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Ābeļu pamatskolā 
15. jūnijā plkst. 16.00 (9. klasē 17 skolēni);

Dignājas pamatskolā 
15. jūnijā plkst. 18.00 (9. klasē 8 skolēni);

Rubeņu pamatskolā 
15. jūnijā plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā (9. klasē 13 skolēni);

Zasas vidusskolā 
9. un 12. klasei 22. jūnijā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā (9. klasē 15 skolēni, 12. klasē – 10)

Jau no maija noslēguma pro-
jekta „Sēlijas salas” ietvaros norisi-
nās aktivitāte „Atbalss salās” – visā 
Sēlijā 17 apdzīvotās vietās notiek 
jauno tūrisma produktu prezentā-
cijas pasākumi.

Svētdien, 2019. gada 2. jūnijā, 
ar pasākumu „Sien skaņu smilgās” 
tika atklāta Trejdeviņu sajūtu sala 
– Kaldabruņa.

Kaldabruņas atklāšanas pasā-
kums bija iecerēts ilgs un medi-
tatīvs, lai katram tā dalībniekam 
izdotos piedzīvot vismaz trejdevi-
ņas sajūtas. Tajā piedalījās vairāk 
nekā 60 lieli un mazi mūziķi no 
Rīgas Mūzikas darbnīcas, kā arī 
apkārtējo pagastu iedzīvotāji un   

viesi no Daugavpils, Jēkabpils, 
Pēterburgas un Austrijas. Salas 
atklāšanas brauciens un koncerti 
kopumā pulcēja vairāk nekā 100 
dalībniekus.

Dienu atklājām ar koncertu 
Červonkas baznīcā, kur skanēja 
čelli, vijoles, fl autas un klavieres. 
Pēc tam atklājumu autobuss un 
automašīnu virkne devās apceļot 
Trejdeviņu sajūtu salu, kas, izrā-
dās, izstaro tālu aiz Kaldabruņas 
ciemata administratīvajām robe-
žām.

Čellu koncerts Kaldabruņas 
krustcelēs – vietā, no kuras cēlies 
ciemata nosaukums „Aukstā aka”. 
Vieta ir zīmīga arī ar jauno laiku 

vēsturi, jo mīlīgajā pakalniņā, kur 
šobrīd var izbaudīt rāmu Sēlijas ai-
navu un koncertēt, vēl tikai pirms 
dažiem gadiem atradās bijušās 
pienotavas grausts. Simboliski un 
vējaini. Pārsteigts stārķis uzcītīgi 
cīnās ar pretvēju, lai pielaistos ie-
spējami tuvu notikuma vietai. Čel-
lu skaņu iznēsā vējš. Un šajā vietā 
tas noteikti ir pirmais koncerts 
vēsturē!

Nākamā pietura – Dronku Veln-
akmens. Auto kolonna nosprosto 
meža ceļu, taču – nevienam citam 
te šodien nav jābrauc, jo mēs taču 
atklājam jaunu salu! Atklājēju 
kompānija raiti dodas akmens 
virzienā, un mums kā organizato-
riem tas sagādā nopietnas bažas 
– gara zāle, krūmi, ērces…kā tas 
būs? Bažas izrādās nepamato-
tas, jo Rubenes pagasta pārvalde  
celiņu līdz akmenim ir izpļāvusi 
skaistu un plašu kā pils parkā. Prie-
žu ieskauta Dronku salas kapsēta. 
Un Velnakmens – plats  kā saimes 
galds. Pēdiņa Latvijas kartes for-
mā, un zaļgans, vēss ūdens tajā 
mirdzinās pat sausā vasarā. Dzert 
gan nevajadzētu, Velna pēda to-
mēr. Šodien akmens kļūst par ska-
tuvi – divi eleganti kungi; ģitāra un 
vijole. „Tumša nakte, zaļa zāle….” 
Bērzu baltums izelpo gaismu, un 
mūzika noteikti iepriecina pat vel-
nu. Interesanti – pie Velnakmens 
nav bijuši pat daudzi vietējie ie-
dzīvotāji!

Pēc īsa pārbrauciena paceļa-
mies Dronku kalnā. Ezers guļ dziļi 
zem kājām – tajā Velns dvēseles 
ķēris, un viņas, gulbjos pārvērtu-
šās, tomēr lidojušas pāri. Dronku 

kalns skan, atbalsis varenas kā pār-
lidojošu gulbju spārnu vēziens. Un 
kā gan citādi, ja visas skaistākās 
tautasdziesmas dzied vairāk kā 
simts muzikālu cilvēku! Dziesmu, 
dzīvošanas vai atbalsu svētki, jūni-
ja pļava ieelpā un izelpā. Sirmāka-
jiem ceļiniekiem aizmirsušās kāju 
un muguras sāpes, balsis dzīvākas 
kā jaunībā…Tomēr spožāko at-
balsi izceļ īstas sēlietes   Dzintras 
Alužānes solo. Pazīst Dronku salas 
atbalsis savējos, pazīst….

Tepat, aizezera, lēzenu pļavu 
un milzīgu ozolu ieskauta, guļ 
sēļu sēta  „Gulbji”, un tā ir mūsu 
nākamā pieturvieta. Šie „Gulbji” ir 
izslavēti gan ar skaisto sētu, gan ar 
saimnieces kulinārajām prasmēm. 
Un mēs izbaudām abus. Laika 
plānojums ļauj sētas dāsnumu 
piedzīvot rāmi un nesteidzīgi. No-
skaņoties un sakārtot aparatūru 
klavierkoncertam. Mazie mūziķi 
baltos krekliņos zvejo kurkuļus 
no dīķiem, lielākie izstiepjas zā-
lienā; vēl citi apbrīno saimniecību. 
„Šķiet, ka šeit saimniekiem katram 
ir vismaz astoņas rokas, un visas 
aug no pareizās vietas,” sulīgi at-
zīmē kundze no Pēterburgas. 
Klavierkoncerts skan no svaigi uz-
būvētas pirts terases, skaņas birst 
siltā dīķī un klausītāju plaukstās….

Ieelpojuši īsti vēsturiskas sētas 
gaisu, dodamies garākā pārbrau-
cienā – uz Tadenavas bibliotēkas 
pļaviņu. Meža ceļi... Meža, lai sa-
las sajūtu saglabātu. Tadenavā 
atveras vēl viena sala – mazākā 
Latvijas bibliotēka, kur tagad ie-
kārtots vides informācijas centrs, 
apkārtne labiekārtota un sakopta. 

Atklāta Trejdeviņu sajūtu sala – Kaldabruņa!

Izlaidumi Jēkabpils novada izglītības iestādēsIzlaidumi Jēkabpils novada izglītības iestādēs
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Eglaines parkveida pļavās grez-
nojas dižozolu vainagi un košāk 
par angļu rozēm zied irbeņu krū-
mi. Bibliotēkas saimniece Aina 
Timofejeva cienā ar dzidru akas 
ūdeni un sirsnīgu lepnumu par šo 
apbrīnojamo vietu. Skaņojamies 
ģitārmūzikas koncertam, un Tade-
navas pļaviņā mums pievienojas 
jauni viesi – Zasa, Jēkabpils, Duna-
va, Rīga…Mazie ģitāristi cenšas, 
tomēr vējš brīžiem pārnes skaņu 
pāri klausītāju galvām. Izsaucam 
skolotājus! Jā, viņiem skan, par 
spīti vējam. Tomēr tā bezgala mī-
ļuma piestrāvotā sajūta, kad visi 
klausītāji palīdz astoņgadīgajai 
Patrīcijai, kura ģitāru spēlē tikai 
divus mēnešus,   nospēlēt „Sijā 
auzas, tautumeita…” reizēm ir pat 
pārāka par profesionālās mūzikas 
baudījumu. Katrā ziņā – tā iederas 
trejdeviņu sajūtu salā  kā  meža ze-
menīte Jāņu vainagā.

Pēc Tadenavas atkal braucam 
caur mežiem. Autokolonna vir-
zās pa maršrutu „Raiņa pirmais 
ceļojums”, un dažas vietas jau 
atpazīstam. Vakara noslēgums 
biedrībā „Ūdenszīmes” – Pļavas 
muzeja ābeļdārzā. Visus sagai-
da īstas lauku svētku vakariņas 
– rosols, siļķe kažokā, rabarberu 
dzēriens. Radošās darbnīcas, 

kurā katrs dalībnieks uzmeistaro 
sev Trejdeviņu sajūtu salas sap-
ņu ķērāju. Kopīgs vides objekts, 
kas novakares gaismās mirdzi-
na jūnija sākuma pļavu augus. 
Muzeja otrajā stāvā mitoloģiskā 
pustumsā ievilina multimediju 
projekcija „Pusnakts pļava”. At-
vērta pat kokapstrādes darbnīca, 
un praktisko sajūtu mīļotāji var 
paputināt zāģu skaidas. Noslē-
guma koncerts piepulcē jaunus 
dalībniekus un klausītājus – ap 
astoņiem vakarā lauku cilvēki ir 
dienas darbus noslēguši, un ie-
rodas gan Kaldabruņas saimnie-
ces, gan klausītāji no Aknīstes, 
Asares, Ancenes.   Teju lidojumā 
ko Kurzemes puses pagalmā ie-
brauc vakara muzikālā zvaigzne 
– ģitāras virtuozs Reinis Jaunais, 
un vakara koncerts var sākties.

Čells un vijole, vijoļu trio, klavie-
res astoņrocīgi. Laumas Kazākas 

vokāls un Reiņa Jaunā apbrīnoja-
mā ģitāras meistarība. Mēs esam 
dāvinājuši viens otram šo dienu 
„garu kā smilga”, kā teica „Sēlijas 
salu” projekta vadītāja Daina Alu-
žāne. Un bagātu kā Sēlijas salu 
pūralāde. No Mūzikas darbnīcas 
saņemam dāvanā Kloda Monē 
albūmu „Živernī dārzi”…lai sapņu 
dārzi plauktu. Un rozi saulrieta 
krāsā…lai dzīves dārzi krāšņi.

Vokālā pedagoģe Karmena 
Radovska saka: „Šis ir apbrīnojams 
dabas un kultūras tūrisma piedā-
vājums. Mēs tiešām varētu šeit 
vest mūziķus, gan profesionālos, 
gan amatierus. Tikai jāmeklē ie-
spējas”.

Meklēsim. Un Trejdeviņu sajū-
tu salu var apmeklēt jau šobrīd, 
iepriekš piesakot savu vizīti salas 
koordinatorei Ievai Jātniecei – t. 
29548967, e-pasts: ieva.jatniece@
gmail.com

Pie tam – arī citas salas gaida 
viesus! Vairāk informācijas par 
„Sēlijas salu” piedāvājumu, tema-
tiskajiem tūrisma maršutiem un 
citiem notikumiem var uzzināt 
Lauku partnerības „Sēlija” mājas-
lapā: www.partneribaselija.lv/se-
lijassalas

Dzidra Nartiša, biedrība 

„Cirkuži” un

Ieva Jātniece, biedrība 

„Ūdenszīmes”

Lai aktivizētu Jēkabpils nova-
da iestādes, uzņēmējus, sabied-
riskās organizācijas un iedzīvo-
tājus teritorijas, ēku un būvju 
sakopšanā, ražošanas attīstībā, 
kultūras, izglītības, sporta, tūris-
ma, sabiedrisko aktivitāšu un citu 
sfēru kvalitātes paaugstināšanā, 
kā arī veicinātu Sēlijas novadu 
sakoptību, Jēkabpils novada 
dome 23. maija sēdē vienbalsīgi 
nolēma rīkot Jēkabpils novadā 
"Pagastu sakoptības skati 2019" 
periodā no 2019. gada 25. jūnija 
līdz 2019. gada 15. jūlijam.

Skate tiks rīkota 2 kārtās. Pirmā 
kārta “Sakoptāko lauku, ciematu, 
sētu un saimniecību, iestāžu, uz-
ņēmumu noteikšana pagastā” 
notiks no 2019. gada 25. jūnija 
līdz 5. jūlijam. To vērtēs pagastu 
pārvalžu vadītāji kopā ar lauku 
attīstības konsultantu. Novada 
skatei tiks izvirzīti pretendenti, 
kuri atbilst skates nolikuma kritē-
rijiem, un tiks izveidoti maršruti.

Skates otrā kārta notiks 2 die-
nas, laika periodā no 2019. gada 
8. līdz 15. jūlijam, saskaņā ar iz-

pilddirektora sastādītu grafi ku un 
kārtību, saskaņojot ar Ilūkstes no-
vada izpilddirektoru. Izvērtēšanas 
komisijā darbosies četri Ilūkstes 
novada saskaņoti pārstāvji: iz-
pilddirektora p.i. R.Līcis; teritori-
jas pārvaldes, apsaimniekošanas 
un sabiedriskās kārtības nodaļas 
vadītāja R.Kartašova; Bebrenes 
pagasta pārvaldniece B.Štrausa 
un pašvaldības SIA “Ornaments” 
vadītājs J.Altāns. Skates komisijas 
darbā piedalīsies Jēkabpils no-
vada pagastu pārvalžu vadītāji, 
informācijas un sabiedrisko attie-
cību speciālists, lauku attīstības 
konsultants un izpilddirektors.

Novada teritorija tiks vērtēta 
sekojošās nominācijās: sakop-
tākais ciemats – pagasta centrs 
(1 nominācija), sakoptākais cie-
mats, kas nav pagasta centrs (1 
nominācija); uzņēmējdarbības 
un sakoptības labākie piemēri 
(līdz 7 nominācijas, t.sk. lauku 
un saimniecību ražošanas kultū-
ras labākie piemēri), sabiedrisko 
organizāciju vai iniciatīvu grupu 
veikums un labākie tūrisma vai 

vides apskates objekti (līdz 3 no-
minācijām).

Vērtēšanas kritēriji: tiks vērtēts 
pēdējo gadu paveiktais – prog-
ress katrā nominācijā, nepiesakot 
un nevērtējot 2018. gadā sakop-
tības skatē apbalvotos dalībnie-
kus; paveiktais tiks salīdzināts, 
ņemot vērā valsts un pašvaldības 
atbalsta proporciju, ieguldīto 
līdzekļu un darba kvalitātē un 
ilgtspējību; estētiskums, vides un 

ainavas saglabāšana, radošums; 
augstāk tiks vērtēts iedzīvotāju, 
darbinieku un īpašnieku pašu 
ieguldījums; inovācijas un inves-
tīcijas (pašu piesaistītie papildus 
fi nanšu līdzekļi).

Skates uzvarētāju apbalvoša-
na notiks 2019. gada Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienai 
veltītajā Jēkabpils novada svētku 
pasākumā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Šogad Jēkabpils novada sakoptību skatē vērtēs 
pārstāvji no Ilūkstes novada
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās da-
ļas 2.punktu

1. Izteikt 2. punktu jaunā redak-
cijā:

Apstiprināt Jēkabpils nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2019. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 
416 177 eiro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 
471 281 eiro;

2.3. naudas līdzekļu atlikuma 
uz gada sākumu – 764 443 eiro, no 
tā 703 943 eiro iesaistīts izdevumu 
pārsnieguma pār ieņēmumiem 
fi nansēšanā, 60 500 eiro plānotais 
nesadalītais atlikums.

2. Izteikt 5.punktu jaunā re-
dakcijā:

Apstiprināt JĒKABPILS novada 
pašvaldības aizņēmumus 2019. ga-
dam šādā apmērā – 351 161 euro:

2.1. plānots saņemt aizņēmu-
mus kārtējā gadā – 468 706 eiro;

2.2. plānots atmaksāt aizņēmu-
mus kārtējā gadā – 117 545 eiro.

Paskaidrojuma raksts
Veikt grozījumus pamatbu-

džeta ieņēmumos:

1. Ieņēmumu kods 13.1.0.0. 
EUR 81275. Palielināt budžetu 
par EUR 81275 no nekustamā 
īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī 
atsavināšanas ieņēmumiem at-
bilstoši 28.03.2019. domes lēmu-
mam Nr.104 un Izsoles komisijas 
14.05.2019. protokolam Nr.3.

2. Ieņēmumu kods 13.2.0.0. 
EUR 35100. Palielināt ieņēmumus 
no meža īpašumu realizācijas pēc 
28.03.2019. domes lēmuma Nr.77 

par meža cirsmu nekustamajā īpa-
šumā “Lakstīgalas” Dignājas pagas-
tā pārdošanu izsolē, Izsoles komisi-
jas 14.05.2019. protokola Nr.4.

3. Ieņēmumu kods 17.2.0.0. 
EUR 7310. Palielināt ieņēmumus 
par EUR 1500 pēcnoslēgtā līguma 
ar Zemgales Plānošanas reģionu 
par Valsts Kultūras Kapitāla fonda 
un Latvijas Valsts mežu fi nansētās 
Zemgales kultūras programmas 
2019. projekta “Tautas mākslas 
svētki “Sēlija rotā”” realizāciju. Par 
EUR 5810 palielināt ieņēmumus 
Dunavas feldšerpunkta darbībai 
atbilstoši 09.04.2019. noslēgtajam 
līgumam Nr.JNP/2-5/19/106 ar 
Nacionālo veselības dienestu.

4. Ieņēmumu kods 18.6.0.0. EUR 
31672. Iekļaut ieņēmumos EUR 
15269 pēc LR Centrālās vēlēšanu 
komisijas 04.04.2019. lēmuma 
Nr.32 “Par fi nansējuma sadalījumu 
republikas pilsētu un novadu vē-
lēšanu komisijām 2019. gada Ei-
ropas Parlamenta vēlēšanām”. Par 
EUR 16403 palielināt ieņēmumus 
ELFLA un Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. līdz 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projektam Nr.17-
05-A00702-000020 “Ceļa Nr.1-4 
“Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jēkab-
pils novada Ābeļu pagastā”.

Veikt grozījumus pamatbu-

džeta izdevumos:

1. Funkcionālā kategorija 
01.000 Vispārējie valdības die-

nesti. EUR 15269. Iekļaut izdevu-
mos EUR 15269 pēc LR Centrālās 
vēlēšanu komisijas 04.04.2019. 

lēmuma Nr.32 “Par fi nansējuma 
sadalījumu republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisijām 2019. 
gada Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām”.

2. Funkcionālā kategorija 
03.000 Sabiedriskā kārtība un 

drošība. EUR 17000. Palielināt 
par EUR 17000 fi nansējumu Ru-
benes pagasta pārvaldes uguns-
dzēsības pasākumu tāmē lietotas 
ugunsdzēsības automašīnas un 
tās aprīkojuma iegādei.

3. Funkcionālā kategorija 
06.000 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana. EUR 178580. 

Par EUR 92370 palielināt izde-
vumus ELFLA un Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. līdz 
2020. gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” projektam 
Nr.17-05-A00702-000020 “Ceļa 
Nr.1-4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve 
Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”. 
EUR 85934 no nekustamo īpašu-
mu realizācijas ieņēmumiem no-
virzīt pamatlīdzekļu izveidošanas 
un nepabeigtās būvniecības ob-
jektiem atbilstoši iepirkumu rezul-
tātiem. EUR 276 apmērā precizēt 
izdevumus saimniecisko dienestu 
ārvalstu darba braucieniem un 
saimnieciskajiem izdevumiem.

4. Funkcionālā kategorija 
07.000 Veselība. EUR 13665. Par 
EUR 5810 palielināt izdevumus Du-
navas feldšerpunkta uzturēšanai 
atbilstoši 09.04.2019. noslēgtajam 
līgumam Nr.JNP/2-5/19/106 ar 
Nacionālo veselības dienestu. Pa-
pildus piešķirt EUR 680 telpu uztu-
rēšanas izdevumiem un darba pie-

derumiem. Piešķirt EUR 6875 telpu 
pārbūvei, pielāgošanai un aprīko-
šanai feldšerpunkta vajadzībām 
Dignājas pagastā pēc 28.02.2019. 
domes lēmuma Nr.47 “Par feldšer-
punkta izveidi Dunavas pagastā 
un Dignājas pagastā”. Par EUR 300 
palielināt izdevumus Rubenes pa-
gasta veselības aprūpes tāmē veļas 
mazgāšanas automāta iegādei.

5. Funkcionālā kategorija 
08.000 Atpūta, kultūra un reliģi-

ja. EUR 1500. Palielināt izdevumus 
par EUR 1500 pēcnoslēgtā līguma 
ar Zemgales Plānošanas reģionu 
par Valsts Kultūras Kapitāla fonda 
un Latvijas Valsts mežu fi nansētās 
Zemgales kultūras programmas 
2019. projekta “Tautas mākslas 
svētki “Sēlija rotā”” realizāciju.

6. Funkcionālā kategorija 
09.000 Izglītība. EUR 5310. Par 
EUR 4840 palielināt Dignājas pa-
matskolas izdevumu tāmi skolas 
telpu kosmētiskajam remontam 
skolas sagatavošanai 2019./2020.
mācību gadam. Piešķirt EUR 470 
novada izglītības iestādēm peda-
goģisko darbinieku pieredzes ap-
maiņas braucieniem.

Pašvaldības aizņēmumi 
Pašvaldība plāno saņemt aiz-

ņēmumu Valsts kasē ELFLA un 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. līdz 2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros viena pašvaldības 
ceļu pārbūvei Ābeļu pagastā EUR 
75967 apmērā ar plānoto atmak-
sas termiņu pieci gadi.

Jēkabpils novada pašvaldība

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

Izvērtējot radušos situāciju 
pašvaldībā, ka bieži vien uguns-
dzēsēji no apkārt esošajām pil-
sētām nepaspēj laicīgi ierasties 
novada attālākajās vietās un veikt 
dzēšanas darbus, kā arī, lai sniegtu 
operatīvi ātru atbalstu ugunsdzē-
sības jomā atbildīgajiem dienes-
tiem, novada iedzīvotājiem, uzņē-
mumiem un blakus esošākajiem 
novadiem un spētu savlaicīgi no-
vērst ugunsgrēkus, Jēkabpils no-
vada pašvaldība plāno iegādāties 
lietotu ugunsdzēsības automašī-
nu un aprīkojumu.

Lietotas ugunsdzēsības auto-

mašīnas iegādei būtu nepiecie-
šami 9900 eiro, ugunsdzēsības 
automašīnas aprīkojuma iegādei 
– 2600 eiro, transportēšanas izde-
vumiem, automašīnas reģistrāci-
jas izdevumiem, apdrošināšanas 
izdevumiem – 4500 eiro. Auto-
mašīna un aprīkojums tiktu no-
dots Rubenes pagasta pārvaldes 
rīcībā.

Jēkabpils novada dome 23. 
maija sēdē nolēma piešķirt nepie-
ciešamo fi nansējumu no pašval-
dības nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanas ieņēmumiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība plāno iegādāties 
ugunsdzēsības automašīnu

Jūnija vidū Jēkabpils novada iedzīvotājiem tiks piegādāts 

labdarības kravas sūtījums no Vācijas. Humānās palīdzības 

izdalīšana notiks visos septiņos Jēkabpils novada pagastos:

• Ābeļu pagasta pārvaldes telpās 17.jūnijā, plkst. 13.00.

• Dignājas pagasta pārvaldes telpās 19. jūnija, plkst. 11.00.

• Kalna pagasta kultūras namā 17. jūnijā plkst. 10.00.

• Leimaņu pagastā, Mežgales kultūras namā 20. jūnijā, plkst. 10.00.

• Zasas pagasta kultūras namā 18. jūnijā, plkst.13.00.

• Rubenes pagasta pārvades telpās 18. jūnijā, plkst. 13.00. 

• Dunavas pagasta kultūras namā 17. jūnijā, plkst. 13.00.

Sociālā dienesta vadītāja

L. Zeltiņa

Par labdarības sūtījumu 
no Vācijas



2019. gada 12. jūnijs4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Paziņojums par paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) sākotnē-
jo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosau-
kums: Hibrīda elektrostacija 
,,Domenieki”.

Ierosinātājs: SIA „AB-FARM”, 
reģ.Nr. 45403028925

Paredzētās darbības iespēja-
mās norises vietas:

Hibrīda elektrostacijas ,,Do-
menieki” iespējamā izveides 
vieta:

Aknīstes novada, Asares pa-
gasta teritorijā esoši nekustamie 
īpašumi – ,,Zītari” (kadastra Nr. 
56440020040), ,,Beri” (kadastra 
Nr. 56440010002), ,,Mežmalas” 
(kadastra Nr. 56440020037), 
,,Dobkalni” (kadastra Nr. 
56440020034), ,,Dzilnas” (kadas-
tra Nr. 56440020087), ,,Rozes” 
(kadastra Nr. 56440020041);

Jēkabpils novada, Rubenes 
pagasta teritorijā esoši nekus-
tamie īpašumi – ,,Beri” (kadastra 
Nr.  56820030042), ,,Mazberi” 
(kadastra nr. 56820030082), ,,Ga-
leji” (kadastra Nr. 56820030048) 
(turpmāk – Darbības vieta).

Datums, kad pieņemts biroja 

lēmums par paredzētās darbī-
bas ietekmes uz vidi novērtēju-
ma piemērošanu: Vides pārrau-
dzības valsts biroja 2019. gada 4. 
aprīļa Lēmums Nr. 5-02/4

Paredzētās darbības apraksts: 
Darbības vietā paredzēts izbū-
vēt hibrīda elektrostaciju „Do-
menieki” (turpmāk – Paredzētā 
darbība), kas sastāvētu no 10 
vēja elektrostacijām (turpmāk 
– VES), kuru augstums būtu ~ 
200-250  m un jauda ~ 6 MW 
(katrai VES), kā arī saules pane-
ļiem (saules enerģijas kolekto-
riem), kas tiktu uzstādītas ~ 500 
ha platībā starp plānotajām VES 
(kopējā kolektoru jauda ~ 400 
MW). Prognozēts, ka kopējais 
saules un vēja saražotās enerģi-
jas apjoms varētu sasniegt ~ 620 
GWh gadā. Vienlaicīgi ar Pare-
dzētās darbības realizāciju ir pa-
redzēts izbūvēt to uzstādīšanai 
un ekspluatācijai nepieciešamo 
infrastruktūru, tostarp būvnie-
cības procesa nodrošināšanai 
būs nepieciešama jaunu pieved-
ceļu izbūve. Plānots, ka saražo-
tā elektroenerģija tiks uzkrāta 
akumulatoros un vēlāk nodota 
kopējā sadales tīklā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par pare-
dzēto darbību un iepazīties ar 
sagatavotajiem dokumentiem:

- Aknīstes novada pašvaldībā 
1.kabinetā pie lietvedes, Skolas 
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, 
www.akniste.lv, informācija pa 
tālr. +37128612924 vai e-pastu: 
akniste@akniste.lv.

- Jēkabpils novada pašval-
dībā, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, 
www.jekabpilsnovads.lv

- SIA „AB-FARM”, Asares pa-
gasts, Aknīstes novadā, vai e-
pastu: ab-farms@mail.dk

Sākotnējās sabiedriskās ap-

spriešanas sanāksmes notiks:
- Aknīstē 2019. gada 18. jūnijā 

Skolas iela 1A Bērnu un jauniešu 
centrā plkst. 9.00

- Rubeņos 2019. gada 18. jū -

nijā Rubenes kultūras namā 

plkst. 11.00

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību un tās iespē-
jamo ietekmi uz vidi var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 
1045, tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049, www.vpvb.gov.lv. 20 
darba dienu laikā pēc šī paziņo-
juma publicēšanas.

SIA „AB-FARM”

PAZIŅOJUMS par SIA „AB-FARM” hibrīda elektrostaciju parku „Domenieki” 
būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko 
apspriešanu

Vasariņa atnākusi,
Visus priekus atnesusi.
Sliktas domas pieveikusi,
Labas domas pienesusi. 
/M. Strelča/
Lai atvadītos no skolas un 

sveiktu vasaru, 22. maijā Dignājas 
pagasta Ģimeņu iniciatīvu cen-

trā notika Dignājas bibliotēkas 
rīkotais pasākums lieliem un ma-
ziem bērniem “Sveika, vasara!”. 
Pasākums bija kupli apmeklēts, 
jo kopā ar bērniem darbojās viņu 
iemīļotā Pepija Garzeķe. Bērni 
piedalījās jautrās atrakcijās: laimes 
burbuļu pūšanā, niķu skaitīšanā 

un stafetē. Lielu jautrību radīja 
sapņu tunelis, kuram vajadzēja 
līst cauri. Pasākuma noslēgumā 
tika apgleznotas sejiņas. Kopā ar 

mazākajiem bērniem līdzi 
bija atnākušas arī mam-
mas, kuras aktīvi līdzdar-
bojās atrakcijās. Protams, 
ka neiztika arī bez cienasta, 
kuru ar Jēkabpils novada 
pašvaldības atbalstu sarū-
pēja bibliotēka. Lai visiem 

jauks vasaras brīvlaiks un silta, 
saulaina vasara!

Dignājas bibliotēkas vadītāja 

D. Grigorjeva

Sveika, vasara!
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25. maijā notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas portālā cvk.lv, 
Jēkabpils novadā no 3717 balsstiesīgajiem nobalsojuši 977 jeb 26,28%.

Nr. Iecirknis
Balss-

tiesīgie

Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā

Kopā
Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī

Atrašanās 

vietā

497 Ābeļu pagasta pārvalde 678 42 6,19% 0 0,00% 138 20,35% 8 1,18% 188 27,73%
498 Dignājas pamatskola 364 12 3,30% 0 0,00% 65 17,86% 11 3,02% 88 24,18%
499 Dunavas pamatskola 496 33 6,65% 0 0,00% 84 16,94% 1 0,20% 118 23,79%
502 Kalna pagasta pārvalde 427 29 6,79% 0 0,00% 88 20,61% 1 0,23% 118 27,63%
505 Leimaņu pagasta pārvalde 350 29 8,29% 0 0,00% 63 18,00% 4 1,14% 96 27,43%
508 Rubenes pagasta pārvalde 755 56 7,42% 0 0,00% 105 13,91% 13 1,72% 174 23,05%
517 Zasas kultūras nams 647 53 8,19% 0 0,00% 125 19,32% 17 2,63% 195 30,14%

Jēkabpils novads 3717 254 6,83% 0 0,00% 668 17,97% 55 1,48% 977 26,28%

Par kuriem sarakstiem balsoja Jēkabpils novadā?
Saraksts Derīgās zīmes Procenti

Jaunā Vienotība 319 32,65%
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 169 17,30%
Zaļo un Zemnieku savienība 123 12,59%
Attīstībai/Par! 115 11,77%
Latvijas Reģionu Apvienība 79 8,09%
Jaunā konservatīvā partija 47 4,81%
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 38 3,89%
Politiskā partija “KPV LV” 37 3,79%
“Progresīvie” 14 1,43%
“Latvijas Krievu savienība” 10 1,02%
“Latviešu Nacionālisti” 8 0,82%
Atmoda 7 0,72%
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 4 0,41%
“Centra partija” 3 0,31%
Rīcības partija 2 0,20%
Jaunā Saskaņa 1 0,10%

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti

Kopumā 2019. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās nobalsojuši 
474390 jeb 33,53% no visiem 
1414712 Latvijas balsstiesīga-
jiem iedzīvotājiem. No Latvijas 
Eiropas Parlamentā ievēlēti 8 de-
putāti (alfabēta secībā, pēc uzvār-
diem): Andris Ameriks (sociāldemo-
krātiskā partija “Saskaņa”), Valdis 
Dombrovskis (“Jaunā Vienotība”), 
Ivars Ijabs (“Attīstībai/Par!”), Sand-
ra Kalniete (Jaunā Vienotība), Dace 
Melbārde (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK”), Nils Ušakovs (sociāl-
demokrātiskā partija “Saskaņa”), 
Roberts Zīle (Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK”), Tatjana Ždanoka (“Lat-
vijas Krievu savienība”).

Dati no cvk.lv

Ar bērnu un jauniešu koncertu 
26. maijā noslēdzās ikgadējais pa-
sākums ģimenēm “Ģimeņu festi-
vāls 2019” Rubeņos.

Rīta cēlienā bija iespēja aktīvi 
un radoši darboties, kā arī zaļajā 
parka pļavā ģimenes tikās ar rakst-
nieci Māru Jakubovsku un viņas 
grāmatu varoni, uzticamo draugu 
sunīti Rufi . Rakstniece iepazīstināja 
ar bērnu grāmatām, kuras viņa sa-
rakstījusi par dzīvniekiem, arī par 
to, kā sunītis no patversmes no-
nāca viņas mājās (grāmatas “Rufi s 
meklē mājas” un “Rufi s atrod mā-
jas”). Notika diskusija par tēmu, cik 
nopietni ir pieņemt mājās dzīvnie-
ku un rūpēties par viņu visu dzīvi.

Svētku koncertā piedalījās ko-
lektīvi no Jēkabpils bērnu un jau-
niešu centra, Aknīstes bērnu un 
jauniešu centra, Dignājas pamat-
skolas, Zasas vidusskolas, Zasas 
kultūras nama, Rites pamatsko-
las, Rites tautas nama un Rubeņu 
kultūras nama. Koncerts izvērtās 

emocionāls un sirsnīgs. Sirdī ie-
krita priekšnesumi par māmiņu, 
laimi, Latviju, tīņiem, vasaru, 
mazo mārīti, piedzīvojumu naktī, 
laiku un citām nozīmīgām lietām. 
Koncerta vadītājas – košās Māsi-
ņas Krāsiņas (Santa 
Sāre un Zane Tete-
re) aicināja visus uz 
kopā būšanu, kaut 
neilgu laika sprīdi, 
bet kopā, roku rokā 
mēs varam būt lai-
mīgi. Un no šādiem 
maziem mirklīšiem 
veidojas mūsu lai-
me, laime kopā ar māsām, brā-
ļiem, mammām, tētiem, vecmam-
mām, vectēviem, krustvecākiem, 
draugiem –   ar savu ģimeni un 
kopā pavadīto laiku.

Paldies skolotājām – Intai Me-
žaraupei, Sandrai Radiņai, Andai 
Jurgevičai,Dagnijai Vībānei, Ie-
vai Ģeidānei, Ivetai Januševskai, 
Madarai Ozoliņai, Ilonai Kantānei, 

Anitai Ķikutei, Lilitai Bārdulei, Ive-
tai Ratniecei.

Paldies skolotājām Inārai Rude-
vičai un Sandai Kuklei par bērnu 
zīmējumiem izstādei “Zīmējam 
Rufi ”, Ilzei Spēkai par radošo “Put-
nu darbnīcu” un Rubeņu bibliotē-
kas vadītajai Līgai Zālītei.

Mūsu sirdīs un galvās jau va-
saras tuvums. Baudīsim vasaru, 

uzkrāsim spēkus jaunam mācību 
gadam, pavadīsim laiku kopā ar ģi-
meni, jo tā ir mūsu lielākā vērtība.

Inta Tomāne, kultūras 

pasākumu organizatore,

Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītāja 

metodiskajā darbā

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja 
Jēkabpils novada pašvaldība

Sapņu zemē viss iespējams
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LĒMUMS  Nr.129: Par zemes 

i erīcības projekta apstiprināša-

nu Zasas pagastā

Apstiprināt   zemes ierīcības 
projektu nekustamo īpašumu 
“Siliņi” (kad.nr. 56980010155) un 
“Viesuļi” (kad.nr. 56980010066) 
Zasas pagastā zemes vienību ro-
bežu pārkārtošanai, pie zemes 
vienības “Viesuļi” pievienojot ap-
tuveni 0,6 ha lielu platību, atdalītu 
no zemes vienības “Siliņi”, saskaņā 
ar SIA “GEO Mērniecība” izstrādā-
to zemes ierīcības projekta lietu.

 LĒMUMS Nr.130: Par nedzī-

vojamo telpu nomu Dignājas 

pagastā

Atcelt 2019. ga da 28. marta 
Jēkabpils novada domes lēmu-
mu  Nr.85 un lauzt 2000. gada 24. 
janvāra Nedzīvojamo telpu no-
mas līgumu Nr.24.01.2000./40. Iz-
nomāt līdz 2020. gada 31.maijam 
VAS “Latvijas Pasts” koplietošanas 
telpas Nr.1 daļu – 10,00 m2 platībā, 
darba laikā no plkst. 13.30 līdz 
plkst. 14.30 Dignājas pagasta pār-
valdes ēkā (“Kamenes”, Vandāni) 
pasta pakalpojumu sniegšanai, 
nosakot nomas maksu 10,00 EUR 
mēnesī bez PVN. 

LĒMUMS Nr.131: Par grozīju-

miem telpu nomas līgumā

Veikt grozījumus 2017. gada 
1. jūnija Telpu nomas līgumā 
Nr. JNP/2-8/17/9 un iznomāt līdz 
2022 . gada 31. maijam sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Saimnie-
cība Vistiņas” nedzīvojamo telpu 
Nr.5 ar platību 32,0 m² ēkā “Sla-
tes pagastmāja” saimnieciskajai 
darbībai – preču uzglabāšanai. 
Noteikt iznomāto telpu nomas 
maksu 0,20 EUR/m² bez PVN mē-
nesī, kas kopā par iznomāto platī-
bu (32,0 m²) sastāda EUR 6,40 bez 
PVN mēnesī. Noteikt nomnieka 
pienākumu maksāt par komunā-
lajiem un citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.132: Par nekus-

tamo īpašumu Kalna pagastā 

atsavināšanu

Noteikt, ka zemes vienības 
ar kad.nr. 5666 003 0073, kopē-
jā platība 0,87 ha, un 5666 003 
0095, kop ējā platība 0,8 ha, pie-
krīt Jēkabpils novada pašva ldībai. 
Atdalīt no nekustamā īpašuma 
Kalna pagastā ar kadastra Nr.5666 
006 0074 zemes vienību 0,87 ha 
platībā ar apzīmējumu kadastrā 
5666 003 0073 un piešķirt atda-
lītajai zemes vienībai nosauku-
mu “Ceļa Priekulāni”; lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-

niecība. Atdalīt no nekustamā 
īpašuma Kalna pagastā ar ka-
dastra Nr.5666 006 0074 zemes 
vienību 0,8 ha platībā ar apzīmē-
jumu kadastrā 5666 003 0095 un 
piešķirt atdalītajai zemes vienībai 
nosaukumu “Lielceļa Priekulāni”. 
Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Īpašumā Kalna pagastā ar 
kadastra Nr.5666 006 0074 paliek 
pārējās 7 zemes vienības, sagla-
bājot reģistrētos zemes lietoša-
nas mērķus. Nodot atsavināšanai, 
rīkojot izsoli, nekustamos īpašu-
mus “Ceļa Priekulāni” un “Lielceļa 
Priekulāni”.

LĒMUMS Nr.133: Par nekus-

tamo īpašumu Dunavas pagas-

tā atsavināšanu

Noteikt, ka sekojoši nekusta-
mie īpašumi Dunavas pagastā 
piekrīt Jēkabpils novada pašval-
dībai: 1.“Cukuriņu pļavas” (kad.
nr. 5654 008 0093, kopējā platība 
- 2,8 ha) - mainīt nosaukumu uz 
“Cukuriņu pļaviņas”; 2. “Ganības 
pie Svikļiem” (kad.nr. 5654 008 
0075, kopējā platība - 11,3 ha). 
Nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķis –zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. Minētos nekustamos 
īpašumus, rīkojot izsoli, nodot at-
savināšanai.

LĒMUMS Nr.134: Par nekus-

tamā īpašuma “Žubītes” Ru-

benes pagastā ½ domājamās 

daļas atsavināšanu

Nodot atsavināšanai ½ domā-
jamo daļu no nekustamā īpašuma 
“Žubītes” Rubenes pagastā (kad.
nr. 5682 008 0490). Īpašuma ap-
saimniekošanas un pakalpojuma 
sniegšanas nodaļai veikt darbības 
domājamās daļas novērtēšanai 
un tirgus

LĒMUMS Nr.135: Par ne-

kustamā īpašuma “Beciņas”, 

Dunavas pagastā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
“Beciņas”, Dunavas pagastā (kad.
nr. 5654 001 0459) 3,6 ha platībā 
zemesgrāmatā uz Jēkabpils nova-
da pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.136: Par grozīju-

miem Jēkabpils novada domes 

2017. gada lēmumā Nr.171

Veikt grozījumus Jēkabpils 
novada domes 2017. gada 29. jū-
nija lēmumā Nr.171 “Par pārstāvju 
nominēšanu dalībai Latvijas Paš-
valdību savienības komitejās un 

apakškomitejās”. Izteikt lēmuma 
1.3.1. un 1.3.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “1.3.1. Dzīvokļu jautāju-
mu apakškomitejā – Reinis Balo-
dis, Ingrīda Feldmane; 1.3.2. Infor-
mātikas jautājumu apakškomitejā 
– Reinis Balodis, Pēteris Balodis. 
Izteikt lēmuma 1.5. apakšpunk tu 
šādā redakcijā: “1.5. Izglītības un 
kultūras komitejā – Juris Ratnieks, 
Laura Aišpure; 1.5.1. Bērnu, jau-
natnes un ģimenes jautājumu 
apakškomitejā – Juris Ratnieks, 
Jānis Ozols; 1.5.2. Sporta jautāju-
mu apakškomitejā – Baiba Čāku-
re, Jānis Ozols.”.

LĒMUMS Nr.137: Par deleģē-

šanas līguma slēgšanu ar bied-

rību “Ūdenszīmes”

Deleģēt biedrībai “Ūdenszī-
mes” Jēkabpils novada pašval-
dības autonomajās funkcijās ie-
tilpstošo uzdevumu - nodrošināt 
iedzīvotājiem iespēju izglītību 
iegūt tālmācībā un rūpēties par 
kultūru, sekmējot tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu Kal-
dabruņas ciemā un tā apkārtnē.

LĒMUMS Nr.138: Par dele-

ģēšanas līguma slēgšanu ar 

Krustpils novada pašvaldību

Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Krustpils novada pašvaldību, no-
sakot, ka Jēkabpils novada Kul tū-
ras pārvaldei tiek deleģētas Krust-
pils novada pašvaldības fun kcijas 
kultūras pārvaldības jomā, saska-
ņā ar Deleģēšanas līguma nosacī-
jumiem (Dziesmu un deju svētki, 
starpnovadu kultūras pasākumi, 
sadarbība starpnovadu kultūras 
jomā un metodiskajā darbā).

LĒMUMS Nr.139: Par Sēļu 

amatniecības centra “Rūme” 

nolikuma jaunā redakcijā ap-

stiprināšanu

Apstiprināt Sēļu amatniecības 
centra “Rūme” nolikumu jau nā 
redakcijā (saistībā ar Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvaldes izve idi).

Par grozījumiem Jēkabpils 

novada Sēlijas prasmju muzeja 

nolikumā

Veikt grozījumus Jēkabpils no-
vada Sēlijas prasmju muzeja noli-
kumā (saistībā ar Jēkabpils nova-
da Kultūras pārvaldes izveidi).

LĒMUMS Nr.141: Par fi nansē-

juma piešķiršanu Rubeņu Ro-

mas k atoļu draudzei

Piešķirt Rubeņu Romas ka-
toļu draudzei fi nansējumu 500 
EUR Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīcas jumta 
remontam (krāsas  iegādei) no 
līdzekļiem atbalstam nevalstiska-

jām organizācijām, tai skaitā reli-
ģiskajām  organizācijām un slēgt 
līgumu ar draudzi par līdzekļu sa-
ņemšanu un izlietošanas kārtību.

LĒMUMS Nr.142: Par fi nan-

siālo atbalstu biedrībai “Latvi-

jas P olitiski represēto apvienī-

ba” politiski represēto personu 

salidoju mam

Piešķirt fi nansējumu 70 EUR 
apmērā biedrībai “Latvijas Politis-
ki represēto apvienība” Jēkabpils 
novadā dzīvojošo politiski repre-
sēto personu dalības maksas seg-
šanai Latvijas politiski represēto 
personu salidojumā.

LĒMUMS Nr.143: Par grozī-

jumu Jēkabpils novada paš-

valdības budžetā 2019.gadam 

apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības 2019. gada 24. maija 
saistošos noteikumus Nr.5/2019 
”Grozījumi Jēkabpils novada do-
mes 2019.gada 8.februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.2/2019 “Par 
Jēkabpils novada pašvaldības bu-
džetu 2019.gadam””.

LĒMUMS Nr.144: Par izsoles 

komisijas sastāvu

Atbrīvot I.Bokāni no izsoles 
komisijas locekļa pienākumu pil-
dīšanas ar 2019. gada 12. jūniju 
(pēdējā darba diena). 

LĒMUMS Nr.145: Par komisi-

jas darījumiem ar lauksaimnie-

cības zemes iegūšanu īpašumā 

sastāvu

Atbrīvot I.Bokāni no komisijas 
darījumiem ar lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā locek-
ļa pienākumu pildīšanas ar 2019. 
gada 12. jūniju (pēdējā darba die-
na).

LĒMUMS Nr.146: Par nekus-

tamo īpašumu jautājumu iz-

skatīšanas komisija s sastāvu

Atbrīvot I.Bokāni no nekusta-
mo īpašumu jautājumu izskatīša-
nas komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas ar 2019.gada 12.jūniju 
(pēdējā darba diena).

LĒMUMS Nr.147: Par nekus-

tamā īpašuma “Žubītes 1” Kal-

na pagastā atsavināšanu

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
“Žubītes 1” Ka lna pagastā (kad.
nr. 5666 0 06 0014), kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar apzī-
mējumu kadastrā 5666 006 0140, 
4,2 ha platībā, zemesgrāmatā uz 
Jēkabpils novada pašvaldības 
vār da.

LĒMUMS Nr.148: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības

Jēkabpils novada 23. maija domes sēdē skatītie jautājumi
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N odot A.I. īpašumā bez atlīdzī-
bas daudzdzīvokļu mājai Sila iela 
1 piesaistītā zemesgabala (ka-
dastra Nr.5698 001 0291) dzīvok-
lim Nr.13 (telpu grupas kadastra 
apzīmējums 5698 001 0291 001 
013) piekrītošās 7 38/16007 do-
mājamās daļas no ēkai piesaistītā 
zemes gabala un nos lēgt vieno-
šanos.

LĒMUMS Nr.149: Par Jēkab-

pils novada pagastu sakoptī-

bas skates 2019 organizēšanu

Rīkot Jēkabpils novadā pagas-
tu sakoptības skati 2019 periodā 
no 2019. gada 25. jūnija l īdz 2019. 
gada 15. jūlijam.

LĒMUMS Nr.150: Par uguns-

dzēsības automaš īnas iegādi

Iegādāties pašvaldības īpašu-
mā lietotu ugunsdzēsības auto-
mašīnu ar speciālo aprīkojumu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabo-
šanai un ugunsdzēsības funkciju 
nodrošināšanai. Piešķirt fi nan-
sējumu 17000,00 EUR (lietotas 
ugunsdzēsības automašīnas iegā-
dei, aprīkojuma  iegādei, automa-
šīnas transportēšanas un reģistrā-

cijas izdevumi em, apdrošināšanas 
izdevumiem).

LĒMUMS Nr.151: Par Sēlijas 

prasmju muzeja sniegtajiem 

pakalpojumiem un izmaiņām 

Kultūras pārvaldes maksas pa-

kalpojumu cenrādī

No 2019. gada 1. jūnija atcelt 
novada domes 2017. gada 27. 
aprīļa lēmumu Nr.110 “Par ieejas 
biļešu un telpu nomas maksu 
sēļu amatniecības centrā “Rūme” 
un Sēlijas prasmju muzejā”. Papil-
dināt Jēkabpils novada Maksas 
pakalpojumu cenrādi Jēkabpils 
novada Kultūras pārvaldē ar 
6.punktu sekojošā redakcijā:

6. Kultūras pārvaldes un tās 
struktūrvienību darbinieku gida 
pakalpojumi:

LĒMUMS Nr.152: Par fi nansē-

jumu biedrībai “Ūsiņš” sacensī-

bu organizēšanai

Piešķirt fi nansējumu 465 EUR 
biedrībai “Ūsiņš” Latvijas Jātnieku 
federācijas Ūsiņa kausa 2019 spor-
ta sacensību organizēšanai. Fi-
nansējumu piešķirt no 2019. gada 
budžetā plānotajiem līdzekļiem 
sporta biedrībām un nodibinā-
jumiem pēc noslēgtas abpusējas 
vienošanās un biedrības piestādī-
ta rēķina. 

LĒMUMS Nr.153: Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināša-

nu 

Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma  
“Priežaudzes” Ābeļu pagastā (kad.
nr.5648 001 0132) zemes vienības 

ar kad.nr. 5648 001 0129 sadalīša-
nai, saskaņā ar SIA “TP Aģentūra” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. Projektētajai zemes vienībai 
Nr.1 (5648 001 0186) 0,36 ha atstāt 
nosaukums “Priežaudzes”, zemes 
lietošanas mērķis – neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, projektētajai zemes vienībai 
Nr.2 (5648 001 0187) 0,4 ha piešķirt 
nosaukumu “Priediņi”, lietošanas 
mērķis – neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme. 

LĒMUMS Nr.154: Par nekus-

tamā īpašuma – dzīvokļa Aldau-

nes iela 2-26, Brodos, Ābeļu pa-

gastā atsavināšanu 
Nodot atsavināšanai dzīvokli 

Aldau nes iela 2-26, Brodos, Ābeļu 
pagastā; veikt darbības nekusta-
mā īpašuma novērtēšanai un tir-
gus vērt ības noteikšanai. 

Domes sēžu protokoli un ieraksti 
skatāmi mājaslapā www.jekabpil-
snovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par 
pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes 

protokola veica K.Sēlis

Nr. 

p.k.
Pakalpojuma veids

Mēr-

vienī-

ba

Cena 

bez 

PVN 

(euro)

PVN 

21 % 

(euro)

Cena 

ar 

PVN 

(euro)

1.
Gida pakalpojums grupai 
līdz 10 (ieskaitot) cilvēkiem

stunda 6,61 1,39 8,00

2.
Gida pakalpojums grupai 
virs 10 cilvēkiem

stunda 9,92 2,08 12,00

16. maijā Dignājas pamat-
skolā norisinājās karjeras at-
tīstības atbalsta pasākums 
“Manas iespējas pēc 9. klases”. 
Šajā pasākumā skolēniem bija 
iespēja noskatīties un noklau-
sīties 9 izglītības iestāžu saga-
tavotās prezentācijas par mācī-
bu iespējām tajās.

Un ne tikai. Uz pasākumu 
ieradās skolēni no Zasas vidus-

skolas, Dignājas pamatskolas, 
Ābeļu pamatskolas un Rubeņu 
pamatskolas.

Pasākumā piedalījās Bebre-
nes vispārizglītojošā un pro-
fesionālā vidusskola, Malna-
vas koledža, Murjāņu sporta 
ģimnāzija, Aizkraukles profe-
sionālā vidusskola, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledža, Ogres 
tehnikums, Bulduru Dārzko-
pības vidusskola, Smiltenes 
tehnikums un Zasas vidussko-
la. Visi skolēni klausījās visu 
skolu prezentācijas, lai iegūtu 
daudzpusīgu informāciju par 
savām nākotnes iespējām, bet 
pēc tam devās pie to skolu 
stendiem, kuras viņus visvairāk 
ieinteresēja. Viesi bija sagata-
vojuši informatīvus stendus, 
bet dažos stendos gaidīja arī 
pārsteigumi – praktiskas dar-
bošanās, sportošana, loterijas 
un konkursi.

Vēl vasara – pārdomu laiks, 
izvēles laiks, domu sakārtoša-
nas laiks. Nesteidzīgu, pārdo-
mātu izvēli novēlu izdarīt ikvie-
nam 9. klases skolēnam!

Anda Jurgeviča, 

Jēkabpils novada 

pedagogs karjeras 

konsultants

Pasākums “Manas iespējas pēc 9. klases” Dignājas pamatskolā
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Jēkabpils novada izglītības iestādes iesaistījušās Eiropas Sociālā fon-
da projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai”, Eiropas Savienības fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”, Eiropas Sociālā fonda projektā “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, iniciatīvā “Latvijas 
skolas soma”.

ESF projekti 2018./2019. mācību gadā

ESF projekts Dalībnieki
Finansējums 

EUR
Pasākumi

Atbalsts izglīto-
jamo individu-
ālo kompeten-

ču attīstībai

Zasas vidus-
skola, Dignājas 

pamatskola, 
Rubeņu pa-

matskola

11751 1 slodze
Pedagoga pa-
līgs – konsultē 

8 pedagogi

Karjeras at-
balsts vispārē-

jās un profesio-
nālās izglītības 

iestādēs

Aknīstes, 
Jēkabpils, 

Krustpils, Salas, 
Viesītes novada 

izglītības ies-
tādes

44262,02 Notikusi 43 
karjeras at-

balsta mācību 
izglītojoši pasā-

kumi

Atbalsts priekš-
laicīgas mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai

Zasas vidus-
skola, Dignājas 

pamatskola, 
Rubeņu pa-

matskola, Ābe-
ļu pamatskola

20000 Izstrādāti un 
apgūti 43 

individuālie 
atbalsta plāni, 

konsultē 22 
pedagogi

Iniciatīva “Lat-
vijas skolas 

soma”

Zasas vidus-
skola, Dignājas 

pamatskola, 
Ābeļu pamat-
skola, Rubeņu 

pamatskola

Zasas vsk. – 
835; Ābeļu psk. 
860; Dignājas 

psk. – 268; 
Rubeņu psk. – 

396.

Apmeklēti 9 
izglītojoši un 

kultūras pasā-
kumi

Paveiktais projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Zasas vidusskolā, 
Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

2018./2019. mācību gadā Jēkabpils novada skolās turpinājās darbs 
projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras at-
balstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 
Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 
31. decembris. 

Zasas vidusskola, Dignājas pamatskola un Ābeļu pamatskola pro-
jektā darbojās otro mācību gadu. Šajā mācību gadā pasākumu un ak-
tivitāšu īstenošanai tika piešķirti 2737 EUR. Ņemot vērā vecumposmu, 
pedagogu ieteikumus, skolēnu vēlmes un vajadzības, tika sastādīts 
pasākumu plāns mācību gadam. 6. klašu skolēni devās uz radošo darb-
nīcu “Daugava“ Skrīveros, lai piedalītos pasākumā “Kas ir dizains? Satiec 
dizaineri!”, 1.- 5. klašu skolēni apmeklēja amatniecības centru “Rūme” 
Zasā, lai uzzinātu, kā top ādas aproces un māla trauki pasākumā “Ādas 
apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”. 9. un 12. klašu skolē-
ni tikās ar personības izaugsmes treneri pasākumā “Mana veiksme – es 
pats”. 7. un 8. klašu skolēni devās uz biedrību “Ūdenszīmes” Rubenes pa-
gastā. Tur pasākumā “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!” uzzinājām, 
ka laukos, čakli darbojoties un pilnveidojot sevi, var radīt neparastas 
lietas un pelnīt. 7.-12. klašu skolēni apmeklēja pasākumu “Varbūt izvēlē-
ties inženierzinātnes?”. Savukārt, skolēni, kuriem interesē aktiermāksla 

un tikšanās ar iedvesmojošām personībām, apmeklēja pasākumu “Tik-
šanās ar iedvesmojošo aktieri Aināru Ančevski”. Interesi par pasākumu 
izrādīja Dignājas pamatskolas visi skolēni, Ābeļu pamatskolas 7. klases 
skolēni, Zasas vidusskolas 2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. un 12. klašu skolēni.

Tika organizēti arī bezmaksas pasākumi. Dignājas pamatskolā noti-
ka liels pasākums “Kur mācīties tālāk?” 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja 
satikt pārstāvjus no tādām izglītības iestādēm kā Bebrenes vispārizglī-
tojošā un profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Murjāņu sporta 
ģimnāzija, Aizkraukles profesionālā vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža, Ogres tehnikums, Bulduru Dārzkopības vidusskola, Smiltenes 
tehnikums un Zasas vidusskola. Dignājas pamatskolas 7., 8. un 9. klase 
izmantoja izdevību un apmeklēja nacionālo jauno profesionāļu meista-
rības konkursu “Skills Latvia 2019” Rīgā. Skolu jaunieši bija arī aktīvi “Ēnu 
dienas 2019” dalībnieki. Ļoti apjomīga izdevās karjeras nedēļa, kurā ie-
saistīti tika gan vecāki, dažādas saimniecības un uzņēmumi. Skolēniem 
bija iespēja tikties ar policistu un frizieri, apmeklēt INKUBATORI.LV (SIA 
“Saimniecība vistiņas)”, “NYX and Iris” zirgu stalli, z/s “Kapačmuižu”, ie-
pazīt virtuālo pasauli ar SIA “Tomega”, apmeklēt Swedbank nodarbības 
“Dzīvei gatavs”, tikties ar Jēkabpils volejbola komandu “Lūši”. Zasas vi-
dusskolā tika organizēta tikšanās ar vidusskolas absolventiem – Airisu 
Ģeidāni, Ramonu Romanovsku un Kristīni Biti. 

Ar visām klasēm esmu tikusies karjeras attīstības atbalsta nodarbī-
bās, kurās iepazinām profesijas, pētījām savas intereses, vēlmes, spējas 
un iespējas, ieguvām noderīgu informāciju, diskutējām. Bet pats gal-
venais, domājām par savu nākotni. Mācījāmies pret saviem lēmumiem 
izturēties atbildīgi. Pats galvenais, ko sapratām, ir vairākos pasākumos 
uzsvērtais, ka savai nākotnei ir jāiegulda šeit un tagad. Un pats labākais, 
ko skolēni var darīt savai nākotnei šeit un tagad, ir labi mācīties sev, ne 
citiem.

Paldies skolu vadībām, projekta koordinatoriem Jēkabpils novada 
pašvaldībā, visiem pedagogiem, vecākiem, pasākumu īstenotājiem. 
Liels paldies skolēniem, kuri bija aktīvi pasākumu dalībnieki visa mācī-
bu gada garumā. Lai saulaina vasara! Lai top jauni un pārdomāti plāni 
nākotnei!

Anda Jurgeviča,

Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants Zasas 

vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

Programma „Latvijas skolas soma” Rubeņu 
pamatskolā

Programmas mērķis ir nodro-
šināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās 
izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt 
un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēg-
pilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas 
neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzi-
nāšanas aktivitātes.

Rubeņu pamatskola programmu īstenoja 2018./2019. mācību gadā.
Projekta mērķgrupa 1. - 9. klašu skolēni.
Projektā apgūtais fi nansējums ir 851 EUR.
Pasākumi: 2018. gada 12. novembrī Rubeņu pamatskolas skolēni 

iepazina mūzikas daudzveidīgo pasauli Staņislava Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu mūzikas stundā „Mūzika 
– dvēseles valoda.”

Sasaistot koncertu ar iepriekš apgūto, 8. klases skolēni fi zikas stun-
dā mācījās par skaņu.  Tēmā “Skaņas veidi” tika atskaņota un izpētīta 
klarnete – kā mainās tonis, skaņas augstums…  Tika demonstrētas cil-
vēka ausij tīkamās, netīkamās skaņas,  izpētīta  stabuļu mēlīte – kā tā 
iesvārsta gaisu, kā skaņu rada  zvaniņi – ar ko atšķiras dažāda lieluma 
zvanu skaņas.

Mūzikas stundās 6. - 9. klasēs no 29.10.2018. līdz 09.11.2018. tika at-
kārtotas tēmas par mūzikas instrumentiem, kā tos pazīt un atšķirt pēc 
skanējuma.

Aktualitātes izglītībā
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Vizuālās mākslas nodarbībās tika izveidota galvenā pasākuma afi ša 
(12.11.2018.).

No 5. novembra Rubeņu pagasta zālē skatījāmies grafi skās dizaine-
res Solvitas Kukles darbu izstādi – afi šas, gleznas, plakāti, bukleti, grā-
matu dizains, pārtikas iepakojuma dizains u.c.  Dažs jutās kā muzejā, cits 
vēlējās kļūt par datordizaineri, skolotāju un iegūtās zināšanas izmantot 
vizuālās mākslas stundās.

No 10. - 20. novembrim Rubeņu pamatskolas skolēni un darbinieki 
par godu Latvijas simtgadei veidoja radošo darbu grāmatu „100 skices 
Latvijai”.  Te noderēja S. Kukles izstādē gūtās zināšanas un idejas.  Veidot 
savu grāmatu bija aizraujoši un interesanti. 

15. novembrī notika konkurss „Cauri gadsimtam”.  Konkurss apko-
poja visas iepriekš gūtās zināšanas par mūsu valsti. Skolēni pasākumā 
iesaistījās ar lielu interesi. Uzvarētāji bija visi, jo kopā pavadītais laiks mūs 
saliedēja, bet iegūtās zināšanas bagātināja.

2019. gada 23. aprīlī skolā viesojās Zinātnes teātris no Rīgas.
Interaktīvajā šovā vadītāja kopā ar dalībniekiem veica eksperimentus 

un zinātniskus trikus, kas bērniem ļāva ieraudzīt zinātni pavisam jaunā 
gaismā.

Pasākuma radošajā darbnīcā skolēni praktiski darbojās, iepazina sal-
dējuma izgatavošanas procesu, piesaistot olbaltumvielas un slāpekli. 

Gatavojoties pasākumiem, vizuālās mākslas stundās tika izveido-
tas afi šas. Fizikas, vizuālās mākslas, ķīmijas, mājturības un dabaszinību 
stundās pārrunātas tēmas par siltumu, krāsas veidošanos, sadalīšanos 
varavīksnes krāsās, ūdeņradi, gaisa sastāvu, slāpekļa agregātstāvokli, ol-
baltumvielu īpašības. Sākumskolas klasēs dabaszinību stundās skolēni 
iepazinās ar vielu ķīmiskām pārvērtībām, šķīdumiem, gaisu, degšanu. 

Aizraujošie eksperimenti atvērtā un pozitīvā gaisotnē radīja piesāti-
nātas emocijas un patiesu interesi par zinātni. 

Visi programmas „Latvijas skolas soma” pasākumi tika atspoguļoti 
www.jekabpilsnovads.lv un Rubeņu pamatskolas avīzē.

Svarīgākā atziņa ir radīt brīdi, kad priekšnesuma un nodarbību dalīb-
niekiem izdodas piedzīvot vai paveikt pašiem ko tādu, kas rada neaiz-
mirstamu un sajūsmas pilnu atklājuma sajūtu!

Ilona Kantāne,

Rubeņu pamatskolas direktore

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”

2018. gada 5. novembrī Jēkabpils novada pašval-
dība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības 
satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu 
līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas 
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp 
pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identifi cētu bēr-
nus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem persona-
lizētu atbalstu. 

Jēkabpils novadā projektā ir iesaistījušās Ābeļu, Rubeņu, Dignājas 
pamatskolas un Zasas vidusskola. Uz šo brīdi projektā darbojas 21 sko-
lotājs, ir izstrādāti 43 mācību un konsultatīvā atbalsta plāni. Notiek ak-
tīva sadarbība starp skolotājiem un skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā 
projektā. 

Šī projekta ietvaros skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli 
pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiek izstrādā-
ti metodiskie līdzekļi, rīkoti semināri, radošās darbnīcas, konferences. 
Skolotāji iegūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, 
kuriem tas nepieciešams, kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas identifi cēšanai un novēršanai. 2019. gada 1. martā Jelga-
vas 4. vidusskolā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Soci-
ālā fonda projekta “Pumpurs” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 konference “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalījās 
visu mūsu novada skolu projekta koordinatori un projektā iesaistītie 
skolotāji. Tā bija lieliska iespēja uzklausīt citu skolu skolotāju atziņas un 
dalīties pieredzē.

Galvenās projektā iesaistīto skolotāju atziņas:
- Projekta veiksme ir tā, ka mēs pamanām katru skolēnu, kam ir ne-

pieciešams atbalsts un uzreiz varam sniegt palīdzību;
- Projekts ir ļoti noderīgs skolēniem ar mācīšanās grūtībām, zemu 

pašvērtējumu. Skolēnam esot vienam kopā ar skolotāju, viņš nebaidās 
kļūdīties, tāpēc dara, mācās, jautā, noskaidro nesaprasto, uzlabo vērtē-
jumu attiecīgajā priekšmetā;

- Projekta īstenošana skolā radīja iespēju katra iesaistītā skolēna per-
sonalizētam  atbalstam. Bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā va-
loda, bija iespēja papildus nodarbībās papildināt latviešu valodas vārdu 
krājumu, pilnveidot to lietojumu, apgūt gramatiskās kategorijas, tas vei-
cināja mācību sasniegumu uzlabošanos visos mācību priekšmetos, kā 
arī palielinājās skolēnu mācīšanās motivācija.

Nepieciešamie uzlabojumi:
- Skolās ļoti vajadzīgs atbalsta personāls – psihologs, logopēds, so-

ciālais pedagogs;
- Darbu apgrūtina projekta datorprogramma, kurā nav iespējams at-

spoguļot dažādas situācijas, piemēram, skolotāju maiņu u.c. 
Būtiskākās atziņas, noslēdzot šo mācību gadu:
- Nākamajā mācību gadā darbs projektā jāturpina;
- Projektā iesaistītie skolēni ir sapratuši, ka individuāli sniegtais at-

balsts ir ļoti vērtīgs;
- Projekts ir kā milzīgs solis pretī skolēna zināšanu un prasmju izaugs-

mei.
Projekta koordinatore Gita Ratniece

2018./2019. mācību gada I un II semestra 
stipendijas 7. – 12. klašu skolēniem

Jēkabpils novada dome, ar mērķi motivēt 7. -12.klašu skolēnus pa-
augstināt savus mācību sasniegumus, sekmēt Jēkabpils novada vis-
pārizglītojošo skolu 9.klašu absolventus vēlmi turpināt mācības Zasas 
vidusskolā un veicināt skolēnu skaita pieaugumu novadā, ņemot vērā 
mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, apkopo un apstiprina mācību 
gada I un II semestrī stipendijas.

2018./2019. mācību gada II semestra stipendijas

Skola

7.5 -8 baļļu 

vērtība 

20.00EUR

8,1 - 8.5 baļ-

ļu  vērtība 

25.00 EUR

8.6 un vairāk 

baļļu vērtība 

30.00EUR

Ābeļu pamatskola 1 1
Dignājas pamatskola 2
Rubeņu pamatskola 2 3 1
Zasas vidusskola 8 2 2
Kopā 13 6 3

Metodiskais darbs

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde metodiskā darba nodrošināša-
nai, izveidojusi astoņu mācību jomu trīspadsmit konsultantu tīkls. Mā-
cību jomas koordinēs 3 konsultanti no Aknīstes novada, 2 no Jēkabpils 
novada, 2 no Krustpils novada, 3 no Salas novada 3 no Viesītes novada.

Lai nodrošinātu pēctecības principu izglītībā un uzsāktu jauno mā-
cību saturu, mācību gada laikā organizētas pedagogu profesionālās 
pilnveides programmas un pasākumi, semināri, atbalstīti pieredzes ap-
maiņas braucieni, sanāksmes, sagatavoti tālākizglītotāji un mācīšanās 
konsultanti reģiona vajadzībām.

2019. gada 16. un 17. aprīlī Jēkabpils novada skolas apmeklēja dele-
gācija no Baltkrievijas  Republikas Šarkovščinas rajona izpildkomitejas, 
skolām un Izglītības nodaļas, lai gūtu pieredzi par mācību un audzināša-
nas darbu Latvijā un rastu idejas sadarbības iespējām.

2018./2019.mācību gads ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vis-
pārējās izglītības iestādēs tika pievērsta papildu uzmanība fi zikas mācī-
bu priekšmeta apguvei. 

Viens no šī gada pasākumiem bija Fizikas diena Viesītes vidusskolā 
š.g. 17. aprīlī.
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Sēlijas novadu izglītības iestāžu konference 
“Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem 
izglītībā” 2019. gada 5. jūnijā Aknīstes vidusskolā

Konferencē piedalījās Sēlijas novadu apvienības 170 pedago-
gi un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji no 30 izglītības 
iestādēm.

Konferenci atklāja Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške, 
uzmundrinošus vārdus dalībniekiem teica Jēkabpils novada Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un Aknīstes novada domes 
priekšsēdētāja Vija Dzene.

Darbs noritēja 11 dažādās domnīcās, kuras vadīja 20 Sēlijas no-
vadu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolu, sporta skolas, interešu 
izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki, metodiķi un peda-
gogi.

 Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija par turpmā-
kās sadarbības iespējām.

Uzspurdz mācību gads kā cīrulis gaisā,
Uzspurdz un aizspurdz gar meiteņu smaidiem un zēnu 
nopietnām sejām.
Viss!
Tiekamies atkal septembrī,
Kad degs pīlādžogu laternas,
Kad dārzos greznosies asteres, gladiolas un dālijas,
Kad pūtīs vēl pēdējais vasaras vējš,
Kad mācību somu vēderi būs piepildīti ar grāmatām, pildspal-
vām, zīmuļiem,
Kad.....
Paldies visiem par savstarpēju sadarbību, izpalīdzību un 
sapratni!
Lai skaista, saulaina un pozitīviem iespaidiem bagāta vasara!

Jēkabpils novada

Izglītības pārvalde

Atrodamies skaistā vietā Za-
sas parkā, veicam skolas ēku, 
telpu remontus, iekārtojam ka-
binetus, nodrošinām ar mācību 
līdzekļiem, grāmatām, darba 
burtnīcām, darbojamies prog-
rammās „Skolas auglis”, „Skolas 
piens”, piedalāmies dažādos 
projektos, braucam mācību 
ekskursijās, ir bezmaksas ēdinā-
šana, skolas transports.

Mēs nodrošinām šādu prog-
rammu apguvi: 

– Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena prog-
ramma (3101 10 11),

– Pamatizglītības program-
ma (2101 11 11),

– Pirmsskolas izglītības prog-
ramma (0101 11 11),

– Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem (2101 
56 11),

– Apmācības programma – 
„B” kategorijas autovadītājs”.

 
Visas izglītības programmas 

ir akreditētas līdz 2020. gada 27. 
aprīlim.

Skolā darbojas pagarinātās 
dienas grupa 1.-4. klasei, ir ļoti 
daudzveidīgs interešu izglītī-
bas piedāvājums (deju kolektīvi 
visām vecuma grupām, mūs-
dienu deju grupa, ansambļi, 
solo, skolas avīzes izdošana, 
kokapstrāde). Skolas telpās dar-
bojas Jēkabpils mākslas skolas 
fi liāle un Sēlijas sporta skolas 
fi liāle. Skolotāji strādā papildus 
ar talantīgajiem skolēniem un 

palīdz tiem, kuriem ir grūtības 
vielas apguvē. Skolēni piedalās 
olimpiādēs, konkursos, sacen-
sībās, koncertos. Skolai ir savas 
tradīcijas, notiek dažādi pasā-
kumi. Ar 2018.gada 1.septem-
bri tiek nodrošināts internāts. 
Skolēniem, kas sekmīgi mācās 
un ievēro iekšējās kārtības no-
teikumus, uzturēšanās Zasas vi-
dusskolas internātā ir bezmak-
sas pakalpojums.

Sadarbībā ar Mācību centru 
“BUTS”, 2019./2020.m.g. vidus-
skolēniem pēc izvēles tiek pie-
dāvātas profesionālās pilnvei-
des izglītības programmas.

Aicinām vecākus un skolēnus 
izvēlēties mūsu skolu!

– 1,5-4gadīgus un 5-6gadī-
gus bērnus apmācībai pirms-
skolas grupās,

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

– vidusskolas posmā no 10.-
12.klasei

Dokumentus pieņem no 
skolēna vecākiem vai pilngadī-
ga skolnieka no plkst. 9.00 līdz 
14.00 no 3. jūnija. Līdzi jāņem: 
liecība vai apliecība par pa-
matizglītību un sekmju izraksts 
(oriģināli), dzimšanas apliecība, 
medicīnas karte. Tel: 65231061, 
27008981.

Lūgums savu izvēli izdarīt 
savlaicīgi un pieteikšanos ne-
atstāt uz pēdējo brīdi, lai varē-
tu plānot un organizēt darbu 
skolā!

Uz tikšanos Zasas vidusskolā!
Zasas vidusskolas kolektīvs

Zasas vidusskola Tevi gaida!

Kļūsti par mūsējo!
Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, 
dziedot, dejojot!



2019. gada 12. jūnijs 11NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

7. klases skolēni jau ilgstoši pie-
dalās konkursā “Šodien laukos”, 
pildot dažādus uzdevumus, tāpēc 
22. maijā tieši pie 7. klases skolē-
niem, uzaicinot pievienoties arī 
6.klasi, ieradās Latvijas lauku kon-
sultāciju un izglītības centra pār-
stāve Anita Putka, lai interaktīvā 
sarunā pastāstītu par LLKC darbu 
un noskaidrotu skolēnu zināšanas 
un viedokli par uzņēmējdarbības 
iespējām laukos.

Vispirms Anita Putka iepazīsti-
nāja ar sevi, kā arī otru LLKC pār-
stāvi Inu Sēli, kas ir arī Jēkabpils 
novada lauku attīstības konsul-
tante. Lai saruna raisītos ērtāk, 
katrs sarunas dalībnieks saņēma 
krāsainas lapiņas balsošanai (zaļu 
apstiprinošai atbildei un sarkanu 
noliedzošai atbildei). Tad skolēni 
tika iepazīstināti ar LLKC mēr-
ķiem, uzdevumiem un šīs dienas 
sarunas tēmu. LLKC, kas dibināts 
1991. gadā, ir lielākais un plašākais 
lauku konsultāciju sniedzējs Latvi-
jā, kas sniedz pakalpojumus lauku 
attīstības un uzņēmējdarbības 
veicināšanā, ekonomikā, grāmat-
vedībā, augkopībā, lopkopībā, kā 
arī informācijas sagatavošanā un 
izplatīšanā.   Šīs tikšanās mērķis 
bija veicināt izpratni par dzīvo-
šanas un saimniekošanas iespē-
jām laukos, sniedzot ieskatu par 
pieejamo resursu izmantošanu, 
uzņēmējdarbības iespējām, fi -
nansējuma piesaisti, izglītības un 
karjeras iespējām, kā arī ceļu līdz 
savam uzņēmumam.

Mūsdienās daudzi cilvēki uz-
skata, ka lauki izmirst un nekas 
te vairs nenotiek, taču, tā kā lau-
kos vēl joprojām ir iedzīvotāji, 
tajā skaitā jaunieši, tad noteikti 
būs cilvēki, kuri paliks dzīvot un 
saimniekot laukos. Galvenais, lai 
laukos veidotos uzņēmējdarbība, 
ir cilvēks. Piemēros uz ekrāna tika 

parādīti lauku uzņēmēji arī no Jē-
kabpils novada. Skolēniem stāstī-
ja par tradicionālajām augkopības 
nozarēm, tādām kā graudkopība, 
lopbarības kultūru audzēšana, 
augļu un dārzeņu audzēšana, 
šķiedraugu audzēšana. No tradi-
cionālajām lopkopības nozarēm 
tika atgādināts par piensaim-
niecību, liellopu gaļas ražošanu, 
zirgkopību, cūkkopību, kazkopī-
bu, aitkopību, olu un putnu gaļas 
ražošanu, skolēniem pašiem mi-
not gan piemērus par šo nozaru 
pārstāvjiem savā pagastā, gan 
cenšoties atrast arī netradicionā-
las nozares, piemēram, biškopība, 
truškopība un kažokzvēru audzē-
šana. Pa vidu stāstījumam nori-
sinājās konkurss ar jautājumiem 
gan par slaukšanas robotiem 
(Pēteris zināja atbildi), gan netra-
dicionālām dzīvnieku šķirnēm 
un netradicionālām lauksaimnie-
cības nozarēm (skolēni minēja 
haskiju audzēšanu un uzzināja 
par gliemežu, lamu un alpaku 
audzēšanu). Tika noskaidrots, kas 
ir bioloģiskā saimniekošana (ir jā-
būt sertifi kātam), zivjsaimniecība, 
mežsaimniecība. Laukos pastāv 
arī nelauksaimnieciskā darbība: 
autoservisi, dažādu amatniecī-
bas nozaru pārstāvji (rotaslietas, 
galdniecība u.c.) un lauku tūrisms. 
Skolēni minēja, kas nepieciešams, 
lai nodarbotos ar lauku tūrismu: 
skaista vieta vai īpašas aktivitā-
tes (piemēram, Raita ierosinātā 
krokodilu vai aligatoru audzēša-
na neguva īpašu atsaucību, bet 
Katrina ierosināja mājražošanas 
formā cept pīrāgus vai jebkādus 
konditorejas izstrādājumus, Rai-
tis minēja par alkohola: vīna/alus 
darītavu). Tika izanalizētas arī fi -
nansējuma iegūšanas iespējas, 
kā arī tās organizācijas, kas visādā 
veidā koordinē lauksaimnieku 

aktivitātes, kā arī mi-
nēts, kādas ir izglītības 
iespējas.

Noslēgumā tika 
izdarīti secinājumi, 
kas nepieciešams, lai 
saimniekotu laukos: 
vispirms jau vēlēša-
nās dzīvot un strādāt laukos, tad 
nepieciešama atbilstoša izglītība, 
nepieciešama ideja un priekšiz-
pēte, jāpiesaista fi nansējums un 
ir jābūt drosmei rīkoties! Konkrē-
tie piemēri uz ekrāna rādīja, ka 
daudzu lauksaimnieku ieceres un 
sapņi ir piepildījušies. Uz baltajām 
lapiņām bija jāuzraksta, kas sko-
lēnus motivētu dzīvot un strādāt 
laukos, un tad ar ideju lapiņām 
norisinājās “sniega piku kauja”! 
Skolēni tika iepazīstināti arī ar in-
formatīviem materiāliem par kon-
krēto tematu.   Tikšanās noslēgu-
mā skolēni kopīgi nofotografējās.

Tālāk 7.klases skolēni devās 
ekskursijā, lai praksē pārliecinātos 
par lauksaimniecības uzņēmēj-
darbības norisēm realitātē.

Pirmais apskates objekts bija 
Jersikas čipsu ražotne, kur skolē-
nus veda ekskursijā un parādīja, 
kā top čipsi. Parādīja, no kā taisa 
čipsus, kā arī visus aparātus, kuros 
liek kartupeļu granulas, no kurām 
top paši čipsi, kā tos iepako pakās 
un tad saliek kastēs. Pēc ekskursi-
jas skolēniem bija iespēja nogar-
šot deviņu dažādu veidu čipsus, 
pie tam šobrīd tiek gatavotas vēl 
trīs jaunas garšas. Čipsi bija garšī-
gi, un skolēniem šajā ražotnē pa-
tika. Kas ir interesanti, ka neviena 
no sastāvdaļām, no kā šie čipsi 
tiek gatavoti, nav no Latvijas, bet 
tiek iepirktas no ārzemēm.

Tālāk ceļš veda uz viesu namu 
“Avotiņi”, kura īpašniece iepazīs-
tināja ar to, kā viņai radusies šī 
ideja, pastāstīja par savu ikdienu, 

izrādīja viesu namu, pastāstīja, 
kādi pasākumi te ir notikuši un kas 
vēl notiks. Katru gadu būs tradīci-
ja vasarā rīkot dažādus festivālus. 
Šobrīd viesu namā notiek nelieli 
remontdarbi. Tiek celts šķūnis 
kāzu vai citu apjomīgu pasākumu 
rīkošanai. Mājā ieejot, varēja just 
īsta koka smaržu. Blakus viesu na-
mam ir Daugava.

Ekskursija turpinājās “Vafeļu 
namiņā” Līvānos. Tas patiešam 
bija mazs koka namiņš. Tur tiek 
gatavotas un pārdotas vafeles. 
Skolēniem parādīja, kā cep un sa-
gatavo vafeles, kā arī pašiem ļāva 
tās nogaršot. Skolēniem tur pati-
ka, jo tur bija ļoti skaisti.

Ekskursijas noslēdzošā daļa no-
risinājās jauniešu centrā “Kvartāls”, 
kur ir apvienots sporta centrs ar 
vairākām nodarbību zālēm, pie-
mēram, zāle ar rāpšanās sienu, 
deju zāle un citas. Bija iespēja pa-
spēlēt galda tenisu, bija zāle ar lielu 
tāfeli un gaisa hokeju, kā arī, pro-
tams, tradicionālā trenažieru zāle 
ar svaru un skrejceliņu iespējām.

Atpakaļceļā uz mājām norisi-
nājās konkurss par visu redzēto 
un dzirdēto, kura laikā balvas sa-
ņēma visaktīvākie 7.klases skolēni: 
Raitis, Niks un Kristiāns.

Paldies Latvijas lauku konsultā-
ciju un izglītības centram, Anitai 
Putkai un mūsu šoferītei Vaļai par 
iespēju to visu redzēt, dzirdēt un 
izbaudīt!

Karolina Kuzmenko, Niks 

Daniels Balodis

Skolas arhīva foto

Zasas vidusskolas skolēni iepazīst uzņēmējdarbības 
iespējas laukos
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Kopš 2019. gada 20. maija Jē-
kabpils novadā darbu uzsācis 
jauns jaunatnes lietu speciālists 
– Jānis Ozols no Gārsenes puses.

Kopš 15. martā darbu novadā 
beidza iepriekšējā speciāliste, 
jaunu speciālistu atrast bijis diez-
gan grūti. Kā stāsta Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvaldes vadītāja 
Laura Aišpure, pirmajā uzsauku-
mā uz brīvo vakanci pieteikušies 
vairāk nekā 10 kandidāti. Uz pār-
runām tika aicināti 3 cilvēki. Tika 
izraudzīta persona ar vislielāko 
pieredzi, vairāk tieši projektu 
rakstīšanā. Sākotnēji pieņemtā 
darbiniece, diemžēl, darbā no-
strādāja tikai 1 dienu. Tad tika 
izsludināts vēl viens uzsaukums, 
un pieteicās vēl 9 pretendenti. 
Arī Jānis, bet komisija tomēr at-
kal izvēlējās personu, kurai bija 
lielākas zināšanas darbā ar pro-
jektiem, jo tobrīd projektu spe-
ciālists novadā bija pārslogots, 
bet arī šī uzrunātā persona darbu 
beigās tomēr atteica. Laura at-

kārtoti uzrunāja Jāni, kurš ar lie-
lāko prieku piekrita darboties un 
jau šobrīd veiksmīgi pilda savus 
darba pienākumus.

Jānim ir 29 gadi, mācījies Gār-
senes pamatskolā, Jēkabpils 3. 
vidusskolā un Jēkabpils agrobiz-
nesa koledžā komercdarbību. 
Šobrīd pieteicies neklātienē ie-
gūt profesionālo bakalaura izglī-
tību sociālajā darbā.

Pašmācības ceļā apguvis 
visdažādākās prasmes, kas pa-
šam patikušas, arī mājas lapu 
un video animāciju izstrādi, ar 
ko no darbojas kā individuālais 
komersants. Piedalījies dažādos 
pašizaugsmes kursos un apmā-
cībās. Darbojies arī organizācijā 
“Alianse Latvija bez bāreņiem” kā 
mentoringa programmas "Viena 
cerība" koordinators un apmācī-
bu treneris. Pēdējo pusotru gadu 
strādājis Liepājā - riskam pakļau-
to bērnu dienas centrā ‘’Cerība 
bērniem’’.

Jānis vēlas palīdzēt jaunie-
šiem atrast un attīstīt viņu ta-
lantus, mudināt mācīties jaunas 
prasmes, pelnīt ar to, kas pašiem 
patīk. Jūlijā jauniešiem tiek or-
ganizētas pirmās apmācības. Kā 
saka pats Jānis: "Laime nav gala-
mērķis, laime ir ceļš".

K.Sēlis, J.Ozola personīgā 

arhīva foto

 Jēkabpils novadā jauns 
jaunatnes lietu speciālists

JĒKABPILS UN ZASAS ROMAS KATOĻU 
DRAUDŽU KAPSĒTĀS:
9. jūnijā Auzānu kapos plkst. 15.00
9. jūnijā Dzelznavas kapos plkst. 16.00
15. jūnijā Leimaņu pagasta kapos plkst. 15.00
30. jūlijā Ābeļu kapos plkst. 15.00
30. jūlijā Nagļu kapos plkst. 16.00
7. jūlijā Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12.00
21. jūlijā Biržu kapos plkst. 15.00
28. jūlijā Zasas kapos plkst. 15.00
4. augustā Meņķa kapos plkst. 15.00

LUTERĀŅU DRAUDZĒM ĀBEĻU PAGASTĀ:
22. jūnijā plkst.14.00 Nagļu kapos 
22. jūnijā plkst. 15.30 Ābeļu kapos

DIGNĀJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS 
DRAUDZES KAPUSVĒTKI:
27. jūlijā
Meņķa kapi Dignājas pagastā plkst.12.00
Slīterānu kapi Dignājas pagastā plkst.13.30
Dignājas kapi Dignājas pagastā  plkst.15.00
Dūņenieku kapi Ābeļu pagastā plkst.17.00
28. jūlijā
Līču kapi Dunavas pagastā plkst.11.00
Daugavas kapi Dunavas pagastā plkst.12.30
3. augustā
Bērzu kapi Rubenes pagastā plkst.12.00
Ļūcānu kapi Rubenes pagastā plkst.13.30
Leimaņu kapi Leimaņu pagastā plkst.15.30
4. augustā
Zasas kapi Zasas pagastā plkst.11.00
Staģu kapi Zasas pagastā plkst.12.30

KAPU SVĒTKI 
JĒKABPILS NOVADĀ

S.Vecumniece, pr. V.Siļčonoks, Dz.Nartiša

Lai e-pakalpojumus portālā 
Latvija.lv varētu saņemt arī tie 
iedzīvotāji, kuri neizmanto eID 
karti ar elektronisko parakstu vai 
internetbanku, ir izstrādāts īpašs 
risinājums – e-asistents jeb piln-
varotais e-pakalpojums. Šī pakal-
pojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu 
pieejamību valsts un pašvaldību 
pakalpojumiem visām sociālajām 
grupām, dodot iespēju ikvienam 
saņemt pakalpojumus elektro-
niski.

Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb 
e-asistenta darbības principus 
šā gada februārī apstiprināja Mi-
nistru kabinets, pieņemot grozī-
jumus noteikumos, kuri nosaka 
valsts pārvaldes vienoto klientu 
apkalpošanu centru darbības kār-
tību.

E-asistents ir Valsts un pašval-
dību vienoto klientu apkalpoša-
nas centru (VPVKAC) darbinieks, 

kuram klients savā vārdā uztic 
pieteikt vienu konkrētu VSAA pa-
kalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks 
palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem 
nav pieejami jau minētie elektro-
niskās identifi kācijas līdzekļi un 
tāpēc nav iespējams izmantot e-
pakalpojumus.

Viss, kas jādara – jāņem savs 
personu apliecinošais dokuments 
(pase vai personas apliecība), jā-
dodas uz tuvāko VPVKAC un jā-
lūdz klientu apkalpošanas centra 
darbinieka palīdzība nepiecieša-
mās formalitātes – pilnvarojuma 
nokārtošanā. Šis pilnvarojums 
būs spēkā tikai konkrētā VSAA pa-
kalpojuma saņemšanai. Pēc piln-
varojuma parakstīšanas VPVKAC 
darbinieks klienta vārdā pieteiks 
nepieciešamo e-pakalpojumu un 
informēs klientu par pakalpojuma 
plānoto izpildes laiku un atbildes 
saņemšanas iespējām.

Pašlaik Latvijā izveidoti 109 
klientu apkalpošanas centri 84 
pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses 
var atrast portālā Latvija.lv sadaļā 
“Vienotie pakalpojumu centri”.

Kā norāda Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM), tad e-asistenta nodro-
šināšana uzlabos e-pakalpojumu 
pieejamību fi ziskām personām, jo 
tie, kas neizmanto elektroniskās 
identifi kācijas līdzekļus, nepaliks 
“ārpus” e-pakalpojumu saņē-
mēju loka. Vienlaikus pilnvarotā 
e-pakalpojuma funkcionalitāte 
mazinās arī administratīvo slogu 
iestādēm, jo tiek paplašināts to 
cilvēku loks, kas pakalpojumus 
var pieteikt un saņemt elektronis-
ki, nevis tikai klātienē vai pa pastu.

VPVKAC izveide Latvijā tika 
uzsākta 2015. gadā. Klientu 
centros vienuviet var saņemt 
pašvaldību, Valsts ieņēmumu 

dienesta, VSAA, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, No-
darbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Valsts ze-
mes dienesta, Lauksaimniecības 
datu centra un Lauku atbalsta 
dienesta pakalpojumus. Tāpat 
centros var saņemt konsultācijas 
par e-pakalpojumiem un prak-
tisku palīdzību darbam ar da-
toru, internetu, jautājumos par 
e-adreses izveidi u.c.

Jēkabpils novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs:

Adrese: “Svīres” Rubeņi, Ru-
benes pagasts, Jēkabpils novads, 
LV-5229. Tālrunis: 66954865. 
E-pasts: rubeni@pakalpojumu-
centri.lv. VPVKAC darba laiks: 
P. – C. 8.00–12.00 un 12.30–17.00; 
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30

VARAM

 E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā
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Vieni no Jēkabpils novada tra-
dicionālajiem pasākumiem ir Bēr-
nības svētki, kuri tiek atzīmēti reizi 
divos gados. Pasākums notiek 
ar mērķi godināt mazos pagasta 
iedzīvotājus, radīt viņiem prieku 
un svētku sajūtu, likt sajusties īpa-
šiem.  Šogad svētku norises vieta 
bija Kalna kultūras nams. Tā kā 
pasākums notika 1. jūnijā, kas ir arī 
Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena, tad svētku gaviļniekiem 
tie bija divkārši svētki. Svinīgu 

uzrunu visiem sarīkojuma dalīb-
niekiem veltīja Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs A.Vanags 
un Jēkabpils novada Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja M. Šicāne. Viņi 
savos apsveikuma vārdos uzsvēra 
ģimenes lielo lomu bērna attīstī-
bā, novēlēja mūsdienu skrejošajā 
dzīves ritmā vienmēr atrast brīvu 
laiku, kuru veltīt saviem bērniem. 
Kopīgi pavadītais laiks veido bēr-
na atmiņas par jauko bērnību, un 
jo vairāk būs tādu – kopīgi pava-

dītu - mirkļu, jo mīļākas un sirdi 
sildošākas būs tagadējo mazuļu, 
bet ar laiku - jau jauno cilvēku, 
atmiņas. 

Pasākuma laikā krustvecāki 
izšūpoja svētku dalībniekus īpa-
ši rotātās šūpolēs, katra bērniņa 
vecāki bija sagatavojuši sirsnīgus 
vārdus par savu mazo lolojumu 
- ar viņa raksturojumu, labajām 
īpašībām un talantiem. Domes 
priekšsēdētājs A.Vanags izsnie-
dza katra bērna krustvecākiem 

svētku apliecību kā piemiņu 
no Bērnības svētkiem un arī kā 
apliecinājumu tam, ka ar šo die-
nu bērni ofi ciāli tiek pie saviem 
krustvecākiem, kuri visu turpmā-
ko dzīves laiku būs viņam uztica-
mi draugi, padomdevēji. Katram 
mazajam svētku gaviļniekam tika 
pasniegta arī mīļa un pūkaina 
piemiņas dāvaniņa no šiem svēt-
kiem.

Pasākuma norisi vadīja un par 
jautrību parūpējās pieaicinātie 
multfi lmu varoņi Mikijs un Deizi-
ja, kuri pēc ofi ciālās svinīgās daļas 
izklaidēja bērnus ar jautrām dzies-
mām un aicināja rotaļās ne tikai 
mazos svētku dalībniekus, bet 
iesaistīja arī vecākus un krustve-
cākus. Pēc spēlēm un kopā no-
dziedātajām dziesmām, svētku 
dalībnieki tika iemūžināti kopbil-
dēs.

Paldies visiem, kuri palīdzēja 
tapt šim pasākumam, kuri atrada 
laiku un piedalījās!

M.Šicāne, Jēkabpils novada

 Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

J.Ozola foto 

Dubultos nosvinēti novada Bērnības svētki



2019. gada 12. jūnijs14 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

TUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMITUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMI

Mēs 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.

Dzīvs skarbums ir 
tādai stundai
Ka cilvēks un ziedi mirst 
(J.Silazars)

Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā 

maija mēnesī reģistrētas 

4 mirušas personas, no 

kurām 3 – Jēkabpils novada 

iedzīvotāji.

Mārīte Biķere

25.03.1950. – 06.05.2019.
Regīna Strika

18.05.1934. – 07.05.2019.
Broņislava Rūrāne

08.02.1943. – 23.05.2019.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Reģistrēta viena laulība, Reģistrēta viena laulība, 
bet ne novada iedzīvotāji.bet ne novada iedzīvotāji.

Varavīksne košās krāsās
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums Tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
maija mēnesī reģistrēti 
divi jaundzimušie – abas 
meitenes.

JŪNIJS
10.06-14.06. Zasā, Amatniecī-
bas centrā “Rūme”, pasākumu 
cikls “Eklektika”: kopīgs vairāku 
nozaru amatnieku darbs pie 
jaunu produktu veidošanas.
21.06. Dunavas kultūras namā 
Dunavas kultūras nama ama-
tierteātra “Sateka” pirmizrāde, 
Andra Ūdra komēdija “Rēgu 
rotaļas”.
21.06. Leimaņu tautas namā 
Ielīgošana un Leimaņu tautas 
nama 80 gadu jubilejas svinības.
21.06. plkst. 11.45 Raiņa muze-
jā “Tadenava” Jēkabpils novada 
jauktais koris “Putni” ievīs savu 
dziesmu Gadsimta garākajā Līgo 
dziesmā.
22.06. plkst. 19.00 Dignājas 
brīvdabas estrādē Baltinavas 
amatierteātra “Palādas” izrāde 
“Cytuoži latviskīs”.
23.06. Rubenes pagastā, 
Slatē, Vecāru šķūnī Līgo svētku 
pasākums “Jēkabpils novads 
līgo Slatē”. Dvietes amatierteāt-
ra “Nebēdnieki” izrāde “Līgo 
jampadracis”, muzikāli priekš-
nesumi, Līgo nakts balle kopā ar 
grupu “Miggla”.
29.06. Jēkabpils novada Ābeļu 
pagastā VII Sēlijas tautas māks-
las svētki “Sēlija rotā”.

Izstādes:
01.06. – 28.06. Leimaņu 
tautas namā izstāde “Dārznieks. 
Meistars. Skolotājs. Viktoram 
Orehovam – 110.”
01.06. – 28.06. Leimaņu biblio-
tēkā izstāde “Melodiju burvis no 
Saukas “Lejas Arendzāniem””, 
atceroties komponistu Arvīdu 
Žilinski.

JŪLIJS
06.07. Zasā atjaunotā Sēlijas 
Prasmju muzeja un labiekārtotā 
Zasas muižas parka atklāšanas 
pasākums.
08.07.-09.07. Zasā, amatniecī-
bas centrā “Rūme”, pasākumu 

cikls “Eklektika”: kopīgs vairāku 
nozaru amatnieku darbs pie 
jaunu produktu veidošanas.
11.07. Dunavas pagastā Jē-
kabpils novada senioru aktīvās 
atpūtas diena.
19.07. Rubenes brīvdabas 
estrādē tradicionālais mūzikas 
festivāls “Mazā ziņģe 2019”. 
Plkst. 20.00 koncerts “Repor-
tāža laikā un telpā”- reportieris 
un vadītājs īsts latgaļu vīrs Māris 
Susējs, mūzikas pavēlnieks īsts 
sēļu vīrs Gatis Preitāgs. Piedalās 
mūziķi un grupas: Mūzikas ap-
vienība “Pieci Jāņi” (Aizkraukle), 
grupas “Vietu nav” (Varakļāni), 
“Laimīgs gadījums” (Sunākste), 
jaunie mūziķi - Ardis, Ieva un 
Ilze (Jēkabpils), dueti Kristīne 
un Alvis (Jēkabpils), Marika 
un Druvis (Koknese), Inga un 
Normunds (Rēzekne) u.c. Viesi – 
Dailes teātra aktieru ansamblis 
“Ilga”- Lauris Subatnieks, Aldis 
Siliņš, Gundars Silakaktiņš. 
Plkst. 23.00 “Reportāža no īstas 
lauku Zaļumballes”- spēlē grupa 
“Bruģis”.
20.07. Ābeļu pagastā Jēkabpils 
novada sporta svētki.
24.07. Zasā, amatniecības 
centrā “Rūme” eņģeļu darbnīca 
bērniem – Eņģeļu muzejs no 
Anīkščiem, Lietuva. Pieauguša-
jiem- projekta “Dzīvā kopienā 
– dzīva ainava” lekcijas par 
vietas identitātes apziņu un tēla 
veidošanu.
27.07. Zasā, amatniecības centrā 
“Rūme” pasākumu cikls “Ek-
lektika”: Lietuvas, Bajoru “Leļļu 
mājas” leļļu teātra izrāde “Šarla 
Perro pasakas lieliem un ma-
ziem”, projekta “Dzīvā kopienā 
– dzīva ainava” ietvaros; Leļļu iz-
gatavošanas darbnīca, projekta 
“Dzīvā kopienā – dzīva ainava” 
ietvaros; Eņģeļu izstādes atklāša-
na “Rūmes” mansardā – Eņģeļu 
muzejs no Anīkščiem, Lietuva; 
Latvijas – Lietuvas mākslinieku 
logu slēģu apgleznošanas ple-

nēra atklāšana; Latvijas Mākslas 
akadēmijas jauktā kora “Senais 
kalns” koncerts – īpaši tempera-
mentīga āfrikāņu programma; 
“Senā kalna” dziedātāju un Za-
sas kopienas kopīga vakarēšana 
pie ugunskura.

AUGUSTS
01.08. Rubenes parkā radošā 
konkursa “Vedējs 2019” noslēgu-
ma pasākums.
03.08. Zasā, amatniecības 
centrā “Rūme” Zasas – Māks-
linieku salas tūrisma piedāvā-
juma prezentācijas pasākums 
projekta “Sēlijas salas” ietvaros 
“Acis veras, atveras”. Slēģu ver-
nisāža visā Zasā; Zasas tūrisma 
piedāvājuma priekšā stādīšana 
– atvērtās durvis dzirnavās, Bēr-
zzemniekos, muzejā, baznīcā, 
parkā un Rūmē; Pasākumu ciklā 
“Eklektika” jaunradīto produktu 
izvešana tautā, amatnieku stāsti; 
Latvijas – Lietuvas mākslinie-
ku logu slēģu apgleznošanas 
plenēra noslēgums, mākslinieku 
stāsti.
17.08. Dunavas sporta stadionā 
“Nakts turnīrs” (Atklātais plud-
males volejbola, strītbola un 
fl orbola turnīrs).
24.08. Zasas vidusskolas sporta 
laukumā atklātais āra volejbola 
turnīrs.
30.08. plkst. 22.00 Zasas kul-
tūras namā vasaras noslēguma 
balle kopā ar grupu “Galaktika”.
31.08. Jēkabpils novada terito-
rijā pasākums “Ekspedīcija pa 
Jēkabpils novadu”.

Pasākumu laikā var tikt fotogra-
fēts vai fi lmēts. Materiāli infor-
matīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos 
izdevumos vai citos sociālajos 
tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

29. jūnijā no plkst. 11.00 Ābeļu 
pagasta “Luģeniekos” biedrības 
“Ūsiņš” organizētās Latvijas 
Jātnieku Federācijas jāšanas 
sacensības “Ūsiņa kauss 2019”.

Sacensības fi nansiāli atbalsta 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Biedrība "Ūsiņš"


