2017. biedrības pārstāve 
veica Kalna pagasta iedzīvotāju 
aptauju, lai uzzinātu, vai ir nepie-
ciešams bērnu rotaļu laukums, 
un 43 Kalna pagasta iedzīvotāji 
(pilngadīgas personas) parakstīja 
atbalsta vēstuli, kas tika iesniegta 
Jēkabpils novada domē, aplie-
cinot, ka šis projekts ir aktuāls 

un ir nepieciešams uzsākt rota-
ļu laukuma izveidi pēc iespējas 
ātrāk. Kalna pagasta pārvaldes 
kolektīvs aktīvi iesaistījās projek-
ta plānošanā, kā arī pasākuma 
organizēšanā. Tika paredzēts 
rotaļu laukumu ierīkot netālu 
no volejbola laukuma, tādējādi 
attīstot vienotu teritoriju, kur ģi-
menei atpūsties kopā. Pateicoties 
vietējiem iedzīvotājiem, uzņē-
mumiem un pārvaldei, šovasar 
tika labiekārtots arī volejbola 
laukums – tika noņemta grunts 
un uzbērta smilts, kā arī teritorijā 
ir uzstādīta āra tualete. Biedrība 
„EKO Selonia” vasarā vāca ziedo-
jumus lapenes izveidei, mini fut-
bola laukumam, kā arī citu sporta 
un veselību veicinoša inventāra 
iegādei, ziedojuma akcijas rezul-
tātā tika savākti 215,00 EUR, kas 
tiks izlietoti paredzētajiem mēr-
ķiem 2019. gadā.

Paldies pasākuma apmeklē-
tājiem, biedrībai „Ūsiņš”, rotaļu 
laukuma meistaram M.Uzkuram, 
kā arī visiem, kas palīdzēja! Vis-
lielākais gandarījums bija bērnu 
priecīgās sejas, jo rotaļas kopā 
ar citiem vienaudžiem ir īpašas 
ikviena bērna dzīvē – tie ir pirmie 
spēka pārbaudījumi, uzdrošinā-
šanās nokļūt ātrāk, augstāk, no-
kļūt pirmajam, kā arī ir viens no 
veidiem, kā izzināt pasauli.

Biedrības „EKO Selonia” 

dibinātāja

B.Čākure

Autores arhīva foto

Sportiskā rotaļu laukuma atklāšana Vidsalā
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Ir noslēgušās makšķerēšanas 
sacensības “Jēkabpils novada Lī-
daka 2018”, ko tradicionāli rīko 
Jēkabpils novada pašvaldība sa-
darbībā ar makšķernieku klubu 
“Bancāns”.

Trešais posms norisinājās 7.ok-
tobrī Priekulānu un Klaucānu eze-
ros, kur dalībniekiem bija iespē-
jams pašiem izvēlēties, kurā ezerā 
spiningot.

Sacensības, kā ierasts, sākās ar 
instruktāžu un norādēm par vie-
tām, kur spiningot nav atļauts, jo 
Priekulānu un Klaucānu ezeri at-
rodas dabas lieguma teritorijā. Pēc 
6 stundām uz svēršanos ieradās 
dalībnieki, kam bija paveicies kaut 
ko izmānīt no ūdens.

Šī posma veiksmīgākā mak-
šķernieka titula, kā arī “Lielākā 
loma” īpašnieks bija G.Striks (Ak-
nīste) ar 4,58 kg smagu līdaku. Tā 
kā nākamo vietu īpašniekiem bija 
vienāds loms – 1,05 kg, otrā vieta 
tika piešķirta pēc papildus sacen-
sībām atjautībā, kur bija jāuzmin 

sacensību kopsvars. Veiksmīgāks 
šajā cīņā izrādījās Jēkabpilietis 
M.Kurnosenko, savukārt trešajā 
vietā palika G.Celitāns (Ikšķile). 
Papildus balvas sacensībās izcī-
nīja G.Liepkalns “Jauniešu kon-
kurencē” un O.Babris ar “Mazāko 
lomu”. Kopvērtējumā pie balvām 
tika sacensību uzticīgākie da-
lībnieki, kas piedalījušies pēc 
iespējas vairāk posmos. Kopvēr-
tējumā veicināšanas balva tika 
K.Vanagam (Leimaņi), trešā vieta 
L.Lūsim (Leimaņi), otrā vieta – 

A.Kolasovskim (Aknīste) un pirmā 
vieta kopvērtējumā J.Turkopolim 
(Atašiene). Lai sacensības izdotos, 
īpašs paldies ir jāpasaka mūsu 
galvenajiem sacensību sponso-
riem – veikala “Huberts” īpašnie-
kiem G.Binātam un I.Binātei par 
balvām, kā arī liels paldies visiem, 
kas mūs uzņēma, kas palīdzēja un 
atbalstīja!

Tiekamies nākamgad jau feb-
ruārī uz pirmo posmu zemledus 
makšķerēšanas sacensībās!

Ar rezultātu tabulu var iepazī-
ties Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā.

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Autores personīgā arhīva foto

Makšķerēšanas sacensības Jēkabpils novadā

Tradicionālais Jēkabpils nova-
da futbola turnīrs šogad norisinā-
jās 15. septembrī Dignājas pamat-

skolas sporta laukumā. Turnīrā 
piedalījās 7 komandas, kas tika 
sadalītas 2 grupās, un labākās 2 

cīnījās tālāk ceturtdaļfi nālā.
Šogad visas godalgotās vietas 

izšķīrās soda sitienos, jo fi nāla spē-
lēs komandas pamatlaiku beidza 
ar neizšķirtu rezultātu. Bronzas 
medaļas un kausu izcīnīja līvānie-
šu komanda „Nemo” (A.Ivanovs, 
I.Isajevs, D.Isajevs, A.Golubevs, 
R.Turčinskis, V.Ivanovs, M.Hlizovs), 
pie sudraba medaļām tika Lizu-
ma pagasta (Gulbenes novads) 
komanda „Lizums” (I.Roziņš, 
I.Sirmulis, M.Aigars, M.Graudiņš, 
J.Čudarkins, N.Keness, M.Lizinskis 
un I.Melbārdis) un čempiona ti-

tulu spēja nosargāt mājinieku 
komanda „Dignāja” (K.Krēsliņš, 
J.Cankals, N.Kusiņš, A.Tauriņš, 
E.Krēsliņš, P.Mikulāns, J.Mašinskis).

Papildus futbolam, kā jau ie-
rasts, sacensību dalībniekiem bija 
iespējams sacensties individuāla-
jās sacensībās, kā arī šogad pie 
balvām tika turnīra labākais vārt-
sargs – pārstāvis no komandas 
„Nemo”, savukārt turnīrā vērtīgā-
kais spēlētājs tika atzīts koman-
das „Dignāja” pārstāvis A.Tauriņš. 
Par turnīra atmosfēru spēlētāju 
cienastu parūpējās Dignājas sa-
biedriskais centrs.

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

B.Čākure

Futbola turnīrs Dignājā
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Ik rīt', ik rītu 
Zīlīte brēc: 
Dzi, dzi, vai dzi! 
Tārpot ej, vīrs! 
Pieci mazi bērniņi, 
Piecas lielas mutītes, 
Visas piecas tārpiņiem 
Piebāžamas
/Rainis/

7. oktobrī Raiņa muzejā “Ta-
denava” notika putnu barotavu 
izgatavošanas darbnīca. Pasā-
kums norisinājās sadarbībā ar 
Latvijas Ornitoloģijas biedrību, 
Dabas aizsardzības pārvaldi un 
notika Eiropas putnu vērošanas 
dienu ietvaros. Darbnīcu vadīja 
un ieteikumus par putnu pie-
barošanu ziemā sniedza Dabas 
aizsardzības pārvaldes vecākais 
inspektors Dagnis Vasiļevskis.

Tadenavā esam gājuši putnu 
vērošanas pārgājienos, iepazi-
nuši Raiņa dzeju par putniem 
un paši mācījušies saskatīt dze-
jas un dabas saikni, atpazīt da-

bas parādības, putnus un dzīv-
niekus. Šogad nolēmām būt 
praktiskāki un raudzīties ziemas 
virzienā, un šoreiz Tadenavā 
ciemiņi no Jēkabpils, Rubeņiem 
un Kaldabruņas gatavoja putnu 
barotavas – gan putnu pabaro-
šanai ziemā, gan arī pašu prie-
kam. Kopā tapa 20 barotavas. 
Daža tiks izlika uz balkona, cita 
ģimenes mājas dārzā, cita no-
nāks bērnudārzā vai skolā, lai 
vēl daudzi citi var priecāties par 
putniem. Protams, arī muzejam 
tika sava barotava. Jāatceras 
gan, ka uzliekot putnu barotavu 
pie savas mājas un sākot likt ba-
rību, ir jābūt ļoti atbildīgam un 
barība jānodrošina līdz pat pa-
vasarim. Putni būs pieraduši, ka 
noteiktā vietā ir atrodama ba-
rība un citur nemaz nemeklēs. 
Piebarošanas pārtraukšana, it 
sevišķi ļoti aukstā ziemā, var būt 
liktenīga putniem. Cienājoties 
ar siltu zupu, dalībnieki uzzināja 
arī ieteikumus par putniem tī-

kamāko barību un interesantus 
faktus par potenciālajiem baro-
tavas apmeklētajiem. 

Tadenavas muzejs šosezon 
apmeklētājus gaidīs līdz 31. 

oktobrim. Savukārt oktobra 
pēdējā sestdienā īpašais piedā-
vājums – muzeju iespējams ap-
meklēt bez ieejas maksas.

L.Uzkure

Putnu dienas Raiņa muzejā “Tadenava”

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 
– 000098 “Ceļa nr. 2 – 2 “Kaļvāres 
purvs – Meņķis” pārbūve Jēkab-
pils novada Dignājas pagastā” ie-
tvaros Jēkabpils novada pašval-
dība ir veikusi pašvaldības ceļa 
Nr.: 2 – 2 “Kaļvāres purvs – Meņ-
ķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā pārbūves darbus. 

Projekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atbalstam 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”. Pasākuma mērķis – 
atbalstīt investīcijas publiskās 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību.

Būvdarbus veica SIA “Ošu-
kalns”, savukārt būvniecības 
darbu gaitu objektā uzraudzīja 
būvuzraugs no SIA “K – RDB”. 
Projekta rezultātā tika veikta 
pašvaldības ceļa Nr. 2 – 2 “Kaļvā-
res purvs – Meņķis” posma pār-
būve 2,094 km garumā. 

Projekta kopējās izmaksas 
231049,95 EUR, no kurām Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansējums sastāda 
207944,95 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 23105,00 EUR. 
Projekta vadītājs – Dignājas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Raubiška.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Pabeigti pašvaldības ceļa “Kaļvāres 
purvs – Meņķis” pārbūves darbi 
Dignājas pagastā
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Projekta "Sadzīves priekšmeti 
un dzīvesveids Sēlijā X – XII gad-
simtā", kuru Jēkabpils novada 
pašvaldība īsteno Latvijas valsts 
mežu fi nansētā Zemgales Kultū-
ras programmas ietvaros, darbi 
noslēgušies godam. 16. oktob-
rī amatniecības centrā “Rūme” 
satikās projekta darba grupa, 
amatnieku darbnīcu un bērnu 
nometnes dalībnieki, kā arī citi 
novada iedzīvotāji, lai atskatītos 
uz projektā paveikto, izrādītu 
un novērtētu ne tikai projekta 
taustāmos, bet arī garīgos ie-
guvumus. Šo tikšanos pavisam 
krāšņu darīja rotkaļa Uģa Dravas 
lekcija par senajām rotām. Uģis 
pāris stundu laikā paspēja sniegt 
ļoti daudz informācijas gan par 
vēsturi, gan amatu, gan priecēja 
acis ar saviem skaistajiem meis-
tardarbiem.

Esam priecīgi un pateicīgi par 
Vitas Tallas dvēselisko piedalīša-
nos – dūdas Rūmē skanēja pir-
moreiz. Vitai pat izdevās tepat 
uz vietas, spontāni noorganizēt 
nelielu folkloras kopu, aicinot 
pasākuma dalībniekus pievieno-
ties dziesmai. Skanēja diženi!

Tikšanās laikā tika izrādīti 
projekta ietvaros darinātie tēr-
pi, kurus demonstrēja pašas šo 
tērpu šuvējas. Tērpu detaļas – 
celu prievītes, zābaciņi, siksnas, 
zuteņi un rokassprādzes, kuras 
savās amatu darbnīcās izgata-
voja citi projekta dalībnieki, nu 
ir kļuvušas par tērpu neatņema-
mām sastāvdaļām un kopā ar 

tiem aizceļos uz citām novada 
kultūras iestādēm. Taču Rūmē 
paliks skaistā saimniecības trau-
ku ekspozīcija pavisam īpašā no-
formējumā – izgaismotā plauktā, 
kas būs apskatāma Rūmē katru 
dienu.

Tāpat – ikvienam no mums 
paliks neatņemamās vērtības 
– zināšanas. Ne tikai nometnes 
bērniem, un, ne tikai pieaugu-
šiem amatu darbnīcu dalībnie-
kiem, bet arī pašiem meistariem 
un projekta darba grupai. Esam 
iepazinuši viens otru labāk, 
atklājuši sevī un citos jaunus 
talantus un vēl neizmantotu 
potenciālu. Ir dzimušas jaunas 
sadarbības un radošās idejas, ku-
ras centīsimies īstenot nākamajā 
vasarā. Pateicoties šim projek-
tam, amatniecības centrā ir uz-
sākts veidot jaunu amata darb-
nīcu, kas nodarbojas ar dabīgās 
ādas apstrādi.

Teju visas vasaras garumā 
esam tikušies ar sava novada 
cilvēkiem, kuri vienmēr grib no-
darbināt ne tikai roakas, bet arī 
prātu. Kopā strādājām 5 amatu 
darbnīcās: podniecības, celoša-
nas, šūšanas, ādas apstrādes un 
ādas zābaciņu izgatavošanas 
nodarbībās. Tāpat arī bērnu no-
metnē Dignājā gan celojām, gan 
gatavojām ādas rokassprādzes, 
gan veidojām, mācījāmies senos 
instrumentus un folkloru, iepa-
zināmies ar senajiem tērpiem, 
podniecību un seno sēļu dzīves-
veidu.

Vēl šogad padižosimies ar 
projekta laikā paveikto citos Sē-
lijas novados, ceļojošā izstādē, 
kurā būs apskatāmi mūsu pašu 
izgatavotie tērpi un saimniecī-
bas trauki.

No sirds pateicos projekta 
darba grupai – Baibai Čākurei, 
Gintai Savičai un Jurgitai Barei-
kai, amatu meistariem – Baibai 
Bitei, Andai Svarānei, Inesei Kā-
piņai, Ievai Svarānei, Agritai Krie-
viņai un Uģim Dravam, folkloras 
pratējai Vitai Tallai, biedrībai 
“Sēļu pūrs” par iespaidīgo eks-
pozīcijas plauktu traukiem, kā arī 
pašvaldības darbiniekiem, kuri 
sastādīja projekta īstenošanai 

nepieciešamos līgumus un seko-
ja līdzi fi nanšu izlietojumam!

Un, lielākais paldies ikvienam 
projekta dalībniekam – par inte-
resi, par veltīto laiku, rūpīgo dar-
bu un kopābūšanas prieku!

Informāciju sagatavoja Daina 

Alužāne, projekta vadītāja

K.Sēļa foto

Informācija sagatavota ar Latvijas 
valsts mežu fi nansētās Zemgales 
Kultūras programmas atbalstu,
projekta "Sadzīves priekšmeti un 
dzīvesveids Sēlijā X – XII gadsimtā", 
Latvijas valsts mežu fi nansētās Zem-
gales Kultūras programmas ietvaros, 
Līguma Nr. 18/1 – 14.2/K58.

Noslēgušies darbi projektā "Sadzīves priekšmeti un 
dzīvesveids Sēlijā X – XII gadsimtā"
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JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMI 2018. GADA OKTOBRĪJĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMI 2018. GADA OKTOBRĪ 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@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu pagasts
20.10. Svecīšu vakari Ābeļu 
pagasta kapsētās:
plkst. 14.00 Dūņenieku kapos,
plkst. 15.00 Nagļu kapos,
plkst. 16.00 Ābeļu kapos.
26.10. plkst. 17.00. Ābeļu tautas 
namā muzikāla izrāde bērniem 
un visai ģimenei “Vesels un prie-
cīgs” I.Kraševska

Kalna pagasts
20.10. Svecīšu vakari Kalna 
pagasta kapsētās:
plkst.15.00 Ūdenānu kapsētā,
plkst.16.00 Ērgļu kapsētā,
plkst.17.00 Minsteru kapsētā.
03.11. plkst. 19.00 Kalna kultū-
ras namā novada stipro ģimeņu 
godināšanas pasākums.

Leimaņu pagasts
20.10. plkst. 19.00 Leimaņu 
Tautas namā ikgadējais dzīvās 
mūzikas koncerts “Ar ģitāru par 

dzīvi”. Ieeja bez maksas. Plkst. 

22.00 dejas spēlē koncerta 
dalībnieki un grupa “Ilūzija”. 
Ieeja: EUR 3,00. 
Tālrunis informācijai: 28315265, 
gintsaudzitis@inbox.lv.

Rubenes pagasts
31.10. plkst. 12.30 Rubenes 
kultūras namā BURBUĻCIEMA 
muzikāla izrāde bērniem un visai 
ģimenei par veselīgu dzīvesveidu 
“Vesels un priecīgs”.

Zasas pagasts
27.10. plkst. 19.00 Zasas kul-
tūras namā koncerts – konkurss 
“Atnāc ar savu dziesmu”.
Plkst. 23.00 Balle. Spēlē: grupa 
“Zelta kniede”.
31.10. plkst. 10.00 Zasas 
kultūras namā BURBUĻCIEMA 
muzikāla izrāde bērniem un visai 
ģimenei par veselīgu dzīvesveidu 
“ Vesels un priecīgs”.

Izstādes:
Līdz 22.10. Dignājas ģimeņu ini-
ciatīvu centrā rudens izstāde no 
Miķeļiem līdz Mārtiņiem “Šodien 
manā dārziņā”.
Līdz 30.10. Mežzemes bibliotēkā 
skatāma Irmas Deksnes gleznu 
izstāde.
Līdz 30.10. Leimaņu bibliotēkā 
mākslinieces Rasmas Bērziņas 
gleznu izstāde “Daugavas saru-
nas ar ziediem”.
Līdz 31.10. Ābeļu bibliotēkā Mai-
jas Miezes foto personālizstāde 
“Ziedi”.

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

Koncerts – konkurss “Atnāc 
ar savu dziesmu” jau tuvojas!

Pavisam droši varam teikt, 
ka 27. oktobra laika progno-
ze Zasā būs labvēlīga, jo pie 
mums ciemosies un vakaru 
vadīs TV un radio personība – 
atraktīvais Māris Grigalis.

Konkursa dalībniekus vērtēs 
žūrija 3 personu sastāvā, kā arī 
jūs, skatītāji, varēsiet izvēlē-
ties savu favorītu, kuram tiks 
piešķirta skatītāju simpātijas 
balva!

Balvas konkursa dalībnie-
kiem būs sarūpējusi Jēkabpils 
novada pašvaldība, kā arī pa-
sākuma atbalstītājs – “Liven-
hofa”.

Balli pēc koncerta spēlēs 
grupa “Zelta Kniede”. Aici-
nām rezervēt galdiņus ballei, 
zvanot uz telefona numuru 
20371520.

Ieejas maksā koncertā: 2,00 
eiro (bērniem līdz 6 gadu ve-
cumam ieeja bez maksas). 
Ieejas maksa ballē: 4,00 eiro. 
Pērkot biļeti uz visu pasākumu 
(koncerts+balle), ieejas maksa 
5,00 eiro.

Uz tikšanos!
Laura Aišpure,

Zasas kultūras nama vadītāja

27. oktobrī koncerts – konkurss “Atnāc ar 
savu dziesmu” Zasā!

Jēkabpils novada 
iedzīvotāji turpmāk 
varēs iegādāties 
marķētos atkritumu  
maisus vietējā 
pagasta pārvaldē!

No 2018. gada 29. oktobra 
Jēkabpils novada iedzīvotāji 
varēs iegādāties marķētos at-
kritumu maisus vietējā pagas-
ta pārvaldē!

Pakalpojuma sniedzējs pie-
dāvā bezmaksas lietošanā 
kon teinerus ar dažādiem til – 
pu miem.

Ja klients atkritumu savāk-
šanai grib izmantot marķētos 
maisus, tad, slēdzot līgumu, 
veic priekšapmaksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekoša-
nu, iegādājoties marķētos mai-
sus līdz tekošā gada beigām (1 
maisa cena ar PVN ir 1,98EUR).

Turpmāk iegādāties maisus 
varēs:
 SIA “Vidusdaugavas SPA-

AO” Jēkabpils birojā: Rīgas iela 
210, Jēkabpils, LV – 5202.  Dar-
ba laiks: P, C: 8:00 – 12:00 vai 
iepriekš vienojoties pa tālruni: 
28367235.
 Vietējā pagasta pārvaldē 

(pēc viņu noteiktā darba laika).
Veiksmi vēlot,

SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO”


