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novembrī notiek iedzīvotāju sanāksmes
Iedzīvotāju tikšanās ar vadību 

sanāksmju darba kārtība:
- Domes priekšsēdētāja  

A. Vanaga ziņojums;
- Iedzīvotāju aptaujas rezultātu 

kopsavilkums, plānotās ieceres;
-Par administratīvi teritoriālo 

reformu – izzināt Jēkabpils novada 
iedzīvotāju viedokli par VARAM 
izstrādāto pašvaldības administra-
tīvi teritoriālās reformas modeli un 
alternatīvām reformas iespējām;

- Aktuāli jautājumi, viedokļu 
apmaiņa.

Pagasts
Iedzīvotāju informatīvā tikšanās ar 

vadību
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 

tikšanās ar speciālistiem
Datums Laiks Vieta Datums Laiks Vieta

Ābeļu pagasts 11.11.2019. 18.30 Aldaunes iela 13 11.11.2019 17.00 Aldaunes iela 13
Dignājas pagasts 8.11.2019. 18.00 „Kamenes” 08.11.2019. 17.00 „Kamenes”
Dunavas pagasts 5.11.2019. 18.00 Dunavas skola 08.11.2019. 12.00 „Kastaņi”
Rubenes pagasts 4.11.2019. 18.00 „Svīres” 08.11.2019. 10.00 Slates skola

Zasas pagasts 7.11.2019. 18.00 Zaļā iela 6
12.11.2019. 15.00 „Liepas”
12.11.2019. 17.00 Zaļā iela 6

Leimaņu pagasts 6.11.2019. 18.00 Leimaņu tautas nams 07.11.2019. 11.00 Mežgale
Kalna pagasts 14.11.2019. 18.00 Doktorāta ēkā 14.11.2019. 10.00 Dubulti

iedzīvotāju informēšanas un viedokļu apmaiņas un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
sanāksmes Jēkabpils novada pašvaldībā:

Jēkabpils novada pašvaldība

Mūsu skolas bēniņos dzīvo 
Melnais zābaks!ew Lai Melnajam 
zābakam nebūtu vienam garlai-
cīgi un tas netraucētu mums 
mācīties, mēs – devītie, jau vai-
rākus gadus pēc kārtas oktobra 
beigās rīkojam Spoku nakti.

Šogad Spoku nakts notika 
18. oktobrī. Vispirms skolas zālē 
notika instruktāža par drošību 
un uzvedību Spoku naktī. Vi-
sus skolēnus sadalījām trīs ko-
mandās. Mēs bijām izveidojuši 
skolas apkārtnē Nakts trasīti ar 
dažādiem uzdevumiem. Skolā 

bija izveidotas divas stacijas – 
Pankūku cepšanas stacija un 
Spoku lugas stacija. Katrai ko-
mandai vajadzēja iziet visas trīs 
stacijas. Grūtākais uzdevums 
bija nodrošināt, lai komandas 
nesatiekas un nepastāsta pārē-
jām par uzdevumiem. Spoku lu-
gas stacijā katrai komandai bija 
jāiestudē spoku stāsts, lai varētu 
parādīt to citiem dalībniekiem. 
Kad bija izieta Nakts trasīte un 
izpildīti uzdevumi abās stacijās, 
tad sekoja naksniņas – pašcepto 
pankūku ēšana. Kad bijām kār-

tīgi iestiprinājušies, tad sekoja 
spoku lugu izrāde un komandu 
apbalvošana. Pasākums ar vēl 
nebeidzās – kas gribēja, varēja 
spēlēt spēles, kam nāca miegs, 
tas varēja iet gulēt. Norīta visi 
atvadījāmies un devāmies uz 
mājām, lai brīvdienās kārtīgi at-
pūstos. Lai noorganizētu Spoku 
nakti darba bija daudz, bet pretī 
mēs saņēmām pozitīvas emoci-
jas.

Dignājas pamatskolas 9. klase

spoku nakts dignājas pamatskolā  

Vācu kara kapu kopšanas Tau-
tas apvienības vecākā virsniek-
vietnieka Mario Šlūtera vadībā 
Rubenes pagastā šogad tika 
sakopti Pirmajā pasaules karā 
kritušo vācu karavīru kapi.

Sakopšanas darbos piedalī-
jās desmit karavīri. Viņi izcirta 
aizaugušās apbedījuma vietas, 

notīrīja 44 krustus un atjaunoja 
mūra nožogojumu.

Pēc darbu noslēguma 26. 
septembrī kapos notika piemi-
ņas brīdis,   piedaloties arī paš-
valdības pārstāvjiem.

Vācijas vēstniecība Rīgā

ar vācu atbalstu atjaunoti 
muktānu kapi

Vācu kara kapu kopšanas Tautas apvienība beidz darbus Jēkabpils 
novadā, Rubenes pagastā Muktānu kapos

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018.gada 6.septembrī noslēdza 
līgumu ar Pilnsabiedrību „Melio-
rācija priority” par būvdarbu veik-
šanu projektā Nr. 17-05-A00403-
000129 „Meliorācijas sistēmas 
pārbūve un atjaunošana Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā”, lai ma-
zinātu plūdu risku.

Uzsākot projektu, dabā tika 
veikti sagatavošanas darbi, piketu 
atjaunošana, reperu augstumu 
atzīmju pārbaude. Projekta ietva-
ros veikta apauguma novākšana 
8.69ha platībā. Būvnieki pārtīrīja 
grāvju gultnes 12,645 km garā 
posmā, ierīkoja videi draudzīgus 
meliorācijas sistēmas elementus 
– sedimentācijas baseinus, kas 
paredzēti ūdens plūsmas ātruma 
samazināšanai ūdenstecē. Darba 
procesā izrakto grunti izlīdzināja 
uz atbērtnes lauksaimniecības un 

meža zemēs, izlīdzināja mikroie-
plakas, izskalojumus, bebru alas. 
Projekta ieviešanas laikā ir veikti 
plānotie darbi – caurteku demon-
tāža, būve un remonts, kā arī izte-
ku sakārtošana.

Būvprojektu izstrādāja SIA 
„PROJEKTGRUPA”. Būvniecības 
darbu gaitu objektā uzraudzīja 
būvuzraugs no SIA „Prerogativa”.

Projekta kopējās izmaksas 281 
720,05EUR, no kurām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums sastāda 
249470,24 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 32249,81 EUR.

Projekta vadītāja – 
 Ingrīda Feldmane

Pabeigta Meliorācijas sistēmas 
pārbūve un atjaunošana Jēkabpils no-
vada Dunavas pagastā
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Jēkabpils novada Apbalvoju-
mu piešķiršanas komisija ir izska-
tījusi iedzīvotāju un pašvaldības 
darbinieku iesniegumus par per-
sonām, kas būtu pelnījušas tikt 
apbalvotas ar Jēkabpils novada 
domes Goda rakstu un saņemt 
pateicību sakarā ar Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 101. ga-
dadienu.

Komisija kopā izskatīja 36 pie-
teikumus un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils 
novada domes Goda rakstu 
par ieguldīto darbu Jēkabpils 
novada attīstībā un populari-
zēšanā:

1. Ženiju Bezdeli (Izglītības 
pārvalde) par ilggadēju darbu 
izglītības un finanšu jomā;

2. Juriju Merzļakovu (Īpašuma 
nodaļa) par izrādīto atbildīgu-
mu, profesionalitāti un izpalīdzī-
bu, pildot amata pienākumus;

3. Anda Bokāna ģimeni (Ābeļu 
pag.) par senču mantojuma kop-
šanu un popularizēšanu, sabied-
risko aktivitāti;

4. Janīnu Bružuku (Dignājas 
pag.) par sabiedrisko aktivitā-
ti, aktīvu piedalīšanos pagasta 
sakoptības veicināšanā, ar savu 
piemēru uzrunājot citus;

5. Reini Balodi (Dunavas pag.) 
par aktīvo uzņēmējdarbību, pa-
gasta sakoptības un izaugsmes 
veicināšanu, sabiedrisko aktivi-
tāti;

6. Sandru Vecumnieci (Kalna 
pag.) par ilggadēju darbu kultū-
ras jomā, tradīciju kopšanu, dar-
bu ar dramatisko kolektīvu un 
biedrību, radošo aktivitāti;

7. Kasparu Vaišli (Leimaņu 
pag.) par izrādīto atbildību un 
aizrautību pret darba pienāku-
miem, pozitīvo attieksmi pret 
cilvēkiem;

8. Aiju Indriksoni (Leimaņu 
pag.) par pagasta vēstures ap-
zināšanu un materiālu apkopo-
šanu, pedagoģisko darbu, deju 
kolektīva vadīšanu, sabiedrisko 

aktivitāti;
9. Dzintru Alužāni (Rubenes 

pag.) par sabiedrisko aktivitāti, 
popularizējot novadu un Sēli-
ju, folkloras un kultūrvēsturisko 
mantojumu;

10. Loniju Līci (Rubenes pag.) 
par mūža ieguldījumu iedzīvotā-
ju veselības aprūpē, atsaucību, 
sabiedrisko aktivitāti;

11. Inesi Putraimu (Zasas pag.) 
par ieguldījumu medicīnas pa-
kalpojumu pieejamības nodroši-
nāšanā novadā.

 2. Apbalvot ar Jēkabpils no-
vada domes Atzinības rakstu:

1. Oksanu Uvarovu (Īpašuma 
nodaļa) par izrādīto kompetenci 
un pretimnākšanu profesionāla-
jā darbībā;

2. Silvu Zepu (Ābeļu pag.) par 
ilggadēju pedagoģisko darbību, 
tradīciju kopšanu, novadpētnie-
cības aktivitātēm, dalība pasāku-
mu organizēšanā;

3. Ivetu Cielavu (Dignājas 
pag.) par aktīva līdzdalību vietē-
jos pasākumos, senlietu krāšanu, 
dalību amatierteātrī, ciema sa-
koptības veicināšanu;

4. Daci Grigorjevu (Dignājas 
pag.) par ilggadēju un panāku-
miem vainagotu darbu bibliotē-
kā, novadpētniecības materiālu 
krāšanā, atsaucība pret apmek-
lētājiem, folkloras kopšanu;

5. Aivaru Kokinu (Dunavas 
pag.) par iesaistīšanos visos dar-
bos ZS “Rītausmas”, izpalīdzību 
un profesionālo meistarību;

6. Aldi Marcinkeviču (Dunavas 
pag.) par ilggadēju darbu ZS “Le-
jas Jērāni”, atbildību un daudz-
pusību;

7. Uldi Zaharevski (Dunavas 
pag.) par ilggadēju darbu ZS 
“Dzērves”, izpalīdzību un sa-
sniegtajiem rezultātiem;

8. Mārtiņu Ērgli (Dunavas 
pag.) par ilggadēju darbu ZS “Le-
jas Jērāni”, izpalīdzību un profe-
sionālo meistarību;

9. Marutu Orbidāni (Kalna 

pag.) par profesionālo meistarī-
bu un ieguldījumu vēstures pē-
tīšanā, informācijas saglabāšanā;

10. Dzintaru Garšķi (Leimaņu 
pag.) par izpalīdzību un prasmī-
gu darba veikšanu;

11. Kristapu un Ilgvaru Vana-
gus (Leimaņu pag.) par izpalīdzī-
bu un prasmīgumu, līdzdarboša-
nos pagasta sakopšanā;

12. Līviju Zemlicku (Rubenes 
pag.) par kultūrvides kopšanu un 
ilggadēju pedagoģisko darbu;

13. Ināru Preitāgu (Rubenes 
pag.) par sakoptas, skaistas vides 
veidošanu, apzinīgu darbu un 
atsaucību;

14. Ingu Lapiņu (Zasas pag.) 
par augsto atbildības sajūtu, at-
saucību un izpratni, veicot darba 
pienākumus;

15. Benitu Kalniņu (Zasas pa-
gasts) par ieguldījumu novada 
izpētē, informācijas apkopošanu 
un saglabāšanu, līdzdalību Meža 
muzeja izveidē, atmiņu stāstu 
apkopošanu;

16. Viju Rozi (Zasas pagasts) 
par pilsonisko aktivitāti, ilggadī-
gu brīvprātīgo darbu, līdzdalību 
NVO aktivitātēs, biedrībās, lab-
darības akcijās;

17. Ievu Valteri (Zasas pagasts) 
par aktīva darbību novada kul-
tūras un sabiedriskajos pasāku-
mos, darbu dzimtsarakstu noda-
ļā, bāriņtiesā.

18. Baibu Gabranovu (Zasas 
pagasts) par ilggadēju un pa-
nākumiem vainagotu, pašaiz-
liedzīgu, un radošu izglītības un 
audzināšanas darbu, sabiedrisko 
aktivitāti;

19. Ausmu Lūsi (Zasas pa-
gasts) par ilggadēju, pašaizlie-
dzīgu un kvalitatīvu darbu;

20. Raivi Aišpuru (Zasas pa-
gasts) par pilsonisko aktivitāti, 
augstiem rezultātiem mācībās, 
līdzdalību sporta aktivitātēs;

21. Diānu Dadeiku (Zasas 
pag.) par pilsonisko aktivitāti, 
augstiem rezultātiem mācībās, 
līdzdalību sporta aktivitātēs.

Goda rakstu saņēmēji tiks 
sveikti 16. novembrī plkst. 19.00 
Leimaņu Tautas namā Jēkabpils 
novada svinīgajā pasākumā, vel-
tītā Latvijas Republikas Neatka-
rības proklamēšanas 101. gada-

dienai. Atzinības rakstu saņēmēji 
tiks sveikti katra pagasta Valsts 
svētkiem veltītajā sarīkojumā.

“Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skates 2019” laureāti

Sakoptības skates komisija iz-
virza apbalvošanai Valsts svētku 
sarīkojumā Leimaņos sekojošus 
skates dalībniekus:

1. Nominācijā “Sakoptākais 
ciemats – pagasta centrs” - Du-
navas ciematu.

2. Nominācijā “Sakoptākais 
ciemats, kas nav pagasta centrs”- 
Slates ciematu.

3. Nominācijā “Uzņēmējdar-
bības un sakoptības labākie pie-
mēri”:

3.1. Piemājas saimniecību 
“Mežstūri” Kalna pagastā;

3.2. Z/S “Niedrupītes” Duna-
vas pagastā;

3.3. Z/S “Krasti” Kalna pagastā;
3.4. Individuālo māju “Kasta-

ņi” Mežgales ciemā;
3.5. Bioloģisko saimniecību 

“Dzidrumi” Rubenes pagastā.
4. Nominācijā “Sabiedrisko 

organizāciju vai iniciatīvu grupu 
veikums un labākie tūrisma vai 
vides apskates objekti”:

4.1. Rubeņu pienotavu;
4.2. Biedrības “Cirkuži” vei-

dotos vides objektus Dignājas 
pagastā;

 
Par atbalstu sporta veicināša-

nā Jēkabpils novadā Valsts svēt-
ku pasākumā Leimaņos pateicī-
bas rakstus saņems:

1. Biedrība “Alko Racing team” 
un sporta komplekss “SK Pils-
kalni” - par autokrosa sacensību 
organizēšanu Jēkabpils novadā 
2019. gadā;

2. Biedrība “Ūsiņš” - par jā-
šanas sporta sacensību organi-
zēšanu Jēkabpils novadā 2019. 
gadā;

3. Biedrība Orientēšanās 
sporta klubs “Sēlijas mežs” - par 
orientēšanās sacensību organi-
zēšanu Jēkabpils novadā 2019. 
gadā;

4. Jēkabpils sporta centrs - par 
sadarbību “Pusstundas skrējie-
na” organizēšanā 2019. gadā.

Jēkabpils novada pašvaldība

apbalvošanai valsts svētkos izvirzītie Jēkabpils novada 
iedzīvotāji, darbinieki un sporta organizācijas
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Jēkabpils novadā notiks informatīvā stenda 
atklāšana indāna-Grāvelsona grupas 
nacionālajiem partizāniem

Šī gada 11. novembrī plkst. 
11.00 Jēkabpils novada Kalna 
pagastā, mežā pie Sūpes purva 
(pie robežas starp Jēkabpils un 
Viesītes novadiem, koordinā-
tes: 56.288839, 25.683496 ) tiks 
atklāts informatīvais stends par 
Indāna-Grāvelsona grupu. Pa-
sākumā piedalīsies arī Lietuvas 
pārstāvji.

Sūpes purvs saistās ar na-
cionālo partizānu apmetņu un 
cīņu vietām. Indāna-Grāvelsona 
apvienotā nacionālo partizānu 
grupas pēdējā kauja notika 1950. 
gada 25. februārī Elkšņu mežā. 
Kaujas rezultātā krita 11.grupas 
partizāni, tikai vienai partizānei 
Hildai Vietniecei izdevās palikt 
dzīvai, kuru saņēma gūstā. Gru-
pas sastāvā bija četras sievietes, 
civilpersona, vācu okupācijas 
laika palīgpolicisti, leģionārs, 
Sarkanās armijas kara gūsteknis, 
dezertieris, mežabrāļu spiegs 
un Lietuvas pavalstnieks. Vecā-
kajam vīram tikko bija palikuši 
66.gadi. Grupa bija labi bruņota 
un ar kaujas pieredzi, vairākkārt 
piedalījusies pretpadomju ak-
cijās. Nacionālo partizānu karš 
pierādīja, ka partizānus nevar tik 
viegli uzvarēt, ja tie saņem at-
balstu no iedzīvotājiem. Sakāve 
nāca no etniskām tīrīšanām un 
no regulārās armijas un drošības 
dienesta darbības. Indāna-Grā-

velsona grupas bunkurs Elkšņu 
mežā 1949.-1950. gada ziemas 
periodā raksturojas ar tam lai-
kam unikālu aizstāvības cietoks-
ni. Ar speciāli izveidotiem apļa 
aizsardzības ierakumiem un ie-
roču ligzdām. Ģimenes locekļi 
glābās no represijām, tos neva-
rēja šķirt un atbildību par viņu 
drošību pirmkārt uzņēmās vīri, 
kas bija guvuši militāro piere-
dzi, kā arī pašas sievietes, kuras 
nebaidījās ņemt rokās ieroci. To 
mērķis briesmu gadījumā bija 
atvairīt uzbrucēju. Dzīve meža 
apstākļos prasīja piepūli un  psi-
holoģisko sagatavotību, lai lik-
tenīgais iznākums vairs nebūtu 
pārsteigums. Grupas vadība ir 
paudusi savu nepārprotamo no-
stāju”: lai labāk nošauj Latvijas 
mežos, nekā nosūta uz Krieviju”, 
tā labi apzinājās savu bezcerīgo 
stāvokli un   bija gatava cīnīties 
līdz nāvei.

Mežabrāļu veidotā apmet-
ne ar tik nopietnu aizsardzības 

sistēmu piecdesmitajos gados 
vairs nepastāvēja ne kur citur 
Latvijā, ieskaitot Sēlijas dienvid-
robežas kaimiņvalsti Lietuvu. Šīs 
grupas nacionālo partizānu ap-
metnes identitāte ir kā unikāls 
vardarbīgās pretošanās kultū-
ras mantojums Sēlijas (Aknīstes, 
Saukas, Elkšņu, Biržu un Viesītes  
apkārtnēs) nacionālo partizānu 
kara noslēguma posmā. Tas bija 
cietoksnis, bez cerībām uzvarēt, 
bet tai pašā laikā bez iespējas 
okupācijas varai   pakļaut parti-
zānus bez pretestības un zaudē-
jumiem.

Nacionālo partizānu karš zi-
nāmā mērā reabilitēja Latvijas 
valstiskuma atdošanu bez ne-
viena šāviena 1940. gadā, kaut 
arī partizānu cīņa noslēdzās ar 
sakāvi un turpinājās kā nevar-
darbīgā pretošanās.

Vēsturnieks Haralds 
Bruņinieks

Kaspara Sēļa foto

2019. gada 17. oktobrī tika 
atklāta Cerību saliņa Jēkabpils 
novada Zasas muižas parkā, kas 
labiekārtota Latvijas Pašvaldību 
savienības Meža dienu projekta 
“Pašvaldību darbi parkos” ietva-

ros. Jēkabpils novada pašvaldī-
bai projektā izdevās veiksmīgi 
piesaistīt finansējumu – 1000 
eiro.

Par projekta līdzekļiem tika 
iepirkti 27 stādi no Latvijas 

valsts mežu Pļaviņu kokaudzēta-
vas (klinšrozes, kadiķi, ieva, egle, 
pīlādzis, patūja u.c.) un uz parka 
esošās Cerību saliņas izvietoti 
divi koka soliņi, koka galds un 
divas koka atkritumu urnas.

Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 1050, no kurām EUR 1000 
ir Meža attīstības fonda finan-
sējums un EUR 50 – Jēkabpils 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jums. Stādi izmaksāja EUR 150, 
kokmateriāli – EUR 850; EUR 50 
tika samaksāti par darbu – kok-
materiālu montāžu un nostipri-
nāšanu uz saliņas.

Stādi uz saliņas tika iestādīti 
jau 16. oktobrī, bet 17. oktobra 
pēcpusdienā notika simbolis-
ka saliņas atklāšana un pikniks. 
Jauno vietu iepazīt un izstaigāt 
tika aicināts ikviens interesents.

Meža dienu projekta “Paš-
valdību darbi parkos” mērķis ir 
turpināt jau iesākto Latvijas paš-
valdību tradīciju – padarīt Latvi-
ju krāšņāku ar koku stādījumiem 
un/vai mazo koka arhitektūras 
objektu izvietošanu parkos.

Zasas pagasta pārvalde 
K.Sēļa foto

“meža dienās 2019” labiekārto 
Cerību saliņu zasas muižas parkā
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Karjeras nedēļa Jēkabpils novada skolās

Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA) jau septīto gadu 
organizēja Karjeras nedēļu, kas 
norisinājās laika posmā no 14. 
līdz 18. oktobrim, visās Latvijas 
pilsētās un novados. Tās mērķis 
ir jauniešu iesaistīšana dažādās 
karjeras izglītības aktivitātēs – 
apmeklēt uzņēmumus, tikties 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 
piedalīties diskusijās un radoša-
jās darbnīcās.

Šī gada Karjeras nedēļas tēma 
bija nākotnes profesijas un pras-
mes, kas būs nepieciešamas 
nākotnes darba tirgū. Karjeras 
nedēļas sauklis “Ielogojies nā-
kotnē!” rosināja jauniešus ap-
zināties straujās izmaiņas teh-
noloģijās, sabiedrībā un darba 
tirgū, kas liek jau no mazotnes 
mērķtiecīgi domāt par specifis-
ku prasmju un kompetenču at-
tīstīšanu. 

Karjeras nedēļa Dignājas pa-
matskolā aizsākās ātrāk nekā 
citur Latvijā. 27. septembrī Eiro-
pā un arī Latvijā notika Eiropas 
Zinātnieku nakts. 5.-9.klašu sko-
lēni, apmeklēja Saeimā atvērto 
durvju dienu, kur tika iepazīsti-
nāti ar deputātu darbu. No Sa-
eimas devās uz Eiropas Zināt-
nieku nakts pasākumu Latvijas 
Koksnes ķīmijas institūtā. Šeit 
bija iespēja pārbaudīt savas zi-
nāšanas par kokiem, piemēram, 
koku vecumu, kurš koks uzsūc 
vairāk ūdeni, ko var izgatavot no 
koksnes un tā tālāk. Interesan-
ta bija izstāde “Ko var iegūt no 
koka”, kur varēja redzēt, ko izga-
tavo no koka – sākot no malkas 

pagales un pirts slotas līdz 
nano celulozei un dažādām 
ķimikālijām. Turpinājumā 
sekoja ekskursija pa insti-
tūta laboratorijām, kur bija 
iespēja vērot, kā puto putas, ko 
var izmantot ēku siltināšanai, 
kā izgatavo papīru, kā darbojas 
hromotogrāfija. Jaunie zinātnie-
ki - ķīmiķi Daniela un Matīss pa-
stāstīja, kāpēc viņi ir izvēlējušies 
šo profesiju, kas ir jāapgūst, lai 
kļūtu par ķīmiķi, cik daudz un cik 
ilgi jāmācās. Pasākums lielākajai 
daļai likās interesants, jo ne kat-
ru dienu var redzēt tādus ekspe-
rimentus un aparātus.

Šajā nedēļā Dignājas pamat-
skolā ciemojās, šīs skolas absol-
vente, kas strādā par juriskonsul-
ti, lai pastāstītu par savu karjeru 
- , kā viņa ir nonākusi līdz juristes 
profesijai. Galvenā doma, ko 
juriskonsulte uzsvēra, ka ir jā-
mācās un dzīvē jāpieņem izaici-
nājumi un nevajag baidīties no 
kaut kā nezināma.

Zasas vidusskolas izglītoja-
majiem karjeras nedēļas laikā 
bija iespēja tikties un uzdot sev 
interesējošos jautājumus paš-
valdības pārstāvjiem, zemnieku 
saimniecības īpašniecei, polici-
jas pārstāvim, nagu kopšanas 
speciālistei. 1. -9. klašu karjeras 
stundu viesi bija dažādu  nozaru 
pārstāvji, kā būvniecība, ēdinā-
šana, medicīna, sakari, tirdznie-
cība un citi.  

Ābeļu pamatskolā karjeras 
stundās tika skatītas filmas par 
karjeras veidošanu “Zaļais pi-
pars”. Pie 3. klases skolēniem 

viesojās elektriķa profesijas pār-
stāvis.

Šajā nedēļā mācību vizītē 
devās Ābeļu pamatskolas 8. – 9. 
klašu un Zasas vidusskolas 8. – 
12. klašu skolēni uz uzņēmumu 
SIA “Ošukalns”, kur bija iespēja 
iepazīt klātienē darbu ražotnēs 
kokapstrādes nozarē. Jaunieši 
izzināja ražošanas ciklu no baļķa 
atlases līdz gatavās produkcijas 
iepakošanai termoplēvē.

Rubeņu pamatskolas 5.- 9. 
klašu skolēniem 18. oktobrī lek-
ciju vadīja īpašs viesis - Daugav-
pils Universitātes pētniece I. Kiv-
leniece. Skolēniem bija iespēja 
uzzināt par Daugavpils Univer-
sitātes piedāvātajām studiju ie-
spējām, nepieciešamajām pras-
mēm un zināšanām, lai kļūtu par 
pētniekiem. Daugavpils Univer-
sitāte lepojas ar jauno Dzīvības 
zinātņu un tehnoloģiju korpusu, 
kas uz šo brīdi ir modernākais 
dabaszinātņu korpuss Latvijā.

Pētniece pastāstīja, ka nākot-
nes darba tirgū arvien pieprasī-
tāka prasme būs spēja risināt sa-
režģītas situācijas un problēmas 
– augstu tiks vērtēta analītiskā 
domāšana, prasme meklēt risi-
nājumu dažādiem jautājumiem, 
kā arī spēja pieņemt lēmumus.

Noslēgumā Daugavpils Uni-
versitātes pētniece iepazīstināja 
skolēnus ar līdzpaņemto vaboļu 
kolekciju. Paldies Daugavpils 

Universitātes pētniecei I. Kivle-
niecei par interesanto lekciju!

Vēl Karjeras nedēļas laikā 
Rubeņu pamatskolā viesojās 
grafiskā dizainere Solvita Kukle, 
kura pastāstīja par savu profesi-
ju. Pēc stāstījuma skolēni iejutās 
datordizaineres “ādā”. Viņi zīmē-
ja uz grafiskās planšetes un reizē 
skatījās datora ekrānā, kā top 
mākslas darbs.

Lielākā daļa jaunieši aptau-
jas anketās atzīst, ka šāda vei-
da aktivitātes karjeras izglītībā, 
kur tiek iegūta informācija par 
profesijām un ir iespēja apmek-
lēt dažādus uzņēmumus, ir ļoti 
nepieciešamas un vajadzīgas. 
Pamatojums - redzesloka pa-
plašināšanās par profesijām, to 
specifiku, kā rezultātā ir vieglāk 
pieņemt lēmumu savā karjeras 
izvēlē pēc skolas beigšanas. Jau-
nietim ir skaidrs redzējums, kādā 
nozarē viņš negribēs veidot 
savu karjeru un kas viņu saista.

Paldies visām iesaistītajām 
pusēm par atsaucību!

Pedagogs-karjeras 
konsultants Ilona Golovceva, 

Karjeras nedēļas koordinatore 
Skaidrīte Jasāne
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21. un 22. oktobrī Jēkabpils 
novada amatniecības centrā 
“Rūme” notika mācību nodar-
bības “Ievads materiālu dizai-
nā un tehnoloģijās”, kuras or-
ganizēja biedrība “Sēļu pūrs”. 
Šo LEADER projektu atbalsta Eiro-
pas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, līdzfinansē Jēkabpils no-
vada pašvaldība, projekts tika ie-
sniegts un saņēma atbalstu bied-
rības “lauku partnerība “Sēlija”” 
SVVA stratēģijas rīcībā “Apmācību 
nodarbības”.

Projekta publiskais finansējums 
– 1800.00 EUR, Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
200.00 EUR.

Pirms projekta uzsākšanas 
biedrībai notika sarunas ar Jēkab-
pils novada Izglītības pārvaldi, lai 
apzinātu interesentus, kuriem šīs 
apmācības būtu nepieciešamas 
visvairāk. Nodarbībām pieteicās 
praktizējoši amatnieki, skolotāji, 
interešu izglītības pārstāvji. Mācī-
bu programmas galvenās tēmas:

1.Ievads – mūsdienīgas datoru 
ciparvadības tehnoloģijas un to 
pielitošanas jomas;

2.Dizaina objektu izgatavoša-
nas process dažādos materiālos 
un izstrādājumu izgatavošanas 
tehnoloģiskās iespējas;

3.Datorizētās projektēšanas 
(CAD) sistēmas. 2D/3D modelē-
šanas pamatprincipi, digitālo mo-
deļu sagatavošana izgatavošanai 
materiālā;

4.Datorizētās ražošanas (CAM) 
sistēmas. Izgatavošanas un ap-
strādes tehnoloģiju izvēle, digitālo 
modeļu importēšana, apstrādes 
stratēģijas un režīmi, mašīnkoda 
(G-code) sagatavošana;

5.Detaļu izgriešana ar lāzeri, lā-
zera gravēšana;

6.Izstrādājuma izgatavošana ar 
3D printeri;

7.Frēzēšana ar CNC frēzi.
Mācību programma tika sa-

skaņota un apstiprināta Jēkabpils 
novada pašvaldībā 2019. gada 
7.oktobrī, ar NR.33.

Biedrība ir gandarīta par to, ka 
nodarbību dalībnieki savas zinā-
šanas nodos tālāk skolās, pulciņos, 
amatnieku meistardarbnīcās. No-
darbības apmeklēja interesenti no 
Aknīstes, Viesītes, Salas, Krustpils 
un Jēkabpils novadiem. Biedrība 
bija plānojusi apmācīt 12-16 cilvē-
kus, taču pieteicās 19 pretendenti, 
kuri ieguva apliecības par prog-
rammas apguvi.

Biedrība šo projektu realizē-
ja sadarbībā ar nodibinājumu 
“Tehnobuss Latvija”. Apmācību 
dalībnieki iepazinās ar Tehno-
busa iekārtām, kas parāda mūs-
dienu tehnoloģiju pielietojumu 
māšīnbūves un metālapstrādes 
industrijās. Biedrības mērķis ap-
mācību rezultātā bija parādīt, cik 
plašas karjeras iespējas paveras 
ikvienam, kurš apgūst un pielie-
to zināšanas materiāldizainā un 
tehnoloģijās. Īpašs gandarījums, 
ka nodarbības apmeklēja daudz 
pedagogu, jo viņi šīs zināšanas 
tālāk nodos saviem audzēkņiem, 
kas veidos mūsu Sēlijas reģiona 
nākotni un ekonomiku.

Pēc projekta ietvaros atbalstī-
tajām nodarbībām biedrība sarī-
koja papildus lekciju par moderno 

tehnoloģiju un materiāldizaina 
apmācīšanas iespējām vispāriz-
glītojošajās skolās. Uz tām ieradās 
Jēkabpils un kaimiņu novadu sko-
lu direktori. Skolu vadības izrādīja 
lielu interesi par iespējām sadar-
boties jaunā mācību satura ievie-
šanā, praktisko nodarbību vadīša-
nā kā arī pedagogu tālākizglītībā.

Biedrība mācību nodarbības 
noteikti turpinās, interesentiem 
dodot iespēju jau pamatīgāk 
apgūt konkrētas datordizaina 
programmas, palīdzēs izvēlēties 
atbilstošu aprīkojumu un tehnolo-
ģiskās iekārtas.

Paldies visiem nodarbību dalīb-
niekiem par nopietno attieksmi, 
īpaši gandarīti esam par sadarbību 
ar Jēkabpils novada Izglītības pār-
valdi!

Biedrība “Sēļu pūrs” aicina jau-
nus dalībniekus, kas vēlas apgūt 
zināšanas par mūsdienīgu pieeju 
dizainam un amatniecībai, palī-
dzēsim ikvienam mācīties gribē-
tājam!

Informāciju sagatavoja 
biedrība “Sēļu pūrs”

biedrība “sēļu pūrs” īstenojusi elfla leader 
projektu “ievads materiālu dizainā un tehnoloģijās”

Rīgas Mežaparka estrādē rododendrs arī no Jēkabpils novada
“Mazs bij` tēva novadiņis, bet 

diženi turējās!” – tā pašvaldības 
pēc rododendru dārza iestādīša-
nas vienojās kopīgā tautasdzies-
mā diriģenta Inta Teterovska un 
kora “Balsis” vadībā. Un sajūta 
patiešām visiem bija lieliska, jo Rī-
gas Mežaparka Lielās estrādes te-
ritorijā tagad tapis unikāls dažādu 
šķirņu rododendru dārzs, ar rodo-
dendriem no visas Latvijas. 

“Šis jau ir otrais vides objekts, 
kas skaistā veidā vēstīs par Latvijas 

pilsētām un novadiem. Pirmais at-
rodams Vecrīgā – ģerboņu siena. 
Mežaparka Lielā estrāde ir vieta, 
kur dziesmās uzziedēt sabrauc 
tūkstošiem cilvēku no dažādām 
Latvijas vietām, tāpēc ir tikai li-
kumsakarīgi, ka rododendri uzzie-
dēs tieši šeit. Lai šie košumkrūmi 
ikreiz uzzied arvien kuplākiem 
ziediem, tādējādi sveicinot ikvie-
nu dziesmusvētku dalībnieku un 
skatītāju – ļaudis no dažādām 
Latvijas vietām,” uzsvēra Latvijas 

Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Gints Kaminskis.

Pašvaldības katra savu rodo-
dendru iestādīja atbilstoši novada 
vai pilsētas atrašanās vietai kultūr-
vēsturiskajos novados. Katra paš-
valdība par iestādīto košumkrūmu 
saņēma arī sertifikātu, un pie katra 
no tiem tiks izvietota attiecīga in-
formatīva plāksne.

Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Vanags ro-
dodendru dārzā iestādīja rodo-

dendru šķirni “Lelde”.
Jana Bunkus,

LPS Komunikācijas nodaļas 
vadītāja
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Atceroties vasaras notikumus dzīvā kopienā
Biedrība “Sēļu pūrs” ar Jē-

kabpils novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu NVO ini-
ciatīvām pagājušajā vasarā 
īstenoja 2 dienu spilgtus pa-
sākumus Zasā, kas sniedza 
ieguldījumu vietējās kopienas 
atdzīvināšanā un radošuma 
veicināšanā.

Nelielā projekta “Dzīvā ko-
pienā – dzīva ainava” ietvaros 
24.jūlijā notika lekcijas “Ko 
zīmē zīmes” un “Dzīva kopie-
na – vietas pievilcības stūrak-
mens”, kuras lieliski papildinā-
ja gan Lietuvas viesu, Anīkšču 
Eņģeļu muzeja izstādes atklā-
šana un eņģeļu izgatavošanas 
darbnīca bērniem, gan deko-
rāciju izgatavošanas darbnīca 
27.jūlija koncertam Zasas baz-
nīcā, kurā piedalījās arī pieau-
gušo auditorijas daļa.

Savukārt, otrā projekta 
dienā, 27.jūlijā, Zasā viesojās 
Bajoru leļļu teātris “ČIZ”, kas 
“Bērzzemnieku” māju pagal-
mā sniedza leļļu teātra izrādi 

“Šarla Pero pasakas”, un pēc 
izrādes jaunākajai publikas 
paaudzei ierādīja, kā izgatavot 
lelles no ikvienam pieejamiem 
sadzīves priekšmetiem.

Projekta “Dzīvā kopienā – 
dzīva ainava” pamatā bija vē-
lēšanās iegūt tādu pieredzi, 
kas dotu ieguldījumu vietējās 
kopienas saliedēšanā un akti-
vizēšanā. Un projekts arī skaid-
ri pierādīja, ka, lai mēs justos 
saliedētāki un varošāki, reizēm 
nevajag nemaz tik daudz. No-
tikumiem un lietām, kuru tap-
šanā esam pielikuši savu roku 
vai domu, mūsu acīs ir pavisam 
cita vērtība – šī sajūta vasarā 
Zasā bija teju taustāma.

Projekta gaitai varēja sekot 
amatniecības centra “Rūme” 
facebook lapā, aktuālā infor-
mācija tika sniegta plaši un 
ilustratīvi, iespējams, tāpēc 
projekta pasākumi bija ļoti labi 
apmeklēti. Kopumā šī projekta 
notikumi tika pieskaņoti un 
iekļauti šīsvasaras pasākumu 

cikla “Lielais mākslas piedzī-
vojums Zasā” kopējā program-
mā, dodot jūtamu ieguldījumu 
vairāk kā 2 nedēļu nepārtrauk-
tā mākslas un kultūras marato-
na norisē.

Biedrība “Sēļu pūrs” patei-
cas ikvienam, kas apmeklē-
ja projekta pasākumus! Mēs 
patiešām jutām sabiedrības 
atbalstu un vietējo cilvēku 
mīlestību, lepnumu par vie-
tu, kurā dzīvojam, vēlēšanos 
dot citiem daļiņu sava laika, 
vēlēšanos lepoties ar saviem 

darbiem. Šīs sajūtas turēsim 
arī ziemas garumā, un arī nā-
kamajā pavasarī centīsimies 
turpināt šovasar iesākto. Ja 
jums rodas idejas mūsu kopē-
jās dzīves telpas saliedēšanā, 
uzlabošanā vai vienkārši – in-
teresantākas un spilgtākas dzī-
ves veidošanā, aicinām dalīties 
šajās idejās! Kopīgi meklēsim 
ceļus, lai tās īstenotu.

Biedrība “Sēļu pūrs”
Foto: K.Sēlis

izveidota zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija

Kopš 2005. gada Zasas dzir-
navu īpašnieks H. Kortmans 
daudz darījis Zasas dzirnavu 
sakopšanā, atjaunošanā un 
popularizēšanā. Daudz ko 
veicis sadarbībā ar vietējiem 
iedzīvotājiem: Zasas dzirnavu 
vēstures izpēti, sakopšanas 
talkas, pasākumus bērniem un 
jauniešiem. Jēkabpils novada 
pašvaldības NVO un iedzīvo-
tāju grupu iniciatīvu konkursā 
līdzfinansētā projekta “Zasas 
dzirnavu vēsturiskā ekspozīci-

ja” ietvaros ir izveidota vēstu-
riska ekspozīcija, kas, iepriekš 
piesakoties, būs pieejama gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan 
Zasas viesiem bez maksas.

Tūristi, kas apmeklē Zasu, 
bieži izsaka vēlmi ieskatīties 
arī dzirnavu iekštelpās. Līdz 
šim tā dzirnavu daļa, kurā at-
rodas vecie mehānismi un 
iekārtas, nav bijusi pieejama 
apmeklētājiem, jo iekārtas, kas 
ir kultūrvēsturisks mantojums, 
nav tādā tehniskā un estētiskā 

līmenī, lai būtu pieejamas pla-
šākai sabiedrībai.

Projekta rezultātā tika ie-
gādātas piedziņas siksnas, kas 
padarīs senos mehānismus 
funkcionējošus, lai tie būtu 
ne tikai vizuāli apskatāmi, bet 
arī reāli darbotos. Dzirnavu 
attīstības turpmākā vīzija sevī 
ietver dzirnavu aprīkojuma un 
dzirnavnieka amata demons-
trējumus ar apmeklētāju prak-
tisku līdzdalību.

Projekta laikā radās arī da-
žas grūtības – iekavējās plāno-
tais laika grafiks, jo mehānis-
mi tika pasūtīti no Vācijas un 
ražoti speciāli šīm dzirnavām. 
13.novembrī plānojam pirmo 
dzirnavu iekārtu apskates pa-

sākumu, kurā tiks de-
monstrēts atjaunotais 
dzirnavu aprīkojums. 
Būsim izveidojuši arī 
tūrisma informatīvo 
stendu, kas atspoguļos 
tūrisma piedāvājumu 
Zasā nākošajā tūrisma 
sezonā.

Šovasar Zasas dzir-
navas piedzīvojušas 

pārsteidzošas pārvērtības gan 
ēkas ārpusē (apgleznoti logu 
slēģi), gan iekštelpās (izvei-
dota vēsturiska ekspozīcija). 
Ceram, ka šis objekts priecēs 
arvien vairāk Zasas tūristu un 
viesu.

Projekta radošā grupa un H. 
Kortmans personīgi, pateicas 
Jēkabpils novada pašvaldībai 
par finansiālo atbalstu – 700 
eiro, un paldies ikvienam Za-
sas pagasta iedzīvotājam par 
izrādīto interesi un jaunām 
idejām.

Iedzīvotāju iniciatīvu grupa 
“Dzirnavu draugi”
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Vai Tu esi “Laimes Lācis?”

Mēs, Dignājas pagasta, Van-
dānu ciema, daudzdzīvokļu mā-
jas “Vārpas” iedzīvotāji vēlamies 
pastāstīt, kā mums gāja 2019. 
gada NVO un Iedzīvotāju grupu 
iniciatīvu konkursā.

Šogad no Dignājas pagasta 
tika iesniegti un apstiprināti 
2 projekti prioritātē – vides, 
koplietošanas telpu un laukumu 
labiekārtošanas un brīvā laika 
pavadīšanas pasākumi. Iedzī-
votāju grupa “Vārpas” (projek-
ta vadītāja J. Bružuka) projekts 
“Koplietošanas telpu labiekār-
tošana daudzdzīvokļu mājā 
“Vārpas”” un Iedzīvotāju grupa 
“Ciema Vandāni iedzīvotāji” 
(projekta vadītāja I. Stūrmane) 
projekts “Labiekārtots bērnu 
rotaļlaukums brīvā laika pava-
dīšanai”.

Projekts “Labiekārtots bērnu 
rotaļlaukums brīvā laika pava-
dīšanai” realizēts pie daudzdzī-
vokļu mājas “Vārpas”. Rezultātā 
mazākie bērni tika pie jaunas 

smilšu kastes ar vāku, bet lielā-
kie pie aktivitātes sienas, šķēršļu 
trases, kas sastāv no konusiem, 
basketbola groza, velosipēdu 
statīva. Ir prieks redzēt, ka bēr-
niem patīk aktivitātes siena – 
rāpties pa virvi, karāties koka 
trapecē vai apmest kūleni metā-
la riņķos ar virvi, vai uzrāpties pa 
rāpšanos sienu, līdz ar to bērni 
uzlabo savu fizisko veselību un, 
kad ir piekusis var pašūpināties 
ligzdiņšūpolēs, kā arī var tre-
nēties mest bumbu grozā vai 
uzspēlēt strītbolu. Pavasarī, at-
griežoties siltajam laikam, varēs 
uzlabot braukšanas prasmes ar 
velosipēdiem, izmantojot šķēr-
šļu trasi. Labiekārtojot rotaļlau-
kumu, ir sasniegts rezultāts, ka 
bērniem ir vieta, kur aktīvi pava-
dīt brīvo laiku.

Otrs šīs vasaras izaicinājums 
bija projekts “Koplietošanas 
telpu labiekārtošana daudzdzī-
vokļu mājā “Vārpas” – kosmē-
tiskais remonts 2 kāpņu telpās 

trīsstāvu daudzdzīvokļu mājā. Ja 
katram ikdiena paskrien savos 
darbos, tad šī projekta realizā-
cijai bija atkarīga no komandas 
darba! Ķerties pie projekta reali-
zēšanas tika nolemts pēc jumta 
remonta, lai nesanāktu, ka pēc 
lietus gāzes jāķeras atkal labot 
notecējušās sienas. Pirmie pie 
darba ķērās 1. kāpņu telpas ie-
dzīvotāji, pārējie varēja ar skau-
dību un bailēm lūkoties (te nu 
jāpiemin latviešu teiciens – acis 
darba izbijās) – darbi ir iesāku-
šies, kāpņu telpa kļūst gaišāka 
un mājīgāka, smaržo pēc krāsas 
– ir remonts! Tad nu 2. kāpņu tel-
pas iedzīvotāji devās pieredzes 
apmaiņas gājienā, lai uzzinātu 
ar ko sākt un, ko labāk nedarīt! 
Tā nu nesteidzīgi 3 nedēļu laikā 
tika izbalsināti griesti, nokrāso-
tas sienas, ieejas mājas fasāde, 
dzīvokļu durvis un iekšdurvis, 
margas, soliņi, slidkalniņš un 
esot uz sajūsmas viļņa arī balko-
nu sienas un griesti, lai no ceļa 

arī redz – cik skaisti mums ir! 
Mums ir neizsakāms prieks, ka 
šogad mājai ir salabots jumts, 
kosmētiskais remonts kāpņu 
telpās un jaunas ārdurvis!

5. oktobrī, veicot pēdējos 
krāsošanas darbus, pārņēma 
gandarījuma un prieka sajūta – 
košs rotaļlaukums, gaišas kāpņu 
telpas un dzeltenā ieejas fasāde, 
uz kuriem skatoties acis atveras 
priekā! Ir svētki! Turpat tiek no-
organizēta talka – lapu grābša-
na, kurā iesaistās bērni un abu 
māju iedzīvotāji, tiek sarūpēts 
cienasts un izbaudīti darba aug-
ļi!

Iedzīvotāju vārdā sakām PAL-
DIES Jēkabpils novada pašval-
dībai par finansiālo atbalstu un 
Dignājas pagasta pārvaldei par 
palīdzību neatliekamajos brīžos!

Projektu vadītājas – Janīna 
Bružuka, Inga Stūrmane

Tiks labiekārtots rakstnieka Aleksandra Grīna parks

Pamatojoties uz Lauku at-
balsta dienesta Viduslatvijas 
reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes 08.10.2019 lēmumu Nr. 
05.19.012950, ir uzsākta projekta 
“Rakstnieka Aleksandra Grīna 
parka izveide Jēkabpils novada 
Kalna pagastā” nr. 2019/AL24/6/
A019.22.04/4 īstenošana. 

Projekta vispārējais mērķis – 
nodrošinot inovatīvu rakstnieka 

Aleksandra Grīna literārajam 
mantojuma izzināšanu un attīstīt 
kvalitatīvu kultūras dzīvi Jēkab-
pils novadā. Projekta specifiskais 
mērķis – labiekārtot Aleksandra 
Grīna parku Jēkabpils novada 
Kalna pagastā pēc rakstnieka 
literāro darbu motīviem, izman-
tojot inovatīvus vides objektu 
risinājumus.

Projektā paredzētās aktivitā-

tes plānots īstenot laikā no 2019. 
gada 1. novembra līdz 2020. 
gada 30. novembrim. Projektā 
plānots veikt Aleksandra Grīna 
parka labiekārtošanas darbus – 
skiču projekta 1. kārtu, paredzot 
vietas četriem vides objektiem: 
“Dvēseļu putenis” – 3 strēlnieku 
siluetiem un trijstūrim ar latvju 
zīmēm, “Nameja gredzens” – 
apaļai dārza arkai, skulptūrai “Sa-
derinātie” un “Zemes atjaunotāji” 
– lāča siluetam ar lāča ķepas no-
spiedumu, kā arī plānots izbūvēt 
grants seguma gājēju celiņu.

Projekts tiks īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansētās Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir 
EUR 49095.28, tai skaita attieci-
nāmās izmaksas EUR 30000.00, 
no kurām 90% ir piešķirts publis-
kais finansējums EUR 27000.00. 
Projekta vadītāja ir Kalna pagasta 
pārvades vadītāja M.Cankale.

Līva Stašule, 
Jēkabpils novada pašvaldības 

projektu speciāliste
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latvijā skan: „sēlijai būt!”

Aktualizējot jautājumu par Sē-
lijas kā atsevišķa reģiona pastāvē-
šanu, kā arī iepazīstinot ar Latvijas 
piektā novada kultūras un vēstu-
res vērtībām, sabiedriskās dzīves 
izpausmēm un personībām, 28. 
septembrī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā (LNB) ar daudzveidīgu 
sarunu un aktivitāšu program-
mu norisinājās pasākums „Sēlijai 
būt!”.

Caur Sēlijas patriota, akadēmi-
ķa Jāņa Stradiņa degsmi mēs, sēļi, 
esam atraduši savu identitāti, savu 
esību un sapratuši savu nozīmi vi-
sas valsts vēsturē, un saprotam, ka 
mums pieder sava zeme – Sēlija.

„Trīs zvaigznes Latvijas Repub-
likas ģerbonī un Brīvības piemi-
nekļa vainagojumā simbolizē 
trīs vēsturiskās administratīvās 
sastāvdaļas, no kurām izveidojās 
Latvijas Republika. Šis skaitlis ne-
saskan ar Latvijas Republikas Sat-
versmē minētajiem apgabaliem 
– Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, Lat-
gali. Šis dalījums vēsturiski un kul-
tūrģeogrāfiski lielā mērā ir ne glu-
ži precīzi nosacīts, un tajā nefigurē 
piektā, prāvākā, senā cilts – sēļi. 
Nav Sēlijas. Sēlija var tikt definēta 
dažādi: gan kā senās sēļu cilts are-
āls, gan kā etnogrāfisks novads ar 
mīkstajām, sēliskajām izloksnēm, 
gan kā kultūrvēsturisks novads ar 
īpatnēju mentalitāti, ar savām kul-
tūrvēsturiskajām īpatnībām, taču 
tas ir arī potenciāls administratīvi 
teritoriāls veidojums, apgabals, 
apriņķis, novads. 1989. gadā, kad 
tika dibināts Rīgas Sēļu klubs, pa-
teicoties Sēlijas pilsētu un pagas-
tu iedzīvotāju ierosmēm, sāka vei-
doties vietējo latviešu pašapziņa, 
novadnieciskās piederības izjūta. 
1995. gadā Ilūkstē tika dibināta 
Sēļu asociācija.

Novada kultūrvēsturiskā dzim-
šana nav šķirama no novada eko-
nomiskās attīstības. Nav šaubu, ka 
administratīvi teritoriālais iedalī-

jums jāsaista 
ne tikai ar 
saimniecību 
pašreizējām realitātēm un nākot-
nes vīzijām, bet arī ar vēsturisko 
ģeogrāfiju un kultūrvēsturiskajām 
tradīcijām. […] Reformai jāveido-
jas dialogā starp varas orgāniem 
un tautu. Un tai jānotiek harmo-
niskas Latvijas nākotnes vārdā, 
– tas ir rakstīts pirms 20 gadiem 
(autors – akadēmiķis Jānis Stra-
diņš), bet izklausās kā šodien,” 
uzrunā teic LNB direktors Andris 
Vilks, atzīmējot, ka tieši tādēļ Sē-
lijai veltītā diena Gaismas pilī ir 
svarīgs akcents visas Latvijas kon-
tekstā. „Šodien esam satikušies, 
lai runātu par aktuālām problē-
mām un jautājumiem, kas skar arī 
administratīvi teritoriālo reformu. 
Runāsim par tēmām, kas iedalītas 
divos būtiskos virzienos: saknes 
un identitāte, un otrs – mobilitāte 
un nākotne. Atgriezīs savējie sa-
vējos! – Tādēļ ir svarīgi runāt par 
šim tēmām,” uzsvēra A. Vilks, „ja 
mēs noliedzam šodien novadus, 
ja noliedzam novada patību, tad 
mēs sāksim noliegt arī izloksnes, 
dialektus, noliegt valodu, beigu 
beigās noliegt arī visu valsti, un 
tas nedrīkst notikt! Sēlijai būt!”

Sēlijas novadu apvienības 
priekšsēdētāja vietnieks, Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs 
Stefans Rāzna savā uzrunā atsau-
cās gan uz Sēlijā dzimušo Raini, 
gan akadēmiķa Jāņa Stradiņa ie-
guldījumu Sēlijas vārda nešanā. 
„Mēs lūgsim mūsu māti Latviju, lai 
viņa saņem drosmi un atzīst savu 
pameitu Sēliju, kas reiz bija zudusi, 
bet nu viņa ir atnākusi un ir dzīva, 
uzņemties rūpes un nolikt blakus 
un dot mīlestību tāpat kā savām 
citām meitām – Zemgalei, Kurze-
mei, Vidzemei, Latgalei. Mīļie sēļi, 
neticēsim meliem, maldugunīm, 
kas tiek liktas uz mūsu ceļa, uz šī 
reformu ceļa, kas mūs sola vest pa 

platu, līdzenu, taisnu ceļu laimīgā 
nākotnē. Iesim pa savu ceļu, lai tas 
ir šaurs, līkumains, grumbuļains, 
bet iesim, sēļi, stipri pie sava mēr-
ķa. Un lai mēs skaļā un uzstājīgā 
balsī varētu teikt „Sēlijai būt!” –  tā 
S. Rāzna.

Pasākuma turpmāko gaitu 
vadīja mūsu novadnieki – Jānis 
Pleps (jurists, Latvijas Universitā-
tes Juridiskās fakultātes docents 
un Tiesību teorijas un vēstures ka-
tedras vadītājs, kā arī bijušā  Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
konstitucionālo tiesību padom-
nieks) un Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Jēkabs Reinis.

Par reģionu attīstībai būtiskiem 
jautājumiem diskutēja Zbigņevs 
Stankevičs, Alberts Sarkanis, Rūta 
Muktupāvela, Laura Dimitrije-
va, Ineta Timšāne, Ineta Zībārte, 
Kaspars Ādams, Juris Vectirāns un 
Raita Karnīte. Sarunas vadīja Jānis 
Pleps. Sarunu tēmas: „Sēļu sak-
nes un identitāte” (Sēlija un sēļi, 
sēliskā izloksne, kultūrvēsturiskā 
piederība); „Jauni uzņēmēji savā 
novadā” (uzņēmējdarbība Sēlijā, 
valsts un pašvaldību atbalsts, at-
tīstības iespējas); „Sēlijas nākotnes 
perspektīvas” (Sēlijas nākotne, ad-
ministratīvi teritoriālā reforma, Sē-
lijas stiprās un vājās puses). Saru-
nas noslēdza Velta Čebotarenoka.

Iepazīt Latvijas piekto novadu 
bija iespējams arī caur daudz-
veidīgo kultūras programmu. 
Sarīkojumā uzstājās Latvijas Kul-
tūras akadēmijas tradicionālās 
dziedāšanas grupa „Saucējas”, 
folkloras kopas „Ritam”, „Kāre”, 
„Dignojīši” un „Lauce”, kapela 
„Digna”, VPDK „Augšzeme”,  VPDK 
„Deldze”, VPDK „Solis” un JDK 
„Landi”, VPDK „Ieleja”, VPDK „At-
vars”, VPDK „Sēļi” un JDK „Ance”, 
kā arī mākslinieki ar sēļu saknēm 
– Elīna Šimkus, Armands Siliņš un 

Ieva Akuratere. Visas dienas 
garumā skanēja sēļu valoda 
un dziesmas, darbojās mājra-
žotāju un amatnieku tirdziņš. 
Jāatzīmē, ka tieši mūsu novada 
rokdarbnieču darināta bija lie-
lā Sēlijas karoga krāsu šalle, kas 
pasākuma dienā rotāja Raiņa 
pieminekli pie LNB. Pasākuma 
laikā jebkuram interesentam 
bija iespēja doties arī   virtuā-
lajā ceļojumā pa Sēliju un ap-
meklēt LNB oranžērijā izvieto-
to Sēlijas novadu apvienības 
veidoto izstādi „Sēlijai būt!”. 
Sajust Sēliju tika aicināti arī 

mazākie bibliotēkas apmeklētāji 
un viņu vecāki – LNB Bērnu litera-
tūras centrā bija piedāvāta īpaša 
programma bērniem.

Savās pārdomās par Sēlijā 
piedzīvoto un sajusto un as-
prātīgās piezīmēs par sēļiem 
dalījās arī mūziķis Kārlis Kazāks, 
kurš vairākkārt ir ceļojis pa Sēli-
ju un iepazinis sēlisko izloksni. 
Pasākuma apmeklētāji saņēma 
arī video sveicienu no režisora 
Sandija Semjonova, kurš šova-
sar uzņēma dokumentālo filmu 
„Neatklātā Sēlija”, kas četrās sēri-
jās nonāks uz televīzijas skatītāju 
ekrāniem šī gada nogalē. Sandijs 
uzsvēra: „ Ja tagad tiktu būvēts 
Brīvības piemineklis, tad būtu ne-
vis trīs zvaigznes, bet piecas. Un 
piektā pilnvērtīgā zvaigzne būtu 
Sēlija! Filma „Neatklātā Sēlija” arī, 
zināmā mērā, simbolizē to, ka ir 
daudz neatklāta, un mēs to vēla-
mies parādīt no jauna, jaunā gais-
mā, pacelt to citos augstumos. Lai 
mums izdodas!”

Sēlijas diena Gaismas pilī ir 
vēsturisks notikums, kad kā uz-
mundrinājumā, stiprinājumā un 
lūgšanā mūsu sirdis caurstrāvoja 
vārdi un pārliecība – „Sēlijai būt!”. 
Sēļi ir viena no baltu tautām, kas 
atstājusi paliekošas pēdas latviešu 
tautas izveidē, un arī šodien Sēlija 
ir Latvijas piektā zvaigzne!

Paldies visām Sēlijas novadu 
apvienības pašvaldībām un Lat-
vijas Nacionālajai bibliotēkai par 
ieguldīto darbu pasākuma orga-
nizēšanā!

Sēlijas novadu apvienība
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Tuvojoties Latvijas valsts no-
zīmīgākajam mēnesim, Sēlijas 
prasmju muzejs izsludina foto 
konkursu “Mana Latvija- manas 
mājas!”. Dodies ar savu kameru 
ārā un iemūžini, kas Tev saistās 
ar savām mājām, savu Latviju- 
daba, kultūra, svētki, folklora 
u.c. Iesūti savu fotogrāfiju un īsu 
aprakstu/ stāstu, par šo fotogrā-
fiju! Neaizmirsti pie fotogrāfijas 
pievienot savu vārdu, uzvārdu, 
fotogrāfijas nosaukumu (ja tāds 
ir) un kontaktus, kā mums ar tevi 
pēc tam sazināties! Neaizmirsti, 
ka fotogrāfijai ir jābūt labā kvali-
tātē! Konkursā drīkst piedalīties 
jebkurš interesents!

Fotogrāfijas jāiesūta Sēlijas 
prasmju muzejam uz e-pastu: 
muzejs@jekabpilsnovads.lv līdz 
11. novembra plkst. 18.00. Vē-
lāk iesniegtie pieteikumi netiks 
izskatīti!

Labāko fotogrāfiju autoriem 

pārsteiguma balvas! Rezultāti 
un fotogrāfijas tiks publicētas 
15. novembrī Sēlijas prasmju 
muzeja facebook lapā (face-
book.lv/selijasprasmjumuzejs) 
un Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā (www.jekabpil-
snovads.lv).

Labākie darbi tiks izstādīti 
izstādē Leimaņu tautas namā 
Latvijas valsts svētku pasākumā 
16. novembrī. Pēc tam izstāde 
būs aplūkojama Sēlijas prasmju 
muzejā.

Svinēsim Latvijas dzimšanas 
dienu kopā!

Konkursa nolikums atrodams 
Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā.

Kontakti uzziņām:
muzejs@jekabpilsnovads.lv ;

+371 25465787 ;
facebook.com/

selijasprasmjumuzejs

piedalies foto konkursā 
“mana latvija - manas mājas”!

Dignājas pagasta ļaudis lustē 
“ZIEDU BALLĒ”

Lai rudens raža apcirkņos,
Lai domas nerimst apvāršņos,
Lai salnu dzestrums možumam,
Lai lapu rota krāšņumam!

25. oktobrī, kad rudens raža 
nu jau novākta, tad Dignājas pa-
matskolas zālē pagasta skaisto, 
apaļo gadu (50, 55, 60, 65, 75, 
80, 85, 90 un 95) jubilāri pulcējās 
uz ikgadējo “Ziedu balli”, svēt-
ku gaviļnieki īpaši posušies un 
gatavojušies šim pasākumam. 
Šādu jubilāru, kuriem šajā gadā 
apaļās jubilejas, Dignājas pagas-
tā ir 42.

Jubilāri saņēma dziesmotu 

sveicu no folkloras kopas “Dig-
nōjīši”. Šajā jaukajā, saulainajā 
dienā jubilāri saņēma ziedus 
un daudz mīļus un labus vēlēju-
mus, kas ļauj rast spēku ikdienā.

Svētku vakars tika aizvadīts 
ļoti pozitīvā un jaukā gaisotnē, 
ar prieka mirkļiem, jautriem 
smiekliem, lustīgām dejām un 
skanīgām dziesmām atbilstoši 
pasākuma būtībai, par visdažā-
dākajiem ziediem.

Anita Ozoliņa,
Jēkabpils novada kultūras 

pasākumu organizatore

Lapenes atklāšana Helovīna 
31. oktobrī Vidsalā norisinājās 

aktivitātes visai ģimenei, kura lai-
kā svinējām lapenes atklāšanu un 
atzīmējām Helovīnus. Lapenes 
izveide ir biedrības „EKO Selonia” 
realizēts projekts, kas tapis, pie-
daloties Jēkabpils novada pašval-
dības izsludinātajā NVO iniciatīvu 
konkursā. Projekta ietvaros tika 
izgatavota lapene, kuru vietējie 
iedzīvotāji varēs izmantot dažādu 
pasākumu rīkošanai, kā arī sanākt 
kopā, lai lietderīgi pavadītu savu 
brīvo laiku. Projektā tika piesaistīti 
700,00 eiro Jēkabpils novada paš-
valdības finansējuma, savukārt 

atlikušie 200,00 eiro ir vietējo ie-
dzīvotāju finansējums, ko biedrī-
bai saziedoja iepriekšējā projekta 
ietvaros. Lapenes autors Mārtiņš 
Uzkurs ir darinājis arī bērnu rotaļu 
laukumu, tādējādi abi projekti ir 
veidoti vienotā krāsu gammā un 
stilā, lai labāk iederētos ainavā.

Pasākums pulcēja aptuveni 30 
dalībniekus, ģimenēm bija iespē-
ja izgrebt pašiem savu ķirbi, kur 
simpātijas balvas ieguva 3 ko-
mandas, savukārt lielāko atsaucī-
bu izpelnījās “Pupiņu šķirošanas” 
sacensības, kur visi dalībnieki tika 
pie saldām balvām. Prieks, ka ģi-
menes bija īpaši parūpējušās par 

atmosfēru un bija tērpušies da-
žādās maskās. Paldies visiem, kas 
ieradās, kā arī Kalna pagasta pār-
valdei par palīdzību pasākuma 
rīkošanā!

Biedrības „EKO Selonia” 
dibinātāja

Baiba Čākure

lapenes atklāšana Helovīna ieskaņās vidsalā
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lapas dedzināt 
nedrīkst!

Jēkabpils novada pašval-
dība atgādina, ka Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā 
noteikts, ka atkritumu savāk-
šana, pārkraušana, šķirošana, 
uzglabāšana, reģenerācija vai 
apglabāšana ir atļauta tikai 
tam paredzētajās vietās. Tā-
tad arī atkritumu dedzināšana 
ir pieļaujama tikai speciālās 
dedzinātavās, nevis, piemē-
ram, parastajā krāsnī, plītī vai 
ugunskurā. Dedzināt sadzīves 
atkritumus, tai skaitā sadzīvē 
izmantojamās polimēru plē-
ves un plastmasas nedrīkst, jo 
rezultātā izdalās cilvēka vese-
lībai kaitīgas un pat ļaundabī-
gus audzējus izraisošas vielas. 
Turklāt lielākā daļa šo kaitīgo 
vielu ietekmē tuvāko apkārtni, 
līdz ar to, arī produktus, kurus 
lietojam uzturā.

Arī organiskos dārza atkri-
tumus, piemēram, nokaltušos 
zarus, koku lapas Jēkabpils 
novada administratīvajā te-
ritorijā dedzināt nedrīkst, to 

aizliedz Jēkabpils novada paš-
valdības 23.03.2017. saistošie 
noteikumi Nr.6/2017 „Par sa-
dzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Jēkabpils novadā”. Par 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomu regulējošo normatīvo 
aktu pārkāpumiem personas ir 
saucamas pie atbildības Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā un Jēkabpils novada 
pašvaldības 26.08.2010. saisto-
šo noteikumu Nr.23 „Jēkabpils 
novada sabiedriskās kārtības 
un administratīvās atbildības 
noteikumi” noteiktajā kārtībā. 
Pārkāpumu gadījumos tiks 
sastādīts administratīvais pro-
tokols un piemērots naudas 
sods.

Lapas var izmantot kā orga-
nisko mēslošanas līdzekli, iero-
kot vai iestrādājot augsnē, var 
noklāt arī kā mulču, nākamajā 
gadā paredzētajām sēšanas un 
stādīšanas platībām, var vei-
dot nelielu kompostu savā pie-
mājas dārziņā, vai arī nogādāt 
uz SA poligonu „Dziļā vāda”, 
Mežāres pagasts, Krustpils no-
vads ( tarifs pieejams http://
www.spaao.lv/ ).

Aicinām iedzīvotājus izteikt 
viedokli kā Jēkabpils novada 
pašvaldībai saistošajos no-
teikumos regulēt atkritumu 
apsaimniekošanu, lai samazi-
nātos apglabājamo atkritumu 
daudzums un mazinātos iz-
maksas gan atkritumu radītā-
jiem, gan pašvaldībai.

Īpaša uzmanība jāpievērš arī 
saviem mājas skursteņiem. Cil-
vēki, praktisku nolūku vadīti, 
krāsnīs un plītīs cenšas sade-
dzināt ne tikai izlasītās avīzes, 
krāsainos reklāmas bukletus, 
bet arī pārtikas iesaiņojuma 
plēves, maisiņus, tetrapakas, 
pat plastmasas pudeles. Ne-
pilnīgas sadalīšanās rezultātā 
mājas skurstenis aplīp ar sod-
rējiem un nesadegušajiem 
atkritumiem, gaisā nokļūst 
indīgas vielas, atsevišķos ga-
dījumos izraisot pat traģiskus 
ugunsgrēkus.

Ingrīda Feldmane,
Īpašuma apsaimniekošanas 

un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas vadītāja

PAGASTS ĪRE APKURE ŪDENS, 
KANALIZĀCIJA

ATKRI-
TUMI

APSAIMNIE-
KOŠANA KOPĀ

Ābeļu 8405 26327 13219 3659 6332 57942

Dignājas 1961   1186 155 99 3401

Dunavas 1206 7194 1406 650 2084 12540

Kalna 3790   4048 1613 61 9512

Leimaņu 3480   826 350 443 5099

Rubenes 1181   1025   1345 3551

Zasas 5125 35902 17850 5456 17178 81511

KOPĀ 25148 69423 39560 11883 27542 EUR

par 
komunālo 
maksājumu 
parādiem

Joprojām aktuāla problēma 
pagastos ir arī komunālo maksā-
jumu parādi. Katru mēnesi iedzī-
votājs, kurš izmanto pašvaldības 
komunālos pakalpojumus, saņem 
rēķinu. Ja rēķini netiek maksāti 

jau ilgāku laiku, tad tiek nosūtīts 
brīdinājums. Šādā gadījumā ir 
iespējams slēgt vienošanos par 
parādu nomaksu, vienojoties, 
cik ilgā periodā un kā parādi tiks 
nomaksāti. Ja parādi joprojām 
netiek maksāti, tad pakalpojuma 
ņēmējs saņem pirmstiesas brīdi-
nājumu. Ja arī tad parādi netiek 
maksāti, tad pie parādu piedziņas 
jau ķeras tiesu izpildītājs.

Aicinām parādniekus tomēr 
nevilkt garumā parādu apmaksu, 
jo pēdējā laikā pašvaldība aizvien 
aktīvāk sniedz pieprasījumus tie-

sā. Tāpat komunālo maksājumu 
nemaksāšanu var uzskatīt par 
ļaunprātīgu rīcību arī pret citiem 
novada iedzīvotājiem, kuri neiz-
manto pašvaldības piedāvātos 
komunālos pakalpojumus.

Vislielākie parādi ir Ābeļu un 
Zasas pagastos. Viscītīgāk parā-
dus nomaksā Dignājas un Ru-
benes pagastu iedzīvotāji. Šeit 
iespējams iepazīties ar Jēkabpils 
novada Finanšu un ekonomikas 
nodaļas grāmatvedes G.Lācītes 
sagatavoto informāciju:

Jēkabpils novada pašvaldība

arī šogad tiks rīkota 
labdarības akcija 
“dzīvo vesels!”

Jēkabpils reģionālās slimnīcas 
apkalpotajā teritorijā arī šogad no-
risināsies labdarības akcija “Dzīvo 
vesels!”. Tās laikā pacientiem tiks no-
drošinātas bezmaksas medicīniskās 
konsultācijas, savukārt daļai pacien-
tu – bezmaksas operācijas.

Tāpat kā iepriekš, arī šoreiz lab-
darības akcijā “Dzīvo vesels!” varēs 
piedalīties sociāli mazaizsargātie 
iedzīvotāji no Jēkabpils un apkārtē-
jiem novadiem – pensionāri, cilvēki 
ar īpašām vajadzībām un politiski re-
presētās personas. Konsultācijas tiks 
sniegtas pacientiem ar plecu, ceļu 
locītavu, plaukstas locītavu problē-
mām, tāpat pacientiem ar muguras 
problēmām, vēdera ķirurģiskām 
problēmām, trūci vai bruku, kā arī 
cilvēkiem ar pēdu problēmām. Bez 
maksas strādāt sabiedrības labā pie-
teikušies traumatologi ortopēdi, ķi-
rurgi, anesteziologi, kā arī podologs 
un ultrasonogrāfijas speciālists. Līdz 
šim akcijā piedalījās galvenokārt 
Latvijas mediķi, bet šogad akcija ie-
cerēta starptautiskā līmenī. Tiek uz-
aicināti speciālisti no kaimiņvalstīm 
– Ukrainas, Krievijas un Lietuvas.

Pagājušajā gadā vairāk nekā 200 
pacientiem tika sniegtas konsultāci-
jas, savukārt 16 pacientiem – veiktas 
bezmaksas operācijas. Šogad, iesais-
toties 13 mediķiem, iecerēts palīdzēt 
vēl vairāk klientiem – paredzētas 
300 līdz 350 konsultācijas, kā arī ap-
tuveni 20 operācijas. Ar personālu, 
iekārtām un infrastruktūru akciju ik 
gadu atbalsta Jēkabpils reģionālā 
slimnīca.

Pirmajā dienā notiks konsultāci-
jas, kuru laikā tiks izmeklēti pacienti 
un atlasīti pacienti iespējamajām 
operācijām uz nākamajām dienām. 
Ja pacients piesakās šai akcijai, tad 
viņam jābūt gatavam uz to, ka viņam 
jāierodas nākamajā vai aiznākamajā 
dienā uz operāciju, lai nebūtu tādu 
gadījumu, ka ir pieraksts, pacients 
atnāk uz konsultāciju, bet tad, kad 
jāveic operācija, pēkšņi atsakās.

Ik gadu akciju finansiāli atbalsta 
Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu 
pašvaldības, kā arī citi privātie spon-
sori. Jēkabpils novada pašvaldība 
akciju šogad atbalsta ar 1500 eiro 
lielu līdzfinansējumu. Jau otro gadu 
pēc kārtas akciju atbalstīs arī Apvie-
noto Arābu Emirātu vēstniecība.

Akcijas norise plānota no 11.līdz 
13. decembrim, bet iedzīvotāju pie-
teikšanās uz konsultācijām sāksies 
27. novembrī. Akcijas tālruņa nu-
murs, uz kuru varēs zvanīt, lai pie-
teiktos, tiks publicēts 25. novembrī.

Sandra Paegļkalne
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senioru diena “mežvijās”

Šodien, kad kļavu lapas sār-
tojas visdažādākajās krāsās no 
dzelteniem līdz sarkanīgiem to-
ņiem, šodien, kad dārzos zied 
miķelītes un mārtiņrozes, rudens 
salnām spītējot zālē – gozējas ne-
salasītie āboli. 1. oktobrī kalendārs 
vēsta par Starptautisko senioru 
dienu. Starptautiskās senioru 
dienas pirmsākumi meklējami 
1991. gadā, kad ANO Ģenerālā 
asambleja izsludināja 1. oktobri 
par Starptautisko senioru dienu. 
Mērķis ir pievērst sabiedrības uz-
manību iedzīvotāju novecošanās 
problēmām, veco ļaužu dzīves 
problēmām un grūtībām, vientu-
lībai mūža nogalē. Līdzīgi kā cit-
viet Latvijas pagastos, pilsētās arī 
Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” 

senioriem bija iespēja labi pavadīt 
1. oktobra pēcpusdienu ar Pēteri 
Draņeviču un Aleksandru Goru. 
Mūziķi mūs priecēja ar latviešu 
tautā iemīļotām dziesmām. Kopī-
gi minējām mīklas, spēlējām rota-
ļas. Pēc mūziķu teiktā, viņi labprāt 
apmeklē un sniedz koncertus da-
žādās vietās. Pasākumā piedalījās 
Leimaņu pagasta bibliotēkas va-
dītāja Līga Lācīte ar sekojošu no-
vēlējumu: Mēs paši zīmējam savu 
dzīvi, un nav svarīgi, cik labi vai 
slikti mākslinieki mēs esam, gal-
venais, kādas krāsas mēs izvēla-
mies… dzeltenā – dzīvespriekam, 
sarkanā – veselībai, mīlestībai, zilā 
– sapņiem. Novēlu Jums – dzīves-
prieku, veselību, izturību, spēku 
un tuvo cilvēku sirds siltumu. Liels 
paldies Sociālās aprūpes nama 
darbiniekiem, kuri labprātīgi pie-
dalījās pasākuma organizēšanā 
un norisē. 

Sociālās aprūpes nama 
“Mežvijas” vadītājs –

Sociālais darbinieks Leimaņu 
pagastā Kaspars Vaišlis

sociālā dienesta pieredzes 
apmaiņas brauciens uz tartu

2019. gada 18. oktobrī Jēkab-
pils novada Sociālā dienesta 
darbinieki devās skaistā un tālā 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Igauniju, lai piedalītos SIA 
“Profesionālās pilnveides un su-
pervīzijas centrs “AISMA” orga-
nizētajā izbraukuma seminārā 
”Sociālā darba labā prakse Tartu 
pilsētā (Igaunija)”.

Sociālie darbinieki divas die-
nas varēja smelties pieredzi, kā 
tiek organizēts sociālais darbs 
un aprūpe kaimiņvalstī. Tikša-
nās laikā Tartu pilsētas Sociālā 
atbalsta un veselības aprūpes 
departamenta un sociālo in-
stitūciju vadītāji un darbinieki 
iepazīstināja mums ar depar-
tamenta struktūru un darba 
organizāciju, sociālo pakalpoju-
mu, sociālās palīdzības veidiem 
un to administrēšanu pilsētā. 
Departamentā ir vairākas no-
daļas, kas sniedz nepieciešamo 
atbalstu un palīdzību dažādām 
iedzīvotāju grupām – Aprūpes 
un aizbildniecības nodaļa, Bēr-
nības aizsardzības nodaļa, Soci-
ālā darba nodaļa, Attīstības un 
administratīvā nodaļa, Veselības 
aizsardzības nodaļa.

Departamenta pārraudzī-
bā esošās institūcijas – Tartus 
Aprūpes nams (veci cilvēki un 
personas ar speciālām vajadzī-

bām), Bērnu patversme (bērni, 
kas palikuši bez mājām un aprū-
pes, vardarbībā cietušie bērni), 
Dienas centrs „Kalda” (piedāvā 
aprūpes mājās pakalpojumus, 
brīvā laika pakalpojumus, inte-
rešu pulciņus, veļas mazgāša-
nas pakalpojumu, ārstniecisko 
vingrošanu un masāžas veciem 
cilvēkiem un cilvēkiem ar funk-
cionāliem traucējumiem), Pa-
tversme (naktsmājas un dienas 
centra pakalpojumu bezpajumt-
niekiem).

Pieredzes apmaiņas pasāku-
mu bagātināja arī tajā ietvertā 
kultūras programma. Brauciena 
noslēgumā Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta darbinieki ap-
skatīja Tartu vecpilsētas ieliņas, 
Tartu Universitāti, Rātslauku-
mu, Doma kalnu. Tartu ir ar ko 
lepoties – skaists Rātslaukums 
ar slaveno Skūpsta statuju vidū, 
Doma kalna parks ar majestātis-
kām drupām un Eņģeļu tiltiņu, 
un Tartu augstskolas kopmītnēs 
kādreizējie studenti un nācijas 
idejas radītāji Valdemārs un 
Biezbārdis izvēlējās vārdu un ka-
roga krāsas Latvijai.

Informāciju sagatavoja Larisa 
Zeltiņa, Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja

Radošs piektdienas vakars 
Sēlijas prasmju muzejā

26. oktobra vakaru Sēlijas 
prasmju muzejā pavadījām 
skaisti un ekoloģiski! Mūs ar 
“zero waste” jeb bezatkritumu 
dzīvesveidu iepazīstināja Ag-
rita Sabīne Puķīte, kura pati ir 
šāda dzīvesstila piekritēja. Ag-
rita pastāstīja par to, kas lika 
viņai izvēlēties bezatkritumu 
dzīvesveidu; kāpēc ir būtiski 
par to aizdomāties; cik tomēr 
tas ir vienkārši! Pēc šī stāstījumā 
pievērsāmies radošajai daļai. 
Izmantojot dažādas eļļas, cu-

kuru un kafijas biezumus, tika 
pagatavots barojošs ķermeņa 
skrubis. Tāpat arī visas kopīgi 
izgatavoja katrai pa lūpu bal-
zamam, kas noteikti palīdzēs 
drēgnajos rudens vējos.

Vēlreiz paldies Agritai par in-
teresanto nodarbību! Kā ar pal-
dies visām par izrādīto interesi! 
Tiekamies nākošajās darbnīcās!

Eva Strika,
Sēlijas prasmju muzeja 

vadītājas v.i.

Diena ar rudens pieskārienu

Zied saules krāsās – īpaši priekš Jums

Lieciet to vāzē, un prieks lai aug,

Radot vietu, laimei kur dzimt! 
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Pieredzi darbam smeļas Siguldas novadā

5. oktobrī kultūras darbinieki 
un bibliotekāri no Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Salas un Vie-
sītes novadiem viesojās Siguldā 
un Siguldas novadā, lai iepazītos 
ar kolēģu darbu un paņemtu sev 
kaut mazumiņu no redzētā. Visas 
dienas garumā ar mums kopā 
bija kultūras centra“ Siguldas 
devons” direktore Jolanta Borīte.

Pirmā pietura-Jūdažu sabied-
riskais centrs – iedzīvotājiem 
kopienas sanākšanas vieta ar 
bibliotēku, zāli, sociālo pakalpo-
jumu piedāvājumiem, pasta gal-
du, kurš darbojas 1 stundu dienā.

Siguldas novada kultūras 
nams un bibliotēka. Kultūras 
namā darbojas dažādu paaudžu 
amatiermākslas kolektīvi, no-
tiek dažādi sarīkojumi. Kultūras 
nama vadītājas mērķis ir ar ne-
tradicionālām metodēm saliedēt 
visu paaudžu kolektīvus. Inte-
resanta iepazīstināšana ar savu 
namu caur smiekliem un dažā-
diem uzdevumiem. Viesojāmies 
arī Siguldas novada bibliotēkā. 
Bibliotēkas praktizē inovatīvu 
piedāvājumu bērniem vasaras 
periodā-grāmatu mājiņas-krā-
sainas un pievilcīgas. Vienaldzīgi 

garām nepaiesi.
Siguldas novada kultūras 

centrs “Siguldas devons” pēc 
rekonstrukcijas uzsācis 2. sezo-
nu. Šajā sezonā īpaši gaida cie-
mos jaunos skatītājus. Iniciatīvas 
“Skolas soma” ietvaros daudz-
veidīgs piedāvājums visām vecu-
ma grupām. “Siguldas devons” ir 
daudzfunkcionāla un konkurēt-
spējīga reģionālās kultūras un 
mākslas telpa, kura darbojas kā 
amatiermākslas kolektīvu māj-
vieta, kā koncertzāle, kā mākslas 
un izstāžu galerija un ir iecie-
nīta kooperatīvo pasākumu un 
konferenču norises vieta.     Šeit 
apvienotas struktūrvienības – 
Siguldas pagasta kultūras nams, 
Jūdažu sabiedriskais centrs, Al-
lažu tautas nams, Mores pagasta 
tautas nams un Siguldas novada 
bibliotēka ar apakšstruktūrām. 
Katra no kultūras iestādēm veic 
savas funkcijas un uzdevumus.

Ar īpašu auru mūs sagaidīja 
Allažu tautas nams. Nams atro-
das lauka vidū, 2 km attālumā 
no Allažiem un šim namam ir 

savs stāsts – celts 1926. gadā kā 
Aizsargu nams. Savu dzīvi dzī-
vojis, tad uz laiku slēgts, bet pa-
teicoties aktīvajiem dejotājiem, 
atguvis jaunu elpu, un tagad šeit 
darbojas jau 5 amatiermākslas 
kolektīvi un notiek dažādi sarī-
kojumi.

Apskatījām “ Balto Flīģeli”- 
mākslas skolu un akustiskā kon-
certzāli, atjaunoto Siguldas pils 
kompleksu, bobsleja un kamani-
ņu trasi.

S! SIGULDA AIZRAUJ! Ja par 
kultūru – Operas svētki, Dainu 
kalns, koncertzāle “ Baltais flīģe-
lis”, kultūras centrs” Siguldas de-
vons”, Kremerata Baltica festivāls 
– tā ir Sigulda. Un vēl daudz kas 
cits – Ziemas sports, emocijas un 
piedzīvojumi dažādās atrakcijās, 
zelta rudens lapu laiks.

 Inta Tomāne, Jēkabpils 
novada kultūras pārvaldes 

vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā
Foto: Jānis Pastars

baltu vienības dienā kupišķu pilskalnā 
lietuvā viesojas folkloras kopa “dignōjīši” 

Svētdien, 22. septembrī, tika 
atzīmēta Baltu vienības diena, pie-
minot 1236. gada 22. septembra 
vēsturiskos notikumus, baltu tau-
tām Saules kaujā sakaujot krust-
nešu Zobenbrāļu ordeni. Kopš 
neatkarības atjaunošanas abas 
baltu valstis - Latvija un Lietuva - ir 

vienas no ciešākajiem sadar-
bības partneriem. Kopīgais 
valodas, kultūras un vēstu-
res mantojums kalpoja par 
pamatu tam, lai 2000. gadā 
abu valstu parlamenti 22. 
septembri pasludinātu par 
Baltu vienības dienu. Šīs die-
nas būtība ir veicināt latviešu 
un lietuviešu, šodien pasaulē 
vienīgo baltu valodās runā-
jošo tautu, tuvināšanos un 
draudzību. Ik gadu šajā datu-
mā Latvijā un Lietuvā notiek 
kopīgi svētki- baltu kopienu 
pulcēšanās, svinīgas uzrunas, 
folkloras kopu sadziedāšanās 
un galvenokārt – uguns ie-
degšana senajos pilskalnos.

Arī šoreiz pasākums tika 
atklāts ar Baltu vienības ugunsku-
ra aizdegšanas rituālu, kur katra 
folkloras kopa dziedāja sava et-
nogrāfiskā novada dziesmu. Lie-
tuviešu folkloras kopu izpildījumā 
dzirdējām sutartines, kas ir unikāla 
lietuviešu tradicionālās mūzikas 
dziedāšanas forma, ko parasti 

dzied sievietes vairākās balsīs, 
veidojot polifonisku skanējumu. 
Sutartiņu dziedāšanas tradīcija ir 
viena no lietuviešu nemateriālā 
mantojuma vērtībām, kas iekļauta 
UNESCO sarakstā.

Baltu vienības ugunskurs tika 
iededzināts Kupišku pilskalnā 
Lietuvā, ko organizēja vietējais 
kultūras centrs un etnogrāfiskais 
muzejs. Starptautiskajā folkloras 
un senās amatniecības festivālā 
„Baltu vienības diena Kupišku pils-
kalnā” Latviju pārstāvēja Jēkabpils 
novada Dignājas pagasta folkloras 
kopa „Dignōjīši” ar vadītāju Aīdu 
Bikaunieci.

Baltu vienības dienas noslēgu-
mā tika godināts turpat Kupišku 
pilskalna galā augošais ozols, kur 
visi dalībnieki vienojās lietuviešu, 
latviešu un prūšu dziesmās, kā arī 
tika dedzināts tradicionālais salmu 
āzis.

Lai arī šajā dienā laika apstākļi 
mūs nelutināja it nemaz, bet to-
mēr katram „Dignōjīšu” dalībnie-
kam šis pasākums paliks atmiņā 

ar pozitīvām emocijām, kopības 
sajūtu un apziņu, ka mūsu spēks 
ir mūsu saknēs, mūsu senajā dzī-
ves un pasaules izpratnē. Mūsu 
nākamība ir senatnes pētīšanā un 
daudzināšanā, dzīvē atbilstoši pa-
saules un saules dzīves ritējumam. 
Katrs no mums guva milzīgu ra-
došo enerģijas lādiņu un patiesu 
apliecinājumu, ka mūsu folkloras 
vērtības ir dzīvas un tiks ilgi sagla-
bātas.

Jēkabpils novada kultūras 
pārvaldes

pasākumu organizatore 
A.Ozoliņa,

I.Bokānes foto
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1939. gada 8. oktobrī tika iesvētīta Zasas seš-
gadīgā pamatskola. Toreizējais skolas pārzinis 
Ādams Klucis savā uzrunā izteica vēlējumu: 
„Lai skolas ēka pēc iespējas apmierinātu visas 
tās prasības, kas tai uzliktas! Lai skolā mājotu 
vienprātība, saticība, mīlestība un īsta darba 
griba kā skolotāju, tā arī skolēnu starpā. Lai šinī 
skolā pilnā mērā tiktu sasniegti visi tie augstie 
prasījumi, kuri skolai jādod gan sirds un prā-
ta, gan nacionālās un veselības attīstībā! Lai šī 
skola būtu pulcinātāja un sava pagasta plašas 
apkārtnes audzinātāja un vadītāja! Lai no šis 
skolas izplūstu gaisma – radošā, laimi nesošā 
gaisma!”

2019. gada 8. oktobrī, nu jau Zasas vidussko-
las audzēkņi, skolotāji un viesi pulcējās skolas 
zālē, lai godinātu skolu tās 80. jubilejā. Pasāku-
mu atklāja skolas direktore Arnita Pore, atgādi-
not, ka, mērot ar pasaules vēstures mērauklu, 
80 gadi ir maz, bet, salīdzinot ar cilvēka mūžu, 
tas jau ir daudz. Tas ir bagātīgs un svētīgs cilvē-
ka mūžs. Viņa aicināja iztēloties, kā šeit skanēja 
skolēnu un skolotāju balsis un soļi pirms as-
toņdesmit gadiem, cik atbildīgi tolaik skolotāji 
veda skolēnus pa zināšanu takām. Ir pagājis 
laiks, un tagad mēs atstājam savus soļus un 
pēdas skolas vēsturē, un tikai no mums pašiem 
atkarīgs, kādus soļus un pēdas šodien atstājam.

Direktore atgādināja, ka šajā nedēļā skolai 
veltītie labie darbi ir vieni no šiem soļiem: gan 
stādītie ziedi, košumkrūmi vai kociņi, gan sko-
lēnu veiktie pētījumi par savas dzimtas saistību 
ar Zasas vidusskolu, gan arī skolēnu veltījumi 
un novēlējumi savai skolai būs redzami arī nā-
kotnē, kad tagadējie skolēni atkal iegriezīsies 
skolā, lai apskatītu, kā aug, zaļo un zied šodien 
stādītais; kā tagadējo skolēnu veiktie pētījumi 
un novēlējumi skolai tiek lasīti un pārlasīti, kā 
dzimta, par kuru šodien veidots apraksts, tur-
pina nākt uz skolu un iegūt izglītību Zasas vi-
dusskolā. Direktore noslēdza savu uzrunu ar at-
gādinājumu, ka nav laime tālumā jāmeklē, vien 
jāliek auss pie savas zemes, kurā tu esi ieaudzis 
un kurai tu piederi, un jāklausās - lēni, uzmanī-
gi: tava sirds ir te. Viņa novēlēja visiem, kuru 

soļi un sirdspuksti šo-
brīd skan vienā ritmā ar Za-

sas vidusskolu, piedzīvot daudz skaistu mirkļu, 
prieku, veiksmes stāstu, izdošanos un vienkārši 
cilvēcīgu prieku, lai pēc gadiem varētu teikt: ša-
jās skolas sienās mīt manas visskaistākās atmi-
ņas, un lai Zasas vidusskola dzīvo saules mūžu!

Pie mums šajā dienā bija ieradušies arī viesi. 
Jēkabpils novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Aivars Vanags savu uzrunu iesāka ar 
apgalvojumu, ka novada pašvaldība vairs skolā 
neuzskata sevi par ciemiņiem, jo ir ļoti iemīļoju-
ši šo skolu. Sveicot visus skaistajā jubilejā, viņš 
atgādināja, ka mēs visi šodien esam liecinieki 
skolas jubilejai un mūsu vārdi ir ierakstīti sko-
las vēsturē. Lai cilvēks izaugtu par labu cilvēku, 
svarīgi ir divi posmi: ģimene, lai cilvēks sāktu 
veidoties, un skola, kas uz kādu laiku kļūst par 
skolēnu ģimeni, tāpat kā skolotāji kļūst par 
otrajiem vecākiem, kas uzklausa, māca un au-
dzina mūs - kādi ielikti pamati, cik gudrs un 
apzinīgs tiks audzināts skolēns, tāds arī cilvēks 
veidosies. Diemžēl, salīdzinot ar astoņdesmit 
gadu senu pagātni, kad skolas atvēra, tagad 
mūsu valstī skolas slēdz ciet. Diez vai tas dos 
mūsu sabiedrībai kādu labumu.

Prieks, ka skola ir eksistējusi vienu kārtīgu cil-
vēka mūžu, kad daudz kas pieredzēts un daudz 
kas noticis. Prieks, ka katrs no mums varēs 
saukt šo skolu par savējo, tāpat kā to par savējo 
var saukt novada pašavaldības domes priekš-
sēdētājs, jo tā ielikusi pamatus viņa tālākajai 
darbībai. Viņš novēlēja katram no skolēniem un 
skolotājiem saukt šo skolu par savējo! Dāvanā 
9 ziedi - katrai pagājušajai un nu jau aizsāktajai 
desmitgadei, kā arī dāvanu karte.

Ciemos bija atbraukusi arī Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektore Gunta Dimitrijeva, 
kura sākumā aicināja atsaukties tos skolēnus, 
kuriem patīk šeit mācīties. Lielākajai daļai tas 
tiešām patīk. Viņa atgādināja, ka ikdiena ir skar-
bāka nekā svētki, ka svētkus vajag izbaudīt, 
bet jāatceras, ka ik dienu ir kārtīgi jāpastrādā, 
lai varētu svētkus svinēt. Viņa dāvināja skolai 
grāmatu par Lāčplēša Kara ordeņa un Brīvības 
krusta kavalieriem, novēlot mīlēt ne tikai savu 
skolu, bet arī savu zemi, visus apkārtējos, rei-

zēm samīļot visus savus 
tuvākos, kā šodien sa-
mīļosim skolu, un savā 
starpā dzīvot draudzīgi, 
lai Zasas vidusskolas 
vārds izskanētu tikai 
pozitīvi!

Skolu jubilejā sveica 
Zasas pagasta pārvald-
nieks Kristaps Tēts, kurš 
atzinās, ka lepojas ar 
mūsu skolu, un dāvi-
nāja skolai ziedus, kam 
noteikti atradīsies vieta, 
kur to iestādīt skolas ap-
kārtnē un priecēt mūsu 
acis.

Turpinājumā visi klāt-
esošie noskatījās filmu par Zasas vidusskolas 
vēsturi, kas tapusi uz skolas 70 gadu jubilejas 
salidojumu. Filmas daļas komentēja vēstures 
skolotāja Sarmīte Upeniece. Filma kopumā sa-
stāv no sešām daļām: kā skola izskatās dažādos 
gadalaikos, skolas vēsture, kāda bija vecā skola, 
kuru dažās vietās varēja skatīt kā palielināmajā 
stiklā; padomju laiki ar jauniešu organizācijām, 
formām, nozīmītēm, ierindas skatēm; sk. Cišas 
un sk. Urbacānes stāstījums par komunisma 
celšanu, kā tolaik nedrīkstēja izmantot savu 
sarkanbaltsarkano karogu, bija cits valsts no-
saukums, daudz lietoja krievu valodu; filma 
turpinājās par mācību darbu un skolotājiem; 
darbiem padomju saimniecībā, klašu uzkopša-
nu, dežūrām virtuvē, sportistu sasniegumiem; 
izlaidumiem kopš 1950.gada, ar kleitām, dāva-
nām. Pirms filmas noslēguma skolotāja dalījās 
pārdomās, kā to visu vajadzēja turpināt, līdz 
nosprieda, ka nobeigums būs tāds: ja kāds 
atkal nāk uz skolu, tad skolas gadi turpināsies! 
Skolēni varēja atpazīt arī sev tuvus cilvēkus, pat 
dažus tagadējos skolēnus. Filmas noslēgumā 
izskanēja aplausi filmas veidotājiem sk. Sarmī-
tei Upeniecei un Kasparam Sēlim!

Pēc pasākuma skolas zālē visi skolēni un 
skolotāji pulcējās skolas priekšā. Sadevušies 
rokās, visi virtenītē gāja apkārt skolai. Gājienu 
pavadīja "Nepareizā dziesma" (Par zaļu pat vēl 
zaļāks...), ko dziedāja visi pasākuma dalībnieki. 
Ejot apkārt skolas ēkai, mēs simboliski "samīļo-
jām" savu skolu! Pēc tam atkal sapulcējāmies 
skolas priekšā, veidojot kopīgu daudzrindu 
apli. Te nu mēs visi esam fotogrāfijā - tie, kas šo-
brīd sauc Zasas vidusskolu par savējo!

Kā jau svētku dienā, iederējās dziesmas, de-
jas un rotaļas, bet vestibilā visus gaidīja pārstei-
gums - svētku kliņģeris!

Par svētku klātbūtni vēstīja gan skolas no-
formējums: visu trīs dīķīšu ūdensrozes skolas 
vestibilā, gan arī akcijas un izstādes, kas veltītas 
skolas jubilejai. Skolas zālē šajā nedēļā tika ap-
kopoti skolēnu novēlējumi savai skolai, kā arī 
veltījumu dzejoļi un radošie darbi "Es lepojos 
ar savu skolu" un pētījumi par savas ģimenes/
dzimtas saikni ar Zasas vidusskolu.

“Baltā Ceļa” redkolēģija
Foto: I.Aišpure

Te nu mēs visi esam - tie, kas šobrīd sauc Zasas vidusskolu par savējo!

zasas skolas ēkai – 80
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aizvadīts ikgadējais koncerts – 
konkurss „atnāc ar savu dziesmu”

Ar pozitīvām emocijām aizvadīts ik-
gadējais koncerts – konkurss „Atnāc ar 
savu dziesmu”. Daudziem mūzikas mī-
ļotājiem šis ir iemesls reizi gadā saņem-
ties un uzkāpt uz skatuves, citiem tas ir 
kārtējais iemesls parādīt savu talantu 
plašākai publikai, bet pārējiem tā ir ie-
spēja baudīt lielisku koncertu. Šī gada 
konkursā, kurš Zasas kultūras namā no-
risinājās 26. oktobrī,  redzējām 17 dalīb-
nieku priekšnesumus un vērtējām tos 
trīs kategorijās: bērnu grupā, jauniešu 
grupā un pieaugušo vecuma grupā. Da-
lībnieku sniegumu vērtēja profesionāla 
žūrija, kuras sastāvā bija mūzikas peda-
goģe, koru diriģente Sandra Bondare, 
mūzikas pedagoģe, komponiste, dzie-
dātāja Kristīne Studāne – Indriksone un 
Jēkabpils BJC direktors, mūziķis Oskars 
Elksnis. Visa vakara garumā ar koncerta 
- konkursa dalībniekiem un skatītājiem 
kopā bija arī atraktīvais vakara vadītājs 
Valters Krauze, kuru aizskatuvē pacietīgi 
gaidīja arī viņa jaunā ģimenes locekle – 
draudzīgā suņu meitene Bella.

Koncerta – konkursa dalībnieki bija 
rūpīgi gatavojušies, daudzu dalībnieku 
sniegums bija ļoti līdzvērtīgs, tāpēc žū-
rijas darbs nebija viegls. 1. vietu bērnu 
grupā žūrija piešķīra Laumai Kalniņai, 
kura a capella izpildīja latviešu tautas-
dziesmu „Sēju jauku rožu dārzu”. Vis-
lielākā konkurence bija starp jauniešu 
grupas konkursa dalībniekiem, kur 1. 
vietu ieguva Deniss Garkalns, kurš pie 
mums bija ieradies no Daugavpils nova-

da un izpildīja Eda Šīrana dziesmu „Pho-
tograph”. Pieaugušo vecuma grupā, 5 
dalībnieku konkurencē, 1. vietu izcīnīja 
Arnis Čakstiņš, kurš vienīgais šajā vaka-
rā izpildīja savu oriģinālkompozīciju ar 
nosaukumu „Pieskaries debesīm”. Arī 
skatītāju viedoklis bija ļoti līdzīgs žū-
rijas vērtējumam- skatītāju simpātijas 
balvu bērnu grupā ieguva Lauma Kalni-
ņa, jauniešu grupā Deniss Garkalns, bet 
pieaugušo vecuma grupā skatītāji savu 
simpātijas balvu piešķīra ikgadējai kon-
kursa dalībniecei Indrai Savickai, kura 
šajā pirmssvētku laikā izpildīja patriotis-
ko dziesmu no rokoperas „Lāčplēsis” „Uz 
krustcelēm mazs bērniņš”.

Paldies Jānim Bisānam par palīdzību 
dalībniekiem priekšnesumu sagatavo-
šanā, Aivaram Daņiļevičam par skaņas 
un gaismu nodrošinājumu. Paldies Jā-
nim un Laurai, kā arī Aivaram un Raitim 
par lustīgo ballīti pēc koncerta. Paldies 
pasākuma dalībniekiem, kā arī ikvienam 
palīgam, kurš piedalījās pasākuma tap-
šanā un īstenošanā!

Ik reizi, kad redzi, kāda prieka dzirk-
stelīte deg dalībnieku acīs pirms doša-
nās uz skatuves, kārtējo reizi pārlieci-
nies, ka šādām tradīcijām ir jādzīvo vēl 
ilgi, tāpēc nāciet ar savu dziesmu cie-
mos uz Zasas kultūras namu arī nākam-
gad! Uz tikšanos!

Laura Aišpure, Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes vadītāja

26. septembrī Jēkabpilī   notika   Jēkabpils ap-
riņķa tautas deju kolektīvu vadītāju informatīvā 
sanāksme. Ir sākusies jauna darba sezona ama-
tiermākslas kolektīviem, arī dejotājiem. Aizvadīta 
radoša darba sezona, notikusi deju skate, deju 
sadanči un koncerti, tuvi un tāli braucieni un vasa-
ras kulminācija – Sēlijas apvienības Tautas māks-
las svētki “Sēlija rotā”. Un jau 28. septembrī daļa 
kolektīvu posās uz “Sēlijas dienām” Nacionālajā 
bibliotēkā Rīgā pārstāvēt savu novadu un iedejot 
jauno darba sezonu. Viss ir procesā, kolektīvi arī 
šajā starpsvētku periodā aktīvi darbojas, jo 2023. 
gadā notiks XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XXVII deju svētki. Un arī šie svētki  būs īpaši – 2023. 
gadā Dziesmu svētkiem – 150.

Par norisēm un aktualitātēm deju nozarē  pa-
stāstīja Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadī-
tāja Elita Treilone. Nākošajā vasarai gatavosimies 
skatei,   Latgales kultūrvēsturiskā novada deju 
svētkiem 30.maijā Preiļu estrādē. Šajā koncertā 
piedalīsies visas deju grupas. Repertuārs arī jau ir 
zināms – programmā iekļautas Latgales horeo-
grāfu tautas dejas – jestras, interesantas, amizan-
tas. Daudzas no tām dejotas, kā arī jaunas dejas. 
VIII Tautas mākslas svētki “ Sēlija rotā” nākošajā va-
sarā notiks Ilūkstē, kā arī daudzi deju koncerti un 
kultūras aktivitātes novados un pilsētā.

Sanāksmē piedalījās deju kolektīvu vadītāji no 
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes nova-
diem un Jēkabpils pilsētas.

Paldies   par atsaucību un aktivitāti, jo sezona 
jau sākusies un pamazām ieejam  mēģinājumu un 
darba ritmā. Nekas jau nerodas no nekā. Jo sanāk 
kopā cilvēki ar mērķi – dejot. Bet kopā ar vadītāju 
šis mazais mērķis pārtop lielā- skaisti dejot!

Lai mums izdodas!

Inta Tomāne, 
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes 

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Jaunu darba sezonu 
uzsāk Jēkabpils apriņķa 
deju kolektīvi

Septembra mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts 1 jaundzimušais – 
zēns (bet nav mūsu novada 
iedzīvotājs).

Oktobra mēnesī reģistrēti 2 
jaundzimušie - zēns un meitene 
(novada iedzīvotāja).

Vien gaišas mīlestības vārdā
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj.
No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.
Tam mīlestību tālāk nest.
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Jēkabpils novada bibliotēku 
aktualitātes

Ābeļu bibliotēkā...
Novembrī Ābeļu bibliotēkā skatāma izstāde "Ar Ābeļu pagastu saistī-

tie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri".
No 9. līdz 22. decembrim Ābeļu bibliotēkā skatāma rokdarbu pulciņa 

"Bitītes" sarūpētā rokdarbu izstāde "Ziemassvētki klāt!". 
11. un 18. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Ābeļu bibliotēkā 

notiks čaklo rūķu Ziemassvētku darbnīca, kurā aicinām piedalīties visus 
interesentus, veidosim apsveikumu kartiņas, dāvanu kastītes, zīmēsim, 
līmēsim, tamborēsim, gatavosim dāvaniņas!

Sakarā ar mācību praksi Ābeļu bibliotēka novembrī slēgta, būs atvēr-
ta 15. un 22. novembrī. Saziņai tel. 26120712.

Ineta Survillo,
Ābeļu bibliotēkas vadītāja

pasākumi dignājas bibliotēkā
Sagaidot Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienu, Dignājas biblio-

tēkā no 5. novembra apskatāma izstāde: “LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅAS. 
AUGŠZEMES PARTIZĀNU PULKAM-100”;

22. novembrī plkst. 16.00 Dignājas bibliotēkā pasākums: “Šī zeme ir 
Dieva dāvana”;

29. novembrī plkst. 16.00 Dignājas Ģimeņu centrā Ziemeļvalstu bib-
liotēku nedēļas ietvaros notiks literārs pasākums bērniem “Svētki Zie-
meļvalstīs”.

Dace Grigorjeva,
Dignājas bibliotēkas vadītāja

kalna bibliotēkā...
No 28. oktobra līdz 13. novembrim izstāde veltīta Latvijas Brīvības cī-

ņām -  "Ar ticību Latvijas saulei".
Maruta Orbidāne,

Kalna bibliotēkas vadītāja

23. oktobrī Leimaņu Tautas namā uz rudens svētkiem pulcējās Leima-
ņu bibliotēkas čaklie lasītāji. Mazie Pūčulēni, aktīvie Bērnu žūrijas dalīb-
nieki, aicinot līdzi savus draugus un radiniekus, kas pa skolēnu rudens 
brīvdienām ieradušies uz laukiem, sanāca kopā, lai interesanti pavadītu 
laiku, parunātos, apspriestu izlasītās grāmatas.

Pasākumā mūs apciemoja Pepija no Jēkabpils GB. Sapulcējušies pa-
sākuma viesi iepazinās, kur mācās, kur dzīvo. Kamēr Pūčulēni kopā ar 
vecākiem un Pepiju gatavoja un krāsoja pirkstiņlellītes (pūcīti), lielākie 
bērni minēja krusttvārdu mīklu par Bērnu žūrijas grāmatām. Pārrunājām 
izlasītās Bērnu žūrijas grāmatas. Katrs pastāstīja par grāmatu, kura šobrīd 
vislabāk patīk, apmainījām tās, lai līdz gada beigām varam izlasīt, balsot 
un vērtēt. Gan mazajiem, gan lielajiem bija jautras komandu stafetes ar 
bumbām, florbola nūjām, katrs ar lielu koka karoti izņēma no katla ābo-
lus un nesa uz imitētu grozu. Lielākie bērni orientējās apkārtnē – meklēja 

norādītās vietās apslēptas mantas, stafetēs sacentās ābolu mešanā, gaiļu 
cīņās.u.c.

Noslēgumā veidojām rudens vīru. Ietērpām svārkos, biksēs, pielikām 
matus, pēc tam rotātājām ar lapām. Tika nolasītas tautasdziesmas uz 
krāsainām koku lapām, kuras bērni paši izgrieza un krāsoja. Lapas tika 
piespraustas pie rudens vīra tērpa.

Pasākuma noslēgumā visi cienājās ar līdzpaņemtajiem našķiem.

No. 4. līdz 11. novembrim Leimaņu bibliotēkā izstāde "Jaunie talanti 
mums apkārt" (gleznas, darbi mālā)

No 7. novembra izstāde "Latvijas brīvības cīņas - 100";
13. novembrī plkst. 11.00 rīta stunda, veltīta ziemeļvalstīm "Svinēsim 

svētkus";
Decembrī pasākums "Ziemassvētkus gaidot".

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

rubeņu bibliotēkā…
Līdz 10. novembrim Tematiskā izstāde ,,Raibu raibās podziņas…”. Iz-

stādē eksponētas dažādu lielumu, formu krāsu pogas un podziņas.
30. oktobrī Slates struktūrvienībā notika interešu kopas sanākšana. 

Šoreiz gatavojām Ābolu- auzu pārslu pankūkas un pupiņu biezzupu ar 
skābētiem kāpostiem.

Slatē apskatāma pastāvīgā ekspozīcija “Uz neseno pagātni atskato-
ties”. Ekspozīcijā apkopoti dažādi materiāli par Slates iedzīvotājiem un 
sadzīvi. Apskatāmas Slates skolas hronikas, sadzīves priekšmeti, fotogrā-
fijas par kultūras dzīvi Slatē ( 1960-1980) un kolhoza laikiem Slatē, senie 
rokdarbi u.c.

Līdz 20. novembrim skatāma literatūras izstāde ,,Sēlijas patriotei, 
rakstniecei, novadpētniecei Lūcijai Ķuzānei – 92”

Literatūras izstāde,, Grāmatu jaunumi”.
31. oktobrī tika rīkots pasākums “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” (Iepa-

zīšanās ar grāmatu daudzveidību un dažādību). Pasākuma mērķis bija 
iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas 
un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem bija iespēja 
iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. 

No 4. līdz 11. novembrim Indras Zvirgzdiņas fotoizstāde „Pasaule pilna 
brīnumu”.

No 7. līdz 20. novembrim skatāma literatūras izstāde “Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!” Literatūras izstāde par Latvijas dibināšanu, grūtībām un 
cilvēkiem, ko ir izgājuši mūsu cildenie tautieši.

Līga Zālīte,
Rubeņu bibliotēkas vadītāja

“bitītes” rūpē dāvanas ziemassvētkiem
Ābeļu rokdarbu pulciņa "Bitītes" dalībnieces jau laicīgi sāk gatavo-

ties Ziemassvētkiem, aktīvi darbojas un veido dāvanu kastītes, kuras 
piepildīs ar saldumiem un dāvinās Ziemassvētkos pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri atrodas pansionātos un sociālās aprūpes namā "Mežvijās".

Pulciņa vadītāja Maija Mieze

leimaņu bibliotēka svin rudens svētkus
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Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
26. septembra domes sēde (protokols nr.16):

LĒMUMS Nr.272: Par Jēkabpils novada bāriņtiesas locekļu at-
brīvošanu un ievēlēšanu 

Atbrīvot Ievu Valteri no Jēkabpils novada Bāriņtiesas locekles 
amata ar 2019.gada 30.septembri un atbrīvot Ingrīdu Irbi no Jēkab-
pils novada Bāriņtiesas locekles amata saskaņā ar 09.09.2019. Vieno-
šanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Atbrīvot, neuzsākot 
pildīt amata pienākumus, A.M., no Jēkabpils novada Bāriņtiesas lo-
cekles amata. Ievēlēt Ainu Liepu, Jēkabpils novada Bāriņtiesas locek-
les amatā uz pieciem gadiem, nosakot pamata pienākumu pildīšanu 
Dunavas, Kalna un Zasas pagastos, pilnvaru termiņš sākas ar 2019.
gada 1. oktobri un uzlikt par pienākumu Ainai pēc ievēlēšanas amatā 
sešu mēnešu laikā uzsākt mācību programmas apgūšanu saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.984

LĒMUMS Nr.273: Par darbdienas pārcelšanu 2020. gadā
Pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, uz sestdienu, 

2020.gada 13.jūniju, visās Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs un uz-
ņēmumos, kur noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz 
piektdienai.

LĒMUMS Nr.274 un Nr.275: Par līdzfinansējuma garantiju Jē-
kabpils novada pašvaldības projektiem

Nodrošināt projekta Nr.19-05-AL24-A019.2204-000001 “Rakstnieka 
Aleksandra Grīna parka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā” līdz-
finansējumu 22095,28 eiro, t.sk: EUR 3000, kas ir 10% no projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām un EUR 19095,28 neattiecināmās iz-
maksas. Nodrošināt projekta Nr.19-05-AL24-A019.2207-000002 “Jauna 
sociālā pakalpojuma kompleksa sniegšanas vietas izveide Jēkabpils no-
vada Zasas ciemā” līdzfinansējumu 51440,70 eiro, t.sk: EUR 3000, kas ir 
10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un EUR 48440,70 
neattiecināmās izmaksas. Finansējumu plānot atbilstoši projektu īste-
nošanas laika grafikiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu 
realizācijai.

LĒMUMS Nr.276: Par bērnu rotaļu laukuma izveidi Brodos
Uzsākt bērnu rotaļu laukuma izbūvi Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābe-

ļu pagastā Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupu darbības nodrošinā-
šanai. Atļaut slēgt līgumu par būvniecības daļas realizēšanu ar SIA “BK 
Māja” ar piedāvāto līgumcenu 39333,93 eiro (bez PVN), pamatojoties uz 
Iepirkumu komisijas lēmumu.

LĒMUMS Nr.277: Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstip-
rināšanu no 2019.gada 1. septembra

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu au-
dzēkni, kas aprēķinātas pēc 2018. gada naudas plūsmas un izglītojamo 
skaita uz 2019.gada 1.septembri, pamatojoties uz aprēķinu:

Nosaukums
Izmaksas uz 1 
audzēkni EUR

Ābeļu pamatskola 65,07

Dignājas pamatskola 111,93

Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 104,78

Rubeņu pamatskola 77,88

Rubeņu pamatskolas struktūrvienība “Zelta 
sietiņš”

136,86

Zasas vidusskola 89,88

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 148,63

LĒMUMS Nr.278: Par grozījumu apstiprināšanu
Apstiprināt grozījumus kārtībā “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts 

budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

(apstiprināta ar 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu Nr.251 (pro-
tokols Nr.14)). Grozījumi piemērojami ar 2019. gada 1. septembri.

LĒMUMS Nr.279: Par Jēkabpils novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmes ap-
stiprināšanu

Apstiprināt vispārējās izglītības iestāžu direktoru mēneša amat-
algu no 2019.gada 1.septembra līdz 2019. gada 31. decembrim se-
kojoši:

Nosaukums
Amatalgas 
likme EUR 
(mērķdotācija)

Pašvaldības 
finansējums 
EUR

Kopā EUR

Ābeļu pamatskolas 
direktors

1109,00 0,00 1109,00

Dignājas pamatskolas 
direktors

507,00 393,00 900,00

Rubeņu pamatskolas 
direktors

754,00 249,00 1003,00

Zasas vidusskolas direktors 1109,00 00,00 1109,00

LĒMUMS Nr.280: Par Zasas vidusskolas direktora vietnieka 
atlīdzību

Apstiprināt Zasas vidusskolas direktora vietnieka darba algas lik-
mi  un amata vienību skaitu apmaksai no pašvaldības budžeta no 
2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim sekojoši: Di-
rektora vietnieks Zasas vidusskolā, amata likmju skaits - 0,05, algas 
likme EUR par pilnu slodzi – 887.

LĒMUMS Nr.281: Par finansējumu vispārējās pamatizglītības 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām Dignājas pamatskolā un Rubeņu pamatskolā

Apstiprināt vispārējās pamatizglītības skolotāju mācību priekšmetu 
un izglītības programmās paredzēto nodarbību apmaksu no pašvaldī-
bas budžeta sekojošās Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs 
no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim un amata vie-
nību skaitu sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Mācību priekšmeti un 
izglītības programmās 
paredzētās nodarbības

Stundu 
skaits 
likmēs

Amata 
likmju 
skaits

Algas likme
EUR par 

pilnu slodzi

Dignājas 
pamatskola

izglītības iestādes 
bibliotekārs

0,1

750,00

individuālās nodarbības 0,434
pagarinātās dienas grupas 
skolotājs

0,3

Rubeņu 
pamatskola

audzināšana 0,3

pagarinātās dienas grupas 
skolotājs

0,37

LĒMUMS Nr.282: Par amata vienību skaitu un amata likmi 
Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs no piecu gadu 
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu no 
piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pirmsskolas izglī-
tības skolotāju darba algas likmi un amata vienību skaitu apmaksai 
no pašvaldības budžeta no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 
31.decembrim sekojoši: Izglītības 

iestāde - Rubeņu pamatskola, stundu skaits likmēs - 0,25, algas 
likme EUR par pilnu slodzi – 750.
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LĒMUMS Nr.283: Par amata vienību skaitu un amata likmi Jē-
kabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz piecu gadu 
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu līdz piecu 
gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pirmsskolas izglītības sko-
lotāju mēneša darba algas likmi un amata vienību skaitu no 2019.gada 
1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Stundu skaits 
likmēs

Algas likme
EUR par pilnu slodzi

Ābeļu pamatskola 2

750,00
Dignājas pamatskola 1,8

Rubeņu pamatskola 1,25

Zasas vidusskola 3

Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 25.jūlija Jēkabpils novada 
domes lēmumu Nr.206. 

LĒMUMS Nr.284: Par finansējumu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogu 
amatiem pielīdzināmajiem amatiem izglītības iestādēs

Apstiprināt finansējumu no pašvaldības budžeta no 2019.gada 
1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Amats
Amata 
likmju 
skaits

Algas likme
EUR par pilnu 

slodzi

Ābeļu 
pamatskola

Sociālais 
pedagogs

0,8

750,00
Zasas 

vidusskola
Sociālais 

pedagogs
0,8

Atzīt par spēku zaudējušus 2019. gada 27. jūnija Jēkabpils novada 
domes lēmumu Nr.186 un 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr.212.

LĒMUMS Nr.285: Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai 
“Ūsiņš” projektam

Piešķirt biedrībai “Ūsiņš” līdzfinansējumu 10% apmērā no Lauku 
atbalsta dienesta ELFLA projekta “Jāšanas sporta centra trešās kārtas 
īstenošana” attiecināmajām izmaksām - 6019 eiro. Noslēgt līgumu par 
finansējuma piešķiršanu un līgumā iekļaut nosacījumus par sadarbību 
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā.

LĒMUMS Nr.286: Par līdzfinansējumu pasākumam “Sēlijai būt!” 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Piešķirt līdzfinansējumu 1095,86 eiro apmērā Sēlijas dienas Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā “Sēlijai būt!” izdevumu apmaksai pēc Ilūkstes 
novada pašvaldības piestādīta rēķina, pamatojoties uz 11.09.2019. sa-
darbības līgumu.

LĒMUMS Nr.287: Par Jēkabpils novada pašvaldības 2020.gada 
budžeta prioritātēm

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 2020.gada budžeta prio-
ritātes: 1. pašvaldības finansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības 
struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu un prog-
rammu ieviešanai, uzsākto projektu realizācijai termiņos; 2. izglītības 
pieejamības uzlabošana un izglītības procesa modernizācija, ieviešot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 3. publiskās ārtelpas un in-
frastruktūras pilnveide, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un 
atpūtas vidi. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašval-
dības izpilddirektoram.

LĒMUMS Nr.288: Par nekustamā īpašuma “Jaunrolandi” Ābeļu 
pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Jaunrolandi” Ābeļu pagastā (kadastra 
Nr.5648 006 0040) 12,9 ha platībā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.289: Par lēmumu atcelšanu
Atcelt Jēkabpils novada domes 2011.gada 22.septembra lēmu-

ma (protokols Nr.12, 9.§) “Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanos Kalna pagastā” 6. un 15.punktu. Atcelt Jēkabpils nova-
da domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.243 (protokols Nr.14, 
17.punkts) “Par nekustamā īpašuma “Ozolsalas”, Kalna pagastā, Jē-
kabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”.

LĒMUMS Nr.290: Par nekustamo īpašumu Dunavas pagastā ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka nekustamie īpašumi Dunavas pagastā piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai: “Pie Vuškānu kapiem” (kad. Nr. 5654 004 0232) ar 
kopējo platību 0,9 ha; “Arāji” (kad.Nr. 5654 006 0061), kas sastāv no di-
vām zemes vienībām - 5654 006 0061 ar kopējo platību 8,55 ha  un 5654 
007 0052 ar kopējo platību 2,9 ha; īpašums ar kad. nr. 5654 007 0115 un 
kopējo platību 0,61 ha (turpmāk piešķirt nosaukumu “Pļavas”); “Varoņi” 
(kad. Nr. 5654 008 0100) ar kopējo platību 1,15 ha. Nekustamajiem īpa-
šumiem paliek reģistrētie zemes lietošanas mērķi. Īpašuma apsaimnie-
košanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamo 
īpašumu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.291: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(“Upmaļi”)

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Upmaļi” 
Ābeļu pagastā zemes vienības ar kad. apz. 5648 005 0056 sadalīšanai, 
saskaņā ar SIA “LL Projekti” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc 
zemes vienības sadalīšanas, projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5648 008 
0528) 9,2 ha atstājams nosaukums “Upmaļi”, zemes lietošanas mērķis – 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
un projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5648 008 0529) 19,6 ha piešķirams 
nosaukums “Meža Upmaļi”, zemes lietošanas mērķis – 0101.

LĒMUMS Nr.292: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(“Lielie Brākāni”)

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lielie Brā-
kāni” Dignājas pagastā (kad.Nr. 5652 002 0007) zemes vienības ar kad.
apz. 5652 002 0008 sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” izstrā-
dāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas, ze-
mes vienībai Nr.1 (5652 002 0136), platība 7,8 ha, piešķirams nosaukums 
“Brākānlauki”, zemes lietošanas mērķis – 0101, projektētajai zemes vie-
nībai Nr.2 (5652 002 0137) 4,9 ha atstājams nosaukums “Lielie Brākāni”, 
zemes lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

LĒMUMS Nr.293: Par zemes ierīcības projekta izstrādi (“Jaunro-
zes - Kļavas”)

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma “Jaunrozes-Kļavas” 
Ābeļu pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5648 001 0224 
– 1,1 ha platībā sadalīšanai, ar mērķi - nekustamā īpašuma maiņa. Ap-
stiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.

LĒMUMS Nr.294: Par nekustamā īpašuma “Līcīši” Kalna pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošajam nekustamam īpašumam “Līcīši” Kalna pagastā (kad. 
Nr. 5666 004 0182), kas sastāv no zemes gabala 0,17 ha platībā. Noteikt 
īpašuma sākumcenu 1290,00 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.295: Par nekustamā īpašuma “Lielceļa Priekulāni” 
Kalna pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošajam nekustamam īpašumam “Lielceļa Priekulāni” Kalna 
pagastā (kad.Nr. 5666 003 0119), kas sastāv no zemes gabala 0,75 ha pla-
tībā, ar kad. apz. 5666 003 0095. Noteikt īpašuma sākumcenu 1260,00 
eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.296: Par nekustamā īpašuma “Ceļa Priekulāni” Kal-
na pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamam īpašumam “Ceļa Priekulāni” Kalna pagas-
tā (kad.Nr. 5666 003 0118), kas sastāv no zemes gabala 0,85 ha platībā, 
ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0073. Noteikt īpašuma sākumcenu 
1670,00 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.
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LĒMUMS Nr.297: Par nekustamā īpašuma “Birzes” Kalna pagas-
tā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošajam nekustamam īpašumam “Birzes” Kalna pagastā (kad.
Nr.5666 004 0090), kas sastāv no zemes gabala 0,11 ha platībā, ar apzī-
mējumu kadastrā 5666 004 0253. Noteikt īpašuma sākumcenu 1540,00 
eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.298: Par nekustamā īpašuma “Grāvlejas” Dunavas 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošajam nekustamam īpašumam “Grāvlejas” Dunavas pagas-
tā (kad.Nr. 5654 004 0203), kas sastāv no zemes gabala 6,34 ha platībā, 
ar apzīmējumu kadastrā 5654 004 0373. Noteikt īpašuma sākumcenu 
15150,00 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.299: Par nekustamā īpašuma “Cukuriņu pļava” Du-
navas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamam īpašumam “Cukuriņu pļava” Dunavas pa-
gastā (kad.Nr. 5654 008 0057), kas sastāv no zemes gabala 8,68 ha pla-
tībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 14490,00 eiro un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.300: Par nekustamā īpašuma “Cukuriņu pļavas” 
Dunavas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošajam nekustamam īpašumam “Cukuriņu pļavas” Dunavas 
pagastā (kad.Nr. 5654 008 0093), kas sastāv no zemes gabala 2,76 ha 
platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 4020,00 eiro un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.301: Par meža cirsmu Leimaņu pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot vienā izsoles pake-
tē 12 meža cirsmas (kailcirtes) kopējā platībā 9,41 ha, kuras atrodas ne-
kustamā īpašuma “Lakstīgalas”, zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 
5674 005 0100, nekustamā īpašuma “Meldri”, zemes vienībā ar apzīmē-
jumu kadastrā 5674 005 0111, nekustamā īpašuma “Ezermalas”, zemes 
vienībā ar apzīmējumu kadastrā 5674 004 0174, Leimaņu pagastā. No-
teikt meža cirsmu atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) 54000,00 
eiro un apstiprināt izsoles noteikumus. 

LĒMUMS Nr.302: Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas 
statusa noteikšanu

Noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu pašvaldībai 
piederošajam dzīvoklim Nr.2, “Vārpas”, Vandānos, Dignājas pagastā, ar 
apzīmējumu kadastrā 5652 005 0202 002 002.

LĒMUMS Nr.303: Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli “Salnas”-12, Dubultos, Kalna 
pagastā, zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.304: Par īres tiesību piešķiršanu (“Vēsmas”-8, Du-
bulti)

Piešķirt īres tiesības A.N. uz dzīvokli “Vēsmas”-8, Dubultos, Kalna pa-
gastā (dzīvokļa kopējā platība 43,80 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5666 
006 0170 001 008, uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā. 

LĒMUMS Nr.305: Par īres tiesību piešķiršanu (“Liepas 5”-12, Lie-
pās)

Piešķirt īres tiesības A.M.  uz dzīvokli “Liepas 5”-12, Liepās, Zasas pa-
gastā (dzīvokļa kopējā platība 62,40 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5698 
005 0106 001 012, uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā. 

LĒMUMS Nr.306: Par īres tiesību piešķiršanu (“Liepu gatve 5”-10, 
Slatē)

Piešķirt īres tiesības T.S. uz dzīvokli “Liepu Gatve 5”-10, Slatē, Rube-
nes pagastā (dzīvokļa kopējā platība 52,10 m2), ar apzīmējumu kadastrā 
5682 004 0213 001 010, uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

LĒMUMS Nr.307: Par Jēkabpils novada pašvaldības Medību ko-
ordinācijas komisiju

Izdarīt 2019. gada 29. augusta Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.231 “Par Jēkabpils novada Medību koordinācijas komisiju” šādus gro-
zījumus: “Svītrot 1.2.apakšpunkta sesto daļu”. Izteikt Medību koordinā-
cijas komisijas nolikuma 9. punktu šādā redakcijā: “9. Komisijas sastāvu 
uz četriem gadiem 6 (sešu) locekļu sastāvā apstiprina Dome normatīvos 
aktos noteiktajā kārtībā.”.

LĒMUMS Nr.308: Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas pagastā
Iznomāt A.M. nekustamā īpašumā “Bērnudārzs Vāverīte”, Liepās, Za-

sas pagastā (kad.nr. 5698 005 0138), ēkā ar kadastra apzīmējumu 5698 
005 0138 001, telpas (227,4 m2 platībā) kā ražošanas telpas un palīgtelpas 
saimnieciskās darbības veikšanai, uz pieciem gadiem no Nedzīvojamās 
telpas nomas līguma parakstīšanas dienas. Noteikt iznomāto telpu ko-
pējo nomas maksu 19,42 eiro mēnesī, bez PVN. Noteikt nomnieka pienā-
kumu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.309: Par izmaiņām Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misijas sastāvā

Ievēlēt Lauru Aišpuri Jēkabpils novada apbalvojumu komisijas  sastā-
vā ar 2019. gada 1. oktobri.

LĒMUMS Nr.310: Par Jēkabpils novada izglītības, kultūras un 
sporta konsultatīvās darba grupas sastāvu

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsultatī-
vo darba grupu 12 (divpadsmit) locekļu sastāvā: Inta Tomāne – Kultūras 
pārvaldes vadītājas vietniece, Baiba Čākure – sporta pasākumu organi-
zatore, Līga Lācīte – Leimaņu bibliotēkas vadītāja, Ilona Kantāne – Ru-
beņu pamatskolas direktore, Endija Urbāne – Sēlijas prasmju muzeja 
vadītāja, Anda Ķiploka – Izglītības pārvaldes vadītāja, Anda Svarāne – 
biedrība “Sēļu pūrs”, Ieva Jātniece – biedrība “Ūdenszīmes”, Juris Gaigals 
– Ābeļu pamatskolas direktors, Dace Grigorjeva – Dignājas bibliotēkas 
vadītāja, Laura Aišpure – Kultūras pārvaldes vadītāja, Arnita Pore – Zasas 
vidusskolas direktore. 

LĒMUMS Nr.311: Par Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvniecī-
bu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” padomē

Deleģēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Vanagu pār-
stāvēt Jēkabpils novada pašvaldību biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” 
Padomē un atļaut Aivaram Vanagam savienot valsts amatpersonas ama-
tu – domes priekšsēdētāja amatu ar biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” 
padomes locekļa amatu.

LĒMUMS Nr.312: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2017. 
gada 29. jūnija lēmumā Nr. 171

Nominēt izpilddirektori Guntu Dimitrijevu par Jēkabpils novada paš-
valdības pārstāvi Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu ko-
mitejā. Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2017. gada 29. jūnija 
lēmumā Nr.171 “Par pārstāvju  nominēšanu dalībai Latvijas Pašvaldību 
savienības komitejās un apakškomitejās” un 1.3.apakšpunktu šādā re-
dakcijā: “1.3. Tehnisko problēmu komitejā – Reinis Balodis, Gunta Dimit-
rijeva;”.

LĒMUMS Nr.313: Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komi-
sijas nolikumu un komisijas sastāvu. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils 
novada domes 2018.gada 26.aprīļa  lēmumu Nr.117.

LĒMUMS Nr.314: Par grozījumiem nedzīvojamās telpas nomas 
līgumā

Veikt grozījumus 2009.gada 16.oktobra Nedzīvojamās telpas nomas 
līgumā Nr.LPP/4-1/14/9, un iznomāt biedrībai “Akācija Plus” nedzīvojamo 
telpu Nr.12, 8,5 m² platībā, ēkā “Leimaņu Tautas nams” Leimaņu pagasta 
iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo pakalpojumu nodrošinā-
šanai, uz 15 gadiem no Nedzīvojamās telpas nomas līguma parakstīša-
nas dienas. Noteikt iznomātās telpas nomas maksu 10 eiro gadā, bez 
PVN. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem 
pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.315: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 
2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.118 

Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmu-
ma Nr.118 (protokols Nr.8, 10.punkts) pielikumā un apstiprināt grafiskos 
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pielikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5654 001 0449 un 
kadastra apzīmējumu 5654 001 0253 jaunā redakcijā.

LĒMUMS Nr.316: Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašval-
dības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalījumu no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 
31. decembrim 

Apstiprināt mērķdotāciju 244 691 eiro un sadalīt to sekojoši: Ābeļu 
pamatskolai - 98 818 eiro, Dignājas pamatskolai - 22 956 eiro, Rubeņu 
pamatskolai - 34 184 eiro un Zasas vidusskolai - 88 733 eiro.

LĒMUMS Nr.317: Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašval-
dības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019. gada 1. sep-
tembra līdz 2019. gada 31. decembrim

Apstiprināt mērķdotāciju 20452 eiro un sadalīt to sekojoši: Ābeļu pa-
matskolai – 3208 eiro, Dignājas pamatskolai – 5213 eiro, Rubeņu pamat-
skolai – 4010 eiro un Zasas vidusskolai – 8021 eiro.

LĒMUMS Nr.318: Par izglītības programmu izvērtējumu un 
stundu skaita izdalīšanu interešu izglītības programmām un 
mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. 
decembrim 

Atbalstīt sekojošu kopējo stundu skaitu interešu izglītības program-
mās: Ābeļu pamatskolā 20 stundas un interešu izglītības sporta meto-
diķis ar 0,09 slodzi, Dignājas pamatskolā 15,7 stundas, Rubeņu pamat-
skolā 19 stundas, Zasas vidusskolā 29 stundas. Apstiprināt mērķdotāciju 
10788 eiro un sadalīt to sekojoši: Ābeļu pamatskolai – 2855 eiro, Dignā-
jas pamatskolai – 1949 eiro, Rubeņu pamatskolai – 2358 eiro un Zasas 
vidusskolai – 3626 eiro.

31. oktobra domes sēde (protokols nr.17)

LĒMUMS Nr.319: Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai 
“Dzīvo vesels”

Atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo vesels”, piešķirot finansējumu 
1500 eiro un informējot Jēkabpils novada iedzīvotājus par akcijas lai-
kā saņemamajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Piešķirto finan-
sējumu ieskaitīt nodibinājuma “Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds” 
norēķinu kontā pēc nodibinājuma piestādīta rēķina no 2019. gada 
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem biedrībām un nodi-
binājumiem.

LĒMUMS Nr.320: Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa iz-
maksām

Noteikt, ka Jēkabpils novada pašvaldībā nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 
maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veidojas no: 
1.) maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, 
infrastruktūras objektu uzturēšanu, par vienu kubikmetru sadzīves 
atkritumu Jēkabpils novada teritorijā - 9,04 eiro bez PVN [iepriekš 
8,37 eiro]; 2.) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstip-
rinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligo-
nos, kas veidojas no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 
pirmajā daļā minētajiem komponentiem. Jaunā maksa stājas spēkā 
2020. gada 1.janvārī; spēku zaudē ar domes 2018.gada 22. februāra 
lēmuma Nr.38 3.1.punktā apstiprinātā maksa [kopējais atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs Jēkabpils novadā paliek nemainīgs, vien mai-
nās izcenojums atsevišķām pozīcijām].

LĒMUMS Nr.321: Par nekustamā īpašuma “Ganības pie Svik-
ļiem” Dunavas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašval-
dībai piederošajam nekustamam īpašumam “Ganības pie Svikļiem” 
Dunavas pagastā (kad.Nr. 5654 008 0075), kas sastāv no 1 zemes vie-
nības 10,91 ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 7 800,00 eiro un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.322: Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās tel-
pas statusa noteikšanu (Brodi) 

Noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu pašval-
dībai piederošajam dzīvoklim Nr.2, Aldaunes ielā 2, Brodos, Ābeļu 
pagastā ar telpu grupas apzīmējumu 5648 003 0210 001 002.

LĒMUMS Nr.323: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpa-
šumā bez atlīdzības 

Nodot A.B. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Sila iela 
1 piesaistītā zemesgabala (kad.apz. 5698 001 0291) dzīvoklim Nr.6 
(telpu grupas kadastra apzīmējums 5698 001 0291 001 006) piekrī-
tošās 698/16007 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala 
un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.324: Par nekustamā īpašuma “Anemones” Ābeļu 
pagastā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Anemones” Ābeļu pagastā (kad.Nr.5648 001 
0080), kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības 0,38 ha 
platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0122 un zemes vienības 
2,24 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0120.

LĒMUMS Nr.325: Par nekustamā īpašuma Leimaņu pagastā 
atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums Leimaņu pagastā ar kadastra 
Nr.5674 006 0122, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmēju-
mu kadastrā 5674 006 0119, kopējā platība 6,63 ha, piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Tīrums”, lietošanas mērķis – 0101, un nodot nekustamo īpašumu 
atsavināšanai, rīkojot izsoli. Informēt nekustamā īpašuma nomnieku 
SIA “Procents” par īpašuma atsavināšanu un 2015.gada 1.jūlijā no-
slēgtā zemes nomas līguma izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.326: Par nekustamā īpašuma “Žubītes 1” Kalna 
pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo “Žubītes 1” Kalna pagastā (kad.Nr.5666 006 0014) ar kopē-
jo platību 4,19 ha. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 5823,51 eiro. 
Rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu personai J.J. par šī 
lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.327: Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
Ābeļu pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2029. gada 31. 
decembrim uz nekustamo īpašumu Ābeļu pagastā ar kad.Nr. 5648 
006 0111, zemes vienībai ar kad.apz. 5648 006 0093 ar kopplatību 
14,15 ha, nomas platība - 8,0 ha. Noteikt nekustamajam īpašumam 
lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā 480,00 EUR bez PVN, 
pamatojoties uz Jēkabpils novada domes apstiprināto cenrādi un 
lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku. Ābe-
ļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanos par grozījumiem 
pie zemes nomas līguma.

LĒMUMS Nr.328: Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu zie-
mas sezonā

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases ziemas sezonai (no 2019. gada no 1. novembra līdz 2020. gada 
31. martam).

LĒMUMS Nr.329: Par grozījumiem 2017. gada 28. septembra 
Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.250 “Par autotransporta 
patapinājuma līgumiem”

Veikt grozījumus 2017. gada 28. septembra lēmumā Nr.250 “Par 
autotransporta patapinājuma līgumiem” un apstiprināt jaunā re-
dakcijā lēmuma Nr.250 pielikumu “Pašvaldības amati, kuros atļauts 
izmantot personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un 
degvielas patēriņa normas” [Bāriņtiesas loceklim Dunavas, Kalna un 
Zasas pagastos degvielas norma mēnesī – 70 litri].

LĒMUMS Nr.330: Par finansējumu informācijas tehnoloģiju 
aprīkojumam Zasas vidusskolas pirmsskolā

Piešķirt 5000 eiro informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un mācību 
līdzekļu iegādei Zasas vidusskolas pirmsskolas darbam kompeten-
cēs balstītas izglītības pieejas ieviešanā.



2019. gada 6. novembris 21No Ābeļiem līdz Jadvigovai

LĒMUMS Nr.331: Par grozījumiem Zasas vidusskolas maksas 
pakalpojumu cenrādī

Papildināt Zasas vidusskolas sniegto pakalpojumu sarakstu un to 
cenrādi ar 1.4.punktu sekojošā redakcijā: vidusskolas ēkas noma (bez 
aprīkojuma, nomājot vairāk par 75 % no 1523 m2): cena bez PVN - 
0,11 eiro par 1 m2/diennaktī, cena ar PVN - 0,13 eiro par 1 m2/dien-
naktī. Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. novembri.

LĒMUMS Nr.332: Par debitoru parādu norakstīšanu Leimaņu 
pagastā

Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskai-
tē izslēgt no bilances debitoru prasības pret Māri Zembergu par īri 
19,05 eiro, samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) 
debitoru parādiem par 14,29 eiro, un 4,76 eiro uzskaitot pārējos iz-
devumos. Norakstīt parādu par nekustamā īpašuma nodokli Mārim 
Zembergam 6,46 eiro, no kuriem 5,29 eiro ir pamatparāds un 1,17 
eiro nokavējuma nauda.

LĒMUMS Nr.333: Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļaujas grozījumiem un derīguma termiņa pagarināšanu 
Smilts – grants un smilts atradnē “Laukāres”

Veikt grozījumus SIA “Ošukalns” 2010. gada 29. novembrī izsnieg-
tajā Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.2 (turpmāk 
– ieguves atļauja) Smilts – grants un smilts atradnē “Laukāres”, ie-
cirknis “Kapāres”, kurš atrodas SIA “Ošukalns” piederošajos nekusta-
mos īpašumos Jēkabpils novada Kalna pagastā, nekustamā īpašuma 
“Kapāres” (kad.Nr. 5666 005 0033) zemes vienībā ar apzīmējumu 
kadastrā 5666 004 0039 un Leimaņu pagasta nekustamā īpašumā 
„Ošugrava” (kadastra Nr. 5674 004 0107), pagarinot ieguves atļaujas 
derīguma termiņu līdz 2035. gada 1. jūlijam. Izsniegt SIA “Ošukalns”, 
grozīto atļauju “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
Nr.2 Smilts – grants un smilts ieguves atradnē “Laukāres”, iecirknis 
“Kapāres” pēc valsts nodevas - 71,15 eiro - apmaksas.

LĒMUMS Nr.334, Nr.335 un Nr. 336: Par komisiju sastāvu
Ievēlēt Gundu Cērmūkšu nekustamo īpašumu jautājumu izskatī-

šanas komisijas sastāvā, komisijas darījumiem ar lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā sastāvā un Izsoles komisijas sastāvā ar 
2019. gada 1. novembri.

LĒMUMS Nr.337 un Nr. 338: Par nekustamajiem īpašumiem 
Lauku iela 3-5 un Zaļā iela 3-2 Zasā

Iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Lauku iela 3-5 un Zaļā iela 3-2 
Zasā uz ieilguma pamata.

LĒMUMS Nr.339: Par grozījumiem Iestādes “Jēkabpils nova-
da pašvaldības administrācija” nolikumā

Veikt grozījumus Iestādes “Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistrācija” nolikumā, izsakot nolikuma 7.punktu šādā redakcijā: “7. 
Pašvaldības administrācijas struktūru veido struktūrvienības un 
struktūrvienībās nesastāvoši darbinieki: 7.1. Lietvedības nodaļa; 7.2. 
Finanšu un ekonomikas nodaļa; 7.3. Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļa; 7.4. Jēkabpils novada dzimtsaraks-
tu nodaļa; 7.5. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde; 7.6. Juriskonsults; 
7.7. Personas datu aizsardzības speciālists; 7.9. Ābeļu pagasta pārval-
de; 7.10. Dignājas pagasta pārvalde; 7.11. Dunavas pagasta pārvalde; 
7.12. Kalna pagasta pārvalde; 7.13. Leimaņu pagasta pārvalde; 7.14. 
Rubenes pagasta pārvalde; 7.15. Zasas pagasta pārvalde; 7.16. Dig-
nājas pagasta feldšerpunkts; 7.17. Dunavas pagasta feldšerpunkts.”. 
Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

LĒMUMS Nr.340: Par Jēkabpils novada domes saistošo notei-
kumu Nr.11/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019. gada 31. oktobra sais-
tošos noteikumus Nr.11/2019 ”Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2019. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkab-
pils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

LĒMUMS Nr.341: Par Jēkabpils novada domes saistošo notei-
kumu Nr.12/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019. gada 31. oktobra sais-
tošos noteikumus Nr.12/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 

2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 “Jēkabpils 
novada pašvaldības nolikums””.

LĒMUMS Nr.342: Par grozījumiem Zasas pagasta pārvaldes 
nolikumā

Veikt grozījumu Zasas pagasta pārvaldes nolikumā, izsakot noli-
kuma 1.4.punkta otro teikumu šādā redakcijā: “1.4.Pārvaldes adrese: 
Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239.”.

LĒMUMS Nr.343: Par grozījumiem Zasas vidusskolas noliku-
mā

Veikt grozījumu Zasas vidusskolas nolikumā, izsakot nolikuma 
5.punktu šādā redakcijā: “5. Skolā ir izveidota struktūrvienība - 
pirmsskola, kuras adrese ir Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5239.”. 

LĒMUMS Nr.344: Par grozījumiem Ābeļu pamatskolas noliku-
mā

Atcelt Jēkabpils novada domes 25.07.2019. lēmumu Nr.204 2.pun-
ktu.Veikt grozījumus Ābeļu pamatskolas nolikumā: izteikt nolikuma 
1.punktu šādā redakcijā: “1. Ābeļu pamatskola (turpmāk – skola) ir Jē-
kabpils novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta pamatiz-
glītības iestāde ar pirmskolu, kas darbojas kā struktūrvienība un ku-
ras mācību izglītības programmu īstenošanas vieta ir adresēs: “Ābeļu 
pamatskola”, Ābeļos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā un Aldaunes 
ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.”; papildināt noliku-
ma 10.punktu ar teikumu šādā redakcijā: “Skola var pastāvīgi īstenot 
tālākizglītības programmas.”.

LĒMUMS Nr.345: Par Administratīvi teritoriālo reformu
Izzināt Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas (VARAM) izstrādāto pašvaldības administratīvi teritoriālās 
reformas modeli un alternatīvām reformas iespējām. Uzdot Terito-
riālās plānošanas speciālistei Gundai Cērmūkšai veikt nepieciešamās 
darbības par lēmuma 1.punktā noteikto un sagatavot iedzīvotāju 
viedokļa apkopojumu līdz Domes komiteju sēdēm novembrī.

LĒMUMS Nr.346: Par nekustamā īpašuma “Mieriņi” Dunavas 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašval-
dībai piederošajam nekustamam īpašumam “Mieriņi” Dunavas pa-
gastā (kad. Nr. 5654 008 0134), kas sastāv no 1 zemes vienības 2,08 
ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 4 410,00 eiro un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.347: Par nekustamā īpašuma “Vīgriezes” Duna-
vas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašval-
dībai piederošajam nekustamam īpašumam “Vīgriezes” Dunavas 
pagastā (kad. Nr. 5654 001 0348), kas sastāv no 1 zemes vienības 3,65 
ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 7 500,00 eiro un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.348: Par nekustamā īpašuma “Kalnbirzes” Kalna 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašval-
dībai piederošajam nekustamam īpašumam “Kalnbirzes” Kalna pa-
gastā (kad. Nr. 5666 004 0046), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,0812 
ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 1 300,00 eiro un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.349: Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās tel-
pas statusa noteikšanu (dzīvoklis Sila iela 2A - 10 Zasā)

Noteikt speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu paš-
valdībai piederošajam dzīvoklim Nr.10, Sila ielā 2A, Zasā, ar telpu 
grupas apzīmējumu 5698 001 0289 001 010. Lēmums stājas spēkā ar 
pieņemšanas brīdi.

LĒMUMS Nr.350: Par īres tiesību piešķiršanu speciālistam 
(dzīvoklis Sila iela 2A - 10, Zasā)

Piešķirt īres tiesības Dz.J. uz dzīvokli Sila ielā 2A - 10 Zasā, kā pa-
līdzību speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, noslēdzot 
īres līgumu uz trim gadiem. Dz.J. 1 mēneša laikā no lēmuma saņem-
šanas dienas noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.
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LĒMUMS Nr.351: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Vārpas”-4, 
Vandānos atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu – dzīvokli “Vārpas” - 4 Vandānos, Dignājas pagastā 
(kad. Nr. 5652 900 0010), Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu noda-
ļas Dignājas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 223 4, kas sastāv 
no dzīvokļa Nr.4 kopējā platībā 49,6 m2, kopīpašuma domājamā daļā 
(454/8336) no būves (kad.apz. 5652 005 0202 002) un kopīpašuma domā-
jamā daļā (454/8336) no zemes (kad. apz. 5652 005 0287), par brīvu cenu. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1 325,74 eiro un piedāvāt 
pirkt nekustamo īpašumu personai A.P. un personas ģimenes locekļiem 
par šī lēmuma 2. punktā apstiprināto nosacīto cenu.

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

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica K.Sēlis

iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā 
(uz 2019. gada 1. novembri)

Jūlijs
(01.07.2019.)

Augusts
(01.08.2019.)

Septembris
(02.09.2019.)

Oktobris
(01.10.2019.)

Novembris
(01.11.2019.)

Ābeļu pag. 898 901 901 898  895

Dignājas 
pag. 450 451 452 449 446

Dunavas 
pag. 556 556 554 551  549

Kalna pag. 524 520 519 518 519

Leimaņu 
pag. 429 429 416 414 413

Rubenes 
pag. 900 904 895 892 889

Zasas pag. 794 793 795 794 791

Kopā 
Jēkabpils 

novadā
4551 4554 4532 4516

Marika Šicāne,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

informācija uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem

Datumi, kuri jāatceras:
16. novembris–deklarācija par mēneša laikā skaidrā naudā veiktajiem 

darījumiem;
20. novembris–PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas 

termiņš;
21. novembris–uzņēmuma ienākuma nodokļu deklarācija;
No 7. novembra līdz 1. decembrim–atbalsts ieguldījumiem lauku 

saimniecībās;
No 7. novembra līdz 1. decembrim–atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
15. decembris–termiņš līdz kuram jāinformē VID, ja 2020. gadā vēlas 

maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
15. decembris–termiņš līdz kuram mikrouzņēmumu nodokļa mak-

sātājs informē VID, ja 2020. gadā vairs nevēlas maksāt mikrouzņēmuma 
nodokli;

1.-15. decembris–deklarācija par mēneša laikā veiktajiem skaidrās 
naudas darījumiem;

1.-21. decembris–uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija;
30. decembris–meža ieaudzēšana;
30. decembris–meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 

mežaudžu atjaunošana;
31. decembris–termiņš līdz kuram jāinformē VID, ja 2020. gadā vairs 

nevēlas izmantot 137. panta īpašo kārtību (kases principu).
No 16. oktobra lauksaimniekiem sāk izmaksāt vienotā platīb-

maksājuma avansu (zm.gov.lv)
Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut vairākām ES dalībval-

stīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā platības un bioloģis-
kās lauksaimniecības maksājuma avansu. Vienotā platības maksājuma 
avanss tiks izmaksāts 70 procentu un bioloģiskās lauksaimniecības avan-
sa maksājums - 85 procentu apmērā.

Avanss tiek izmaksāts lauksaimniekiem, kuru saimniecībās būs pa-
beigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija 
(ZM) un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD.

Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošinā-
šanu.

Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz   līdz 2019. gada 21. no-
vembrim.

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināšanas prē-
miju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska 
mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pama-
tojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku 
apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.

Atbalstu piešķir 70 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes iz-
devumiem.

Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām.
Iesniegums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 21. novem-

brim.

Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produk-
tu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus 
pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē 
„Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes iz-
devumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2015. gada 15. oktobra līdz 
2019. gada 21. novembrim, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

iesniegumu;
apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.
Palielinās minimālo ieņēmumu kritēriju marķētās dīzeļdegvie-

las iegādei (zm.gov.lv)
Valdība 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) saga-

tavotos grozījumus kārtībā, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniecības un meža vai 
purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes 
apstrādei zem zivju dīķiem. 

Noteikumi noteic, ka no 2020./2021. saimnieciskā gada lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājiem, kuri ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar 
samazinātu akcīzes nodokļa likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo 
ieņēmumu kritērijs – konvencionālajām saimniecībām minimālo ieņē-
mumu prasība palielināta no 285 eiro/ha uz 350 eiro/ha, bet bioloģiska-
jām saimniecībām – no 200 eiro/ha uz 210 eiro/ha.

Noteikumi arī precizē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam nav 
jāiesniedz Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai 
purva zemes platības apstrādāšanu.

 Jēkabpils novada lauku attīstības konsultantes pieņemšanas 
laiki novembrī un decembrī:

Dunavas pag.: 06.11. un 04.12. 
Rubenes pag.: 12.11. un 10.12.
Zasas pag.: 11.11. un 09.12.
Ābeļu pag.: 04.11. un 02.12.
tālr. 22487766, e-pasts: ieva.auzina@llkc.lv. 

Ieva Auziņa, Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

Janvāris 
(uz 

02.01.2019.)
Februāris
(04.02.2019.)

Marts
(04.03.2019.)

Aprīlis
(01.04.2019.)

Maijs
(02.05.2019.)

Jūnijs
(04.06.2019.)

Ābeļu pag. 896 897 894 897 899 894

Dignājas 
pag. 460 459 458 457 456 454

Dunavas 
pag. 571 573 570 567 565 559

Kalna pag. 535 533 529 528 530 526

Leimaņu 
pag. 436 438 438 438 432 427

Rubenes 
pag. 919 913 915 908 903 903

Zasas pag. 805 808 799 797 793 791

Kopā 
Jēkabpils 

novadā
4622 4621 4603 4592 4578 4554

4502



2019. gada 6. novembris 23No Ābeļiem līdz Jadvigovai

iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā 
(uz 2019. gada 1. novembri)

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi nr.11/2019
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. 
februāra saistošajos noteikumos nr.2/2019 “par Jēkabpils 
novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

PIELIKUMS
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
31.10.2019. sēdes lēmumu Nr.340 (protokols Nr.17, 22.punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. 

gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 031 828 eiro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 871 032 eiro; 
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 764 443 eiro, no 

tā 703 943 eiro iesaistīts izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem 
finansēšanā, 60 500 eiro plānotais nesadalītais atlikums.

2. Izteikt 5.punktu jaunā redakcijā
Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības aizņēmumus 2019. ga-

dam šādā apmērā – 135 261 eiro:
2.1. plānots saņemt aizņēmumus kārtējā gadā – 468 706 eiro;
2.2. plānots atmaksāt aizņēmumus kārtējā gadā – 333 445 eiro.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags

Rādītāju nosaukumi Budžeta 
kategoriju 

kodi

Apstiprināts 
2019. gadam

Grozījumi 
(+/-)

Precizētais 
2019. gada 

budžets

EUR EUR EUR

I IEŅĒMUMI - kopā   5416177 615651 6031828

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1879147 0 1879147

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa

  1.1.0.0. 1879147 0 1879147

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 387921 0 387921

Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 387921 0 387921

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
ĪPAŠUMA

8.0.0.0. 500 0 500

Pārējie finanšu ieņēmumi   8.9.0.0. 500 0 500

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 
KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0. 3895 0 3895

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 
budžetā

  9.4.0.0. 3160 0 3160

Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 735 0 735

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 350 0 350

Naudas sodi   10.1.0.0. 350 0 350

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 1220 0 1220

Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 1220 0 1220

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) 
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN 

NO NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZĀCIJAS

13.0.0.0. 157445 87734 245179

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

  13.1.0.0. 90345 0 90345

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas

  13.2.0.0. 67100 87734 154834

No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti
17.0.0.0. 18769 -5810 12959

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un no budžeta 
nefinansētām iestādēm

  17.2.0.0. 18769 -5810 12959

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0. 2308397 530927 2839324

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 
budžeta

  18.6.0.0. 2308397 530927 2839324

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 225519 -10200 215319

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām 
pašvaldībām

  19.2.0.0. 225519 -10200 215319

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 21.0.0.0. 433014 13000 446014

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi
  21.3.0.0. 419975 100 420075

 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie 
budžeta iestāžu ieņēmumi par 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

  21.4.0.0. 13039 12900 25939

II IZDEVUMI - kopā   6471281 399751 6871032

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000 918726 -40320 878406

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 58666 -3500 55166

Ekonomiskā darbība 04.000 47403 580 47983

Vides aizsardzība 05.000 211354 696 212050

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1682038 37689 1719727

Veselība 07.000 84988 9588 94576

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 788894 38079 826973

Izglītība 09.000 2005390 356939 2362329

Sociālā aizsardzība 10.000 673822 0 673822

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

Atlīdzība 1000 2932003 322720 3254723

  Atalgojums   1100 2271813 255711 2527524

  Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompens
  1200 660190 67009 727199

Preces un pakalpojumi 2000 1705824 30364 1736188

  Mācību, darba un dienesta 
komandējumi, dienesta, darba braucieni

  2100 6095 2467 8562

Pakalpojumi   2200 882227 -18456 863771

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 

kodā 5000
  2300 752276 35620 787896

Izdevumi periodikas iegādei   2400 6280 0 6280

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un 
naudas sodu maksājumi

  2500 58946 10733 69679

Subsīdijas un dotācijas 3000 22900 6019 28919

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 

lauksaimniecības ražošanu
  3200 22900 6019 28919

Procentu izdevumi 4000 100 0 100

Pārējie procentu maksājumi   4300 100 0 100

Pamatkapitāla veidošana 5000 1204954 33448 1238402

 Nemateriālie ieguldījumi   5100 2495 970 3465

 Pamatlīdzekļi   5200 1202459 32478 1234937

Sociālie pabalsti 6000 212855 7200 220055

Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 148535 0 148535

Sociālie pabalsti natūrā   6300 18900 0 18900

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

  6400 45420 7200 52620

Uzturēšanas izdevumu transferti, 
pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 392645 0 392645

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas 
izdevumu transferti

  7200 392645 0 392645

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts 
(-) (I-II)

  -1055104 215900 -839204

IV FINANSĒŠANA - kopā   1055104 -215900 839204

Naudas līdzekļi un noguldījumi F20010000 703943 0 703943

Naudas līdzekļi   F21010000 1022 0 1022

Pieprasījuma noguldījumi   F22010000 702921 0 702921

Aizņēmumi F40020000 351161 -215900 135261

Saņemtie aizņēmumi   F40020010 468706 0 468706

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 117545 215900 333445
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"ar ģitāru par dzīvi" 2019

19. oktobrī ikviens ģitāras spēles entu-
ziasts - profesionālis vai amatieris - bija ai-
cināts izkopt savas zināšanas un gūt jaunu 
pieredzi, piedaloties koncertā "Ar ģitāru par 
dzīvi" Leimaņu Tautas namā. Brīvā un nepie-
spiestā gaisotnē koncerts šogad notika jau 
8. reizi. Kā rudens lapas saules staros, kon-
certs skatītāju priekšā izgaismoja daudzus 
jaunus un jau zināmus muzikālos talantus 

no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Sarīkojuma būtība nav vienam otru pār-

spēt, bet gan ieklausīties un mācīties no 
citiem dalībniekiem un sarunāties ģitāras 
valodā.

Šogad koncertu atklāja Rolanda Rubiķa 
audzēkņi, un jauno mūziķu šoreiz bija ļoti, 
ļoti daudz, veseli 25! Kopā ar mazajiem ģi-
tāristiem uzstājās arī pieaugušie, kuri tikai 

nesen uzsākuši apgūt ģitāras spēli. Kā teica 
viena no dalībniecēm: „Nebaidieties, omītes 
arī var mācīties spēlēt!”

Koncertā uzstājās estrādes mūzikas ve-
terāni – grupa „Ilūzija”, šoreiz nedaudz sa-
vādākā sastāvā, un arī ikgadējie koncerta 
dalībnieki - Māris Strautnieks un Viesturs 
Celmārs. Pirmo reizi Leimaņu Tautas namā 
viesojās dziesminieks Arnis Čakstiņš ar pir-
matskaņojumu paša komponētām dzies-
mām „Patiesība” un „Prast”, kas tapušas pēc 
dzejnieces Maijas Kalniņas tekstiem. Tāpat 
Leimaņos pirmo reizi uzstājās meiteņu du-
ets Anastasija un Ieva

Koncertu ar jaudu noslēdza puikas no 
Cēsīm - muzikantu apvienība „Bērnu dārzs” 
(„Pipari”), aicinot nekad nepadoties un darīt 
to, ko liek sirds.

Paldies koncerta dalībniekiem un apmek-
lētājiem! Paldies jauno mākslinieku vecā-
kiem, ģimenēm, draugiem un atbalstītājiem! 
Šogad Jūsu tiešām bija pārsteidzoši daudz, 
kas, protams, priecē. Aicinām ikvienu intere-
sentu piedalīties koncertā arī nākošgad!

K.Sēlis,
autora foto

Ceļi ir kā dzīvības stīga vai artērija, kas 
nepieciešama ikvienam pagasta un novada 
iedzīvotājam, zemniekam un lauku uzņēmē-
jam.

Vasarā ceļa un grāvju nogāzes aizaug ar 
zāli un atvasēm, kas ar laiku izaug par krū-
miem un kokiem. Tā rezultātā tiek apgrūti-
nāta ūdens atvade; krūmu un koku saknes 
sāk bojāt ceļa konstrukciju, zari pārklāj gaisa 
telpu virs ceļa, kas traucē tam žūt, samazinot 
ceļa kalpošanas laiku, savukārt ceļa līkumos 
apaugums pasliktina ceļa pārredzamību un 
satiksmes drošību.

Ilgākā laika periodā grāvjos veidojas aiz-
sērējumi no sanesumiem, zariem, lapām, 
cirsmu atliekām un nogāžu izskalojumiem. 
Rezultātā tiek traucēta ūdens atvade no ceļa 
klātnes, tas uzkrājas sāngrāvjos, pārmitri-
na ceļa klātnes grunti un samazina klātnes 
nestspēju. Kad aizsērējumi sasnieguši robe-
žu, kad tie pārtrauc ūdens plūsmu pa ceļa 
sāngrāvjiem vai sāk to apgrūtināt, jāveic 
grāvju tīrīšana. Pretējā gadījumā, palielino-
ties aizsērējumam, var rasties grāvju nogāžu 
izskalojumi un deformācijas, kā arī pārmitri-
nāties ceļa konstrukcijas un ceļam piegulo-
šās platības.

Jēkabpils novada pagastu pārvaldnieki 
regulāri veic vizuālas ceļu pārbaudes. Pa-
ralēli to dara arī VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 
Daudzas pagastu pārvaldes rudenī, iespēju 
robežās, veica arī grāvju tīrīšanu. Lūdzam 
grāvjus no sava īpašuma puses tīrīt arī no-
vada iedzīvotājus. Tāpat arī aicinām pārlieci-

nāties, vai pāri brauktuvei no jūsu īpašuma 
nekarājas kādi koku vai krūmu zari, kas ap-
grūtina ceļa pārredzamību, un, ja iespējams, 
no tiem atbrīvoties. Pārvaldes katru gadu 
iespēju robežās veic ceļmalu kopšanu, un 
labprāt priecātos par iedzīvotāju atsaucību 
un pretimnākšanu, lai ceļu malas un grāvjus 
būtu iespējams atbrīvot atbilstošā platumā 
no brauktuves. Tāpat arī vēlams ceļmalās 
neveidot kaudzes vai citus “krājumus”, kuri 
var traucēt greideriem vai citiem satiksmes 
dalībniekiem.

Būtiska problēma, ko norāda arī pagastu 
pārvaldēs, ir atsevišķi zemnieki, kuri, vēloties 
paplašināt laukus, tos uzar līdz pašām ceļu 
malām. Līdz ar to ūdenim nav, kur notecēt, 
jo uzarta arī grāvju tiesa. Un cieš gan iedzī-
votājs, kuram jābrauc pa ceļu (jo uz ceļa krā-
jas ūdens), gan paši zemnieki, jo, tā kā grāvji, 
kur ūdenim vajadzētu notecēt, ir uzarti, un 
viņiem applūst lauki. Lūdzam tomēr, apstrā-
dājot lauku, atstāt vagu starp ceļu un lauku, 
kur ūdenim notecēt. 

Bažas radot arī tas, ka pa grants ceļiem 
brauc smagie transportlīdzekļi un tehnika, 
kad tas aizliegts (jo īpaši rudenī un pavasarī). 
Tas rada būtisku kaitējumu autoceļu stāvok-
lim. Par novērotu braukšanu zem aizlieguma 
zīmēm, īpašām atļaujām vai nepieciešamību 
zīmi izvietot ātrāk/vēlāk, aicinām informēt 
pašvaldību, lai spētu laicīgi risināt radušās 
problēmas.

Vēl viens faktors, kas bojā autoceļus, — 
smagā lauktehnika, kurai netiek nomazgā-

tas riepas (lai gan to nosaka likums), un tā 
brauc gan pa asfaltu, gan pa grants ceļiem. 
Organiskā augsne, kas pielipusi riepām, sa-
jaucas ar grants ceļu, un tas vairs nekalpo, kā 
vajadzētu. Uz ceļa atstātie sanesumi var ra-
dīt arī apdraudējumu automobiļa stabilitātei 
uz ceļa - tas kļūst slidenāks.

Lai netiktu bojātas ceļu nogāzes, lauk-
saimniekus aicinām uzbraukšanai/nobrauk-
šanai no lauka tomēr izvelēties tikai vienu 
nobrauktuvi, un pēc tam to arī sakopt, nevis 
katru reizi nobraukt no lauka citā vietā, tāde-
jādi bojājot ceļu garā posmā.

Šobrīd visas pagastu pārvaldes plāno-
tos greiderēšanas darbus uz pašvaldības 
ceļiem ir veikušas, un notiek gatavošanās 
sala periodam. Dažos pagastos, piemēram, 
Dignājas, Zasas un Leimaņu, uz ceļiem atse-
višķos posmos tika uzbērta arī jauna grants 
kārta, aizbērtas bedres. Pašvaldības ceļi uz 
1. novembri bija salīdzinoši labā stāvoklī. 
Protams, lietus sezonā tie neizbēgami sākuši 
un turpinās bojāties, tādēļ atkarīgs no mums 
pašiem, cik atbildīgi tos lietosim un cik ļoti 
palīdzēsim viens otram par tiem rūpēties.

Jēkabpils novada pašvaldība

par ceļiem jārūpējas visiem
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sveic Jēkabpils novada stiprās ģimenes
Kāzu jubileju atzīmēšanas tradīcija esot aiz-

sākusies senajā Romā, tiesa, sākotnēji tiešām 
tika atzīmētas tikai apaļās jubilejas. Vīrs sievai 
25 gadu laulības gadadienā dāvināja sudraba 
vītni, bet 50tajā – zelta vītni, kuru aplika ap gal-
vu. Tā arī cēlies šo kāzu jubileju nosaukums.

 Latvijā kāzu jubileju svinēšanas tradīcija 
ienākusi no Vācijas, kur kā tiek uzskatīts, arī 
cēlušies joprojām zināmie kāzu gadadienu no-
saukumi. Šī tradīcija pie mums ir iesakņojusies, 
un katrs laulāts pāris, neatkarīgi no kopā no-
dzīvoto gadu skaita - vai tas būtu apaļš vai ne 
tik apaļš, to atzīmē katru gadu tajā dienā, kad 
mijuši gredzenus, sakot viens otram “jā” vārdu. 
Mēs – Jēkabpils novada pašvaldība - esam lep-
ni, ka mūsu vidū ir tādas ģimenes, kuru laulības 
saites ir noturīgas un stipras vairāku desmitu 
gadu garumā, un tāpēc katru gadu rīkojam pa-
sākumu stipro ģimeņu godināšanai. Tradicio-
nāli tas tiek organizēts rudens pusē, kad lauku 
darbi apdarīti, vakari kļuvuši tumšāki, garāki un 
ir vairāk brīva laika. Tāpēc 2. novembra pieva-
karē Rubenes kultūras nams bija krāšņi saposts 
un gaidīja ierodamies pasākuma “Dzīves gadu 
gredzenus izdzīvojot” dalībniekus un viņu vie-
sus. Šogad savu dalību pasākumā bija pieteiku-
ši 15 pāri: 3 sudrabkāzu jubilāri (25 gadi laulībā), 
4 pērļu kāzu atzīmētāji (30 gadi laulībā), 3 koraļ-
ļu jeb kristāla gadskārtu pāri (35 gadi laulībā), 3 
rubīna kāzu jubilāri (40 gadi laulībā) un 2 safīra 
kāzu atzīmētāji (45 gadi laulībā). Katram pārim 
bija savs kopā nodzīvoto gadu skaits, taču sa-
skaitot tos visus kopā veidojās iespaidīgs skait-
lis – 510 gadi! 

Viesiem kājās stāvot un Mendelsona kāzu 
maršam skanot, Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītājas pavadībā, zālē svinīgi 
tika ievesti stipro ģimeņu pārstāvji. Uzrunas 

svētku gaviļniekiem veltīja Jēkabpils novada 
izpilddirektore Gunta Dimitrijeva, uzsverot gan 
ģimenes svarīgo lomu mūsu dzīvē, gan mākslu 
saprast, atbalstīt, uzmundrināt vienam otru, jo 
mūsu dzīve nesastāv tikai no svētkiem, tajā ir 
arī pelēkā ikdiena, kurā reizumis neiet tik gludi, 
kā mēs to vēlētos. Papildināt kopā nodzīvoto 
gadu ražu novēlēja Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja Marika Šicāne, kura ai-
cināja pateikt savstarpēju paldies par to, ka viņi 
joprojām viens otram ir un, ja tiktu dota tāda ie-
spēja izdzīvot dzīvi vēlreiz, nešaubīgi to darītu 
ar to pašu cilvēku, kurš viņiem šodien ir blakus. 

Vakara gaitā katrs pāris no Jēkabpils novada 
pašvaldības un Jēkabpils novada dzimtsaraks-
tu nodaļas saņēma ziedus, biedrības Ūdenszī-
mes sarūpēto dāvaniņu un kāzu apliecību. Lai 
vairotu jau tā silto vakara noskaņu ikvienam, 
apaļo kāzu pārim bija jāiededz savas ģimenes 
svecīte. Pēc kāzu apliecības saņemšanas jubi-
lāru pāri tikai aicināti atstāt savus parakstus Jē-
kabpils novada Stipro ģimeņu Goda grāmatā.

 Sirsnīgas dzejas vārsmas visa vakara garu-
mā stiprajām ģimenēm veltīja pasākuma va-
dītāja - kultūras pasākumu organizatore Anita 
Ozoliņa. Ar augstu profesionālu sniegumu 
visus klātesošos priecēja Pārmaiņu mūzikas 
kvartets no Rīgas, kuru atskaņotie, gan mūsu 
dižgaru R.Paula, E.Dārziņa, gan ārzemju kom-
ponistu, sacerējumi izpelnījās skaļus aplausus 
no publikas. 

Svinīgās daļas noslēgumā kāzu jubilāri tika 
aicināti uz šampanieša glāzi un pirmo valsi.

Sakot lielu paldies par pasākuma organizē-
šanu Jēkabpils Kultūras pārvaldei, un jo īpaši 
Intai Tomānei, Jēkabpils novada sabiedrisko 
attiecību speciālistam Kasparam Sēlim par pa-
sākuma iemūžināšanu fotoattēlos, biedrībai 
“Ūdenszīmes” par piemiņas dāvanām un cerot 
uz turpmāku sadarbību, 

- Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Marika Šicāne

noslēdzies projekts „Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar 
biedrībām “EKO Selonia” un “Izaicini sevi” pie-
dalījās Valsts reģionālās attīstības aģentūras, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas projektu konkursā „Ģimenei labvēlīgas 
vides veidošanai sabiedrībā”, kur guva finan-
siālu atbalstu projektam Nr. 2/GIMEN/19/007 
„Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei”. Projekta 
ietvaros tika iegādāti 3 multimediju iekārtu 
komplekti – trīs 55 collu viedtelevizori, trīs spē-
ļu konsoles “Sony PlayStation PS4 Pro”, trīs kon-
solēm paredzētas virtuālās realitātes brilles, 
trīs  kustību uztverošas kameras-, spēļu stūre 
ar pedāļiem, 3 papildus konsoļu vadības pultis, 
dokstacijas un vairākas kustību spēles konso-
lēm, kā arī noorganizēta nometne.

Rudens brīvlaikā Zasas pagastā norisinājās 
dienas nometne “Interaktīvi aktīvs”, kurā pie-

dalījās 16 jaunieši vecumā no 11-15 gadiem. 
Nometni organizēja biedrība “EKO Selonia”. 
Katra nometnes diena sākās ar rīta rosmi Za-
sas vidusskolas sporta zālē, kā arī visas nedēļas 
laikā jaunieši piedalījās orientēšanās sacensī-
bās, sacentās un veidoja komandas, apgūstot 
peintbola spēles prasmes, piedalījās galda 
spēļu turnīrā un dažādās individuālajās sporta 
disciplīnās. Nometnē tika apgūtas interaktīvās, 
kustību uztverošās spēles, kuras jaunieši va-
rēja spēlēt gan komandās, gan individuāli. Lai 
veicinātu dalībnieku interesi par jaunajām teh-
noloģijām un izgudrojumiem, tika organizēta 
ekskursija uz zinātkāres centru “Zinoo’’, kā arī 
bērni piedalījās “LEGO Mindstorms robotu no-
darbībā”, kur pašiem bija jāuzbūvē savs robots. 
Nodarbības beigās jaunieši rīkoja robotu ātru-
ma sacensības, kur atklājās, cik svarīgas ir LEGO 
konstrukcijas prasmes. Visas nedēļas garumā 
dalībnieki attīstīja savas prasmes radošajās no-
darbībās, kur vārījām ziepes, taisījām helovīna 
maskas un dekorācijās, kā arī grebām ķirbīšus. 
Bijām “Sēlijas prasmju muzejā”, kur jaunie-
šiem tika uzdoti uzdevumi interesantā veidā 
komandās pašiem iepazīt muzeja ekspozīciju, 

kā arī atrast atbildes uz dažādiem āķīgiem jau-
tājumiem. Viena no gaidītākajām aktivitātēm 
bija peintbols, ko nodrošināja biedrība “Izaicini 
sevi”. Spēles laukums tika izraudzīts Zasas par-
kā, un pirms jaunieši varēja ķerties pie ieročiem 
un plānot savu komandas stratēģiju, visiem 
tika izstāstīti drošības noteikumi. Pēdējā no-
metnes dienā jaunieši tika apbalvoti par visas 
nedēļas sasniegumiem un saviem personīga-
jiem rekordiem.

Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par 
mājīgajām jauniešu telpām, kā arī visiem dar-
biniekiem, kas palīdzēja nometnei izdoties! 
Biedrības “EKO Selonia” pārstāvei un vadītājai 
Baibai Čākurei bija patiess prieks strādāt ar 
aktīvajiem un pozitīvi noskaņotajiem novada 
jauniešiem, kā arī veicināt viņu zinātkāri par 
jaunajām tehnoloģijām un to, kā lietderīgi pa-
vadīt savu brīvo laiku. Šādi projekti dod iespēju 
jauniešiem apgūt jaunas prasmes, kā arī pa-
mēģināt aktivitātes, kas nereti nav pieejamas 
mūsu reģionā.  

Baiba Čākure
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mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/ 
Jekabpils–novads/

twitter. com/ 
JekabpilsNovads

Tuvākie kulTūras, aTpūTas un sporTa 
sarīkojumi jēkabpils novadā

02.11. plkst. 18.00 Rube-
nes kultūras namā Jēkabpils 
novada apaļo kāzu jubileju un 
stipro ģimeņu godināšanas pa-
sākums.

09.11. plkst. 13.00 Rubenes 
kultūras namā Mārtiņdienas 
pasākums “ Kārei-10”. (Piedalās 
folkloras kopa “ Kāre” un viesu 
kolektīvi).

11.11. plkst. 11.00 Kalna 
pagastā, mežā pie Sūpes pur-
va, informatīvā stenda atklāša-
na Indāna – Grāvelsona grupas 
nacionālajiem partizāniem.

11.11. plkst. 16.00 Dunavā 
Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie 
Dunavas kultūras nama).

11.11. plkst. 16.00 Kalna 
pagasta doktorātā svinīgs pa-
sākums – koncerts. Plkst. 16.30 
Lāpu gājiens uz A. Grīna pie-
miņas vietu – piemiņas brīdis 
pie A. Grīna piemiņas akmens. 
Plkst. 17.00 Gaismas alejas vei-
došana „Sēlijas gaisma Latvijai”. 
Pasākuma noslēgumā tradicio-
nālā Lāčplēša dienas zupa.

11.11. plkst. 17.00 Dignājā 
Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie 
Dignājas pamatskolas).

11.11. aicinām novada ie-
dzīvotājus un iestādes ie-
saistīties akcijā „Gaismas 
ceļš” – no plkst. 16.00 iedegsim 
gaismiņas savos logos, māju pa-
galmos un izgaismosim Latviju 
kopā!

13.11. plkst. 18.00 Lāčplēša 
dienai veltīts skrējiens (3 km). 
Starts/finišs pie Ābeļu kapsētas.

14.11. plkst. 14.00 Rubenes 
kultūras namā svinīgs sarīko-
jums. Programmā: Svētku uzru-
na, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas apbalvojumu pasniegšana, 
koncerts (piedalās Rubeņu pa-
matskolas audzēkņi, Jēkabpils 
valsts ģimnāzijas meitenes), 
Indras Zvirgzdiņas foto izstāde 
„Pasaule pilna brīnumu”.

 

14.11. plkst. 16.00 Dunavas 
kultūras namā svinīgs sarīko-
jums „Latvija mana”. Program-
mā: Svētku uzruna, Jēkabpils 
novada pašvaldības apbalvoju-
mu pasniegšana, koncerts (Pie-
dalās Dignājas pamatskolas 
skolēni), Dignājas amatierteātra 
„Madagurči” izrāde „Pavasara 
neprāts”.

15.11. plkst. 14.00 Zasas 
kultūras namā svinīgs pasā-
kums „Latvieša acīm uz pasauli 
skatos”. Programmā: Jēkabpils 
novada pašval dības apbalvo-
jumu pasniegšana, Zasas vi-
dusskolas audzēkņu un Zasas 
kultūras nama amatierkolektīvu 
priekšnesumi. Dziesmas Latvijai 
dziedās pasākuma viesi – Iveta 
Kraševska, Jānis Kraševskis, Kris-
tiāna Kraševska un Valdis Slogs.

15.11. plkst. 14.00 Ābeļu 
pamatskolas zālē svinīgs brī-
dis, Goda rakstu pasniegšana, 
Manguļu ģimenes koncerts.

15.11. plkst. 15.30 Dignājas 
pamatskolā svinīgs pasākums 
„Mūsu saknes – mūsu zemē”. 
Programmā: Svētku uzruna, 
Dignājas pamatskolas skolēnu 
koncerts, Jēkabpils novada paš-
valdības apbalvojumu pasnieg-
šana, Dunavas amatierteātra 
„Sateka” izrāde „Rēgu rotaļas”.

16.11. plkst. 19.00 Leimaņu 
tautas namā centrālais Jēkab-
pils novada valsts svētku pa-
sākums. Programmā: Jēkabpils 
novada pašvaldības apbalvo-
jumu pasniegšana, svētku kon-
certs “Mūsu gadsimta soļi”. Īpa-
šie viesi - Kristīna Zaharova un 
Andris Ābelīte, pianists Rolands 
Belevičs. Balle kopā ar grupu 
„Jauda”.

29.11. plkst. 12.00 Rube-
nes kultūras namā muzikāla 
izrāde bērniem “Ļoti gaidu Zie-
massvētkus”. Viesojas “Burbuļ-
ciems”.

16.-23.12. Sēlijas prasmju 
muzejā piparkūku greznošanas 
darbnīca. Nepieciešamais būs 

sagatavots, bet var arī ņemt lī-
dzi savas piparkūkas. Darbnīca 
atvēta muzeja darba laikā.

Izstādes:

No 14.11.-25.11. Rubenes 
kultūras namā Indras Zvirgzdi-
ņas foto izstāde “Pasaule pilna 
brīnumu”.

No 20.11.-21.12. Sēlijas 
prasmju muzejā Zasā foto kon-
kursa “Mana Latvija – manas 
mājas” fotogrāfiju izstāde.

Vēsturiskās kara drāmas 
„Dvēseļu putenis” pēc strēl-
nieka, mūsu novadnieka Alek-
sandra Grīna romāna motīviem 
seansi Jēkabpils novadā:

19.11.plkst.18.00 Dunavā 
tradīciju zālē

19.11.plkst.18.00 Rubenes 
kultūras namā

19.11.plkst.18.00 Zasas 
kultūras nama

20.11.plkst.18.00 Ābeļu 
tautas namā

20.11.plkst.18.00 Dignājas 
skolā

21.11.plkst.17.00 Kalna 
pagasta doktorātā

22.11.plkst.14.15 Zasas 
kultūras namā

Ieejas maksa: 3,00 EUR

Pasākumu laikā var tikt fo-
tografēts vai filmēts. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt 
publicēti novada mājaslapā, in-
formatīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 
L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja

Septembrī reģistrēti 5 
mirušie:

Vēsma Deksne 
22.05.1957. – 28.09.2019.

Aldonija Āriņa
13.11.1950. – 01.10.2019.

Alberts Reliņš 
18.12.1955. – 05.10.2019.

Vera Gerasimova 
29.05.1949. – 08.10.2019.

Jānis Grantiņš 
10.01.1934. – 07.10.2019.

Alma Loginova 
20.04.1922. – 10.10.2019.

Ārijs Strožs 
01.05.1943. – 28.10.2019.

Jānis Zvaigzne 
05.10.1936. – 26.10.2019.

Rasma Lipša 
21.09.1941. – 30.10.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Eduards Gžibovskis
09.05.1950. -10.09.2019.

Irma Kazanova
30.09.1926. – 12.09.2019.

Antoņina Prīkule
16.12.1935. – 14.09.2019.

Aleksandrs Minalto
01.01.1944. – 25.09.2019.

Jānis Rožkalns
02.12.1950. – 30.09.2019.

Aiz Tevis dzīvība 
Un gaisma paliek, 
Un atmiņas 
Kā krāšņs zieds.

Oktobrī reģistrēti 9
mirušie:

Izdod Jēkabpils  
novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja 
Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”,  

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.
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