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Aicinām pieteikt Jēkabpils 
novada iedzīvotājus 
apbalvošanai Valsts svētkos

Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina līdz 2020. gada 19. oktob-
rim plkst. 16.00 iesniegt aprakstus 
par Jēkabpils novada iedzīvotā-
jiem, kuri būtu pelnījuši tikt ap-
balvoti 2020. gada Valsts svētkiem 
veltītajā sarīkojumā 17. novembrī 
Rubenes kultūras namā.

Kandidātus apbalvošanai ar 
Goda vai Atzinības rakstu var iz-
virzīt Domes deputāti, domes ko-
mitejas, komisijas, darba grupas, 
struktūrvienību vadītāji, Jēkab-
pils novadā reģistrētās juridiskās 
personas, iestāžu un sabiedrisko 
organizāciju amatpersonas, iedzī-
votāji – ne mazāk kā 5 Jēkabpils 
novada pilngadīgi iedzīvotāji, kuri 
iesniegumā norāda iesniedzēja 
(savu) parakstu, tā atšifrējumu un 
dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandidātu, 
nepieciešams norādīt:

– fiziskai personai: vārdu un 
uzvārdu, dzimšanas datus, adresi, 
sabiedriskās aktivitātes, izvirzīša-
nas motivāciju;

– juridiskai personai: nosauku-
mu, juridisko adresi, reģistrācijas 
numuru Uzņēmumu reģistrā, iz-

virzīšanas motivāciju;
Lūgums iesniegt precīzus un 

pilnīgus aprakstus, konkrēti no-
rādot apbalvojumam pieteiktās 
personas sasniegumus, kā arī pa-
matojumu, kādēļ persona tiek ie-
teikta apbalvojamam 2020. gada 
Valsts svētkos. Veidojot aprakstu, 
lūgums ievērot Jēkabpils novada 
pašvaldības apbalvojumu piešķir-
šanas nolikumu (atrodams paš-
valdības interneta vietnē www.
jekabpilssnovads.lv).

Pieteikumus ar norādi “Ap-
balvošanai Valsts svētkos” var ie-
sniegt:

– fiziski slēgtā aploksnē (pa-
rakstītus) Jēkabpils novada paš-
valdībai administrācijā Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī vai pagastu pār-
valdēs nogādāšanai uz adminis-
trāciju;

– parakstītus ar drošu elektro-
nisko parakstu uz e-pastu: no-
vads@jekabpilsnovads.lv

Pēc noteiktā termiņa iesniegtie 
pieteikumi netiks izskatīti.

Jēkabpils novada pašvaldība

Oktobrī notiks iedzīvotāju 
informēšanas un viedokļu 
apmaiņas sanāksmes 
Jēkabpils novada pašvaldībā

19. oktobrī (pirmdien):
plkst. 17.00 Kalna kultūras namā Dubultos;
20. oktobrī (otrdien):
plkst. 10.00 Dignājas pagasta pārvaldē - “Kamenes” Vandānos,
plkst. 13.00 Dunavas kultūras namā – “Dunavas skola” Dunavā,
plkst. 18.00 Ābeļu kultūras namā - Aldaunes iela 13 Brodos;
21. oktobrī (trešdien):
plkst. 10.00 Rubenes kultūras namā Rubeņos,
plkst. 18.00 Zasas kultūras namā – Zaļā iela 6 Zasā,
22. oktobrī (ceturtdien):
plkst. 17.30 – Leimaņu tautas namā Leimaņos.

Sanāksmju darba kārtība:
Domes priekšsēdētāja A.Vanaga ziņojums;
Pagasta pārvaldnieka ziņojums;
Aktuāli jautājumi, viedokļu apmaiņa.

Iedzīvotāji var doties uz jebkuru no sanāksmēm, Jūsu viedokli uzklau-
sīs pašvaldības vadība.

Ja nepieciešams autobuss nokļūšanai līdz sanāksmei, aicinām pieteik-
ties pie attiecīgā pagasta pārvaldnieka līdz 15. oktobrim.

Jēkabpils novada pašvaldība

VAKANCE: Farmaceits - aptiekas 
vadītājs SIA “Rubenes aptieka”

Jēkabpils novada pašvaldība 
meklē farmaceitu-aptiekas vadītā-
ju darbam SIA “Rubenes aptieka”, 
adrese: “Zelta sietiņš”, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Amatam nepieciešama vidējā 
izglītība farmācijas jomā ar vismaz 
5 gadu darba pieredzi farmācijā, 
vai augstākā izglītība farmācijas 
jomā.

Atlīdzība noteikta 848 EUR ap-
mērā. Pašvaldība var piedāvāt ap-
dzīvojamo platību.

Motivācijas vēstuli un CV līdz 
2020. gada 16. oktobrim (ieskaitot), 
sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpil-
snovads.lv, vai iesniegt Jēkabpils 
novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Par citiem darba nosacījumiem 
ieinteresētās pie Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektores pa tāl-
runi 25617172.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regu-
las (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko 
atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka:

-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati 
tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi 
un novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu 
amatu;

-iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pār-
zinis ir Jēkabpils novada pašvaldība (kontaktinformācija: 
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5201);

-datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu 
aizsardzības regulās 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un 
c) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba 
likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, visa saņemtā 
informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretenden-
tu atlases veikšanai un pēc konkursa noslēguma tiks iznīci-
nāti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

VAKANCE - palīgstrādnieks 
Zasas pagastā

Jēkabpils novada pašvaldības 
Zasas pagasta pārvalde izsludi-
na  pieteikšanos uz palīgstrādnie-
ka amatu Zasas pagastā uz neno-
teiktu laiku (pusslodze), alga pirms 
nodokļiem 225.00 EUR.

Galvenie darba pienākumi:
Liepu ciema ūdensatdzelzoša-

nas iekārtas darba uzraudzība;
Liepu un Akmeņāru ūdens tra-

ses un skaitītāju darbības uzrau-
dzība; Zāles pļaušana Liepās un 
Akmeņārēs; Citi saimnieciski palīg-
darbi. 

Prasības pretendentam:
Pamata vai vidējā profesionālā 

izglītība;
Augsta atbildības sajūta par vei-

camo darbu, labas komunikācijas 
prasmes, prasme strādāt koman-

dā, kā arī prasme plānot savu dar-
bu un strādāt patstāvīgi;

Vēlama krūmgrieža un motor-
zāģa operatora apliecība.

CV un motivācijas vēstuli lū-
dzam iesniegt līdz 2020. gada  16. 
oktobrim (ieskaitot) Zasas pagasta 
pārvaldē, Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas 
pagastā, Jēkabpils novadā klientu 
apkalpošanas speciālistam vai sūtīt 
uz e-pastu: zasa@jekabpilsnovads.
lv. 

Kontaktinformācija:  
Zasas pagasta komunālās 
saimniecības vadītājs Andrejs 
Hotuļevs, tālrunis 25482463
Klientu apkalpošanas 
speciāliste Aiga Mikušāne, 
tālrunis 65233082
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Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs

Jēkabpils novada pašvaldība 2020. gada 
14. augustā Valsts zivju fonda pasākuma 
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompe-
tencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada 
otrajā kārtā iesniedza projektu “Aprīkojuma 

iegāde zivju resursu aizsardzības pasāku-
miem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs”. 

Projekta mērķis - zivju resursu aizsardzī-
bas nodrošināšana Jēkabpils novada pašval-
dības administratīvās teritorijas publiskajos 
ūdeņos, kvalitatīvi apsekojot ūdenstilpes 
bioloģiskos resursus, kā arī paaugstinot paš-
valdības atbildīgo personu materiāltehnisko 
resursu un iespēju kapacitāti. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 
bezpilota lidaparātu (dronu) ar papildus 
komplektāciju un nodrošināt iegādātā aprī-
kojuma praktiskas apmācības. Ar iegādāto 

aprīkojumu Jēkabpils novada pilnvarotās 
personas zivju resursu aizsardzībā un uzrau-
dzībā spēs kvalitatīvāk veikt zivju resursu 
aizsardzības pasākumus novada ūdenstilp-
nēs, tiks radīti labvēlīgi apstākļi zivju resursu 
saglabāšanai. 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 3079,45, 
no kurām Zivju fonda finansējums – EUR 
2545,00, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 
534,45.

Projektu speciāliste
Līva Stašule

Meža dienu 2020 projekta ietvaros tiek labiekārtots 
Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā

Latvijas sabiedrība 2020. 
gada Meža dienās tiek aicināta 
pievērst uzmanību parku, aleju, 
koku rindu, dendroloģisko stā-
dījumu stāvoklim un palīdzēt 
risināt labiekārtošanu, kā arī ar 
meža apsaimniekošanu saistīta-
jiem jautājumiem.

Jēkabpils novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Akācija 
Plus” Latvju zīmju parkā projekta 
ietvaros stādīs plānotos un iznī-
kušos stādījumus (košumkrūmus 
un kokus), saskaņā ar SIA “Monar-
da” izstrādāto parka plānu. Tāpat 
plānots atjaunot parkā esošo 
Saules zīmi, jo tā ir bojāta un bīs-

tama parka apmeklētājiem.
Šajā gadā projektā ir plānoti 

izglītojoši pasākumi, viens no 
tiem jau ir aizvadīts 24. septem-
brī Zasas muižas parkā, kur Inga 
Buša (“LLKC”, Sēlijas nodaļas 
mežsaimniecības konsultante) 
vadīja izglītojošu pasākumu par 
meža daudzveidību “Iepazīsi-
mies – mežs” Zasas vidusskolas 
4. klasei.

Pēc realizētajām aktivitātēm 
parkā, Leimaņu Tautas namā tiks 
organizēts pasākums par aktua-
litātēm meža nozarē – Jēkabpils 
novadā un Latvijas teritorijā 
kopumā. Ieskatu nozarē sniegs 
Andris Sēlis, Valsts meža dienes-
ta Sēlijas virsmežniecības Jēkab-
pils nodaļas vecākais mežzinis. 
Pasākuma datums un laiks tiks 

precizēts. Lūgums sekot līdzi in-
formācijai pašvaldības interneta 
vietnē www.jekabpilsnovads.lv .

Projektu finansē Meža attīstī-
bas fonds - EUR 700,00 apmērā 
(EUR 135,00 – paredzēts kokma-

teriālam, EUR 565,00 – stādīju-
miem).

Projektu speciāliste
Līva Stašule
Foto: E. Sēle

Jēkabpils novadā tiek realizēts starptautisks projekts vides 
ārkārtas situāciju radīto zaudējumu un seku mazināšanai

Jēkabpils novadu raksturo 
plaši meži, lauksaimniecības 
zeme, dabas objekti un skaistas 
ainavas, Daugava 60 kilometru 

garumā. Meži klāj 47% no Jēkab-
pils novada kopējās platības, kas 
ir viena no lielākajām novada da-
bas bagātībām. Novadā atrodas 

10 Eiropas Savienības izveidotā 
aizsargājamo teritoriju tīkla „Na-
tura 2000” teritorijas: deviņi da-
bas liegumi un daļa dabas parka 
„ Dvietes palienes”. Tās ir vērtī-
bas, ar ko novads lepojas, taču 
arī raisa pietāti, jo dabai piemīt 
varens spēks, novada teritoriju 
pakļaujot neprognozējamiem 
riskiem – plūdiem un ugunsgrē-

kiem. Postoši plūdi Jēkabpils no-
vadu skāra 2013. gadā. Teritorija 
bija applūdusi vairāk nekā 1500 
hektāru platībā, no ārpasaules 
atdalot 26 mājas, bet kopumā 
plūdi skāra 39 mājas, kurās dzī-
voja 82 pieaugušie un 15 bērni.

Lai izstrādātu dabas teritori-
ju ilgtspējīgu vides pārvaldības 
sistēmu, ierobežotu iespējamos 
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riskus un mazinātu ārkārtas si-
tuāciju radītos zaudējumus un 
sekas, Jēkabpils novada paš-
valdība kopā ar partneriem no 
Latvijas un Baltkrievija ir sākusi 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2014. -2020. gadam Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta at-
balstītā projekta ENI-LLB-1-135 
“Ilgtspējīgas vides pārvaldības 
sistēmas attīstība Zemgales re-
ģiona dabas teritorijās un Brasla-

vas Nacionālajā dabas parkā” 
ieviešanu.

Projektā apvienojošies 5 
partneri: Zemgales Plānošanas 
reģions (vadošais partneris), 
Krustpils novada pašvaldība, 
Jēkabpils novada pašvaldība, 
Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu 
akadēmijas Bioloģisko resursu zi-
nātniskais un praktiskais centrs” 
un Nacionālais parks “Braslavas 
ezeri” (Baltkrievija).

Projektā plānots izveidot ilgt-

spējīgas dabas resursu un risku 
novēršanas vadības sistēmu, 
organizēt pasākumus iesaistīto 
mērķa grupu kapacitātes stipri-
nāšanai, uzlabot tehnisko kapa-
citāti vides resursu pārvaldības 
jomā un iespējamo katastrofu 
novēršanā, stiprināt sadarbību 
un palielināt informētību vides 
ārkārtas situācijās, izmantojot 
komunikācijas pasākumus un 
rīkus.

Projekta rezultātā tiks izstrā-
dāts sadarbības plāns dabas re-
sursu un vides ārkārtas situāciju 
pārvaldībai (Krustpils, Jēkabpils, 
Salas, Aknīstes, Viesītes pašvaldī-
bās), izstrādātas jaunas sadarbī-
bas sistēmas, izveidota gudra un 
efektīva ugunsdrošības sistēma 
Nacionālajam parkam “Braslavas 
ezeri”, veikts pētījums par parazi-
tārām infekcijām ūdenskrātuvēs 
projekta teritorijā,   organizēti 
trīs mācību pasākumi mērķa gru-
pām, noorganizētas trīs mērķa 
grupu pieredzes apmaiņas, or-
ganizēti informatīvie semināri 
skolēniem Latvijā un Baltkrievijā 
(kopā astoņi),   noslēguma kon-

ference, iegādāts ekipējums. Jē-
kabpils novads projekta ietvaros 
iegādāsies ugunsdzēsēju aprī-
kojumu brīvprātīgajiem uguns-
dzēsējiem Rubenes un Kalna 
pagastā, pārvietojamo plostu un 
ģeneratoru Dunavas pagastā.

Projekta ieviešana ilgs divus 
gadus, un tā kopējais finansē-
jums ir 443 862,42 eiro, tostarp 
Eiropas Savienības finansējums 
– 399 476,17 eiro. Jēkabpils nova-
da pašvaldības kopējais projekta 
budžets ir 49 913,20 eiro, no ku-
riem 44 921,88 eiro ES finansē-
jums, 4 991,32 eiro – pašvaldības 
līdzfinansējums.

Līva Stašule, 
Jēkabpils novada pašvaldības 

projektu speciāliste
Foto: Gunda Cērmūkša

Šī publikācija ir tapusi ar Eiro-
pas Savienības finansiālu atbal-
stu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīga Jēkabpils no-
vada pašvaldība un tas nevar tikt 
izmantots, lai atspoguļotu Eiro-
pas Savienības uzskatus. Oficiālā 
programmas mājaslapa: https://
www.eni-cbc.eu/llb/en

Veselības veicināšanas aktivitātes 2020. gada septembrī

2020. gada septembrī ar otro 
kārtu atsākās “Veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses 
pieejamības uzlabošana Jēkab-
pils novada pašvaldībā” projekta 
nr.9.2.4.2./16/I/015 aktivitātes. Pro-
jekta otrā kārta paredz aktivitātes 
no 2020. gada līdz 2023. gadam, 

kurā tiks realizētas gan peldētap-
mācības, gan lekcijas par veselīgu 
uzturu, sirds un asinsrites veselību, 
vingrošanas un citas aktivitātes.

15. septembrī Dignājas pagasta 
Vandānos, Ģimeņu iniciatīva cen-
trā notika “Lekcija par uzturu”, kuru 
vadīja sertificēta uztura speciāliste Gundega Rudzīte Aņiščenko. 25. 

septembrī Sociālās aprūpes nama 
“Mežvijas” telpās notika “Prakstis-
kās apmācības par veselīga uztura 
pagatavošanu”, kuras vadīja uztura 
speciāliste Alise Kindzule. Prakstis-
ko apmācību laikā tika iekļauta gan 
vispārizzinošana lekcija par veselī-
gu uzturu, kādi produkti būtu vēla-
mi, no kuriem būtu jāizvairās, gan 
tika gatavotas sāļās uzkodas – ar 
vistas salātiem pildīts lavašs.

Abu nodarbību laikā Jēkabpils 
novada iedzīvotājiem bija iespēja 
atkārtot vai no jauna uzzināt par 

veselīga uztura pamatprincipiem 
un tā ietekmi uz veselību un ikdie-
nu.

Ar šī gada septembrī atsākās arī 
peldētapmācības Jēkabpils nova-
da skolu skolēniem, veicinot skolē-
nu peldētprasmju uzlabošanu.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem 
un piedalīties projekta aktivitātēs, 
ieguldot laiku un zināšanas savā 
veselībā!

Jēkabpils novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste 

Anastasija Krasutina
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Projekts jaunatnes jomas attīstībai “KOPĀ vienā virzienā”

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi lī-
gumu ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. 
gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināša-
na jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 
1.2. apakšadaļas Starpnovadu un starpinstitū-
ciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai 
vietējā līmenī, par projekta “KOPĀ vienā virzie-
nā”, īstenošanu, kura ietvaros arī Jēkabpils no-
vada pašvaldība ir projekta partneris. Projektā 
kopīgi darbosies jaunatnes jomā iesaistītie 
specialisti un jaunieši no Krustpils, Jēkabpils, 
Aknīstes, Viesītes, Salas novada pašvaldībām 
un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, projekta kā 
partneris iesaistīsies arī Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža.

Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa starp-
novadu un starpinstitūciju sadarbību jaunat-
nes darba jomā starp projektā iesaistītajām 
pašvaldībām un stiprināt jaunatnes jomā ie-
saistīto personu un institūciju kapacitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi, plānotas seko-
jošas aktivitātes:

1. Darba grupas izveide, ar mērķi stiprināt 
jaunatnes jomā iesaistītās personas un insti-
tūciju kapacitāti, kurā būs iesaistīti pašvaldī-
bu jaunatnes jomā strādājošie jaunatnes lietu 
speciālisti, jauniešu centru/brīvā laika klubiņu 
darbinieki un jaunatnes darbinieki, citu iestāžu 
speciālisti, kuri veic darbu ar jaunatni, jauniešu 
NVO pārstāvji un pašvaldību jaunieši, kas dar-
bojas Jauniešu domēs, ar mērķi projekta laikā 
veidot starpnovadu un starpinstitūciju jaunat-
nes jomā strādājošo sadarbības tīklu un  ilgter-
miņa sadarbības modeli. Projekta noslēgumā 
darba grupa kļūs par Jaunatnes Konsultatīvo 
padomi.

2. Neformālās izglītības metodēs balstīts 
apmācību cikls un labās prakses pārņemša-
nas pieredzes apmaiņas brauciens. Apmācību 
ciklā paredzēts apmācīt 30 jaunatnes jomā 
iesaistītos speciālistus, nodrošinot apmācības 
par sekojošām tēmām: jaunatnes politika un 
stratēģija vietējā vidē, digitālo rīku, sociālo 
mediju un citu platformu izmantošanu darbā 
ar jaunatni, neformālās izglītības metodes un 
rīki pasākumā “Metožu karuselis” un pieredzes 
apmaiņas brauciens.

3. Balstoties uz jauniešu vajadzībām un ide-

jām, plānots veidot jauniešu digitālo platfor-
mu, kurā vienkopus būs pieejama informācija 
par jauniešu iespējām un aktualitātēm novadā.

4. Jauniešu digitālās platformas atklāšana 
un publicitātes veicināšanas pasākumi un ak-
tivitātes.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 3. 
septembra līdz 2021.gada 20. oktobrim. Pro-
jekta finansējums: EUR 4291,14.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietva-
ros.

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” komanda

uzsākts projekts “Padzeries no stāstu krūzes!”

Biedrība “Sēļu pūrs” uzsākusi Jēkabpils nova-
da 2020.gada NVO projekta “Padzeries no stāstu 
krūzes!” realizēšanu. Projekta mērķis ir popula-
rizēt Zasas pagasta tēlu, izmantojot kultūrvēs-
turisko mantojumu kā tūrisma veicināšanas un 
atpazīstamības rīku.

Projektā piedalās 13 JMS Zasas filiāles au-
dzēkņi, kuri izveidojuši 19 ilustrācijas, kas ataino 
Zasas vēsturiskās leģendas par muižas parku, 
vēsturiskiem un kolorītiem personāžiem. Katrs 
bērns Zasas vēsturi ataino savā mākslinieciskajā 
rokrakstā, izmantojot iztēli, vēstures zināšanas 
un profesionālo pieredzi, ko guvis mākslas skolā.

Biedrība “Sēļu pūrs” ir izgatavojusi 19 make-
tus ar ilustrācijām, kuras uzdrukātas uz 130 krūzī-
tēm. Krūžu komplekti tiks nodoti Zasas pagasta 
pārvaldes iestādēm, lai tos varētu izmantot kā 
prezentācijas suvenīrus.

Šis darbs tapis kopā ar SIA “Drukas namu” 
Raivja Pavloviča vadībā. Rezultāts ir ļoti augstas 
kvalitātes paraugs, ilustrācijas ir spilgtas, grafiski 
labi nolasāmas, krūzītes ir ar patīkamu matētu 

faktūru. Paldies, Rai-
vim un viņa komandai 
par sadarbību, kas 
mums jau ir ilgstoša!

Biedrība “Sēļu 
pūrs” ir izstrādājusi 
ekspozīcijas plaukta 
dizainu kā arī izgata-
vojusi pašu plauktu, 
kur tiks izstādīta un 
glabāta 19 stāstu krū-
žu kolekcija. Plaukta 

dizains veidots tā, lai iekļautos jau esošajā “Sēlija 
prasmju muzeja” ekspozīcijā.

Kopā ar muzeja vadītāju tiek izstrādāti un sa-
gatavoti atjautības spēles “Padzeries no stāstu 
krūzes!” jautājumi.

Šī radošo darbu kolekcija tiks nodota muzeja 
glabāšanā, kur to varēs apskatīties gan Zasas ie-
dzīvotāji, gan tūristi un viesi.

Projektā vēl paredzēts prezentācijas pasā-
kums un atjautības spēles testēšana, kas notiks 
20.oktobrī plkst. 11.00 “Sēlijas prasmju muzejā” 
Zasā. Laipni gaidīsim visus, kas vēlas padzerties 
no stāstu krūzes un iepazīties ar ilustrāciju auto-
riem.

Biedrība “Sēļu pūrs”
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Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 27. augusta domes sēde (protokols Nr. 13):
LĒMUMS Nr.254: Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to sais-

tītās nokavējuma naudas dzēšanu maksātnespējīgajai personai/uzņēmu-
mam

Dzēst L.L. nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu un nokavē-
juma naudu par zemi un ēku EUR 48,30 apmērā.

Dzēst SIA “Kalna Babrāni”, reģistrācijas Nr.45404001909, nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparādu summā EUR 1739,95, kā arī ar to saistīto nokavējuma nau-
du.

LĒMUMS Nr.256: Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu bez-
mantinieka īpašumam

Dzēst M.R. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā EUR 10.30, kā 
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

LĒMUMS Nr.257: Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 

103,40 24 personām, saskaņā ar sarakstu “Nekustamā īpašuma nodokļu pārmak-
su saraksts” uz 1 lapas.

LĒMUMS Nr.258: Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un no-
kavējuma naudas dzēšanu

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā EUR 470.93, kā arī 
ar to saistīto nokavējuma naudu, 23 personām saskaņā ar klāt pievienoto pieliku-
mu (Parādnieku saraksts) uz 1 lapas. 

LĒMUMS Nr.259: Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas 
maksas pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nā-
ves gadījumā

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu summā EUR 541.20, kā arī 
ar to saistīto nokavējuma naudu, 13 personām saskaņā ar klāt pievienoto pieliku-
mu Nr.1 (Mirušo personu parādnieku saraksts) uz 2 lapām.

Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību atzīt par bezcerīgiem debitoriem 
zemes nomas parādus un izslēgt no Jēkabpils novada pašvaldības bilances EUR 
146,32 14 personām saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu Nr.2 (Zemes nomas 
parādnieku saraksts) uz 1 lapas.

LĒMUMS Nr.260: Par meža cirsmas, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 
pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā pla-
tībā 12,21 ha, kuras atrodas nekustamā īpašuma “Ezeri” (kad.nr. 5698 006 0132) 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 006 0130, Zasas pagastā, kvartā-
lā Nr.2; noteikt meža cirsmas atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) EUR 
50000,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.261: Par nekustamā īpašuma “D/s Liesma Nr.119” Ābeļu pa-
gastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošajam nekustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.119” Ābeļu pagastā (kad.
nr.5648 002 0155), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,1570 ha platībā. Noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 1260,00 un apstiprināt izsoles notei-
kumus.

LĒMUMS Nr.262: Par nekustamā īpašuma “D/s Liesma Nr.120” Ābeļu pa-
gastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.120” Ābeļu pagastā (kad.nr. 
5648 002 0156), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,1470 ha platībā. Noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 1260,00 un apstiprināt izsoles notei-
kumus.

LĒMUMS Nr.263: Par nekustamā īpašuma “Radzītes” Leimaņu pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “Radzītes” Leimaņu pagastā (kad.nr. 5674 005 
0166), kas sastāv no 2 zemes vienībām: 5674 005 0164 – 0,3875 ha platībā un 5674 
005 0165 – 0,39 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 
2670,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.264, 265: Par nekustamā īpašuma novērtēšanu un tirgus 
vērtības noteikšanu

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt dar-
bības nekustamo īpašumu - dzīvokļu Sila ielā 1-12, Zasā (kad.nr.5698 900 0023) 
un Sila ielā 1-21, Zasā (kad.nr. 5698 900 0031) - novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.266: Par nekustamā īpašuma “Krustceles” Zasas pagastā 
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

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, par 
brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 8857,11 un piedā-
vāt A.L. to pirkt par nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.267: Par nekustamā īpašuma Rubenes pagastā atsavināša-
nu 

Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli “Liepu Gatve 3”-6 Slatē zemesgrāma-
tā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.268, 269: Par īres tiesību piešķiršanu 
Piešķirt īres tiesības K.R. uz dzīvokli “Liepas 8”-2 Liepās (dzīvokļa kopējā platī-

ba 46,90 m2, kad.apz.5698 005 0108 001 002), S.V. uz dzīvokli “Liepas 11”-2, Liepās 
(dzīvokļa kopējā platība 47,80 m2, kad. apz. 5698 005 0102 001 002), A.P.T. uz dzī-
vokli “Kastaņi”-12 Dunavā (dzīvokļa kopējā platība 61,40 m2, kad. apz. 5654 004 
0262 001 012) uz 1 gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumus.

LĒMUMS Nr.271: Par nekustamā īpašuma D/s Liesmu Nr.97 Ābeļu pagas-
tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s Liesma Nr.97 Ābeļu pagastā (kad.nr.5648 
002 0133) 0,09 ha platībā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.272: Par ceļa servitūta nodibināšanu
Nodibināt ceļa reālservitūtu par labu nekustamajam īpašumam “Purenes” 

Dignājas pagastā zemes vienībai ar kad. apz. 5652 005 0139 un noslēgt līgumu ar 
J.B. par reālservitūta nodibināšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību.

LĒMUMS Nr.273: Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai
Nepiešķirt finansējumu SIA “Ezerrozes grāmatas” (Rīga) Ligitas Ābolnieces 

grāmatas “Dzīles gaisma” izdošanai.
LĒMUMS Nr.274: Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Akācija Plus”
Piešķirt finansējumu EUR 300 biedrībai “Akācija Plus” zīmju atjaunošanai Lat-

vju zīmju parkā Leimaņos no 2020. gadā budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrī-
bām un nodibinājumiem.

LĒMUMS Nr.275: Par finansējumu Ābeļu pagasta autoceļu remontam
Piešķirt 2020. gada budžetā 33337,00 EUR Jēkabpils novada pašvaldības 

Ābeļu pagasta autoceļu Nr.1-34 “Pīlādži-Apsītes 0-0,175 km, Nr.1-33 “Radžusalas-
Veldzes” 0,0-0,23 km un Nr.1-5 “Jaunrozes-Jēkabpils”, 0,51-1,61 km virsmu atjau-
nošanas ar divkārtu apstrādi pabeigšanai, piešķirot finansējumu no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem.

LĒMUMS Nr.276: Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada audžu-
ģimenēs ievietotiem bērniem dalībai nometnē

Piešķirt biedrībai “Silta sirds” finansējumu EUR 600,00 par trim Jēkabpils no-
vada bērniem audžuģimenēs dalībai diennakts nometnē, saskaņā ar piestādīto 
rēķinu. 

LĒMUMS Nr.277: Par finansējumu pedagogu amatiem pielīdzināmiem 
amatiem izglītības iestādēs

Apstiprināt finansējumu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām pedagogu amatiem pielīdzināmajiem amatiem sekojo-
šās Jēkabpils novada izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta sekojošās no 
2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Amats
Amata likmju 

skaits

Algas likme
EUR par pilnu 

slodzi

Ābeļu pamatskola Sociālais pedagogs 0,8

790,00Zasas vidusskola Sociālais pedagogs 0,8

Zasas vidusskola Internāta skolotājs 2

LĒMUMS Nr.278: Par grozījumiem 2019. gada 28. novembra Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.395

No 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim noteikt sekojošu amata vie-
nību skaitu Zasas vidusskolā: dežurants (profesijas kods - 962905, slodze – 1, 
mēnešalgas maksimālais apmērs par pilnu slodzi - EUR 450). No 2020. gada 1. 
septembra izslēgt sekojošu amata vienību skaitu Ābeļu pamatskolā: aukle (pro-
fesijas kods - 5311 01, slodze – 1, mēnešalgas maksimālais apmērs par pilnu slodzi 
– EUR 450). No 2020. gada 1. septembra noteikt sekojošu amata vienību skaitu 
Ābeļu pamatskolā: aukle (profesijas kods - 5311 01, slodze – 2, mēnešalgas mak-
simālais apmērs par pilnu slodzi – EUR 450).

 LĒMUMS Nr.279: Par pabalstiem mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mā-
cības Jēkabpils novada izglītības iestāžu 1. klasē

Nodrošināt pabalstu izmaksu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācības Jē-
kabpils novada izglītības iestāžu 1. klasē 2020./2021.mācību gadā skolēniem, 
kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās: vienreizējā pabalsta apmēru 1 
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skolēnam noteikt EUR 50, pabalsta izmaksu veikt pēc izglītības iestādes vadītāja 
izdota rīkojuma atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētajiem da-
tiem par skolēnu skaitu 1. klasē 2020. gada 1. septembrī.

LĒMUMS Nr.280: Par amata vienību skaitu un amata likmi Jēkabpils 
novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz piecu gadu vecuma bērnu ap-
mācībā

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu līdz piecu gadu 
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pirmsskolas izglītības skolotāju mēneša 
darba algas likmi un amata vienību skaitu no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. 
gada 31. decembrim sekojoši:

Izglītības iestāde Stundu skaits 
likmēs

Algas likme EUR par pilnu 
slodzi

Ābeļu pamatskola 3

790,00
Dignājas pamatskola 1,8

Rubeņu pamatskola 1,5

Zasas vidusskola 3

LĒMUMS Nr.281: Par grozījumiem 2019.gada 28.novembra Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.395

No 2020. gada 1. septembra izslēgt štata vietu: datorspeciālists Ābeļu pamat-
skolā (profesijas kods - 2522 04, slodze - 0,25, mēnešalgas maksimālais apmērs 
par pilnu slodzi – EUR 565).

No 2020. gada 1. septembra izveidot jaunu štata vietu – datorspeciālists (pro-
fesijas kods - 2522 01, mēnešalgas maksimālais apmērs par pilnu slodzi – EUR 
833) ar slodžu sadalījumu pa skolām: Ābeļu psk. - 0,3, Dignājas psk. - 0,2, Rubeņu 
psk. - 0,2, Zasas vsk. - 0,3.

LĒMUMS Nr.282: Par nekustamā īpašuma “Žubītes” Dignājas pagastā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Žubītes” Dignājas pagastā (kad.nr.5652 005 
0008) 1,2 ha platībā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.283: Par finansējumu mikroautobusa iegādei Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvaldei

Piešķirt 2020. gada budžetā EUR 12000,00 Jēkabpils novada pašvaldības Jē-
kabpils novada Kultūras pārvaldei mikroautobusa iegādei.

LĒMUMS Nr.284: Par pašvaldības institūciju amatpersonu un dar-
binieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai (autobusu vadītāji)

No 2020. gada 1. septembra izslēgt sekojošu amata vienību skaitu:

Profesijas kods Amata nosaukums Slodze

Mēnešalgas maksimālais 
apmērs

EUR par pilnu slodzi

8331 01

Autobusa vadītājs
Ābeļu psk.1

Dignājas psk. 1
Dunavas PP 1
Leimaņu PP 1

Zasas vsk.1
Rubeņu psk.1

6 624

 No 2020. gada 1. septembra noteikt sekojošu amata vienību skaitu:

Profesijas 
kods Amata nosaukums Slodze

Mēnešalgas maksimālais 
apmērs

EUR par pilnu slodzi

8331 01

Autobusa vadītājs
Ābeļu psk.-1

Dignājas psk.-2
Zasas vsk.-2

Rubeņu psk.-1

6 624

2020. gada 3. septembra ārkārtas domes sēde (protokols Nr.14):
LĒMUMS Nr.285: Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta finansē-

šanai
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības pado-

mei atļauju aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē par summu EUR 128212,31 uz 
10 gadiem ar atlikto maksājumu – 1 gads, ar kreditora noteikto procentu likmi 
investīciju projekta “Administrācijas telpu daļas pārbūve par pirmsskolas izglītī-
bas iestādei aprīkotām telpām un telpu grupas lietošanas veida maiņa Jēkabpils 
novada Zasas pagastā” realizēšanai. 

2020. gada 24. septembra domes sēde (protokols Nr.15):
LĒMUMS Nr.286: Par nekustamo īpašumu maiņu

Atsavināt Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību ar kad. 
apz. 5648 001 0190 ar kopējo platību 0,31 ha, mainot to pret SIA “Selko īpašu-
mi” īpašumā esošu zemes vienību ar kad. apz. 5648 001 0193 ar kopējo platību 
0,4824 ha, maiņas procesā iegūto īpašumu pievienojot Jēkabpils novada pašval-
dības nekustamajam īpašumam Jaunrozes-Kļavas, Ābeļu pagastā ar kad.nr. 5648 
001 0224.

LĒMUMS Nr.287: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa “Vārpas”-18 Vandā-
nos atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokli “Vārpas”-18 Vandānos (kad.nr. 5652 900 6612), kas sastāv no 
dzīvokļa Nr.18, 59,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas (597/8336) no bū-
ves un (597/8336) no zemes par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma no-
sacīto cenu EUR 1737,53 un rakstveidā piedāvāt pirkt B.A. un ģimenes locekļiem, 
par nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.288: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.21, Sila ielā 1, 
Zasā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli Sila iela 1-21 Zasā (kad.nr. 5698 900 0031), kas sastāv no dzīvokļa 
Nr.21, 75,50 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas (725/16007) no būves un 
(725/16007) no zemes par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu EUR 2108,09 un rakstveidā piedāvāt pirkt R.T. un ģimenes locekļiem, par 
nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.289: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.12, Sila ielā 1, 
Zasā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli Sila iela 1-12 Zasā (kad.nr. 5698 900 0023), kas sastāv no dzīvokļa 
Nr.12, 60,9 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas (609/16007) no būves un 
(609/16007) no zemes par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto 
cenu EUR 1808,09  un rakstveidā piedāvāt pirkt G.M. un ģimenes locekļiem, par 
nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.290: Par “Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-
2027.gadam” izstrādes uzsākšanu

Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.
gadam izstrādes uzsākšanai, Darba uzdevumam un izpildes termiņiem un izstrā-
des vadības grupas sastāvam: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddi-
rektors, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, Krustpils novada domes priekš-
sēdētājs, Salas novada domes priekšsēdētājs, Viesītes novada domes priekšsē-
dētājs, Aknīstes novada domes priekšsēdētājs.

LĒMUMS Nr.291: Par “Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021.-2035. gadam” izstrādes uzsākšanu

Piekrist jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanai, Darba uzdevumam un izpildes termi-
ņiem un izstrādes vadības grupas sastāvam: Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības izpilddirektors, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, Krustpils 
novada domes priekšsēdētājs, Salas novada domes priekšsēdētājs, Viesītes no-
vada domes priekšsēdētājs, Aknīstes novada domes priekšsēdētājs.

LĒMUMS Nr.292: Par nekustamā īpašuma “Mežzeme” Kalna pagastā 
nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Mežzeme” Kalna pagastā (kad.nr. 5666 006 0106), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 5,63 ha platībā ar kad. apz. 5666 006 0106.

LĒMUMS Nr.293: Par nekustamā īpašuma Kalna pagastā ar kad.nr. 5666 
002 0039 atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums Kalna pagastā ar kad.nr. 5666 002 0039, kas 
sastāv no 1 zemes vienības 12,50 ha platībā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai 
un piešķirt nosaukumu “Mežmalas”. Nekustamajam īpašumam paliek reģistrē-
tais zemes lietošanas mērķis.

LĒMUMS Nr.294: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Zemturi” Leimaņu pagastā zemes vie-

nības ar kad. apz. 5674 007 0054 sadalīšanu, saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks.
lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas: 
paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad. apz. 5674 007 0108, aptu-
veni 8,9 ha platībā, paliek nosaukums “Zemturi” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība (NĪLM kods 0201); atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 
5654 007 0109, aptuveni 5,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Melturi” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

LĒMUMS Nr.295: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma “Pļaviņas” Leimaņu pagastā ze-

mes vienību ar kad.apz. 5674 006 0070 un 5674 006 0104 sadalīšanai, saskaņā ar 
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SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienī-
bas sadalīšanas, projektētās zemes vienības Nr.1 (3,6 ha platībā, NĪLM kods 0101), 
Nr.2 (18,5 ha platībā, NĪLM kods 0101), Nr.3 (17,0 ha platībā, NĪLM kods 0201) un 
Nr.4 (37,9 ha platībā, NĪLM kods 0101), Nr.5 (14,9 ha platībā, NĪLM kods 0101), Nr.6  
(3,6 ha platībā, NĪLM kods 0201) paliek nekustamā īpašuma “Pļaviņas” sastāvā.

LĒMUMS Nr.296: Par īres tiesību piešķiršanu 
Piešķirt īres tiesības R.M. uz dzīvokli pēc adreses “Kastaņi”-1 Dunavā (dzīvokļa 

kopējā platība 54,40 m2), ar kad. apz. 5654 004 0262 001 001, uz 1 gadu kā palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.297: Par medību tiesību nomu Ābeļu pagastā 
Piešķirt Biedrībai Mednieku klubs “Graudiņi” medību tiesības uz 5 gadiem 

nekustamā īpašuma “Kumelītes” Ābeļu pagastā (kad.nr.5648 008 0171) zemes 
vienībā ar kad. apz. 5648 008 0171 – 36,47 ha platībā. Noteikt medību tiesību 
lietošanas maksu par visu iznomāto platību (36,47 ha) EUR 18,24 gadā bez PVN 
un lūgt Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas saskaņojumu.

LĒMUMS Nr.298: Par grozījumu 2017. gada 24. augusta domes lēmumā 
Nr. 226 apstiprināšanu

Veikt grozījumus ar 2017. gada 24. augusta lēmumu Nr.226 apstiprinātajā 
Dienesta transportlīdzekļu 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 sa-
raksts ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvietām” 2., 6., 8., 16. un 
18.punktu jaunā redakcijā. Svītrot 19. punktu.

LĒMUMS Nr.299: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2020. gada 
23. janvāra lēmuma Nr.15 Pielikuma aktualizētā Investīciju plāna 23. pun-
ktā

Grozīt Jēkabpils novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.15 Pieliku-
ma “Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam” aktualizētā 
Investīciju plāna 23.punktu:

Projekts “Pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras un segumu uzlabošana” 
- Indikatīvā summa EUR 983 670, no tiem pašvaldības budžets – EUR 815 000, 
Citi finansējuma avoti – EUR 168 670; Projektā plānotās darbības - tiek īstenoti 
Jēkabpils novada autoceļu attīstības programmā plānotie ceļu un ielu pārbūves 
un atjaunošanas projekti; tiek veikta pašvaldības autoceļu Nr.7-7 Upespriekulāni-
Ziedi (Kalna pagastā), Nr.4-1 Rubeņi-Asare, Moču ielas (Rubenes pagastā), Nr.3-
6 Tālivaldes – Piesaules-Krusts (Dunavas pagastā) seguma atjaunošana; Ozolu, 
Biržu, Smilgu, Lejas, Aldaunes ielu (Ābeļu pagasta Brodu ciemā), Lauku, Zaļās 
ielas (Zasas pagastā, Zasas ciemā) segumu atjaunošana un uzlabošana (divkārtu 
virsmas apstrāde). Projekta realizācija: 2020.-2021g.

LĒMUMS Nr.300, 301: Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju pro-
jektu iesniegšanu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai ekonomisko un 
sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam In-
vestīciju plānā iekļautā investīciju projekta “Moču ielas un autoceļa Nr.4-1 Rube-
ņi-Asare seguma atjaunošana Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”, iesniegšanu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma 
saņemšanai. Investīciju projekta īstenošanai noteikt, ka pašvaldība nodrošina 
sekojošo: pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 30 % apmērā no būvdarbu ko-
pējām izmaksām EUR 202589,40, kas sastāda EUR 60776,82; dokumentācijas sa-
gatavošanu un iesniegšanu vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 
EUR 141812,58 uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu 1 gads, atmaksu garantējot 
ar pašvaldības budžetu; investīciju projekta uzsākšanu un līdzfinansējuma no-
drošināšanu 2020. gadā un pabeigšanu 2021. gadā; veikto investīciju uzturēšanu 
nākotnē un to ilgtspēju.

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam In-
vestīciju plānā iekļautā investīciju projekta “Autoceļa Nr.7-7 Upespriekulāni-Ziedi 
atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai. Investīci-
ju projekta īstenošanai noteikt, ka pašvaldība nodrošina sekojošo: pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu 30 % apmērā no būvdarbu kopējām izmaksām EUR 
142048,43, kas sastāda EUR 42614,53; dokumentācijas sagatavošanu un iesnieg-
šanu vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR 99433,90 uz 10 ga-
diem ar atlikto maksājumu 1 gads, atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu; 
investīciju projekta uzsākšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 2020. gadā un 
pabeigšanu 2021. gadā; veikto investīciju uzturēšanu nākotnē un to ilgtspēju.

LĒMUMS Nr.302: Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispā-
rējās vidējās izglītības iestāžu izmaksām uz 1 audzēkni apstiprināšanu no 
2020. gada 1. septembra

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz 1 audzēkni, kas 
aprēķinātas pēc 2019. gada naudas plūsmas un izglītojamo skaita uz 2020. gada 

1. septembri:

Nosaukums Izmaksas uz 1 

audzēkni EUR

Ābeļu pamatskola 87,51

Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupa 127,34

Dignājas pamatskola 173,22

Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 142,45

Rubeņu pamatskola 105,78

Rubeņu pamatskolas struktūrvienība “Zelta sietiņš” 120,54

Zasas vidusskola 108,22

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 118,81

LĒMUMS Nr.303: Par grozījumu apstiprināšanu
Apstiprināt grozījumus kārtībā “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām” (apstiprināta ar 2018. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr.251 
(protokols Nr.14).

LĒMUMS Nr.304: Par Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestāžu direktoru mēneša darba algas likmes apstiprināšanu

Apstiprināt vispārējās izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu no 2020. 
gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam sekojoši:

Nosaukums
Amatalgas likme 

EUR (mērķdotācija)
Amatalgas likme 
EUR (pašvaldība)

Kopā amatalga 
EUR

Ābeļu pamatskolas 
direktors 1164,00 0 1164,00

Dignājas pamatskolas 
direktors 521,00 427,00 948,00

Rubeņu pamatskolas 
direktors 830,00 226,00 1056,00

Zasas vidusskolas 
direktors 1220,00 0 1220,00

LĒMUMS Nr.305: Par Zasas vidusskolas direktora vietnieka atlīdzību
Apstiprināt Zasas vidusskolas direktora vietnieka darba algas likmi un amata 

vienību skaitu apmaksai no pašvaldības budžeta no 2020. gada 1. septembra līdz 
2021. gada 31. augustam sekojoši: Skolas direktora vietnieks (profesiju klasifika-
tora kods - 1345 09, amata likmju skaits - 0,2, algas likme par pilnu slodzi – EUR 
934,00).

LĒMUMS Nr.306: Par finansējumu vispārējās pamatizglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
Dignājas pamatskolā un Rubeņu pamatskolā

Apstiprināt vispārējās pamatizglītības skolotāju mācību priekšmetu un izglītī-
bas programmās paredzēto nodarbību apmaksu no pašvaldības budžeta seko-
jošās Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septem-
bra līdz 2021. gada 31. augustam un amata vienību skaitu sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Mācību priekšmeti un 
izglītības programmās 
paredzētās nodarbības

Stundu 
skaits 
likmēs

Amata 
likmju 
skaits

Algas likme
EUR par pilnu 

slodzi

Dignājas 
pamatskola

izglītības iestādes 
bibliotekārs

0,1

790,00

individuālās nodarbības 0,65

pagarinātās dienas 
grupas skolotājs

0,3

klases audzināšana 0,16

Rubeņu 
pamatskola

klases audzināšana 0,233

pagarinātās dienas 
grupas skolotājs

0,3

LĒMUMS Nr.307: Par debitoru parādu norakstīšanu
Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no 

bilances debitoru prasības pret J.A. par īri un komunālajiem pakalpojumiem so-
ciālās aprūpes namā “Mežvijas”, Mežgalē, Leimaņu pagastā, EUR 52,61, pret T.D. 
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par īri un komunālajiem pakalpojumiem ”Strauti” – dzīvoklis Nr.4, Lašos, Ābeļu 
pagastā EUR 150,11, norakstīt parādu par nekustamā īpašuma nodokli T.D. EUR 
3,43.

LĒMUMS Nr.308: Par Jēkabpils novada pašvaldības 2021. gada budže-
ta prioritātēm

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžeta prioritātes:
1. pašvaldības finansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfon-

du un citu finanšu instrumentu finansēto projektu un programmu ieviešanai, 
uzsākto projektu realizācijai termiņos;

2. pašvaldības ielu un ceļu pārbūve un atjaunošana, viedo tehnoloģiju ie-
viešana transporta infrastruktūrā;

3. novada izglītības iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
modernizācija mācību procesa, tai skaitā attālinātās formas, nodrošināšanai, 
infrastruktūras labiekārtošana, lai nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu iz-
glītību;

4. publiskās ārtelpas un infrastruktūras pilnveide, nodrošinot iedzīvotājiem 
kvalitatīvu, ilgtspējīgu dzīves un atpūtas vidi, viedo tehnoloģiju attīstību, re-
sursu efektīvu izlietošanu.

LĒMUMS Nr.309: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 24.septem-
bra saistošo  noteikumu Nr.7/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020.gada 24.septembra saistošos 
noteikumus Nr.7/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2020.gada 28.maija 
saistošajos noteikumos Nr.5/2020 “Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 
administratīvās atbildības noteikumi”” un nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai (VARAM) saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.310: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 24.septem-
bra  saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēša-
nu Jēkabpils novadā” apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 24. septembra saistošos 
noteikumus Nr.8/2020 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils nova-
dā”” un nosūtīt VARAM saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.311: Par Jēkabpils novada domes 2019. gada 27. decem-
bra lēmuma Nr.428 papildināšanu

Izdarīt grozījumus Jēkabpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmu-
mu Nr.428 apstiprinātajā sarakstā “Pašvaldības amati, kuros atļauts izmantot 
personīgo transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un noteiktās degvielas 
patēriņa normas”.

LĒMUMS Nr.312: Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas ze-
mes nomas tiesību piešķiršanas kārtību

Pilnvarot domes priekšsēdētāju Aivaru Vanagu, viņa prombūtnes laikā 
domes priekšsēdētāja vietnieci Anitu Lemaku, apstiprināt nomniekam neap-
būvēta zemesgabala kopējo nomas maksu gadā. Apstiprināt Iznomājamā ze-
mesgabala nomas cenas izsoles noteikumu paraugformu. Izdarīt grozījumus 
nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību 
piešķiršanas kārtība” (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.05.2015. sē-
des lēmumu Nr.157 .

LĒMUMS Nr.313: Par projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs” īstenošanu

Atbalstīt projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasāku-
miem Jēkabpils novada ūdenstilpnēs” īstenošanu un nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu EUR 534,45 apmērā, kas sastāda PVN. 

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

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica K.Sēlis 

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Informācija no LAD. Platību maksājumi 2020. gadā:

1.) No 16. oktobra avansa maksājumi:
• Vienotā platības maksājuma (VPM) avanss 70% apmērā, jeb ~61 EUR/ha,
• Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avanss 85% apmērā.
Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā 
īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms 
tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī summa tiks pārskaitīta uz lauk-
saimnieka bankas kontu.
2.) No 1. decembra:
• VPM un BLA gala maksājumi,
• Zaļināšana (ZAL),
• Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma (MLS),
• BSA par dārzeņiem, augļiem un ogām,
• BSA par slaucamām govīm, aitām un kazām,
• Vidi saudzējošo metožu pielietošana dārzkopībā (VSMD),
• Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāraugu ieguvei (SVIN).
3.) Pārējie maksājumi 2021. gadā.

Datumi, kuri jāatceras
15. oktobris- pēdējais datums līdz kuram saimniecības pārņēmējam 

jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta mak-
sājumi.

15. oktobris- datums, līdz kuram saimnieciskās darbības veicējiem- paš-
nodarbinātajiem VID jāiesniedz 3.ceturkšņa atskaite, ja kādā mēnesī peļņa 
bijusi lielāka par 430 EUR, un arī atskaite par izlietotajām kvītīm, ja tādas 
bijušas.

31. oktobris- datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) 
apsekošanu.

20. novembris- datums, līdz kuram LAD apkopo iegūto informāciju un 
pašvaldībām tiek nodoti dati par lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekoša-
nu (neapstrādātajām LIZ platībām) nekustamā īpašuma nodokļa papildlik-
mes aprēķināšanai.

Novadi bez lauku attīstības konsultantiem
Saistībā ar darba reorganizāciju Latvijas lauku attīstības un konsultāciju 

centrā ar 1. oktobri -darba attiecības pārtraukusi Jēkabpils novada konsul-
tante Ieva Auziņa. Turpmāk nepieciešamības gadījumā zvanīt uz Jēkabpils 
konsultāciju biroju: ar lopkopību saistītos jautājumos- Ziedītei Bimšteinei 
(t. 28361750, 65207070), ar augkopību un uzņēmējdarbību saistītos jautā-
jumos- Anitai Putkai (t.26511269, 65207071).

Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmī-
gu platību izveidei no 2021. gada

Atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada 
vairs netiks piemērots saimniecībām Kalna pagastā, jo tajā samazinājies 
meža īpatsvars/palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultā-
tā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 
kritērijs.

Iedzīvotāji aicināti ziņot par atrastām beigtām mežacūkām
Beigtās mežacūkās ilgstoši saglabājas inficēt spējīgs Āfrikas cūku mēra 

vīruss, uzsver Pārtikas un veterinārajā dienestā. Viens no efektīviem pasā-
kumiem, kā atveseļot mežacūku populāciju, ir līķu meklēšana un iznīcinā-
šana. Tādēļ dienests aicina iedzīvotājus ziņot pašvaldībai vai Pārtikas un 
veterinārajam dienestam par atrastām beigtām mežacūkām. Ikviens, kurš 
var uzrādīt precīzu beigtās mežacūkas atrašanās vietu, saņem samaksu 
– 30 eiro. No šīs summas gan tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, tādējādi summa, kas nonāk personas kontā, ir 23 eiro un 10 centi. Šīs 
izmaksas tiek segtas no Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmas, kuru 
līdzfinansē Eiropas Komisija. 

Gandrīz trīs mēnešu laikā – no 1.jūlija līdz 25.septembrim – Pārtikas un 
veterinārais dienests no iedzīvotājiem saņēmis ziņojumus par 60 beigtām 
mežacūkām, no kurām tika paņemti paraugi laboratoriskai izmeklēšanai. 
Āfrikas cūku mēris konstatēts 35 gadījumos.

Informāciju apkopoja K.Sēlis



2020 gada 13. oktobris 9No Ābeļiem līdz Jadvigovai

uzlabota infrastruktūra vairākās Jēkabpils novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs

Vairākās Jēkabpils novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
veikti remontdarbi, lai uzlabotu 
infrastruktūru un drošību. Visvē-
rienīgākās pārmaiņas piedzīvoju-
šas Zasas vidusskolas pirmsskolas 
grupas, kas atrodas Zasas pagasta 
pārvaldes ēkā. Tagad pirmsskolas 
grupām ir izveidota avārijas izeja, 
kādas iepriekš nebija, kā arī atse-
višķa ieeja, turklāt darbiniekiem 
izsniegtas speciālas ieejas kartes, 
lai novērstu nepiederošu personu 
iekļūšanu telpās. Sevišķi būtiski tas 
ir šobrīd – Covid-19 pandēmijas 
laikā. Vērienīgs remonts veikts arī 
iekštelpās – tagad pirmsskolas gru-
pu telpas paplašinātas un aizņem 
visu ēkas otro stāvu.

“Sākumā bērnu skaits bija ne-
liels, grupu telpas un guļamtelpas 
aizņēma pagasta pārvaldes otrā 
stāva pusi, kas bija norobežota ar 
sienu,” stāsta Zasas vidusskolas 
direktore Arnita Pore. “Vienā pusē 
bija pirmsskolas grupas, otrā pusē 
bija pagasta pārvaldes darbinieki 
ar saviem kabinetiem. Laikam ejot, 

bērnu skaits kļuva lielāks, kļuva par 
šauru. Ministru kabineta noteikumi 
arī noteica platību, kādai jābūt uz 
vienu bērnu. Tas bija iemesls, lai 
mēs sāktu domāt par telpu papla-
šināšanu.”

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns 
celtniecība” par līgumcenu – vairāk 
nekā 151,3 tūkstoši eiro (neieskaitot 
PVN), un darbus finansēja Jēkabpils 
novada pašvaldība. Plašākas un 
modernākas telpas ļauj pirmssko-
las izglītības iestādei pilnvērtīgāk 
nodrošināt kompetenču pieejā 
balstītas mācības, kas bērnudārzos 
tiek īstenotas jau kopš pagājušā 
mācību gada. Jaunais mācību sa-
turs paredz daudz lielāku praktisko 
darbošanos, kā arī veicina bērnu 

prasmi darboties un 
domāt patstāvīgi. 
Skolotājiem tas nozī-
mē vairāk iekļaut ik-
dienas darba procesā 
bērnu izteiktās idejas. 
Uzlabojot infrastruk-
tūru, Jēkabpils nova-
da pašvaldība ne tikai 
veicina kompetenču 
pieejā balstītas mācī-

bas, bet arī nodrošina bērniem un 
pedagogiem lielāku drošību.

Pārmaiņas piedzīvojusi arī Ru-
beņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Zelta sietiņš”. 
Izremontēts vējtveris, gaitenis un 
garderobe, tāpat arī grupas telpa, 
virtuvīte un sanitārais mezgls. Ru-
beņu pamatskolas direktore Ilona 
Kantāne stāsta: “Galvenās problē-
mas bija tās, ka bija nolietojies sani-
tārais mezgls, izlietnes un caurules, 
kas kādreiz, padomju laikos, bija 
iemontētas, bija jau sarūsējušas un 
tecēja. Tas viss tika nomainīts. Ta-
gad mēs varam lepoties ar sanitāro 
mezglu, kas ir no viena gala līdz ot-
ram izremontēts.”

Bērnudārza zālē izremontēti 
griesti un ieliktas jaunas durvis. 
Būvdarbus veica SIA “Defass-D” par 
līgumcenu – vairāk nekā 24,5 tūk-
stoši eiro (neieskaitot PVN). Izglītī-
bas iestādes kolektīvs arī ikdienā 
rūpējas par infrastruktūru, un dau-
dzas telpas ir diezgan labi saglabā-
jušās. Tomēr ar laiku viss nolietojas, 
tādēļ darbinieki ir priecīgi par atjau-
notajām telpām.

Arī “Zelta sietiņa” bērni mācās 
pēc jaunā standarta, kas nozīmē – 
mazāk teorijas un darba uz papīra, 
bet vairāk praktiskas darbošanās 
un izglītošanās caur spēlēm, rota-
ļām un uzdevumiem dabā.

Jēkabpils novada pašvaldība 
regulāri iegulda līdzekļus arī citu 
novada izglītības iestāžu infra-
struktūras atjaunošanā, piemēram, 
dažādi jauninājumi ieviesti arī Ābe-
ļu pamatskolas pirmsskolas izglī-
tības vietā Brodos, kā arī Dignājas 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
infrastruktūrā.

Sandra Paegļkalne, 
“Vidusdaugavas televīzija”

Skolotāju diena Zasas vidusskolā
Šī gada 2. oktobrī 11. un 12. kla-

ses skolēni iejutās skolotāju lomā 
un ļāva skolotājām saldi atpūsties 
ar gardu kūku.

Rīts sākās ar skolotāju sveik-
šanu. Skolēni dāvināja ziedus, 
apsveikumus un jaukus vārdus sa-
vām skolotājām. Skolotāju dienas 
pasākums, kā ierasts, nenotika 
skolas zālē, jo ievērojam drošības 
noteikumus. Katra klase sveica 
savu skolotāju savā klases kabi-
netā, bet 12. klases skolēni katrai 
skolotājai sagatavoja ziedu puš-

ķus ar apsveikuma kartītēm.
11. un 12. klase vadīja pirmās 

divas mācību stundas. Emocijas 
bija ļoti dažādas – kādam ļoti pa-
tika, kāds pat vēlējās vadīt mācību 
stundas visu dienu, bet citi atzina, 
ka skolotāja profesija ir sarežģīta un 
nevēlas to vairs atkārtot.

Kopumā šī diena bija izdevusies, 
un mēs priecājamies, ka mums iz-
devās iepriecināt skolotājas!

Dita Soldatova, 
skolas arhīva foto
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Jauno mācību gadu Ābeļu pamatskola uzsākusi ar jaunu sparu un ce-
rību, ka šajā darba cēlienā darbs notiks bez tik negaidītiem un krasiem 
pārbaudījumiem, kādus nācās pārvarēt aizvadītajā pavasarī. Diemžēl 
prognozēt epidemioloģisko situāciju valstī nav iespējams, taču skola ir ga-
tava dažādiem scenārijiem, tostarp realizēt attālinātu vai hibrīdfleksiblo 
apmācību. Bet nu – īsumā par nozīmīgākajiem notikumiem skolas dzīvē 
no augusta beigām līdz pat oktobra sākumam!

Lai neapvainojas pieaugušie, kuri skolā pulcējās augusta beigās, to-
mēr jāsāk ar visnozīmīgāko notikumu – jaunā mācību gada sākšanos. 1. 
septembrī mācības Ābeļu pamatskolā uzsāka 133 skolēni (viņu skaitā – 11 
pirmklasnieki) un 35 pirmsskolnieki.

28. augustā Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes 
un Krustpils novadu izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un pašvaldību 
vadītāju sanāksme. Viesi noklausījās skolotājas Ivetas Bērziņas skolēnu 
muzikālo sveicienu, apmeklēja pirmsskolas grupu Brodos, bet pēc paš-
valdību vadītāju vēlējumiem un sveicamo un Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas gratulēto apsveikšanas pievērsās jaunā mācību gada aktualitāšu 
iztirzāšanai.

Septembrī audzēkņi izdomāja un zīmēja, viņuprāt, skolā noderīgas pik-
togrammas. Tagad vairākas no tām ielaminētas un piestiprinātas gan pie 
skolas durvīm, gan pie sienām gaiteņos un klasēs.

Dzejas dienās 8. un 9. klases 
skolēni jau tradicionāli uz bru-
ģa rakstīja dzeju. Šoreiz – pašu 
sacerētas haikas un parafrāzes 
pēc citu dzejnieku tekstiem. Sa-
vukārt 6. klases bērni dāvāja ko-
kiem akrostihu "šalles".

12. septembrī 8. klases au-
dzēkne Madara Berga pasākumā 
Jāņa Akuratera dzimtajās mājās 
skandēja meistara dzeju.

22. septembrī, kā 
ierasts, tika atzīmē-
ta arī Baltu vienības 
diena. Skolā norisi-
nājās arī Krāšņākās 
bizes konkurss, kuru 
organizēja novad-
pētnieku pulciņš. 
Pēcpusdienā estrā-
dē pie skolas krāš-
ņāko galvas rotu 

īpašnieces tika apbalvotas, bet pēc tam klātesošie klausījās skaņās "No 
zāles čuksta līdz vēja auriem" – Gitas Grozas, Beātes Bogdanovas un Valda 
Aleksandrova dzeju un dziesmas dueta Jānis un Laura izpildījumā.

18. septembrī skolā notika Olimpiskās dienas aktivitātes, bet 22. datumā 
Ābeļu pamatskolēni piedalījās Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Sa-
las, Viesītes un Aknīstes novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās rudens 
krosā. 25. septembrī sportoja pirmsskolas grupas Brodos audzēkņi.

25. septembrī 3. klase skolotājas Ievas Lāčplēses vadībā piedalījās Jē-
kabpils Sporta centra rīkotajā pārgājienā apkārt Radžu ūdenskrātuvei. 6,5 
km garajā ceļā bija jāveic dažādi uzdevumi, kurus varēja uzzināt, izman-
tojot kodu lasīšanas aplikāciju. Pārgājiens notika Eiropas Sporta nedēļas 
ietvaros.

1. oktobrī pie skolas gāja vaļā tirgošanās un diņģēšanās rudens gadatir-
gū. Bērni tirgoja pašu gatavotas un audzētas gan ēdamas, gan neēdamas 
lietas. Gaumīgāko tirdzniecības vietu un produktu noformētāji saņēma 
diplomus. Diplomi tika arī tiem, kuri visprecīzāk spēja sarēķināt tirdznie-
cības bilanci.

2. oktobrī, atzīmējot Skolotāju dienu, pedagogu lomās iejutās 9. klases 
audzēkņi. Skolēnu pašpārvalde bija parūpējusies arī par koncertu skolo-
tājiem un arī konkursu skolēniem – bērni mēģināja atpazīt skolotājus pēc 
viņu bērnības fotogrāfijām.

Informāciju apkopoja Valdis Aleksandrovs
Foto no skolas krājumiem

Ar jaunu sparu un cerībām
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Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja 
piedāvājums programmā „latvijas skolas soma”

Sācies ne tikai jauns mācību gads, bet arī 
laiks, kad ar savu klasi doties jautros piedzīvo-
jumos un apgūt jaunas lietas. Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzejs aicina ciemos gan lielus, 
gan mazus skolēnus! 

Programma "Latvijas skolas soma" ir radīta ar 
mērķi nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam 
iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra lai-
kā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un 
audzināšanas darba saturu un dod iespēju klā-
tienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

Arī Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs 
ir viens no programmas piedāvājumiem.

Muzejs piedāvā divas nodarbības:

1) "Sēlijas prasmju muzeja iepazīšana. Sēlijas 
prasmju muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apska-
te ar uzdevumiem" (mērķauditorija 4.-9.klase)

Apraksts: Sēlijas prasmju muzejā ir iespēja 
apskatīt tipiskākos sēļu sadzīves priekšmetus, 
rokdarbus un iepazīt sēļu izloksni un prasmes 
caur videomateriāliem un praktisku darboša-
nos. Pieejami interaktīvi materiāli par Jēkabpils 
novada literārajiem dižgariem: Raini, Jāni Aku-
rateru, Jāni un Aleksandru Grīniem. Muzejā ir 
apskatāmas mainīgās izstādes. Skolēni iepazīst 
muzeja ekspozīciju, darbojoties grupās un mek-
lējot atbildes muzeja telpās. 

2) "Izzinoša nodarbība "Izdzīvo Zasas muižas 
parka leģendas"" (mērķauditorija 3.-9.klase)

Apraksts: Zasas muižas parks ir 18.gs. veidots 
ainavu parks, kurš ir slavens ar savām leģen-
dām, nostāstiem un gleznainiem skatiem. Gida 

pavadība ir iespēja izstaigāt parku un ieklausī-
ties parka leģendās, nostāstos un vēsturē, tā ie-
pazīstot gan tuvākas apkaimes, gan Latvijas un 
Eiropas vēsturiskos notikumus un sadzīvi. Pa-
staigas laikā skolēni veic dažādus uzdevumus. 

Tiekamies nodarbībās! 
Vairāk par programmas „Latvijas skolas 

soma” piedāvājumiem skat. https://www.
km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projek-
ti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/
aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-
piedavajumu#gsc.tab=0

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju 
muzeja vadītājas v.i.

Eva Sēle

Noslēdzas projekta „Kopienas izaugsmes 
katalizators” īstenošana

Darbu pie šī projekta īstenoša-
nas biedrība „Ūdenszīmes” uzsāka 
šī gada aprīļa mēnesī, un nu ir klāt 
tā noslēgums.

Šī projekta, kas ilgst tikai sep-
tiņus mēnešus, laikā esam pavei-
kuši tiešām daudz: noorganizēti 
semināri septiņās Sēlijas kopienās 
Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes no-
vados; noticis „Vizionāru plenērs” ; 
izstrādāta dialoga spēle “Ka(š)ķīša 
dzirnaviņas”; tapušas septiņu ko-
pienu resursu kartes un attīstības 

algoritmi.
Oktobrī aicinām gan kopienu, 

gan pašvaldību pārstāvjus piedalī-
ties diskusiju forumos par kopienu 
attīstības jautājumiem, kas šobrīd 
ir tiešām aktuāla tēma gan Latvijas, 
gan Eiropas mērogā.

Diskusiju forumi notiks oktobra 
pirmdienās, lai nedēļas sāktos ar 
iedvesmojošu kopā būšanu:

12. oktobrī, pl. 15 00 – Ilūkstes 
novadā, Bebrenes kultūras namā;

19. oktobrī, pl. 15 00 – Jēkabpils 

novadā, Dunavas sabiedriskajā 
centrā;

26. oktobrī, pl. 15 00 – Aknīstes 
novadā, kafejnīcā “Kalniņā”.

Forumu programmā: Iepazīsti-
nāšana ar projekta kopējiem mēr-
ķiem, norises gaitu un rezultātiem; 
kopienu resursu kartes prezentāci-
ja, katrā pašvaldībā akcentējot tās 
teritorijā esošās kopienas, apmā-
cība kartes lietošanā citās pašval-
dības teritorijā esošajās kopienās. 
Ieteikumu kopuma prezentācija, 
rekomendāciju skaidrojums; ka-
fijas pauze; diskusiju spēles „Ko-
pienu attīstības katalizators” pre-
zentācija, praktiskā spēles gaita; 
spēles rezultātu analīze, diskusijas, 
kopsavilkums.

Tomēr līdz ar projekta noslē-

gumu mūsu aktivitātes kopienu 
attīstības jomā turpināsies – lū-
dzam sekot informācijai biedrī-
bas “Ūdenszīmes” facebook lapā: 
www.facebook.com/Udenszimes 
un reģistrēties speciāli šim projek-
tam izveidotā Facebook grupā: Ko-
pienas izaugsmes katalizators.

Daina Alužāne,
Diskusiju forumu koordinatore

Projekta Nr.2020.LV/NVOF/
MIC/001/02 “Kopienas izaugsmes 
katalizators” materiāla izstrādi fi-
nansiāli atbalsta Sabiedrības integ-
rācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par tā saturu atbild bied-
rība „Ūdenszīmes”.

Noslēdzies projekts „Renesanses periods Sēlijas austrumos”

4. oktobrī norisinājās šī projekta 
noslēdzošais pasākums. Neretas 
novadpētniecības muzejā tikā-

mies, lai noklausītos Dr.hist Mārī-
tes Jakovļevas lekciju „Renesanses 
periods Sēlijā”, kā arī saņēmām 

ieteikumus maršruta „Renesanse 
Sēlijā” papildināšanai. Lekcijā uzzi-
nājām daudz jaunu faktu par dzīvi 
15. -17. gs. Sēlijas teritorijā, tai skai-
tā par to, kā pārvaldītas zemes uz 
austrumiem no Dignājas pagasta, 
par reliģisko brīvību un pirmskris-
tīgajām tradīcijām, kas šai reģionā 

bijušas krietni dzīvīgākas nekā pā-
rējā Latvijas teritorijā. Prezentācijā 
redzējām pat spiegu kartes! Tās, 
kuras zviedru inženieri zīmējuši, 
slepeni sekojot Hercoga Jēkaba 
kanālu rakšanas aktivitātēm. Izrā-
dās, ka tieši viņi ir tie, kuru dēļ pie 
Eglaines ietekas Daugavā šobrīd 
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nav lielas tirdzniecības ostas, un 
Aknīste nepārspēj Ventspili kravu 
apgrozījuma apjomos.

Pēc lekcijas noklausīšanās de-
vāmies dienas galvenajā piedzīvo-
jumā – autoceļojuma „Renesanse 
Sēlijā” atklāšanas braucienā. Brau-
ciena dalībnieku kolonnā sastājās 
12 automašīnas, pilnas ar lielākiem 
un mazākiem sēļiem. Jā, teju visi 
dalībnieki bija no Sēlijas – Kal-
dabruņas un Aknīstes, Elkšņiem un 
Viesītes, Jēkabpils un Rubeņiem. 
Piedalījās arī izceļojušie sēļi no Bār-
beles, Rīgas un Jelgavas. Jaunākais 
vēl nebija sasniedzis gada vecumu, 
tas nozīmē – interese par rene-
sanses laika pieminekļiem dzīvos 
arī jaunākajā paaudzē. Braucienu 
vadīja maršruta izstrādātājs Jānis 
Dzimtais, un tā plānojums veido-
jās ļoti intensīvs. Pārsteigums mūs 

sagaidīja Neretas baznīcā, kur 
gluži neplānoti varējām apskatīt 
gan Sēlijas vecākā dievnama iekš-
telpas, gan bēniņus, kuros atklājas 
16.gs.būvniecības paraugs – arku 
izbūves apdare. Tālāk devāmies uz 
Neretas muižu, ko būvējusi Efernu 
dzimta. Šobrīd muiža gaida savus 
jaunos saimniekus, mums atklājot 
varenas drupas un iespaidīgu par-
ku.

Ceļotāju kopbilde, protams, 
tapa pie paša zīmīgākā Sēlijas 
renesanses objekta – Hercoga 
Jēkaba kanāla fragmenta Asares 
pagastā. Tālāk devāmies uz treju 
krogu krustcelēm, un, pārvarot 
nelielus dabiskos šķēršļus, varējām 
aplūkot 16. gs. būvētu caurteku. 
Līdzīgs, taču krietni iespaidīgāks, 
inženiertehniskais piemineklis bija 
aplūkojams arī Gārsenes pagastā, 

un arī piekļuve tam jau krietni sa-
režģītāka. Pilnvērtīgam skatam uz 
šo objektu bija nepieciešami gu-
mijas zābaki.

Tālāk virzījāmies uz Subates 
pilsētu, iepazīstot tās divus cen-
trus un Luterāņu baznīcu. Un tad 
sākās sarežģījumi. Nekas īpašs, ti-
kai diena izrādījās par īsu. Tādēļ ar 
lielām skumjām nācās atteikties no 
Pabēržu privātmiesta, Ilūkstes Je-
zuītu klostera drupu, Sventes ezera 
apmeklējuma. Toties pie noslēgu-
ma objekta – Ēģiptes baznīcas-pa-
spējām tieši saulrietā.

Tomēr šis bija tikai viens no pro-
jektā izveidotā tūrisma maršruta 
“Renesanse Sēlijā” lokiem. Pilnas 
dienas brauciens veidotos, apmek-
lējot objektus pie Daugavas, un at-
klājot vēl citus.

Brauciet paši! Maršruta karte 

ar aprakstiem atrodama adresē: 
ej.uz/renesanseselija

Un sekojiet biedrības „Ūdens-
zīmes” / https://www.facebook.
com/Udenszimes kā arī sadarbības 
tīkla „Sēlijas salas” / https://www.
facebook.com/selijassalas infor-
mācijai, jo iespējams, ka organizē-
sim vēl kādu renesanses braucie-
nu. Un ne tikai to vien, jo radāmā 
un rādāmā Sēlijā ir tik daudz!

Pasākums notiek projekta „Rene-
sanses periods Sēlijas austrumos” ie-
tvaros, to finansiāli atbalsta Latvijas 
valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstītā Zemgales kultūras 
programma 2020 un Jēkabpils no-
vada pašvaldība.

Projekta vadītāja 
Ieva Jātniece

Kultūras darbinieku dienu šogad svinēja 
Atašienes „Annas sātā”

Ik gadu rudenī mūsu reģiona 
kultūras darbiniekiem un bibliote-
kāriem notiek svētku pasākums, ko 
rīko par godu kultūras darbinieku 
dienai. Šogad apkārtējo novadu 
kolēģus pie sevis uzņēma Atašie-
nes kultūras nams „Annas sāta”.

– Kalendārā kultūras darbinieku 
diena gan nav ierakstīta. Tai nav 
noteikta svinamā datuma, kā, pie-
mēram, Skolotāju dienai. Tomēr 
mēs kā radošo nozaru pārstāvji 
savu dienu atzīmējam jau gadu 
desmitiem. Kā savulaik šo svētku 
svinēšanu toreizējā rajona kultūras 
darbiniekiem un bibliotekāriem ie-
dibināja mūžībā aizgājusī toreizējā 

Kultūras nodaļas vadītāja Ludmila 
Bērziņa, tā šo tradīciju ar prieku tur-
pinām arī mēs. Mums šis pasākums 
ir vajadzīgs kā kopā sanākšana, 
kā atkalredzēšanās, arī kā neliela 
atpūta, tāpat iespēja klātienē pa-
runāties citam ar citu un, protams, 

svētku brīdis darba dzīves jubi-
lāru sumināšanas reize, – stāsta 
Inta Tomāne.

Pēc sapulcēšanās „Annas sā-
tas” omulīgajās telpās vispirms 
pasākuma dalībnieki tika aici-
nāti uz īsu dievkalpojumu bla-
kus esošajā Atašienes Sv. Annas 
katoļu baznīcā. Pēc tam Atašie-

nes pagasta pārvaldniece Ilona Za-
lāne ciemiņus veda ekskursijā pa 
pagasta centru un tuvāko apkārtni 
(Marinzejas muiža, Jāņa Zalāna pri-
vātais retro motociklu un senlietu 
muzejs).

Kultūras darbinieku dienas svi-
nības turpinājās ar tālākajām no-
risēm „Annas sātā”, kur vispirms 
notika jubilāru sumināšana, bet 
pēc tam uzaicināto mākslinieku 
– Milleru un Balandinu ģimenes 
koncerts, kurā izskanēja gan ori-
ģināldziesmas un tautasdziesmu 
aranžijas, gan arī tautā populāru 
mūziķu skaņdarbi. Klātesošos uz-
runāja un sveica jubilārus arī Jē-
kabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas 
un Viesītes novadu pārstāvji. Uz-
runā gan Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, gan 
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Jēkabpils novada pašvaldības va-
dītājs Aivars Vanags vēlēja kultū-
ras darbiniekiem turēt un noturēt 
lauku saviesīgās dzīves latiņu arī 
turpmāk, strādājot jaunizveidotā 
Jēkabpils novada sastāvā.

Šogad Jēkabpils apriņķa kul-
tūras darbinieki – darba jubileju 
jubilāri (Aknīstes, Jēkabpils, Krust-
pils, Salas un Viesītes novados) tika 
sumināti gan tajās jubilejās, kas 
bija jau 2019. gadā, gan tajās, kas 

apritēja šogad.
-Principā šos mūsu gadskārtē-

jos svētkus mēs būtu svinējuši ie-
rastajā laikā – pavasarī, taču ierasto 
norisi izjauca ārkārtas situācijas iz-
sludināšana valstī. Tāpēc šoruden 

godinājumus saņem gan aizvadī-
tā, gan šā gada jubilāri, – skaidro 
Inta Tomāne.

Piecpadsmit darba gadus kul-
tūras dzīves veicināšanā aizvadījis 
Sandis Ruļuks, Jēkabpils novada 
Dunavas bibliotēkas vadītājs. Trīs-
desmit darba gadi 2019. gadā ap-
ritēja Intai Tomānei, Jēkabpils no-
vada kultūras pārvaldes vadītājas 
vietniecei metodiskajā darbā. Četr-
desmit gadi darbā aizvadīti Zasas 
bibliotēkas vadītājai Inārai Valainei. 
Viņas jubilejas gads – 2019. Un 
visbeidzot īpašais notikums – 50 
darba gadu jubileju šogad svin Jē-
kabpils novada Kalna bibliotēkas 
vadītāja Maruta Orbidāne.

Fragmenti no 
Ilzes Bičevskas raksta

 laikrakstā “Brīvā Daugava”
K.Sēļa foto

Tiekas deju kolektīvu vadītāji

18. septembrī Jēkabpils novada 
sēžu zālē tikās Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas , Viesītes novadu 
un Jēkabpils pilsētas tautas deju 
kolektīvu vadītāji. Informāciju 

par turpmāko darbu, 2021. gada 
plāniem un repertuāru sniedza 
Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu 
virsvadītāja Elita Treilone. Par jau-
nās sezonas uzsākšanu un kolektī-

viem  pastāstīja kolektīvu vadītāji. 
Pozitīvi, ka kolektīvi ir spējuši šajā 
klusajā periodā  komunicēt un sa-
darboties attālināti, kā arī atrastas 
citas darba formas, lai saglabātu 
sastāvu un varētu darbu turpināt 
un iestudēt jaunas dejas. Šajā laikā, 
kad pastāv ierobežojumi pasāku-
mu rīkošanai, virsvadītāja aicināja 
izdejot iestudētās dejas nelielos lo-
kālos koncertos uzaicinot arī kādu 
vieskolektīvu.

Tika skatīts jautājums par 2021.
gada vasaras lielajiem pasāku-
miem. Daudzi novadi ir noteikuši 
datumus svētkiem, patreiz atklāts 
paliek jautājums par Latgales deju 
svētkiem Preiļos un sēļu svētkiem 
“Sēlija rotā”, kuriem būtu jānotiek 

Ilūkstē. Tika saskaņots deju kolek-
tīvu skates datums – 2021. gada 20. 
martā Viesītes kultūras pilī.

No metodiskajiem materiāliem- 
LNKC mājaslapā tiek papildināts 
deju katalogs ar video un audio 
ierakstiem, arī aprakstiem, tiek at-
jaunots Latviešu tautas dejas Zelta 
fonds. Drīzumā varēs iegādāties 
deju grāmatu Jaunrades dejas XVII. 
Jaunrades deju konkurss notiks jau 
šogad Slampē, Ogrē, Valmierā.

Nākošā gada augustā būs zinā-
mas dejas 2023. gada XXVII Dzies-
mu un XVII Deju svētkiem.

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā

Pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas 
novada mazajām gaismas pilīm

2020. gada 10. septembrī Jē-
kabpils novada bibliotēku darbi-
nieki devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Jaunjelgavas nova-
da bibliotēkām.

Brauciena mērķis – iepazīties ar 
kolēģu darbu, apmainīties ar pie-
redzi un gūt jaunas idejas saviem 
ikdienas darbiem bibliotēkās.

Pirmais pieturas punkts bija 
Staburaga pagasta bibliotēka, kur 
mūs sagaidīja bibliotēkas vadītā-
ja Iveta Ločmele. Iveta ikdienā ir 
ne tikai bibliotekāre, bet tūrisma 
sezonas laikā pilda gida pienā-
kumus, tāpēc vispirms ieklausījā-
mies Ivetas stāstījumā par seno 
Vīgantes muižas parka vēsturi un 

Staburaga klints piemiņas vietu.
Pagasta bibliotēka atrodas 

skaistā vietā pie parka Staburaga 
Saieta namā, mājīgā un gaumīgi 
iekārtotā telpā. Bibliotēkas va-
dītāja pastāstīja par novadpēt-
niecības darbu, varējām aplūkot 
novadpētniecības izstādi veltītu 
rakstnieka Vladimira Kaijaka 90 

gadu jubilejas atcerei.
Turpinājumā tālākais ceļš veda 

uz Sērenes pagasta bibliotēku, 
kuras vadītāja Daina Auermane 
pamatoti var lepoties ar biblio-
tēkas darbu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un po-
pularizēšanā, jo bibliotēkas telpās 
ir novadpētniecības istaba ar ba-
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gātīgu un interesantu eksponātu 
klāstu.

Ierodoties Jaunjelgavā, devā-
mies uz Jaunjelgavas vidusskolu, 
kuras telpās atrodas arī Jaunjelga-
vas pilsētas bibliotēka. Protams, 
vispirms uzmanību piesaistīja ko-
šos toņos dizaineru noformētās 
telpas, modernais tehniskais ap-
rīkojums (bibliotēkā ir video no-
vērošanas kameras). Ar sajūsmu 
klausījāmies bibliotēkas vadītājas 
Ainas Strazdiņas stāstījumā par 
bibliotēkas vēsturi un šodienu. 
Jāpiemin fakts, ka bibliotēkas dar-
binieces veic arī Valsts un pašval-
dības vienoto klientu apkalpoša-
nas centra pakalpojumus. Un vēl 
svarīgs fakts, ka telpu remonts, 
jaunās mēbeles ir iegūtas bez Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalsta, bet gan pateicoties no-

vada finansiālajam atbalstam.
Šī bibliotēka patiesi ir, kā mo-

derna 21. gs. bibliotēka un novē-
lam, lai jaunās telpas   vilina ap-
meklēt bibliotēku!

Neformālā gaisotnē pie kafijas 
tases tika pārrunāti ar bibliote-
kāro darbu saistīti jautājumi, da-
lījāmies pieredzē par bibliotēku 
akreditācijas „noslēpumiem”.

Un tad mēs devāmies uz Dau-
dzeses pagasta bibliotēku, lai 
satiktos ar tās vadītāju Valiju Lu-
cāni. Ar interesi izstaigājām mazo 
un mājīgi iekārtoto   bibliotēku, 
bet galvenais ieguvām lielisku 
grāmatu „Daudzeses pagasta 
vēstures mirkļi”, kur viena no līdz-
autorēm ir pati bibliotekāre Valija 
Lucāne. Pēc sarunām par biblio-
tekāru darbu, Valija mūs aicināja 
apskatīt divas novada sakoptākās 

lauku sētas- atraktīvā „ Pūpolu” 
saimnieka dārzu un rudenīgi krāš-
ņo „Gundegu” māju daiļdārzu . 
Saimnieci Agritu Laizāni gan ne-
izdevās mums mājās sastapt, bet 
dārza skaistums mūs patiešām 
pārsteidza!

Kā sacījis Cicerons : „Ja jums ir 
dārzs un bibliotēka, jums ir viss, 
kas nepieciešams.”

Mūsu nākamā un šī brauciena 
pēdējā pietura- Sunākste. Sunāk-
stē gides lomā iejutās bibliotēkas 
vadītāja Ramona Ukrina.   Su-
nākstes   bibliotēka ir kā maza 
gaismas pils savā pagastā, jo ja 
nebūs bibliotēkas, nebūs vispār 
nekā. Laba sadarbība bibliotēkai 
ir izveidojusies ar vietējo saieta 
namu un tās vadītāju, kopīgi tiek 
plānoti darbi, jo   viena pagasta 
iestādes   nevar būt konkurentes, 

jādarbojas kopīgi-tā uzskata Ra-
mona Ukrina.

Sunākstes vārds ir saistīts ar 
Veco Stenderu un viņa atdusas 
vietu, luterāņu baznīcu (saukta 
Baltā baznīca), Stendera Ābeces 
un nesen izveidoto Augstas Gud-
rības takām.

Šī ir vieta, kur atgriezties vēl un 
vēl. 

Brauciena noslēgumā kopīgi 
secinājām, ka esam guvuši daudz 
lielisku iespaidu, un kādas jaunas 
idejas saviem turpmākajiem dar-
biem.

Paldies Jaunjelgavas novada 
kolēģiem par uzņemšanu!

Jaunām cerībām un radošām 
idejām zeltainu rudeni Jums un 
mums!

Jēkabpils novada bibliotekāri

Atnāc ar savu dziesmu arī šogad!
Stipras tradīcijas salauzt nespēj 

nekas, tāpēc, ņemot vērā valstī no-
teiktos ierobežojumus vīrusa Co-
vid-19 izplatības dēļ, tradicionālais 
koncerts – konkurss “Atnāc ar savu 
dziesmu” notiks arī šogad, taču ci-
tādā, līdz šim neierastā formātā.

Atnākt ar savu dziesmu ciemos 
uz Zasas kultūras namu aicinām šī 
gada 24. oktobrī plkst. 19.00. Kon-
certu – konkursu klātienē šoreiz 
varēs vērot konkursa dalībnieki un 
viņu viesi, savukārt pārējiem inte-
resentiem būs iespēja vērot kon-
certa – konkursa norisi tiešraidē Jē-
kabpils novada Kultūras pārvaldes 
Facebook lapā. Šogad koncertu 
– konkursu vadīs atraktīvais mūzi-
ķis, aktieris, šova “Saimnieks meklē 
sievu” dalībnieks Oskars Bērziņš.

Kā jau ierasts, konkursa dalīb-
nieku sniegumu vērtēs žūrija, kā 
arī tiks izvēlēta skatītāju simpātija 
katrā vecuma grupā. Dalībnieku 
viesiem iespējas balsot klātienē 
nebūs, taču ikviens tiešraides skatī-
tājs varēs atdot vienu balsi par savu 
simpātiju katrā vecuma grupā, tieš-
raides laikā nosūtot SMS uz telefo-
na numuru 20371520. Ar balsoša-
nas nosacījumiem iepazīstināsim 
konkursa norises dienā Jēkabpils 
novada Kultūras pārvaldes Face-
book lapā, kā arī tiešraides sākumā.

Tiekamies mēģinājumos, uz 
skatuves un tiešraidē!

Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja
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Arī Jēkabpils novadā stāda Laimes kokus

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.
/P.Brūvers/

Katram latvietim savu laimes koku dzimtenē!
19. septembrī visā pasaulē notika Pasaules 

talka, kuras mērķis ik gadu ir apvienot cilvēkus 
cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pār-
maiņām. Latvija pasākumam šogad pievienojās 
ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes 
koki”.

Akcijas ietvaros Zasas muižas parkā pie Cu-
kurkalniņa tika iestādīti 50 jauni bērzi un ozoli. 
Kociņus parka dārznieces Anitas Ūbeles vadībā 
stādīja Zasas vidusskolas skolēni, novada do-
mes deputāts Gints Audzītis un parka darbinie-
ki. Jaunie stādi laika gaitā nomainīs vecos kokus.

Vandānos pie Mīlestības kalniņa apstādīju-
mus papildināja arī Dignājas pagasta pārvalde.

Lai katrs iestādītais koks varētu izaugt arī par 
milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas 
ieguldījumu pasaules klimata un ekosistēmas 
līdzsvara atjaunošanā!

Jēkabpils novada pašvaldība

Miķeļdienas pasākums “ Rudens nāca sētiņā…”

Miķelis jeb Miķeļdiena saska-
ņā ar senām latviešu tradīcijām 
tiek svinēta 29. septembrī. Latvju 
dainās Miķelis saukts par labu un 
bagātu vīru un maizes tēvu. Miķeļi 
saistās ar rudens ražas ienākšanos.

Šajā dienā Rubeņu parkā notika 
tematisks pasākums par godu Mi-

ķelim kopā ar Rubeņu pamatskolu. 
Tika veidotas dārzeņu kompozīci-
jas, degustēta saimnieču burciņu 
produkcija, Rubeņu saimnieces 
no “Gardēžu” kopas vārīja rudens 
zupu uz ugunskura. Pirmajā daļā 
kā galvenā aktivitāte bija – bou-
lings. Tika spēlēta atmiņu spēle, 

kā arī veidotas mandalas no dabas 
materiāliem. Noslēgumā Miķeļdie-
nas tradīcijas, dziesmas un rotaļas 
kopā ar folkloras kopu “Kāre”.

Divu stundu garumā izbaudī-
jām atpūtu dabā. Jaunieši aktīvi 
piedalījās ne tikai spēlēs un rotaļās, 
bet arī degustācijā. Paldies visiem 
par kopā būšanu, jo saulainas sil-
tais laiks īpaši priecēja!

Paldies Rubeņu pamatskolas 
kolektīvam, Edītei, Laimai un And-
rim, interešu kopas “Gardēdis” 
saimniecēm, jaunatnes lietu spe-
ciālistei Anastasijai, folkloras kopai 
“Kāre”.

Uz tikšanos!

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā



2020. gada 13. oktobris16 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Izstādei “Sarunas ar ziediem” – 20 gadu jubileja

Kad septembris asteres un dāli-
jas pušķos sien, klāt svētki – “Saru-
nas ar ziediem”.

Pēdējā augusta dienā, spītējot 
lietainajiem laika apstāķļiem, pie 
Leimaņu TN tapa liela “Svētku tor-
te”, veltīta ziedu izstādes 20. gada-
dienai.

Pirmā izstāde notika 2000. gadā, 
tā bija bez temata. Vēlāk katrai iz-
stādei bija sava tematika, piem., 
“lietus blūzs” – lietussargi, Raiņa un 
Aspazijas dzeja – “Mākonītis un Mā-
konīte”, “Zirņa bērni”, “bānītis” u.c.

Idejas autore ir Inita Lāce ar bied-
rības “Akācija Plus” dalībniecēm. 
Katru gadu tika domātas jaunas 
idejas.

20 gadi izstādei ir liels laika sprī-
dis. Paldies visiem čaklajiem puķu 
mīļotājiem, kas iesēja un iestādīja 
vairāk ar domu, ka augusta pēdējā 
dienā tie būs vajadzīgi ziedu izstā-
dei Leimaņos!

Inita Lāce: “Prieks un gandarī-
jums par paveikto. Paldies visiem, 
kas šogad nenobijās no lietus! Pal-
dies visiem par ziediem un darbu!”:

paldies Kiopu ģimenei, kura 
vienmēr sagādāja “lielos” materiā-
lus ( siena un salmu rulļus);

paldies Leimaņu TN vadītājam 
Gintam par idejām un pamatkons-
trukciju izgatavošanu;

paldies kaimiņu pagastu cilvē-
kiem, kuri piedalījās un atbalstīja 
2010. g. ziedu izstādi;

paldies 2019.g. ekspedīcijas “Pa 

Jēkabpils novadu” dalībniekiem, 
kuri veidoja zodiaka zīmes;

paldies Leimaņu pagasta ļau-
dīm, kultūras, tehniskajiem darbi-
niekiem par ziediem, entuazismu, 
nesavtīgo darbu, spītējot dažāda-
jiem laika apstākļiem!

Pasākumam 1. septembrī svēt-
ku noskaņu radīja viesmākslinieki 
ar koncertprogrammu “Haidns un 
Bēthovens dziesmās”— G. Gelgote, 
R. Millers, H. Hansena, O. Silabriedis.

Atskatoties uz šo laiku, kaut kas 
ir aizmirsies, ne viss saglabāts, tā-
pēc aicinām ikvienu dāvināt kādu 
privātu fotogrāfiju no ziedu izstā-
dēm. Vēlamies izveidot bukletu 
vai albumu par ziedu izstādēm 
20 gadu garumā. Fotogrāfijas var 
iesniegt vai iesūtīt Initai Lācei – e-
pasts initaporiete@inbox.lv, Līgai 
Lācītei – leimanubib@jekabpilsno-
vads.lv .

Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

K.Sēļa foto

Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē 2020. gada 

29. septembrī notika seminārs pašvaldību speciālistiem un inte-
resentiem “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!”. Se-
mināru apmeklēja Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kur-
me, Rubenes pagasta dārzniece Laura Traine, Zasas pagasta parka 
dārzniece Anita Ūbele un Jēkabpils novada pašvaldības teritoriā-
lās plānošanas speciāliste Gunda Cērmūkša. 

Ainavu arhitekte Kristīne Dreija sniedza informāciju par parku 
un apstādījumu kopšanu un dendroloģisko stādījumu nozīmi ai-

navā. Interesentiem tika stāstīts kā saglabāt parku vēsturisko vēr-
tību un praktiski demonstrēts kā stādāmi un kopjami jaunie koki 
veco muižu parkos.

Par mežu apsaimniekošanu, koku slimībām, to atpazīšanu dabā 
pastāstīja LVMI Silava direktors Jurģis Jansons. Seminārs noslēdzās 
ar LVMI Silava zinātniskā darbinieka Jāņa Ozoliņa prezentāciju par 
medībām un rīcību ar bebriem apdzīvotās vietās.

Gunda Cērmūkša
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Jēkabpils novada atklātais futbola turnīrs

19. septembrī Dignājas pa-
gastā, Dignājas skolas sporta 
laukumā, 5 komandas sacentās 
Jēkabpils novada atklātajā Fut-
bola turnīrs. Turnīrā piedalījās kā 
Jēkabpils novada komandas, tā 
arī viesi no Līvāniem. Turnīra lai-
kā gan dalībnieki, gan līdzjutēji 
varēja piedalīties individuālajās 
disciplīnās. Labākie tika apbal-

voti gan sieviešu, gan vīriešu 
konkurencē.

Individuālās disciplīnas:
Soda metieni – dalībnieks 

veic 30 soda metienus basket-
bola grozā.

I vieta sieviešu kategorijā – 
Megija Daģe (10 metieni); I vieta 
vīriešu kategorijā – Kaspars Gal-
diņš (18 metieni)

Leņķis – dalībnieks karājas 
stienī ar saliektām kājām 90 grā-
du leņķī.

I vieta sieviešu kategorijā – 
Ingrīda Pavlovska (1 minūte 4 
sekundes); I vieta vīriešu katego-
rijā – Kaspars Galdiņš (2 minūtes 
35 sekundes)

Sitieni (žonglēšana) – da-
lībnieks uzsit visvairāk futbola 

bumbu ar kāju, bumbai neskarot 
zemi.

I vieta sieviešu kategorijā – 
Megija Daģe (3 sitieni), I vieta 
vīriešu kategorijā – Rainers Uru-
jevs (217 sitieni)

FUTBOLA turnīra rezultāti:
III vietu turnīrā ieguva koman-

da SAMURAJI;
II vietu turnīrā ieguva koman-

da GHETTO RAJONS;
I vietu turnīrā ieguva koman-

da DIGNĀJA.
Turnīra laikā labāko vārtsarga 

titulu ieguva Mareks Geižāns, sa-
vukārt pie rezultatīvākā spēlētā-
ja titula tika Ņikita Dubkovs.

Paldies par dalību pasākumā 
kā arī par atsaucību un palīdzību 
pasākuma tapšanā!

Tiekamies nākamajos pasāku-
mos! Lai laba diena!

Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste
Anastasija Krasutina

Jēkabpils novada atklātais “Pusnakts turnīrs”

Sestdien, 5. septembrī, aktīvā 
dzīvesveida un brīvdabas pasā-
kumu piekritēji pulcējās Jēkabpils 
novada atklātajā “Pusnakts turnīrā”. 
Visas dienas garumā dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties gan spēka 
un atjautības, gan veiklības akti-
vitātēs – Spēka gājienā, Izturības 
stafetē, Ūdens ceļā, Zābaka meša-
nā kā arī Bērnu stafetē. Paralēli šīm 
aktivitātēm bija iespēja izmēģināt 

savas spējas sumo cīņās kā arī jau-
nākajiem pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja netraucēti baudīt pie-
pūšamo batutu priekus.

Dienas programmu dalībnieki 
iesāka ar iesildīšanās aktivitāti – 
cīņa par labāko Konora Makgre-
gora gaitas atveidotāju! Sīvā cīņā 
finālā sacentās Megija un Kristiāns. 
Uzvarētāju noteica skatītāju aplau-
si, kuri dienas gaitas titulu sniedza 

Kristiānam.
Katrā disciplīnā tika apbalvotas 

pirmās 3 vietas.
Spēka gājiens – automašīnas 

vilkšana noteiktu attālumu uz laiku
sieviešu konkurencē – I vieta 

Alise Babra, II vieta Sintija Novika, III 
vieta Sigita Dzene

vīriešu konkurencē – I vieta Dai-
nis Štāls, II vieta Lauris Gurtais, III 
vieta Daniels Toms Salmiņš

Izturības stafete – spēka vingri-
nājumi, riepas grūšana, iešana ar 
svariem, svaru celšana

sieviešu konkurencē – I vieta Si-
gita Dzene, II vieta Linda Mīkule, III 
vieta Alise Babra

vīriešu konkurencē – I vieta Dai-
nis Štāls, II vieta Arvis Ziemelis, III 
vieta Mareks Geižāns

jauniešu konkurencē vislabāk 
veicās Danielam Tomam Salmiņam

Zābaka mešana – zābaka meša-
na tālumā

sieviešu konkurencē – I vieta 
Santa Novika Kusiņa, II vieta Alise 
Babra, III vieta Betija Daģe

vīriešu konkurencē – I vieta Rai-
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vis Vasiļjevs, II vieta Dainis Štāls, III 
vieta Mareks Geižāns

Bērnu stafete – klasīšu lekšana, 
florbola bumbas vadīšana, lekšana 
maisos un citas veiklības aktivitātes

I vieta Daniels Tomd Salmiņš, II 
vieta Evelīna Plāne, III vieta Estere 
Kusiņa

Ūdens ceļš – ūdens nogādāšana 
no punkta A uz punktu B izmanto-
jot PVC caurules

I vieta komandai “Šmaukļi”, II 
viet komandai “Meiteņu komanda 
(mammas)” un III vieta komandai 
“Nezinu”

Noslēdzoties pasākuma dienas 
daļai, turpinājās reģistrācija atklātā 
turnīra sporta veidiem. Šogad flor-
bolā sacentās 10 komandas, strīt-
bolā sacentās 5 komandas un plud-
males volejbolā sacentās 6 sieviešu 
un 8 vīriešu komandas.

Florbols – I vieta komandai 
“Straight Forward”, II vieta koman-
dai “Adrians 2.0”, III vieta komandai 
“KKK”

Strītbols – I vieta komandai 
“Sudrabkalns”, II vieta komandai 
“Centri”, III vieta komandai “Krievs 
starp Latviešiem”

Pludmales volejbols –
Sieviešu konkurencē – I vieta 

komandai “Gumaka māsas”, II vieta 
komandai “Lapsas”, III vieta koman-
dai “Rozā”

Vīriešu konkurencē – I vieta ko-
mandai “Projekts”, II vieta koman-
dai “Kniebēji”, III vieta komandai 
“Zābaki”

Visas dienas garumā pasākuma 
aktīvo ritmu nodrošināja DJ Arvis 
un pasākuma vadītājs Aleksandrs. 
Plkst. 21:00 muzikālais noformē-
jumu nomainīja grupa “Bruģis” ar 
dzīvo mūziku. Raitā solī paralēli 
atklātajam turnīram dejotgribētāji 
grieza danci Dunavas skolas pagal-
mā.

Laikapstākļi šoreiz mūs lutināja, 
kā arī liels prieks par dalībniekiem, 
viņu atsaucību!

PALDIES lielu vēlos teikt arī 
brīvprātīgo komandai, tiesnešiem, 
muzikantiem (gan DJ, gan grupai), 
vakara vadītājam, “Atrakcijas Sēlijā” 
pārstāvjiem, kā arī kolēģiem!

Jaunatnes lietu speciāliste 
Anastasija Krasutina

Biedrība “Cirkuži” realizējusi projektu “laipni 
gaidīti Vandānos!”

Šeit skūpsta maizi, ja nokrīt zemē,
Bet izsalkušam ar akmeni nemet.
/P. Paegle/

Laipni gaidīti Vandānos!
Biedrība “Cirkuži” ir realizējusi 

NVO projektu ar Jēkabpils novada 
pašvaldības atbalstu “Laipni gai-
dīti Vandānos!”. Projekta ietvarā ir 
izveidota vizuāli pievilcīga vieta ie-
braucot Vandānu ciemā, Dignājas 
pagastā no Jēkabpils puses.

Ir izgatavots un uzstādīts uz-
raksts VANDĀNI, izgatavots un uz 
karoga attēlots jaunais Dignājas 
pagasta logo, kurā attēlotas Dig-
nājas pamatvērtības – pilskalns, 
baznīca, Daugava, citētas dzejas 
rindas no Dignājas dzejnieka Pēte-
ra Paegles, izveidota košumkrūmu 
dobe.

Projekta rezultātā ir labiekārtota 
publiska ārtelpa, ar apskates objek-
tu, kura popularizē Vandānu cie-

mu, ceļ pašapziņu Vandānu ciema 
iedzīvotājiem.

27.08.2020. biedrības biedri un 
draugi pulcējās kopā uz atklāšanas 
pasākumu, kas tika noorganizēta 
kā talka, lai paveiktu pēdējos dar-
bus – iestādītu košumkrūmus un 

uzvilktu karogu mastā.
Projekta kopējās izmaksas sastā-

da EUR 709,42, no tiem pašvaldības 
finansējums 547 euro un līdzfinan-
sējums EUR162,42.

Biedrības vārdā, Inga Stūrmane

Miķeļdiena Dignājas 
pamatskolā

Ar kopīgu Miķeļa godināšanu 
– dziesmās, rotaļās un dejās Dig-
nājas pamatskolā 29. septembra 
pēcpusdienā svinējām svētkus. 

Klašu kolektīvi skolas zālājā vei-
doja savu rudens ziedu un dārze-
ņu izstādi. Folkloras kopas kapela 
skolotājas Aīdas Bikaunieces va-
dībā spēlēja rudens dziesmas, lieli 
un mazi gāja rotaļās un dziedāja. 

Visiem patika danči “Sēnēs, sē-
nēs”, “Pankūkas”, “Cūka driķos” un, 
protams, rotaļa “Rupmaizkukuls”. 
Neizpalika arī mīklu minēšana un 
ticējumi par Mikeļu laiku.

Turpināsim svinēt gadskārtu 
svētkus un tiksimies Mārtiņdienā!

Folkloras kopa “Dignõjīši”
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Paveiktie darbi pagastu pārvaldēs

Līdz 2020. gada 24. novembrim plānots veikt ārējo elektrotīklu izbū-
vi, ielu apgaismoja ierīkošanu Jēkabpils novada Lašu, Leimaņu, Liepu un 
Sadrabkalna ciematos. Lašos plānots uzstādīt 18 apgaismojuma laternas, 
Liepās - 15, Leimaņos - 23, bet Sudrabkalnā - 31. Darbus veic SIA “AAO Pro-
jekts”, līguma summa - EUR 94 896,10 bez PVN.

Ābeļu pagastā…

Veikta divkārtu apstrāde Ābeļu pagasta autoceļiem Nr.1-34 “Pīlādži-
Apsītes” 0-0,175 km, Nr.1-33 “Radžusalas-Veldzes” 0,0-0,23 km un Nr.1-5 
“Jaunrozes-Jēkabpils”, 0,51-1,61 km.

Dignājas pagastā…
Dignājas pagastā otro reizi tika appļautas ceļmalas ceļiem: Dignāja-

Krustceles, Lauciņi-Dignājas kapi, Kaļvāres purvs-Meņķis.
Uz ceļiem Lauciņi - Dignājas kapi un Kaļvāres purvs – Meņķis izvesti 100 

m3 grants - šķembu maisījums, lai aizbērtu lielās bedres.

Vandānu ciema Veikala un Mārtiņu ielai veikta virsmas dubultā apstrā-
de. Uz katras ielas tiks uzstādīts ātruma ierobežošanas valnis.

Jānis Raubiška,
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs

uzsākta “Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.-2035. gadam” un “Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2021.-2027. gadam” izstrāde

Jēkabpils novada dome 2020. gada 24. 
septembra domes sēdē nolēma piekrist 
jaunizveidojamā Jēkabpils novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam 
un Jēkabpils novada attīstības programmas 
2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanai, 
izstrādes Darba uzdevumiem un izpildes 
termiņiem, izstrādes vadības grupas sastā-
vam: Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētā-
ja vietnieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
izpilddirektors, Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs, Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs, Salas novada domes priekš-
sēdētājs, Viesītes novada domes priekšsē-
dētājs, Aknīstes novada domes priekšsēdē-
tājs.

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2021.-2035. gadam tiks noteikts 
attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes un to īstenošanas vizuāls at-
spoguļojums telpiskās attīstības perspek-

tīvā ievērojot Jēkabpils novada attīstības 
programmu un izvērtējot nacionālā līme-
ņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus 
esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, 
nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes 
procesā. 

Jēkabpils novada attīstības program-
mā 2021.-2027. gadam tiks noteikts rīcību 
kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu 
īstenošanai, ievērojot Jēkabpils novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtē-
jot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas 
reģiona un blakus esošo pašvaldību plāno-
šanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju 
līdzdalību izstrādes procesā un paredzot 
Jēkabpils novada attīstības programmā šā-
das sadaļas: 

1. pašreizējās situācijas raksturojumu un 
analīzi — attīstības tendences, problēmas 
un izaugsmes resursus; 

2. stratēģisko daļu — vidēja termiņa at-
tīstības prioritātes, nepieciešamo rīcības 

virzienu un uzdevumu kopumu, vidējā ter-
miņā sasniedzamos rezultātus (līdz 7 ga-
diem);

3. rīcības plānu (līdz 7 gadiem) — norā-
dot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem 
un finanšu resursiem (kontekstā ar ikgadējo 
pašvaldības budžetu);

4. investīciju plānu (līdz 7 gadiem) sasais-
tē ar ikgadējo pašvaldības budžetu;

5. īstenošanas uzraudzības un novērtē-
šanas kārtību, kurā noteikti rezultatīvie rā-
dītāji un uzraudzības pārskatu sniegšanas 
biežums un saturs;

6. pārskatu par sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem. 

Ar izstrādes Darba uzdevumiem un iz-
pildes termiņiem var iepazīties Jēkabpils 
novada pašvaldības interneta vietnē www.
jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība
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Dunavas pagastā…
Tika pabeigts būvprojekts ”Ārē-

jo sadzīves kanalizācijas tīklu izbū-
vei un nomaiņai un iekšējās kana-
lizācijas nomaiņai daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai “Oši” Dunavas 
pagastā.

Daugavas krastā pie Plostnieku 
pieminekļa tika atjaunots un uzstā-
dīts jauns informatīvais stends.

Ir sākušies rudens sezonas dar-

bi. Turpinās daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju siltummezglu sagata-
vošana un ikgadējā apkope, lai tie 
būtu gatavi jaunās apkures sezo-
nas uzsākšanai.

Aina Rimša,
Dunavas pagasta pārvaldes

 Komunālās saimniecības 
vadītāja

Leimaņu pagastā…
Septembra mēnesī Leimaņu 

pagasta pārvaldes ēkā pabeigts 
mazās aktu zāles kosmētiskais re-
monts. Telpa ieguvusi jaunus krāsu 
toņus un logiem uzstādītas ver-
tikālās žalūzijas. Darbus veica z/s 
“Priedītes”.

Patreiz norit kosmētiskais re-
monts Mežgales katlu mājas tel-
pās. Notiek telpu sienu un griestu 
pārkrāsošana. Darba apstākļu uzla-

bošanas nolūkā paredzēts uzstādīt 
dūmu nosūcēju, sakārtot elektro-
instalāciju un telpās uzstādīt jau-
dīgāku apgaismojumu. Pēc veiktās 
pakalpojuma cenu aptaujas šos 
darbus veic z/s “Priedītes”.

Tuvākajā laikā Leimaņu kapsētā 
virs kapličas centrālās ieejas dur-
vīm paredzēts uzstādīt horizontālo 
un vertikālās ūdens notekas.

A. TropiksRubenes pagastā…
Septembra sākumā ir no-

slēgts līgums ar SIA “Koka ēka” 
par Rubeņu kapu ieejas vārtu 
ar skulpturāliem tēliem konser-
vācijas-restaurācijas darbiem (I 
kārtu), darbus paredzēts veikt 
līdz 13. novembrim. Darbu (II 
kārtu) plānosim nākošajā gadā. 
Rubeņu kapu vārti tiek ie-
kļauti Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā 
kā vietējās nozīmes kultūras 
piemineklis.

Tiek gatavots līgums ar saim-

nieciskās darbības veicēju And-
ri Duļbinski par pašvaldības 
dzīvojamo māju un publisko 
ēku dūmvadu un dabīgās ven-
tilācijas kanālu tīrīšanu, darbus 
jāveic līdz 1. novembrim.

Parkā notiek esošo apstādī-
jumu atjaunošana un regulāra 
kopšana.

Oktobra sākumā tika veikta 
pagasta ceļu planēšana.

Rubenes pagasta pārvaldes 
vadītāja Intra Kurme

Zasas pagastā…

Šovasar tika veikts ceļa “Krust-
celes – Dignāja” Dignājas pagastā 
Nr. 2(5)-3 un Zasas pagastā Nr5(2)-2 
remonts 11,82 km garumā. Ceļam 
tika noņemts uzaugums, rakti ie-
valki, atjaunots ceļa segums. Dar-
bus veica SIA “Mikor”, kopējā līgu-
ma summa - EUR 75'456,20.

1. septembrī svinīgi tika atklāts 
rekonstruētais Zasas vidusskolas 
stadions. Katra klase svinīgajam 
notikumam par godu sporta lauku-
mā attēloja savu klases ciparu.

Stadionā izveidots jauns skrej-
ceļš, ierīkots žogs un ūdens note-
kas. Tāpat ierīkots jauns apgais-
mojums basketbola laukumam, 
atjaunots tāllēkšanas sektors, kā 
arī izveidots lodes grūšanas sektors 

un pludmales volejbola laukums. 
Rekonstrukcijas darbus veica SIA 
“LV ROADS”.

Septembra mēnesī tika veikta 
grants seguma mehanizēta atjau-
nošana 280 m3 apjomā, izgatavots 
un uzstādīts tiltiņš Zasas muižas 
parkā, turpinās darbi pie daudzdzī-
vokļu māju apsaimniekošanas.

Ir noslēgts līgums par dzīvojamo 
māju un publisko ēku dūmvadu un 
dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu, 
aicinam iedzīvotājus būt saproto-
šiem un atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām, kas varētu rasties 
darbu gaitā.

Zasas pagasta pārvalde

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā augustā 
mēnesī noslēgtas 2 laulības, 

septembrī – neviena.

Karjeras konsultācijas 
skolēniem

Šajā mācību gadā skolēnus Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskolās, 
kā arī Zasas vidusskolā konsultē pedagoģe-karjeras konsultante Dace Kal-
niņa-Aleksandrova. Zvani uz tel. 22327269 vai raksti e-klasē!
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dzejas dienas Jēkabpils novadā
Dzejas svētki Raiņa muzejā “Tadenava”

11. septembrī Tadenavā sarīkojuma “Balts mākonīts no debesīm 
laidās, lai nav vairs kas baidās” ietvaros tika svinētas Raiņa un Dze-
jas dienu jubilejas: Rainim – 155, Dzejas dienām – par gadsimtu 
mazāk.

Diena sākās ar dzejas un mūzikas dāvanu stundu, vēlāk sekoja 
paša jubilāra - Raiņa - dzimšanas dienas svinībās, kopā ar Guntaru 
Godiņu un Inesi Zanderi izzinot atdzejošanas noslēpumus un līdz-
darbojoties dzejas darbnīcā. Bija iespēja piedzīvot komiksu tapša-
nas procesu mākslinieces Elīnas Brasliņas vadībā un skatīt viņas 
grāmatu ilustrācijas un zīmējumus animācijas filmai “Jēkabs, Mim-
mi un runājošie suņi”. Ar koncertu uzstājās duets Rihards Rudovi-
čs un Elīna Seile. Tika svinēta bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā 
pupa” atvēršana.

Dzejas dienas J.Akuratera dzimtajās mājās “Jaunzemjos”
Saulainā un siltā sestdienā, 12. 

septembrī dzejas dienu ietvaros 
tikāmies J.Akuratera mājās “Jaun-
zemji” Ābeļu pagastā, kur sirsnīgā 
gaisotnē skanēja sendienu un laik-
metīgā dzeja.

Pasākuma sirds – skolotāja 
un novadpētniece Ausma Bēr-
ziņa klātesošos iepazīstināja ar 
J.Akuratera dzīves gājumu un no-
zīmīgākajiem darbiem, savukārt, 
mājas saimniece Līga Kļaviņa šo 
stāstījumu paspilgtināja ar gleznai-

nu citātu – paša rakstnieka dzimtās 
mājvietas aprakstu.

Esot tik skaistā un sakoptā vietā, 
Ābeļu skolas skolnieces Madaras 
Bergas skaitītais dzejolis izskanēja 
un sapinās tuvējās priežu galotnēs. 
Viss likās tik burvīgi!

Kad tika pieteikts Ābeļu drama-
tiskā kolektīva “Cerība” vadītājs, 
režisors Pēteris Draņevičs, viņa ak-
tieri Maija Veide un Ineta Survillo, 
skatītāji īpaši sarosījās. Tik izjusti un 
dzīvi skanēja J.Akuratera dzejoļi!

Naktsputnu klausīšanās 
pārgājiens Tadenavā

Vēlā 3. oktobra vakarā Tadenavā 
norisinājās Naktsputnu klausīšanās 
pārgājiens. Pirms gājiena iestipri-
noties ar siltu ķirbju zupu, dalīb-
nieki mēroja 6 km garu ceļu dabas 
lieguma “Eglone” teritorijā. 

Gājiena laikā tika saklausīti un 
pamanīti 2 meža pūču pāri, sloka, 
meža pīles un sarkanrīklītes.

Paldies lieliskajiem dalībniekiem 
par kompāniju un atmosfēru! Pal-
dies par pārgājiena vadīšanu un iz-
pratnes par norisēm dabā skaidro-
šanu Dabas aizsardzības pārvaldes 
inspektoram Dagnim Vasiļevskim!

Informācija no Raiņa muzeja 
“Tadenava” Facebook lapas

Piedalies aizraujošā 
orientēšanās pasākumā 
„Barona noslēpums”

Zasas muižas parks ir pilns ar 
interesantiem un amizantiem stās-
tiem par tā vēsturi un leģendām. 
Kādi baroni šeit dzīvojuši? Ar kā-
dām izdarībām viņi nodarbojušies? 
Kādas kaprīzes viņiem bijušas? Ie-
pazīsti nedaudz tuvāk baronu Zasu 
un Greigu vēsturi aktīvā un aizrau-
jošā veidā, piedaloties Jēkabpils 
novada Sēlijas prasmju muzeja or-
ganizētajā orientēšanās pasākumā 
„Barona noslēpums”!

23. oktobrī muzeja telpās plkst. 
17.30- 18.00 piereģistrē savu ko-
mandu. Tajā var būt 2-4 dalībnieki 
un vienam no viņiem jābūt vismaz 
16 gadus vecam. Tā kā orientēša-

nās notiks parkā, tad parūpējies, 
lai esi apģērbies ērti un laikaps-
tākļiem atbilstoši. Nav vairs vasara, 
un vakari vairs nav tik gaiši, tāpēc 
neaizmirsti paņemt arī lukturīti. 
Plkst. 18.10 tiks dots starts pirmajai 
komandai. Komandas trasē dosies 
ar 5 min starpību tādā secībā, kādā 
piereģistrējās.

Paņem līdzi draugus un ģimeni 
un, kas to lai zin, varbūt tieši tava 
komanda būs tā, kura visātrāk spēs 
atklāt barona noslēpumu!

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja 

vadītājas v.i. Eva Sēle
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Lielu artavu pasākuma noskaņai 
deva Arnis Čakstiņš, kurš, dziedot 
savas orģināldziesmas, lika aiz-
mirsties un gribējās dziedāt līdz. 
Visi – gan mākslinieki, gan skatītāji 
vienojās arī kopējā dziesmā.

Ārkārtīgi liels gods bija klausī-
ties arī mūsdienu dzejnieku dar-

bos. A.Bērziņa pasākuma viesus 
iepazīstināja ar Albertu Kreņevski 
– dzejnieku, novadpētnieku, dip-
lomātiskā dienesta darbinieku. 
Pirms katra dzejoļa tika ieskicēts 
dzejoļa tapšanas stāsts. Neslēpšu, 
daudziem klausītājiem bija aizkus-
tinājuma asaras.

Patīkami pārsteidza dzejnieks 
Valdis Aleksandrovs. No skatītā-
ju nosauktajiem vārdiem turpat 
“Jaunzemjos” tapa jauns dzejolis, 
ko skatītāji uzņēma ar īpašu sajūs-
mu.

Liels prieks, ka pasākums bija 
kupli apmeklēts un jauki, ka varēja 

sazīmēt pat četras paaudzes. Tas ir 
lielisks rādītājs!

Noslēgumā pie saimnieces vārī-
tās frikadeļu zupas un tējas vieno-
jāmies par tikšanos nākamgad.

Paldies visiem, kas atrada laiku 
būt klāt un iesaistījās pasākuma 
tapšanā!

Ražas un dzejas tirgus “Dzejas krājumi ziemai” Zasā

Par godu Dzejas dienām un čaklajām sēļu 
saimniecēm, 19. septembrī amatniecības centrā 
“Rūme” Zasā norisinājās pasākums “Dzejas krā-
jumi ziemai”.

Tika rīkots ražas tirgus, kurā varēja piedalīties 
ikviens. Bija iespējams iegādāties mājās darinā-
tus našķus, puķu stādus, rokdarbus, eļļas, uzlē-
jumus, traukus, grāmatas, rotas, senas kartes un 
daudz ko citu. Notika arī produktu degustāciju.

Apmeklētājus ar siltu zupiņu cienāja Sēļu 
lauku sētas "Gulbji" saimniece Rita. Par godu šai 
zupiņai pasākuma dalībnieki kopīgi sadzejoja 
dzejoli. Katram bija savs atslēgas vārds, kurš bija 
jāiekļauj divrindītē. Apvienojot visas divrindītes, 
sanāca "sulīgs" dzejolis ar nosaukumu "Saimes 
zupa":

Tālu šķindēj' tukšs katliņis,
Saimes ļaudis gaidīdamis.
Rudenīgi- garšīgi- smeldzīgi - smaržīgi -
Top zupa raiba kā pupa!
Jo vairāk līst, jo vairāk ūdens,
Jo vairāk ūdens, jo garāka zupa,
Jo garāka zupa, jo vairākiem tiek.
Kas tur stūrī tā kā zars,
Oranžīgi un dikti garš!
Tas vēl iebāzts nav nekur,
Burkāns savu kanti tur!

Lapu pa lapai notīrīts vien,
Kāpostiņš zupas katliņā tiek.
Ja zupai trūkst gardumiņ', 
Gaļa deva treknumiņ'.
Iekšā ielikts gandrīz viss
Atlicis vien tupenis!
Pipars deva asumiņ',
Šķipsniņa sāls - mīlestīb'.
Ugunskura gaismā
Viss sāk gardāks palikt.
Saimniece čakla sieva
Svaigu zupu galdā liks.
Galda tiks klāts un saime nāks, 
Zupas katlu tukšot sāks!
Prāts ja nesas tev uz šļuku,
Ieēd labāk gardu zupu!
Labu apetīti! 
Dienas gaitā ļāvāmies tautasdziesmu meditā-

cijai kopā ar Ingu Karpiču, savukārt vēlāk ar Ingu 
un Daigas Ģeidānes vadītajiem Jēkabpils nova-
da deju kolektīviem “Landi”, “Solis” un “Deldze” 
vērojām viņu kopdarba – videoklipa “Mīļā Māra 
maizi cepa” pirmatskaņojumu. 

Pēcpusdienā “Rūmē” ciemojās mūziķis Kārlis 
Kazāks, bet pasākuma noslēgumā sekoja kon-
certprogrammas “Latviešu dzejas melodijas” 
pirmatskaņojums - Jāņa Rubika oriģinālmūzika 

ar Aspazijas, O. Vācieša, I. Ziedoņa un citu dzej-
nieku tekstiem talantīgu un profesionālu mūziķu 
izpildījumā. Koncerts tika organizēts VKKF atbal-
stītā projekta “Profesionālās mūzikas koncertu 
cikls “Mūzika ārpus ierastās telpas” ” ietvaros.
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Dzejas un dziesmu pasākums “No zāles čuksta līdz vēja 
auriem” pie Ābeļu pamatskolas

22. septembrī estrādē pie 
Ābeļu pamatskolas izskanēja 
dzejas un dziesmu pasākums 
“No zāles čuksta līdz vēja au-
riem”. Pasākums ir kā turpinā-
jums pērn iesāktajai tradīcijai 
– ar dziesmām un poēziju at-
zīmēt Dzejas dienas Ābeļu pa-
matskolā. Tradīciju aizsāka jē-
kabpilietis Valdis Aleksandrovs, 
kurš arī pats raksta dzeju.

“Mērķis ir iepazīstināt sanā-
kušos ar dzeju, ar poēzijas skais-
tumu, kā arī piesaistīt šai vietai 
cilvēkus, ļaut viņiem saskatīt šīs 
vietas skaistumu, izjust skolas 
tradīcijas un senumu,” skaidro 
pasākuma organizators Valdis 

Aleksandrovs. “Skolai šogad ir 
jubileja.”

Ābeļu pamatskolai šogad 
aprit 180 gadi. Dzejas un dzies-
mu pēcpusdiena bija paredzēta 
ikvienam interesentam, bet lie-
lākā auditorijas daļa bija Ābeļu 
pamatskolas skolēni un peda-
gogi. 

Savus dzejoļus pasākumā 
pauda Valdis Aleksandrovs, 
Beāte Bogdanova un Gita Gro-
za. 

Par Dzejas dienām
 Jēkabpils novadā 

informāciju sniedza: 
A.Timofejeva,I. Dombrovska, 

L.Aišpure, S.Paegļkalne

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
maksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa at-
gādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek 
izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties 
jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt 
apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.
lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fi-
ziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitī-
jums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašu-
ma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības 
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

3. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 

1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus 
Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Tas pašvaldībām rada lieku 
zaudējumus pasta izdevumos.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (Jēkabpils novadā līdz 15. 
novembrim) veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epa-
kalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un 
bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveik-
tu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesa-
maksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu 
saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas termiņa tuvošanos.

www.epakalpojumi.lv

Skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs uz 2020. gada 1. septembri

Skola

Klasēs Pirmsskolā

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kopā

2020./21.
PII 1,5-4 gadi

PII 5-6 
gadi

Kopā PII 
2020./21.

Zasas vsk. 10 13 15 13 15 14 11 15 16 9 11 6 148 24 21 45

Ābeļu psk. 11 13 21 12 13 16 18 14 13   131 24 10 34

Dignājas 
psk.

8 4 4 5 3 4 2 6 5       41 11 14 25

Rubeņu 
psk.

5 10 6 4 4 11 5 7 12       64 20 11 31

Kopā 34 40 46 34 35 45 36 42 46 9 11 6 384 79 56 135

Jēkabpils novada izglītības pārvalde
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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 
augusta mēnesī sastādīti 
4 miršanas reģistri 
(2 novada iedzīvotāji), 
septembra mēnesī - 2:

Jānis Jakovļevs 
01.06.1957. -15.08.2020.

Aldis Sviķkalns 
22.07.1947. -22.08.2020.

Milda Dubovska
31.03.1929.- 03.09.2020.

Dzintars Ziemelis
20.09.1939.- 08.09.2020

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem!

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
augusta mēnesī nav 

reģistrēts neviens 
jaundzimušais, savukārt 

septembra mēnesī reģistrēti 
3 - 1 meitene un 2 puiši.

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Jaunākais Zasas bibliotēkā
Zasas bibliotēkā klāt jaunās grā-

matas -
*Kristina Sabaļauskaite “Pē-

tera imperatore” (pirmā diloģijas 
grāmata)

Šī ir ne tikai spēcīga un aizrau-
joša, bet arī nežēlīga grāmata, un 
dažas no tās drūmākajām lappu-
sēm risinās tieši Jākobštatē un Ma-
rienburgā (jeb šodienas Jēkabpilī 
un Alūksnē) - D.Meiere, tulkotāja. 
Romāns balstīts autentiskos attie-
cīgā laikmeta avotos un sagrauj 
jebkādus pasaku stereotipus.

*Simona Deivisa “Mont-
esori mazulis”: Rokasgrāmata 
vecākiem zinātkāra un atbildīga 
cilvēka audzināšanā. Pateicoties 
košajam un smalkajam noformēju-
mam, krāsainajām ilustrācijām un 
fotogrāfijām,šī grāmata iemūžina 
sajūtas un apliecina vērtības, kas 

valda īstā Montesori telpā.
*Daina Šadre “Bruņurupuču 

tango”
1980. gada vasarā nomaļā Lat-

gales ciemā satiekas divi student - 
Zina Volkova un Kārlis Kalējs. Viņa, 
Latgales meitene no vienkāršas 
ģimenes, viņš- slavens ārstu di-
nastijas pēctecis. Tas ir stāsts par 
mūža mīlestību no pirmā skatiena, 
par mīlestības uzvaru starp senu 
noslēpumu un noziegumu. “Bru-
ņurupuču tango” ir Dainas Šadres 
ceturtā grāmata.

*Inga Ābele “Balta kleita”
Grāmatas centrā-deviņu sievie-

šu likteņstāsti. Grāmatas autore 
par darbu saka: “Balta kleita irk ā 
dzīve - skaista, bet vienmēr ievai-
no…” Krājuma mākslinieki Ieva 
Jurjāne un Jānis Esītis.

*Karina Gerhardsena “Mel-

nais ledus”
Tas ir gandrīz patiess stāsts par 

to, ko spēj nodarīt neliels sniegs 
un aukstums un kā tas ietekmējis 
vairākus cilvēkus. “Melnais ledus” 
ir aizraujošs psiholoģiskais trilleris, 
kurā nekas nav tā, kā šķiet. Vaina, 
naids un iznīcība ir degviela, kas 
turpina virzīt šo stāstu uz priekšu 
un rada atriebības saldo garšo.

Un vēl… 2021. gadā laikrakstu 
un žurnālu lasītājiem būs pieejami: 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Padoms 
Rokā, Annas Psiholoģija, Lauku 
Māja, Praktiskais Latvietis, Latvijas 
Avīze, Mājas Virtuve, Ieva, Brīvā 
Daugava, Dari Pats u.c. (kopā 18 
nosaukumi)

Lai veicas lasīt!
Ināra Valaine, 

Zasas bibliotēkas vadītāja

Ir labi noliekties pār
 mazu gultas vietu,

Kur lielās dzīves sākums 
klusi dus....

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 
kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 
2020. gada oktobrī

13.10. plkst. 13.30 Rubenes kul-
tūras namā animācijas filma “Sar-
kanās kurpītes un septiņi rūķīši”.

18.10. plkst. 15.00 Ābeļu pa-
gasta Dūņenieku kapsētā svecīšu 
vakars.

23.10. Zasas muižas parkā par-
ka orientēšanās “Barona noslē-
pums”. Komandu reģistrēšanās 
Sēlijas prasmju muzejā no plkst. 
17.30 – 18.00. Starts plkst. 18.10. 
Komandā 2-4 cilvēki (vienam jā-
būt vismaz 16 gadiem). Līdzi jā-

ņem lukturītis.
24.10. plkst. 13.00 Rubenes 

kultūras namā izrāde – komēdija 
“Ontans i Anne” IV daļa “Ontana 
traģedeja”. Viesojas Baltinavas 
novada amatierteātris “Palādas” 
(režisore Anita Ločmele). Ieeja: 4 €

24.10. plkst. 15.00 Leimaņu kap-
sētā svecīšu vakars.

24.10. plkst. 17.00 Dunavas kul-
tūras namā Dignājas amatierteāt-
ra “Madagurči” izrāde – A.Bankas 
“Sausā lapa”. Režisors – Ainis Mi-
kulāns. Ieeja pasākumā par ziedo-
jumiem.

24.10. plkst. 19.00 Zasas kul-
tūras namā koncerts – konkurss 
“Atnāc ar savu dziesmu”. Ieeja pa-
sākumā TIKAI konkursa dalībnie-
kiem un viņu viesiem ar organi-
zatoru izsniegtām ieejas kartēm. 
Koncerta – konkursa tiešraide būs 
skatāma Jēkabpils novada Kultū-
ras pārvaldes Facebook lapā.

31.10. Svecīšu vakari Kalna pa-
gasta kapsētās. Plkst. 14.00 Ūde-
nānu kapsētā, plkst. 15.00 Ērgļu 
kapsētā, plkst. 16.00 Minsteru 
kapsētā.

Līdz 08.11. Sēlijas prasmju mu-
zeja izstāžu zālē bērnības rotaļ-
lietu izstāde “Mīļa mana mīļman-
tiņa”.

Pasākumu plānā iespējami pa-
pildinājumi un izmaiņas! Lūgums 
sekot līdzi informācijai www.jekab-
pilsnovads.lv, kā arī Jēkabpils no-
vada Kultūras 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 karantī-
na 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 informatī-
vos nolūkos var tikt publicēti novada 
mājaslapā, informatīvos izdevumos 
vai sociālajos tīklos.

Sagatavoja: Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja


