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Ir klusais Adventes laiks, pavisam īss brīdis pirms Ziemassvētkiem. 
Laiks, kad katrs vēlamies saņemt mīļumu un dāvāt to arī citiem. Tas ir pār-
steigumu un brīnumu laiks ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Lai šie 
Ziemassvētki atkal no jauna māca mūs sapņot, un miera klusais spēks lai 
palīdz šos sapņus piepildīt! Gaisma, kas nāk no svecēm un bērnu acīm, lai 
palīdz mums saredzēt to, kas patiesi ir svarīgs – dzīvesprieks, sirdsmiers, 
mīlestība un ticība!

Lai Jaunais gads katrā mājā ienāk ar stipru veselību, veiksmi visos dar-
bos, saticību un pārticību! Baltus un siltus Ziemassvētkus! Ražīgu un prie-
cīgiem notikumiem bagātu Jauno gadu!

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags

Starp gada labākajiem un veiksmīgākajiem 
Zemgales reģiona uzņēmējiem – ZS “Cielavas”

Zemgales Plānošanas reģions 
(ZPR) un tā struktūrvienība Uz-
ņēmējdarbības centrs piekt-
dien, 29. novembrī pulksten 14 
Rundāles pils Baltajā zālē cetur-
to reizi organizēja krietnāko uz-
ņēmēju godināšanu. Starp gada 
labākajiem un veiksmīgākajiem 
Zemgales reģiona uzņēmējiem 
titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 
2019” saņēma Jēkabpils novada 
zemnieku saimniecība “Ciela-
vas”, īpašnieks Vitauts Liepiņš.

Kopš 2014. gada Z/S “Ciela-
vas”, piedaloties iepirkumos, 
nodrošina Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītības iestādes – 
Dignājas pamatskolu, Dunavas 
pamatskolu (darbojās līdz 2017. 
gada maijam), Rubeņu pamat-
skolu un Zasas vidusskolu – un, 
kopš 2019. gada janvāra, Soci-
ālās aprūpes namu “Mežvijas” 
ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, 
kuri atbilst lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas 
prasībām. Saimniecība dārzeņu 
piegādi spēj nodrošināt regulā-
ri, visu gadu, pat nelielos apjo-

mos. Dārzeņi bērniem vienmēr 
tiek pasniegti svaigi un kvali-
tatīvi. Iestāžu pavāriem ar Z/S 
“Cielavas” ir izveidota veiksmī-
ga sadarbība, ar vienotu mērķi, 
lai skolu ēdnīcās nonāktu tieši 
vietējie produkti, lai bērniem 
tiktu nodrošināti kvalitatīvi un 
veselīgi dārzeņi, tādejādi ļaujot 
bērniem izgaršot Latvijas garšu 
un mācot dzīvot pēc moto “Mēs 
vēlamies ēst vietējo produktu!”.

Sadarbība starp pašvaldību 
un Z/S “Cielavas” ļauj veiksmīgi 
īstenot Zaļo iepirkumu, kas ne-
būt nav paveicams viena gada 
laikā. Šāda sadarbība ļauj Z/S 
“Cielavas” attīstīt un pilnvei-
dot savu darbību, nodrošinot 
novada iedzīvotājiem darba 
vietas, attīstot vietējo ekonomi-
ku – nauda paliek pašvaldībā. 
Saimniecība dārzeņus piegādā 
ne tikai novada, bet arī Jēkab-
pils pilsētas, Pļaviņu, Līvānu un 
Preiļu novadu skolām un citām 
iestādēm – bērnudārziem, vei-
kaliem, kafejnīcām. Dārzeņus ir 
iespējams iegādāties arī uz vie-

tas, noliktavā Dignājas pagastā. 
Ar Z/S “Cielavas” audzētajiem 
dārzeņiem tiek apgādātas arī 
daudzas lopkopības saimniecī-
bas.

Ik gadu tiek modernizēta ra-
žošana, iegādāti jauni pamatlī-
dzekļi un tehnika. Saimniecībā 
ir sava kāpostu skābētava, pār-
strāde ierīkota agrākā kopsaim-
niecības kartupeļu pagraba 
vietā. Z/S “Cielavas” 2018. gadā, 
sadarbībā ar Dignājas pagasta 

biedrību “Cirkuži”, uzsāka dalī-
bu Lauku partnerības “Sēlija”, 
Aizkraukles rajona partnerības 
un Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu lauku partnerības “Kaimi-
ņi” starpteritoriālās sadarbības 
projektā „„Sēlijas salas” – tema-
tiskais tūrisms mazajās lauku 
apdzīvotajās vietās kā ekono-
miskās un sociālās izaugsmes 
veicinātājs Sēlijā”. Projekta 
ietvaros saimniecība iekļauta 
tematiskā Dignājas – Daugavas 

Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs!
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs!
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divu krastu laipas salas – tūrisma 
piedāvājumā. 2019. gadā saimnie-
cība piedalījās arī “Dignājas salas” 
reklāmas klipa tapšanā. Saimniecī-
ba vairākkārt piedalījusies un tiku-
si rādīta Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skatēs.

Z/S “Cielavas” dibināta 1993. 
gadā. Lauksaimniecībā tiek iz-
mantota zeme aptuveni 300 ha 
platībā, no tiem 50 ha tiek audzēti 
dārzeņi, pielietojot integrētās au-
dzēšanas metodes. Tiek audzēti 
kartupeļi, burkāni, galviņkāposti, 
sarkanie galviņkāposti, ziedkā-
posti, sīpoli, sarkanie sīpoli, galda 

bietes, puravi, rutki, kāļi; sezonāli 
– tomāti, gurķi, sīpolloki. Saimnie-
cība atrodama Lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas 
reģistrā kopš 2009. gada. Saimnie-
cībā pastāvīgi nodarbināti aptuve-
ni 10 strādnieki.

Atbilstīgi Nolikumam, ko ap-
stiprinājusi Zemgales Attīstības 
padome, visas 22 Zemgales re-
ģionā ietilpstošās pašvaldības bija 
izraudzījušās vienu titula „Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu 
ieguvēju. Šādu atzinību varēja sa-
ņemt vidējo un mazo uzņēmumu 
īpašnieki, kuru uzņēmums reģis-

trēts vai veic saimniecisko darbību 
konkrētās pašvaldības teritorijā.

Pārējo kritēriju starpā tika mi-
nēta uzņēmuma darbības pozitīvā 
ietekme uz novada vai pilsētas, kā 
arī reģiona ekonomisko izaugsmi 
un sociālo problēmu risināšanu. 
Līdztekus tam pretendentam jā-
veicina videi draudzīgu tehnolo-
ģiju ieviešana, ar savu produkciju 
jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju 
tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši 
augstu tiek vērtēts radošums uz-
ņēmumā, kā arī sabiedriskā akti-
vitāte.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu 

atbalstu visi titulu ieguvēji saņēma 
īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzi-
nības rakstu un naudas balvu 500 
eiro apmērā. Laureātu godināša-
nas pasākumā tika aicināti pieda-
līties pašvaldību vadītāji, valsts 
institūciju un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji. Pasākumā izskanēja arī 
īpaši sarūpēta kultūras program-
ma, notika laureātu un apsveicēju 
kopīga fotografēšanās.

L.Stašule, K.Sēlis
ZPR foto

Par administratīvi teritoriālo reformu
2019. gada novembrī notika ie-

dzīvotāju sanāksmes, kur tika dis-
kutēts par prioritātēm Jēkabpils 
novada pašvaldības 2020. gada 
budžeta sastādīšanā - iedzīvotāju 
aptaujas rezultātiem, kā arī viens 
no jautājumiem bija noskaidrot 
Jēkabpils novada iedzīvotāju vie-
dokli par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izstrādāto pašvaldības 
administratīvi teritoriālās reformas 
modeli.

Jēkabpils novadā par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu vairā-
kums iedzīvotāju pauduši viedok-
li, ka neatbalsta VARAM izstrādāto 
administratīvi teritoriālās reformas 
variantu. VARAM dažādie datu ap-
kopojumi nepārliecina, ka iecerētā 
reforma sasniegs vēlamo mērķi. 
Iedzīvotāji vairāk uzticas mazajām 

pašvaldībām, kur lēmumi tiek pie-
ņemti vistuvāk iedzīvotājiem. Lie-
lajās pašvaldībās notiks varas cen-
tralizācija, kas mazinās iedzīvotāju 
iesaistīšanos demokrātiskajos pro-
cesos, mazinās pārstāvniecību no 
mazajām apdzīvotajām vietām. 

Ņemot vērā iepriekš minē-
to un Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas 26.11.2019. 
pieprasījumu Nr.111.9/19-1-13/19 
par viedokļa izteikšanu par likum-
projektu “Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums”, pa-
matojoties uz 1985. gada 15.ok-
tobrī Strasbūrā parakstīto Eiropas 
vietējo pašvaldību hartu, Latvijas 
Republikas Satversmes 101.pantu, 
likuma “Par pašvaldībām” 12.pan-
tu, 21.panta pirmās daļas 4.pun-
ktu, otro daļu, Jēkabpils novada 
dome 2019. gada 28. novembra 

sēdē nolēma:
1. Neatbalstīt likumprojektu 

“Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likums” esošajā re-
dakcijā.

2. Ņemot vērā Jēkabpils nova-
da iedzīvotāju viedokli, atbalstīt 
prioritārā kārtībā:

2.1. Jēkabpils novada apvie-
nošanos bijušā Jēkabpils rajona 
administratīvās teritorijas robežās, 
bez Jēkabpils pilsētas pašvaldības, 
ar administrācijas atrašanās vietu 
Jēkabpilī; 

2.2. Jēkabpils novada apvie-
nošanos citā veidojumā, piemē-
ram, mazākā teritorijā par bijušā 
Jēkabpils rajona administratīvo 
teritoriju vai Sēlijas vēsturiskajā 
teritorijā ar esošajiem novadiem, 
bez Jēkabpils pilsētas pašvaldības, 
pašvaldību labprātīgas apvieno-

šanās kārtībā ar iedzīvotāju skaitu 
ne mazāk kā 10000 iedzīvotāju, ar 
administrācijas atrašanās vietu Jē-
kabpils pilsētā.

3. Atbalstīt Jēkabpils pilsētai 
republikas nozīmes statusa sagla-
bāšanu.

4. Ievērojot Sēlijas 7. un 8.kon-
gresa rezolūcijas, atbalstīt Sēlijas 
plānošanas reģiona izveidi, veido-
jot divu līmeņu pašvaldības. 

5. Lēmumu nosūtīt Latvijas Re-
publikas Saeimai, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
trijai un Sēlijas novadu apvienībai.

Gunda Cērmūkša,
Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciāliste

Pieejama vakance uz kultūras pasākumu organizatora amatu 
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde izsludina pieteikšanos 
uz kultūras pasākumu organiza-
tora amatu  ar pilnu darba laiku 
uz nenoteiktu laiku (profesijas 
kods 3435 20), maksimālā alga 
pirms nodokļiem 697 EUR. Dar-
ba vieta Jēkabpils novada Duna-
vas un Dignājas pagastos.

Galvenie darba pienākumi:
- plānot, organizēt un vadīt 

kultūras un atpūtas pasākumus 
Jēkabpils novada Dunavas un 
Dignājas pagastos sadarbībā ar 
citiem Kultūras pārvaldes dar-
biniekiem, kā arī citur Jēkabpils 
novada teritorijā saskaņā ar Kul-
tūras pārvaldes darba plānu;

- nodrošināt Dunavas un Dig-
nājas pagastu teritorijās darbo-
jošos amatierkolektīvu darbību, 

veicināt to koncertdarbību no-
vadā, reģionā un republikā;

- nodrošināt pasākumu lī-
dzekļu izlietojumu atbilstoši ap-
stiprinātajām tāmēm;

- sagatavot priekšlikumus un 
ieteikumus kultūras pasākumu 
piedāvājuma uzlabošanai, sa-
darbībā ar citiem Kultūras pār-
valdes darbiniekiem izstrādāt 
ikgadēju pasākumu plānu un 
priekšlikumus budžetam.

Galvenās prasības preten-
dentam:

- izglītība kultūras vai saistī-
tā jomā (vēlams augstākā) vai 
praktiska pieredze kultūras dar-
ba organizācijā un pasākumu 
vadīšanā vismaz 2 gadi;

- svarīga pozitīva attieksme, 
prasme plānot savu darbu, strā-

dāt patstāvīgi un uzņemties ini-
ciatīvu, komunikācijas prasme, 
prasme strādāt komandā;

- darbam nepieciešamas da-
torprasmes un B kategorijas au-
tovadītāja tiesības.

Pieteikumu un CV iesūtīt e-
pastā: novads@jekabpilsnovads.
lv vai iesniegt Jēkabpils novada 
pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jē-
kabpilī, līdz 2019. gada 16. de-
cembrim (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām un papildus 
informācijai: Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes vadītāja Lau-
ra Aišpure, tālrunis 20371520.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko per-

sonu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko 

atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu aiz-

sardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada 

pašvaldība informē, ka:

-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie 

personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 

šīs atlases konkursa norisi un novērtētu pre-

tendenta iespējamību ieņemt noteiktu amatu;

-iepriekš minētās Jūsu personas datu ap-

strādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība 

(kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 

LV-5201);

-datu apstrādes juridiskais pamats - Vis-

pārīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 

1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 

9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba liku-

ma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, 

tad informācija par pretendentu tiks iznīcinā-

ta  pēc tam, kad personāla atlase uz noteikto 

amatu būs pabeigta.

Jēkabpils novada pašvaldība
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2019. gada jūlija mēnesī, pro-
jekta Nr. 19-05-A00702-000020 
“Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-Kļavas” 
pārbūve Jēkabpils novada Ābe-
ļu pagastā” ietvaros, tika uzsākti 
pārbūves darbi Jēkabpils no-
vada pašvaldības ceļam “Jaun-
rozes – Kļavas” Ābeļu pagastā. 
Būvdarbus objektā veica VAS 
“Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

savukārt  būvniecības darbu 
gaitu objektā uzraudzīja būvuz-
raugs no IK “CB TESTS”.

Saskaņā ar būvprojektu ceļa 
posmā no 0.000 līdz 0.458 km 
tika veikta grāvju tīrīšanu, ceļa 
profilēšanu, grants seguma at-
jaunošanu un ceļa seguma du-
bulto virsmas apstrāde, savukārt 
ceļa posmā no 0.721 līdz 1.019 

km – grāvju tīrīšanu, ceļa pro-
filēšanu un ceļa virsmas atjau-
nošanu. Projekta rezultātā tika 
pārbūvēts pašvaldības ceļš Nr. 
1-4 “Jaunrozes – Kļavas” 0,756 
km garumā.

Projekta kopējās izmaksas 
97702,07 EUR, no kurām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums sastāda 
82007,62 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 15694,45 EUR.

Projekta vadītājs – Ābeļu 
pagasta pārvaldes vadītājs 

Raimonds Jaudzems

Aicinām 
pieteikties 
Jēkabpils 
novada 
sportistus

Aicinām Jēkabpils novada 
sportistus līdz 16. decembrim 
iesniegt informāciju par 2019. 
gadā nozīmīgākajām sacensī-
bām un izcīnītajām godalgām 
sportistu naudas balvu izver-
tēšanai. Informāciju sūtīt uz: 
baiba.cakure@jekabpilsno -
vads.lv .

Sīkāka informācija pa tel. 
28677242.

Baiba Čākure,
Jēkabpils novada sporta 
pasākumu organizatore

Pabeigti pašvaldības ceļa “Jaunrozes – Kļavas” 
pārbūves darbi Ābeļu pagastā

Īstenots projekts “Pārceltuves pakalpojuma 
uzlabošana Dignājas pagastā”

Jēkabpils novada pašvaldī-
bas rīkotajā biznesa ideju kon-
kursā “Atbalsts uzņēmējdar-
bībai Jēkabpils novadā 2019” 
tika saņemti vairāki projektu 
pieteikumi. Pirmo vietu un 
Jēkabpils novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu projekta 
realizācijai EUR 3000 apmērā 
ieguva projekta pieteikums 

“Pārceltuves pakalpojuma uz-
labošana Dignājas pagastā”.

Projekta mērķis – uzņē-
mējdarbības vides attīstība 
Dignājas pagastā. Projekta īs-
tenošanas rezultātā tika iegā-
dāta motorlaiva LATREX 450 
C, laivas piekaramais motors 
Mercury ME-F20EH. Laiva un 
motors reģistrēti CSDD.

Projekta kopējās izmaksas 
5297,30 EUR. Pārcelšana pāri 
Daugavai tiks uzsākta 2020. 
gada pavasarī, kas ļaus iedzī-
votājiem ātri nokļūt uz darbu 
Līvānu pilsētā vai saņemt ne-
pieciešamos pakalpojumus, kā 
arī nokļūt atpakaļ Dignājā.

Tālis Strads

Jēkabpils novada skolas turpina dalību projektā “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada skolas 
arī šajā mācību gadā turpina 
dalību Eiropas Sociālā fonda 
projektā “Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”, kurā pašval-
dība iesaistījās 2018. gada 5. 
novembrī. Šī projekta ietvaros 
paredzēts mazināt to bērnu un 
jauniešu skaitu, kas pārtrauc 
mācības un nepabeidz skolu. 
Pasākumi projektā ir vērsti uz 
agrīnu skolēna problēmas di-
agnostiku un risinājumu, lai 
novērstu samilzušu situāciju 
risināšanu un varētu būt ma-

zāk efektīva. Katram projektā 
iesaistītajam skolēnam peda-
gogs, psihologs vai sociālais 
pedagogs izveido individuālo 
atbalsta plānu, kurā izvērtē 
mācību pārtraukšanas riskus 
un paredz nepieciešamos pa-
sākumus šo risku novēršanai.

Projektā ir iesaistījušies 26 
skolotāji un ir izveidoti 52 mā-
cību un konsultatīvā atbalsta 
plāni skolēniem. Notiek aktīva 
sadarbība starp skolotājiem, 
skolēniem, kuri ir iesaistījušies 
šajā projektā, un viņu vecā-
kiem. Šī projekta ietvaros arī 

skolotājiem tiek sniegta iespē-
ja profesionāli pilnveidoties 
un stiprināt prasmes darbam 
ar skolēniem, tiek izstrādā-
ti dažādi metodiskie līdzekļi, 
organizēti kursi un semināri. 
Skolotāji iegūst iespēju un re-
sursus individuāli strādāt ar 
skolēniem, kuriem tas nepie-
ciešams, kā arī izveidot sistē-
mu priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas identificēšanai un 
novēršanai.

Projekta koordinatore Gita 
Ratniece
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28. novembrī Zasas vidus-
skolas, Dignājas pamatskolas 
un Ābeļu pamatskolas 5. - 6. 
klašu skolēniem notika karjeras 
attīstības atbalsta nodarbības, 
kuras nodrošināja biedrība 
“MULTENKULTEN”. Katra nodar-
bība sastāvēja no divām daļām 
– izglītojoša lekcija un radoša 
darbnīca.

Nodarbības pirmajā daļā sko-
lēni noklausījās lekciju par da-
žādām profesijām animācijā – 
scenārists, režisors, mākslinieks, 
animators, operators. Vizuāli 
iepazinās ar konkrētām perso-
nām, kas veic šo darbu un strā-
dā Latvijā, viņu darba pienāku-
miem. Ar animācijas filmas “Bize 
un Neguļa” fragmenta skatīša-
nos palīdzību, tika izskaidrota 
katras profesijas specifika. Lek-

cijas laikā tika apskatītas dažā-
das animācijas tehnikas, kā leļļu 
animācija, plastilīna animācija, 
2D datoranimācija, zīmētā ani-
mācija, kadruplāna zīmēšana.

Nodarbības otrajā daļā sko-
lēni redzēto izmēģināja paši 
praktiskā darbībā. Viņi darbojās 
stop motion un zīmētas animā-
cijas tehnikās, izmēģinot, kā tas 
notiek praksē. Dalībnieki prak-
tiski mācījās apgūt scenārija, 
kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības 
un filmēšanas pamatus. Skolēni 
varēja paši izveidot īsu animāci-
jas filmu, kuru ar programmas 
palīdzību varēja uzreiz apskatī-
ties. Lektori dalījās pieredzē, kā 
katrs pats var veidot animāciju 
mājas apstākļos. Skolēnu izvei-
dotās animācijas filmiņas lektori 
nosūtīja skolām.

Deivids un Gunārs no 6. kla-
ses bija ļoti ieinteresēti, jo pa-
tika tas, ka  pēc lekcijas sekoja 
praktiskā darbošanās. Bija pār-
steigti, ka animācijas filmiņas 
veidošana ir vienkārša. Labprāt, 
būtu noskatījušies orģinālo  
animācijas filmiņas versiju, par 
doto tēmu praktiskajā nodarbī-
bā.

Paldies, Kristīnai un Ivaram, 
par nodarbībām!

Izdevumi tika segti no pro-
jekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karje-
ras atbalsts izglītojamiem vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” finansējuma.

Pedagogs-karjeras 
konsultants Ilona Golovceva

Gribu izzināt animācijā iesaistītās profesijas!

Piesaistītās investīcijas projektos 2019. gadā
Atskatoties uz 2019. gadu, 

Jēkabpils novada pašvaldība 
ir aizvadījusi aktīvu projek-
tu realizācijas periodu. Gada 
ietvaros ir veiksmīgi noslēgti 
astoņi projektu, seši - īsteno-
šanas stadijā esoši un vairāki 
projekti, kas atrodas projektu 
vērtēšanas stadijā. Pašvaldība 
ir piesaistījusi investīcijas vie-
tēja līmeņa un starptautiskās 
programmās.

2019. gadā ir noslēgušies Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pro-
jekti “Sēlijas prasmju muzeja” 
attīstība Sēlijas kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāša-
nai (attiecināmās izmaksas ER 
8547.38, fonda finansējums 
EUR 7692.64) un “Zasas vēs-
turiskā muižas parka vides 
pieejamības uzlabošana” (at-
tiecināmās izmaksas EUR 
12333.68, fonda finansējums 
EUR 11100.31), “Meliorācijas 
sistēmas pārbūve un atjauno-
šana Jēkabpils novada Duna-
vas pagastā” (EUR 277189.16, 
EUR 249470.25 - fonda finan-
sējums) un projekts ”Ceļa Nr.1-
4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve 

Jēkabpils novada Ābeļu pa-
gastā” (attiecināmās izmaksas 
- 91119.57 fonda finansējums 
EUR 82007.61). Pārrobežu pro-
jektu programmā “Interreg 
V-A Latvijas – Lietuvas prog-
rammas 2014.-2020. gadam” 
noslēdzies  projekts “Travel 
smart – visit Lithuania and 
Latvia” (Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonds – EUR 44 550.35, 
pašvaldības daļa – EUR 7 
861.83, Valsts līdzfinansējums 
– EUR 2620.61).

No šajā gadā realizētajiem 
projektiem jāatzīmē jauniešu 
projekts “Jaunās tehnoloģijas 
visai ģimenei” (Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūra, no 
valsts budžeta līdzekļiem – 
EUR 5965.00). Projekta ietva-
ros tika iegādātas interaktīvas 
tehnoloģijas un ar tām aprī-
kota Ģimeņu iniciatīvu telpa 
Dignājas pagastā, kā arī Zasas 
un Rubenes pagastos esošās 
jauniešu telpas, kopīgai laika 
pavadīšanai ģimenēm.

Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektu konkursā pašvaldība 
piesaistīja 1500 EUR finansēju-
mu vērienīgā VII Sēlijas Tautas 

mākslas svētku “Sēlija Rotā” 
realizēšanai. Pasākuma laikā 
notika svētku gājiens un gran-
diozs dižkoncerts “Sēlija rotā 
Daugavas krastus”. Koncertā 
piedalījās Sēlijas novadu un 
pilsētu amatierkolektīvi, viesu 
kolektīvi no Lietuvas.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie 
projekta “Rakstnieka Alek-
sandra Grīna parka izveide 
Jēkabpils novada Kalna pagas-
tā”, kur tika piesaistīts ELFLA fi-
nansējums 27 000 EUR apmērā. 
Turpinās aktīvs darbs projekta 
“Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā” realizēšanā, pro-
jekts noslēdzas 2020. gadā un 
tajā pašvaldība ir piesaistījusi 
EUR 52 167.90 no Eiropas So-
ciālā fonda (ESF), EUR 9206.10 
- valsts līdzfinansējums. Tā-
pat būtisku pienesumu paš-
valdības darbā sniedz ESF 
programma izglītības nozarē 
“Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības ies-
tādēs”, “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazi-

nāšanai”, “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču at-
tīstībai”.  Pašvaldībā turpinās 
LV100 programmas aktivitātes 
projektā “Skolas soma” (Valsts 
finansējums 7777.00 EUR). 

Ir uzsākts darbs pie pro-
jekta “Pārrobežu sadarbības 
veicināšana aizsardzības un 
drošības jautājumos Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas piero-
bežā” (ERAF – EUR 44921.88, 
pašvaldība - EUR 4991.32) rea-
lizācijas. 2020. gadā tiks iegā-
dāts ugunsdzēsēju aprīkojums 
Rubenes un Kalna pagastam, 
pārvietojamais plosts un ģe-
nerators Dunavas pagastā.

2020. gadā beidzas Eiropas 
Savienības fondu otrais plā-
nošanas periods (2014-2020). 
Jēkabpils novada pašvaldī-
ba turpinās aktīvu darbu pie 
projektu izstrādes un realizē-
šanas, saskaņā ar izstrādāto 
Attīstības programmu 2019.-
2025.gadam.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada projektu 

speciāliste
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Jēkabpils novadā atklāj informatīvo stendu par Indāna-
Grāvelsona apvienoto nacionālo partizānu grupu

Jēkabpils novada Kalna pa-
gastā, pie Sūpes purva, atklāts 
informatīvais stends par Indā-
na-Grāvelsona apvienoto nacio-
nālo partizānu grupu. Pasāku-
mā piedalījās Jēkabpils novada 
un Viesītes novada pārstāvji, kā 
arī viesi no Lietuvas, jo partizā-
nu grupā bija arī viens lietuvie-
tis. Piemiņas vieta un stends 
atrodas pie Sūpes purva, kas 
saistās ar nacionālo partizānu 
apmetņu un cīņu vietām. Dziļāk 
mežā atradās arī Indāna-Grāvel-
sona grupas bunkurs, kas 1949.-
1950.gada ziemas periodā bija 
ar unikālu aizstāvības cietoksni. 
“Šai grupai bija īpaša identitāte, 
tādas nekur citur Latvijā kara 
noslēguma pēdējā posmā vairs 
nebija. Tur bija aizsardzības loks 
ar izveidotām ložmetēju ligz-
dām. Arī psiholoģiski šie cilvēki 
bija sagatavoti tam, ka bija gata-
vi cīnīties līdz nāvei. Grupā bija 
arī liels skaits sieviešu, kuras da-
līja savu likteni ar saviem vīriem, 
tēviem un brāļiem. Sievietes ar 
ieročiem rokās cīnījās šajā gru-
pā. Zināmā mērā šī ir apmetnes 

identitāte – apziņa, ka nebija 
vairs, ko zaudēt,” stāsta vēstur-
nieks Haralds Bruņinieks.

Indāna-Grāvelsona grupā 
darbojās 12 nacionālie partizāni. 
Viņu pēdējā kauja notika 1950.
gada 25.februārī Elkšņu mežā. 
Kaujas laikā tika nogalināti 11 
partizāni, bet viena partizāne 
palika dzīva un tagad – teju 70 
gadus pēc notikušā – ieradusies 
uz pasākumu, lai dalītos savās 
atmiņās. Hilda Miezīte (toreiz 
uzvārds Vietniece) stāsta, ka vi-
ņas ģimene bija saistīta ar me-
žabrāļiem, tādēļ viņas mammu 
vairākkārt pratināja, līdz vienu 
dienu aizveda prom, atstājot 
viņu vienu pašu. “Es cepu maizī-
ti un nesu mežabrāļiem, baroju 
viņus, atbalstīju ar pārtiku,” at-
ceras Hilda. “Domāju, cik ilgi tā 
dzīvošu, jo manu māju apsargā-
ja, naktīs suns rēja. Nebija vairs 
izejas, es baidījos, ka arī mani 
paņems ciet, baidījos no Sibīri-
jas. Tādēļ pati gāju mežā.”

Tā Hilda pievienojās Indā-
na-Grāvelsona grupai. Viņa 
palīdzēja pārējiem ar munīciju, 

kabatās turēja patronas un de-
vusi, kam vajadzēja. Mežā viņa 
pavadīja sešus mēnešus. Pēdējā 
kaujā krita gandrīz visa grupa, 
izņemot Hildu, bet viņa pati 
nesaprot, kā izglābusies: “Jā-
saka paldies Dieviņam, laikam 
kāds varas spēks pasaulē ir, es 
ticu, ka Dieviņš mani glāba, tikai 
Dieviņš, nekas cits. Mani neķēra 
lode. Tad viņi mani sagūstīja. 
Pārējie jau bija nošauti, gulēja 
sniegā asiņaini. Mani mašīnā 
iekšā, prom uz Jēkabpili, uz cie-
tumu. Tur mani iespundēja tādā 
vietā, kur knapi varēja stāvēt, 
nebija, kur sēdēt. Tur pa naktīm 
pratināja.”

Gadu Hilda pacieta prati-
nāšanas un dzīvi cietumā, bet 
pēc tam viņu izsūtīja uz Sibīriju. 
Likteņa ironija, jo Hilda mežā 
devās, baidoties no Sibīrijas. 
Arī partizānu grupas vadmo-
tīvs skanēja: “Lai labāk nošauj 
Latvijas mežos, nekā nosūta uz 
Krieviju”. Pēc sešiem svešumā 
pavadītiem gadiem Hilda bei-
dzot atgriezās dzimtenē. Latvijā 
viņa apprecējās, un šobrīd dzīvo 

kopā ar ģimeni Neretas novadā. 
“Es tagad dzīvoju pie dēla Maz-
zalvē. Man ir vedekla, man ir 
mazmeita un mazmazmeitiņa.”

Hilda pauž uzskatu, ka viņas 
grupas biedru upuri nav bijuši 
velti, jo Latvija ir atguvusi neat-
karību. Viņa stāsta, ka brīdī, kad 
Latvija atkal kļuva par brīvu val-
sti un skanēja valsts himna, aiz-
kustinājuma asaras nav bijušas 
apturamas.

Informatīvais stends arī nā-
kamajām paaudzēm vēstīs 
par to, ko piedzīvojuši Indāna-
Grāvelsona grupas nacionālie 
partizāni. Vēsturnieks Haralds 
Bruņinieks uzsver, ka šīs gru-
pas apmetnes identitāte ir kā 
unikāls vardarbīgās pretošanās 
kultūras mantojums Sēlijas na-
cionālo partizānu kara noslē-
guma posmā. Tas bija cietoks-
nis bez cerībām uzvarēt, bet ar 
neaptveramu vēlmi un gatavību 
pretoties okupācijas varai.

Sandra Paegļkalne
K.Sēļa foto

Paveiktais 2019. gadā Rubenes pagastā
Cilvēkiem šis ir pārdomu, 

gaidīšanas un cerību laiks. Šajā 
klusajā laikā mēs pārdomājam 
aizvadītā gada veiksmes un ne-
veiksmes, priecīgos un skumjos 
brīžus, tikšanās reizēs un gada 
sākumā ieplānotos darbus. 2019. 
gads ir aizskrējis ar vēja spār-
niem. Šajā gadā ir realizēta „Brīv-
dabas estrādes ar sēdvietām 
pārbūve” Rubeņos, no centrali-
zētajiem ceļu fonda līdzekļiem 

veikts remonts Rubenes pagas-
ta autoceļam „Bokāni -Dronkas”.   
Rubenes pagasta pārvaldes ēkā 
veikts koridoru kosmētiskais 
remonts. Rubenes kultūras na-
mam veikts jumta remonts, at-
jaunotas sniega barjeras, kā arī 
ir veikts cokola remonts. Bērza 
kapos ir sakārtota vieta, kur bērt 
lapas un citus kapu organiskos 
atkritumus.

Brīnumainajā svētku gaidīša-

nas laikā lepojamies un sakām 
paldies visām iestādēm pa-
gasta teritorijā par sadarbību, 
atsaucību, kā arī visiem, visiem 
čaklajiem un atsaucīgajiem pa-
gasta iedzīvotājiem un mūsu 
lauksaimniekiem, uzņēmējiem 
par skaisti sakoptajām sētām 
un mājām, sakārtoto lauku vidi, 
jo skaistā un sakārtotā vidē mēs 
paši kļūstam smaidīgāki, priecī-
gāki, labestīgāki. 

Ziemassvētki ir laiks, kad 
viens otram vēlam vislabāko, tas 
ir laiks kad mācāmies mīlēt un 
piedot, tas ir laiks, kad paši kļūs-
tam labāki. 

Lai Jaunajā gadā piepildās visi 
sapņi, bet sirdī vienmēr ir ticība, 
cerība un mīlestība!

Rubenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Intra Kurme
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Atskatoties uz paveikto 2019. gadā Dunavas pagastā
Gadumija cilvēkiem ir atskai-

tes punkts, kad pārlūkot paveik-
to, kā arī nepaveikto, kad do-
mās iezīmēt turpmāk darāmo. 
Dunavas pagastam 2019. gads 
ir pagājis diezgan veiksmīgi. Sa-
darbojoties pašvaldībai, lielajām 
zemnieku saimniecībām un uz-
ņēmējiem veiksmīgi pabeigts 
meliorācijas projekts Dunavas 
pagastā, kura izmaksas sniedzās 
gandrīz 30000 EUR apmērā. Pa-
vasarī skolas izremontētās tel-
pās tika atklāts Dunavas feldše-
ru punkts un aptieka. Feldšeru 

punktam iegādāts aprīkojums 
4000 EUR vērtībā. Tika sakārtota 
vieta Daugavas krastā pie pār-
celtuves. Esam veikuši ikdienas 
uzturēšanas darbus uz Dunavas 
pagasta autoceļiem. Novada sa-
koptības skatē Dunavas ciems ir 
novērtēts kā labākais novadā.

Ļoti labi panākumi šogad tika 
sasniegti amatierteātrim SATEKA 
– skatē iegūta 3. pakāpe, senioru 
deju kopai CIELAVAS – aktīva sa-
darbība ar kaimiņu kolektīviem. 
Izcili panākumi līnijdeju grupai 
MAYBE - iegūta 1. vieta LLKV DA 

Nacionālā čempionāta sacensī-
bās. Godinot mūsu valsts Brīvības 
cīnītājus, 11. novembrī Lāčplēša 
dienā Dunava tika izgaismota ar 
sveču gaismām un Lāpu gājienu.

Šogad pabeigsim dzīvokļa re-
montu “BĒRZI” 7 – saieta vietai 
Sudrabkalna iedzīvotājiem un 
biedrības vajadzībām. Liels darbs 
tiek ieguldīts, lai uzturētu Duna-
vas katlu mājas darbību un cen-
tra iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar 
siltumu.

Mums kopā jāveido Latvija par 
zemi, kur katrs tai jūtas piederīgs, 

drošs par savu un sev tuvo cilvē-
ku šodienu un rītdienu.

Šajā steidzīgajā svētku gaidī-
šanas laikā vēlam ikvienam no 
Jums apstāties skrējienā un dāvāt 
smaidus, uzmanību, labus vārdus 
tuviniekiem, darbabiedriem, kai-
miņiem, garāmgājējiem.Lai Jau-
najā gadā visiem novada ļaudīm 
spēks, veselība un apņēmība īs-
tenot vispārdrošākās ieceres!

Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Baltaruņķis

Atskatoties uz 2019. gadu 
Leimaņu pagastā

Kad Svētvakars nāk pār zemi 
un iestājas baltais miers, prātā 
nāk patīkamākie notikumi visa 
gada garumā. Lai sāktu jaunu, 
ir jāatskatās uz paveikto. Lielā-
kie naudas līdzekļi šīnī gadā bija 
novirzīti Leimaņu kapličas un 
kapu vārtu remontam. Vispa-
saules talkas dienā pie Sociālās 
aprūpes nama “Mežvijas” lape-
nes tika iestādīti divi dekoratī-
vie koki un hortenzija. Pagastā 
svinējām mūsu “kultūras pils” – 
Leimaņu Tautas nama 80 gadu 
jubileju, uzņēmām pie sevis 
novada ļaudis Valsts svētku sarī-
kojumā Leimaņos un uzņēmēju 
ballē Mežgalē. Gribas teikt lielu 
paldies atsaucīgajiem viensētu 
īpašniekiem, kuri šovasar pie-
krita parādīt savas sētas Sakop-
tības skatē. Iepriecina, ka gadu 
no gada cilvēki velta uzmanību 
apkārtnes sakopšanai, iespēju 
robežās veic ēku remontdarbus. 

Paldies visiem, kuriem bija vēlē-
šanās un pietika laika piedalīties 
pagasta sakopšanas darbos un 
arī tematiskajos pasākumos!

Tik daudz skaistu domu galvā mīt,

kad Ziemassvētki ir ceļā pasauli sasildīt.

Katrs tad mēs savus baltos ilgu zirgus

vedam pāri ziliem kalniem padzirdīt,

savu dvēselīti ar svētku prieku piepildīt

un kādu teiksmu ābeli savā ceļā iedēstīt,

ar ticīb's zvaigzni apveltīt.

/Dzidra Medvedjeva /

Pagasta ļaudis, lai jums iz-
dodas ar baltām domām un 
darbiem piepildīt gada atliku-
šās dienas! Jo nevajag nemaz 
tik daudz, dažreiz pietiek tikai 
nieku, lai nākošais gads nestu 
laimi, prieku, pārpilnību un ve-
selību!

 
Ar laba vēlējumiem, Leimaņu 

pagasta pārvalde

2019. gads Zasas pagastā
Jēkabpils novada pašvaldības 

Zasas pagasta pārvaldei 2019. gads 
bijis darbīgs – domāts un darīts gan 
vietējo iedzīvotāju interesēs, gan 
strādāts pie pozitīvas attieksmes 
veidošanas mūsu viesiem, lai tie 
labprāt atgrieztos un ieteiktu pie 
mums iegriezties arī citiem.

Nozīmīgākie darbi, kas šogad 
tika paveikti:

- uzlabota Zasas muižas parka 
infrostruktūra un izveidots vides 
objekts parka teritorijā;

- veikti kosmētiskie remonti 2 
pašvaldības dzīvokļiem;

- sakārtota apkures sistēma Zaļā 
iela 10 (ambulance – aptieka) ēkā;

- veikts kosmētiskais remonts 
Sēlijas prasmju muzejam;

- pievienota attālinātās nolasīša-
nas sistēma 3 daudzdzīvokļu mā-
jām (Sila iela 2, 2A un 4);

- atjaunota gājēju ietve pie pa-
gasta pārvaldes ēkas;

- izveidotas nojumes atkritumu 
konteineriem un veikti vairāki citi 
saimnieciskie darbi.

Novēlam gaišus, sirsnīgus un ģi-
meniskus Ziemassvētkus un lai Jau-
nais gads nes pozitīvas emocijas un 
sapņu piepildījumu!

Zasas pagasta pārvalde

Vējš logos mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst egles zars,

Un klusiem soļiem, rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj svētvakars.

/Gundega Salna/

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerī-
ba un mīlestība jauniem darbiem un sap-
ņiem!

Dignājas pagasta pārvalde

No 1. janvāra jaunas 
ugunsdrošības prasības

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā nozīmīgas Ugunsdrošī-
bas noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) būs jābūt uzstādī-
tiem autonomiem ugunsgrēka 
detektoriem, kas reaģē uz dū-
miem, bet privātmājas papildus 
būs jānodrošina ar ugunsdzēsī-
bas aparātu. Ikviens iedzīvotājs 
ir līdzatbildīgs par savu drošību 

un to, lai ikdienā tiktu ievērotas 
ugunsdrošības prasības! VUGD 
aicina ikvienu iedzīvotāju neat-
likt rūpes par savu, tuvinieku un 
līdzcilvēku dzīvībām un šodien 
uzstādīt mājoklī dūmu detekto-
ru!

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas 

nodaļa
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Pēc palīdzības var vērsties Sociālajā dienestā
Pašvaldības Sociālais die-

nests ir tā iestāde, kur vistie-
šākajā veidā var vērsties pēc 
palīdzības novada iedzīvotā-
ji, kuri nonākuši grūtībās vai 
krīzes situācijā. Sociālajā die-
nestā iespējams lūgt ne tikai 
materiālo palīdzību pabalstu 
veidā, kas ne visos gadījumos 
ir būtiskākā un ko ierobežo li-
kumdošana, iekšējo normatī-
vo dokumentu regulējums un 
budžeta iespējas, bet arī palī-
dzību, padomu un līdzdalību 
dažādās neveiksmīgās dzīves 

situācijās, kad zaudēts darbs, 
ir problēmas ģimenē vai bērnu 
audzināšanā, pēkšņa veselī-
bas pasliktināšanās, atkarības, 
ģimenē ir bērns ar īpašām 
vajadzībām, esat invalīds vai 
pensionārs u.tml. Cilvēki ne-
reti baidās vai kautrējas lūgt 
palīdzību un nevienam neko 
neprasa. Tāpēc aicinām iedzī-
votājus nebūt vienaldzīgiem 
un informēt Sociālo dienes-
tu par līdzcilvēkiem, kuriem 
nepieciešama palīdzība, bet 
kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav 

griezušies pēc palīdzības.
Tuvojoties gadu mijai, vi-

siem Jēkabpils novada ļaudīm 
Sociālā dienesta darbinieku 
vārdā novēlu mieru virs ze-
mes. Mieru sirdī un domās. Ja 
arī kādreiz gribas izteikt kādu 
skarbāku frāzi, padomāsim, vai 
tas ir tas, ko šobrīd vajadzētu. 
Pasaules naida un nedrošības 
okeāns sastāv no maziem, slik-
tiem pilieniem, un nepildīsim 
to ar savējiem. Lai katrs sevī 
baro labestību, līdzcietību un 
pārējās labās īpašības, tad tās 

izaugs lielas un spēcīgas un 
spēs uzveikt ļauno zvēru, kurš 
gan jau kaut kur mūsos mīt. Lai 
miers virs zemes un cilvēkiem 
labs prāts. Priecīgus, gaišus un 
mīļus Ziemassvētkus, laimīgu, 
drošu, labām emocijām un ide-
jām bagātu Jauno gadu!

Larisa Zeltiņa,
Jēkabpils novada Sociālā 

dienesta vadītāja 

2019. gads izglītībā
Sapnim vaska spārni,
Eglēm sapņu spīts.
Pāri mūžam pārnes
Viss, kas negaidīts.
Viss, kas dots un spējams,
Egļu mierā šalc.
Zināms tikai vējam,
Kur ir sapnis balts.
(L.Kamara)

2019. gadā Jēkabpils nova-
da Izglītības pārvalde kopā ar 
pedagogiem, skolu atbalsta 
personālu, izglītības iestāžu 
vadītājiem un pašvaldībām 
meklēja atbildes uz jautāju-
miem par jaunā izglītības sa-
turu ieviešanu skolās. Gada 
laikā organizētajās pedagogu 
profesionālās pilnveides prog-
rammās un pasākumos disku-
tējām par jauno kompetenču 
ieviešanas gaitu izglītības pro-
cesā.

Lai sekmētu kvalitatīvu me-
todisko darbu un pedagogi 
saņemtu regulāru informāci-
ju par aktualitātēm mācību 
priekšmetos, piecu novadu 
(Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 
Salas un Viesītes novadu) un 
Jēkabpils pilsētas pedagogi ir 
izveidojuši mācību jomu koor-
dinatoru sadarbības tīklu. 

Novembra beigās skolu 
administrācijas pārstāvji pie-
dalījās profesionālās kompe-
tences pilnveides izbraukuma 
seminārā Cēsīs “Skolu vadības 
loma jaunās pieejas mācībām 

ieviešanai skolā. Skolu labās 
prakses pieredzes stāsti”.  Pe-
dagogi apmeklēja Cēsu Pil-
sētas vidusskolu un Cēsu 2. 
pamatskolu. Semināra tēmas 
akcentēja būtisko pirmsskolā, 
audzināšanas darbā, tehnolo-
ģiju izmantošanā. Dalībnieki 
atzīst, ka bija interesanti ie-
pazīties ar Cēsu metodisko 
darbu, konkrēti, sadarbības 
grupu izveides principiem, 
rīcības plānu skolēnu sliktas 
uzvedības mazināšanai, skolas 
vadības darba plānošanu šajā 
pārmaiņu laikā.

Izglītības iestāžu audzēkņu 
radošo darbu izstādes varē-
ja apskatīt Jēkabpils novada 
pašvaldībā – Jēkabpils, Salas, 
Krustpils, Aknīstes, Viesītes 
novadu un Jēkabpils pilsētas 
skolu audzēkņu mākslas darbu 
izstāde “Latvijai 100”, Sēlijas 
atklātās vizuālās mākslas olim-
piādes 2. – 4. klašu audzēkņu 
darbi «Cilvēki Sēlijā pēc 20 
gadiem», Zasas vidusskolas 
skolēnu radošo darbu izstā-
de “Krāsas”. Šobrīd Jēkabpils 
pašvaldībā var iepazīties ar 
Jēkabpils mākslas skolas Zasas 
filiāles audzēkņu darbu izstādi 
“Zasas leģendas”.

Izglītības iestādes iesaistīju-
šās Eiropas Sociālā fonda pro-
jektos: “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai”, “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs”, “Atbalsts iz-

glītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai” un iniciatīvā 
“Latvijas skolas soma”. Plašāku 
informāciju par paveikto pro-
jektos var lasīt Jēkabpils nova-
da mājas lapā - http://jekabpil-
snovads.lv/?page_id=16073

Ar labiem panākumiem 
skolu skolēni aktīvi iesaistās 
starpnovadu un valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zināt-
niski pētniecisko darbu konfe-
rencē, interešu izglītības jomu 
skatēs un konkursos, sporta 
sacensībās, mazpulku pasāku-
mos, projektu aktivitātēs.

2019./2020.mācību gads 
pasludināts par “Tehnoloģi-
ju gadu”, un tas ļaus īstenot 
dažādas ar informācijas teh-
noloģijām saistītas aktivitātes 
novada skolēniem un pedago-
giem, tostarp plašus nozares 

pasākumus un tematiskās ne-
dēļas. Uzsākot aktivitātes šajā 
jomā, paldies biedrībai “Sēļu 
pūrs”, kura oktobrī organizē-
ja LEADER projekta mācību 
programmu “Ievads materiālu 
dizainā un tehnoloģijās” pe-
dagogu izglītošanai mūsdienu 
materiālu apstrādes tehnolo-
ģijās.

Jaunā gada vārtos stāvot, 
ceriet uz laimi, mirkļiem, kas 
dara bagātu, uz darbu, kas 
spēcina, uz uzvarām pār sevi, 
uz mieru pasaulē un uz saticī-
bu pašu mājās! Paldies visiem 
par sadarbību, atbalstu, po-
zitīvu attieksmi šajā gadā! Lai 
gaiši Ziemassvētki un panāku-
miem bagāts Jaunais gads!

Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde

Izglītības iestāžu pārstāvji Vidzemes koncertzālē
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Atskats uz notikumiem kultūrā un sportā Jēkabpils 
novadā 2019. gadā

Tuvojoties gadumijai, ir svarīgi uz brīdi 
apstāties un pakavēties atmiņās par aizva-
dīto, lai visu, kas bijis labs, paņemtu līdzi 
nākamajam gadam, bet ne tik labo atstātu 
aizvadītajā gadā. 2019. gads Jēkabpils no-
vadā kultūras nozarē ir bijis pārmaiņu laiks. 
Martā tika izveidota novada Kultūras pārval-
de, kurā tika apvienoti ne tikai novada kultū-
ras un tautas nami, bet arī sporta pasākumu 
organizators, jaunatnes lietu speciālists, Sē-
lijas prasmju muzejs un amatniecības centrs 
„Rūme”. Šī gada laikā esam mācījušies strā-
dāt komandā, paļauties viens uz otru, ņemt 
vērā viens otra viedokli, zināšanas un piere-
dzi, lai kopīgi spētu paveikt lielas lietas un 
radīt skaistus notikumus.

2019. gadu iesākām ar J. Akurateram vel-
tītu pēcpusdienu Ābeļu pagasta novadpēt-
niecības telpās Brodos, tradicionālo Ziedu 
balli Dignājā, Barikāžu atceres pasākumu 
Kalna kultūras namā un amatierteātru sa-
spēli „Kaimiņu būšana” Rubenes kultūras 
namā. Janvāra mēnesī novada kultūras 
iestādēs bija skatāma romantiskā komēdi-
ja „Jaungada taksometrs”.  Februārī Kalna 
kultūras namā norisinājās vokālo ansambļu 
sadziedāšanās svētki „Dziesmu putenis”, pie 
Leimaņu tautas nama tika svinēta Meteņ-
diena, Rubenes kultūras namā viesojās Bal-
tinavas amatierteātris, Zasas kultūras namā 
bija vērojama amatierteātra pirmizrāde, kā 
arī ikgadējais tautas deju kolektīvu sadan-
cis „Pie Amora”. 23. februārī Zasā norisinājās 
Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. 
Martā novada kultūras iestādēs bija skatāma 
filma „Klases salidojums”. Dunavā norisinā-
jās tradicionālais pasākums „Ak, sievietes, 
sievietes…”, Kalna kultūras namā- tradicio-
nālie amatierteātru svētki „Teātru karuselis”, 
bet Rubenes kultūras namā viesojās grupa 
„Baritoni”. Aprīlī novada kultūras iestādēs 
vērojām filmu „Blakus” un animācijas filmu 
„Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”. Norisi-
nājās dažādi Lieldienu pasākumi, kā arī tra-
dicionālais joku mēnesim veltītais koncerts 
„Raibais karuselis” Rubenes kultūras namā. 
Maijā, atzīmējot Baltā galdauta svētkus, da-
žādās novada vietās piestāja „Dziedošais 
autobusiņš”, un pie Leimaņu tautas nama 
bija skatāma E. Glika Alūksnes Valsts ģim-
nāzijas pūtēju orķestra defilē programmu 
parāde. Kalna kultūras namā 5 gadu jubileju 
svinēja Ābeļu tautas nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Kaupre”, Dignājas brīvdabas 
estrādē norisinājās tradicionālie Daugavas 
svētki „Daugava vieno”, bet Rubenes pa-
gastā notika tradicionālais Ģimeņu festivāls. 
Jūnijā Kalna kultūras namā svinējām tradi-
cionālos Bērnības svētkus, Dunavas kultū-
ras nama amatierteātris „Sateka” aicināja 
uz pirmizrādi, Leimaņos tika svinēta tautas 
nama 80 gadu jubileja. Jauktais koris „Putni” 

ievija savu dziesmu „Gadsimta garākajā Līgo 
dziesmā”, Dignājā viesojās Baltinavas ama-
tierteātris, bet Slatē, Vecāru šķūnī, norisinā-
jās Līgo svētku pasākums „Jēkabpils novads 
Līgo Slatē”.

Spilgtākais notikums kultūrā 2019. gadā 
bija Sēlijas tautas mākslas svētki „Sēlija rotā”, 
kurus šogad organizējām pie mums Ābeļos. 
Svētku ietvaros norisinājās Sēlijas mākslinie-
ku plenērs un gleznu izstāde, „Jaunzemju” 
mājās tika godināts novadnieks J. Akura-
ters ar piemiņas mirkli „Tur zinu tevi, zeme 
senā”, stadionā pie Ābeļu skolas norisinājās 
amatnieku un mājražotāju tirgus. Dienas ga-
rumā ar dažādām radošajām programmām 
uzstājās Sēlijas novadu amatierkolektīvi, kā 
arī viesi no Lietuvas. Uz Dižkoncertu Ābeļu 
pagasta brīvdabas estrādē aicināja Sēlijas 
novadu pūtēju orķestri, bet svētku kulmi-
nācijā – Dižkoncertā „Sēlija rotā Daugavas 
krastus”- piedalījās Sēlijas novadu un pilsētu 
amatierkolektīvi, viesu kolektīvi no Lietu-
vas, instrumentālā grupa no Rīgas, soliste 
Ieva Akuratere. Pasākuma vadītājs bija Māris 
Grigalis, koru virsdiriģente Agita Ikauniece – 
Rimšēviča, Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu 
virsvadītāja Elita Treilone, Ilūkstes novada 
deju kolektīvu virsvadītāja Aija Daugele, 
Jaunjelgavas un Neretas novadu deju kolek-
tīvu virsvadītājas Gunita Krievāne un Inita 
Kalniņa, pūtēju orķestru virsvadītājs Harijs 
Zdanovskis, folkloras kopu mākslinieciskā 
vadītāja Aīda Bikauniece. Svētku režisors – 
Kārlis Lišmanis. Svētku koncerta izskaņā vē-
rojām ūdens strūklaku šovu „Daugavas ūde-
ņos rotājos”, bet pēc tam svētku balli spēlēja 
grupa „Kreicburgas ziķeri”.

Jūlijā Rubenes brīvdabas estrādē norisi-
nājās tracicionālais mūzikas festivāls „Mazā 
ziņģe”, bet augustā – radošā konkursa „Ve-
dējs 2019” noslēguma pasākums. Vasaras 
sezonu noslēdzām ar tradicionālo balli kopā 
ar grupu „Galaktika” Zasas kultūras namā, 
kā arī ar nu jau par tradīciju kļuvušo „Ekspe-
dīciju pa Jēkabpils novadu”. 1. septembrī 
Leimaņos, Latvju zīmju parkā, kā jau ierasts, 
bija skatāma brīvdabas izstāde „Sarunas ar 
ziediem”. Norisinājās Dzejas dienu pasāku-
mi Ābeļu pamatskolas estrādē un Sēlijas 
prasmju muzejā, bet Zasas kultūras namā 
pulcējās Jēkabpils novada seniori uz tradi-
cionālo novada senioru pēcpusdienas pasā-
ķumu. Oktobrī tika organizēti Svecīšu vakari 
novada kapsētās. Rubenes kultūras nama 
amatierteātris „Kumode” izrādīja komēdiju 
„Savedējs”. Leimaņu tautas namā norisinājās 
tradicionālais koncerts „Ar ģitāru par dzīvi”, 
bet Zasas kultūras namā – tradicionālais 
koncerts-konkurss „Atnāc ar savu dziesmu”. 
Novembrī Rubenes kultūras namā norisinā-
jās apaļo kāzu jubileju un stipro ģimeņu go-
dināšanas pasākums, kā arī folkloras kopas 

„Kāre” 10 gadu jubilejas pasākums. Par godu 
Lāčplēša dienai un Latvijas 101. dzimšanas 
dienai tika organizēti dažādu svētku pasāku-
mi – Lāpu gājieni, Lāčplēša dienas skrējiens 
un svētku koncerti, kā arī novada iedzīvotāji 
un iestādes tika aicinātas iesaistīties  akcijā 
„Gaismas ceļš”, iededzot gaismiņas savos 
logos un māju pagalmos. Centrālais novada 
valsts svētku pasākums norisinājās Leimaņu 
tautas namā, kur notika novada pašvaldības 
apbalvojumu pasniegšana, kā arī svētku 
koncerts „Mūsu gadsimta soļi” un svētku 
balle. Novembra mēnesī mūsu novada iedzī-
votājiem bija iespēja noskatīties arī vēsturis-
ko kara drāmu „Dvēseļu putenis” pēc mūsu 
novadnieka A. Grīna romāna motīviem. Pir-
mo adventi sagaidījām Kalna kultūras namā 
ar koncertu, egles iedegšanu un Ziemas-
svētku ieskaņas tirdziņu. Mežgales kultūras 
namā norisinājās novada uzņēmēju un zem-
nieku balle. Decembra mēnesī ir gaidāmi 
vēl dažādi Ziemassvētku pasākumi, kuriem 
šobrīd notiek aktīva gatavošanās.

Kā lielāko un nozīmīgāko notikumu 2019. 
gadā amatniecības centrā „Rūme” nenolie-
dzami varam minēt 2 nedēļu Latvijas - Lie-
tuvas starpnozaru mākslas pasākumu ciklu 
"Lielais mākslas piedzīvojums Zasā". Cikla 
laikā notika vairākas darbnīcas bērniem un 
pieaugušajiem, Lietuvas partneru leļļu te-
ātra izrāde no Bajoriem, Eņģeļu izstāde no 
Anīkšču Eņģeļu muzeja, logu slēģu apglez-
nošanas plenērs un vernisāža Zasas parkā, 
kopienas attīstības projekta "Dzīvā kopienā 
- dzīva ainava" lekcijas un citi pasākumi, LMA 
jauktā kora "Senais kalns" radošā nometne 
un koncerts. Apvienojot dažādu avotu finan-
sējumu un vietējo iedzīvotāju entuziasmu, 
esam ieguvuši jaunu brīvdabas mākslas ga-
leriju – Zasas dzirnavu logu slēģos ikvienam 
ir apskatāmas muižas parka un citas ar Zasu 
saistītas leģendas. Novada amatnieki šogad 
ir piedalījušies ne tikai vietēja mēroga amat-
niecības tirdziņos, bet tika labi pārstāvēti arī 
Zemgales novadu dienās Rīgas Centrāltirgū, 
ikgadējā “Sēlija rotā” pasākuma laikā, ZPR 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
projekta “Baltu ceļš” konferencē, kā arī vairā-
kas reizes piedalījās un sniedza meistarkla-
ses amatniecības festivālos un tirgos Lietuvā 
– gan Šauļos, gan Rokišķos, kas šogad bija 
Lietuvas kultūras galvaspilsēta. 

Sēlijas prasmju muzejs šajā gadā pie-
dzīvoja ēkas rekonstrukciju, kuras laikā tika 
pilnīgi pārbūvēts muzeja 2.stāvs - tajā šo-
brīd atrodas vieta izstādēm, atpūtas stūrītis, 
konferenču zāle un telpa “Kulinārijas man-
tojums”. 6. jūlijā muzejs no jauna vēra savas 
durvis apmeklētājiem, priecējot atklāšanas 
pasākuma apmeklētājus ar “Smaidu darb-
nīcas” piedāvātajiem eksperimentiem un 
spēlēm gan lieliem, gan maziem, un dodot 
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iespēju noklausīties dvēselisku akustisko 
koncertu Laura Valtera izpildījumā. Muzejs ir 
guvis jaunu elpu un iepriecina apmeklētājus 
ar jauniem pasākumiem. 20. septembrī no-
risinājās dzejas dienu pasākums, kurā galve-
nais akcents tika likts uz jaunajiem, vietējiem 
dzejniekiem. Pasākumā pie siltas tējas krūzes 
klausījāmies grupas “Piparmētra” koncertu un 
vietējo iedzīvotāju sacerētās dzejas rindas. 25. 
oktobrī muzejā viesojās bijusī zasiete Agrita Sa-
bīne Puķīte, kura pastāstīja un iemācīja, kā no 
ekoloģiskiem produktiem pagatavot sev ķer-
meņa skrubi un lūpu balzamu. Novembrī Sē-
lijas prasmju muzejs izsludināja foto konkursu 
„Mana Latvija – manas mājas”, un konkursam 
iesūtītās fotogrāfijas šobrīd ir apkopotas ceļo-
jošā izstādē, kuru iespējams apskatīt dažādās 
novada vietās. Arī decembra mēnesī ir plānotas 
dažādas aktivitātes – nodarbība „Prasme radīt 
gaismu”, kā arī piparkūku rotāšanas darbnīca. 
Galvenais mērķis nākamajam gadam – atrast 
īsto virzienu, kurā attīstīt muzeju, lai padarītu to 
pievilcīgāku un interesantāku apmeklētājiem 
ne tikai svētku reizēs un pasākumu laikā, bet 
arī ikdienā.

2019. gadā aizvadīti arī dažādi sporta un 
veselību veicinoši pasākumi. Gads tradicionāli 
iesākās ar „Jēkabpils novada Zolītes čempio-
nātu”, kura rezultātā šogad pie pagastu “Ce-
ļojošā kausa” tika Dignājas komanda. Ziemā 
visas skolas piedalījās pasaules sniega dienā. 
Februārī norisinājās volejbola turnīrs vīriešu 
komandām Zasas vidusskolas sporta zālē. Kā 
ierasts, Jēkabpils novads piedalījās “Latvijas 
veselības nedēļā” un “Eiropas sporta nedēļā”, 
popularizējot nūjošanu, āra trenažieru pareizu 
izmantošanu, kā arī organizējot veselības vin-
grošanu pieaugušajiem un sporta pasākumus 
skolēniem. Ikgadējie “Jēkabpils novada sporta 

svētki” norisinājās Ābeļu pagastā, kur labākā 
pagasta tituls tika Leimaņu pagastam. Dunavā 
norisinājās jau trešais “Nakts turnīrs”, kur jau-
nieši sacenšas strītbolā, pludmales volejbolā, 
florbolā un arī šogad par pasākuma atmosfēru 
rūpējās DJ visas nakts garumā. Dunavā šogad 
pulcējās arī novada seniori, lai baudītu deju 
koncertu, kā arī pēc tam piedalītos dažādās 
sacensībās un fiziskās aktivitātēs kopā ar fizio-
terapeiti. Augusta beigās Zasā spēlējām vo-
lejbolu, savukārt septembrī Dignājas pagastā 
norisinājās tradicionālais futbola kauss vīriešu 
komandām. Kā vienu no veiksmīgākajiem jau-
najiem pasākumiem varam minēt autoorientē-
šanās sacensības “Ekspedīcija pa Jēkabpils no-
vadu”, kas norisinās vasaras izskaņā. Pagājušajā 
gadā dalībnieki apciemoja novada biedrības 
un muzejus, savukārt šogad iepazināmies arī ar 
uzņēmējiem, kopumā apmeklējot 12 kontrol-
punktus. Tradicionālais Lāčplēša dienai veltītais 
skrējiens Ābeļos šogad norisinājās 13. novem-
brī. Tas tiek organizēts sadarbībā ar Jēkabpils 
”Sporta centru” un šogad pulcēja aptuveni 150 
skrējējus. Arī novada biedrības aktīvi organizē 
dažāda mēroga sporta pasākumus. Motokrosa 
un autokrosa veicināšanā jāpiemin biedrības 
“ALKO Racing Team”, kas organizē Latvijas un 
Baltijas mēroga autokrosa sacensības, un bied-
rība “MK Zasa”, kas popularizē un aktīvi pieda-
lās skijoringa sacensībās. Zirgu jāšanas sporta 
veida popularizēšanai biedrība “Ūsiņš” jau vai-
rākus gadus rīko sacensības “Ūsiņa kauss”, kas 
šogad tika iekļauts Latvijas Jātnieku federācijas 
oficiālo sacensību kalendārā. Jēkabpils novada 
orientēšanās sportu veicina orientēšanās klubs 
“Sēlijas mežs” un biedrības “EKO Selonia”, kas 
sadarbībā ar biedrību “Ballūn” vasarā organizē-
ja nakts orientēšanās pārgājienu, kura trase bija 
aptuveni 40 km gara un pārgājiens bija jāveic 

ne ilgāk kā 8 stundās.
Dalība dažādos projektu konkursos papildi-

na tradicionālos Jēkabpils novada pasākumus 
ar jauniem. Jēkabpils novada pašvaldība sa-
darbībā ar biedrībām “EKO Selonia” un “Izai-
cini sevi” piedalījās Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas projektu konkursā „Ģime-
nei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā”, 
kur guva finansiālu atbalstu projektam Nr. 2/
GIMEN/19/007 „Jaunās tehnoloģijas visai ģi-
menei”. Projekta ietvaros tika iegādāti 3 multi-
mediju iekārtu komplekti, kā arī noorganizēta 
veselību veicinoša nometne. Trešo gadu veik-
smīgi norisinās projekts Nr.9.2.4.2./16/I/015 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada paš-
valdībā”, kura ietvaros Jēkabpils novada iedzī-
votājiem tiek nodrošināti pasākumi: veselības 
vingrošana ūdenī pieaugušajiem; peldētap-
mācības nodarbības visās novada skolās; lekci-
jas par dažādām veselību veicinošām tēmām; 
nometnes bērniem, kā arī sporta pasākumi un 
ārstniecības personu konsultācijas.

Lepojamies ne vien ar darbinieku paveikto, 
bet arī ar mūsu amatierkolektīvu sniegumu un 
sasniegumiem. Laukos, kur iedzīvotāju skaits 
samazinās un izklaides iespējas nav pārāk pla-
šas, tieši kultūras nams ir tā vieta, kur darbdie-
nas vakarā vai brīvdienās satikties un kopīgi 
radīt ko skaistu, un kopā mums tas izdodas! Ar 
smaidu kāpsim pāri gadumijas slieksnim un 
lūkosim, ko nākamais gads mums nesīs! Vēlam 
jums gaišus un sirsnīgus svētkus!

Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 

vadītāja

Zasā atklāta JumpCross jāšanas trase
Jēkabpils novada pašvaldības konkursa 

“Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 
2019” otro vietu ieguva jauns Zasas uzņēmums 
SIA “NYX & Iris”, kas nodarbojas ar viesu mājas 
un zirgu sporta pakalpojumiem. Uzņēmums 
ieguva EUR 2000 no pašvaldības, kuri tika iz-
mantoti šķēršļu un mietiņu iegādei, reklāmas 
sagatavošanai un paraugdemonstrācijas or-
ganizācijā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
2215,90.

Tika izveidota JumpCross trase ar konkūra 
un cross country tipa šķēršļiem, kuri tika atklāti 
29. septembra pasākumā ar paraugdemons-
trējumiem no Jēkabpils un Salas novada jāt-
niekiem. Jēkabpils novada iedzīvotāji var izīrēt 
trasi ar saviem zirgiem, vai piedalīties JumpC-
ross trases apmācībās un sacensībās ar saviem 
vai SIA “NYX & Iris” staļļiem.

SIA “NYX & Iris” aicina visus interesantus cie-
mos un cer redzēt Jēkabpils novada iedzīvotā-
jus uz sacensībām 2020. gadā.

Anna Kalnāja
Foto: Reinis Rudzītis
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Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
28. novembra domes sēde (protokols Nr.18):
LĒMUMS Nr.352: Par nekustamā īpašuma “Anemones” Ābeļu pagastā pār-

došanu izsolē
Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot nekustamo īpašumu “Anemo-

nes” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 001 0080), kas sastāv no 2 zemes vienībām – 0,38 
ha un 2,24 ha platībā. Lietošanas mērķis – mežsaimniecība. Noteikt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) EUR 25000,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.353: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības I.K. uz dzīvokli “Bērzi”-6, Sudrabkalnā, Dunavas pagastā (dzī-

vokļa kopējā platība 45,30 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5654 001 0226 001 006, uz 
vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

LĒMUMS Nr.354: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības L.S.K. uz dzīvokli “Strauti”-4, Lašos, Ābeļu pagastā (dzīvokļa 

kopējā platība 18,90 m2), ar apzīmējumu kadastrā 5648 004 0081 001 004, uz vienu 
gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

LĒMUMS Nr.355: Par īres tiesību piešķiršanu speciālistam
Piešķirt īres tiesības G.S. uz dzīvokli Aldaunes ielā 2-2, Brodos, Ābeļu pagastā (ko-

pējā platība 43,6 m2), kā palīdzību speciālistam nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, 
noslēdzot īres līgumu uz trim gadiem.

LĒMUMS Nr.356: Par grozījumiem telpu nomas līgumā Zasas pagastā
Veikt grozījumus 2014. gada 23. decembrī noslēgtajā Telpu nomas līgumā, kas no-

slēgts ar O.G. par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Bērnudārzs Vāverīte” Liepās, ēkā 
ar apzīmējumu kadastrā 5698 005 0138 001. Ar 2020. gada 1. janvāri izbeigt O.G. no-
mas tiesības uz telpu Nr.20 – 4,9 m2 platībā. Iznomāt O.G. nekustamā īpašumā telpas 
Nr.24 – 68,1m2 platībā un Nr.36 – 49,1 m2 platībā kā ražošanas telpas, un telpas Nr.28 
– 4,9 m2 platībā, Nr.30 – 4,7 m2 platībā, Nr.32 – 10,4 m2 platībā, Nr.33 – 10,8 m2 platībā, 
Nr.34 – 2,8 m2 platībā, Nr.35 – 2,4 m2 platībā kā palīgtelpas, saimnieciskās darbības 
veikšanai līdz 2034. gada 31. decembrim. Noteikt iznomāto telpu (kopējā platība 
153,20 m2) kopējo nomas maksu EUR 15,86 mēnesī, bez PVN.

LĒMUMS Nr.357: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas

Nodot L.K. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Sarmas” piesaistītā zemes 
gabala (kadastra apzīmējums 5666 004 0173) dzīvoklim Nr.18 (telpu grupas kadastra 
apzīmējums 5666 004 0173 001 018) piekrītošās 593/12206 domājamās daļas no ēkai 
piesaistītā zemes gabala un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.358: Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 
Izbeigt ar lauku apvidus zemes nomas līgumu nodibinātās nomas tiesības ar J.V. 

Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5682 002 0108 
– 0,1 ha; 5682 003 0099 – 0,7676 ha; 5682 008 0463 – 0,3180 ha; 5682 011 0272 – 3,0 ha; 
5682 012 0127 – 1,0 ha (zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība); 5682 004 0219 – 
2,24 ha (zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecība).

LĒMUMS Nr.359: Par nekustamā īpašuma “Baibaki” Ābeļu pagastā nodoša-
nu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Baibaki”, Ābeļu pagastā (kad. nr.5648 003 0350), kas sastāv no vienas zemes vienības 
0,2889 ha platībā.

LĒMUMS Nr.360: Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā atsavināšanu
Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 5698 005 0136, kas atrodas Zasas pa-

gastā (5,0 ha platībā), piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam 
piešķirt nosaukumu “Madariņas” un, rīkojot izsoli, to atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.361: Par nekustamā īpašuma “Vienības” Zasas pagastā nodoša-
nu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ēku nekustamo 
īpašumu “Vienības” Zasas pagastā, kas sastāv no ēkām (būvēm): dzīvojamā māja ar 
apzīmējumu kadastrā 56980030133001; saimniecības ēka ar apzīmējumu kadastrā 

56980030133002, kas atrodas uz V.G. piederoša nekustamā īpašuma “Vienības”, kas 
reģistrēts Zasas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000043205.

LĒMUMS Nr.362: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim (uz 

piecpadsmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Smilgāres” Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 003 0102, kopplatība - 31,57 ha, nomas platība - 22,5ha, lauksaimniecības zemes 
nomas maksa gadā - 1890,00 EUR bez PVN; uz nekustamo īpašumu “RZF Ziemeļlejas” 
Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 0031, kopplatība - 2,82 ha, nomas platība 2,82 ha, 
lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 186,12 bez PVN).

LĒMUMS Nr.363: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2029. gada 31. decembrim (uz des-

mit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Ābeļi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0245, 
zemes vienības kad. apz. 5648 003 0185, kopplatība - 13,62 ha, nomas platība 10,0 ha). 
Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 720,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.364: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim (uz pie-

ciem gadiem) uz nekustamo īpašumu “Ābeļi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0245, 
zemes vienības kad. apz. 5648 003 0244, kopplatība - 22,12 ha, nomas platība - 3,0 ha). 
Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 234,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.365: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
003 0075, zemes vienības kad. apz. 5666 003 0115, kopplatība - 57,71 ha, nomas platība 
- 3,6 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 216,00 bez PVN); uz nekus-
tamo īpašumu “Darbnīcas” Kalna pagastā (kad.  nr. 5666 006 0148, kopplatība - 9,3 
ha, nomas platība - 2,4 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 156,00 
bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Attīrīšanas iekārta” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
006 0149, kopplatība - 3,7 ha, nomas platība - 3,2 ha, lauksaimniecības zemes nomas 
maksa gadā - EUR 192,00 bez PVN).

LĒMUMS Nr.366: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Zālāju šķūnis” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
004 0113, kopplatība - 8,10 ha, nomas platība - 2,2 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes 
nomas maksu gadā EUR 121,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.367: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz 

divdesmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā (kada. nr. 
5666 003 0075,  zemes vienības kad. apz. 5666 003 0115, kopplatība - 57,71 ha, nomas 
platība - 4,30 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā - EUR 258,00 bez PVN); 
uz nekustamo īpašumu “Desāres” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 007 0028, kopplatība 
- 35,3 ha, nomas platība - 26,69 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 
1467,95 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Kalpaki” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 006 
0158, kopplatība - 4,1 ha, nomas platība - 2,8 ha, lauksaimniecības zemes nomas mak-
sa gadā - EUR 182,00 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Vienība” Kalna pagastā (kad. 
nr. 5666 006 0305, zemes vienības kad. apz. 5666 006 0306, kopplatība - 7,5 ha, nomas 
platība - 3,5 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā -  EUR 122,50 bez PVN).

LĒMUMS Nr.368: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā ( kad. nr. 5666 
003 0075,  zemes vienības kad. apz. 5666 003 0115, kopplatība - 57,71 ha, nomas platī-
ba - 6,01 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 390,65 bez PVN); uz ne-
kustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā (zemes vienības kad. apz. 5666 007 
0028), kopplatība - 57,71 ha, nomas platība - 0,85 ha, lauksaimniecības zemes nomas 
maksa gadā - EUR 42,50 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Darbnīcas” Kalna pagastā 
(kad. nr. 5666 006 0148, kopplatība - 9,3 ha, nomas platība - 1,3 ha, lauksaimniecības 
zemes nomas maksa gadā - EUR 84,50 bez PVN).

LĒMUMS Nr.369: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
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Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039.gada 31.decembrim (uz div-
desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
003 0075, zemes vienības kad. apz. 5666 003 0115, kopplatība - 57,71 ha, nomas platība 
- 13,10 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 851,50 bez PVN.

LĒMUMS Nr.370: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Grahoļski” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 006 
0153, kopplatība - 6,6 ha, nomas platība - 3,2 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes no-
mas maksu gadā EUR 224,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.371: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
003 0075, zemes vienības kad. apz. 5666 003 0115, kopplatība - 57,71 ha, nomas platība 
- 1,92 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 115,20 bez PVN.

LĒMUMS Nr.372: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Dzērves” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 004 
0011, kopplatība - 20,76 ha, nomas platība - 7,0 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes 
nomas maksu gadā EUR 490,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.373: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz 

divdesmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Rimeri” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 005 
0059, kopplatība -  22,7 ha, nomas platība - 4,2 ha). Noteikt lauksaimniecības zemes 
nomas maksu gadā EUR 231,00 bez PVN.

LĒMUMS Nr.374: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Ganība” Kalna pagastā (kad. nr. 5666 004 
0054, kopplatība - 18,0 ha, nomas platība - 9,7 ha, lauksaimniecības zemes nomas 
maksa gadā - EUR 1610,20 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Pupuri” Kalna pagastā 
(kad. nr. 5666 005 0048, kopplatība - 7,3 ha; nomas platība - 5,6 ha, lauksaimniecības 
zemes nomas maksa gadā - EUR 392,00 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Dzērves” 
Kalna pagastā (kad. nr. 5666 004 0011, kopplatība - 20,76 ha, nomas platība - 5,9 ha, 
lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 525,00 bez PVN).

LĒMUMS Nr.375: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu Kalna pagastā (kad.nr. 5666 002 0015, zemes 
vienības kad. apz. 5666 002 0050, kopplatība - 2,58 ha, nomas platība - 2,58 ha). No-
teikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 154,80 bez PVN.

LĒMUMS Nr.376: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz 

divdesmit gadiem): uz nekustamo īpašumu Kalna pagastā (kad.nr. 5666 006 0074, 
kopplatība - 3,05 ha, nomas platība - 2,85 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa 
gadā - EUR 185,25 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Darbnīcas” Kalna pagastā (kad. 
nr. 5666 006 0148, kopplatība - 9,3 ha; nomas platība - 0,8 ha, lauksaimniecības zemes 
nomas maksa gadā - EUR 52,00 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Lejas Desāres” Kal-
na pagastā (kad. nr. 5666 006 0119, kopplatība - 3,0 ha; nomas platība - 3,0 ha, lauk-
saimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 195,00 bez PVN).

LĒMUMS Nr.377: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leimaņu pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz div-

desmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Silapuķes” Leimaņu pagastā (kad. nr. 5674 
007 0019, kopplatība - 12,96 ha, nomas platība - 12,96 ha). Noteikt lauksaimniecības 
zemes nomas maksu gadā - EUR 647,50 bez PVN.

LĒMUMS Nr.378: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz 

divdesmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Kamenītes” Rubenes pagastā (kad. nr. 
5682 004 0010, kopplatība - 1,7 ha; nomas platība - 1,7 ha un kad. nr. 5682 004 0267,  
kopplatība - 0,3 ha, nomas platība - 0,30 ha,  lauksaimniecības zemes nomas maksa 
gadā (EUR 112,20 un EUR 21,45) EUR 133,65 bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Krūmi” 
Rubenes pagastā (kad.nr. 5682 001 0400, kopplatība - 1,7 ha; nomas platība - 1,7 ha, 

lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 98,18 bez PVN); uz nekustamo īpa-
šumu “Mazkrēsliņi” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 001 0097, kopplatība - 1,3 ha; no-
mas platība - 1,3 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 75,18 bez PVN).

LĒMUMS Nr.379: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim (uz 

divdesmit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Margrietiņas” Rubenes pagastā (kad. nr. 
5682 008 0164, kopplatība - 2,34 ha; nomas platība - 2,34 ha. Noteikt lauksaimniecības 
zemes nomas maksu gadā EUR 168,03 bez PVN.

LĒMUMS Nr.380: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Rubenes pagastā
Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim (uz piec-

padsmit gadiem): uz nekustamo īpašumu “Lauras” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 004 
0006, zemes vienības kad. apz. 5682 004 0255, kopplatība - 2,36 ha, nomas platība 
- 2,36 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 168,03 bez PVN); uz ne-
kustamo īpašumu “Līgas”, Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 004 0135, kopplatība - 1,77 
ha, nomas platība - 1,77 ha, lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā - EUR 126,56 
bez PVN); uz nekustamo īpašumu “Slate” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 004 0199, 
zemes vienības kad. apz. 5682 004 0237, kopplatība- 6,3 ha, nomas platība - 1,3 ha, 
lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā EUR 92,95 bez PVN).

LĒMUMS Nr.381: Par nekustamā īpašuma iznomāšanu Zasas pagastā
Iznomāt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2029. gada 31. decembrim (uz des-

mit gadiem) uz nekustamo īpašumu “Centrs” Zasas pagastā (kad. nr. 5698 001 0240, 
zemes vienības kad. apz.  5698 001 0239, kopplatība - 14,5 ha, nomas platība - 3,4 ha). 
Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā EUR 265,20 bez PVN.

LĒMUMS Nr.382: Par nekustamā īpašuma Leimaņu pagastā, Jēkabpils nova-
dā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Ēnaviņas” Leimaņu pagastā ar kad. nr. 5674 005 
0013, kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5674 005 0148, 
0,1652 ha platībā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.383: Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā
Veikt grozījumus 2011. gada 18. aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 

KPP/7-2/11/2, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un biedrību “Cerību 
logi” par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā - Kultūras 
namā “Zītari” Kalna pagastā (kad. apz. 5666 006 0303 001) - nedzīvojamo telpu – sa-
skaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu apzīmētas ar Nr.1 – 23,5 m2 platībā, Nr.2 
– 21,6 m2 platībā, Nr.3 – 8,8 m2 platībā, Nr.7 – 9,3 m2 platībā, Nr.9 – 17,9 m2 platībā, 
Nr.28 – 15,9 m2 platībā, Nr.29 – 33,4 m2 platībā, Nr.30 – 8,2 m2 platībā, Nr.31 – 17,7 m2 
platībā, nomu uz termiņu līdz 2021. gada 17. aprīlim. Ar 2019. gada 1. decembri izbeigt 
biedrības “Cerību logi” nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.7, 
Nr.9, Nr.28 un Nr.31 minētajā nekustamajā īpašumā. Iznomāt biedrībai nedzīvojamās 
telpas Nr.29 un Nr.30 Kalna pagasta iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai. Papildu iznomātajām telpām (41,6 m2 platībā) biedrība 
drīkst izmantot koplietošanas telpas. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu EUR 10,00 
gadā, bez PVN. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem 
pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.384: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunrozes - Kļavas” 

Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 001 0224) sadalīšanu, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas projektētajai 
zemes vienībai Nr.1 (kad. apz. 5648 001 0189, platība - 0,8 ha) un projektētajai zemes 
vienībai Nr.2 (kad. apz. 5648 001 0190, platība - 0,3 ha)  saglabāt esošo īpašuma nosau-
kumu, un  zemes lietošanas mērķi noteikt 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

LĒMUMS Nr.385: Par Ābeļu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža ap-
stiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas sniegto pakalpojumu saraks-
tu un to cenrādi atbilstoši pielikumam. Atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 23. 
februāra Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.73 “Par telpu nomas maksu Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs” 1.daļas 1.1. un 1.2. punktus un  2013.gada 19.septembra 
Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.302 (protokols Nr.14) “Par Jēkabpils novada paš-
valdības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu euro valūtā” 5.1. 
un 5.2. punktus.
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No cenrādī noteikto nomas maksājumu veikšanas ir atbrīvoti pasāku-
mi, kurus rīko Jēkabpils novada pašvaldības iestādes un struktūrvienī-
bas pašvaldības funkciju veikšanai. Pamatskolas direktoram, saskaņojot 
ar novada pašvaldības izpilddirektoru, ir tiesības dalībai cenu aptaujās 
un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus konjunktūru 
un noteikt līdz 20 % palielinātu vai samazinātu nomas maksu. Cenrādis 
stājas spēkā ar 2019. gada 1. decembri.

LĒMUMS Nr.386: Par grozījumiem 2017. gada 24.augusta lē-
mumā Nr.226 “Par noteikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru 
līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprinā-
šanu”

Veikt grozījumus ar 2017. gada 24. augusta lēmumu Nr. 226 apstip-
rinātajā Dienesta transportlīdzekļu sarakstā ar atbildīgajām personām, 
degvielas limitu un stāvvietām.

LĒMUMS Nr.387, Nr.388, Nr.389, Nr.390, Nr.391, Nr.392: Par 
Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo notei-
kumu Nr.13/2019, Nr.14/2019, Nr.15/2019, Nr.16/2019, Nr.17/2019, 
Nr.18/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019. gada 28. novembra sais-
tošos noteikumus:

Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā”; 
Nr.14/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.6/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkab-
pils novadā””;

Nr.15/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistoša-
jos noteikumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā””;

Nr.16/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistoša-
jos noteikumos Nr.7/2014 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku 
numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvie-
tošanu Jēkabpils novadā””;

Nr.17/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekoša-
nas noteikumi””;

Nr.18/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistoša-
jos noteikumos Nr.1/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils novadā””.

Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti triju darba dienu laikā 
pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) saskaņoša-
nai. Ja VARAM atzinumā netiks izteikti iebildumi par saistošo noteikumu 
tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums netiks 
nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstus publicēt Jē-
kabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

LĒMUMS Nr.393: Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdarīt grozījumus nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

LĒMUMS Nr.394: Par nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības 
darbinieku kvalifikācijas, mēnešalgas apmēra noteikšanas noli-
kums” apstiprināšanu

Atcelt nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikā-
cijas, un mēnešalgas un naudas balvas apmēra noteikšanas nolikums”, 
kas apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 28.12.2017. sēdes lēmumu 
Nr.321. Apstiprināt nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku 
kvalifikācijas, un mēnešalgas apmēra noteikšanas nolikums”.

LĒMUMS Nr.395: Par pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbil-
stoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai

Apstiprināt no 2020. gada 1. janvāra Jēkabpils novada administrācijas 
darbinieku, Jēkabpils novada iestāžu vadītāju un Jēkabpils novada paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību darbinieku mēnešalgas maksimālo 
apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai. Summēto 
darba laiku, nosakot stundas tarifa likmi no amatam apstiprinātās mak-
simālās algas, piemēro sekojošiem amatiem: autobusa vadītājs, auto-
mobiļa vadītājs, aprūpētājs sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, kultūras 
nama vadītājs, kultūras pasākumu organizētājs.

LĒMUMS Nr.396: Par Administratīvi teritoriālo reformu
Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums” esošajā redakcijā. Sīkāk skat. rakstu “Par Administratīvi te-
ritoriālo reformu”.

LĒMUMS Nr.397: Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas 
līgumā

Pagarināt 2018. gada 30. janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr.8-13.04/137/2018 (Nr. JNP/2-8/18/5) ar Valsts akciju sabiedrību 
“Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu adresē “Mežgale”, Mežga-
le, Leimaņu pagastā līdz 2021. gada 30. novembrim.

LĒMUMS Nr.398: Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas 
līgumā

Pagarināt 2015. gada 27. februārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu Nr.8-13.04/269/2015 (ZPP/16-26/15/21) ar Valsts akciju sabiedrī-
bu “Latvijas Pasts” par nedzīvojamo telpu nomu Zaļajā ielā 8 Zasā līdz 
2021. gada 30. novembrim.

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

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica K.Sēlis

Maksas pakalpojumu cenrādis Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā

Nr.p.
k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN 

(euro) PVN (euro) Cena ar PVN 
(euro)

Telpu noma pamatskolas ēkā

1.1. Mācību un pasākumu telpas viena stunda 6,75 1,42 8,17

Telpu noma pamatskolas sporta zālē 

2.1.
Sporta zāle 1767,1 m2 grupu no-

darbībām
viena stunda 21,00 4,41 25,41

2.2. ½ sporta zāles viena stunda 10,50 2,21 12,71

Pamatskolas sporta laukuma noma

3.1. Sporta laukums grupu nodarbībām viena stunda 8,35 1,75 10,10

Estrādes noma

4.1. Estrāde pasākumiem viena stunda 4,35 0,91 5,26

Informācija uzņēmējiem 
un lauksaimniekiem

Datumi, kuri jāatceras:

•15. decembris–termiņš līdz kuram jāinformē VID, ja 2020. gadā 
vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli;

• 15. decembris–termiņš līdz kuram mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātājs informē VID, ja 2020. gadā vairs nevēlas maksāt mikrouz-
ņēmuma nodokli;

• 1.-15. decembris–deklarācija par mēneša laikā veiktajiem skaid-
rās naudas darījumiem;

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

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

vairs nevēlas izmantot 137. panta īpašo kārtību (kases principu);
• 15. janvāris–mikrouzņēmumu nodokļu pārskats;
• 15. janvāris–VSAOI atskaites iesniegšanas termiņš un nodokļa 

maksāšanas termiņš pašnodarbinātajiem;
• 15. janvāris–deklarācija par mēneša laikā skaidrā naudā veikta-

jiem darījumiem;
• 15. janvāris–deklarācija par ienākumu no kapitāla (par ceturksni) 

– ja ienākums no kapitāla pieauguma iepriekšējā ceturksnī pārsnie-
dzis 1000 eiro;

• 15. janvāris–deklarācija par ienākumu no kapitāla (par gadu) – 
ja ienākums no kapitāla pieauguma ceturksnī nav pārsniedzis 1000 
eiro;

• 20. janvāri–PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas 
termiņš;

• 20. janvāris–dabas resursu nodokļa pārskats;
• 21. janvāris–uzņēmumu ienākuma nodokļu deklarācija;
• 27. janvāris–atskaite par darījumu kvīšu izlietojumu;
• 31. janvāris–termiņš līdz kuram jāinformē VID, ja 2020. gadā vēlas 

izmantot 137. panta īpašo kārtību (kases principu).

Svēršana gaļas liellopu pārraudzībā no 2020. gada 1. janvāra

Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka no 2020. gada 1. janvā-
ra liellopu gaļas pārraudzības datu iegūšanas veids būs tikai svērša-
na (kilogramos).

Pārraudzības datu iegūšanas veids krūškurvja apkārtmēra un ķer-
meņa slīpā garuma mērīšana (centimetros) pēc 2020. gada 1. janvāra 
vairs nebūs spēkā.

Pamatojums izmaiņām ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 227 “Ga-
ļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”.

Ja pēdējo 2 gadu laikā svari ir iegādāti vai verificēti, bet tas nav 
paziņots Datu centram, tad jāatsūta dokumenta kopija, kas apliecina 
svaru iegādi vai verifikāciju, uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Svaru verifikācija jāveic ik pēc 2 gadiem. Ja verifikācijas termiņš 
beidzies, gaļas liellopu pārraudzību nedrīkst veikt. Pārraudzības uz-
devumi netiks izsniegti!

Vienotā platībmaksājuma avanss pirmajā pieteikšanās dienā 
izmaksāts vairāk nekā 90% tā saņēmēju

Vienotā platībmaksājuma avanss pirmajā pieteikšanās dienā iz-
maksāts gandrīz 40 000 Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu, kas 
ir vairāk nekā 90% attiecīgā atbalsta saņēmēju, trešdien ikmēneša 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāv-
ju sapulcē sacīja dienesta direktors Ģirts Krūmiņš. 

Pēc viņa teiktā, šogad pirmajā pieteikšanās dienā, 16. oktobrī 
vienotā platību maksājuma avanss kopumā 80 miljonu eiro apmērā 
izmaksāts 39 500 LAD klientu. Tādējādi 2019. gadā platībmaksājuma 
avanss izmaksāts ātrāk nekā jebkad iepriekš, un patlaban to ir saņē-
muši visi, kam tas pienākas.

Šogad decembrī LAD sāks maksāt vienotā platībmaksājuma gala 
maksājumu, zaļināšanas maksājumus, saistītos maksājumus par go-
vīm, dārzeņiem un proteīnaugiem un maksājumus mazajiem lauk-
saimniekiem. 

Krūmiņš vērsa uzmanību, ka šogad bioloģiskie lauksaimnieki 
avansa maksājumu saņēma agrāk nekā citus gadus, līdztekus ar vie-
notā platību maksājuma saņemšanu. 

Tāpat viņš atzīmēja, ka LAD šogad daudz strādājis pie klientu ap-
kalpošanas servisa uzlabošanas, kā arī darbā arvien vairāk izmanto 
dronus, apsekojot laukus, un rezultāti kļūst arvien labāki.

ES institūcijas vienojušās par 2020. gada ES budžetu

Pirmdien, 18. novembrī, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības (ES) Pa-
dome un Eiropas Parlaments vienojās par 2020. gada ES budžetu. Lielā-
ko daļu no ES finansējuma Latvija turpinās saņemt kohēzijas un kopējās 
lauksaimniecības politikas ietvaros.

Panāktā vienošanās ir solis uz priekšu finanšu resursu fokusam uz ES, 
tostarp, Latvijai svarīgām prioritātēm. Tās ir pietiekami finanšu līdzekļi 
kohēzijas un lauksaimniecības politikai, ārējai un iekšējai drošībai un 
kaimiņu attiecību politikai, Eiropas savienošanas instrumentam (CEF), 
kā arī dezinformācijas draudu apkarošanai. Vienošanās paredz palieli-
nātu ES finansējumu arī cīņai ar klimata pārmaiņām, jauniešu nodarbi-
nātībai, kā arī izpētei programmas Horizon2020 ietvaros.

Pateicoties ciešai Baltijas valstu sadarbībai un Eiropas Parlamenta 
deputātu ieguldījumam   izdevies palielināt programmas CEF finanšu 
piešķīrumu enerģētikai par 96 miljoniem eiro, kas ir par 35% vairāk, sa-
līdzinot ar iepriekšējo gadu. Programmas ietvaros plānots finansēt arī 
stratēģiski un politiski nozīmīgo Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizā-
cijas ar Eiropas tīkliem projektu. Savukārt, pateicoties trīs Baltijas valstu, 
Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas, Polijas un Ungārijas kopējam 
darbam, panākta vienošanās turpināt finansēt stratēģiskās komunikāci-
jas pasākumus, kas cīnās ar dezinformāciju ES informācijas telpā. 

Vienošanās paredz, ka 2020. gada budžeta apmērs ir 168 688 miljoni 
eiro saistību apropriāciju (nauda līgumu noslēgšanai u.c.), kas ir par 1,5% 
vairāk nekā 2019. gadā, un 153 566 miljoni eiro maksājumu apropriāciju 
(nauda, ko izmaksā iepriekšējos gados noslēgto līgumu ietvaros u.c.), 
kas ir par 3,4% vairāk nekā 2019. gadā.

Palielinājums, salīdzinot ar 2019. gadu, pamatā skaidrojams ar to, ka 
nākamā gada budžets būs pēdējais budžets spēkā esošajā daudzgadu 
finanšu ietvarā (2014.-2020. gads), un līdz ar to sagaidāma arvien inten-
sīvāka programmu ieviešana.

Sanāksmē Latviju pārstāvēja Finanšu ministrija un delegāciju vadīja 
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece, Latvijas Republikas pastāvīgā pār-
stāve ES Sanita Pavļuta-Deslandes. Juridiski budžets tiks uzskatīts par 
pieņemtu, kad ES Padome to apstiprinās 25. novembrī un Eiropas Par-
laments nobalsos 27. Novembrī (Informācijas avots: Finanšu ministrija).

No 2020. gada sākuma traktortehnikai vairāki jauni 
nosacījumi

1. Izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā
2019. gada 31. decembrī beidzas pārejas posms, kad, reģistrējot trak-

tora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja iesniegt at-
bilstības deklarāciju vai atbilstības sertifikātu.

No 2020. gada 1. janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūrā būs jāiesniedz atbilstības sertifikāts, kas 
noformēts atbilstoši Regulas Nr. 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsnieg-
tu atbilstības deklarāciju varēs reģistrēt tikai tās piekabes, kuru tehniskie 
dati būs salīdzināti līdz 2019. gada 31. decembrim.

2. Stājas spēkā V izmešu posms motoriem
Tāpat no 2020. gada 1. janvāra, pamatojoties uz Regulu (ES) 

2016/1628, stājas spēkā V posma izmešu normu prasības motoriem 
(apakškategorija NRE-v5), līdz ar to beidzas pārejas periods N un M kate-
gorijas motoriem, kad tos varēja reģistrēt un nodot ekspluatācijā, ja tie 
ražoti atbilstoši elastības shēmas prasībām.

3. Izmaiņas traktortehnikas un tās piekabes pārbūves reģistrā-
cijas kārtībā

2019. gada 1. augustā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2019. gada 
2. jūlija noteikumi Nr. 298 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jū-
nija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas 
noteikumi", kas paredz šādas izmaiņas:

1. pirms traktortehnikas reģistrēšanas Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra Šengenas informācijas sistēmā pārbaudīs, vai reģistrējamā 
traktortehnika nav starptautiskajā meklēšanā. Tā tiks novērsta Eiropas 
Savienības valstīs zagtas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija 
Latvijā;

2. pārbūvētas traktortehnikas reģistrācijas apliecību Valsts tehniskās 
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Dunavas kultūras nama līnījdeju 
grupa “Maybe” iegūst 1. vietu

Šī gada 17. novembrī kultūras pilī Ziemeļblāzma norisinājās 10. 
Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionāts. Jau otro gadu 
čempionātā piedalījās arī līnijdeju grupa „Maybe” no Dunavas (vadī-
tāja Līga Navicka).

Pagājušogad līnijdeju grupa „Maybe” čempionātā ieguva 5. vietu, 
šogad 1.vietu kategorijā Social Team All ages. Individuāli sacensībās 
piedalījās divas dejotājas – Ksenija Šulte un Katrīna Ērgle. Meitenes 
startēja kategorijā Social Adult Female un ieguva 1. un 2. vietu.

Sacensībās tika dejotas 3 dejas: „Prince Charming Waltz”, „Cheap 
Cologne Cha”, „Hillybilly Fever”.

Paldies par atbalstu Dunavas kultūras pasākumu organizatorei 
Anitai Ozoliņai. Tāpat arī sakām paldies šoferim Jānim Okmanim!

Līnijdeju grupa „Maybe”

uzraudzības aģentūra, nesalīdzinot traktortehnikas tehniskos datus, va-
rēs apmainīt pret jauno reģistrācijas apliecību, kurā norādīts pārbūves 
veids, tajā pašā dienā, kad aģentūrā tiks iesniegts iesniegums par reģis-
trācijas maiņu, jo veikta pārbūve.

Piešķirts viss no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas ap-
joms. Svarīgas izmaiņas 2020. gadā!

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķirts atlikušais no 
akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas apjoms. Līdz 30.novembrim 
lauksaimnieki bija tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ne vairāk kā 90% no 
kopējā piešķirtā daudzuma, šobrīd pieejams viss apjoms.

No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem 
no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, 
neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbilstoši 
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai 
uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu.

Ja līdz šim tie bija vismaz 285 eiro no hektāra, tad nākošgad tie būs 
350 eiro. Saimniecībām, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par biolo-
ģisko lauksaimniecību ir sertificētas bioloģiskās saimniecības, tie bija 
vismaz 200 eiro no hektāra, bet būs 210 eiro.

Jēkabpils novada lauku attīstības konsultantes pieņemšanas 
laiki (no plkst. 9:00-12:00):

Dunavas pag.: mēneša pirmā trešdiena;
Rubenes pag.: mēneša otrā otrdiena;
Zasas pag.: mēneša otrā pirmdiena;
Ābeļu pag.: mēneša pirmā pirmdiena.
tālr. 22487766, e-pasts: ieva.auzina@llkc.lv. 

Ieva Auziņa,
Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

Zasas dzirnavas atvērtas 
publiskai apskatei

Jēkabpils novada Zasā atrodas vairāk nekā 130 gadus vecas ūdens 
dzirnavas. Tām draudēja sabrukšana, līdz 2005. gadā tās iegādājās 
Vācijas pilsonis Hardijs Kortmans un apņēmības pilns sāka dzirnavu 
atjaunošanas darbus. Tagad ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldības 
palīdzību ir sākta arī veco mehānismu atjaunošana.

Zasas dzirnavas 1887. gadā cēlis toreizējais muižas īpašnieks Va-
sīlijs Greigs. Dzirnavas darbinājis Zasas upē iegremdēts ūdens rats, 
un bez miltu malšanas skaldīti arī putraimi, bijusi vilnas vērpjamā 
mašīna un gateris. Dzirnavas darbojās arī padomju laikā, bet nu jau 
vairākus gadu desmitus tās nestrādā. Tomēr īpašnieks Hardijs Kort-
mans ar vietējo ļaužu palīdzību pamazām veic atjaunošanas darbus, 
un nesen ar iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Dzirnavu draugi” un Jē-
kabpils novada pašvaldības atbalstu 700 eiro apmērā ir īstenots pro-
jekts, kura laikā iegādātas jaunas piedziņas siksnas.

“Mēs iegādājāmies siksnas, kuras tika pasūtītas no Austrijas, jo 
tādas nevar aiziet nopirkt vienkāršā veikalā,” stāsta iedzīvotāju ini-
ciatīvas grupas “Dzirnavu draugi” vadītāja Ieva Svarāne. “Siksnas 
iegādājāmies, lai grieztos rats. No dzirnavu saimnieka sapratu, ka 
mēģinās iegādāties arī motoru, kas darbina, lai nav jānāk spēkavī-
riem un jārauj.”

Vietējie iedzīvotāji ar lielu interesi aplūkoja vecās iekārtas, jo līdz 
šim apmeklētājiem ieeja dzirnavu iekštelpās bija liegta drošības 
apsvērumu dēļ. Tagad ēkas stāvoklis ir daudz labāks, jo dzirnavu 
īpašnieks Hardijs Kortmans ieguldījis gan darbu, gan līdzekļus ēkas 
atjaunošanā.

“Te ir pārliktas sijas, uzceltas trepes, lai var ieiet iekšā,” stāsta Ieva 
Svarāne. “Grīdas arī bija bīstamas. Tur, kur ir lielā halle, tur bija no-
rauts jumts un cauri auga bērzi. Tas bija pirms kādiem 20 gadiem, 
kad es gāju 1.klasē.”

Osvalds Voitāns 50. gados kopā ar mammu braucis uz Zasas dzir-
navām pēc miltiem un atminas, kā tolaik viss noticis: “Veči brauca 
ar zirgu, piekabināja maisu šeit, pāri gāja ķēde, apakšā viss griezās. 
Ķēde gāja un vilka maisus augšā.”

Arī vietējā iedzīvotāja Valentīna Pormale atminas, ka viņas ģime-
ne brauca uz dzirnavām: “Mūsējie brauca uz Zasu pie radiem un pie 
reizes arī vērpt vilnu un bīdelēt kviešu miltus. Zasas dzirnavas bija 
ļoti populāras plašā apkārtnē.”

Zasas dzirnavas ir nozīmīgs kultūrvēsturiskais objekts, tādēļ vietē-
jie pauž prieku par Hardija Kortmana apņēmību pamazām atjaunot 
iekārtas, lai nākotnē varētu demonstrēt apmeklētājiem dzirnavu ap-
rīkojumu un iepazīstināt ar dzirnavnieka amatu.

Sandra Paegļkalne
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Leimaņos Amatu mājā “Rūķīši” atklāj pirmās izremontētās telpas

Biedrība “Akācija Plus” 2015. gadā iegu-
va nomā īpašumu “Rūķīši” pašā Leimaņu 
centrā, un ilgi tika strādāts pie tā, lai īpa-
šumu labiekārtotu un izveidotu tajā Ama-
tu māju. 2019. gada 2. novembrī biedrība 
“Rūķīšu” ēkā atklājusi aušanas, novadpēt-
niecības un maizes istabas.

Pims kāda laika radās doma par aušanu. 
Sākām telpas remontu, līdztekus sprie-
dām, kur ņemsim stelles. Aušanas istabā 
gandrīz visus remontdarbus darījām pa-
šas. Sarunājām aušanas speciālisti Baibu 
Biti no Zasas, kura mācīja, kā salikt stelles, 
kā pareizi aust. Griezām mājās visu – pala-
gus, aizkarus, blūzes, kreklus, džinsu bik-
ses un visu citu, lai austu lupatu deķīšus. 
Arī aizkarus logiem mezglojām pašas.

Leimaņu pagasta audējām projekta 
ietvaros pievienojās arī Kalna pagas-
ta čaklās rokdarbnieces. Nu jau deķīšos 
tika austs raksts, kā arī ir izmēģināts no-
aust pirts lāviņas deķīti no ārstniecības 
augiem. Šobrīd aušanas istabā ir divas 
stelles, bet būs arī trešās. Pa šo laiku ir bi-
jušas izstādes Leimaņu Tautas namā “No 
diegiem līdz…”, tagad arī Sēlijas prasmju 
muzejā Zasā, apvienojoties Kalna, Leima-
ņu un Zasas pagastu audējām.

Nākošā tapa novadpētniecības istaba, 
jo pagastā darbojas novadpētnieku gru-
pa Inas Sēles vadībā. Bija nepieciešama 
telpa, kurā izvietot sagatavotās ekspozī-
cijas. NVO projekta ietvaros  dignājietis 
Ingus Stūrmanis novadpētniecības istabai 
izgatavoja 3 aizslēdzamas eksponātu de-
monstrēšanas vitrīnas. Vitrīnās izvietojām 
Leimaņu pagasta teritorijā atrastos vēstu-
riskos priekšmetus, īpaši no pirmā pasau-
les kara perioda un senākus.

Novadpētniecības istabā var aplūkot 
arī senās kartes, pirmās Latvijas brīvvalsts 
laika grāmatas, pagasta zudušo un esošo 
mājvietu karti, uzzināt kādā valodā vairāk 
kā gadsimtu atpakaļ runāja šajā pusē. Ce-
rams, ka dažādus vēsturiskus priekšmetus 
saņemsim arī no pagasta iedzīvotājiem.

Doma par maizes istabu un tās cepšanu 
radās, jo "Rūķīšos" bija maizes krāsns, tā-
pēc maizes cepšanas prasmes cenšamies 
apgūt, izmantojot senču maizes receptes, 
konsultējoties ar Leimaņu maizes cepē-

jām un, protams, lasot informāciju mē-
dijos. Lai uzceptu garšīgu maizīti, darba 
būs vēl daudz, jo ar paštaisītu ieraugu pēc 
senču receptēm gribam iemācīties cept 
dažādus maizes klaipiņus.

2. novembrī notika projekta noslēgu-
ma pasākums. Pie mums ciemos ieradās 
arī mājas saimniece Inese Monika Porma-
le, kura strādā Rīgas Jaunajā teātrī par sce-
nogrāfi. Saku lielu paldies, ka viņa mūsu 
biedrībai uzticēja un iznomāja šo māju uz 
20 gadiem un atļāva saimniekot “Rūķīšos”! 
Mēs par to esam priecīgi, jo Leimaņu tau-
tas namā biedrība nomā telpu tikai 8 m2 
platībā, kurā tik plaši kā šeit mēs nevarētu 
darboties. Protams, ir savas neērtības, jo 
pašiem jākurina, jāgādā malka, pašiem jā-
uzkopj, pašiem jāmaksā par elektrību un 
pašiem arī jāremontē. Liels paldies Moni-
kai, par loga, vēsturisko durvju, akas un 
citu remondarbu sponsorēšanu. Ļoti ceru, 
ka mūsu sadarbība būs pozitīva!

Paldies par biedrības projekta atbalstī-
šanu Jēkabpils novada pašvaldībai! Pro-
jekta ietvaros tika atbalstītas aušanas ap-
mācības un izgatavoti novadpētniecības 
eksponātu galdi, kā arī iegādātas krāsas 
un materiāli remonta veikšanai koridorā 
un maizes istabā. 660.00 EUR, no kuriem 
330.00 EUR tika izlietoti ekspozīcijas gal-
du izgatavošanai, 155.00 remontdarbu 
veikšanai, aušanas nodarbību apmaksai 
un materiālu iegādei 141.00 EUR, 21.00 
EUR istabu uzrakstiem un 13.00 EUR kafi-
jas galdam.

Projektā paredzētās 6 aušanas nodarbī-
bas (un vēl vismaz 5) vadīja Baiba Bite no 
Zasas. Paldies Tev, Baiba, par tavu pacietī-
bu! Ceram uz sadarbību turpmāk, jo neap-
stāsimies vien pie zirgu lupatu deķīšiem, 
domāsim par tālāku attīstību aušanā.

Šogad, pavasarī tika nozāģēti koki ap 
māju, kas gan bojāja jumtu, gan mājas 
sienas un pamatus, kā arī tika regulāri 
appļauta “Rūķīšu” mājas teritorija. Par to 
saku, liels paldies, Leimaņu pagasta pār-
valdes vadītājam Antonam Tropikam un 
viņa pārvaldes strādniekiem, kas veica 

darbus, bet “Rūķīšos” daudz tādu darbu, 
ko mēs meitenes neprotam, un nav pa 
spēkam izdarīt. Piemēram, izremontē-
tajās telpās ievilkt un sakārtot elektrību, 
pievienot vai pat izgatavot lustras, pie-
skrūvēt plauktus, āķus, līstes, ielikt jaunu 
dūmvadu, iztīrīt skursteņus, sazāģēt un  
saskaldīt malku, izzāģēt krūmus, pļaut 
zāli, atrast veco aku un uzstādīt dekoratī-
vu akas korpusu. Tāpēc saku lielu paldies 
Modrim Lācim!

Ar savu “dzelzs rumaku” mums biedrī-
bai neatsaka palīdzību arī Dzintars Gar-
šķis, kurš mums atveda Sēļu ģimenes 
noziedotās notekcaurules un akas grodu. 
Paldies Dzintaram, kurs palīdzēja nocelt 
smago betona akas vāku un uzcelt jauno 
dekoratīvo akas korpusu, ko arī izgatavoja 
Ingus Stūrmanis. Paldies par sadarbību!

Paldies biedrībai “Ūdenszīmes” no Kal-
dabruņas par istabu un biedrības mājas 
nosaukumu izgatavošanu!

Paldies Ingusam Miglānam par rieku-
mu izgatavošanu! Top arī velku diegu ti-
namais rāmis.

Biedrības mājas sakopšanā, remontēša-
nā malkas kraušanā, lapu grābšanā un par 
kopā darbošanos visdažādākajos darbos 
un nedarbos, saku vislielāko paldies bied-
rības meitenēm, kas mani piecieš ar ma-
nām komandām un iedomām! Liels prieks 
par mūsu komandas darbu!

Telpu atklāšanas pasākuma katrs viesis 
saņēma pa mūsu maizes krāsnī ceptam 
maizes kukulītim.

Paldies visiem, kas ziedo senās lietas un 
traukus! Gaidīsim vēl kādas interesantas 
lietas un arī senās mēbeles.

Apmeklējot Amatu māju ,,Rūķīši’’, Mai-
zes istabā būs iespēja apskatīties un ie-
mācīties maizes mīcīšanas un tapšanas 
procesu, bet, kamēr maize cepsies, izstai-
gāsim Latvju zīmju parku, iepazīsimies ar 
izstādītajām Leimaņu pagasta vēstures 
liecībām un eksponātiem Novadpētnie-
cības istabā, un iemēģināsim roku auša-
nas procesā, iepriekš piesakoties pa tel. 
25945299.

Inita Lāce
Foto: K.Sēlis
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Čaklais rudens noslēgums Ābeļu skolā
Pēdējā rudens mēnesī Ābeļu pamatskolas 

audzēkņi un darbinieki rosījušies tik čakli, ka 
visus notikumu pārstāsts aizņemtu vismaz 
pusi informatīvā izdevuma. Tādēļ vien īsumā 
pakavēsimies pie nozīmīgākajām aktivitā-
tēm gan novembrī, gan, kā jau pēdējā mēne-
ša izdevumā, arī visa aizvadītā gada garumā.

Ar lepnumu par valsti un novadu

Novembris aizvadīts patriotisma zīmē. 
11.  novembrī, pieminot Latvijas brīvības 
cīņās kritušos, pie Ābeļu kapiem, kuros at-
dusas Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Oto 
Brālītis, uz tradicionālo "Lāčplēša skrējienu" 
pulcējās 5.–9. klašu skolēni. Savukārt skolā 
audzēkņi demonstrēja savas iemaņas ierin-
das skatē.

5. novembrī skolā notika koncerts par godu 
Latvijas 101.  dzimšanas dienai. Ar saviem 
priekšnesumiem uzstājās gan skolēni, gan vie-
si no Ogres – Manguļu ģimene. Skolas audzēk-
ņi oktobrī bija piedalījušies Valsts prezidenta 
kancelejas rīkotajā konkursā, rakstot savas Pre-
zidenta valsts svētku uzrunas, par ko saņēma 
pateicības rakstus. Svinīgajā pasākumā skolā 
savas runas nolasīja Deivids, Zane un Raivis, 
kurš runu bija sagatavojis angļu valodā.

Šai dienā Jēkabpils novada Atzinības 
rakstu par ilggadēju pedagoģisko darbību, 
tradīciju kopšanu, novadpētniecības akti-
vitātēm un dalību pasākumu organizēša-
nā saņēma skolotāja Silva Zepa. Starp citu, 
Silvas vadītie jaunie novadpētnieki kopā ar 
mazpulcēniem uzņēmušies kādreizējo sko-
las skolotāju Ginteru kapavietas kopšanu, 
tādējādi paglābjot to no iznīcības...

Apgūst zināšanas

Gan skolotāji, gan arī skolēni apmeklējuši 
vairākus seminārus, konferences un kursus, 
kuros apgūtas vai atsvaidzinātas darbam 
nepieciešamās zināšanas. Atzīmēsim vien 
to, ka 8. klases audzēknis Raivis Tahirovs, 
kurš kopā ar skolotāju Agitu Rinču Rīgā ap-
meklēja konferenci "Es un internets. Kurš 
kuru?", gūtās atziņas par drošu interneta 
lietošanu pastāstīja ne tikai skolasbiedriem, 
bet 22. novembrī – arī uz vecāku sapulci at-
nākušajiem audzēkņu vecākiem.

Tautiskā garā

Notikusi tradicionālā Mārtiņdienas izsole, 
kurā varēja iegādāties bērnu pašu gatavotus 
priekšmetus un ēdamlietas. Ieņēmumi  – 44 
eiro – tiks izlietoti, palīdzot Jēkabpils dzīvnieku 
patversmes iemītniekiem. Kaķi tiks pie tuale-
tes smiltiņām, bet suņi pie gardas barības.

Par izsoli krāšņi pastāstīt noteikti varētu 
Sēlijas novadu stāstnieku konkursa "Teci, teci, 
valodiņa!" dalībnieces 5. klases audzēknes 
Kristiāna un Luīze (skolotāja – Iveta Bērziņa) 
un 7. klases skolniece Madara (skolotāja – Val-
da Bērziņa). Reģiona stāstnieki 8. novembrī 
pulcējās Jēkabpils BJC, bet fināls norisinājās 7. 
decembrī Rīgā, un ceļazīmi uz to ieguvušas arī 
Luīze un Madara.

Skolas ēkai – 80!

12. novembrī tika atzīmēta Ābeļu pamat-
skolas galvenās ēkas 80 gadu jubileja. Bijušais 
skolas audzēknis, bet tagad skolotājs Vilnis 
Stūrītis skolēnus veda ekskursijā pa ēku, stās-
tot, kā mācību iestāde bijusi iekārtota viņa 
mācību laikā. Ekskursanti paviesojās arī tādās 
telpās, kurās ikdienā ielūkoties nevar (piemē-
ram, virtuvē un pagrabā). Skolēnu pašpārval-

de bija sarūpējusi skolasbiedriem aizraujošu 
fotoorientēšanos, kontrolpunktus ierīkojot 
gan viegli atpazīstamās, gan retāk apmeklētās 
telpās. Sacensību un eksursijas dalībnieki gan 
labi pavadīja laiku, gan uzzināja interesantus 
faktus par savu skolu.

Sportistiem uzvaras!

Ābeļu pamatskolas 2003.–2006. g. dzimušo 
zēnu basketbola komanda uzvarēja turnīrā 
mazo skolu grupā. 

22. novembrī Ludzā notika atklātās viegl-
atlētikas sacensības telpās, kurās kā Sēlijas 
Sporta skolas pārstāve piedalījās arī Ābeļu pa-
matskolas 6. klases skolniece Elīna Strašnova. 
Viņa U-14 (2007.–2008. g. dz.) meiteņu grupā 
izcīnīja 1.  vietu lodes grūšanā. Elīnas grūstā 
lode piezemējās pēc 10,33  m, kas ir vērā ņe-
mams sasniegums.

28. novembrī Ābeļu pamatskolā notika 
Jēkabpils rajona skolēnu sporta spēļu bas-
ketbola turnīrs. 2003.–2006.  gadā dzimu-
šajiem zēniem mazo skolu grupā. Uzvaru 
izcīnīja Ābeļu pamatskolas jaunie basket-
bolisti, kas finālā pārspēja Zasas vidussko-
las komandu. Trešie  – Biržu pamatskolas 
pārstāvji, ceturtie – grozabumbas spēlētāji 
no Sūnu pamatskolas.
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Dabas izzinātājs Ingmārs Līdaka stāstīja 
un rādīja, kādas dzīvās dabas bagātības 

un daudzveidība rodama teju katras 
lauku sētas pagalmā. Vajag tikai mācēt 

tās saskatīt!

Pasaules lielākā mācību stunda 
turpinās!

UNESCO Pasaules lielākās mācību stun-
das ietvaros Ābeļu pamatskolā jau kopš 
septembra sākuma notikušas dažādas akti-
vitātes, un tās vēl turpināsies! Lūk, dažas no 
tām: piedalīšanās SIA "Jēkabpils pakalpoju-
mi" rīkotajā konkursā "Šķiro un radi!", skolas 
rīkotais radošo darbu konkurss "Ziemassvēt-
ku dekors no otrreizējām izejvielām", skolas 

Neparastā vēstures stunda Rubeņu pamatskolā

Šogad Rubeņu pamatskolā Lāčplēša 
dienu aizvadījām ļoti patriotiskā garā. No 
sākuma pusdienojām pie ugunskura sko-
las pagalmā, bet pēc tam 6. – 9. klašu sko-
lēni devās patriotiskā pārgājienā par godu 
Augškurzemes partizāņu pulkam.

Skolēni tika sadalīti divās komandās. 
Katrai komandai līdzi devās arī divi skolo-
tāji. Komandas, mērojot ceļu uz partizāņu 
piemiņas vietu Asarē, sastapās ar dažā-
diem nebūt tik viegliem uzdevumiem. 
Piemēram – vēsturisku ēku atrašana pēc 

fotogrāfijas, dažādu senu priekšmetu at-
pazīšana ar aizsietām acīm, vēstures faktu 
un jēdzienu sagrupēšana, pirmās palīdzī-
bas sniegšana, partizānu atpazīšana u.c. 
Šie uzdevumi pārbaudīja mūsu vēstures 
zināšanas, acu veiklību un atjautību, kā 
arī komandu spēju sadarboties. Katram 
uzdevumam bija atvēlētas 5 minūtes, pēc 
katra tā veikšanas, pasākuma rīkotāji – 9. 
klase, ar monētām novērtēja darba kvali-
tāti, spēju sadarboties un cik ilgā laikā uz-
devums paveikts.

Visas komandas Asares centrā sapul-
cējās pie partizāņu pieminekļa, aizdedza 
svecītes un nodziedāja dziesmu „Šķēpiem 
mirdzot.”

Atgriežoties skolā, skolēni aizdedza 
sveces 8. klases veidotajā Latvijas kontū-
rā, un pulksten 16:00 piedalījās trotuāra 
izgaismošanā no pagasta ēkas līdz kultū-
ras namam.

Šī diena tika aizvadīta patriotiskā, emo-
cionālā un sportiskā garā, kas visiem lika 
padomāt par to, kā klājās pirms simts ga-
diem partizāņiem, kuri devās cīņās par 
mūsu zemi, lai mēs varētu dzīvot brīvā 
Latvijā. Vēsturi vislabāk var iemācīties iz-
ejot laukā no klases telpām, dodoties pa 
tām pašām takām, kuras gājuši mūsu cīnī-
tāji.

Paldies skolotājai Anitai Vērdiņai par ie-
rosmi vēstures stundai un 9. klases meite-
nēm Diānai un Laurai par sagatavotajiem 
uzdevumiem.

8. klases skolniece E.Pavloviča, E. 
Kukle

rīkotais fotokonkurss "Lietas, kuras nekalpo 
tām paredzētajam mērķim", pasākums "Eko 
gleznošana", skolotāju iniciētais pasākums 
"Diena bez transporta", akcija "Es Tev  – Tu 
man". Dzīvās dabas daudzveidība iepazīta, 
tiekoties ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dār-
za valdes priekšsēdētāju un dabas izzinātāju 
Ingmāru Līdaku, kurš skolā viesojās 20.  no-
vembrī.

2019. GADA PIETURPUNKTI

• 26.  marts. Digitālās nedēļas ietva-
ros 9.  klases skolēni piedalās viktorīnas 
"European Money Quiz" nacionālajā finā-
lā.

• 17.  aprīlis. Uzņemta Baltkrievijas Šar-
kovščinas rajona   izpildkomitejas, skolu 
un Izglītības nodaļas pārstāvju delegācija.

18. un 19. maijs. Ābeļu pamatskolas fol-
kloras kopa "Mikālēni" ir starp 1500 dalīb-
niekiem, kas Iecavā piedalās 35. Latvijas 
bērnu un jauniešu folkloras svētkos "Pulkā 
eimu, pulkā teku 2019".

• Ābeļu pamatskola izcīnījusi 1.  vietu 
Jēkabpils rajona 2018./19. mācību gada 
skolēnu sporta spēlēs mazo skolu grupā.

• 31. maijs. Tradicionālajā mācību gada 
noslēguma un vasaras ieskandināša-
nas koncertā kopā ar skolas audzēkņiem 
dzied Ieva Akuratere.

• 29. jūnijs. Estrādē pie skolas notiek 
7. tautas mākslas svētku "Sēlija rotā" nos-
lēguma koncerts.

• 20.  jūlijs. Skolas stadionā notiek Jē-

kabpils novada sporta svētki, un arī to no-
rises nodrošināšanā liels nopelns ir skolas 
personālam.

• 2. septembris. Sākas jaunais mācību 
gads. Darbu uzsāk pirmsskolas izglītības 
grupa Brodos.

• 20.  septembris. Daugavas krastā tiek 
atzīmēta Baltu vienības diena, bet estrā-
dē notiek pasākums "Dzeja uz makšķerā-
ķa", kurā piedalās literāti Valdis Rūmnieks 
(Rīga), Andris Akmentiņš (Ventspils) un 
Valdis Aleksandrovs (Jēkabpils).

• Novembrī kompetenču pieejas izglītī-
bas procesā attīstīšanas vajadzībām skola 
iegādājusies 3D printeri, robotu konstruk-
toru komplektu un dronu; darbošanās ar 
šīm iekārtām tiks uzsākta 2. semestrī.

• Visa gada garumā dažādu pakāpju 
(tostarp vairākus augstākās pakāpes) dip-
lomus guvuši Ābeļu pamatskolas pašdar-
bības kolektīvi  – vokālais ansamblis un 
folkloras kopa "Mikālēni" (skolotāja Iveta 
Bērziņa), deju kolektīvs "Žiperi" (vad. Ieva 
Lāčplēse); labi panākumi arī Ābeļu skolas 
stāstniekiem.

Ābeļu pamatskolas kolektīvs un au-
dzēkņi novēl visiem gaišu sirdi un prātu, 
ziemas saulgriežus un Jauno gadu sagai-
dot!

Skolotāju sagatavoto informāciju 
apkopoja

Valdis Aleksandrovs
Foto no Ābeļu pamatskolas 

krājumiem
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Lāčplēša diena Zasas vidusskolā
Šī gada 11. novembrī Zasas 

vidusskolā notika Lāčplēša 
dienai veltītā Ierindas skate, 
kurā piedalījās 5.-12. klašu au-
dzēkņi. Šogad Lāčplēša dienas 
pasākumu un ierindas skati 
skolā organizēja 8. klase. Ideja 
par ierindas skates organizē-
šanu radās klases audzinātājai 
sk.Inesei, jo vienkārši gribējās 
ieviest skolas pasākumos arī 
jaunus elementus. Šķiet, ka pā-
rējās klases šādu izaicinājumu 
pieņēma un ļoti cītīgi gatavo-
jās ierindas skatei. Pasākums 
notika skolas sporta zālē, un 
katrai klasei bija jāpadomā 
par noformējumu, kā arī jāiz-
pilda visas klases komandiera 
komandas. Ierindas skate sā-
kās ar organizatoru – 8. klases 
– sagatavotu sāstījumu par 
Brīvības cīņām un Latvijas ar-
mijas izveidošanos pirms 100 
gadiem. Visu klašu komandu 
sniegums tika vērtēts divās 
grupās: 5.-8. klase un 9.-12. kla-
se. Tika vērtēts klases koman-
dieris, soļošanas prasmes, pa-
griezieni, dziesma, devīze un 
noformējums. Ierindas skati 
un katru klases ierindu vērtē-
ja žūrija četru cilvēku sastāvā: 
skolas direktore Arnita Pore, 
direktores vietniece izglītī-
bas jomā Inga Bartuseviča un 
sporta skolotāji Jānis Kokins 
un Juris Ratnieks. Sporta sko-
lotāja Madara Nagle-Galdiņa 
bija tā, kas uzklausīja katras 
klases komandiera ziņojumus 
un sveicināja ierindā stāvošos 
skolēnus. 

Tad arī ierindas skate varēja 
sākties: pirmie to atklāja pasā-
kuma organizatori – 8. klases 
skolēni, kurus komandēja Rai-
tis. Kā jau pirmajiem, bija gan 
lielāks uztraukums, gan arī pa 
kādai kļūdai. Tad soļoja 7. klase 
ar komandieri Martu Viktoriju, 
6.klase ar komandieri Mārci un 

5.klase ar komandieri Raivo. 
Katras klases sniegums tika 
vērtēts ar maksimālajiem 5 
punktiem katrā kritērijā.

Otrās grupas pirmo koman-
du – 9.klasi – komandēja Mar-
ta, 10. klasi komandēja Andris, 
11. klasi komandēja Edijs un 12. 
klases komandieris bija Diāna. 
Šajā grupā žūrija piešķīra visus 
maksimālos punktus 11. klasei.

Ierindas skates noslēgumā 
tika apkopoti rezultāti un ap-
balvoti visi dalībnieki: 8. un 9. 
klases skolēni saņēma pateicī-
bas par piedalīšanos; 3. vietā 
attiecīgajās grupās ierindojās 
5. un 12. klase, 2. vietā attie-
cīgi 7. un 10. klase, bet 1. vie-
tu ieguva 6.klase un 11. klase. 
Katra klase dāvanā saņēma arī 
garšīgu kliņģeri. Papildus tika 
apbalvoti labākie klašu ko-
mandieri katrā grupā, un šos 
apvalvojumus ieguva Raivo 
un Edijs. Paldies sporta skolo-
tājai Madarai par lielo palīdzī-
bu ierindas skates elementu 
sagatavošanā, kā arī paldies 
sk.Veltai par palīdzību dzies-
mas sagatavošanā!

Ierindas skates dalībnie-
kiem patika ideja par ierin-
das mācību, slavējot, ka skolā 
beidzot ir kaut kas jauns un 
interesants, un tas dod arī pat-
riotisku noskaņu un pozitīvu 
attieksmi pret militāro jomu.

Lielākā gatavošanās daļa 
norisinājās skolas sporta stun-
dās sporta zālē, kur skolēni ap-
guva pareizas soļošanas pras-
mi, pagriezienus, stāju. Visiem 
bija jāizdomā klases devīze, kā 
arī jāapgūst dziesma, kur palī-
dzēja mūzikas stundās apgū-
tais. Protams, tam visam bija 
nepieciešams daudz trenēties. 
Skolēni atzīst, ka gatavoties 
palīdzējušas/atbalstījušas arī 
klases audzinātājas. Skolēni 
uzskata, ka ierindas skate būtu 

jāsaglabā kā Lāčplēša dienas 
tradīcija.

11. novembra pēcpusdienā 
par godu Lāčplēša dienai, tra-
dicionāli tika aizdegtas sve-
cītes pie Zasas vidusskolas, 
godinot cilvēkus, kas atdevuši 
dzīvības par mūsu valsts brīvī-
bu. Tā kā šogad Lāčplēša die-
nas pasākumu skolā organizē-
ja 8. klases skolēni, tad viņi bija 
nolēmuši iesaistīties arī citās 
aktivitātēs, kas veltītas Lāčplē-
ša dienai, tāpēc 11.novembra 
pēcpusdienā devās uz Kalna 
pagastu, kur Aleksandra Grīna 
piemiņas vietā norisinājās tra-
dicionālais Lāpu gājiens. Tajā 
piedalījās arī skolas internāta 
audzēkņi.

Lāpu gājiens sākās no am-
bulances ēkas. Ar lāpām rokās 
pasākuma dalībnieki aizgāja 
līdz Aleksandra Grīna piemi-
ņas vietai, kur pasākumu tur-
pināja svinīgas uzrunas. Pēc 
tam lāpas tika iespraustas šo-
sejas malā, un visi pasākuma 
dalībnieki tika cienāti ar karstu 
zupu. 

Pasākums vēlreiz lika atce-
rēties un pieminēt tos cilvē-
kus, kas atdeva savas dzīvības 
par Latvijas brīvību.

11. novembra vakarā Zasas 
vidusskolas internāta audzēk-

ņi, skolotāju Gitas un Jura 
Ratnieku pavadībā, devās uz 
Zasas evanģēliski luterisko 
baznīcu, lai, atbilstoši tradī-
cijai, kad 11.novembrī plkst. 
20:00 visā Latvijas Republikā 
ir jāiezvana baznīcu zvani, Lā-
čplēša dienā godinot tos, kuri 
atdevuši savas dzīvības par 
Latvijas brīvību, iezvanītu arī 
Zasas baznīcas zvanus. Skolēni 
sapulcējās baznīcā un ieklausī-
jās zvanu skaņās, pārdomājot 
pirms simts gadiem notikušo. 

Pēc tam tika aizdegtas sve-
cītes pie Zasas baznīcas un arī 
pie avotiņa.

Niks Daniels, Jānis Mārtiņš, 
Kitija Paula

Skolas arhīva foto

Dignājas pamatskolas skolēni pavada aizraujošu dienu “Zinoo” centrā Cēsīs
Šī gada 7. novembrī Dignājas 

pamatskolas 6.-9.klašu skolēni 
devās ekskursijā uz Cēsīm – “Zi-
noo” centru.

Ekskursijas sākumā bērniem 
notika arhitektūras nodarbība, 
kurā vajadzēja no 15 papīra la-
pām uzcelt pēc iespējas augstā-
ku torni. Komanda, kura ieguva 
1.vietu, uzcēla vairāk kā 2 met-

rus augstu torni. Vēlāk ekskur-
santiem sekoja stāstījums par 
“Zinoo” centru, kā tas izveido-
jies un par dažādiem centrā vei-
dotajiem eksperimentiem. Divu 
stundu laikā dignājieši apskatīja 
Kosmosa istabu, kur iekšā bija 
kosmosa zonde.

Kosmosa zondē iekšā varēja 
iekāpt trīs cilvēki un iztēloties, 

ka tie lido uz Marsu. Šī telpa 
bērniem patika vislabāk. Vēl 
ekskursantus iepriecināja ar 
mūziku saistītie eksperimenti. 
Viņi varēja saskatīt arī mag-
nētiskā lauka līnijas, kas sākas 
vienā magnēta polā un lokvei-
dā stiepjas līdz otram magnēta 
polam.

Šajā ekskursijā Dignājas pa-

matskolas skolēni ieguva daudz 
jaunu zināšanu, kuras turpmāk 
varēs izmantot dabas zinību, 
fizikas un citās stundās. Ekskur-
sija bija ļoti interesanta, tikai, kā 
atzina paši bērni, tā bija “drus-
ciņ par īsu”.

Ilga Vēvere,
Dignājas pamatskolas 

direktore
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Novembris ir viens no gada 
tumšākajiem un drūmākajiem 
mēnešiem, bet Latvijas valstij un 
tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres 
un priecīgu svētku laiks. Patriotu 
nedēļas ietvaros, svētku noskaņās 
trešdien, 13. novembrī tika aizva-
dīts kārtējais Pusstundas skrējiens, 
kas jau tradicionāli tika veltīts Lā-
čplēša dienai un notika Ābeļos.

Ar lāpu ugunīm izgaismotajā 
trasē devās kupls skrējēju skaits – 
aptuveni 150 cilvēku. Lai gan šajā 
skrējienā svarīgākais bija pieda-
līties, tādējādi godinot Lāčplēša 
dienas varoņu piemiņu, tomēr ar 

medaļām tika iepriecināts ātrāko 
sešinieks. 

Pirmās dāmu konkurencē at-
skrēja:

1. Jūlija Vēvere:
2. Elīza Paveļjeva; 
3. Ineta Jerofejeva;
4. Svetlana Podoba;
5. Līva Barkovska;
6. Kitija Elksne.

Vīru vidū ātrākie bija:
1. Anatolijs Macuks;
2. Jānis Jerofejevs;
3. Kaspars Kravalis;
4. Emīls Lamba;
5. Renārs Vasiļjevs;

6. Māris Znotiņš.
Pēc distances pieveikšanas da-

lībnieki pulcējās pie ugunskura, 
cienājās ar tēju un cepumiem un 
tas noteikti bija viens no tiem īpa-
šajiem mirkļiem, kas aizēno ikdie-
nas nebūšanas un ļauj ikvienam 
sajusties piederīgam savai zemei 
un tautai.

Paldies Ābeļu pagasta pārval-
des darbiniekiem par skrējiena or-
ganizēšanu un svētku atmosfēras 
uzburšanu!

Šī bija Pusstundas skrējiena 7. 
kārta. Nākamais skrējiens notika 
20. novembrī Jēkabpils Mežapar-
kā. 

Baiba Čākure

Notikumi Sēlijas prasmju muzejā

 Foto: Anita Dzenuška 
"Es Tava tautu meita, Tu mana tēvu zeme.."

Līdz pat 11. novembra vakaram 
jebkuram interesentam bija iespē-
ja iesūtīt savu fotogrāfiju konkur-
sam "Mana Latvija - manas mājas", 
kas saistās ar mājām - Latviju. 
Kopā tika iesūtītas 47 fotogrāfijas 
no 10 autoriem no dažādām Lat-
vijas pusēm. 

Žūrijai bija nopietns uzdevums, 
no šīm fotogrāfijām izvēlēties 
20 labākās un 4 uzvarētājus. Fo-
togrāfijas vērtēja Jēkabpils no-
vada darbinieki: Sēlijas prasmju 
muzeja vadītājas v.i. Eva Strika, 
Kultūras pārvaldes vadītāja Laura 
Aišpure un sabiedrisko attiecību 
speciālists un fotogrāfs Kaspars 
Sēlis. Žūrija izvērtēja fotogrāfijas 
kompozīciju, atbilstību konkursa 
tematam, fotogrāfijas kvalitāti un 
tās aprakstu. Pēc fotogrāfiju iz-
vērtēšanas tika noteikti 4 labākie 
fotogrāfi - Nadezda Terentjeva, 

Anita Dzenuška, Jānis Upmanis un 
Kristiāns Bokta! 

20 labākās fotogrāfijas tika iz-
liktas izstādē, kura pirmo reizi bija 
apskatāma Leimaņu tautas namā 
16. novembrī Valsts svētkiem vel-
tītā pasākuma laikā. Tagad izstā-
de aplūkojama Jēkabpils novada 
bibliotēkās un kultūras namos, 
kad un kur - skatīt pie kultūras pa-
sākumiem.

Izsaku lielu paldies visiem foto-
grāfiju autoriem par dalību!

20 labakās fotogrāfijas var ap-
skatīt Sēlijas prasmju muzeja Face-
book lapā vai izstādēs!

No 11.11. līdz 09.12. muzejā bija 
apskatāma Kalna pagasta biblio-
tēkas izstāde "Ar ticību Latvijas 
saulei" ar materiāliem par Latvijas 
Brīvības cīņām, to karavīriem no 
mūsu novada un Latvijas armiju. 

12. novembrī, Patriotu nedē-

ļas noskaņās, Zasas vidusskolas 
5.-6. klašu skolēni Sēlijas prasmu 
muzejā ieklausījās Ievas Jātnie-
ces stāstījumā par zīmēm mums 
apkārt un latvju zīmju nozīmi. 
Pēc tam skolēni aktīvi darbojās. 
Viņiem bija jāatrod katrai latvju 
zīmei atbilstošas tautasdziesmas. 
Paldies Ievai ar meitenēm par ap-
ciemojumu!

Novembra beigās muzejs kļuva 
vēl par veselu krāsu buķeti krāš-
ņāks. No 23.12. līdz 13.12. muzejā 
apskatāmi Leimaņu, Kalna un Za-
sas pagastu audēju austie deķi un 
lakati. Paldies aušanas nodarbību 
vadītājai Baibai Bitei un viņas mei-
tenēm par raibo izstādi!

No 16.12.-23.12. muzejā 
darbosies Piparkūku rotāšanas 
darbnīca. Būs sagādāts viss 
rotāšanai nepieciešamais, lai 
izrotātu gan uz vietas esošās, gan 
arī pašu līdzpaņemtās piparkūkas. 
Darbnīca atvērta muzeja darba 
laikā.

19. decembrī plkst. 17.00 Sēlijas 
prasmju muzejā notiks nodarbī-
ba “Prasme radīt gaismu”, kuru 
vadīs biedrība “Ūdenszīmes”. Mā-
jīgā gaisotnē, pie tējas tases un 
cepumiem, ieklausīsimies lekcijā 
“Gaismas izpratne Eiropas tautu 
kultūrā”. Pēc lekcijas veidosim sev 
dekorācijas no stikla pērlītēm, kas 
palīdzēs vairot gaismu šajā tumša-
jā ziemas laikā. Dodoties uz nodar-
bību, var paņemt līdzi ko piekost 
pie tējas vai kafijas. Dalībnieku 
skaits ir ierobežots, tāpēc nepie-
ciešama iepriekšēja pieteikšanās, 
rakstot uz e-pastu: muzejs@je-
kabpilsnovads.lv vai pa mob.tel. 
25465787! Dalība nodarbībā ir 
bezmaksas! 

Sagaidīsim gada siltākos un ģi-
meniskākos svētkus praktiski!

Sēlijas prasmju muzeja 
vadītājas v.i.

Eva Strika

Lāčplēša dienas varoņu piemiņu Ābeļos godina kupls 
skrējēju pulks
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Folkloras kopa “Kāre” atzīmē savas darbības 10 gadus

Es atvēru nama durvis
Mārtiņdienu gaidīdama…

2009. gadā Rubeņos nodibi-
nājās tradīciju kopa ar mērķi  vei-
dot folkloras kolektīvu. Kā pirmā 
vadītāja tika uzrunāta Ināra Ru-
deviča. Tā nu dzima šis kolektīvs, 
kura vadību pārņēma Aīda Bikau-
niece un vēlāk Inga Kraševska, 
kura kopu vada joprojām.

Kopa darbojās ne tikai savam 
priekam un tradīciju pasāku-
miem pagastā, bet sāka veidot 

tematiskas programmas un pie-
dalīties Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra rīkotajās skatēs un 
folkloras festivālos “ BALTICA” un 
Latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kos.

Sekoja uzaicinājumi no   ci-
tiem novadiem- Jāņu dienas 
svinēšanas   tradīcija novados, 
kas iezīmēja Latvijas simtgadi, 
viesošanās pie Jēkabpils novada 
sadarbības partneriem Lietuvā 
un Baltkrievijā.

Un tā 2019. gada 9. novembrī, 

Mārtiņdienas un Valsts svētku 
priekšvakarā tika rīkots KĀRES 10 
gadu jubilejas sarīkojums. Ar in-
teresantu   un asprātīgu stāstīju-
mu  par aizvadīto laiku, koncerta 
programmu, viesu priekšnesu-
miem un protams kopdziesmām  
ar kolektīviem. Tālāk sekoja PAL-
DIES no “Kāres” un PALDIES “Kā-
rei”. Diena aizritēja nepiespiestā 
un ģimeniskā atmosfērā ar jaut-
rību, humora dzirksti ,smiekliem 
un desmit svecēm lielajā tortē .

Šajos desmit gados ir izveido-
jusies laba sadarbība ar “Dignojī-
šiem”, kaimiņu novada Bebrenes 
kopu “Ritam”, draugiem no Ku-
pišķu rajona Alizavas un jauna-
jiem mūziķiem – Ievu, Ilzi un Ardi 
no Jēkabpils. Ar šiem kolektīviem 
ir tapušas kopīgas dziesmas, kas 
izskanēja arī koncertā.

Paldies teica Jēkabpils nova-
da pašvaldības priekšsēdētājs 
Aivars Vanags, Rubenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Intra Kurme, 
no   Kultūras pārvaldes – Laura 
Aišpure un Inta Tomāne, kultūras 
nama kolektīvi un bijušie “Kāres” 
dalībnieki, kā arī viesu kolektīvi, 
kuri arī sniedza muzikālus svei-

cienus.
Noslēgumā “Kāre” pateicās vi-

siem saviem atbalstītājiem pašu 
darinātiem rakstainiem cimdiem, 
zeķēm un Sēlijas dabas veltēm.

Par kolektīvu šodien:
Folkloras kopā “Kāre” darbojas 

12 dalībnieki (nupat pievienojās 
mazā Sofi ja). Prieks par to, ka nāk 
ģimenes. Tas nozīmē, ka mūsu 
tautas tradīcijas turpināsies, jo 
tiek nodotas jaunajai paaudzei.

“Kārē” darbojas: vadītāja Inga 
Kraševska, Dzintra Alužāne, Gu-
nita Meņķe, Rita Skrējāne, Agrita 
Kriškāne, Elīna Kriškāne, Valija 
Kviļūne, Ina Dāboliņa, Aiga Jan-
kovska, Marija Jankovska, Sofi ja 
Jankovska, Kristīne Čeirāne. Šajā 
dienā ar mums kopā bija arī Anda 
Svarāne. Kopā ar Dzintru viņas 
vadīja jubilejas pasākuma norisi.

Paldies visiem par kopā būša-
nu! Paldies skaņotājam Gintam, 
video – Mārim!

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā

Autores foto

29. novembrī un 30. novem-
brī Viesītes kultūras pilī noti-
ka ikgadējā Jēkabpils apriņķa 
amatierteātru skate. Skati rīkoja 
Jēkabpils novada Kultūras pār-
valde sadarbībā ar Viesītes kul-
tūras pils darbiniekiem. Skates 
mērķis - saglabāt teātru spēles 
tradīciju novados, veicināt ko-
lektīvu māksliniecisko izaugs-
mi, izvērtēt amatierteātru iestu-
dējumu kvalitāti.

Šogad skatē piedalījās div-
padsmit kolektīvi no Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils un Viesītes 

novadiem. Skati vērtēja eksper-
ti - Kārlis Lišmanis (Lielvārdes 
un Jaunjelgavas teātru režisors), 
Inguna Strazdiņa (Aizkraukles 
Tautas teātra režisore, Kokneses 
un Daudzevas amatierteātru 
režisore). Vērtējuma kritēriji - li-
terārā materiāla izvēle, režisora 
darbs, aktieru darbs, audiovi-
zuālais noformējums, izrādes 
koptēls.

Jēkabpils novadu pārstāvēja 
Dignājas pagasta amatierteāt-
ris “Madagurči” (režisors Ainis 
Mikulāns) B.Jukņevičas “Pava-
sara neprāts”- III pakāpe, Du-
navas pagasta amatierteātris 
“Sateka” (Režisore Silvija Krēs-

liņa) A.Ūdra “Rēgu rotaļas” - III 
pakāpe, Kalna pagasta amatier-
teātris “Vienība” (režisore Sand-
ra Vecumniece) “Burbeķīša” pēc 
V.Belševicas stāsta “Burbeķīša” 
motīviem – III pakāpe, Rubenes 
kultūras nama amatierteātris 
“Kumode” (režisore Ilona Kantā-
ne) M.Zīle “Savedējs” II pakāpe, 
Zasas kultūras nama amatier-
teātris (režisore Laura Dilāne) 
A.Banka “ Šedevrs”- II pakāpe.

Pateicības par labāko lomu 
atveidojumiem, scenogrāfi ju, 
kostīmiem un radošumu no Jē-
kabpils novada pārstāvētajiem 
kolektīviem saņēma:

Helēna Liepiņa par veiksmī-
gu Mimas lomas atveidojumu 
A.Ūdra izrādē “Rēgu rotaļas” 
(amatierteātris “Sateka”);

Māris Ragainis par veiksmī-
gu Edija lomas atveidojumu 
A.Ūdra izrādē “Rēgu rotaļas” 
(amatierteātris “Sateka”);

Guntis Porietis par veiksmī-
gu Žaņa lomas atveidojumu 
A.Bankas izrādē “Šedevrs” (Za-
sas amatierteātris);

Ainis Mikulāns par veiksmī-

gu Arņa lomas atveidojumu 
B.Jukņevičas sadzīves komēdijā 
“Pavasara neprāts” (amatier-
teātris “Madagurči”);

Pāvels Dimants par veiksmī-
gu Roberta lomas atveidojumu 
M.Zīles lugā “Savedējs” (ama-
tierteātris “Kumode”);

Inga Aizupiete par veiksmīgu 
Burbeķīšas lomas atveidojumu 
V.Belševicas izrādē “Burbeķīša” 
(amatierteātris “Vienība”).

Paldies par sadarbību un at-
balstu Viesītes novada pašval-
dībai un Viesītes kultūras pils 
darbiniekiem!

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas 
vietniece metodiskajā darbā

Jēkabpils apriņķa teātru skate
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Aicinām jūs pievienoties 
biedrības “Latvijas Lauku fo-
rums” un biedrības “Ūdenszī-
mes” rīkotajā pasākumā!

Norises laiks: piektdiena, 
2019. gada 13. decembris 
plkst. 12.00 – 15.00

Norises vieta: „Pļavas mu-
zejs” Kaldabruņā, Rubenes pa-
gastā, Jēkabpils novadā

Eiropa tuvāk iedzīvotājiem 
– tā skan viena no jaunā plāno-
šanas perioda Kohēzijas fonda 
prioritātēm. No galvaspilsētas 
un reģionālajiem centriem at-
tālinātās teritorijās iedzīvotāji 
ir vienlīdz nozīmīgi valsts un 
visas Eiropas nākotnei, lai arī 
fiziski un diemžēl arī informa-
tīvi bieži atrodas nostāk, un 
tāpēc šiem iedzīvotājiem ne-
reti ir izaicinošāk sajust Eiro-
pas tuvumu un rūpes. Parādīt, 
ka Eiropa ir tepat blakus un 
ikdienišķās lietās saskatāma, 
ir viens no biedrības “Latvijas 
Lauku forums“ (LLF) mērķiem, 
iesaistoties Eiropas Komisi-

jas kampaņā “Mans reģions, 
mana Eiropa, mana nākotne”. 
Kampaņas mērķis ir informēt 
par Eiropas Savienības sniegto 
atbalstu projektiem un aktivi-
tātēm reģionos, par pieejamo 
finansējumu mazajām un vi-
dējām saimniecībām, par jau-
niešu attīstības un izglītības 
iespējām un citām atbalsta 
programmām.   Plašāka infor-
mācija par Eiropas sniegtajām 
iespējām laukiem un reģionu 
iedzīvotājiem ļaus saskatīt un 
izzināt dzīves kvalitātes uzla-
bošanas un ekonomikas attīs-
tības iespējas.

LLF 13. decembrī viesosies 
Jēkabpils novada Kaldabru-
ņā, iepazīstot un izzinot da-
žādas vietējas iniciatīvas, kas 
tapušas ar Eiropas Savienības 
atbalstu. Aicinām ikvienu, 
kam ir interese pievienoties 
unikālās tikšanās vietās! Ierau-
got, kas paveikts, taču palicis 
daudzkārt nepamanīts pat 
tuvākajā apkārtnē, un izzinot, 
kā Eiropas investīcijas sasto-

pamas tepat, mūsu apkaimē, 
ieraudzīsim paši sevi Eiropā. 
Klātesošie dzirdēs pieredzes 
stāstus par lielām lietām ma-
zās vietās, iesaistīsies vērtīgās 
sarunās par to, kā iedzīvotāju 
vajadzības mijiedarbojas ar 
Eiropas Savienības sniegtajām 
iespējām. Sanākušos paluti-
nāsim ar uzkodām un dzērie-
niem.

Kaldabruņā klātesošie iz-
baudīs trejdeviņas sajūtas, 
izzinot mākslas, amatniecības 
un dabas tūrisma attīstības 
pieredzes stāstus, viesojoties 
modernā darbnīcā agrākajā 
graudu kaltē, kā arī iepazīs-
tot citas vietējās iniciatīvas un 
izmantojot iespēju sagādāt 
kādam svētku pārsteigumu 
amatnieku tirdziņā.

PASĀKUMA PLĀNS:
Līdz plkst. 12.00 Pulcēšanās 

un reģiona amatnieku pro-
dukcijas izstāde – tirdziņš;

12.00 Kampaņas “Mana Lat-
vija, mani lauki, mana kopie-
na” atklāšana,

Iepazīšanās pašiem ar sevi 
Eiropā;

12.15 Iniciatīvu atklāšana un 
Eiropas kartēšana;

12.45 Pieredzes spēka ie-

dvesmas stāsti:
Amatnieku māja un ikdiena 

iniciatīvu īstenošanā – Daina 
Alužāne,

Vīns kā darbs – Dvietes te-
matiskais ciems, Sukatnieka 
māja un Dvietes muižas ēver-
ģēlības – Vanda Gronska,

Zaļu tēju un sīrupu ražoša-
na un pirts pakalpojumu iz-
strāde – Ligita Elksnīte,

Meistarība kokapstrādē un 
praktiskie rīku un produkcijas 
ceļi līdz saņēmējiem – Aivars 
Žurila;

13.30 Kurš un kurās teritori-
jā var saņemt atbalstu? Tavas 
vajadzības un vai ES var uz tām 
atbildēt. Informācijas bāze par 
ES iespējām, resursu sadale un 
lēmumu pieņemšana;

14.45 Viesošanās Mārtiņa 
Uzkura radošajā darbnīcā, kas 
atdzīvinājusi vecu ēku Kal-
dabruņas centrā.

Dalībnieki tiks lutināti ar 
siltu dzērienu un latviskiem 
svētku našķiem.

Pasākuma laikā tiks veikta 
fotografēšana un filmēšana.

Anita Seļicka,
biedrības „Latvijas Lauku 

forums” izpilddirektore

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

Bibliotēku piedāvātie pakalpojumi Jēkabpils novadā
2019. gada pavasarī Jē-

kabpils novada bibliotēkas 
gatavojās kārtējai bibliotēku 
akreditācijai. Aprīlī un maijā 
tika pārskatīti, sagatavoti un 
apstiprināti Jēkabpils novada 
pašvaldībā bibliotēku doku-
menti: pārskatīts un precizēts 
bibliotēkas nolikums, Izstrā-
dāti un sagatavoti katras bib-
liotēkas krājuma veidošanas 
vadlīnijas 2019. – 2023. gadam, 
katras bibliotēkas attīstības 
plāns 2019. – 2023. gadam, 
kā arī izstrādāti bibliotēkas 
lietošanas noteikumi. Jūnijā 
akreditācijas komisija tikās ar 
visu 7 bibliotēku vadītājiem, 
kur tika pārbaudītas mūsu zi-
nāšanas un prasmes, lai tiktu 

akreditētas visas mūsu novada 
bibliotēkas. Septembrī saņē-
mām akreditācijas atzinumus, 
ka visas mūsu novada biblio-
tēkas ir gatavas un spējīgas ar 
savām zināšanām un prasmēm 
apkalpot iedzīvotāju vēlmes 
un pieprasījumus.

Ikdienā arvien vairāk mūsu 
dzīvē ienāk e-pakalpojumi, 
bibliotekāri ir tie, kas spējīgi 
saviem apmeklētājiem palī-
dzēt apgūt, izmantot dažādus 
e-pakalpojumus. 2019. gada 
pavasarī visi bibliotekāri izgā-
ja apmācības kursu – digitālie 
aģenti. Mēs esam gatavi pa-
līdzēt, iedrošināt, sniegt at-
balstu un informāciju saviem 
cilvēkiem izmantot jaunākos 

e-risinājumus ikdienas dzīves 
situācijās.

Latvijas Vienotais bibliotē-
ku tīkls sniedz šādas iespējas:

ikvienam nākt uz bibliotēku 
piereģistrēties,

saņemt autorizācijas datus 
(tie dod iespēju redzēt infor-
māciju par izsniegtajām grā-
matām),

var rezervēt un pagarināt 
sev interesējošos iespieddar-
bus,

ar autorizācijas datiem ie-
spēja lasīt 3td e-grāmatas 
(datorā, telefonā neizejot no 
mājas)

Izmantot datu bāzes attāli-
nāti (ar paroli) www.letonika.
lv

news.lv (interesēties savā 
bibliotēkā).

Izmantot LNB veidotās in-
formācijas resursus, Digitālās 
kolekcijas, Latvijas filmu kata-
logs filmas.lv

Iespēja izmantot, redzēt 
Jēkabpils GB reģiona kopka-
talogu, novadpētniecības ka-
talogu

Noslēgts sadarbības līgums 
ar Latvijas Neredzīgo biblio-
tēku. Šis pakalpojums dod 
pieeju grāmatām un informā-
cijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt 
parasto iespiedrakstu, viņiem 
pielāgotā formātā. (CD disku 
formā).

Līga Lācīte,
 Leimaņu bibliotēkas vadītāja
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Jēkabpils novada uzņēmēji un zemnieki tiekas 
svētku ballē

Tuvojoties Ziemassvētkiem 
un gadumijai, 6. decembra va-
karā aicinājām Jēkabpils nova-
da uzņēmumu un zemnieku 
saimniecību pārstāvjus uz balli 
Ziemassvētku noskaņā, lai pa-
teiktos par 2019. gadā padarīto, 
sniedzot ieguldījumu arī pašval-
dības attīstībā. Pasākums tika 
organizēts Mežgales kultūras 
namā – vietā, kur kultūras dzīve 
ikdienā nav tik aktīva kā citviet, 
taču kultūras nama telpas uzticī-
gi gaida, kad arī tās varēs piedzī-
vot kādu skaistu notikumu.

Pasākumu atklāja sakso-
fonists Andis Ķīsis, ar svinīgu 

uzrunu visus klātesošos svei-
ca Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētajs Aivars Vanags. 
Pasākums šogad tika veidots 
nedaudz citādāk, kā ierasts līdz 
šim. Galvenā vakara aktivitāte 
bija prāta spēles „Cietie rieksti”, 
kuru laikā dalībniekiem bija ie-
spēja sacensties erudīcijā, kā arī 
sirsnīgi izsmieties. Ciemos bija 
ieradušies arī atraktīvie puiši no 
grupas „Tandēms trijatā”, rūpē-
joties par jautrību un dejām visa 
vakara garumā.

Pasākuma laikā tika pasnieg-
tas arī dažādas dāvanas. Jēkab-
pils novada 2019. gada Goda 

uzņēmēja titulu un balvas no-
vada domes priekšsēdētājs pa-
sniedza 3 novada uzņēmumu 
pārstāvjiem ar vislielāko apgro-
zījumu: SIA „MIKOR”, SIA „ALKO” 
un SIA „Egles dēls”.

Zemnieku saimniecību pār-
stāvjus sveikt bija ieradušies 
dažādu uzņēmumu un organi-
zāciju pārstāvji: Lauku atbalsta 
dienests, SIA „Jēkabpils piena 
kombināts” un lauksaimniecī-
bas pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība “Ezerkrasti-1”, SIA 
„Elagro Trade” un SIA „Dotnuva 
Baltic”. SIA „Pakavs” pārstāvji pa-
sākumā nevarēja ierasties, taču 

bija sarūpējuši dāvanas, kuras 
pasniegt uzticēja Jēkabpils no-
vada domes priekšsēdētājam 
Aivaram Vanagam.

Sakām paldies novada uz-
ņēmumu un zemnieku saim-
niecību pārstāvjiem par dalību 
pasākumā, par atraktivitāti, kā 
arī ieguldījumu novada attīstī-
bā! Paldies Lauku atbalsta die-
nestam, SIA „Jēkabpils piena 
kombināts”, lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvajai sa-
biedrībai “Ezerkrasti-1”, SIA „Ela-
gro Trade”, SIA „Dotnuva Baltic” 
un SIA „Pakavs” par sadarbību 
un dalību pasākumā! Tiekamies 
arī nākamgad!

Laura Aišpure,
Kultūras pārvaldes vadītāja

K.Sēļa foto

Valsts svētku sarīkojums Leimaņos
16. novembrī Leimaņu Tautas 

namā svinējām Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 101. gada-
dienas svinībās.

Sarīkojumu vadīja Anda Sva-

rāne un Gints Audzītis. Novada 
iedzīvotājus svētkos ar uzrunu 
sveica Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Vanags. 
Tika pasniegti 11 Jēkabpils no-

vada pašvaldības Goda raksti, 
kā arī 2 Atzinības raksti Leimaņu 
pagasta iedzīvotājiem. Apbal-
vojumus saņēma arī 9 Jēkabpils 
novada “Pagastu sakoptības 
skates 2019” laureāti un 5 sporta 
organizācijas, kas šajā gadā bija 
sniegušas lielu atbalstu sporta 
veicināšanā Jēkabpils novadā. 
Sarīkojuma viesus ar dejām prie-

cēja novada apvienotais deju 
kolektīvs (VPDK “Deldze”, VPDK 
“Solis” un JDK “Landi”), un mu-
zicēja folkloras kopa “Kāre”. Bija 
skatāma arī vietējo audēju ra-
dīto lupatu deķu un segu izstā-
dē, kā arī foto konkursa „Mana 
Latvija – manas mājas” labākie 
darbi.

Sarīkojuma noslēgumā skais-
tu svētku koncertu ,,Mūsu gad-
simta soļi” sniedza dziedātāji 
Andris Ābelīte un Kristīne Zaha-
rova, pianista Rolanda Beleviča 
pavadījumā.

Pēc tam nakts garumā sekoja 
balle kopā ar grupu “Jauda” no 
Līvāniem.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa  foto
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Jēkabpils novada bibliotēku aktualitātes
Ābeļu bibliotēkā…

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

13. janvārī plkst. 11.00   Ābeļu bibliotēka sadarbībā ar rokdarbu 
pulciņu "Bitītes" rīko atceres pasākumu novadniecei, rokdarbniecei 
Marijai Pudānei.

Ineta Survillo,
Ābeļu bibliotēkas vadītāja

Dignājas bibliotēkā…
16. decembrī plkst. 16.00 Dignājas ģimeņu centrā notiks Dignā-

jas bibliotēkas rīkotais pasākums bērniem “Ziemassvētki sabraukuši 
rakstītām kamanām…”. Kopīgi rotāsim Ziemassvētku eglīti, dekorē-
sim piparkūkas un sumināsim labākos bibliotēkas lasītājus.

Dace Grigorjeva,
Dignājas bibliotēkas vadītāja

Kalna bibliotēkā…
Līdz 28. decembrim izstāde „DEDZI GAIŠI, UGUNTIŅA!”. Izstādē ap-

skatāma Kalna pagasta iedzīvotājas Lienes Kalējas sērkociņu iepakoju-
mu kolekcija.

Līdz 4. janvārim biedrības „Cerību logi” un bibliotēkas rokdarbnieču 
pulciņa darbu IZSTĀDE – PĀRDOŠANA. Izmantojiet šo lielisko izdevību 
iegādāties svētku dāvanas saviem tuviniekiem! Izstāde – pārdošana 
skatāma bibliotēkas darba laikā. Pārējā laikā – zvanot uz tel. 29197807.

19. decembrī plkst. 11.00 Solvitas Mertenas bezmaksas lekcija STĀSTS 
PAR ALVEJU. Zināmais un nezināmais par alveju. Veselības stiprināšana, 
uzlabošana, saglabāšana. Viss vērtīgais, ko varam saņemt no ALVEJAS.

Ber, Laimīte, sudrabiņu
Ziemassvētku vakarā –
Lai mirdzēja visas takas
Jaunajā gadiņā!
/Latv. t. dz./

Gaišus, baltus un priecīgus Ziemassvētkus! Lai Saulgriežu spēks virza 
mūsu domas un cerības!

Veiksmīgu, radošu, mīlestības un sapratnes pilnu Jauno gadu visiem 
novēl Kalna bibliotēkas darbinieces Gunta un Maruta. Laipni gaidīti 
mūsu bibliotēkās arī 2020. gadā!

Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja

Leimaņu bibliotēkā…
Līdz 27.12. Mežgales KN skatāma foto izstāde “Mana Latvija – manas 

mājas”;
13.12. plkst. 14.00 Leimaņu bibliotēkā ar dziesmām un dzeju Zasas 

skolēni priecēs sociālā aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekus;
21.12. plkst. 11.00 Leimaņu bibliotēkā viesosies Ābeļu TN jauktais an-

samblis “Tomēr” un siev. ansambļa “Elēģija” vokālā grupa.
Laipni aicināti un gaidīti!

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Rubeņu bibliotēkā…

Rubeņu bibliotēkas struktūrvienībā Slatē:
Līdz 30.12. Indras Zvirgzdiņas foto izstāde,, Pasaule pilna brīnumu”
11.12. plkst. 10.00 Slatē tikšanās ar foto izstāde autori Indru Zvirgzdiņu
13.12. - 10.01.2020. Rubenes pagasta pārvaldes zālē ,,Ziemassvētku 

un Jaunā gada kartiņu izstāde” (1909.g.- 1985.g.)
Mūsdienās apsveikuma kartiņas pārsvarā saņemam internetā, bet 

vēl nepavisam tik sen pirms Jaunā gada un Ziemassvētkiem pastkastī-
tes bija pārpildītas ar roku rakstītām, tipogrāfiski iespiestām vai pašdari-
nātām apsveikuma kartiņām. Apmeklētāji varēs aplūkot pagājušā gad-
simta 1909. – 1985. gados veidotās atklātnes, kurās valda Ziemassvētku 
un Jaunā gada noskaņas – eglītes, zvēriņi, ziemas dabasskati, dažādi 
veiksmes simboli, Salavecis un Sniegbaltīte.

18.12. plkst. 10.00 Slatē interešu kopas ,,Gardēži” sanākšana, cepsim 
piparkūkas.

02.01. - 13.01. Rubeņu bibliotēkas struktūrvienībā Slatē foto izstāde 
,,Mana Latvija – manas mājas”.

14.01. - 30.01. Rubenes pagasta pārvaldes zālē foto izstāde ,,Mana 
Latvija – manas mājas”.

Novēlu bibliotēkas apmeklētājiem sajust patīkamu Ziemassvētku 
noskaņu un ar pozitīvām domām tiekties pretī Jaunajam 2020. gadam!

Līga Zālīte,
Rubeņu bibliotēkas vadītāja

Zasas bibliotēkā…

par grāmatām var labāks būt!
/J.Osmanis/

Zasas bibliotēkā līdz Ziemas-
svētkiem skatāma ceļojošā izstā-
de „Latvijas simtgades GRĀMATA 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. 
Latvijas simtgades gadā Jēkabpils 
Galvenajā bibliotēkā norisinājās 
grāmatu skate, kur katru Latvijas 
Valsts vēstures gadu pārstāvēja 
viena grāmata (norisinājās lasītāju 
balsošana). Balsošanas rezultātā 
par skates uzvarētāju kļuva 1932.
gadā izdotās Latvju tautas dai-
nas. Izstādē kopumā skatāmas 97 grāmatas un katru grāmatu rotā īpaša 
uzlīme. Grāmatas izdotas, sākot no 1918. gada līdz 2018. gadam. 34 no 
nominētajām grāmatām ir novadnieku sarakstītas vai reģionam veltītas.

Savukārt, janvārī bibliotēkā tikšanās ar pedagoģi un uzņēmēju Solvi-
tu Mertenu. Tā būs saruna par to, kā saglabāt lielisku veselību, lietojot 
alvejas produktus. Stāstījumu papildinās bibliotēkā pieejamo resursu 
izstāde par šo ārstniecisko augu, kā arī meklēsim, izvērtēsim informāciju 
interneta vietnēs. Pasākumā netiks izplatīti produkti! Sīkāka informācija 
pa tel. 20371522.

2019. gads drīz būs godam aizvadīts un tas nozīmē tikai vienu - laiks 
teikt PALDIES! Paldies bibliotēkas atbalstītājiem un čaklākajiem lasītā-
jiem! Paldies par labām kaimiņu un kolēģu attiecībām, sadarbību un 
uzmundrinājumu! Paldies par veiksmīgu sadarbību bibliotēkas darbības 
nodrošināšanā! Paldies par grāmatu un citu lietu transportēšanu no un 
uz Zasas bibliotēku! Paldies ikvienam un katram no jums par sadarbību 
2019. gadā!

Ināra Valaine,
Zasas bibliotēkas vadītāja

Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Uzņemtais materiāls var tikt 
izvietots plašsaziņas līdzekļos.
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TUVĀKIE KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SPORTA 
SARĪKOJUMI JĒKABPILS NOVADĀ

Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 
novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis
Tel. 26167960, e-pasts:

kaspars.selis@jekabpils-
novads.lv

Iespiests SIA “Erante”, 
t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu 
precizitāti

atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A.Gļauda)

Novembra mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā izveidoti 2 miršanas 
reģistri:

Marija Mališeva

02.02.1938. – 19.11.2019.

Ziedonis Valainis

12.12.1968. – 27.11.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

19.12. plkst. 16.00 Dignājas 
pamatskolā Ziemassvētku eglī-
te pirmsskolas vecuma bērniem.

19.12. plkst. 17.00 Sēlijas 
prasmju muzejā Zasā nodarbī-
ba “Prasme radīt gaismu”.   Lek-
cija “Gaismas izpratne Eiropas 
tautu kultūrā”, kā arī radošā dar-
bnīca- stikla dekorāciju izgatavo-
šana svētku laikam. Nodarbību 
vadīs Ieva Jātniece. Vēlama ie-
priekšēja pieteikšanās. Nodarbī-
ba bezmaksas. 

21.12. plkst. 12.00 Rubenes 
kultūras namā Ziemassvētku 
eglīte pirmsskolas vecuma bēr-
niem un pagasta lielās egles ie-
degšana.

21.12. plkst. 13.00 Ābeļu 
tautas namā Ziemassvētku eglī-
te pirmsskolas vecuma bērniem.

21.12. plkst. 15.00 Dunavas 
kultūras namā Ziemassvētku 
eglīte pirmsskolas vecuma bēr-
niem.

22.12. Plkst. 13.00 Leima-
ņu tautas namā Ziemassvētku 
eglīte Kalna, Leimaņu un Zasas 
pagastu pirmsskolas vecuma 
bērniem.

23.12. plkst 16.00 Amatnie-
cības centrā “Rūme” Zasā dar-
bnīca visām paaudzēm “Mans 
piparkūku nams” - Namiņa pie-
grieztnes veidošana, cepšana, 
glazūras gatavošana, būvēšana 
un dekorēšana. Lūdzam iepriekš 
(līdz 19. decembrim) pieteikties 
pie Dainas (tel.22335439), lai ne-
pietrūkst piparkūku mīklas un 
glazūras! Ja būs sals un sniegs 
- gatavosim arī sniega un ledus 
gaismekļus, lai izgaismotu ceļu 
Ziemassvētkiem.

25.12. plkst. 17.00 Leimaņu 
tautas namā ar Ziemassvētku 
koncertprogrammu “Dziesmas 
ziemai” ciemosies Karīna Tatari-
nova un Roberts Dinters.

25.12. plkst. 19.00 Zasas 
kultūras namā Ziemassvētku 
koncerts. Piedalās Zasas kultūras 
nama un Leimaņu tautas nama 

amatierkolektīvi, Salas kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs 
“Karlets”. Plkst. 22.00 Svētku 
balle kopā ar grupu “Avārijas bri-
gāde”.

26.12. plkst. 15.00 Rubenes 
kultūras namā koncerts “Sajūti 
Ziemassvētkus” – ar Ziemassvēt-
ku programmu visai ģimenei 
viesojas Iveta Baumane, Roberts 
Pētersons un Ainis Zavadskis.

26.12. plkst. 18.00 Dunavas 
kultūras namā Ziemassvētku 
koncertu “Ziemas klausāmstās-
ti” sniedz duets “Mediante”. Pēc 
koncerta Ziemassvētku svinēša-
na – vakarēšana kopā ar Ivetu un 
Jāni Kraševskiem un Valdi Slogu.

28.12. plkst. 20.00 Rubenes 
kultūras namā Vecgada kon-
certs. Piedalās Rubenes kultūras 
nama amatierkolektīvi. Plkst. 
22.00 Vecgada balle, spēlē gru-
pa “Dvinskas muzikanti”.

No 16.12.-23.12. Sēlijas 
prasmju muzejā Piparkūku ro-
tāšanas darbnīca. Būs sagādāts 
viss rotāšanai nepieciešamais, 
lai izrotātu gan uz vietas esošās, 
gan arī pašu līdzpaņemtās pipar-
kūkas. Darbnīca atvērta muzeja 
darba laikā.

Sociālās aprūpes namā 
“Mežvijas”, Ziemassvētkus gai-
dot, viesosies:

13.12. plkst. 14.00 Zasas sko-
lēni (bibliotēkas telpās);

19.12. plkst. 13.00 Ābeļu pa-
matskolas bērni (Mežgales KN);

21.12. plkst. 11.00 Ābeļu TN 
jauktais ansamblis “Tomēr”, sie-
viešu ansambļa “Elēģija” vokālā 
grupa (bibliotēkas telpās).

Pasākumu laikā var tikt foto-
grafēts vai fi lmēts. Materiāli infor-
matīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos 
izdevumos vai citos sociālajos tīk-
los.

Informāciju apkopoja 
L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, pacietību, izturību 
un veselību, bērniņu audzinot!

Novembra mēnesī 
Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 3 jaundzimušie - 
visas meitenes.


