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klāt ir septembris!
Baltie mākoņi māj atvadas vasarai. Krāsaini āboli silda sānus saules staros. Ozolzīlēni glīti sakārto raupjās ce-

purītes. Baravikas lepni paceļ galvas zaļajās sūnās. Dzērves, rudens vēstneses, sauc: “Lai viss, ko jūs iemācīsieties, 
noder jums lielajā dzīves skolā! Lai izdodas!”

Ar 2020. gada septembri tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatskolas 1., 4., 7. klasē un 
vidējās izglītības posmā - 10. klasē.

 Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādes ir nodrošinātas ar nepiecieša-
majiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu. 

Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, izglītības process no 1. septembra tiek organizēts klātienē. Skolu 
direktori kopā ar pašvaldību nosaka kārtību, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu un skolotāju inficēšanās riskus (tai 
skaitā skolēnu ēdināšanu, transporta nodrošināšanu uz/no izglītības iestādi u.c.). Klātienes mācību procesā visos 
izglītības līmeņos ir jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, jāievēro 
higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās. 

Jēkabpils novada izglītības iestādes ir gatavas uzsākt jauno mācību gadu sakop-
tā un drošā mācību vidē. Pedagogi laipni aicina skolēnus aktīvi iesaistīties mācību 
darbā, interešu izglītības nodarbībās un projektu aktivitātēs.

Lai izdodas visiem veidot atbalstošu sadarbību! 
Augstiem sasniegumiem un vērtīgām atziņām bagātu 2020./2021. mācību gadu!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

dignājas pamatskolā
Jauno mācību gadu uzsākot, 

Dignājas pamatskolas skolotāju un 
darbinieku kolektīvs viesmīlīgi sa-
gaidīs savus audzēkņus ar sakoptu 
apkārtni un izremontētām telpām.

Jaunāko bērnu grupu pirmssko-
lā iepriecinās izremontētā ģērbtu-
ve, gaitenis un guļamtelpa. 

Pamatskolas ēkā darbinieki vei-
kuši kosmētisko remontu mācību 
telpās, iegādātas jaunas mēbeles 
ķīmijas, angļu valodas kabinetam 
un grāmatu plaukti skolas biblio-
tēkā, televizori 5-6 gadīgo grupiņā, 
angļu valodas, latviešu valodas un 
ķīmijas kabinetos, papildināta ma-
teriāli tehniskā bāze fizikas, mājturī-
bas un svešvalodu apguvei.

Šogad mācības uzsāks 66 au-
dzēkņi, nokomplektētas 2 grupas 
pirmsskolā ar 25 bērniem: 2-4 gadī-
go grupā -11, 5-6 gadīgo grupā -14.

1.-9. klasēs mācīsies 41skolēns, 
tajā skaitā, pirmajā klasē mācības 
uzsāks 8 bērni.

Īpaši esam domājuši par bērnu 
drošību. Vasaras periodā bērnu ro-
taļu laukumam ierīkots jauns žogs 
un izvietota otra smilšu kaste. Sko-
las teritorijā tiks uzstādītas 4 drošī-
bas kameras.

Dignājas pamatskolas direktore 
Aelita Bērziņa
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Ābeļu pamatskolā

Aizvadītais bija īpašs mācību gads, kurš pra-
sīja gan no pedagogiem, gan audzēkņiem un 
viņu vecākiem spēju adaptēties gluži negaidī-
tiem apstākļiem un mācību metodēm. Jācer, ka 
nākamais aizritēs bez tik nepatīkamiem pārstei-

gumiem, taču jau zināms, ka arī tas būs izaici-
nājumiem bagāts. Ābeļu pamatskolā no nāka-
mā mācību gada 1., 4. un 7. klasē tiks realizēta 
kompetencēs balstītā izglītības programma, 
"jaunās vēsmas" tiks realizētas arī pirmsskolas 
grupās. Mācību plāni saskaņoti. Pedagogi pat 
atvaļinājuma laikā apguvuši jaunas zināšanas 
gan klātienes, gan neklātienes kursos, piedalī-
jušies vebināros, paaugstinājuši savu kvalifikā-
ciju. Gatavojoties valstī noteiktajām izmaiņām 
izglītības procesā, apzināta un izstudēta jaunā – 
kompetenču pieejā balstītā – mācību literatūra 
un darba metodika.

Nedrīkst nepieminēt arī darbu pirmsskolas 
grupā Brodos, kuras darbinieces pašaizliedzīgi 

strādājušas visu vasaru, izņemot atvaļinājuma 
laiku jūlijā. Līdz ar jauno mācību gadu tur tiks 
atvērta vēl viena grupiņa, tiek veikti nepiecieša-
mie darbi, lai gan bērnudārznieki, gan pedago-
gi tur justos komfortabli un mazie varētu kāpt 
pa dzīves skolas pakāpieniem ar prieku.

Jau laikus sākti un arī pabeigti lielāki un ma-
zāki remontdarbi. Bez steigas veikti darbi skolas 
iekštelpās, vecās skolas otrajā stāvā padomāts 
par muzeja telpām, bet vislielākais un redzamā-
kais darbs bija auto stāvlaukuma asfaltēšana un 
kājceliņu bruģēšana.

Valdis Aleksandrovs

rubeņu pamatskolā

Jauno mācību gadu sagaidām optimistis-
ki, bet arī ar nelielu piesardzību. Tiek domāts 

par mācību darba plānošanu, balstoties uz 
IZM direktīvām.

Jāteic skolas darbiniekiem pa vasaru nā-
cies iespringt par to, vai varēs atsākt mācī-
bas klātienē. Neskatoties uz to, ir veikti lab-
iekārtošanas darbi skolas apkārtnē , kā arī 
kosmētiskais remonts skolas elpās. Vērienīgi 
remontdarbi  patlaban notiek pirmsskolas  
iestādē „Zelta sietiņš” ,kur tiek remontētas 
5 - 6 gadīgo grupas telpas, kāpņu telpa, kā 
arī aktu zāle.

Pedagogiem šī vasara ir bijusi rosīga, jo ti-
cis domāts  par to, kā pilnveidot mācību dar-

bu, ja tas notiks attālināti un vienlaicīgi arī 
par to, kā plānosim  uz kompetenču pieeju  
balstītu mācību procesu 1.,4.,7.klasē.

Skolotāji apmeklējuši kursus, iepazinušies 
ar interneta resursiem, lai pilnveidotu savas 
kompetences darbam jaunajā mācību gadā, 
un ar nepacietību gaidām tikšanos ar skolē-
niem jaunajā mācību gadā.

Rubeņu pamatskolas direktore
 Ilona Kantāne

zasas vidusskolā
Visas vasaras garumā Zasas vidusskolas 

kolektīvs ir uzcītīgi un neatlaidīgi strādājis, lai 
rudenī varētu atgriezties skolā, kurā ir daudz 
paveikts gan mācību procesa kvalitātes paaug-
stināšanā, gan skolas fiziskās vides uzlabošanā.

Veikti grozījumi Vispārējās pirmsskolas iz-
glītības programmā, kā arī licencētas Pamatiz-
glītības programma, Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar mācīšanās trau-
cējumiem, Vispārējās vidējās izglītības prog-
ramma, atbilstoši jaunajam, pilnveidotajam 
mācību saturam un pieejai. Šajā mācību gadā 
jaunā pieeja tiks uzsākta 1., 4., 7., 10.klasēs un 
turpināta pirmsskolā.

Pedagogi ir apmeklējuši un turpina apmek-
lēt profesionālās pilnveides kursus, lai jau no 
septembra varētu uzsākt kvalitatīvu jaunās pie-
ejas īstenošanu mācību procesā. Tiek iegādāti 
mācību līdzekļi skolēniem, lai visi būtu nodro-
šināti ar nepieciešamo kvalitatīvām mācībām.

Pirmsskolas bērni un viņu vecāki Zinību die-
nā tiks sagaidīti jaunas, paplašinātās un renovē-
tās telpās, kas iekārtotas atbilstoši pirmsskolas 
vajadzībām.

Domājot par izglītojamo drošību skolas tel-
pās un teritorijā, ir veikts skolas ieejas kāpņu re-
monts, novēršot to slīdamību un ierīkojot kāp-
ņu margas, kā arī nomainītas skolas galvenās 
ieejas durvis. Pašreiz tiek strādāts pie videono-
vērošanas kameru ierīkošanas un interneta tīkla 
sakārtošanas izglītības iestādē.

Ir renovēts skolas sporta stadions un labie-
kārtotas divas internāta telpas, veicot to grīdu 
nomaiņu un sienu krāsošanu.

Augusta beigās un septembrī skolas peda-
goģiskais un tehnisko darbinieku kolektīvs in-
tensīvi gatavosies noslēdzošajai skolas akreditā-
cijas dienai septembra beigās, lai iepazīstinātu 
akreditācijas komisiju ar savu ikdienas darbu un 
sasniegumiem.

Zasas vidusskolas kolektīvs ir gatavs uzsākt 
jauno mācību gadu ar jauniem spēkiem, jau-
nām idejām un apņēmību tās realizēt! Ar nepa-
cietību gaidām tikšanos ar saviem skolēniem un 
vecākiem klātienē!

Zasas vidusskolas direktore 
Arnita Pore
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aicina pieteikties stiprās ģimenes!

Ja nebūtu jūras, es nezinātu, kas ir plašums.
Ja nebūtu zvaigznes, es nezinātu, kas ir sapņi.
Ja es nesatiktu tevi, es neuzzinātu, kas ir īsta 

mīlestība…

Ģimene ir pats svarīgākais cilvēka dzīvē. 
Ģimene ir spēka avots katram no mums. Tajā 
rodam mieru, patvērumu no apkārt skrejošās 
dzīves ritma. Tā ir vieta, kurā gribas atgriezties 
vienmēr un vienmēr ir kāds, kurš sagaida. Cik 
daudz stipru ģimeņu būs mūsu vidū, tik stiprs 

būs mūsu novads. Mēs lepojamies ar savām 
stiprajām ģimenēm un tāpēc ļoti vēlamies iz-
teikt pateicību par ģimenes vērtību turēšanu 
godā arī šogad tradicionālajā Jēkabpils novada 
stipro ģimeņu pasākumā. Sumināsim pārus, 
kuri laulībā nodzīvojuši, 25, 30, 40, 50 un vairāk 
gadus.

Šogad, ņemot vērā valstī noteiktos ierobe-
žojumus un lai samazinātu Covid-19 izplatības 
risku, pasākuma formāts būs citādāks, nekā 
iepriekšējos gados organizētajos pasākumos. 
Stipro ģimeņu pāri tiks aicināti uz svinīgo daļu 
un koncertu. Katrs pāris varēs uz pasākumu 
ierasties ar diviem viesiem. Svētku balle šogad 
pasākumā nav paredzēta. Pēc svinīgā pasāku-
ma stipro ģimeņu pāri šo skaisto ģimenes no-
tikumu tiek aicināti svinēt mājās ģimenes un 

draugu lokā. 
Uzrunāju un aicinu stipro ģimeņu pārstāvjus 

pieteikties dalībai pasākumā, kurš šogad no-
tiks 07.11.2020. Jēkabpils novada Kalna kultūras 
namā plkst. 15.00. Pieteikšanās līdz 30.09.2020.
Lūgums pieteikties laicīgi, jo jāņem vērā kultū-
ras nama kapacitāte, valstī noteiktie ierobežo-
jumi un lielais stipro ģimeņu pāru skaits šogad. 
Savu dalību pasākumā varat pieteikt sazinoties 
pa tālr.27829666 (dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja M.Šicāne), tālr. 20371520 (kultūras pār-
valdes vadītāja L.Aišpure) vai rakstot e-pastā 
dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv.

Jēkabpils novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļa

kalna pagastā labiekārtots aleksandra Grīna parks

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi 
projektā nr. 19-05-AL24-A019.2204-000001 
“Rakstnieka Aleksandra Grīna parka izveide 
Jēkabpils novada Kalna pagastā” plānotās akti-
vitātes, radot pievilcīgu vidi, attīstot kvalitatīvu 
kultūras dzīvi Jēkabpils novadā un nodrošinot 
inovatīvu rakstnieka Aleksandra Grīna literārā 
mantojuma izzināšanu.

Projekta ietvaros pēc rakstnieka literāro dar-
bu motīviem ir tapuši četri vides objekti: “Dvē-
seļu putenis” – 3 strēlnieku silueti un trijstūris ar 
latvju zīmēm, “Nameja gredzens” – apaļa arka, 
skulptūra “Saderinātie” un “Zemes atjaunotāji” 
– lāča siluets ar lāča ķepas nospiedumu, kā arī 
izbūvēts grants seguma gājēju celiņš

Labiekārtošanas darbus A.Grīna parkā vei-
ca SIA “LV ROADS” sadarbībā ar māksliniekiem 
Raimondu Vinduli un Kārli Žagatu. Būvniecības 
darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs 
no SIA “BUVKON”. Būvprojekta izstrādātājs SIA 
“BRK Projekti”.

Projekts “Rakstnieka Aleksandra Grīna par-
ka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā” 
(nr. 2019/AL24/6/A019.22.04/4) īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finan-
sētās Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir EUR 49095.28, 

no kurām ELFLA finansējums – EUR 27000.00 
un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 22095.28

Parka atklāšanas svētki tika organizēti rakst-
nieka A. Grīna 125. dzimšanas dienas piemiņas 
pasākumā “Aleksandram Grīnam 125” - 15. au-
gustā Kalna pagastā pie Doktorāta.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada 

pašvaldības projektu speciāliste
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Jēkabpils novada pašvaldībā apstiprināti 3 leader projektu 
konkursa iesniegtie projekti

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” 2020. gada 
aprīlī izsludināja projektu konkursu 8. kārtu Lau-
ku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros, kurā Jēkabpils novada pašvaldība ie-
sniedza trīs projektus, Lauku atbalsta dienests ir 
apstiprinājis visus projekta iesniegumus. 

Projekts “Drošības pasākumu nodrošināšana 
aktīvās atpūtas un kultūras aktivitātēs Jēkabpils 
novadā” nr. 20-05-AL24-A019.2201-000002. 
Projekta mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu un 
nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un 
viesiem JNP teritorijā. Projektā tiks iegādātas 
norobežojošas barjeras cilvēku plūsmas regu-
lēšanai pasākumos Jēkabpils novada teritorijā. 
Projekta kopējais budžets ir EUR 1152,00, no ku-

rām ELFLA finansējums – EUR 1036,80 un paš-
valdības līdzfinansējums – EUR 115,20

Projekts “Daugavas krasta atpūtas vietas 
izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā”, 
nr. 20-05-AL24-A019.2204-000002.  Projekta 
vispārējais mērķis - atbalstīt kvalitatīvu kultūras 
dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību JNP. 
Projekta specifiskais mērķis – izveidot un lab-
iekārtot Jēkabpils novadam būtisku identitātes 
objektu – Daugavas krastu – Jēkabpils novada, 
Dignājas pagasta, Vandānu ciemā, īpašumā 
“Zīlēni”. Projekta rezultātā tiks izveidots stāv-
laukums un uzstādīti labiekārtojuma elementi: 
velosipēdu novietošanas statīvi, laukakmens 
ugunskura vieta, galda un krēslu komplekti, 
atkritumu urnas, tualetes. Projekta kopējais 
budžets ir EUR 7738,28, no kurām ELFLA finan-

sējums – EUR 6563,05 un pašvaldības līdzfinan-
sējums – EUR 1175,23 

Projekts “Veselīga dzīvesveida veicinošas in-
frastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Za-
sas ciemā”, nr. 20-05-AL24-A019.2202-000004. 
Projekta vispārējais mērķis - veicināt veselīgas 
dzīvesvides attīstību, nodrošinot pieejamu un 
mūsdienīgu sporta stadiona infrastruktūru Jē-
kabpils novada un Lauku partnerības “Sēlija” 
teritorijā. Projekta specifiskais mērķis - uzlabot 
esošā Sporta stadiona infrastruktūru, uzstādot 
nožogojumu Zasas pagasta sporta laukumā, 
lai nodrošinātu vietēju un starpnovadu sporta, 
kultūras un veselības veicinošu pasākumu dro-
šu norisi. Projektā rezultātā tiks uzstādīts žogs 
no divām pusēm, apkārt Zasas sporta lauku-
mam. Projekta kopējais budžets ir EUR 8600,79, 
no kurām ELFLA finansējums – EUR 7740,71 un 
pašvaldības līdzfinansējums – EUR 860,08.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada 

pašvaldības projektu speciāliste

zasas vidusskolai apstiprināts projekts erasmus + programmā

Piesaistot četrus partnerus Eiropā, Jēkabpils 
novada Zasas vidusskolai ir apstiprināts pro-
jekts “The Knowledge of Languages – a World 
without Borders” programmā “Erasmus+ stra-
tēģiskās partnerības”, pamatdarbības veids: 
Erasmus+ 2.pamatdarbība (Key Action 2) “Sa-
darbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa”.

Projekta iesniedzēja organizācija – Zasas 
vidusskola, partneri: Čehija – “Lesni maters-
ka skola Jelinek”, Rumānija – “GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE MARII”, Tur-
cija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlugu”, Nor-
vēģija “Mobarn Røsandåsen barnehage”.

Projekta dalībniekus vieno kopīga ideja par 
angļu valodas apmācību iekļaušanu pirmssko-
las izglītības iestādēs, vecumā no 3 līdz 6 ga-
diem. Projekta laikā partneri izstrādās metodis-
ko materiālu angļu valodas apguvei, izmantojot 
dažādas radošas aktivitātes un tēmas, paralēli 

darbam pie materiāli izstrādes, pirmsskolas iz-
glītības iestāžu pedagogiem būs iespēja papil-
dināt savas zināšanas divos apmācību posmos.

Projekta plānotais realizācijas laiks: 01.11.2020 
– 31.10.2020. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
109.912,00 EUR, tai skaitā Zasas vidusskolas bu-
džeta daļa – 30.475,00 EUR. Erasmus + program-
mā projektu 100% līdzfinansē Eiropas Savienī-
ba.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada 

pašvaldības projektu speciāliste

apstiprināts “eiropa pilsoņiem” programmas projekts “european 
Youth initiative „We are the future of europa”” 

Jēkabpils novada pašvaldībai ir apstiprināts 
2014.–2020. gada programmas “Eiropa pilso-
ņiem” 2. virziena “Demokrātiskā iesaistīšanās un 
pilsoniskā līdzdalība” pasākuma “Pilsētu sadrau-
dzība” projekts “European Youth initiative „We 
are the future of Europa””, kura mērķis sekmēt 
jauniešu izpratni un līdzdalību par Eiropas Sa-
vienības politikas procesiem, veicināt jauniešu 
iniciatīvu pievilcīgas vides veidošanai laukos. 
Ņemot vērā COVID- 19 izplatības ierobežojumus 
visā pasaulē, projekta aktivitātes pārceltas uz 

2021.gada vasaru.
Projekta ietvaros Jēkabpils novadā viesosies 

jaunieši un pašvaldību pārstāvji no trīs valstīm: 
Lietuvas – Zarasai un Kupišķu rajona pašval-
dības, Itālijas – Lenovas pašvaldības (Ĺ Énova). 
Kopumā starptautiskajā sadarbības projektā 
piedalīsies 52 aicinātie viesi. Paredzams, ka pro-
jekta rezultātā tiks turpināta sadarbība ar iesais-
tītajiem partneriem arī citos EU projektos.

Projektā plānotas 3 aktivitātes: starptautiskā 
jauniešu darba grupas tikšanās - stratēģijas iz-
strāde pievilcīgas vides veidošanai un izpratnei 
par pilsētas un lauku apvidu atšķirībām, kon-
ference, kurā notiks diskusija starp pašvaldību 
pārstāvjiem un jauniešiem par jauniešu nākotni 
lauku apvidos, noslēgumā - kopienu kultūras 

festivāls.
Pasākuma “Pilsētu sadraudzība” mērķis ir at-

balstīt projektus, kuros pilsētu sadraudzības pa-
sākumā iesaistās plašs partneru pilsētu loks. Mo-
bilizējot pilsoņus vietējā un Savienības līmenī, 
lai apspriestu konkrētus jautājumus par Eiropas 
Savienības politisko darba kārtību, šis pasākums 
būs vērsts uz pilsoniskās līdzdalības veicināšanu 
Savienības politikas veidošanas procesā un at-
tīstīs sabiedriskās iesaistīšanās iespējas. Projektu 
finansē Eiropas Savienība, projekta izmaksas – 
12 095,00 EUR.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada 

pašvaldības projektu speciāliste
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Jēkabpils novadā tiek īstenots projekts “profesionālās 
mūzikas koncertu cikls “mūzika ārpus ierastās telpas””

Jēkabpils novada pašvaldība ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstu īsteno projektu „Profe-
sionālās mūzikas koncertu cikls „Mūzika ārpus 
ierastās telpas””, kura ietvaros tiks organizēti trīs 
dažādi profesionālās mūzikas koncerti trīs dažā-
dās Jēkabpils novada vietās. Projekta mērķis ir 
veicināt Latvijas profesionālās mūzikas koncert-
darbību un pieejamību Latvijas lauku reģionā 
– konkrēti Jēkabpils novadā. Īstermiņa mērķis ir 
organizēt koncertu ciklu projekta ietvaros, savu-
kārt ilgtermiņa mērķis ir veicināt profesionālās 
mūzikas pieejamību, kā arī iedzīvotāju izpratni 

un interesi par profesionālo mūziku ilgtermiņā.
Ar vārdu salikumu „Mūzika ārpus ierastās 

telpas” saprotam vietas, kurās mūzika parasti 
netiek atskaņota. Lai padarītu koncertus inte-
resantākus potenciālajiem apmeklētājiem, tos 
organizēsim nevis ierastajos kultūras namos vai 
brīvdabas estrādēs, bet dažādās citās Jēkabpils 
novada vietās. Profesionālā mūzika ir ne visiem 
saprotama un ne visiem interesējoša, taču, pa-
darot to par dažādu tradicionālo pasākumu 
sastāvdaļu, plānojam ieinteresēt ne tikai profe-
sionālās mūzikas cienītājus, bet arī dažādu citu 
pasākumu dalībniekus un apmeklētājus.

Profesionālās mūzikas koncertu cikla „Mūzika 
ārpus ierastās telpas” ietvaros tiek organizēti se-
kojoši koncerti:

- Koncerts „Chick Corea” (Jānis Bombizo-Fe-
dotovs – vibrofons, Rihards Plešanovs – klavie-
res) A. Grīna parkā Kalna pagastā 15. augustā, A. 
Grīna parka labiekārtošanas projekta 1. kārtas 
noslēguma un rakstnieka piemiņas pasākuma 

ietvaros. 
- Koncerts „Haidns un Bēthovens dziesmās” 

(Gunta Gelgote – soprāns, Rihards Millers – ba-
ritons, Herta Hansena – klavieres, Orests Silab-
riedis – koncerta vadītājs) Latvju zīmju parkā 
Leimaņu pagastā 1. septembrī, Ziedu izstādes 
ietvaros.

- Koncerts „Latviešu dzejas melodijas” (Beāte 
Zviedre – soprāns, Jānis Rubiks – kontrabass, Jā-
nis Bērziņš – ģitāra, Rūdolfs Dankfelds – bungas, 
Artjoms Sarvi – klavieres) Zasas muižas parkā 19. 
septembrī, Dzejas dienu pasākuma ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 2560,00 eiro, no 
tiem 1370,00 VKKF līdzfinansējums, bet 1190,00 
eiro Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansē-
jums.

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Laura Aišpure

realizēts nvo un iedzīvotāju iniciatīvu konkursa projekts 
“sporta kompleksa “pilskalni” ārtelpas labiekārtošana”

Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 
2020. gada maijā – jūlijā realizēja projektu “Spor-
ta kompleksa “Pilskalni” ārtelpas labiekārtoša-
na” (līgums Nr. JNP/20/9-2/16), kura īstenošanai 
NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā 
tika gūts Jēkabpils novada domes atbalsts 700 
euro apmērā. Projekta ietvaros sporta komplek-
sā “Pilskalni” tika izveidotas septiņas skaistas, 
funkcionālas un drošas grila vietas, labiekārtota 
vide autokrosa sacensību dalībniekiem, skatītā-
jiem un jebkuram sporta kompleksa “Pilskalni” 
apmeklētājam. Kopējās projekta izmaksas bija 
1061.69 euro, no kuriem 361.69 euro – biedrības 
finansējums.

Pirmie jaunos grilus varēja izmēģināt auto-
krosa sacensību skatītāji. 18. un 19.jūlijā sporta 

kompleksā “Pilskalni” norisinājās 1. Latvijas au-
tokrosa čempionāta un Baltijas kausa posms, kā 
arī folkreisa un krosa komisijas kausa sacensības. 
Abās dienās kopā startēja 138 dalībnieki.

Savukārt 25.-26. jūlijā “Pilskalni” uzņēma 
Sēlijas tūrisma rallija “Atklāj Sēliju!” dalībnie-
kus. Šogad trases teritorijā bija izveidots aktīvs 
uzdevums – dalībniekiem jāmeklē trasē norā-
dītie kontrolpunkti un atrastās vietas jāatzīmē 
ar dažādas krāsas flomāsteriem savā kartē. 
Kontrolpunkti bija izvietoti pie trim jaunajiem 
griliem, maršrutā iekļaujot arī pārējo grilu ap-
skates iespēju. Kontrolpunktu apmeklēja 29 no 
33 pieteiktajām komandām. Sporta komplekss 
“Pilskalni” bija arī tūrisma rallija atbalstītājs, 

pasniedza specbalvu kopvērtējuma uzvarētāj-
komandai, kā arī 3 kopvērtējuma komandām 
laureātēm dāvināja ielūgumus uz nākamajām 
autokrosa sacensībām, ko plāno rīkot 2021. gada 
februārī.

Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 
izsaka pateicību Jēkabpils novadam par atbalstu 
gan šī projekta ietvaros, gan Latvijas un Baltijas 
autokrosa sacensību rīkošanā. Tiks turpināts 
darbs pie “Pilskalnu” trases labiekārtošanas un 
popularizēšanas un rīkotas sacensības nākamā 
gada ziemā un vasarā. Uz tikšanos “Pilskalnos”!

Sporta klubs “ALKO Racing Team”
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paveiktie darbi pagastu pārvaldēs
Ābeļu pagastā…

Jūlija sākumā pabeigti jau-
nas ieejas izveides darbi pie pa-
gastmājas. Veikta takas izveide 
ar invalīdu uzbrauktuvi. Ierīkots 
apgaismojums gar taciņu uz 
jauno ieeju. Demontēts vecais 
logs, izveidota jauna ieeja un 
ieliktas jaunas durvis. Uzstādīts 
jumtiņš, kas savienots ar blakus 
stikla sienu, lietus ūdeņu nova-
dīšanai. 

Nodoti darbi pie Ābeļu pa-
matskolas stāvlaukuma rekons-
trukcijas un taciņas izveides no 
stāvlaukuma līdz skolas ieejai. 
Tika ierīkots apgaismojums gar 

stāvlaukuma nomali. Nobeigu-
mā stāvlaukums tiks noasfal-
tēts.

Papildus apsekoti visi ceļi un 
izveidots saraksts ar problemā-
tiskām vietām, kur nepiecieša-
ma papildus grants uzbēršana. 
Grants uzbēršana tika veikta 
jūlija mēnesī un veikta visu ceļu 
greiderēšana.

Atkārtoti veikts jaunu apku-
res katlu iegādes un uzstādīša-
nas iepirkums Ābeļu un Leima-
ņu pagastos. Sagatavoti līgumi 
par piegādi un uzstādīšanu, 
nobeiguma termiņš 30.09.2020.

Papildus noslēgts līgums ar 
SIA RONDO-V par logu nomai-
ņu jaunās ieejas fasādes pusē, 
lai varētu veikt visas ēkas fa-
sādes krāsošanu, kas ved gar 
jauno ieeju. Krāsošanas darbus 
veiks SIA Idegra par summu 
EUR 2464,75. Darbus jānobeidz 
20.08.2020.

Pamatojoties uz Jēkabpils 
novada pašvaldības Iepirkuma 
komisijas 03.07.2020. lēmumu 
(protokols Nr.2020/15/3) par 
iepirkuma „Jēkabpils novada 
autoceļu virsmu atjaunošana 
ar divkārtu apstrādi”, jūlija mē-

nesī noslēgts līgums ar SIA „LV 
ROADS” par  autoceļu Nr.1-34 
“Pīlādzis-Apsītes” 0-0.175 km; 
Nr.1-33 “Ŗadžusalas -Veldzes” 
0.0-0.23 km un Nr.1-5 “Jaunro-
zes – Jēkabpils” 0.51-1.61 km 
Ābeļu pagasts,  virsmu atjauno-
šana ar divkārtu apstrādi. Līgu-
ma summa par minēto autoceļu 
virsmu atjaunošanu ar divkārtu 
apstrādi sastāda EUR 80’139,16. 
Būvuzņēmējam pilnīgu darbu 
izpilde un Objekta nodoša-
na ekspluatācijā jāizpilda līdz 
31.08.2020.

Sociāla dienesta paziņojums
Ievērojot to, ka tuvojas mācību gada sākums 

Jēkabpils novada Sociālais dienests vēlas atgā-
dināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša 
bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirma-
jā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību 
iestādē ir tiesības saņemt materiālās palīdzības 
pabalstu EUR 50.00 apmērā vienam bērnam.

Ka arī katram Jēkabpils novada administra-
tīvajā teritorijā deklarētajam daudzbērnu, trū-
cīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš 
mācās vispārējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz izglītības 
iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu 

vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabal-
stu skolas piederumu iegādei EUR 20 apmērā .

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils no-
vada sociālajā dienestā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 
vai pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs un 
jāiesniedz iesniegums pabalsta pieprasīšanai.

Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām 
izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, 
nogādājot pa pastu (iesnieguma veidlapa pie-
ejama Jēkabpils novada mājas lapā jekabpilsno-
vads.lv), vai nosūtot uz e-pastu, vai izmantojot 
e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā 
www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jā-

norāda vārds un uzvārds, personas kods, adre-
se, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru 
pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lai saņemtu pabalstu uzsākot mācības 
Jēkabpils novada izglītības iestāžu 1. klasē 
2020/2021. mācību gada izglītojamajiem, kuru 
deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās, vēcā-
kiem jāraksta iesniegumu izglītības iestādes 
vadītājām.

Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Leimaņu pagastā…
Leimaņu pagasta pārvalde ir 

vienojusies ar SIA “TIMBER DREAM” 
par parka šūpoļu izgatavošanu, 
piegādi un uzstādīšanu pie Leima-
ņu tautas nama .Patreiz ir pabeigti 
šūpoļu atbalsta pēdu iebetonēša-

nas darbi. Aptuveni šūpoļu uzstā-
dīšana varētu notikt laikā no 24.08. 
līdz 01.09.2020. Pakalpojuma iz-
maksas plānojas līdz 600 EUR.

Ir noticis iepirkums par apku-
res katla piegādi un uzstādīšanu 

Leimaņu pagasta pārvaldes katlu 
mājā. Par paredzētajiem darbiem 
noslēgts līgums ar SIA “Sedumi”. 
Darbi jāizpilda un katls jānodod 
ekspluatācijā līdz 28.08.2020 .

Pagasta pārvaldes telpās (mazā 

zāle) no 20.08.2020. kosmētiskos 
darbus uzsāks z/s “Priedītes”. Vei-
camo darbu izmaksas pēc tāmes 
sastāda 892,77 EUR. Darbus pare-
dzēts izpildīt līdz 01.09.2020.
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Dignājas pagastā…

1. Ēkas “Zariņi” jumta un skurste-
ņa remonts. Muzejtelpas “Laipa” 
kosmētiskais remonts.

2. Estrādes kosmētiskais re-
monts, skatītāji soliem bojāto koka 
detaļu nomaiņa.

3. Demontēts ūdenstornis Van-
dānu ciemā ar spridzināšanas me-

todi, jo tas nebija izmantojams un 
bija bīstams.

4. 29. jūlijā noslēdzās darbi pie 
ūdenssaimniecības darbības efek-
tivitātes uzlabošanas Vandānu cie-
mā. Tika izveidots grāvis, kur nova-
dīt ūdens filtru skalošanas ūdeņus. 
Attīrīšanas iekārtās tika uzstādīts 
notekūdeņu plūsmas mērītājs.

5. Turpinās ceļa Dignāja-Krustce-
les remontdarbi, kuri tiks pabeigti 
2020. gada 31. augustā.

6. Uzsākti darbi pie Veikala un 
Mārtiņu ielas Vandānu ciemā. Virs-
mu atjaunošana ar dubulto apstrā-
di. Darbu izpildes laiks - 2020. gada 
31. augusts.

Dunavas pagastā…
Jūlija mēnesī tika pabeigta mā-

jas “Oši” iekšējās kanalizācijas no-
maiņa un notiek darbs pie ārējās 
sadzīves kanalizācijas tīkla izbūves 
un nomaiņas. Darbus veica SIA 
“Ošukalns”, kopējās remontdarbu 
izmaksas sastāda 14’726,74 EUR 
(bez PVN) un kvalitatīva būvprojek-
ta izstrāde sastādīja 1500,00 EUR 
(bez PVN).

Pabeigta pamatu siltināšana 
mājām “ Puteņi” un “Tūjas”, mājai 
“Akācijas” tika veikta pamatu aiz-
sargapmales atjaunošana, pabeig-
ta arī atkritumu konteinera lau-
kuma izveidošana . Kopējā darbu 
izmaksu summa sastāda 12107,02 
EUR (bez PVN).

Dunavas skolai tika piešķirti lī-
dzekļi Dunavas skolas jumta segu-

ma remontam par summu 8055,02 
EUR (bez PVN).

Dunavas pagasta katlumājai 
tika ierīkota apsardzes signalizāci-
jas sistēma, kura reaģē uz kustību 
telpā, logu un durvju atvēršanu un 
aizvēršanu, darbus veica SIA “BNC” 
par kopējo summu 655,20 EUR.

Tika veikti asfaltbetona remont-
darbi tiltam Eglaine par summu 
2378 EUR (bez PVN), darbus veica 
SIA “LV ROADS”. Dunavas centrā 
tika remontētas un aizpildītas asfal-
ta bedrītes.

Ir noslēgts līgums par ārējo elek-
trotīklu izbūvi Sudrabkalna ciemā 
ar SIA “AAO Projekts” par kopējo 
summu 32’854,88 EUR (bez PVN), 
darbi jāizpilda līdz 24. novembrim.

Kalna pagastā…
Veikta ceļu seguma atjaunošana 

ar drupinātu granti ceļam Kalnajāni 
– Skalbes 510 m3, ceļam Dzintari – 
Krūkliņi 70 m3, ceļam Dzintari - De-
sāres 30 m3, ceļam Upespriekulāni 
– Ziedi 190 m3, Mežzemes skola – 
Minsteri 40 m3. Darbus veica VAS 
Latvijas autoceļu uzturētājs. Kopē-
jās izmaksas 18214, 37 EUR

Veikts sociālā dzīvokļa Dubultu 
ciemā mājā Vēsmās kosmētiskais 

remonts.
Dzīvojamajai mājai Dubultu 

ciema Salnās veikts ūdensvada un 
kanalizācijas stāvvada remonts, 
saremontēta lietus ūdens notekas 
sistēma.

Pabeigti būvdarbi Aleksandra 
Grīna parka izveidošanā. Turpinās 
darbi pie apzaļumošanas veikša-
nas. 

zasas pagastā…

Atjaunots sporta laukums;
Veikta pirmsskolas grupu telpu 

paplašināšana un remonts;
Veikti daudzdzīvokļu māju ap-

saimniekošanas darbi gan mazāki, 
gan lielāki (mainīts ūdens un ka-
nalizācijas stāvvads, pārmūrētas 

skursteņu galvas, laboti jumti, utt);
Pēc autoceļu attīstības prog-

rammas seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti veikta ceļiem par 
360 m3;

Uzlabots autoceļš Krustceles – 
Dignāja;

Nomainīts filtrējošais materiāls 
Zasas atdzelžošanas stacijās;

Turpinās darbi pie Zasas muižas 
parka labiekārtošanas;

Ar šī gada jūliju par Zasas komu-
nālās saimniecības vadītāju strādā 

Andrejs Hotuļevs, darba telefons 
25482463.

Lai pārvalde varētu efektīvāk 
strādāt mājokļu apsaimniekoša-
nas darbos, lūdzam iedzīvotājus 
sakārtot savus īpašumlietu doku-
mentus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jus aicinām padomāt par daudz-
dzīvokļu mājas apsaimniekošanas 
darbiem nākamajam gadam un ar 
saviem priekšlikumiem apmeklēt 
iedzīvotāju sapulci, kas plānota 
gada nogalē!

Vēlam sekmīgas skolas gaitas 
uzsākšanas Zasas vidusskolas sko-
lēniem, viņu vecākiem un skolotā-
jiem!

Lai veiksmīgs un radošs jaunais 
mācību gads!

Zasas pagasta pārvalde

Rubenes pagastā…
SIA „LV ROADS” Rubeņu parkā 

veica ietvju un celiņu atjaunošanu, 
kā arī Rubeņu parka dīķa malas iztī-
rīšanu un tās apkārtnes sakārtoša-
nas labiekārtošanas darbus .

Parkā notiek arī jaunu apstādīju-
mu veidošana un esošo atjaunoša-
na un regulāra kopšana.

Parkā saimniecības ēkai „Gulbju 
māja” nomainīts jumta segums, 
Bērza kapos uztaisīti jauni vārti, 
Slates sabiedriskajā centrā kāp-
nēm uztaisīts jauns lenteris.

Saimnieciskās darbības veicējs 
Edvīns Tolmanis veic apliecināju-
ma kartes izstrādi „Moču ielas at-
jaunošana 1,7 km garumā”, darbus 
jāveic līdz 28. augustam.

Rubeņu bērnudārzā vairākās 
telpās notiek kosmētiskais re-
monts, darbus veic SIA”Defass”, 
darbus jāveic līdz 27. augustam.

Jēkabpils novada pagastu 
pārvaldes
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Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 25. jūnija domes sēde (protokols nr 9):

LĒMUMS Nr.197: Par grozījumu deleģējuma līgumā ar 

biedrību “Ūdenszīmes” apstiprināšanu

Veikt grozījumus 29.05.2020. Deleģēšanas līgumā 

Nr.JNP/20/2-5/169, kas noslēgts uz vienu gadu starp Jēkab-

pils novada pašvaldību un biedrību “Ūdenszīmes”.

LĒMUMS Nr.198: Par Dignājas pamatskolas direkto-

res atbrīvošanu no amata

 Pamatojoties uz direktores 2020. gada 8. jūnija iesniegu-

mu, atbrīvot Ilgu Vēveri no Dignājas pamatskolas direktores 

amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2020. gada 3. 

augustā (pēdējā darba diena), saskaņā ar Darba likuma 114. 

pantu, un informēt IZM.

LĒMUMS Nr.199: Par atklāta konkursa uz vakanto 

Dignājas pamatskolas direktora amatu organizēšanu

No 2020. gada 26. jūnija līdz 16. jūlijam rīkot atklātu kon-

kursu uz vakanto Dignājas pamatskolas direktora amatu. 

Apstiprināt konkursa nolikumu un pretendentu atlases ko-

misiju.

LĒMUMS Nr.200: Par Jēkabpils novada domes 2020. 

gada 28. maija saistošo noteikumu Nr.4/2020 precizē-

šanu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2020. gada 28. maija sais-

tošajos noteikumos Nr.4/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada 

domes 2019. gada 28. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils no-

vadā” šādu precizējumu – svītrot saistošo noteikumu izdoša-

nas tiesiskuma pamatojumā skaitli un vārdus “3. panta otro 

daļu” un “9. panta ceturto daļu”.

LĒMUMS Nr.201: Par grozījumu Jēkabpils novada 

pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības notei-

kumos apstiprināšanu

Izdarīt grozījumus 27.06.2019. Jēkabpils novada pašvaldī-

bas videonovērošanas sistēmas drošības noteikumos.

LĒMUMS Nr.202: Par atzinuma sniegšanu darījuma 

atbilstībai administratīvi teritoriālajai reformai un ilgt-

spējīgai novada attīstībai

Atbalstīt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija sniedz pozitīvu atzinumu par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kluši” Mežāres 

pagastā (kad. nr. 5676 008 0218, kopējā platība 28,62 ha) 

atsavināšanu ar mērķi – Mežāres ciema katlu mājas atjauno-

šana, veicot jauna granulu katla iegādi un uzstādīšanu, par 

nosolīto cenu 66 020 EUR.

LĒMUMS Nr.203: Par “Jēkabpils novada jaunatnes 

politikas plāns 2020.-2023. gadam” apstiprināšanu

Apstiprināt plānošanas dokumentu “Jēkabpils novada 

jaunatnes politikas plāns 2020.-2023. gadam”. Par atbildīgo 

Plāna īstenošanā noteikt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi.

LĒMUMS Nr.204: Par finansējuma piešķiršanu Rube-

ņu Romas katoļu draudzei

Piešķirt Rubeņu Romas katoļu draudzei finansējumu 500 

eiro Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas torņa 

remontam un slēgt līgumu.

LĒMUMS Nr.205: Par finansējumu biedrībai Sporta 

klubs “Alko Racing Team” sacensību organizēšanai

Piešķirt finansējumu biedrībai Sporta klubs “Alko Racing 

Team” 1000 eiro 2020. gada 18. jūlijā plānoto Latvijas Auto-

mobiļu federācijas Folkreisa vasaras kausa 2. posma un Lat-

vijas Automobiļu federācijas Krosa komisijas 2. posma sacen-

sību organizēšanai un 1000 eiro 2020. gada 19. jūlijā plānoto 

Latvijas Autokrosa čempionāta 1. posma, Baltijas Autokrosa 

čempionāta 1. posma sacensību organizēšanai.

LĒMUMS Nr.206: Par debitoru parādu norakstīšanu 

Leimaņu pagastā

Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības 

uzskaitē izslēgt no bilances debitoru prasības pret Veru 

Stambergu par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas pakalpojumiem 330,87 EUR un norak-

stīt parādu par nekustamā īpašuma nodokli 55,07 EUR.

LĒMUMS Nr.207: Par zemes ierīcības projekta apstip-

rināšanu Zasas pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jaungriķupeles 1” 

Zasas pagastā zemes vienības ar kad. apz. 5698 006 0097 sa-

dalīšanu, saskaņā ar SIA “METRUM” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas projektētajai 

zemes vienībai Nr.1, 14,68 ha platībā, ar kad. apz. 5698 006 

0173, paliek nosaukums un adrese “Jaungriķupeles 1” Zasas 

pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2, 

27,28 ha platībā, ar kad. apz. 5699 006 0174, piešķirt nosau-

kumu “Jaungriķupeles 2”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101).

LĒMUMS Nr.208: Par zemes ierīcības projekta apstip-

rināšanu Kalna pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Poralīči” Kalna pa-

gastā zemes vienību ar kad. apz. 5666 006 0111 un 5666 006 

0112 sadalīšanu, saskaņā SIA “LL Projekti” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienību sadalīšanas, pa-

liekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad. apz. 5666 

006 0193 – 0,6 ha platībā, paliek nosaukums un adrese “Po-

ralīči”, lietošanas mērķis - 0101; paliekošajām projektētajām 

zemes vienībām: Nr.2, ar kad. apz. 5666 006 0194 – 1,4 ha 

platībā un Nr.5, ar kad. apz. 5666 006 0197 – 5,4 ha platībā, 

piešķirt nosaukumu “Porameži” un noteikt lietošanas mērķi 

0201. Atdalāmajām projektētajām zemes vienībām: Nr.3, ar 

kadastra apz. 5666 006 0195 – 7,4 ha un Nr.4, ar kad. apz. 5666 

006 0196 – 5,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Poralauki”, 

lietošanas mērķis – 0101.

LĒMUMS Nr.209: Par grozījumiem Jēkabpils novada 

domes 2020. gada 28. maija lēmumā Nr.190

Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2020. gada 28. 

maija lēmuma Nr. 190 4. punktā, to izsakot šādā redakcijā: 

“Īpašumā Kalna pagastā, Jēkabpils novadā ar kad. nr. 5666 

006 0074, paliek pārējās zemes vienības, ar Nekustamā īpa-

šuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes 

lietošanas mērķi.”.

LĒMUMS Nr.210: Par nekustamā īpašuma “Pie Vana-

giem” Dunavas pagastā atsavināšanu

Samazināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā ne-

kustamā īpašuma “Pie Vanagiem” Dunavas pagastā (kad. 

nr. 5654 001 0249), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,9170 

ha platībā izsoles sākumcenu 2190,00 EUR par 18%, nosakot 

nekustamā īpašuma atkārtotās izsoles sākumcenu (nosacītā 

cena) 1795,80 EUR un apstiprināt īpašuma atkārtotās izsoles 

noteikumus.

LĒMUMS Nr.211: Par nekustamā īpašuma “Ošlejas” 

Kalna pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamam īpašumam “Ošlejas” 

Kalna pagastā (kad. nr. 5666 004 0260), kas sastāv no 1 zemes 

vienības 1,27 ha platībā, ar kad. apz. 5666 004 0134. Noteikt 

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 1110,00 EUR un ap-

stiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.212: Par nekustamā īpašuma “Druviņas” 

Leimaņu pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošajam nekustamam īpašumam “Druvi-

ņas” Leimaņu pagastā (kad. nr. 5674 006 0061), kas sastāv no 

1 zemes vienības 12,07 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-

ma izsoles sākumcenu 18660,00 EUR un apstiprināt izsoles 

noteikumus.

LĒMUMS Nr.213: Par sociālā dzīvokļa statusa noteik-

šanu

Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim 

“Vēsmas”-2 Dubultos, Kalna pagastā (kad. apz. 5666 006 0170 

001 002) 48,20 m2 platībā.

LĒMUMS Nr.214: Par nekustamā īpašuma Dignājas 

pagastā atsavināšanu (Vandāni)

Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli “Vārpas”-18 Van-

dānos, Dignājas pagastā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada 

pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.215: Par finansējumu nodibinājumam 

“Mārtiņa Fonds”

Piešķirt finansējumu 3000 EUR nodibinājumam “Mārtiņa 

Fonds” celiņa atjaunošanai psihosociālās rehabilitācijas cen-

tra “Dūjas” Kalna pagastā teritorijā. Finansējumu piešķirt no 

2020. gada budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrībām un 

nodibinājumiem.

LĒMUMS Nr.216: Par zemes nomu Dignājas pagastā

Veikt grozījumus 2004. gada 15. decembrī noslēgtajā no-

mas līgumā ar SIA “LaJan” par zemes nomu (platība – 2 m2), 

nekustamajā īpašumā “Starpgabali (pašvaldība)”, Vandānos, 

Dignājas pagastā. Iznomāt SIA “LaJan” 2 m2 zemes vienībā 

ar kad. apz. 5652 005 0215 līdz 2034. gada 14. decembrim un 

noteikt iznomātās zemes nomas maksu 3% apmērā no ka-

dastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, bez PVN.

LĒMUMS Nr.217: Par Jēkabpils novada pašvaldības 

Publiskā pārskata par 2019. gadu apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Publisko pār-

skatu par 2019. gadu.

LĒMUMS Nr.218: Par Jēkabpils novada domes saisto-

šo noteikumu Nr.6/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 2020. gada 25. 

jūnija saistošos noteikumus Nr.6/2020 ”Grozījumi Jēkabpils 

novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteiku-

mos Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 

2020. gadam””.

LĒMUMS Nr.219: Par atvaļinājuma piešķiršanu do-

mes priekšsēdētājam

Piešķirt apmaksāto atvaļinājumu Jēkabpils novada do-

mes priekšsēdētājam Aivaram Vanagam laikā no 2020. gada 

20. jūlija līdz 2020. gada 2. augustam un no 2020. gada 31. 

augusta līdz 2020. gada 11. septembrim.

2020. gada 23. jūlija ārkārtas domes sēde (protokols 

nr 10):

LĒMUMS Nr.220: Par Dignājas pamatskolas direktora ie-

celšanu amatā

Iecelt Dignājas pamatskolas direktores amatā Aelitu 

Bērziņu. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei noslēgt darba 

līgumu ar Aelitu Bērziņu pēc saskaņojuma saņemšanas no 

Izglītības un zinātnes ministrijas.

LĒMUMS Nr.221, Nr.222: Par Jēkabpils novada paš-

valdības investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta 

aizdevuma saņemšanai ekonomisko un sociālo seku ma-

zināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības programmas 

2019.-2025. gadam Investīciju plānā iekļauto investīciju pro-

jektu 1.) “Ārējo elektrotīklu izbūve Ābeļu pagasta Lašu ciemā, 



2020 gada 1. septembris 9No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Dunavas pagasta Sudrabkalna ciemā, Leimaņu pagasta Leimaņu ciemā, Zasas pagasta Liepu 

ciemā Jēkabpils novadā” saskaņā ar iepirkuma “Ārējo elektrotīklu izbūve Lašu ciematā, Ābeļu 

pagastā, Leimaņu ciematā, Leimaņu pagastā, Liepu ciematā, Zasas pagastā un Sudrabkalna 

ciematā, Dunavas pagasta, Jēkabpils novadā” un 2.) “Administrācijas telpu daļas pārbūve 

par pirmsskolas izglītības iestādes aprīkotām telpām un telpu grupas lietošanas veida mai-

ņa Jēkabpils novada Zasas pagastā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai. Investīciju projektu īstenošanai noteikt, ka 

pašvaldība nodrošina sekojošo:

1.) pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30 % apmērā no ārējo elektrotīklu būvdarbu ko-

pējām izmaksām 114824,28 EUR, kas sastāda 34447,28 EUR; dokumentācijas sagatavošanu un 

iesniegšanu vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē uz 5 gadiem, atmaksu garan-

tējot ar pašvaldības budžetu; investīciju projekta uzsākšanu un pabeigšanu 2020. gadā pilnā 

apmērā; veikto investīciju uzturēšanu nākotnē un to ilgtspēju;

2.) pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30 % apmērā no administrācijas telpu daļas pār-

būves būvdarbu kopējām izmaksām 183160,45 EUR, kas sastāda 54948,14 EUR; dokumentāci-

jas sagatavošanu un iesniegšanu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem 

ar atlikto maksājumu 1 gads, atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu; investīciju projekta 

uzsākšanu un pabeigšanu 2020. gadā pilnā apmērā; veikto investīciju uzturēšanu nākotnē 

un to ilgtspēju.

LĒMUMS Nr.223: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dunavas pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Ozoli” Dunavas pagastā zemes vienības ar kad. 

apz. 5654 001 0118 sadalīšanu, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas projektētai zemes vienībai Nr.1, ar kada. apz. 

5654 001 0534 – 2,0 ha platībā, atstāt nosaukumu “Ozoli” un lietošanas mērķi 0101; atdalāma-

jai projektētai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 5654 001 0535 – 8,5 ha platībā, piešķirt nosau-

kumu “Ozolāres” un noteikt lietošanas mērķi 0101; projektētai zemes vienībai Nr.3, ar kad. apz. 

5654 001 0536 – 4,9 ha platībā, atstāt nosaukumu “Ozoli” un noteikt lietošanas mērķi – 0201.

LĒMUMS Nr.224: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2020. gada 25. jūnija 

lēmumā Nr.207 

Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumā Nr. 207 “Par ze-

mes ierīcības projekta apstiprināšanu “Jaungriķupeles 1” Zasas pagastā”, izslēdzot lēmuma 

tekstā un 1. punktā vārdus “un adresi”. 

LĒMUMS Nr.225: Par finansējuma piešķiršanu jumta seguma remontam ēkai “Du-

navas skola” Dunavā

Jēkabpils novada pašvaldībā 2020. gada 21. jūlijā saņemts Dunavas pagasta pārvaldes 

vadītāja Andra Baltaruņķa iesniegums par finansējuma piešķiršanu jumta seguma remontam 

ēkai “Dunavas skola”. Iesniegumā norādīts, ka veicot ēkas fasādes remontu, tika apsekots ēkas 

jumts un konstatēts tā bojājums, kas rada ūdens noplūdi. Ēkai jumts uzklāts 2010. gada augus-

tā pēc tā noraušanas dabas stihijas laikā. Konstatēts, ka uzklātais materiāls nav bijis pietieka-

mi kvalitatīvs un desmit gados ir pilnībā nolietojies. Pārvaldes vadītājs iesniegumā norāda, 

ka jumta segums jāmaina visā 230 m2 platībā, jo atsevišķu bojājumu novēršana ilgtermiņā 

nedos vēlamo efektu. Izstrādāta tāme darbu veikšanai, kurā lielākais izmaksu postenis - bi-

tumena jumta seguma no ruļļmateriāla divās kārtās uzklāšana 4482,70 EUR vērtībā. Kopējās 

remonta izmaksas ar PVN sastāda 8055,02 EUR.

Piešķirt Dunavas pagasta pārvaldei jumta seguma remontam ēkai “Dunavas skola”, Duna-

vā, Dunavas pagastā 8055,02 EUR no pašvaldības 2020.gada budžetā apstiprinātajiem līdzek-

ļiem neparedzētiem gadījumiem.

2020. gada 30. jūlija domes sēde (protokols nr 11):

LĒMUMS Nr.226: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ābeļu pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Plūdi” Ābeļu pagastā (zemes 

vienība ar kad. apz. 5648 006 0031) sadalīšanai, saskaņā ar SIA “TP Aģentūra” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības 13,5 ha platībā sadalīšanas projektētajai zemes 

vienībai Nr.1, kad. apz. 5648 006 0180 – 7,2 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Meža Plūdi” un 

noteikt lietošanas mērķi 0201; projektētajai zemes vienībai Nr.2, kad. apz. 5648 006 0181 – 

3,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Lauku Plūdi”  un noteikt lietošanas mērķi 0101; projektē-

tajai zemes vienībai Nr.3, kad.  apz. 5648 006 0182 – 2,5 ha platībā paliek nosaukums un adrese 

“Plūdi” un lietošanas mērķis 0101.

LĒMUMS Nr.227: Par grozījumiem 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 226 “Par no-

teikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada paš-

valdībā”” apstiprināšanu

Veikt grozījumus ar 2017. gada 24. augusta lēmumu Nr. 226 apstiprinātajā Dienesta trans-

portlīdzekļu sarakstā ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvietām (saraksts 

jaunā redakcijā apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr.251), izsakot 

saraksta “Dienesta transportlīdzekļu saraksts ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un 

stāvvietām” 6. punktu un 19. punktu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Transportlīdzeklis
Valsts numurs

Atbildīgā persona
Limits 
(litros)

Stāvvieta

6.
MAN TGE Reģ. 

Nr.MM 5958

Ābeļu pagasta 
pārvaldes auto-

busa šoferis
nav

Aldaunes iela 
6, Brodi, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils 
novads

19.
ŠKODA OCTAVIA 
Reģ. Nr.ML1917

Izpilddirektors 200
Rīgas iela 115b, 

Jēkabpils

LĒMUMS Nr.228: Par rīcību ar Jēkabpils novada pašvaldības automašīnu Hyundai Sona-
ta 

Samazināt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās automašīnas Hyundai Sonata, reģistrāci-
jas numurs GL4600, atsavināšanas sākumcenu, nosakot automašīnas sākumcenu (nosacītā cena) 
550,00 EUR un atkārtoti nodot atsavināšanai par brīvu cenu līdz 2020. gada 19. augustam. Vairāku 
pretendentu gadījumā rīkot izsoli starp pretendentiem. Ja līdz 3.punktā noteiktajam termiņam ne-
piesakās neviens pretendents, nodot automašīnu utilizācijai.

LĒMUMS Nr.229: Par nekustamā īpašuma “Grāvas” Rubenes pagastā sadalīšanu
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Grāvas” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 004 0118) zemes vie-

nību 4,4 ha platībā ar kad. apz. 5682 004 0117 un atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
“Grāvīši”. Zemes vienībai paliek reģistrētais zemes lietošanas mērķis. Lauzt Lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar I.B. par nekustamā īpašuma “Grāvas” zemes vienību 4,4 ha platībā. Īpašuma ap-
saimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma izmaiņu 
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.230: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 
atsavināšanai (“D/s Liesma Nr.20”)

Noteikt, ka zemes vienības ar apz. 5648 002 0118 ar platību 0,10 ha un 5648 002 0119 ar platī-
bu 0,10 ha, kas atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Atdalīt no nekusta-
mā īpašuma “Rezerves zemes fonds” Ābeļu pagastā abas minētās zemes vienības, apvienojot tās 
vienā zemes vienībā ar kopējo platību 0,20 ha un piešķirt nosaukumu “D/s Liesma Nr.20”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 
kods 0600). Īpašumā “Rezerves zemes fonds” Ābeļu pagastā ar kad. nr. 5648 002 0052 paliek pārējās 
zemes vienības, saglabājot reģistrētos zemes lietošanas mērķus. Nekustamo īpašumu “D/s Liesma 
Nr.20” nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.231: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 
atsavināšanai (“D/s Liesma Nr.123”)

Noteikt, ka zemes vienības ar apz. 5648 002 0159 ar platību 0,15 ha un 5648 002 0162 ar platību 
0,10 ha, kas atrodas Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Apvie-
not zemes vienības vienā zemes vienībā ar kopējo platību 0,25 ha un piešķirt apvienotajai zemes 
vienībai nosaukumu “D/s Liesma Nr.123”, noteikt lietošanas mērķi 0600. Nekustamo īpašumu “D/s 
Liesma Nr.123” nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.232: Par nekustamā īpašuma “Apses” Rubenes pagastā atsavināšanu un 
nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo “Apses” Rubenes pa-
gastā (kad. nr. 5682 006 0028) ar kopējo platību 7,31 ha un apstiprināt nosacīto cenu 14696,60 EUR. 
Rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu A.K.

LĒMUMS Nr.233: Par nekustamā īpašuma D/s Liesmu Nr.83 Ābeļu pagastā ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s Liesma Nr.83, Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 0089) 0,08 ha 
platībā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.234: Par nekustamā īpašuma D/s Veselību Nr.142, Ābeļu pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekusta-
mam īpašumam D/s Veselība Nr.142 Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 005 0195), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 0,06 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 2300,00 EUR un apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.235: Par nekustamā īpašuma “Jaunprodiņi” Rubenes pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekusta-
mam īpašumam “Jaunprodiņi” Rubeņu pagastā (kad. nr. 5682 006 0033), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 3,7 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 5050,00 EUR un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.236: Par nekustamā īpašuma “D/s Liesma Nr.9” Ābeļu pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekusta-
majam īpašumam “D/s Liesma Nr.9” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 0107), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 0,0933 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 1150,00 EUR un apstip-
rināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.237: Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.166” Ābeļu pagastā pārdoša-
nu izsolē 

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekusta-
mam īpašumam “D/s Veselība Nr.166” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 005 0215), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 0,0542 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 1900,00 EUR un apstip-
rināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.238: Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.163B” Ābeļu pagastā pārdo-
šanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam nekus-
tamam īpašumam “D/s Veselība Nr.163B” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 005 0230), kas sastāv no 1 
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zemes vienības 0,0943 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 2810,00 EUR un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.239: Par meža cirsmas Rubenes pagastā pārdošanu izsolē
Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā platībā 2,71 ha, kuras 

atrodas nekustamā īpašuma “Rubenes kapsētas” (kad. nr. 5682 002 0079), zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 5682 003 0087. 

Noteikt meža cirsmas atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) 22000,00 EUR un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.240: Par nekustamā īpašuma “Vecsīļi” Dignājas pagastā atsavināšanu
Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vecsīļi” 

Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 006 0118), kas sastāv no vienas zemes vienības 1,01 ha platībā, par 
brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 2793,20 EUR un rakstveidā piedāvāt 
pirkt nekustamo īpašumu zemes īpašniekiem, kuru zeme pieguļ nekustamajam īpašumam. Ja 
pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas pirkt nekustamo īpašumu piesakās vairākas personas, 
kurām ir pirmpirkuma tiesības, Jēkabpils novada pašvaldības izsoles komisijai rīkot rakstisku izsoli 
starp šīm personām.

LĒMUMS Nr.241: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā atsavināšanu Ābeļu pagastā
Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli “Sili”-3 Lašos Ābeļu pagastā zemesgrāmatā uz Jēkabpils 

novada pašvaldības vārda.
LĒMUMS Nr.242: Par nekustamā īpašuma “Krustceles” Zasas pagastā atsavināšanu
Nodot atsavināšanai, nekustamo īpašumu “Krustceles” Zasas pagastā (kad. nr. 5698 005 0127), 

kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo zemes platību 1,53 ha, uz kuras atrodas dzīvojamā, 
māja ar trīs dzīvokļiem un 7 palīgēkām.

LĒMUMS Nr.243: Par nekustamā īpašuma Dunavas pagastā atsavināšanas procesa pār-
traukšanu Dunavā

Atcelt 2020. gada 27. februārī Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu Nr.68 (protokols Nr.3, 
31.punkts) “Par nekustamā īpašuma Dunavas pagastā atsavināšanu (“Kastaņi”-6, Dunava, Dunavas 
pagasts)”.

LĒMUMS Nr.244: Par īres tiesību piešķiršanu Liepās
Piešķirt īres tiesības L.V. uz dzīvokli “Liepas 5”-12 Liepās, Zasas pagastā (dzīvokļa kopējā platība 

62,40 m2), ar kad. apz. 5698 005 0106 001 012, uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.245: Par ceļa servitūta nodibināšanu
Atļaut slēgt līgumu ar I.V. par reālservitūta nodibināšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību. Uzdot 

Juriskonsultam sagatavot līgumu par servitūta ceļa nodibināšanu ar nekustamā īpašuma “Plūdoņi” 
Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 005 0100) īpašnieku. Reālservitūta nodibināšanas līgumu reģistrēt 
Zemgales rajona tiesas Dignājas pagasta zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.246: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 28.maijā saistošo noteikumu 
Nr.5/2020 precizēšanu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2020. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr.5/2020 “Jēkab-
pils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” precizējumus un apstip-
rināt precizēto redakciju.

LĒMUMS Nr.247: Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu
Iesniegt zvērinātam notāram pēc mirušās personas pēdējās dzīves vietas iesniegumu par man-

tojuma atklāšanās izsludināšanu un mantinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma 
pieņemšanu saskaņā ar pievienoto sarakstu:

Vārds uzvārds
Miršanas 
datums

Atstātais mantojums
Nodokļa parāda 

pamatsumma EUR uz 
01.04.2017.

Austris Auzāns 12.05.2012.

Nekustamais īpašums “Dzīvokļa 
īpašums Nr.12, platība 58,1 m2, 

kopējā platība 61,00, ar kadastra 
apzīmējumu 5654 004 0263 001 
012, un no daudzdzīvokļu mājas 

581/11771 domājamās daļas, 
adrese “Oši”, Dunava, Dunavas 

pagasts, Jēkabpils novads 

339,11 EUR (par 
komunālajiem 

pakalpojumiem)

Jānis Kusiņš 24.09.2015.

Dzīvokļa īpašums Nr.8, platība 43,5 
m2, un no daudzdzīvokļu mājas 
435/3704 domājamās daļas, ar 

kadastra numuru 5654 004 0269 
001 008, adrese “Puteņi”, Dunava, 
Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

557,97 EUR (par 
komunālajiem 

pakalpojumiem);
65,14 EUR (par NĪN; 

PP - 49,00 EUR un NN 
-16,14 EUR)

Voldemārs 
Zībergs 

(Zīlbergs) 
17.11.1998.

Nekustamais īpašums - 
Mājīpašums “Ataugas”, Rubenes 

pagasts, Jēkabpils novads

 
LĒMUMS Nr.248: Par bezmaksas ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu skolēniem, 

kuri mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs
Piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Jēkabpils novada izglītības iestādēs no 2020. gada 

1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam apstiprināto izcenojumu apjomā:
- brokastis, pusdienas un launagu pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils no-

vada izglītības iestādes;
- pusdienas 5.-12. klašu skolēniem, kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes;
- brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas Zasas vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem, 

1.-12. klašu skolēniem, kuri izmanto Zasas vidusskolas internāta pakalpojumus; 
- pabalsts ēdināšanai tiek nodrošināts atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.13/2014 “Par ma-

teriālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”. 
Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt plānotā finansējuma skolēnu ēdināšanai 2020. gada bu-

džetā precizēšanu pēc faktiskā skolēnu skaita uz 2020. gada 1. septembri.
LĒMUMS Nr.249: Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Jēkabpils novada izglītī-

bas iestāžu pirmsskolas izglītības grupās
Noteikt ēdināšanas maksu Jēkabpils novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupu audzēkņiem 

no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. augustam un no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. 
augustam, apstiprinot vienotu izcenojumu ēdienreizēm Ābeļu pamatskolā, Dignājas pamatskolā, 
Rubeņu pamatskolā un Zasas vidusskolā.

LĒMUMS Nr.250: Par finansējuma piešķiršanu Dignājas evaņģēliski luteriskajai draudzei
Piešķirt Dignājas evaņģēliski luteriskai draudzei finansējumu EUR 1960 Dignājas baznīcas jumta 

remontam no līdzekļiem atbalstam nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā reliģiskajām organizā-
cijām un slēgt līgumu.

LĒMUMS Nr.251: Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas anulēšanu (VAS “Latvijas auto-
ceļu uzturētājs”)

Anulēt Jēkabpils novada pašvaldības 2012. gada 1. oktobrī izsniegto Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju Nr.4, smilts-grants un smilts atradnē “Slīterāni” Dignājas pagastā, kas iz-
sniegta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, ar 2020. gada 1. oktobri.

2020. gada 5. augusta ārkārtas domes sēde (protokols nr 12):
LĒMUMS Nr.252: Par lēmuma Nr.249 “Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Jē-

kabpils novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās” atcelšanu
Atcelt 30.07.2020. Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu Nr.249 “Par ēdināšanas pakalpo-

jumu nodrošināšanu Jēkabpils novada izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās”.
LĒMUMS Nr.253: Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Jēkabpils novada izglītī-

bas iestāžu pirmsskolas izglītības grupās 
Piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Jēkabpils novada izglītības iestāžu pirms-

skolas grupu audzēkņiem no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. augustam:
1. brokastis pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes 

0,35 EUR;
2. pusdienas pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes 

1,05 EUR;
3. launags pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes 

0,35 EUR;
4. pievienotās vērtības nodokli 1.-3. punktā minētajiem pakalpojumiem piemēro Pievienotās 

vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.
Novada izglītības iestādēm, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un Finanšu un ekonomikas nodaļu, 

izstrādāt vienotu kārtību audzēkņu apmeklētības un ēdināšanas pakalpojuma uzskaitei, lai nodro-
šinātu racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu.

Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt plānotā finansējuma pirmsskolas grupu audzēkņu ēdinā-
šanai precizēšanu 2020. gada budžetā, novirzot finansējuma ekonomiju ēdināšanas izdevumiem 
izglītības iestādēs, kas veidojās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību.

Slēgt papildus vienošanās saistībā ar pieņemto lēmumu par bezmaksas ēdināšanas piešķirša-
nu, līdz 10.08.2020., paredzot pilnu ēdināšanas maksu 2,50 EUR dienā gadījumā, ja netiek izpildīti 
līguma nosacījumi par savlaicīgu atteikšanos no ēdināšanas (paziņošanu par neierašanos).

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi interneta vietnē  www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē 
“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica K.Sēlis

Jēkabpils novada domes saistošie 
noteikumi nr.4/2020

Grozījumi Jēkabpils novada domes 28.11.2019. saistošajos 
noteikumos Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 

Jēkabpils novadā”

Jēkabpils novada Zasas pagastā, 2020. gada 28. maijā

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 

28.05.2020. sēdes lēmumu Nr.175 (protokols Nr.8, 6.punkts)

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 

25.06.2020. sēdes lēmumu Nr.200 (protokols Nr.9, 4.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 

 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu,

10.panta otro daļu un 12.pantu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra saistošajos notei-
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Jēkabpils novada domes saistošie 

noteikumi nr.5/2020

Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratī-
vās atbildības noteikumi

Jēkabpils novada Zasas pagastā, 2020.gada 28.maijā

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 

28.05.2020. sēdes lēmumu Nr.176 (protokols Nr.8, 7.punkts) 

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 

30.07.2020. sēdes lēmumu Nr.246 (protokols Nr.11, 21.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisku kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils no-

vadā un paredz administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības neievērošanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atpūtas vieta, cita speciāli iekārtota vieta, kā arī neapbūvēta vai citādi ne-

iekārtota valsts vai pašvaldības zeme un ēka.

II. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma pro-

cesu

3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par šajos notei-

kumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 

ir tiesīgas veikt:

3.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;

3.2. Jēkabpils novada izpilddirektors;

kumos Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā” šādu 

grozījumu:

Aizstāt saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktu vārdu “AS “Latvenergo” ar vār-

diem “elektroenerģijas piegādātāju”.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Iepirkuma procedūras rezultātā 

par elektroenerģijas piegādi pašvaldībai ir noslēgts līgums ar SIA “Enefit”, līdz ar 

to nepieciešams veikt grozījumus.

2. Īss projekta satura izklāsts: Ņemot vērā, ka pašvaldībai elektroenerģiju vairs 

nepiegādā AS “Latvenergo”, ir atbilstoši veikti grozījumi saistošo noteikumu sa-

turā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: Nav ie-

tekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā: Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1.Jaunas institūcijas ne-

tiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 5.2.Līdzšinējās pro-

cedūras netiek mainītas. 5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informa-

tīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā 

internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

3.3. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji;

3.4. domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

4. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Ad-

ministratīvā komisija.

III. Atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu

5. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pagalmu, pašvaldības dzīvojamo ēku kop-

lietošanas telpu, atpūtas vietu un citu sabiedrisku vietu bojāšanu, iznīcināšanu, 

piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu – piemēro brīdinājumu vai nau-

das sodu līdz 14 naudas soda vienībām.

6. Par automašīnu un citu transportlīdzekļu mazgāšanu pie publiskās lietoša-

nas ūdenstilpnēm – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda 

vienībām.

7. Par necieņas izrādīšanu pret pieminekļiem, piemiņas plāksnēm un piemi-

ņas vietām (sēdēšana uz pieminekļa, pieminekļa vai piemiņas plāksnes aizsegša-

na (izņemot remontus), nosmērēšana u.tml.) – piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

8. Par kāpšanu, staigāšanu vai sēdēšanu uz kapavietām kapsētās – kapsētas 

apmeklētajiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 10 

naudas soda vienībām. 

9. Par pašvaldības simbolikas (novada, pagastu karoga, ģerboņa vai to ele-

mentu) izmantošanu bez pašvaldības atļaujas, vai nesamaksājot pašvaldības 

nodevu – fiziskām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 

naudas soda vienībām, bet juridiskām personām – piemēro naudas sodu līdz 20 

naudas soda vienībām.

VII. Noslēguma jautājumi

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada pašvaldības 26.08.2010. 

saistošos noteikumus Nr.23 “Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un adminis-

tratīvās atbildības noteikumi”.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības 

likumu.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Ad-

ministratīvās atbildības likums, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka nau-

das soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas 

sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības, bet 

maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības, juridiskajām per-

sonām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības izdotajos saistošajos noteiku-

mos). Tāpat minētajā likumā nav paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošajos noteikumos nepieciešams izdot sa-

skaņā ar Administratīvās atbildības likumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: Nav ie-

tekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā: Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1.Jaunas institūcijas ne-

tiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļau-

dis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags
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informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

- 01.09.2020.-01.10.2020. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauk-
saimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā;

- 01.09.2020.-01.10.2020. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauk-
saimniecības shēmā;

- 01.09.2020.-01.10.2020. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas 
kvalitātes shēmā;

- 01.09.2020.-01.10.2020. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrā-
fiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu 
tradicionālo īpatnību shēmā;

- 01.09.2020.-30.09.2020. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnie-
ku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS);

- 01.09.2020.-20.09.2020. Kredītprocentu dzēšana;

- 01.09.2020.-21.09.2020. PVN mēneša (ceturkšņa) deklarācija 
un maksāšanas termiņš;

- 01.09.2020.-15.09.2020. Deklarācija par mēneša laikā skaidrā 
naudā veiktajiem darījumiem;

- 01.09.2020.-21.09.2020. Uzņēmumu ienākuma nodokļa dek-
larāci

paplašinātas konsultāciju 
izmantošanas iespējas

Valdība 11. augustā apstiprināja 
Zemkopības ministrijas sagatavo-
tos grozījumus noteikumos par 
valsts un ES atbalsta piešķiršanas 
kārtību konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanas veicināšanas atbals-
tam lauksaimniecībā un mežsaim-
niecībā.

Ar grozījumiem ir paplašināts 
gala labuma guvēju jeb saimnie-
cību (juridisku vai fizisku personu, 
kas veic saimniecisko darbību) 
loks, kas var saņemt konsultācijas 
par ekonomiskajiem jautājumiem, 
nodrošināta iespēja saņemt kon-
sultācijas uzņēmuma izaugsmes 
un konkurētspējas veicināšanai, 
slēdzot ilgtermiņa sadarbības lī-
gumu ar konsultāciju pakalpojuma 
sniedzēju, kā arī palielināts maksi-
mālā atbalsta apmērs vienam gala 
labuma guvējam.

Līdz šim konsultāciju pakal-
pojumu par ekonomiskajiem 
jautājumiem bija iespēja saņemt 
mazajām saimniecībām, kuru ap-
grozījums pēdējā noslēgtajā gadā 
nepārsniedz 15 tūkstošus eiro. To-
mēr, ievērojot mazo saimniecību 
īpatsvaru Latvijas lauksaimniecī-

bā un to nozīmi lauku teritoriju 
apdzīvotības saglabāšanā, kā arī 
grūtības, ar kādām tās saskaras, 
realizējot savu produkciju tirgū, 
tika paaugstināts minētais slieksnis 
līdz 30 tūkstošiem eiro.

Vienlaikus, lai saimniecības, 
kuru apgrozījums pārsniedz 30 
tūkstošu eiro slieksni, bet vēl ne-
pārsniedz 70 tūkstošu eiro slieks-
ni, motivētu tālākai izaugsmei 
un attīstībai, nozīmīgs ir zinošu 
speciālistu atbalsts, kas palīdzētu 
izvirzīt mērķus uzņēmuma attīs-
tībai un ilgtermiņā sekmētu arī to 
sasniegšanu. Lai saimniecībām, 
kas atbalsta periodā aktīvi līdz šim 
izmantojušas konsultāciju pakal-
pojumus un jau ir sasniegušas no-
teikto limitu uz vienu gala labuma 
guvēju, neliegtu iespēju uzlabot 
saimniecības darbību ar konsultatī-
vu atbalstu, ir palielināts noteiktais 
atbalsta apmēra slieksnis no 1500 
līdz 3000 eiro. Maksimālais atbalsta 
apmērs vienam gala labuma guvē-
jam, ja tiek noslēgts vairāku gadu 
sadarbības līgums par uzņēmuma 
izaugsmes un konkurētspējas vei-
cināšanu, noteikts 8500 EUR.

piena lopkopji un liellopu 
audzētāji saņems ārkārtas 
atbalstu

Par slaucamām govīm:
- Atbalsts slaucamām govīm, ja 

no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jū-
nijam bijušas vismaz 3 slaucamas 
govis un piens pārdots piena pār-
strādātājam.

- Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu 
kritums pret iepriekšējo 3 gadu at-
tiecīgo laika periodu.

- Maksājums nav lielāks kā 86 
eiro par slaucamu govi.

Par gaļas liellopiem:
- 2020. gadā no aprīļa līdz jū-

nijam no saimniecības kautu vai 
eksportētu gaļas šķirņu vai šādu 
šķirņu krustojumā iegūtu liellopu 
un par piena šķirņu vai kombinētās 
(piena-gaļas) šķirnes vīriešu kārtas 
liellopu.

- Realizācijas brīdī liellopa ve-
cums ir sasniedzis vismaz sešus 

mēnešus, bet nav pārsniedzis 16 
mēnešus.

- Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu 
kritums pret iepriekšējo 3 gadu at-
tiecīgo laika periodu.

- Maksājums 137 eiro par gaļas 
šķirnes liellopu vai 96 eiro par pie-
na šķirnes bulli.

Tiklīdz tiks saņemti dati no 
Lauksaimniecības datu centra, 
LAD pārskatīs, vai atbalsta preten-
denti atbilst saņemšanas statusam 
– vai uz 2019.gada 31. decembri 
saimniecības vai uzņēmumi nav 
nonākuši grūtībās. Plānots, ka at-
balstu izmaksās šī gada augusta 
otrajā pusē.

Plašāka informācija par atbalstu 
pieejama LAD mājaslapā izvēlnē 
“Atbalsts ienākumu stabilizēšanai 
noteiktām lopkopības nozarēm”.

datumi, kuri jāatceras:

zālāju novākšanas termiņš 
pagarināts līdz 15. septembrim

Strauji mainīgie laikapstākļi daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā ie-
saistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un/vai novākt sienu vai zāles 
masu lopbarībai.

Datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāk-
tam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības 
maksājumu, maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimnie-
cības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas 
maksājumu un maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību – ir noteikts 
15. augusts.

Ņemot vērā strauji mainīgos laikapstākļus, arī šogad Zemkopības mi-
nistrija ir paredzējusi iespēju lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lop-
barības vajadzībām, līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, 
kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un 
novākt līdz 15. augustam.

Ieva Auziņa,
Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante
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lauksaimnieki saņēmuši marķēto dīzeļdegvielu
LAD ir pieņēmis lēmumu par lauksaimnie-

kiem piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo 
daudzumu šim saimnieciskajam gadam.

No 2020.gada 1.jūlija līdz 30.novembrim var 
iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā 
piešķirtā degvielas daudzuma. Līdz šā gada 30. 
novembrim dienests atkārtoti vērtēs lauksaim-
niecības produkcijas ražotāja atbilstību prasī-
bām, lai saņemtu degvielu. To nepiešķir grūtībās 
nonākušiem lauksaimniecības produkcijas ražo-
tājiem.

Dīzeļdegvielu var izmanto pašpārvadāju-
miem un traktortehnikā vai lauksaimniecības 
pašgājējmašīnās. Tās daudzumu nosaka, ņemot 
vērā audzējamo kultūru: 

augkopība — 100 litri par hektāru,
augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri 

par hektāru,
zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimā-

lais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 
0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru 
(bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 
nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 
130 litri par hektāru,

zālāju platības dzīvnieku barības primāram 
ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā 
nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauk-
saimniecības dzīvnieki — 60 litri par hektāru,

zeme zem zivju dīķiem — 60 litri par hektāru,
citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas 

un apstiprinātas vienotā platību maksājuma sa-
ņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Lai lauksaimniekiem atvieglotu Covid-19 ra-
dītās īstermiņa ekonomiskās grūtības, dienests 
šogad jau no 1.maija piešķīra dīzeļdegvielu 
2020./2021. saimnieciskajam gadam 50% apmē-
rā no 2019./2020. saimnieciskajā gadā piešķirtā 
marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma, ja 
lauksaimnieki vēlējās degvielu iegādāties jau 
maijā.

Ieva Auziņa,
Jēkabpils novada 

lauku attīstības konsultante

Dabas un vides aizsardzība ir ierakstīta Latvijas 
Republikas Satversmē kā katra pilsoņa pienākums

Iezīmējot mēne-
si pirms Pasaules 
talkas, 19. augus-
tā Rīgas pilī noti-
ka diskusija “Pla-
nētas dzīvība ir 
svarīga” par mūsu 
planētas nākotni 
un Latvijas kā tīras un zaļas valsts stiprinā-
šanu, kurā tika pārstāvēta arī Jēkabpils no-
vada pašvaldība.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits: 
“Cilvēks ir dabas sastāvdaļa, un viņam ir 
līdzvērtīgi jāattiecas arī pret pārējām da-
bas sastāvdaļām. Pasaules talka ir ļoti sva-
rīga iniciatīva, jo tajā vienojas ne tikai liela 
daļa Latvijas tautas, bet visa pasaule. Es 
uzskatu, ka zaļajai transformācijai pasau-
lē jānorit tā, lai kapitālistiskā domāšana 
nenonāk pretrunā ar zaļo domāšanu. Es 
runāju par zaļumu ne tikai krāsas izpratnē, 
bet arī vides un dzīves kvalitātes ziņā. Un 
tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums, jo nešaubī-

gi – šī dilemma ir jārisina tā, lai daba tiktu 
saglabāta un vienlaikus tiktu apmierinātas 
arī ekonomiskās intereses. Un tas ir sabied-
rības interesēs, tāpēc ikvienam iedzīvotā-
jam ir jāiesaistās šajā diskusijā. Arī es vides 
jautājumus un zaļo transformāciju esmu 
izvirzījis kā vienu no savām prezidentūras 
prioritātēm, kas ir saskaņā arī ar Eiropas Sa-
vienības izvirzīto Zaļo kursu.”

Lai Latvija sasniegtu mērķi un kļūtu par 
zaļāko valsti Eiropā un pasaulē, nepie-
ciešams veicināt sabiedrības izpratni par 
veselīgāku un zaļāku dzīvesveidu. Viens 
no soļiem, kā varam rūpēties par dabu, ir 
mainīt savus ikdienas paradumus – sākot, 
piemēram, ar atkritumu šķirošanu mūsu 
pašu mājās. Tikpat svarīgi ir domāt par 
pareizu atkritumu apsaimniekošanu valstī, 
lai samazinātu vides piesārņojumu, radot 
kaitīgas vielas, kas nonāk cilvēku organis-
mos. Taču būtiskākais ir jau no bērnības 
cilvēkiem ieaudzināt pareizu attieksmi 
pret apkārtējo vidi. Tā, piemēram, stāstot 

par Zviedrijas pieredzi Zviedrijas Karalistes 
vēstniecības Latvijā 2. sekretārs Hanness 
Tordengrens (Hannes Tordengren) stās-
tīja, ka kaimiņvalstī uzsvars tiek likts tieši 
uz bērnu un jauniešu izglītošanu par vides 
jautājumiem, jo viņi ir mūsu nākotne, kā arī 
atkritumu pārstrāde tiek atbalstīta kā biz-
nesa veids.

Šogad Pasaules talka notiks 19.septem-
brī, un Latvijā tā tiks rīkota jau trešo reizi. 
Pasaules talku Latvijā atzīmēs gan ar vides 
sakopšanas darbiem, gan, kā allaž, ar koku 
sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”. 
Akcijas laikā iesētās sēklas un iestādītie 
koki simbolizēs Latvijas ieguldījumu pa-
saules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. 
Pasaules talku Latvijā rīko Lielā Talkas orga-
nizatori, koordinatori visā Latvijā, tostarp 
arī Jēkabpils novadā.

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, 
Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novadā “elektronikas šķiratlona” 
2.posmā sašķiroti 13 330 kilogrami elektroiekārtu

Jēkabpils novadā noslēdzies 
Latvijas Zaļā punkta kopā ar veika-
liem “top!” un SIA “Eco Baltia vide” 
rīkotās kampaņas Vislatvijas “Elek-
tronikas šķiratlons” 2.posms. Tā lai-
kā tika nodrošināta elektroiekārtu 
izvešana iedzīvotāju pieteiktajās 
adresēs. Kopumā Jēkabpils no-

vadā elektroiekārtu izvešanu bija 
pieteikta 80 adresēs, kurās kopā 
pārstrādei nodoti 13 330 kilogrami 
dažāda veida tehnikas. 

Katrs kampaņas dalībnieks 
elektronikas nodošanas brīdī tika 
reģistrēts izlozei par veikalu tīkla 
“top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā, 

ko ieguva Jānis. Savukārt lielāko ie-
kārtu apjomu (~ 489 kg) Jēkabpils 
novadā sašķiroja Dainis, kurš iegūs 
“top!” dāvanu karti 30 EUR vērtībā. 
Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji 
sazināsies individuāli tuvākajā lai-
kā.

Kampaņas organizētāji pateicas 

Jēkabpils novada iedzīvotājiem 
par plašo atsaucību un dalību pro-
jektā, aicinot turpināt šķirot māj-
saimniecībā uzkrātos atkritumus 
un tādējādi rūpēties par tīru vidi 
novadā un zaļu Latviju kopumā.

Latvijas Zaļais punkts
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Lai vairāk iepazītu Sēliju – tās 
dabu, cilvēkus, kultūrvidi, tradīci-
jas 25. un 26. jūlijā Sēlijas novadu 
teritorijā notika I.Sēlijas tūrisma 
rallijs “Atklāj Sēliju”, ko sadarbībā ar 
Aknīstes, Ilūkstes, Neretas, Viesītes 
novadiem organizēja Jēkabpils no-
vada pašvaldība.

26. jūlija vakarā Jēkabpils nova-
da Ābeļu pagasta estrādē notika   
rallija noslēguma pasākums, kur 
tika sagaidītas komandas, skaitīti 
iegūtie punkti un papildpunkti, 
kā arī izvērtētas specbalvas ko-
mandām. Pirms apbalvošanas tika 
piedāvāta Gintas Krievkalnas un 
Kristapa Krievkalna akustiskā kon-
certprogramma.

Viss sākās 25. jūlija rītā, kad no-
tika reģistrācija visu piecu novadu 
pašvaldībās Aknīstes, Jēkabpils, 
Ilūkstes, Neretas un Viesītes nova-
dos. Pēc starta plkst. 10.00 koman-
das saņemot ceļvežus un pārējos 
materiālus, organizatoru norādī-
jumus, veiksmes vēlējumus devās 
ceļā. Kopā uz divu dienu piedzīvo-
jumiem Sēlijā startēja 33 koman-

das. Katrā novadā bija jāapmeklē 
4 kontrolpunkti, kuros dalībnieki 
veica dažādus uzdevumus. Aknīs-
tes novadā – Aknīstes novadpēt-
niecības muzejs, zāļu un pirts sala, 
privātkolekcija “Solis sendienās”, 
Hercoga Jēkaba kanāls, Ilūkstes 
novadā-Subates ezermalas parks, 
Ilūkstes Vienības laukums, selek-
cionāra Paula Sukatnieka mājas 
“Apsītes”, Bebrenes muižas dzirna-
vas, Jēkabpils novadā – autotrase 
“Pilskalni”, Zasas muižas parks, 
Raiņa muzejs “Tadenava”, Sēļu sēta 
“Gulbji”, Neretas novadā – Lielzal-
ves muiža, Vecmēmeles muiža, 
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riek-
stiņi”, Pilskalnes muiža, Viesītes 
novadā– Viesītes muzejs “Sēlija”, 
Kafeja “ALĪDA”, Melnā plūškoka 
ziedu, ogu tējas un sīrupi, SIA “Spā-
res L”. Kā grūtāko no uzdevumiem 
dalībnieki atzina Sēļu sētas “Gulb-
ji” saimnieces uzdevumu- puzuru 
vēršanu.

Ar uzdevumu veikšanu ir gājis 
dažādi, taču rallijs ir devis jaunas zi-
nāšanas un pieredzi  dalībniekiem, 

kontrolpunktu aktīvistiem, arī pa-
sākuma organizētājiem. Ir bijuši 
arī pārsteigumi, apmaldīšanās un 
pat atrašanās kaimiņzemē Lietu-
vā, jo viens no tūrisma objektiem 
bijis atrodams pie pašas Lietuvas 
robežas. Paldies visiem aktīvajiem 
cilvēkiem kontrolpunktos par dar-
bu divu dienu garumā.

Pēc iegūto punktu un papild-
punktu skaita galvenās balvas tika 
pasniegtas komandām :

1. vieta – Komanda “Cīši lobi 
cilvēki” ( Dāvanu karte 150,-Eur 
vērtībā),

2. vieta – Komandai “EMO” (Dā-
vanu karte 100,- Eur vērtībā),

3. vieta – Komandai ”Rozītes” 
(Dāvanu karte 70,- Eur vērtībā),

Specbalva par noformējumu un 
atraktivitāti komandai “Sēlijas tei-
ka”. (Dāvanu karte 50,- Eur vērtībā).

Specbalva no atpūtas un izklai-
des parka ”Fantasy” velo komandai 
“Mums vajag nosaukumu” (biļetes 
apmeklējumam) un specbalva no 
AB parka košajai un atraktīvajai ģi-
menes komandai “Gurinētie mar-
ķīši” (Biļetes apmeklējumam) .

Komandām tika pasniegtas paš-
valdību un uzņēmēju balvas – Vie-
sītes novada pašvaldība, Neretas 
novada pašvaldība, autotrase “Pils-
kalni”, Kafeja “ALĪDA” SIA “RA5”, 
Sēļu sēta “Gulbji”.

Paldies komandām par atsau-
cību, gatavošanos un divu dienu 
ceļojumu Sēlijā. Ceļojumā devās- 
“Cīši lobi cilvēki”, ”EMO”, “Rozītes”, 
”Turbo Omes”, “Ķepaki”, “Sprīdī-
tis”, “Sēļu raganas”, ”Dienvidsusē-
jas sams”, “Vējš matos”, “ZS&CO”, 
“Bērziņš & Co”, “Gurinētie marķīši”, 

“Zobratu tējkannas”, “Ieķingrā-
vieši”, “Mums vajag nosaukumu”, 
“Jestrie Slatieši”, “Muriņi”, “MIX”, 
“Overthinkers”, “Iesācēji”, “Trīs pa-
audzes”, “Vecie sēļi”, “Smaidīgie”, 
“UMU”, “Zvaigznītes”, “Start”, “Ir 
OK”, “Pēc pusnakts” , “Sēlijas tei-
ka”, ”Kvieši”, “Oliņi”, “Uz kuru pusi 
Rīga?”, “Māris &CO”.

Ieguldītais darbs komandas 
tēla veidošanā, noformējums un 
atraktivitāte lika priecāties par 
rezultātu. Darba grupai bija grūti 
izvēlēties specbalvu ieguvējus un 
ne visas komandas saņēma balvas. 
Pie sava koptēla bija piestrādājušas 
daudzas komandas. Īpaši gribas at-
zīmēt komandas – “Sēļu raganas”, 
“Turbo Omes”, “Jestrie Slatieši”, 
“Ķepaki”, “Sprīdītis”, “Bērziņš & Co”.

Ralliju atbalstīja sponsori: Spor-
ta klubs “Saules”, SIA „Liellopu izso-
ļu nams”, SIA „Skrīveru saldumi”, at-
pūtas un izklaides parks “Fantasy”, 
AB parks, sporta klubs “Pilskalni”, 
DUS “Viada”. Paldies par atbalstu, 
mēs to augstu novērtējam!

Paldies pašvaldību vadītājiem, 
novadu koordinatoriem un visai 
darba grupai par izaicinājumu 
I.Sēlijas tūrisma rallija “Atklāj Sēliju” 
rīkošanā. Ir dzimusi jauna tradīcija 
Sēlijas kopgara veidošanai un uz-
turēšanai. 

Sēlijai būt! Cilvēki, daba…, nu 
tāds enerģijas pieplūdums!

Jēkabpils novada Kultūras
 pārvaldes vārdā

Inta Tomāne,
pārvaldes vadītājas p.i.

norisinājies 1. sēlijas tūrisma rallijs “atklāj sēliju”



2020 gada 1. septembris 15No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Leimaņu bibliotēkas aktivitātes šajā vasarā

Leimaņu bibliotēka, atsaucoties projekta 
“Bibliotēka” aicinājumam, iesaistījās lasīšanas 
veicināšanas konkursā, veidojot video sižetu, 
iesakot vērtīgākās grāmatas. Video sižetā bija 
jāparāda un jāpastāsta par bibliotēku un jāiesa-
ka 4 grāmatas dažādām vecuma grupām. Video 
var noskatīties Jēkabpils novada mājas lapā un 
soc. tīklā Facebook - “Leimaņu bibliotēka”.

22. jūlijā un 18. augustā ar saviem čaklajiem 
lasītājiem devāmies pārgājienos uz Zasu.

Pirmajā pārgājienā uz Zasu, 22. jūlijā 15 Lie-
liem un maziem gājējiem pirmā pietura bija 
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs. Tā 
vadītāja Eva priecīga mūs sagaidīja. Izzinošā 
ekskursija pa muzeju, ar dažādiem uzdevumiem 
meklējot atbildes, ļāva iepazīties ar ievērojamā-

kajiem novada cilvēkiem, ar sēļu vārdu nozīmi, 
kā arī ar Zasas parka vēsturi.

Turpmākais ceļš veda iepazīties klātienē ar 
Zasas parka nozīmīgākajām vietām – dīķu kas-
kādi ar sērojošo akmeni, bišu taku, Cukurkalni-
ņu, barona peldvietu un vairākiem tiltiņiem. No-
slēdzot parka apskati, laiks atpūsties - apēst līdzi 
paņemtās maizītes.

Pēc atelpas brīža pārgājienu turpinājām, ap-
meklējot NYX &Iris zirgu stalli pie Zasas muižas 
parka. Interesantais stāstījums par zirdziņiem, kā 
arī nelielā izvizināšanās zirga mugurā, visiem sa-
gādāja neviltotu prieku.

18.08.2020. notika Leimaņu bibliotēkas orga-
nizētais 2. pārgājiens uz Zasu. Arī šoreiz dalībnie-
ku bija daudz, sākot ar māmiņām un mazulīšiem, 

skolēniem un pensionāriem. Viņi visi ir Leimaņu 
bibliotēkas lasītāji, kopumā 18.

Šajā reizē lietus netraucēja, diena bija saulai-
na un silta, tāpēc daļa pārgājiena dalībnieku arī 
atpakaļ devās kājām.

Pirmā pietura bija amatniecības centrs ” Rūme”. 
Mūs sagaidīja centra vadītāja Anda un iepazīsti-
nāja ar “Rūmes” darbību. Stāstījumā iepazīstinā-
ja ar 3 seniem amatiem - kokgriezējiem, podnie-
kiem – keramiķiem un ādas meistariem. Mums 
bija iespēja iegādāties katram savu ādas aproci.

Tālāk ceļš mūs aizveda uz Zasas dzirnavām. 
Izstaigājām izremontētās dzirnavu telpas, ap-
skatījām seno dzirnavu maltuvi. Pēc dzirnavām 
devāmies uz blakus esošo Zasas Evanģēliski 
luterisko baznīcu, kura celta 18. gs. Apskatījām 
seno altārgleznu, īpašu uzmanību pievērsām 
grīdas māla flīzēm, kuras saglabājušās no baznī-
cas celšanas laika.

Bijām ļoti noguruši, tāpēc atpūtinājām kājas 
Zasas upes vēsajā ūdenī. Pārgājienu noslēdzām, 
izstaigājot Zasas parku, pārrunājot abu pārgājie-
nu iespaidus un plānojot nākamo vasaru.

Sākot ar jūlija vidu, bibliotēkas vadītāja katru 
nedēļu iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
sagatavotajās mācību stundās - tiešsaitē Zoom 
platformā: “LNB e-resursu praktiskā izmantoša-
na”.

Leimaņu bibliotēkas 
vadītāja Līga Lācīte

kalna bibliotēkas informācija
No 1. jūlija līdz 14. augustam Kalna bibliotēkā 

bija skatāma pagasta iedzīvotājas Ivetas Gasi-
ņas gleznu un keramikas darbu izstāde “Mani 
vaļasprieki”. 

Bibliotēkā saņemtas un apstrādātas jaunās 
Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas grāmatu kolek-
cijas grāmatas. Sākts darbs pie to lasīšanas un 
vērtēšanas.

Sadarbībā ar biedrību “Cerību logi” jūlijā 
rokdarbnieču pulciņa dalībniecēm tika noor-
ganizēta ekskursija uz Krāslavas novada Indras 
pagasta kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
vietām, apmeklējām arī aušanas darbnīcu “Ind-
ra”. 

Sakarā ar mūsu novadnieka rakstnieka Alek-
sandra Grīna 125. dzimšanas dienu, no 15. au-
gusta līdz 15. septembrim Kalna Doktorātā ska-
tāma foto izstāde “Kinofilmas “Dvēseļu putenis” 
uzņemšanas aizkadri”. Izstāde ir visaptverošs 
fotogrāfiju stāsts, kas ļauj ieskatīties pēc rakst-
nieka Aleksandra Grīna (1895-1941) romāna 

“Dvēseļu putenis” motīviem tapušās vēsturiskās 
kara drāmas uzņemšanas aizkulisēs. Aktierus 
saspringtajā darba procesā un pārdomu brīžos 
iemūžinājuši brīvprātīgie fotogrāfi: Ernests Din-
ka, Sanita Ieva Sparāne, Jānis Pipars, Kristians 
Poikāns, Zanda Puče, Maksimilians Kotovičs un 
Pēteris Vīksna.

Kinofilma "Dvēseļu putenis", kuras režisors ir 
Dzintars Dreibergs, pirmizrādi piedzīvoja 2019. 
gada 8. novembrī.

Izstāde tapusi sadarbībā ar lielformāta druku 
"PM-TM". Izstādes kuratore ir mākslas vēsturnie-
ce Māra Siliņa. Kontakttālrunis izstādes apskatei 
- 26220328.

No 19. augusta līdz 15. septembrim bibliotē-
kas vadītāja atvaļinājumā. Grāmatas apmainīt 
varēs katru piektdien no plkst. 12.00 līdz 15.00.

Kalna bibliotēkas
 Maruta Orbidāne
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rubenes pagasta seniori dodas izzinošā braucienā

30. jūlijā Rubenes pagasta seniori devās 
izzinošā braucienā “Iepazīsti savu novadu!”. 
Apmeklējām Zasas muižas parku, z/s “Kalnā-
res” Leimaņu pagastā, viesojāmies pie   Ābeļu 
pagasta rokdarbniecēm Ābeļu tautas namā, 
ciemojāmies biedrībā “Ūsiņš”, daudz iespaidu 
guvām Tadenavā - Raiņa muzejā un bibliotēkā, 
atpūtāmies dabas liegumā “Eglone”.

Šajā dienā savu dzimto pusi atklājām it kā no 
jauna, jo veidojas arvien jaunas tūrisma un ap-
skates vietas, tiek sakārtoti un pilnveidoti parki 
un lauku saimniecības.

Rītu sākām ar Zasas parka apskati. Daina Alu-

žāne pastāstīja par parka vēsturi un leģendām, 
par tā sākotnējo veidotāju Zasas muižnieku lik-
teņgaitām. Parka labiekārtošana turpinās- tiks 
sakārtota parka attālākā daļa un izveidoti jauni 
tiltiņi.

Leimaņu pagasta z/s “Kalnāres” apskatījām 
vērienīgu padomju laika sadzīves lietu kolekci-
ju.  Par šī tūrisma objekta izveidi, lietu vākšanu 
un vēsturi pastāstīja Arnita Pore. Katrai lietai ir 
savs stāsts. Visas lietas sagrupētas pa tēmām- 
skolas lietas, virtuves piederumi, kosmētikas 
plauktiņš, rotaļlietu stūrītis utt. Par šīm lietām 
cilvēki sāk aizmirst, un jaunajai paaudzei ir inte-

resanti iepazīt vēstures liecības.
Ābeļu pagasta tautas namā apskatījām rok-

darbu pulciņa “Bitītes” darbu izstādi. Adīšana, 
tamborēšana, šūšana, grozu pīšana, kā arī iesais-
tīšanās dāvināšanas akcijās - par savu daudzvei-
dīgo darbību pastāstīja pulciņa vadītāja Maija 
Mieze. Pie tautas nama apskatījām nesen izvei-
doto literāta, novadnieka J.Akuratera daiļrades 
taku ar informāciju par rakstnieka daiļradi un 
dzīves gaitām.

Biedrībā “Ūsiņš” mūs sagaidīja enerģiskā un 
smaidošā Ieva Jase. Viņa pastāstīja par zirgu 
audzēšanu, projektiem, sporta nodarbībām, sa-
censībām, sporta zirgiem.

Noslēgumā- Raiņa muzejs “Tadenava” un iz-
smeļošais Leldes Uzkures stāstījums par novad-
nieka Raiņa bērnības un saules zemi Tadenavu. 
Lai arī vairākkārt ir apmeklēta Tadenava, tomēr 
ar interesi varēja atsvaidzināt atmiņas  un bau-
dīt Tadenavas pozitīvo auru, mieru un klusumu.

Dabas lieguma “Eglone” teritorijā, kur izvei-
dota atpūtas vieta, noslēdzām šo ekskursiju pa 
novadu un dalījāmies iespaidos.

Paldies par uzņemšanu un stāstījumu Dainai 
Alužānei, Arnitai Porei, Maijai Miezei, Ievai Jasei, 
Leldei Uzkurei, Ainai Timofejevai!

Paldies par finansionālo atbalstu Jēkabpils 
novada pašvaldībai!

Inta Tomāne, Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā 

darbā, grupas vadītāja

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Roju

Šī gada 6. augustā Leimaņu un Kalna pa-
gasta amatierteātru dalībnieki devās pieredzes 
apmaiņas braucienā pie Rojas pašdarbniekiem. 
Tikāmies ar Rojas novada kultūras pasākumu 

organizatori Daci Broku. 
Rojas kultūras centrs ir mājvieta visiem dzie-

dāt, dejot, teātri spēlēt un citādi radoši izpaus-
ties gribošiem novada cilvēkiem. Rojas vārds 

visā Latvijā ir izskanējis ar tādiem Rojas kultūras 
centra organizētajiem pasākumiem kā: “Zvej-
nieksvētki Rojā”, “Rojas novada svētki”, “Rojas 
Kinobrīvdienas”, “Senā ugunsnakts”. Skatītāju 
atzinību ieguvušais pašmāju talantu muzikālais 
šovs “Meklējam solistu”. Regulāri notiek pašmā-
ju kolektīvu koncerti, teātru izrādes, kā arī vies-
izrādes un vieskoncerti

Dalījāmies pieredzē kā ir pie mums, kas savā-
dāk, uzklausījām ieteikumus, smēlāmies idejas 
jaunajai sezonai.

Apmeklējām Rojas kultūras centra brīvdabas 
pasākumu organizēšanas vietu Valgalciema 
“Dzelžos”, jūras krastā. 

Pabijām ļoti interesantā ekskursijā Salmu 
muzejā, Tukumā.

Paldies sakām Jēkabpils novada pašvaldībai, 
par doto iespēju gūt pieredzi kultūras dzīves 
pilnveidošanai mūsu novadā!

Inga Jumīte,
Leimaņu TN pašdarbniece
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amatierteātru režisori pilnveido zināšanas

Augusta nogalē, neilgi pirms jaunās 
darba sezonas sākuma, Aknīstes, Krustpils, 
Viesītes, Salas, Neretas un Jēkabpils nova-
da amatierteātru režisori tikās divu dienu 
mācībās Viesītes kultūras pilī, lai pilnveido-
tu aktiermeistarības prasmes.

18. un 19. augustā 20 amatierteātru re-
žisori piedalījās mācību seminārā “Aktier-
meistarības pamati”, kuru vadīja režisore, 
aktiermeistarības pasniedzēja Latvijas Kul-
tūras akadēmijā Anita Sproģe. Caur dažā-
diem praktiskiem vingrinājumiem tika vei-

cināta iztēle, sadarbības un improvizācijas 
prasmes. Lektore režisorus iepazīstināja ar 
dažādiem paņēmieniem, kā palīdzēt aktie-
riem iejusties lomā, kā darboties pēc iespē-
jas īstāk un dabiskāk. Darbojoties praktiski, 
vienlaikus tika iegūtas arī dažādas teorētis-
kas zināšanas, kas režisoriem noderēs turp-
mākajā darbā ar amatierteātru kolektīviem. 
Mācību noslēgumā dalībnieki ieguva aplie-
cinājumu par dalību mācību seminārā un 
veiksmīgi apgūtām teorētiskām un praktis-
kām iemaņām aktiermeistarībā.

Paldies par uzņemšanu un atbalstu orga-
nizēšanā Viesītes kultūras pils kolektīvam. 
Lai jaunajā darba sezonā netrūkst radošu 
ideju, lai izdodas rast pielietojumu iegū-
tajām jaunajām zināšanām un lai amatier-
teātru kolektīvu dalībnieki ir apņēmības 
pilni īstenot pat vistrakākās režisora idejas!

Laura Aišpure
Jēkabpils novada 

Kultūras pārvaldes vadītāja

Jaunieši, JŪS esat lieliski! 
14. augustā Dunavā, Dunavas skolas pagal-

mā norisinājās “Sēlijas novadu jauniešu diena 
2020”, kurā piedalījās jaunieši no Aknīstes, Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, Viesītes un 
Krustpils novada. Pasākuma laikā jaunieši sa-
centās vairākos sporta veidos gan idividuāli, gan 
komandās, kuru sastāvā tika iekļauti dalībnieki 
no dažādiem novadiem. Kopā jauniešiem bija 
iespēja iesaistītes 4 komandu sporta veidos un 
7 individuālajos sporta veidos. Vakars noslēdzās 
ar grupas Brīvdiena dzīvās mūzikas koncertu un 
dejām! Prieks, ka aktivitātēs iesaistījās ne tikai 
jaunieši, bet arī jaunatnes darbinieki!

Komandu sporta veidu rezultāti:
“Dvieļbols” - I vieta komandai KRAPĀĻI, II vie-

ta komandai FINIŠS, III vieta komandai RIEPIŅAS; 
“Lielais futbols” - I vieta komandai SPĒKA AP-
LIS, II vieta komandai KRAPĀĻI, III vieta koman-
dai BELKAS; “Spēka aplis” - I vieta komandai 5 
ADOPTĒTIE PRUSAKI, II vieta komandai KRAPĀĻI, 
III vieta komandai 9 FIRKADELES; “Virves vilkša-
na” - I vieta komandai KRAPĀĻI, II vieta komandai 

RIEPIŅAS, III vieta komandai SPĒKA APLIS.
Individuālo sporta veidu rezultāti:
“Riepas grūšana” - I vieta Nikam Grīsniņam 

Grīslim, II vieta Egīlam Austrumam, III vieta In-
taram Tabunovam; “Milžu boulings” - I vieta 
Ralfam Minajevam, II vieta Jūlijai Voitiņai, III vieta 
Elizabetei Gribuškai; “Pūt vairāk” - I vieta Annai 
Fedulovai, II vieta Andai Dombrovskai, III vieta 
Elizabetei Gribuškai; “Krustvārdu mīkla” - I vieta 
Annai Bērziņai, II vieta Agnesei Mamedovai, III 
vieta Līvai Liepiņai; “Olu mešana” - I vieta Inta-
ram Tabunovam un Andim Laurim Jānim Žu-
rovskim, II vieta Nikam Grīsniņam Grīslim un Ro-
bertam Rēķim, III vieta Danielam Andrejevam un 
Imantam Kokorevičam; “Lielās šautriņas” - I vieta 
Alenam Dobrovoļskim, II vieta Mārim Rēķim, III 
vieta Annai Ivanovai; “Iznes padzerties!” - I vieta 
Intaram Tabunovam, II vieta Raivo Aleksejevam, 
III vieta Egilam Austrumam.

Paldies par to, ka bijāt daļa no šī pasākuma! 
Paldies brīvprātīgajiem palīgiem, kuri visas die-
nas garumā rūpējās par pasākuma pozitīvo 
iznākumu! Paldies novadu pašvaldībām par 

sagādātajām dāvanām individuālajām aktivi-
tātēm kā arī sponsoriem SIA"Skrīveru saldumi" 
un izklaides parkam "Avārijas brigāde"! Paldies 
www.pickit.lv par fotokasti un lieliska noskaņo-
juma bildēm, paldies http://www.atrakcijaselija.
lv/ par piepūšamajām atrakcijām, kā arī paldies 
kafejnīcai “Doma” par pusdienām!

Uz tikšanos citā pasākumā!

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste
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Jauniešu vasara 2020 Jēkabpils novadā

Mazinoties ierobežojumiem, 
sākot ar šī gada jūniju jauniešiem 
pamazām parādījās nodarbes ne 
tikai mājās, darbā vai draugu lokā. 
Šajā vasarā ir realizētas 4 radošās 
darbnīcas, 1 pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Sākumskolas vecuma 
bērnu rotaļu un attīstības centru 
“Pepija” Pļaviņās, orientēšanās “Sa-
tikšanās dabā” pasākuma ietvaros 
– Rubeņos, “Sēlijas novadu jaunie-
šu diena 2020” Dunavā kā arī Tīrī-
bas diena Ģimeņu iniciatīvu centrā 
Vandānos. 

Radošajās darbnīcās esam izga-
tavojuši dekorācijas un salasījuši 
materiālus tām gan Ābeļu pagasta, 
gad Dignājas pagasta vasaras saul-
griežiem, devāmies īsā pārgājienā 
– kurš ar laiku noteikti tiks pagari-
nāts. Esam iemēģinājuši sevi dažā-

dos rokdarbos, tai skaitā arī Ģeo-
metrijas eskiza izšūšanā. Viena no 
apmeklētākajām darbnīcām bija 
“Motorikas attīstība caur slaimiem 
un citiem rīkiem”, pēc kuras esam 
nolēmuši turpināt motorikas attīs-
tības ciklu (katru mēnesi turpmāk 
centīsimies veidot vismaz 1 radošo 
darbnīcu, nākošā darbnīca gaidā-
ma 9.septembrī).

Rubeņos izveidojām orientēša-
nās trasi ar kontrolpunktiem. Lai arī 
atsaucība nebija liela (sakarā ar lai-
ka apstākļiem brīvdabā), bija prieks 
par dalībniekiem, kuri piedalījās un 
izgāja visus kontrolpunktus! 3.Vie-
tu orientēšanās sacensībās ieguva 
komanda “Meteorīti”, 2. Vietu ie-
guva komanda “Zilais asaris” un 1. 
Vietu ieguva komada “Dzīvie eklē-
ri”. Apsveicam! 

Uz Pļaviņām devāmies pakaļ 
jauniem iespaidiem, deju ritmam 
un jauniem draugiem. Milzīgs un 
mīļš paldies Sākumskolas vecuma 
bērnu rotaļu un attīstības centram 
“Pepija”, tā vadītājai Tatjanai Zagor-
skai par sagaidīšanu, pieņemšanu 
un jauniešu izkustināšanu! Bija 
prieks kustēties vienā ritmā ar deju 
studijas CRYSTAL un DANCING 
CRYSTAL jauniešiem, kā arī apskatīt 
un izmēģināt visas iespējas, kuras 
sniedz “Pepijas” telpas un ārtelpas. 

 14. augustā Dunavā, Dunavas 
skolas pagalmā norisinājās “Sēlijas 
novadu jauniešu diena 2020”.

Pēc visiem izklaides pasāku-
miem esam izdarījuši arī kādu labu 
darbu – iztīrījām visu, kas bija sa-
krājies pusgada garumā Ģimeņu 
iniciatīvu centrā! Paldies, meitenes, 

ka atnācāt un čakli strādājāt. Pal-
dies, ka padarījāt pašas savu ikdie-
nas vidi tīrāku un tīkamāku! Ceru, 
ka nākamās tīrīšanas laikā ieradī-
sies vairāk jauniešu, kuri ikdienā 
pavada brīvo laiku centriņa telpās!

Šajos 3 mēnešos ne tikai iz-
klaidējāmies, bet arī nedaudz 
pastrādājām, par ko liels PALDIES 
brīvprātīgajiem palīgiem gan no 
Jēkabpils novada, gan no citām 
lokācijām!  Jaunieši, JŪS esat lie-
liski un man ir liels prieks, ka JŪS 
vēlaties ne tikai izklaidēties, bet arī 
iesaistīties pasākuma norisē, orga-
nizācijā. Pateicoties JUMS mums ir 
iemūžināti pasākumi fotogrāfijās, ir 
bijusi iespēja organizēt pasākumus 
ar kontrolpunktiem, kuros JŪS lie-
liski parādījāt gan savu izpalīdzību, 
gan komunikāciju prasmi, gan to, 
ka jums rūp tas, kas notiek jums 
apkārt. Labie darbi nepaliek nepa-
manīti! 

Paldies, par dalību un atsaucī-
bu! Uz drīzu tikšanos pasākumos 
turpmāk!

Ja Tev ir kāda nerealizēta ideja, 
kurā vēlētos iesaistīt jauniešus, kā 
arī prātā kāds pasākums, kuru no-
teikti būtu nepieciešams izveidot, 
neklusē, domāsim kopā, kā to var 
realizēt! Raksti jl@jekabpilsnovads.
lv vai zvani 29354160!

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada jaunatnes 

lietu speciāliste

konkursa “es saviju vainadziņu” rezultāti
Jāņos vienmēr apkārt - gan 

dabā, gan meitu vainadziņos- val-
da krāšņums. Meitas Līgo rītā do-
das uz pļavām, salasa viskrāšņākās 
puķītes un rotā savu galvu Līgo 
vakaram. Kāpēc gan neparādīt šo 
daiļumu arī citiem? No 22.jūnija 
līdz pat 26.jūnijam jebkurš inte-
resents varēja iesūtīt fotogrāfiju 
ar savu galvas rotu- vainadziņu. 
Kopā tika iesūtīti 12 vainadziņi. 
Pēc fotogrāfiju iesūtīšanas Sēlijas 
prasmju muzeja facebook lapā līdz 
2.jūlijam jebkurš varēja nobalsot 

par, viņaprāt, daiļāko vainadziņu. 
Facebook lietotāji par visdaiļāko 
atzina Lauras Aišpures vainadziņu. 
Apsveicam uzvarētāju un paldies 
visām meitenēm par dalīšanos!

Konkursa dalībnieču vainadzi-
ņu izstāde būs aplūkojama Sēlijas 
prasmju muzejā septembra mē-
nesī.

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja vadītājas v.i.

Eva Strika



2020 gada 1. septembris 19No Ābeļiem līdz Jadvigovai

paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

SIA “Ošukalns” (reģ. nr. 
45403003353) paredz uzsākt de-
rīgo izrakteņu (smilts un smilts 
– grants) ieguvi virs un zem 
gruntsūdens līmeņa derīgo iz-
rakteņu atradnes “Laukāres” ie-
cirknī “Dzelzīši” 4,948 ha platībā 
nekustamajā īpašumā “Dzelzīši” 
(zemes vienības daļa ar kad. apz. 
567400300178005), Leimaņu pa-
gastā, Jēkabpils novadā. Iecirknis 
atrodas Jēkabpils novada pašval-

dībai piederošā zemes īpašuma 
„Dzelzīši” (kopējā patība 61,6 ha) 
ziemeļaustrumu malā. Pazemes 
ūdens atsūknēšana un jaunas in-
frastruktūras būvniecība nav plā-
nota.

Nepieciešamību veikt pare-
dzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējumu nosaka Vides pārrau-
dzības valsts biroja 2020. gada 13. 
marta lēmums Nr. 5-01/235.

Sākotnējās sabiedriskās ap-

spriešanas laikā sabiedrība tiek 
informēta par paredzēto darbību. 
Paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējums tiks sagatavots 
pēc sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešanas un saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts biroja izsnieg-
to programmu. Pēc novērtējuma 
ziņojuma sagatavošanas tiks or-
ganizēta vēl viena sabiedriskā ap-
spriešana, kuras laikā sabiedrība 
tiks iepazīstināta ar ietekmes uz 
vidi novērtējuma rezultātiem.

Laika posmā no 2020. gada 18. 
augusta līdz 6. septembrim ar do-
kumentiem par paredzēto darbību 
sabiedrība var iepazīties Jēkab-
pils novada pašvaldībā (Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, LV-5202) darba lai-
kā un tīmekļa vietnē www.jekab-
pilsnovads.lv vai SIA “Ošukalns” 
tīmekļa vietnē osukalns.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā 
(adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049, epasts: vpvb@vpvb.gov.
lv; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.
lv) līdz 2020. gada 9. septembrim.

Sākotnējā sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksme tiks organizēta arī 
neklātienes formā. Videoprezentā-
cija būs pieejama tīmekļa vietnēs 
osukalns.lv un jekabpilsnovads.lv, 
sākot ar 2020. gada 4. septembri 
plkst.10.00.

Neklātienes apspriešana notiks 
no 2020. gada 4. līdz 10. septem-
brim, kuras laikā var sūtīt jautā-
jumus uz paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādātāja e-pasta adresi: mari-
tes55@inbox.lv. E-pastā saņemtie 
jautājumi un sniegtās atbildes tiks 
apkopoti sanāksmes protokolā, 
kas tiks publicēts vietnē osukalns.
lv. Priekšlikumus var iesniegt Vides 
pārraudzības valsts birojā līdz 15. 
septembrim.

Tiešsaistes videokonference 
notiks 8. septembrī 10.00, pieejas 
saite tiks publicēta mājaslapā osu-
kalns.lv 4. septembrī.

Publicēts reģionālajā laikrakstā 
“Brīvā Daugava” 2020. gada 18. un 
25. augustā.

SIA “Ošukalns” un Jēkabpils 
novada pašvaldība

atskatoties uz kultūras notikumiem vasarā…

Neraugoties uz dažādiem iero-
bežojumiem, kuri izmainīja ierasto 
kultūras nozares darbības ritmu, 
beidzoties ārkārtas situācijai, pie-
sardzīgi un pamazām atklājām 
brīvdabas pasākumu sezonu. 
Jauks bija atkalredzēšanās brīdis, 

kad pēc ilgā pārtraukuma pirmo 
reizi tikāmies klātienē, lai kopīgi 
svinētu Līgo svētkus. Katrā nova-
da pagastā vērojām pašvaldības 
video sveicienu un filmu “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, kā arī iededzām 
ugunskurus un dziedājām Līgo 

dziesmas.
3. jūlijā Cukurkalniņā Zasas 

muižas parkā bija iespēja baudīt 
“Stand up Comedy” žanra izrā-
di – koncertprogrammu “Pūt un 
palaid!” trombonista Vaira Nartiša 
izpildījumā. Šī pati koncertprog-
ramma, kā arī radošā darbnīca 
“Lai top rūķis”, izstādes “Daba un 
cilvēks” atklāšana un orientēšanās 
Rubenes parkā pulcēja lielākus 
un mazākus skatītājus un darbo-
ties gribētājus Rubeņos 10. jūlijā 
tematiskā pasākumā “Satikšanās 
dabā”. ‘Vēl šovasar tika pabeigta 
Rubeņu estrādes rekonstrukcija, 
pamazām rit dažādi darbi pie par-
ka pilnveidošanas. Izveidota vēstu-
riska estrādes foto galerija. 17. jūlijā, 
pēc garāka pārtraukuma, arī zoles 
entuziastiem bija iespēja izspēlēt 
finālspēles. Neizpalika arī koncerti 

novada brīvdabas estrādēs- 18. 
jūlijā Rubeņu parka estrādē vie-
sojās Milleru – Balandīnu ģimene 
un draugi ar koncertprogrammu 
“Skan un skanēs vēl”, bet 24. jūlijā 
Ābeļu brīvdabas estrādē uz savām 
15 gadu jubilejas svinībām aicināja 
Valmieras teātra dziedošo aktieru 
ansamblis “Žerāri”. 29. jūlijā pirmo 
reizi vēsturē amatniecības centrā 
“Rūme” Sēlijas tūrisma tirgū pulcē-
jās tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
un amatnieki, lai satiktos, iepazītos, 
aprunātos un pavēstītu plašākai 
sabiedrības daļai par tūrisma ie-
spējām pie mums Sēlijā.

Sēlijas vārdu pēdējā laikā dau-
dzinām bieži. Ierobežojumu dēļ 
tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” 
šogad diemžēl nevarējām svinēt, 
taču apvienojāmies, lai piedāvātu 
iepazīt Sēliju līdz šim neierastā vei-
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dā – dodoties tūrisma rallijā “Atklāj 
Sēliju!”. Tūrisma rallijs norisinājās 
divu dienu garumā – no 25. līdz 26. 
jūlijam.

Arī jaunieši šovasar aktīvi dar-
bojās, organizējot un piedaloties 
dažādos pasākumos un radošajās 
darbnīcās. Dunavā 14. augustā 
pulcējās jaunieši no visiem Sēlijas 
novadiem Sēlijas novadu jauniešu 
dienā.

Kā jau ierasts, augustā aicinā-
jām uz mūsu novada dižgara Alek-
sandra Grīna piemiņas pasākumu. 
Šogad – īpaši svinīgā noskaņā, jo 
mūsu novadniekam apritēja 125 
gadi. Piemiņas pasākumā pieda-
lījās mūsu novada tautas deju ko-

lektīvi “Landi”, “Solis” un “Deldze” 
kopā ar vadītāju Daigu Ģeidāni, 
kā arī aktieris Mārtiņš Vilsons. Pa-
sākuma laikā tika atklāts arī labie-
kārtotais A. Grīna parks, piedalo-
ties labiekārtošanā iesaistītajām 
personām. Pasākuma noslēgumā 
baudījām pirmo no projekta “Pro-
fesionālās mūzikas koncertu cikls 
”Mūzika ārpus ierastās telpas” ” 
koncertprogrammām - “Program-
mā Chick Korea”. Vēl divas koncert-
programmas šī projekta ietvaros 
būs iespējams baudīt septembrī 
– 1. septembrī plkst. 15.00 ziedu 
izstādes “Sarunas ar ziediem” ie-
tvaros Latvju zīmju parkā Leima-
ņos un 19. septembrī plkst. 17.00 

amatniecības centrā “Rūme” Zasā 
dzejas dienu pasākuma “Dzejas 
krājumi ziemai” ietvaros. Augusta 
mēnesī Jēkabpils novada seniorus 
aicinājām doties izzinošā braucie-
nā “Izzini savu novadu”, kura laikā 
apmeklējām dažādus novada tū-
risma objektus. Braucienus katra 
pagasta senioriem organizēja 
kultūras pasākumu organizatori 
attiecīgajā pagastā un braucienu 
maršruti bija dažādi. Tradicionālā 
senioru balle šoruden nenotiks, 
ņemot vērā lielo balles apmeklē-
tāju skaitu un ierobežojumus sais-
tībā ar vīrusa Covid-19 izplatību. 
Šis izzinošais brauciens bija lieliska 
alternatīvā, lai seniori varētu satik-

ties un pavadīt laiku kopā, vienlai-
kus iepazīstot dzimto novadu.

Šobrīd aktīvi tiek plānoti pa-
sākumi rudens/ziemas sezonā, 
turklāt visam ir nepieciešams arī 
rezerves plāns, jo vīrusa izplatība ir 
neparedzama. Ar nepacietību gai-
dām septembri, kad amatierkolek-
tīvi un interešu grupas uzsāks jau-
no darba sezonu un priecēs mūs ar 
dziesmām, dejām, teātra izrādēm 
un citiem darbiem un nedarbiem, 
kā arī piepildīs mūsu telpas ar saru-
nām un smiekliem.

Laura Aišpure
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

zasā amatniekus un tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus pulcē pirmais sēlijas tūrisma tirgus

Zasā norisinājies pirmais “Sē-
lijas tūrisma tirgus”. To ar Jēkab-
pils novada pašvaldības atbalstu 
organizēja amatniecības centrs 
“Rūme” un sadarbības tīkls “Sēli-
jas salas”. Pasākums pulcēja dau-
dzus Sēlijas tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus un amatniekus – vai-
rums no viņiem bija sadarbības 
tīkla “Sēlijas salas” dalībnieki. Or-
ganizatore, amatniecības centra 
“Rūme” un sadarbības tīkla “Sē-
lijas salas” koordinatore, Daina 
Alužāne “Sēlijas salas” raksturo 
ar sadarbības tīkla idejas auto-
res, Ieva Jātnieces, vārdiem: “Tā 
ir tāda maģiskā zupa, kur iekšā 
ir viss - tur ir cilvēki, tur ir tas, ko 
cilvēki māk, tas, ko cilvēki grib rā-
dīt citiem, tas, ko viņi varbūt ne-
maz tik ļoti negrib rādīt, bet kas 
nāk ārā pats. Katra sala ir pilnīgi 

citādāka, katrā salā ir kaut kas 
pavisam cits, bet visus mūs vieno 
sēļu mentalitāte, ka mēs esam 
mazliet panki, mazliet metālisti, 
mazliet vēl kādi dīvaiņi. Mēs ļoti 
atšķiramies no lielās Zemgales, 
no lielās Latgales un viņu tūrisma 
piedāvājumiem.”

Ierosme šāda tirdziņa organi-
zēšanai bija Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras plānotais 
gidu brauciens uz Zemgales re-
ģionu, lai iespējami koncentrēti 
spētu demonstrēt Sēlijas tūris-
ma piedāvājumu. Taču ne mazāk 
svarīga bija arī iespēja pasākuma 
dalībniekiem savstarpēji tīklo-
ties. To atzina arī rokdarbniece 
V.Flandere, kura tirgū ar adītām 
zeķēm, cimdiem un austām tau-
tiskām jostām pārstāvēja bied-
rību “Pavadiņa” no Dunavas 

pagasta: “Dažkārt rodas jaunas 
idejas, ja atbrauc kaut kur tirgo-
ties. Tu pienāc pie viena, pienāc 
pie otra - pavisam kaut kas cits 
veidojas. Un tā rodas entuziasms, 
vajag kaut ko vairāk. Man šķiet, 
visiem ir patīkami. Ja biežāk šādi 
amatnieki braukās riņķī un sa-
nāks, es ticu, ka jaunatne vairāk 
pievērsīs uzmanību šādiem dar-
biem priekšdienās.”

Tirgus bija bagāts notikumiem 
– demonstrācijām, degustācijām, 
radošajām darbnīcām, vizinā-
šanos zirgu pajūgos un mūziku. 
Bet galvenais – pārsteigumiem, 
un viens no tiem – cik dažā-
di cilvēki dzīvo Sēlijā. Poddaris 
M.Zavodnojs no Bebrenes atzīst, 
ka bieži uz tirdziņiem nebraucot, 
tāpēc viņu satikt ne darba vietā ir 
ekskluzīva iespēja. “Taisu podus 
unikālā tehnikā - bez podnieka 
ripas. Lipinu ar rokām - neolīta 
tehnikā,” stāsta poddaris.

Rokdarbniece un “Wool Life 
Latvija” vadītāja no Ilūkstes no-
vada G.Surgovte stāsta, ka vi-
ņas izstrādājumi dod cilvēkiem 
veselību, prieku un vienlaikus ir 
mākslas darbs. Viņa cer, ka tādu 
pasākumu kā šis Sēlijā būs vairāk, 
un novērtē iespēju piedalīties: 
“Ceru, ka mūsu novadā šī joma 
augs. Vairāk pievērst uzmanību 
tādiem jauniem cilvēkiem, kas 
kaut ko ir izveidojuši, un sniegt 

atbalstu. Es gaidu to, es ceru, ka 
tas notiks. (..) Ideja ir ļoti laba – tā 
dod iespēju vienam otru pama-
nīt, iepazīt, un tas ir ļoti pozitīvi, 
jo cilvēkam ir jāļauj pilnveidot 
sevi, dot iespēju iet tālāk ar to, ko 
tu proti.”

Paralēli amatniecības centrā 
“Rūme”, kā katru gadu, uz ple-
nēru bija sabraukuši arī Latvijas 
un Lietuvas mākslinieki. “Mēs jau 
sen skatāmies uz skaistajiem Za-
sas parka tiltiņiem un gribam šos 
tiltiņus pieskaņot tām leģendām, 
uz kurām vai no kurām tiltiņi ved. 
Mēs šobrīd skicējam, taisīsim arī 
3D vizualizācijas tam, kādi mūsu, 
mākslinieku, izpratnē tiltiņi varē-
tu būt teiksmaināki, pievilcīgāki 
tūristiem un pašiem. Tad droši 
vien, ka šos darbus nodosim paš-
valdībai - gan jau, ka pašvaldība 
kādreiz atradīs finansējumu, lai 
šīs idejas īstenotu,” skaidro Daina 
Alužāne .

Ar Sēlijas tūrismu iepazīties 
Zasā varēja visas dienas garu-
mā, arī tūrisma speciālista Jāņa 
Dzimtā moderētajā diskusijā 
“Sēlija Zemgales tūrisma ēnā” un 
vēsturnieces Sarmītes Upenieces 
vadītajā ekskursijā pa Zasu ar 
leģendām apvītiem pārsteigu-
miem Zasas parkā.

Evelīna Elksnīte, ZPR foto
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Skaistuma meklējumos

Aizvadītā ceturtdiena Dignājas 
un Dunavas senioriem bija kā patī-
kama dāvana no Jēkabpils novada 
vadības, ar kuras iniciatīvu tika ai-
cināti pagastu pensionāri apceļot 
savu novadu, ieklausīties un ie-
skatīties tā attīstībā, skaistumā un 
sakoptībā. Pati dabas māte mums 
sūtīja brīnišķīgu laiku, ne par kar-
stu, ne par vēsu. Katrs, kurš vēl 
kaut cik kustam varējām izrauties 
no rimtās un vienmuļās ikdienas, 
lai ar novada sarūpētu autobusu 
dotos uz četrām brīnišķīgām vie-
tām, kur vietējo cilvēku roku darbs, 
izdoma un nesavtība ir paveikuši 
brīnumus.

Rīts sākās ar Zasas muzeja un 
parka apskati. Teikšu atklāti, pat 
man,- kam šķita, ka Zasu pazīstu 
un zinu kā savu “ķešu” (kabatu), 
pozitīvās izmaiņas lika sajūsmā el-
pai aizrauties un izdvest: “Jā, tās tik 
ir pārmaiņas!” Zasas parks beidzot 
ir atbrīvots no gadsimta ilgajiem 
brikšņiem, kas vēl nesen pavērās 
aiz Cukurkalniņa. Toreiz nevarēja 
pat iedomāties, ka aiz tā vēl ir tik 
milzīgi plaša senā muižas parka 
teritorija ar seniem augiem un 

kokiem, kas nu paveras visā savā 
cienībā. 

Arī Zasas muzejs pavēra jaunas 
durvis uz skaisto. Pirmo reizi ielū-
kojāmies otrā stāva izstādēs un ie-
kārtojumā. Kāda no Dignājas vec-
māmiņām varēja lepni teikt: “Skat, 
tas tak mana mazbērna mākslas-
darbs! Tas darināts mākslas skolas 
Zasas filiālē, trauku komplekts ar 
draiskiem delfīnu attēliem.” 

Muzeja gide pārbaudīja mūsu 
zināšanas sēļu senvārdos. Kaut 
gan daudzus gadus cenšos tos 
pierakstīt un krāt, nepavisam visus 
nezināju.

Atvadījāmies un mūsu ceļojums 
turpinājās uz Leimaņiem, lai tiktos 
ar nevalstiskās organizācijas „Akā-
cija plus” entuziastēm. Vareni … To 
gribas teikt un atkārtot vēl un vēl, 
jo to ko paveikušas 8 sievas labie-
kārtojot saviem spēkiem vecu un 
nolaistu māju biedrības vispusīgai 
darbībai, var vienīgi apbrīnot.

Septiņas rūķītes un rūķu vado-
ne Inita Lāce ir visas pelnījušas “Sē-
lijas lepnuma” krūšu nozīmīti un 
visas svētku godalgas, ne tik vien 
kā otro vietu Zemgales NVO vidū.

Stāstījums par Leimaņu vēstu-
ri ļāva ieskatīties reiz paša lielākā 
Jaunjelgavas apriņķa, Biržu pagas-
ta, bagātajā pagātnē un salīdzināt 
ar šodienu. Žēl… Nav vairs Biržu 
pagasta. Nav vairs Leimaņos ne 
pienotavas, ne pasta, ne veikala, 
ne skolas… Bet, toties, ir varenas 
sievas, kas vāc pagātnes liecības, 
auž īstus mākslas darbus, cep gar-
šīgu maizīti un priecē ne jau tikai 
leimaniešus vien. Lai viss viņām 
veicas arī turpmāk!

Ceļojam tālāk uz Kaldabruņas 
Pļavu muzeju, kur saimnieko Ieva 
un Ingrīda. Lai gan daudzi jau te bi-
jām paviesojušies iepriekš, nevie-
nu brīdi nejutāmies garlaikoti. Tik 
daudz kas jauns te radīts. Izveidota 
kamīna zālīte, kurā ekskursantiem 
atpūsties un relaksēties, skatoties 
pašu saimnieču veidotu filmu par 
Jāņu vainaga vīšanu no trejdevi-
ņām zālītēm, par smilgu daudz-
veidību, par ārstniecības augiem, 
pļavās meklējamiem.

Kopā ar Ievu Jātnieci “aizceļo-
jām” mistikas pasaulē. Mācījāmies, 
kā izklīdināt lietus mākoņus, kā pēc 
apmaldīšanās mežā tikt vaļā no, tā 
sauktā, Vadātāja, un citas intere-
santas lietas.

Baudījām karstu un veselīgu 
tēju, un atvadījāmies ar kopīgām 
dziesmām, kuras jaunā kultūras 
darbinieka Arņa ģitāras pavadīju-
mā skanēja visai jauki. Paldies Kal-
dabruņas meitenēm par sirsnību 
un viesmīlību!

Turpinām ceļojumu pa meža 
ceļiem uz “Gulbju” viesu māju, kur 
mūs sagaida linu tērpā tērpusies 
pati sēliskākā saimniece Rita. Mūsu 
atmiņā šī saimniecība paliks kā vis-

jaukākais paradīzes dārzs, kurā viss 
ir saskaņā ar sēļu garu – valodu, 
folkloru, ēdieniem, darba rīkiem, 
puķu dārziem, sētas izkārtojumu 
un mazliet arī buršanās prasmi.

“Aizceļojam” pārsimt gadu tālā 
senatnē, kad šīs mājas celtas, kad 
strādīgais Sējāna uzvārda ieguvējs 
visu te radījis lielā mīlestībā pret šo 
Dieva doto zemes stūrīti, kad pa-
audze uz paaudzi glabājusi senos 
darba rīkus, lai mēs šodien varētu 
izjust lepnumu par čaklajiem un 
viedajiem senčiem.

Paldies Ritai par dziesmu, ar 
kuru mēs sirsnīgi tikām pavadīti 
mājupceļā. Tā prot uzņemt ciemi-
ņus tikai īsta folkloriste, kāda viņa 
arī ir!

Mūsu ceļš uz mājām vēl aicina 
pieturēt autobusu Tadenavas bib-
liotēkas sakoptajā teritorijā, kur ir 
vēl redzams viens īsts Dieva dārzs,- 
tas aicina apsēsties un baudīt… 
Baudīt saulrietu pie kafijas tases un 
pīrāgiem, ko ar Arņa gādību sarū-
pētu atvēlējuši novada vadītāji.

Arnis Čakstiņš, Dunavas un 
Dignājas kultūras darbinieks, eks-
kursijai piedeva pilnības garšu ar 
savām dziesmām. Arņa un mūsu 
dziedātās dziesmu melodijas kopā 
ar labsajūtu uzvijās augstu gaisā 
pāri Tadenavas zaļo mežu galiem.

Paldies visiem sponsoriem, lab-
vēļiem, gidiem un šoferītim par 
jauko iespēju apceļot savu dzimto 
novadu. Kāda māmuļa izteica visu 
mūsu slēpto domu: “Kad un kur 
nākamgad atkal ceļosim?”

Inta Stroža, Dignājas dzimtu 
pētniecības muzeja “Laipa” 

vadītāja

Dignājas pamatskolas direktores amatā apstiprināta Aelita Bērziņa
Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 

25.06.2020. lēmuma Nr. 199 apstiprināto kon-
kursa nolikumu, tika veikta pretendentu atlase 
Dignājas pamatskolas direktora amatam. Ko-
misija, izvērtējot kopumā četrus kandidātus, 
20.07.2020. nolēma virzīt apstiprināšanai amatā 
Aelitu Bērziņu, kurai ir 20 gadu pieredze izglītī-
bas darba vadībā - Jēkabpils vakara vidusskolas 
direktores amatā. 

Šī gada 23. jūlija sēdē dome apstiprināja Aeli-
tas Bērziņas kandidatūru un iecēla par Dignājas 

pamatskolas direktori. Lēmums stājās spēkā 
pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņoju-
ma 2020. gada 31. jūlijā. Dignājas pamatskolas 
direktores amatā A. Bērziņa stājās ar 2020. gada 
3. augustu, kad darba attiecības noslēdza Ilga 
Vēvere – Dignājas pamatskolas direktore no 
2017. gada un skolai uzticīgs pedagogs 33 gadu 
garumā. 

Jēkabpils novada pašvaldība
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Žaniņa dzimšanas dienas svinības un dzejas 
svētki raiņa muzejā “tadenava”

Raiņa muzejs “Tadenava” Jēkabpils no-
vada Dunavas pagastā 2020. gada 11. sep-
tembrī pulksten 11.30 aicina uz Raiņa 155. 
dzimšanas dienai veltītām Dzejas dienām 
“Balts mākonīts no debesīm laidās, lai nav 
vairs kas baidās”.

Dzejas dienas plkst. 11.30 sāksies ar dze-
jas un mūzikas dāvanu stundu, bet plkst. 
12.10 Raiņa dzimšanas dienas svinībās kopā 
ar Guntaru Godiņu un Inesi Zanderi izzi-
nāsim atdzejošanas noslēpumus un līdz-
darbosimies dzejas darbnīcā. Piedzīvosim 
komiksu tapšanas procesu mākslinieces 
Elīnas Brasliņas vadībā un skatīsim viņas 
grāmatu ilustrācijas un zīmējumus animā-
cijas filmai “Jēkabs, Mimmi un runājošie 
suņi”. Plkst. 13.10 koncertā muzicēs duets 

Rihards Rudovičs un Elīna Seile.
Pasākumā svinēsim arī bērnu dzejas ga-

dagrāmatas “Garā pupa” atvēršanu.
Memoriālo muzeju apvienības un Raiņa 

muzeja “Tadenava” rīkots publisks pasā-
kums.

Foto un video materiāli var tikt publicēti 
interneta resursos un izmantoti muzeju pub-
licitātes pasākumos.

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds.

Agnese Timofejeva
Raiņa muzeja “Tadenava” 

izglītojošā darba un darba ar
 apmeklētājiem vadītāja

Mob. tālr. 29250484

valsts prezidents viesojās tadenavā
10. jūlijā Valsts prezidents Egils 

Levits ar vizīti Sēlijā uzsāka Latvijas 
kultūrvēsturisko zemju apmeklē-
jumu pirms likuma iniciatīvas ie-
sniegšanas Saeimā. Viens no Sēlijas 
brauciena pieturpunktiem šajā die-
nā bija arī Raiņa muzeja “Tadenava” 
apmeklējums.

 “Brīnišķīga tikšanās, gudrs pre-
zidents un silti cilvēki. Šādā reizē, 
pat pēc lietus pilnas dienas, saule 
Tadenavā spīd vienmēr! Paldies un 

uz satikšanos citreiz!” tā muzeja 
Facebook lapā raksta tā darbinieki.

Savukārt Valsts prezidents mu-
zeja viesu grāmatā atstājis šādu 
ierakstu: “Šī ir ļoti īpaša vieta – šeit 
ir iespēja pašam kļūt atkal par 
bērnu un izjust Raiņa saules pilno 
bērnību šajā Sēlijas ainavā. Paldies 
muzeja koncepcijas autoriem un 
muzeja darbiniekiem, ka izmanto-
jot mūsdienu idejas un iespējas, 
mums ir dota iespēja saskatīt bū-

tisko, to, kas Raini ir veidojis jau no 
pašas mazotnes.”

Vēl šajā dienā Valsts prezidents 
Sunākstē aplūkoja par godu Vecā 
Stendera 300. gadadienai izveido-
to “Abeces taku”, Stenderu dzimtas 
kapus, bioloģisko zemnieku saim-
niecību “Liepas” Aknīstes novadā. 
Ilūkstes Kultūras namā notika saru-
na par Sēlijas identitāti un attīstību.

Jēkabpils novada pašvaldība
Foto: Raiņa muzejs “Tadenava” 
un Valsts prezidenta kanceleja

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
jūnija mēnesī noslēgtas 

1 laulības, jūlija 
mēnesī - 3 laulības.
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aicina rudens ekspedīcijās sēlijas dabā

Jēkabpils novadā 5. un 27. septembrī notiks 
divas ekspedīcijas dabā, kuru laikā varēs mes-
ties vēl nebijušā piedzīvojumā ar laivām Zie-
meļsusējas upē un izstaigāt Mazā Bānīša pēdas 
Zasas apkārtnē.

5. septembrī notiks pirmā no projekta akti-
vitātēm – ekspedīcija ar laivām Ziemeļsusējas 
upē. Līdz šim šī nelielā Sēlijas upe nav uzskatīta 
par laivošanai piemērotu un visas iespējamās 
laivu brauciena grūtības nav iepriekš paredza-
mas.

Ekspedīcijas laikā tiks izpētīts apmēram 10 
km garš posms, kurā saglabājies upes dabis-
kais tecējums. Upe augštecē līdz ekspedīcijas 
sākumam pie Saltā purva un lejtecē aiz Aldau-
nīcas ietekas stipri meliorētas, tādēļ vidustecē 
esošais līkumainais upes posms ir īpaši vērtīga 
Sēlijas dabas ainava, kura iekļauta dabas liegu-
mā “Ābeļi”. Šis Ziemeļsusējas posms tek cauri 
gandrīz cilvēka neskartam apvidum, kas ir nozī-
mīgākā vilku un lūšu dzīvesvieta visā Sēlijā. Upē 
iespējami dažādi šķēršļi un lieli koki, kā arī nav 
paredzams ūdens līmenis, tādēļ pasākuma da-
lībniekiem jārēķinās ar augstu grūtības pakāpi 

un mitrumu.
Laivošanas ekspedīcijas sākums 10.00 pie 

Toraka tilta (56.375761, 26.016794) uz ceļa Sal-
tais purvs–Drēģi. Dalībnieki tiks nodrošināti ar 
nepieciešamo inventāru – laivām, sauso mantu 
maisiem, drošības vestēm. Biedrības instruktors 
veiks airēšanas pamatu apmācību un iepazīsti-
nās ar orientēšanos dabā, izmantojot kompasu. 
Pasākumā piedalīsies arī vides gids no dabas iz-
glītības centra "Rāzna", kas iepazīstinās ar dabas 
liegumā esošajām vērtībām.

Savukārt 27. septembrī interesenti aicināti 
baudīt rudeni, dodoties kājām no Slates līdz 
Zasai. Šī gada februārī notika bijušā šaursliežu 
dzelzceļa izpēte no Slates līdz Aknīstei un šis 
pārgājiens būs kā  loģisks turpinājums dzelzce-
ļa  maršrutā Aknīste–Viesīte. 15 km pārgājienā 
tiks apzinātas ne vien bijušās dzelzceļa stigas un 
staciju ēkas, bet arī apmeklēti nozīmīgākie ap-
kārtnes apskates objekti.

Maršruta pusceļā meža muzejā “Liepas” 
būs iespējams kopā ar gidu izpētīt mežziņa 
darbarīkus un iepazīt vietējās dzīvnieku sugas. 
Pirms Zasas ciema tiks apmeklēta bijusī Zasas 

šaursliežu dzelzceļa stacija, bet plašāka eks-
kursija gaidāma tieši Zasā. Gida pavadībā tiks 
izstaigāts plašais Zasas muižas parks, tāpat 
ceļotāji viesosies Sēlijas prasmju muzejā un 
amatniecības centrā “Rūme”. Dalībniekiem būs 
iespēja ielūkoties 1887. gadā būvētajās Zasas 
ūdensdzirnavās, kur šobrīd saimnieko vācietis 
Hardijs Kortmans, bet ekspedīcija noslēgsies 
lauku mājā “Nyx&Iris”, ieskatoties zirgu jāšanas 
skolas aizkulisēs un baudot rudenīgu zupu.

Pārgājiena dalībnieki aicināti tikties 27. sep-
tembrī pulksten 10.00 pie bijušās Slates skolas 
(56.201831, 25.998985). Sarežģītības pakāpe ne-
liela, bet vēlams sekot līdzi laika prognozei, lai 
izvēlētos atbilstošu apģērbu.

Dalība abās ekspedīcijās bez maksas. Tā kā 
laivu skaits ir ierobežots, 5. septembra ekspe-
dīcijai laivās pieteikšanās obligāta, savukārt 27. 
septembra pārgājienā var doties bez iepriekšē-
jas reģistrācijas. Pieteikšanās un sīkāka informā-
cija – 28616357, selijaslaivas@gmail.com.

Ekspedīcijas “Domā globāli, dari lokāli” orga-
nizē biedrība “Sēlijas laivas” Jēkabpils novada 
2020. gada NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu 
konkursa ietvaros. Projektā piešķirtais finan-
sējums sastāda 698,40 eiro. Par piešķirtajiem 
projekta līdzekļiem tiks ne vien organizētas 
ekspedīcijas, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju 
pilsonisko līdzdalību, bet arī uzlabota biedrības 
materiāltehniskā bāze, iegādājoties pārgājienu 
nūju komplektus un divus kompasus, kas no-
teikti būs noderīgi arī citos biedrības sarīkoju-
mos.

Jānis Dzimtais,
biedrības “Sēlijas laivas” sabiedrisko 

attiecību speciālists

noslēdzies 2020. gada zolītes čempionāts
Šī gada 17. jūlijā noslēdzās Jēkabpils novada 2020. gada Zolītes čem-

pionāts. Fināla posms Zasā pulcēja 32 dalībniekus. Šajā posmā visvairāk 
„Lielās Zoles” (4) uzvarēt izdevās M.Geižānam (Rubeņi/Slate), savukārt 
“Mazās Zoles”(1) vismeistarīgāk izdevās izspēlēt J.Zvaigznei (Kalna pag.).

Kopvērtējumā, ņemot vērā 4 labākos rezultātus pēc 5 izspēles pos-
miem, uz finālu tika aicināti 32 dalībnieki. Labākos rezultātus kopvērtēju-
mā bija sasnieguši:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 V.Norekārklis Rubeņi/ Slate 104 190

2 U.Dzelme Dignāja 102 200

3 K. Štolnieks Rubeņi/ Slate 98 124

4 U.Strēlnieks Dunava 92 197

5 A.Petrovs Kalna 92 152

6 A.Pētersons Zasa 91 175

Pagastu kopvērtējumā, ņemot vērā iepriekšējos posmus, ceļojošais 
kauss par labākajiem rezultātiem pagastu kopvērtējumā Jēkabpils nova-
da 2020. gada Zolītes čempionāta posmos jau otro gadu pēc kārtas aizce-

ļoja uz Dignājas pagastu!
Čempionāta fināls tika pakārtots šī brīža situācijai valstī, tādēļ, ierobe-

žojumu dēļ, tika samazināts izspēļu skaits no 6 izspēlēm uz 4 izspēlēm. 
Izspēļu rezultātā finālā labāko rezultātu sešiniekā ierindojās:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 M.Geižāns Rubeņi/ Slate 22 105

2 I.Šļumba Rubeņi/ Slate 20 70

3 J.Zvaigzne Kalna 19 53

4 G.Kurnosenko Viesīte 17 36

5 I.Novika Viesīte 16 54

6 A.Visnops Rubeņi/ Slate 16 19

Sveicam uzvarētājus un tiekamies jaunajā, Jēkabpils novada 2021. 
gada Zolītes čempionāta sezonā!

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada pašvaldības

Sporta pasākumu organizatora PI
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Izdod Jēkabpils 
novada dome

Reģ. Nr. 90009116789, 
tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī, 
informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis
Tel. 26167960, 

e-pasts:kaspars.selis@
jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 
65230116

Par rakstu saturu un 
faktu precizitātiatbild 

rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

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

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā 

jūnija mēnesī reģistrēti 5 

jaundzimušie (3 meitenes 

un 2 zēni), jūlija mēnesī - 

reģistrēti 6 jaundzimušie (4 

meitenes un 2 puiši).

Sveicam vecākus un novēlam 

mīlestību, pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu audzinot!

Jēkabpils novada dzimt-
sarakstu nodaļā jūnija mē-
nesī sastādīti 5 miršanas 
reģistri , jūlija mēnesī – 5 
miršanas reģistri (2 nova-
da iedzīvotāji).

Marija Kolkovska 
15.09.1936. – 07.06.2020.

Dzintars Sala 
02.07.1939. – 07.06.2020.

Ziedonis Balodis 
08.04.1957. – 09.06.2020.

Sergejs Losevs 
22.10.1956. – 17.06.2020.

Modris Rolands 
Stengrevics 
07.08.1943. – 20.06.2020.

Paļina Legzdiņa 
27.10.1955. -20.07.2020.

Igors Petenko 
15.06.1975. – 26.07.2020.

Paļina Legzdiņa 
27.10.1955. -20.07.2020.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem!

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 2020. gada septembrī

01.09. Latvju zīmju parkā 
Leimaņos ziedu izstādei “Sarunas 
ar ziediem” – 20 gadi. Plkst. 15.00 
koncertprogramma “Haidns un 
Bēthovens dziesmās”. Gunta Gel-
gote (soprāns), Rihards Millers 
(baritons), Herta Hansena (klavie-
res), Orests Silabriedis (koncerta 
vadītājs).

05.09 – 06.09. plkst. 14.00 
– 2.00 Dunavas skolas spor-
ta stadionā Pusnakts turnīrs - 
sportiskas aktivitātes jauniešiem 
un ģimenēm kā arī sacensības 
florbolā, strītbolā un pludmales 
volejbolā.

09.09. plkst. 9.30 Zasas kul-
tūras namā muzikāla izrāde bēr-
niem un ģimenēm “Tiki taki pulk-
stenītis”. Viesojas “Burbuļciems”.

09.09. plkst. 12.00 Rubenes 
kultūras namā muzikāla izrāde 
bērniem un ģimenēm “Tiki taki 
pulkstenītis”. Viesojas “Burbuļ-
ciems”.

09.09. plkst. 16.00 Ābeļu 
tautas namā radošā darbnīca 
jauniešiem „Motorikas attīstība 
caur mandalām”.

12.09. plkst. 14.00 J. Akura-
tera dzimtas mājās “Jaunzem-
ji” Ābeļu pagastā Dzejas dienu 
pasākums. Piedalās novadpēt-
niece Ausma Bērziņa, J. Akuratera 
dzeju lasīs Pēteris Draņevičs un 
viņa vadītā Ābeļu amatierteātra 
“Cerība” aktieri. Ar saviem jau-
nākajiem darbiem iepazīstinās 
mūsdienu dzejnieks Valdis Alek-
sandrovs un par muzikālām 
pauzēm rūpēsies Arnis Čakstiņš 
(ģitāra).

12.09. plkst. 18.00 Dignājas 
brīvdabas estrādē “Es neesmu 
dzejnieks, bet… daži tomēr IR!” 
Dzejas dienu pasākums-kon-
certballe! (Māris Salējs – dzej-
nieks, atdzejotājs; Zane Daugule 
– dziesminiece; Antra Vēvere – 
dziesminiece; Eduards Cauna – 
dziesminieks). Sliktu laikapstākļu 
gadījumā pasākums notiks Dig-
nājas pamatskolas zālē.

15.09. plkst. 17.00 Ģimeņu 
iniciatīvu telpā Vandānos prak-

tiskas apmācības par veselīga uz-
tura pagatavošanu.

18.09. Novada skolās Olim-
piskā diena - sportiskas aktivitā-
tes izglītības iestāžu audzēkņiem, 
pedagogiem un citiem interesen-
tiem

18.09. plkst. 16.00 sociālās 
aprūpes namā “Mežvijas” fol-
kloras kopas “Dignōjīši” koncerts 
“Visi gaida Miķeļdienu”

19.09. plkst. 9.00 Dignājas 
pamatskolas sporta stadionā 
Futbola turnīrs

19.09. plkst. 10.00 amat-
niecības centrā “Rūme” Zasā 
Dzejas dienām veltīts pasākums 
“Dzejas krājumi ziemai”. Prog-
rammā:

Plkst. 10.00 Ražas tirgus at-
klāšana

Plkst. 10.30 Tautasdziesmu 
meditācija – Dziedināšanās caur 
tautasdziesmu kopā ar Ingu Kar-
piču

Plkst. 11.30 “Mīļā Māra maizi 
cepa” videoklipa prezentācija – 
Daigas Ģeidānes ideja un horeo-
grāfija, Ingas Karpičas mūzika. 
Piedalās Jēkabpils novada tautas 
deju kolektīvi – VPDK “Deldze”, 
JDK “Landi”, VPDK “Solis”.

Plkst. 12.00 Pusdienu zupas 
vārīšana, pievienojot arī šķipsni-
ņu dzejas

Plkst. 14.00 Kārļa Kazāka 
dziesmas un stāsti

Plkst. 17.00 koncertprogram-
ma “Latviešu dzejas melodijas”

Apmeklētājus aicinām ierasties 
ar savu ziemas krājumu burciņu, 
pievienojot recepti/ aprakstu dze-
jas formā. Veidosim izstādi, kura 
pēc pasākuma ceļos uz Sēlijas pras-
mju muzeju. Ražas tirgus dalībnie-
kiem pieteikties pie Dainas Alužā-
nes, tel. 22335439.

19.09. plkst. 18.00 Dignājas 
brīvdabas estrādē Dignājas pa-
gasta amatierteātra “Madagurči” 
pirmizrāde – A. Banka “Sausā 
lapa”. Sliktu laikapstākļu gadīju-
mā pasākums notiks Dignājas 
pamatskolas zālē.

25.09. plkst. 15.00 Leimaņu 
bibliotēkā Mežgalē lekcija par 
veselīgu uzturu.

27.09. plkst. 14.00 Dunavas 

kultūras namā Dvietes amatier-
teātra izrāde – A. Daudzvārde 
“Balva” no stāstu sērijas “Kaimiņu 
būšana”.

29.09. plkst. 14.00 Rubenes 
parkā Miķeļdienas pasākums 
kopā ar folkloras kopu “Kāre”.

Pasākumu plānā iespējami papil-
dinājumi un izmaiņas! Lūgums sekot 
līdzi informācijai www.jekabpilsno-
vads.lv, kā arī Jēkabpils novada Kultū-
ras pārvaldes sociālajos tīklos!

Aicinām būt atbildīgiem un neap-
meklēt pasākumus, ja jums ir elpceļu 
infekcijas slimības pazīmēs (drudzis, 
klepus, elpas trūkums) vai, ja jums ir 
noteikta pašizolācija, mājas karantīna 
vai stingra izolācija.

Pasākumu laikā ievērosim Epi-
demioloģiskās drošības pasākumus 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobe-
žošanai!

Pasākumu laikā var tikt fotogra-
fēts un filmēts. Materiāli informatīvos 
nolūkos var tikt publicēti novada mā-
jaslapā, informatīvos izdevumos vai 
sociālajos tīklos.

Sagatavoja: Laura Aišpure
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja


