
Decembrī un janvāra sākumā notika
novada kultūras darbinieku un bibliotekā-
ru tikšanās. Tajās tika cilātas dažādas
idejas un priekšlikumi 2015. gada kultūras
pasākumiem.

Kā prioritāte šogad izvirzīti mūsu no-
vadā dzimušie dižgari - dzejnieks Rainis,
kam 11. septembrī apritētu 150 gadi, kā
arī rakstnieks Aleksandrs Grīns, kam
šogad 15. augustā atzīmēs 120 gadu ju-
bileju. Šogad svētki ir arī Rubeņu kultūras
namam, kas pirms 50 gadiem tika atklāts
kā Raiņa kultūras nams.

Kā jau katru gadu, septembrī Tadena-
vā notiks Dzejas dienas, kuru vadību uz-
ņēmusies dzejniece Inese Zandere. Inte-
resi sadarboties ar Raiņa muzeju izrādī-
jusi arī Jēkabpils pensionāru apvienība.

Ir doma rīkot radošo darbu konkursu
par Grīnu un viņa darbiem, un aicināt tajā
iesaistīties dalībniekus no visa Sēlijas no-
vada. Tāpat konkurss varētu tapt arī par
Raini.

Projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva
iesaka dažādos pasākumos aktīvi iesais-
tīties un sadarboties visiem pagastiem, lai
Jēkabpils novada vārds izskanētu repub-
likas līmenī. Uz pasākumiem būtu jāaici-

na sabiedrībā populāri cilvēki, jārīko da-
žādas nometnes, plenēri. Būtu vēlams
pasākumos arī aktīvi iesaistīt jauniešus.

Uz novembri plānots izveidot foto iz-
stādi, veltītu dižgariem, iesaistot visus pa-
gastus. Par to atbildīga būs Edīte Balode.
Tāpat šogad jāizdomā nosaukums Zasā
topošajam novadpētniecības muzejam un
jāveic tā „kristības”.

Dunavas pagastā jūlijā varētu notikt
gleznotāju plenērs „Pa Raiņa, Grīna un

Akuratera bērnības takām”.
Novada svētki šogad noritēs nedaudz

savādāk, ar dažādām aktivitātēm katrā
pagastā visu cauru gadu, un noslēguma
pasākumu augustā Rubeņos. Galvenais
akcents šogad būs uz sadarbību starp
pagastiem, un vienam otra iepazīšanu.
Ar detalizētu pasākumu programmu
2015. gadam varēs iepazīties februāra
„Ļaudis un Darbi” numurā.

Kaspars Sēlis

2015. gadu pavadīsim Raiņa un Aleksandra
Grīna pēdās…
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Pašā gada nogalē, sagaidot nākamo
– Raiņa un Aspazijas gadu, Jēkabpils no-
vadā piedzimusi jauna grāmata. Ar Valsts
Kultūrkapitāla Fonda atbalstu, Zemgales
kultūras programmas ietvaros, biedrība
„Sēļu pūrs” izdod bagātīgi ilustrētu Raiņa
dzejas krājumu bērniem „Satikšanās sa-
biedrībā”.

Projekts „Raiņa Saules zeme”, kura
rezultāts ir šī jaunā grāmata, ilga divus

Savā lielajā jubilejā Rainis atkal 
satiekas sabiedrībā



2 2015. gada janvāris

gadus, pirmajā gadā, starptautiska plenē-
ra laikā, tika radītas ilustrācijas dzejas krā-
jumam, bet šajā gadā veicām visus teh-
niskos darbus, kas nepieciešami grāma-
tas nākšanai klajā. Projekta 2. posma fi-
nansējumu sastādīja 1680,00 EUR, no
kuriem 89 % ir ZKP finansējums, bet  11%
– biedrības „Sēļu pūrs” pašfinansējums.

Grāmatā ietverti 33 ilustrēti Raiņa
dzejoļi, ilustrāciju autori ir mākslinieki no
Latvijas un Lietuvas, kā arī bērnu – ilus-
tratoru konkursa uzvarētāji. Arī vāka no-
formējumam esam izvēlējušies atbilstošu
Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles
audzēknes Tīnas Meļņikas zīmējumu,
kurā par pamatu ņemta un papildināta po-
pulārā un mazliet humoristiskā Raiņa fo-
togrāfija – dzejnieks atpūtas brīdī, peld -

kostīmā, satiekas ar bērniem. Tie, kuri
2013.gada vasarā piedalījās ilustrāciju ra-
dīšanas plenēra noslēguma pasākumā,
atcerēsies, ka tieši tāds Rainis bija iera-
dies arī uz plenēra noslēgumu.

Jaunajā grāmatā ietvertie dzejoļi ir ļoti
dažādi – gan ļoti populāri, gan ne tik zinā-
mi, gan rakstīti pavisam maziem, gan
diezgan lieliem bērniem, gan pavisam īsi,
gan ļoti apjomīgi. Tādas pašas ir arī ilus-
trācijas – citas rotaļīgas un ar humora ele-
mentiem, citas filigrāni grafiski nostrādā-
tas, citas pilnas sirds mīļuma, citas –
gleznieciskas vai alegoriskas.  Kad vienā
sējumā satiekas divas mākslas, vārda
māksla un vizuālā, rodas unikāls darbs,
ar kuru mēs godam varam atzīmēt mūsu
vistālāk un plašāk aizskanējušā novad-

nieka 150. dzimšanas dienu.
Grāmatu varēsiet atrast ikvienā Jē-

kabpils novada bibliotēkā, kā arī lejupie-
lādēt digitāli novada mājaslapā. Aicinām
pret grāmatu izturēties saudzīgi, jo ek-
semplāru skaits ir ļoti ierobežots.

Lasiet, skatieties, atcerieties, ka dzī-
vojam zem tās pašas Saules, zem kuras
piedzimis mazais Žaniņš un uzaudzis lie-
lais Dzejnieks!

Informāciju sagatavoja biedrība „Sēļu pūrs” 

Biedrība izsaka pateicību Jēkabpils
novada pašvaldībai par sapratni un
atbalstu šīs grāmatas tapšanā, un
ilustrāciju autoriem – par ilgstošu

sadarbību un radošo klātbūtni Raiņa
dzimtajā novadā.

Paziņojums
Jēkabpils novada dome ar

19.12.2014. novada domes sēdes lēmu-
mu Nr.313 ir izsludinājusi sabiedrisko ap-
spriešanu sabiedrības viedokļa noskaid-
rošanai jautājumā par ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanas aizliegu-
ma noteikšanu visā Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā. 
Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildu-
mus var iesniegt līdz 2015. gada 17. feb-
ruārim:
l Jēkabpils novada pašvaldības iestādē
„Jēkabpils novada administrācija”, Rīgas
iela 150a, Jēkabpils; 
l Ābeļu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”,
Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
LV-5212; 
l Dignājas pagasta pārvaldē, „Kame-
nes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkab-
pils novads, LV-5215;
l Dunavas pagasta pārvaldē, „Kastaņi”
7, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, LV-5216;
l Kalna pagasta pārvaldē, “Atvari”, Vid-
sala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads,
LV-5220;
l Leimaņu pagasta pārvaldē, “Mežgale”,
Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils
novads, LV-5223;
l Rubenes pagasta pārvaldē, “Svīres”,
Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils no-
vads, LV-5229;
l Zasas pagasta pārvaldē, “Astras”,
Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads,
LV-5239.
Iebildumu neiesniegšana norādītajā ter-
miņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlie-
guma noteikšanai. 

Dzidra Nartiša

Saskaņā ar 23.10.2014. Jēkabpils
novada domē pieņemtajiem Saistošajiem
noteikumiem Nr.22/2014”Par nekustamā
īpašuma nodokli 2015.gadā Jēkabpils no-
vada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā”  ar nekustamā īpašuma nodokli
2015.gadā neapliek:

4 dzīvojamo māju palīgēkas (to
daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un
kas netiek izmantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai (izņemot garāžas).

4  Ņemot vērā, ka likums „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 2015.gadā neparedz
piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu
25% apmērā zemei, nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi tiks aprēķināts 1,5% ap-
mērā no zemes kadastrālās vērtības.

Atvieglojumi:
Saskaņā ar 27.03.2014. Jēkabpils no-

vada domes sēdes lēmumu Nr.89 veikta-
jiem grozījumiem (saistošie noteikumi
Nr.5/2014) saistošajos noteikumos Nr.16
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu noteikšanu atsevišķām nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātāju katego-
rijām” uz nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem var pretendēt arī: 

1. biedrības un nodibinājumi, kuras
nomā Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu, un kuru dar-
bība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai
vai kādai tās daļai - 90% apmērā par
ēkām un to piekritīgo zemi;

2. personas ar 1.grupas invaliditāti, ku-
riem nekustamā īpašumā ir deklarēta dzī-
ves vieta – 70% apmērām par ēkām un
to piekritīgo zemi.

Plašāka informācija par nekustamā
īpašuma atvieglojuma piešķiršanas kārtī-
bu pieejama Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv/
sadaļā: Ziņas par pašvaldību/Normatīvie

akti/Saistošie noteikumi.
Ar 01.01.2015. no likuma „Par nekusta-

mā īpašuma nodokli” tika izslēgts pants,
kas līdz šim noteica, ka ar nodokli netiek
apliktas saimnieciskās darbības veikšanai
paredzētās uzceltās vai rekonstruētās
ēkas – vienu gadu, skaitot no nākamā mē-
neša kopš to nodošanas ekspluatācijā.

Jēkabpils novada pašvaldība in-
formē:

No 2014.gada 1.novembra nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājiem ir
iespēja pieteikties saņemt atgādināju-
mu par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni
(SMS).

Pieteikties uz šo pakalpojumu iespē-
jams portālā www.epakalpojumi.lv. At-
gādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu
tiks izsūtīta septiņas dienas pirms mak-
sāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Iedzīvotāju zināšanai, 
Lai iegūtu aktuālo informāciju par ne-

kustamā īpašuma nodokli, nodokļa mak-
sātāji var izmantot portālu www.epakal-
pojumi.lv, kā arī reģistrējoties šajā por-
tālā, ir iespējams pieteikties nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņoju-
ma saņemšanai elektroniskā veidā.

Vēlreiz atgādinām, ka maksājumus
veicot jānorāda no Maksāšanas paziņo-
juma: personas zemes/ēkas konta Nr.
vai Maksāšanas paziņojumaNr., vai īpa-
šuma nosaukumu ar kadastra numuru.

 Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumus var veikt jebkurā Latvijas
bankā, internetbankā vai pastā.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

Vecākais nodokļa administrators

Par nekustamā īpašuma nodokli
2015. gadā
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Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem
Pārraudzības gada rādītāji piena govju ganāmpulkos

Tauki Olbaltumvielas 
Novads 

P rraudz bas 
gan mpulku 

skaits 

Govju skaits 
uz 30.09.2014 

Izslaukums, 
kg 

% kg % kg 

SŠS 
(x1000)

J kabpils novads 62 1387 6201 4,11 254,5 3,29 204,5 303 
Salas novads 8 79 5983 4,10 244,8 3,26 195,8 280 

Akn stes novads 17 415 6140 4,17 255,2 3,34 205,5 411 
Krustpils novads 59 1081 6263 4,22 263,7 3,23 201,5 245 
Vies tes novads 31 1477 9835 3,83 365,1 3,33 328,2 217 

Valst    6993 4.17 291.4 3.34 233.3 248 

P rraudz bas dati pagastos 

Tauki Olbaltumvielas 
Pagasts 

P rraudz bas 
gan mpulku 

skaits 

Govju skaits 
uz 30.09.2014 

Izslaukums, 
kg 

% Kg % kg 
be u pagasts 9 198 ? 4,21 297,8 3,36 239,0 

Dunavas pagasts 2 17 5868 4,00 234,6 3,15 184,8 
Kalna pagasts 13 426 6640 4,01 266,2 3,30 219,4 

Leima u pagasts 8 122 6478 4,54 293,3 3,35 217,8 
Rubenes pagasts 16 245 5580 4,14 230,3 3,25 181,2 

Zasas pagasts 14 379 5591 4,04 225,4 3,27 183,1 

Augst kie izslaukumi novad  

Gan mpulka Govju skaits Izslaukums, Tauki Olbaltumvielas 
Pagasts/Novads numurs pašnieks uz 30.09.2014. kg % kg % kg 

be u pagasts LV0180964 Z/s Kalni i 39 7618 4,02 306,4 3,39 258,3 
Dunavas pagasts LV0181827 Z/s Graudi i 9 6045 4,05 244,7 3,13 189,5 

Kalna pagasts LV0182586 Z/s Krasti 149 7947 4,05 322,1 3,33 264,9 
Kalna pagasts LV0182501 Z/s Spodr tes 36 7381 4,05 298,9 3,29 242,5 
Kalna pagasts LV0182547 AIVARS L SIS 19 7185 3,93 282,3 3,08 221,5 

Leima u pagasts LV0183988 Z/s L vas 51 7786 4,43 345 3,37 262,7 
Rubenes pagasts LV0185207 Z/s Stap ni       26 7960 4,15 330,4 3,13 249,5 
Rubenes pagasts LV0185190 Z/s Kr mi i       7 7365 4,34 319,4 3,29 242,1 
Rubenes pagasts LV0185533 ILGA ZAI ENKINA 20 7222 4,06 293,4 3,43 247,8 

Zasas pagasts LV0188601 Z/s Rai i 156 6179 3,96 244,5 3,31 204,3 

Vidēji republikā vienā ganāmpulkā, kurā
tiek veikts piena pārraudzības darbs, ir
bijušas 27 govis. Teles pirmo reizi tiku-
šas apsēklotas 16 mēnešu vecumā,
govis vidēji sēklotas 1.8 reizes, cietstā-
vēšanas periods ildzis 62 dienas, bet
servisa periods bijis 142 dienas. Pirm-
pienēm standartražība - 6463 kg, bet
pārējām govīm - 6999 kg.

(Ābeļu pagastā vidējais izslaukums
aprēķināts nepareizi, bet Dignājas
pagastā nav pārraudzības ganām-
pulku).

Šis būs kazas gads, tāpēc intereses
pēc daži skaitļi par mūsu novadu.

Novadā kopā Lauksaimniecības datu
centrā ir reģistrētas 89 kazas, kuras tiek

audzētas 28 saimniecībās. Ābeļu pagastā
- 16 dzīvnieki, Dignājā - 2, Dunavā - 15,
Kalna pagastā - 2, Leimaņos - 14, Rube-
ņos - 23 un Zasā - 17.

Mūsu novads nevar lepoties ar lieliem
kazu ganāmpulkiem, arī visā valstī ko-
pumā vairumam kazkopju neklājas vieg-
li. Ir likvidēti pat nopietni ganāmpulki, jo
bijušas problēmas ar produkcijas reali-
zāciju. Tā kā esmu viena no diviem ek-
spertiem, kuri vērtē republikas kazu pār-
raudzības ganāmpulkus, nācies pabūt
gandrīz visos no tiem, protams, uzklau-
sīt arī kazkopju problēmas. Saimniecī-
bu, kuras nopietni domā par savu attīs-
tību, dzīvnieku kvalitāti un produkcijas
realizāciju, nav daudz, pārējās izdzīvo
tikai uz subsīdiju un platībmaksājumu
rēķina. Lai ar kazas piena vai gaļas pro-
dukciju sasniegtu veikalu plauktus vai
arī iesākumā tirgus plačus, jāstrādā no-

Irinas Bērziņas audzētās kazas Leimaņu pagastā 

Kazkopības nozare
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Laiks pirms Ziemassvētkiem nepavi-
sam nebija priecīgs Bērzgala pamatskolā.
Tur kopā bija pulcējušies skolotāji, daļa
bērnu vecāku un Jēkabpils novada
domes deputātu, kā arī Leimaņu pagasta
pārvaldes pārstāvji, lai spriestu par skolas
turpmāko likteni. Zemā skolēnu skaita dēļ
skolu ir kļuvis grūti uzturēt, līdz ar to bija
jāmeklē risinājums. Pilnīgi bez darba va-
rētu palikt daļa skolotāju, taču vismaz bēr-
niem pašvaldība nodrošinās transports
ceļam uz Zasas vidusskolu. Vecāku
domas par katras atvases turpmāko mā-
cību vietu vēl ir neskaidras. Lēmums par
skolas darbības izbeigšanu varētu tikt
skatīts janvāra domes sēdē.

Plašāk lasiet laikraksta „Brīvā Dauga-
va” 2015. gada 8. janvāra numurā. Tāpat
arī iespējams noskatīties diskusijas vi-
deoierakstu mūsu novada mājaslapā, vai
meklējot interneta vietnē YouTube „Dis-
kusija par Bērzgala pamatskolas tālāko
darbību (23. decembrī 2014)”.

Vai kaut kā beigas būs kaut kā jauna sākums?

pietni. Patērētājiem vēl joprojām ir aiz-
spriedumi vai kādreiz dzīvē neveiksmīgi
nogaršots nekvalitatīvs siers vai piens.
Vēl joprojām daudziem kaza asociējas
ar kaut kādu smaku, ar kaut kādu pie-
garšu. Lai to visu kliedētu, vajadzīga
laba reklāma vai degustācija. Kādreiz
pati studiju gados pagaršoju kazas cieto
sieru un nezināju, kur to nekavējoties
pieklājīgi izspļaut. Tikai pirms sešiem
gadiem Madonas puses kazkopis Rai-
monds Melderis ar grūtībām mani pieru-
nāja pagaršot viņa produkciju, kas izrā-
dījās pilnīgs pretstats maniem priekšsta-
tiem par kazas sieru. Jau zināms, cik ve-
selīgs ir kazas piens, cik laba ir kazlēnu
gaļa, tiek ražoti neskaitāmi sieri, biez-
piens, pat saldējums, desas un žāvēju-
mi. Kazkopība, ja tai pieiet nopietni, var
būt pelnoša nozare.

Lielākais reģistrēto kazu skaits nova-
dā pēc Lauksaimniecības datu centra
ziņām ir Inesei Rimšai Rubenes pagas-
tā. Kā stāsta saimniece, šobrīd ir 10 Lat-
vijas vietējās kazas. Tie gan nav šķirnes
dzīvnieki, jo āžus lecināšanai meklē tu-
vējā apkārtnē, samainoties ar citiem

kazkopjiem. Izslaukto pienu ģimene iz-
lieto paši, tiekot taisīts arī biezpiens, bet
gaļai nokauj nevajadzīgos kazlēnus -
puikas.

Nākošais lielākais kazu skaits (8) re-
ģistrēts Irinai Bērziņai Leimaņu pagastā.
Viņa veido Būru gaļas šķirnes kazu ga-
nāmpulku. Ideja par Būru kazu turēšanu
radās pirms 2 gadiem, kad internetā ie-
raudzījusi šos ,,suņukus’’, kā Irina saka,
jeb kazas ar nolaistajām ausīm kā tak-
šiem. Būru šķirnes kazu Latvijā vēl nav
daudz, tāpēc iegādāties kazu meitenes ir
liela problēma, tāpat sarežģīti vai gandrīz
neiespējami ir piemeklēt tām neradniecī-
gu labu āzi. Lai šķirnes āzi iegādātos ār-
zemēs, jāšķiras vismaz no 700 eiro. Irinai
izdevās sarunāt no vienas šķirnes saim-
niecības jaunu kaziņu un atrast arī citur
vienu vecu kazu, bet āzi nopirkt tepat
Asarē. Pagājušais gads bija neticami
veiksmīgs, jo abām piedzima trīņi: katrai
bija 2 meitenes un puika. Dzemdībās gan
mammām nācās piepalīdzēt, jo kazlēni
bija saauguši vareni. Tagad jau var salī-
dzināt abu kazu bērnus un to atšķirību, iz-
vērtējot vecāku ģenētiku. Saimniece

plāno ganāmpulku palielināt līdz 10
mātēm un apsver iespēju nākotnē tīršķir-
nes āzi meklēt ārzemēs. Lai gan kazas ir
mazprasīgas un nograuž visu, Irina uz-
sver, ka tās obligāti ir jāpiebaro, ja grib
labus un skaistus dzīvniekus. Vajag gan
spēkbarību, ne tikai auzas, gan burkānus
un bietes. Viņas būrietes ganībās izlasot
tikai pieneņu lapiņas un noplūc āboliņu,
neaiztiekot arī puķu dobes, jo ir paēdu-
šas, aploks nav noganīts melns un pliks,
kā citur redzēts. Kazkopība Bērziņu ģime-
nei būs kā papildnozare, jo tikai uz pie-
nsaimniecību vairs paļauties nevar. Jābūt
vairākiem variantiem. Līdz šim jau bez
piena govīm ir izveidots plašs putnu
dārzs, sīpolu biznesu nomainīs ķiploki,
nedaudz palielināsies gaļas lopu un kazu
skaits, bet padomā vēl ir arī Dorper šķir-
nes aitas. 

Tā kā pagājušais gads ir bijis nelab-
vēlīgs un smags daudzās nozarēs, cenu
kritums skāris visus, šobrīd lauksaimnie-
kiem ir laiks pārdomāt - varbūt iespējams
kaut ko optimizēt un pārkārtot.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 
konsultante, 26312414

Labklājības ministrija ir izveidojusi ap-
tauju jauniešiem, vecumā no 18 – 25
(ieskaitot) gadiem, ar mērķi noskaidrot
jauniešu viedokli par laulību reģistrēša-
nas šķēršļiem un iespējamiem risināju-
miem, informētību par riskiem, dzīvojot
kopdzīvi bez laulības reģistrēšanas, kā

arī par citiem ar laulību saistītiem jautāju-
miem.

Aptauja atrodas portālā visidati.lv -
http://www.visidati.lv/aptauja/1021218168/.

Aptauja ilgs līdz 2015.gada 31.janvā-
rim. Būsim izpalīdzīgi un palīdzēsim.

Marika Arkliņa, IZM

Aptauja par jauniešu kopdzīvi
un laulībām



52015. gada janvāris

2014. gada 17. jūnijā saņēmām Jē-
kabpils novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu 244,00 EUR apmērā bērnu un jau-
niešu nometnei »Dabas darbnīca 2014«,
kurā piedalījās 4 jaunieši no Jēkabpils no-
vada un nometnē kā eksperts strādāja
Jēkabpils novada novadpētnieks Aigars
Pērkons. Nauda tika izlietota bērnu un
jauniešu nometnes, kas notika laikā
2014.gada 19. līdz 26. jūlijam realizācijai.

2014.gada 28.maijā Jēkabpils novada
teritorijā notika mobilā konference »Pirms
100 gadiem. Jēkabpils 1. Pasaules kara
frontes lokā«. Konferences laikā apmek-
lējām vairākus

1. Pasaules kara cīņu lieciniekus - ie-

rakumus, dzelzsbetona bunkurus Kalna
un Dignājas pagastos, ciemojāmies pie
Aigara Spēka, kur skatījām unikālu piemi-
nekli kādu nezina nekur citur pasaulē -
lielāko akmenī kalto ģerboni. Kā lektors
konferencē uzstājās novadpētnieks Ai-
gars Pērkons, bet apmeklētāji bija ne tikai
no Jēkabpils, bet arī no Rīgas un citām
vietām Latvijā.

2014. gada 23. augustā jēkabpiliešus
un citus interesentus iepazīstinājām ar
Jēkabpils novada ievērojamākajiem tūris-
ma objektiem - lauku sētu »Gulbji«, Kal-
dabruņas skolas apkārtnes vides objek-
tiem un Latvju zīmju parku Leimaņos.

Tāpat uz lauku sētu »Gulbji« esam

veduši Alūksnes politiski represēto klubu
un citus interesentus.

Tas viss liecina par abpusēji izdevīgo
un radošo sadarbību - Jūs radāt vidi un
mēs ar to iepazīstinām plašu sabiedrību.
Mūsu sadarbības rezultātā Jēkabpils no-
vada jaunieši Artūrs Baltmanis, Elvīra Ru-
dzāte, Linda Līce, Madara Gaile guva jau-
nas zināšanas un iemaņas Vides aizsar-
dzības fonda finansētajā nometnē.

Cerot uz ilglaicīgu sadarbību 
2015. gadā un turpmāk,

Vides un tūrisma attīstības Kluba
»SĒLIJA« valdes locekle R. Draška

Foto no Vidusdaugavas NVO e-avīzes
(2014. gada jūlijs)

Pateicība Jēkabpils novada pašvaldībai
par sadarbību 2014. gadā

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsā-
kusi jauna projekta “Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Jēkabpils no-
vada pašvaldībā”, identifikācijas
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021 īste-
nošanu. Darbības programmas 2007.-
2013.gadam “Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” aktivitātē 3.2.2.2. “Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”

Projekta mērķis ir izveidot septiņus
jaunus un uzlabot vienu esošu publisko
interneta pieejas punktu, papildinot to ar
datortehniku, multifunkcionālo iekārtu un
bezvadu piekļuves zonas jaudas palieli-
nāšanu.  Divos no jauna izveidotajos pun-
ktos paredzēta pieejamība datortehnikai
un multifunkcionālai iekārtai, tai skaitā

vienā vietā punkts būs aprīkots personām
ar kustību traucējumiem. Rubenes un
Zasas kultūras namu ēkās izveidotajos
PIPP, kā arī Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā
jau esošajā PIPP tiks iegādāti un uzstādīti
datorkomplekti ar atbilstošu programma-
tūru, multifunkcionālās iekārtas, ierīkots
lokālais tīkls, pašvaldība atbilstošās tel-
pas aprīkos ar mēbelēm. Piecās vietās –
Dignājas, Dunavas, Kalna Rubenes un
Leimaņu pagastos tiks izveidotas interne-
ta bezvadu zonas.

Projekta rezultātā pašvaldības terito-
rijā Dignājas, Dunavas, Rubenes, Zasas,
Leimaņu un Kalna pagastos tiks ierīkoti
septiņi jauni un uzlabots viens Ābeļu pa-
gastā esošs publiski pieejams interneta

punkts, tai skaitā divi punkti tiks aprīkoti
ar datortehniku, bet piecās vietās iedzīvo-
tājiem būs pieejamas interneta bezvadu
zonas.

Plānotais projekta īstenošanas laiks
8 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2015.
gada 30. jūnijam. Iegādes un pakalpoju-
mus paredzēts veikt elektroniskajā iepir-
kumu sistēmā. Projektā paredzēts no-
drošināt publicitāti, lai informētu sabied-
rību par projekta aktivitātēm un sasnieg-
tajiem rezultātiem. Sasniedzot šī projek-
ta mērķi, Jēkabpils novada pašvaldībā

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā ierīkos 
un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus
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Iedzīvotāju un 
darījumu partneru

ievērībai - 
izmaiņas norēķinu

veikšanā!
Sākot no 2015. gada 1. janvāra Jē-

kabpils novada pašvaldības Adminis-
trācijas Finanšu un ekonomikas nodaļa
nodrošinās grāmatvedības uzskaites
vienotu kārtošanu visām Jēkabpils no-
vada pašvaldības iestādēm un struktūr-
vienībām, veicot centralizētu grāmatve-
dības uzskaiti.

Visi norēķini un maksājumi par
maksas pakalpojumiem būs jāveic uz
sekojošiem rekvizītiem:

Jēkabpils novada pašvaldība
Reģ.nr. 90009116789

PVN reģ.nr.LV90009116789
Konti AS SEB banka

LV21UNLA0050021678518
AS SWEDBANKA

LV21HABA0551035097731
LV51HABA0551034125251

Jautājumu un neskaidrību gadījumā
vērsties pagastu pārvaldēs vai zvanīt
65220734.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novadā
uzstādītas jaunas

norādes zīmes
Droši vien būsiet pamanījuši, ka Jē-

kabpils novadā decembrī parādījušās
vairākas jaunas norādes zīmes. Uzstādī-
šanu veica SIA „Saava-LV”. Tika uzstā-
dītas divu veidu zīmes – ielu norādes
zīmes (tumši sarkans pamats ar baltiem
burtiem) un objektu norādes zīmes (balts
pamats ar tumši sarkaniem burtiem). Pa-
matā zīmes tika uzstādītas dažādu
ciemu centros, visvairāk Brodos un Zasā.

Kopā uzstādītas 20 ielu norādes
zīmes un 63 objektu zīmes, uz 43 sta-
biem, un kopā tam tika izlietoti 6300,90
EUR (bez PVN).

K.Sēlis, autora foto

paaugstināsies piekļuves iespējas inter-
netam plašākām sabiedrības grupām,
nodrošinot piekļuvi elektroniskajiem pa-
kalpojumiem un informācijai, kā arī, vei-
cinās labāku iedzīvotāju iekļaušanos sa-
biedrības sociālajos, ekonomiskajos un
kultūras procesos un tādējādi uzlabos
viņu dzīves kvalitāti.

Kopējais plānotais projekta budžets ir
EUR 33038.46, tai skaitā ERAF līdzfinan-
sējums EUR  28082.69, kas sastāda 85%

no attiecināmajām izmaksām, valsts bu-
džeta līdzfinansējums sastāda 991.15,
kas ir 3% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts
EUR 3964.62, kas sastāda 12% no attie-
cināmajām izmaksām.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta vadītāja
Gunta Dimitrijeva

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2007 – 2013. atbalstī-
tā projekta ”Information and Communica-
tion Technologies Solutions for Improve-
ment of Quality in Municipal Utilities” (Ko-
munālo pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
na pašvaldībās pielietojot Informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas) Nr. LLV-393
ietvaros 2015. gada 9. janvārī Zasas kul-
tūras namā notika iedzīvotāju informēša-
nas sanāksme. Tajā iedzīvotājiem bija ie-
spēja uzzināt visu par ūdens patēriņa at-
tālinātās nolasīšanas sistēmas darbību.
Šāda sistēma Jēkabpils novadā šobrīd ir
uzstādīta Zasas un Liepu ciematos.

Sanāksmi atklāja novada domes

priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, vēlot vi-
siem izdevušos jauno gadu, un pastās-
tot par to, kā pašvaldība uzsāka dalību
šajā projektā.

Projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva
nelielā prezentācijā iepazīstināja klāteso-
šos ar projekta partneriem, norisi, paveik-
to un to, kas vēl gaidāms.

Pieaicinātais eksperts, SIA„Smart
Meter” pārstāvis Ivo Bergkolds, detalizēti
paskaidroja attālinātās nolasīšanas sistē-
mas darbību, kā arī to demonstrēja. Kā
piemēri tika izmantotas dažādas iestādes
Zasas ciemā, kuru ūdens patēriņu bija ie-
spējams uzskatāmi  aplūkot dažā-
dos interaktīvos grafikos.

Iedzīvotāji uzzināja par priekšro-
cībām, ko šādas sistēmas uzstādī-
šana sniedz gan pakalpojuma snie-
dzējiem, gan arī saņēmējiem. Būtis-
kākā no tām – iespēja regulāri, iz-
mantojot internetu, uzzināt precīzus
datus par savu ūdens patēriņu katrā
diennakts stundā un laikus konstatēt
bojājumus, ja tādi radušies.

Klātesošie šādas sistēmas uz-

stādīšanu atzina par noderīgu, kā arī va-
rēja uzdot dažādus sev interesējošus jau-
tājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Ja šīs sistēmas ieviešana sniegs po-
zitīvus rezultātus, tad, iespējams, tā va-
rētu tikt uzstādīti arī citos Jēkabpils nova-
dā esošajos ciemos.

Pēc informācijas griezties pie 
komunālās saimniecības daļas

vadītāja Jura Putna, tel. 29615636.
Ar pasākuma prezentāciju 

un videoierakstu var iepazīties 
novada mājaslapā

K.Sēlis, autora foto

Jēkabpils novada iedzīvotāji iepazīst ūdens patēriņa
attālinātās nolasīšanas sistēmu
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Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2014.gadā reģistrētas 11 laulības,
27 dzimšanas un 73 miršanas akta ierak-
stu. Salīdzinot ar 2013.gadu, laulību akta
ierakstu 2014.gadā sastādīts vairāk, bet
dzimšanas un miršanas akta ierakstu
mazāk. Kopumā par Jēkabpils novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem dzimstības
un mirstības rādītāji ir samazinājušies. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā eso-
šajiem datiem pēc stāvokļa uz
2015.gada 05. janvāri, Jēkabpils nova-
dā deklarēti 5188 iedzīvotāji. Salīdzinot
ar stāvokli uz 2014. gada 2.janvāri, ie-
dzīvotāju skaits Jēkabpils novadā ir sa-
mazinājies par 138 cilvēkiem. Tas iz-
skaidrojams ar straujo iedzīvotāju kus-
tību (deklarēšanos citās pašvaldībās),
lielo reģistrēto miršanas gadījumu skai-
tu un zemo dzimstības līmeni. Attiecīgi
iedzīvotāju skaits pa pagastiem: Ābeļu
pagastā – 940, Dignājas pagastā –
523, Dunavas pagastā – 670, Kalna pa-
gastā – 607, Leimaņu pagastā – 517,
Rubenes pagastā – 1021, Zasas pa-
gastā – 910. 

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu
nodaļā pērn reģistrētajām 11 laulībām,
pirmajā laulībā stājās 3 pāri. Salīdzinot ar
2013. gadu, pagājušajā gadā tika noslēg-
tas par četrām laulībām vairāk.

Jēkabpils novadā pērn kopumā dzi-
muši 35 bērni, bet Jēkabpils novada
dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 27 dzim-
šanas reģistri (13 zēni un 14 meitenes).

Pa pagastiem kopumā dzimušo skaits ir
sekojošs: Ābeļu pagastā dzimuši 6 bērni,
Dignājas pagastā - 4, Dunavas pagastā –
5, Kalna pagastā – 6, Leimaņu pagastā -
5, Rubenes pagastā – 5 un Zasas pagas-
tā - 4 bērni. Meitenēm vecāki izvēlējušies
vārdus: Annija, Estere, Ieva, Kristiāna,
Laura, Linda, Ļesja, Monta, Nellija, Sol-
veiga, Viktorija. Vienai meitenei vecāki iz-
vēlējušies divus vārdus: Evelīna Maija.
Savukārt, zēniem izvēlēti sekojoši vārdi:
Daniels, Dairis, Dominiks, Imanuels, Gus-
tavs, Oskars, Markuss, Raivo, Ralfs, Rū-
dolfs, Viktors. No 27 Jēkabpils novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzim-
šanas faktiem, tikai 5 gadījumos bērna
vecāki sastāvēja laulībā. Diemžēl jāatzīst,
ka ar katru gadu laulībā dzimušo bērnu
skaits samazinās. Pamatojoties uz pater-
nitātes atzīšanas iesniegumu, ziņas par
tēvu ierakstītas 19 gadījumos, bet 3 bērni
reģistrēti bez ziņām par tēvu. 

2014. gadā Jēkabpils novadā mirušas
88 personas. Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 73 miršanas fakti,
no kuriem 33 gadījumos mirušas sievie-
tes, bet 40 gadījumos – vīrieši. Pa pagas-
tiem sadalījums ir sekojošs: Ābeļu pagas-
tā nomiruši 16 iedzīvotāji, Dignājas pa-
gastā – 10, Dunavas pagastā – 9, Kalna
pagastā – 6, Leimaņu pagastā - 10, Ru-
benes pagastā – 19 un Zasas pagastā –
18. Diagnoze, kā rezultātā iestājusies
nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu
nodaļā sastādītajos miršanas reģistros

minēta vēža intoksikācija, sirds un asin-
svadu mazspēja, infarkts, insults, sma-
dzeņu koma, nenoteikti dabīgi cēloņi, vis-
pārēja ķermeņa atdzišana, noslīkšana.
Vecākajai mirušajai sievietei bija 95 gadi,
bet jaunākajai – 9 gadi. Vecākajam miru-
šajam vīrietim bija 90 gadi, bet jaunāka-
jam – 19 gadi. Visvairāk miruši iedzīvotāji
vecumā no 69 līdz 85 gadi.

Kā jau katru gadu, arī 2014. gadā tika
rīkots apaļo kāzu jubileju pasākums „Dzī-
ves gadu gredzenus izdzīvojot” oktobrī
Rubeņos, uz kuru bija pieteikušies 18
pāri. Uz šo pasākumu parasti tiek aicināti
tie pāri, kuri svin sudraba kāzas (25 gadi
nodzīvoti laulībā), pērļu kāzas (30 gadi
nodzīvoti laulībā), rubīna kāzas (40 gadi
nodzīvoti laulībā), zelta kāzas (50 gadi
nodzīvoti laulībā) un dimanta kāzas (60
gadi nodzīvoti laulībā). Tie ik gadu ir svēt-
ki, kuros vienuviet satiekas Jēkabpils no-
vada Stiprās ģimenes. Jēkabpils novada
pašvaldībai un dzimtsarakstu nodaļai ir
prieks, ka spējam tādus svētkus šīm Stip-
rajām ģimenēm uzdāvināt. Lai šis pasā-
kums varētu noritēt veiksmīgi, neiztikt bez
atsaucīgiem, radošiem un idejām bagā-
tiem Jēkabpils novada darbiniekiem, bez
kuru dalības pasākums nebūtu izdevies.
Mīļš paldies visiem pasākuma dalībnie-
kiem par līdzdalību svētkos! 

Valija Žikova, 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-

daļas vadītājas p.i.

„Mēs arī varam!”
2014. gada nogalē Jēkabpils novadā bija apskatāma ceļojošā

izstāde, kurā savus darbus piedāvāja Krustpils novada Antūžu
speciālās internātpamatskolas audzēkņi. Kokapstrādes un vi-
zuālās mākslas darbu izstāde „Mēs arī varam”, joprojām ir ceļā.
No Jēkabpils novada tā dosies uz Aknīstes novadu.

Šo jauniešu darbi uzrunā ikvienu. Zasas, Dunavas un Rubeņu
skolu skolēnu atziņa - „Kāds pārsteigums, cik ļoti interesanti
un daudzveidīgi ir šie darbi”. Mazos izstādes apmeklētājus
īpaši saistīja gulbju ģimene un citi darbi origami tehnikā.  Glez-
niņas kreppapīra tehnikā ir īsti mākslas darbi. Aizraujoša darbu
kolekcija -„ Virtuves simfonija”. Vēlmi iegādāties virtuves dēlīšus
izteica daudzi, jo tie darināti oriģinālās, savdabīgās formās. Strā-
dājot ar koku ir virpoti darbi, darinātas ekoloģiski tīras koka ro-
taļlietas un prāta spēles, kā arī mājās noderīgas lietiņas.

Aizvadītā gadā aktuālā tēma bija pāreja no lata un eiro. Un
tāpēc izstādē liela koka darbu kolekcija „Ardievu latiņ, sveiks
eiro”, gan Latvijas kartes, gan pakava, gan ozola un citās for-
mās. Neizpalika arī zodiaka zīmes un balti eņģeļi, miera un mī-
lestības vēstneši, vitrāžas, medaljoni un citi darbi. Kā lielākais
darbs - „Sena guļbūve ar niedru jumtu” - 2011. gada 9. kla-
ses audzēkņu kopdarbs.

Esam pateicīgi par izstādi, kura atceļoja arī pie mums. Paldies
skolēniem par viņu darbiņiem, jo jūtams, ka katrs ielicis savu iz-

domu un mīlestību. Paldies skolotājiem Vilim Sīlim, Solvitai
Ivaņukai un citiem par iedvesmu darbam un amatu prasmju 
nodošanu jauniešiem.
Lai radošās idejas turpmāk un veiksme to īstenošanā!

Inta Tomāne, Anita Ozoliņa, Anita Ķikute
Autoru foto

Pārskats par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem 2014. gadā
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Lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu un jauniešu žūrija” darbojas jau
četrpadsmito gadu, un visus šos gadus arī
Kalna bibliotēka ir iesaistījusies šajā pro-
jektā. Kopš 2012.gada šīs programmas ie-
tvaros izveidota arī Vecāku žūrija ar domu,
ka lasoši vecāki var kalpot par labu priekš-
zīmi bērniem un veicināt paaudžu dialogu.

2015.gadu Kalna bibliotēka uzsāka ar
jauku un sirsnīgu pasākumu. 2.janvārī bib-
liotēkā pie eglītes pulcējās visi aizvadītā
gada Bērnu un Vecāku žūrijas dalībnieki,

lai pārrunātu un dalītos domās par izlasī-
tajām un vislabāk patikušajām grāmatām
no Bērnu žūrijas piedāvātās grāmatu ko-
lekcijas. Anketas ar žūrijas dalībnieku vēr-
tējumu par izlasītajām grāmatām jau gada
nogalē elektroniskā formā tika nosūtītas uz
Bērnu literatūras centru Rīgā. 

Visi žūrijas dalībnieki saņēma Latvijas
Nacionālās bibliotēkas uzlīmju blociņus, kā
arī nelielas dāvaniņas no bibliotēkas. Pa-
sākuma noslēgumā tā dalībnieki baudīja
sarūpēto cienastu un un ar lielu aizrautību

spēlēja dažādas spēles, gāja rotaļās, mi-
nēja mīklas.

Liels paldies Bērnu žūrijas dalībniekiem
Paulai Bebrei, Kārlim Lācītim, Egijai Marti-
novai, Unai Mažorei, Megijai Pabērzai,
Danai Pabērzai, Jānim Blākšeniekam, kā
arī vecākiem Sanitai Mažorei, Ainai Pabēr-
zai, Ivetai Gasiņai un Ilonai Lācītei par at-
saucību, iesaistoties  žūrijas darbā un grā-
matu vērtēšanā. Jaunākajam Bērnu žūrijas
dalībniekam Kārlim ir tikai 4 gadiņi un grā-
matas izlasīt viņam palīdzēja mamma.

Lai visiem ražīgs, veiksmīgs, labām
grāmatām bagāts Jaunais gads! Lai mūsu
Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas dalīb-
nieku pulciņš 2015.gadā kļūst vēl kuplāks!

Maruta Orbidāne, 
Kalna bibliotēkas vadītāja

Bērnu žūrijas pasākums Kalna bibliotēkā

Viena no daudzajām tradīcijām Ābeļu
skolā ir Adventes laikā rīkot akciju „No
sirds uz sirdi”, kuras ietvaros mēs vācam
dāvanas vientuļajiem pensionāriem un
patversmē nonākušajiem dzīvniekiem,
bet mūsu skolā, savukārt, ierodas „Ābeļ-
zieda” čaklās rokdarbnieces ar saviem
darinājumiem, apdāvinot pirmklasniekus
ar siltiem cimdiem un zeķēm, kā arī rīko-
jot savu izstrādājumu tirdziņu.

Šogad Ziemassvētki tuvojas bez snie-
ga, vakari iestājas ātri, tāpēc skolēni
savas sarūpētās veltes vientuļajiem pen-
sionāriem ar skolas autobusiņu, piedalo-
ties arī pagasta sociālajai darbiniecei ar
pagasta sarūpētajiem cienastiem, nogā-
dāja jau laicīgi. Mēs ieskandinājām svēt-
kus mūzikas skolotājas Ivetas spēlētā
akordeona ritmos ar skanīgām Ziemas-
svētku dziesmām   vientuļo pensionāru
mājās, lai kaut daļiņu no mūsu prieka viņi
gūtu arī sev. Visur mūs gaidīja un mīļi uz-
ņēma. Sirsnīgs paldies mūsu mīļajām

„skolas vecmāmiņām” Helēnas tantei un
Annas tantei par sarūpētajiem cienas-
tiem  čaklajiem akcijas dalībniekiem. Pēc
Ziemassvētku ieskandināšanas, pārru-
nām, kā gads pagājis. Ar sirsnīgiem no-
vēlējumiem Jaunajā gadā, devāmies at-

pakaļ uz skolu.
Veselīgu, darbīgu, bagātu, sirsnīgu

Jauno gadu!
Ābeļu skolas vārdā,

skolotāja Silva Zepa
Autores foto

Ābeļu skolas skolēni apciemo pagasta
vientuļos pensionārus

Kalna bibliotēkas Bērnu žūrija

Žūrijas jaunākais dalībnieks Kārlis stās-
ta par savu mīļāko grāmatu
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Gada izskaņā Jēkabpils novada
dome sadarbībā ar Sociālo dienestu so-
ciālās aprūpes nama „Mežvijas” iemītnie-
kiem sagādāja patīkamu pārsteigumu –
jaunu televizoru!

Novembrī tika pieņemts domes lē-
mums atbalstīt televizora iegādi 400
euro vērtībā, jo vecais televizors bija jau
manāmi novecojis, un nespēja piedāvāt
kvalitāti, kāda cilvēkiem gados būtu ne-
pieciešama.

Dienu pirms Ziemassvētku vakara,
23. decembrī, aprūpes namā ieradās
domes priekšsēdētājs E.Meņķis un sociā-
lā dienesta vadītāja R.Rubina, lai pirm-
ssvētku gaisotnē apsveiktu nama iemīt-
niekus, kā arī darbiniekus. Katrs saņēma
kādu labu vēlējamu un nelielu dāvaniņu.
Noslēgumā tika uzstādīts arī 42 collu pla-

tais televizors. Iedzīvotāju atsauksmes –
pozitīvas!

Patreizējais sociālās aprūpes nams ir
kļuvis par šauru, jo ir palielinājusies inte-
rese par uzturēšanās iespējām. Pagāju-
šajā gadā tika uzsākti vērienīgi celtniecī-
bas darbi, lai esošajā mājā neapdzīvoja-
mā ieeja trīs stāvos esošās telpas tiktu
piemērotas dzīvošanai aprūpes nama ie-

mītniekiem. Gada nogalē pirmajā un ot-
rajā stāvā ir pieņemtas kopā 11 izremon-
tētas gaišas, patīkamas dzīvojamās ista-
bas, katrā stāvā ir virtuve un atpūtas
telpa. Labierīcības ir atbilstošas izmanto-
šanai personām ar īpašām vajadzībām,
kā arī jebkuram cilvēkam. Kad tiks pa-
beigti visi remontdarbi trešajā stāvā, va-
rēsim sākt uzņemt jaunus iemītniekus. Ai-
cinām mūsu novada cienījamā vecuma
personas apmeklēt un iepazīties ar sociā-
lo aprūpes namu. Šobrīd aprūpes namā
ir 11 iemītnieki no visiem mūsu novada
pagastiem. Katram ir sava istaba, kā arī
iespēja, neizejot ārā, izmantot bibliotēku
un ģimenes ārsta prakses pakalpojumu.
Katru mēnesi notiek Svētbrīži, ko labprāt
apmeklē aprūpes nama iemītnieki un arī
apkārtnes iedzīvotāji. Mežgales ciematā
ir pasts un veikals, kur var iegādāties ne-
pieciešamos preses izdevumus, preces.
Veselību, izturību visa gada garumā!
Laipni aicināti!

K.Sēlis un R.Rubina
Autoru foto

„Mežviju” iedzīvotāji tiek pie jauna 
televizora

Ziemassvētku prieki Ābeļu skolā
Šogad Ziemassvētku brīvdienās

skolēni devās ļoti ātri, jau 19. decembrī
bija pēdējā mācību gada diena, tāpēc
8. un 9. klašu skolēniem 18. decembrī
bija iespēja aizbraukt mācību ekskursi-
jā uz jaunatklāto bērnu Zinību centru
Lielvārdē, lai praktiski atsvaidzinātu
savas zināšanas dabaszinībās. Pirmo
reizi redzējām infrasarkano termomet-
ru, kā arī praktiski ar to mērījām dažā-
das temperatūras, uzzinājām kāds
spēks jāieliek minoties ar trenažieri, lai
uzsildītu tējkannu, starp citu, ne katram
tas izdevās.

Redzējām saules baterijas darbībā,
kā arī mūsu mazākā meitene pacēla 1
tonnu smagu mašīnu, pateicoties Arhi-
mēda svirai. Izmērījām arī strāvas stip-
rumus pašu slēgtajos virknes un para- Mazo deju kolektīvs dejo folkloras kopas pavadījumā
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lēlajos slēgumos, kā arī apguvām vēja
ģeneratora darbību. Mums patika strā-
dāt arī pie Telūrija, kā arī noteikt, cik
veidos bumbiņa pa vienkāršo mehānis-
mu labirintiem varnonākt izejas punktā.
Skolēni ar šo mācību ekskursiju bijā
ļoti apmierināti un pat pašiem kūtrāka-
jiem mirdzēja acis un kaisa vaigi no in-
teresantajām nodarbēm, iesakām arī
citām novada skolām izmantot šo ie-
spēju, lai paaugstinātu skolēnu zināša-
nu līmeni dabaszinībās. Lielu paldies
sakām arī centra dibinātājiem un vadī-
tājiem!

19. decembrī   Ziemassvētku vecī-
tim savās vēstulēs nu varējām uzrak-
stīt, kas labs apgūts iepriekšējā gadā
un ko vēlētos   nākošā gadā. Kopā ar
vecākiem baudījām Ziemassvētku
koncertu, godam saņemot saldās dā-
vanu tūtes.

20.12. 3. klases teātra pulciņa  da-
lībnieki devās koncertturnejā uz pagas-
tu. Ar izrādi „Suns un kaķis” sveica
mazos, bet ņipros pagasta bērnus Zie-
massvētkos. Mūs priecēja mazo bērnu
lielais pulks.

27.12. skolotāju „budēļi” nesa svē-

tību daudzās pagasta mājās.
Ābeļu skolā visās mācību klasēs

brīvdienās tiek uzstādīti jaunie projek-
tori un „datu kameras”, bet darbmācī-
bas telpā jaunas iekārtas.

Novēlam, lai Jaunais 2015. gads ir
tikpat darbīgs un interesants ar jaunām
aktivitātēm,  līksmām cerībām, veselību
un bagātām sekmēm pildīts!

Silva Zepa

Pie Somiem

9. janvārī, piektdienas vakarā dalīb-
nieki no visiem septiņiem Jēkabpils nova-
da pagastiem pulcējās Dignājas sabied-
riskajā centrā, lai turpinātu „griezt Jēkab-
pils novada zolītes čempionāta ratu”.
2015. gads iesākās ar rekordlielu dalīb-
nieku skaitu - uz čempionāta 2. posmu ie-
radās 46 dalībnieki. 

Kad Dignājas posmā tika izspēlēta
puse no paredzētajām kāršu partijām, tad
vadībā izvirzījās iepriekšējā posma uzva-
rētājs Juris Zariņš no Zasas pagasta,
kuram cieši sekoja Modris Jakubovskis
(Ābeļu pag.) un Kristaps Vanags (Leima-
ņu pag.). Aiz līderu trīnieka sekoja Juris
Meļehovs (Kalna pag.) un Zasas pagasta
pārstāvji Modris Iraids un Mārtiņš Ziners.
Labākais spēlētājs pēc 3 kārtām no Dig-
nājas pagasta bija Sergejs Loginovs (8.
vieta), no Dunavas pagasta spēlētājiem -
pagājušā gada 2. vietas ieguvējs Uldis
Strēlnieks (19. vieta), no Rubenes pagas-
ta – Kaspars Štolnieks (28. vieta), taču
vēl bija palikušas 3 kārtas jeb 60 kāršu
partijas, kuru laikā situācija turnīra tabulā
varēja krasi mainīties.

Kad noslēdzās pēdējā kārta un tika
saskaitīti visu spēlētāju iegūtie punkti, tad
izrādījās, ka 3. vietu ar 28 punktiem izcī-
nīja Kalna pagasta pārstāvis Ivars Naza-
rovs. 1. un 2. vietas ieguvējiem lielo pun-
ktu skaits izrādījās vienāds – 30, tāpēc
uzvarētāja likteni izšķīra posma mazie

punkti. 2. vietu ar 77 mazajiem punktiem
ieguva Juris Meļehovs (Kalna pag.), bet
uzvarētāja godu ar 105 mazajiem pun-
ktiem izbaudīja spēlētājs no Zasas pa-
gasta komandas – Modris Iraids. Speciāl-
balva tika piešķirta spēlētājam, kurš šī
posma laikā uzvarēja visvairāk zoles – 7
reizes šī posma laikā tas izdevās zasietim
Jurim Ozoliņam.

Dignājas posma pagastu kopvērtēju-
mā 3. vietā ierindojās dignājieši, 2. vietā,
apsteidzot dignājiešu par 1 punktu, izrāva
Kalna pagasta komanda, bet uzvaras lau-
rus plūca Zasas pagasts.

Jēkabpils novada zolītes čempionāta
kopvērtējumā pēc 2 posmiem 6. vietā ie-
rindojies Kaspars Štolnieks (Rubenes

pag.), 5. vieta dignājietim Sergejam Logi-
novam, 4. vieta zasietim Mārtiņam Zine-
ram, 3. vieta zasietim Modrim Iraidam, 2.
vieta Ivaram Nazarovam (Kalna pag.), bet
1. vietu pēc 2 posmiem ieņem zasietis
Juris Zariņš.

Paldies visiem dalībniekiem, kuri iera-
dās tik kuplā skaitā uz šo posmu, pārstā-
vēja savu pagastu un cīnījās par indivi-
duālajiem punktiem kopvērtējumā. „Zol-
maņu” terminoloģijā novēlēšu lai Jums
„iet lapa” visa čempionāta garumā un
2015. gadā dzīve dala lielās zoles visās
jomās! Tiekamies nākošajos posmos!

Aivis Kokins, Jēkabpils novada
sporta pasākumu organozators

Autora foto

Jēkabpils novada zolītes čempionāts
uzņem apgriezienus
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22. decembra vakarā Jēkabpils no-
vada izpilddirektors J.Subatiņš, kopā
ar administrācijas pārstāvjiem I.Fel-
dmani un K.Sēli, devās tradicionālajā
braucienā pa Jēkabpils novadu, lai ap-
skatītu, kā ar dažādām gaismas insta-
lācijām ziemas svētku svinēšanai saga-
tavojušies tā iedzīvotāji.

Vakara gaitā tika konstatēts, ka visak-
tīvāk ziemassvētku rotājumus uzstādījuši
Dunavas pagasta ļaudis. Ar skaistiem un
pamanāmiem rotājumiem izcēlās ne tikai
Sudrabkalns un Dunava, bet arī lauku
mājas; par savu klātbūtni veiksmīgi lika
manīt dažādas pagasta iestādes.

Skaisti izgreznotas bija Ābeļu un Ru-
beņu pagastu pārvaldes ēkas, tikpat skais-
ti izskatījās arī Leimaņu un Zasas pagastu
pārvaldes. Uz centra fona izcēlās Zasas
vidusskola, kas bija ļoti skaisti izgreznota,
un spīdēja jau pa krietnu gabalu.

Par „Ziemassvētku pasaku”, jeb vis-
skaistāk izgreznoto ciematiņu, tika atzīta
Vidsala, kur dažādi rotājumi bija teju kat-
rai mājai, un tās, kopā mirdzot, spēja radīt
iespaidīgu svētku sajūtu.

Aktīvi svētku rotājumu uzstādīšanā
bija iesaistījušies arī viensētu īpašnieki.
Šogad savas mājas spoži spēja parādīt

saimnieki, kas varbūt citus gadus tik
daudz ar māju rotāšanu neaizrāvās, un
otrādi. Kā vienas no favorītēm tika mi-
nētas daktera Urtāna mājas Brodu cie-
matā un Bulavu māja Dignājas pagastā,
kas brīnišķīgi izskatās jau vairākus
gadus. Pasakaini izskatījās māja Liepu
ciema tuvumā, kurai līdzās izgaismots
spīdēja arī viss dārzs.

Milzīgu paldies sakām ikvienam, kas
kaut nedaudz pacentās sakopt savu īpa-

šumu, uzstādīja kādu rotājumu vai iede-
dza svētku uguntiņu, un spēja radīt patī-
kamas svētku sajūtas kā savās, tā arī
savu kaimiņu sirdīs!

K. Sēlis
Autora foto

Jēkabpils novads iemirdzas svētku gaismās

Lielu darbu Ziemassvētku gaisotnes
radīšanā bija paveikuši arī Bērzgala pa-
matskolas bērni un viņu skolotāji. 2014.
gada nogali skolā varēja sagaidīt grezni
izgreznotās klasēs un gaiteņos.

Sienas rotāja dažādi latvju rakstiem
greznoti papīra dūraiņi un skolēnu glez-
nas, pāri griestu velvēm slējās milzīgas

papīra sniega piku virtenes. Dekorācijās
tika izmantoti pat visikdienišķākie priekš-
meti, kā, piemēram, kompaktdiski vai
zemē nokritis zars. Logu rūtīs garāmgā-
jējiem māja rūķi, un viesus iekšā aicināja
Ziemassvētku zaķis ar zaķenīti. Teju
katrā klasē varēja atrast arī kādu izpuš-
ķotu vai pašu darinātu Ziemassvētku eg-

līti vai adventes vainagu.
Milzīgs paldies skolēniem un skolotā-

jiem par šāda krāšņumu radīšanu, un lai
radošā dzirksts spīd arī turpmāk!

Ar bildēm plašāk var iepazīties nova-
da draugiem.lv lapā.

K. Sēlis
Autora foto

Svētku rotājumi Bērzgala pamatskolā
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Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220738

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi
2015. gada janvārī

Ābeļu pagasts
19. jan. plkst. 12:00 J.Akuratera atceres pēcpusdiena Ābeļu novadpēt-
niecības muzejā sadarbībā ar Ābeļu pamatskolas skolēniem

Dignājas pagasts
17. jan. plkst. 14:00 Dignājas skolas zālē senioru pēcpusdiena “2014. gada
Jubilāru balle”

Dunavas pagasts
31. jan. Dunavas skolā - tradīciju zālē izrāde M.Zīle “Sunītis un viņa kauliņš”.
Viesojas Zīlānu amatierteātris “Patapa”

Zasas pagasts
17. jan. plkst. 19:00 Aknīstes amatierteātra dramatizējums A.Rancāne ‘’Kā
vēja dzīti mākonīši’’ un Zasas kultūras nama amatierteātra izrāde V.Pumpure
“Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass” plkst. 22:00 groziņballe, spēlē Jānis
Ancāns.
19. jan. plkst. 9:30 Cirks. Programmā: Klaunu šovs ‘’Oki, doki’’. Izklaidējoša
cirka programma. (Dažādi dzīvnieki, burvju triki, žonglieris) Starptautiskā
cirka festivāla Parīzē laureāti - komiķu grupa ‘’Grog’’.

Izstādes:
5. - 31. jan. Zasas kultūras nama izstāžu zālē izstāde ‘’Sakoptākā sēta
Jēkabpils novadā -2014’’
14. jan. - 6. feb. Dunavas skolā – mazajā zālē U.Vārslavāna privātkolekcijas
“Zvani” izstāde

Informāciju apkopoja Inta Tomāne

Turies, balta dvēselīte,
Tumšā naktī ieiedama.
Ne zvaigznīte ceļu rāda, 
Ne sudraba mēnestiņš.

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimt sarakstu nodaļā decembrī

reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Aina VILCĀNE
15.02.1962. – 06.12.2014.

Rihards KRIŠKĀNS
08.10.1924. – 05.12.2014.

Anita ŠARKELE
15.08.1953. – 08.12.2014.
Skaidrīte Aija DZELME

13.01.1935. – 12.12.2014.
Lilce RUĻUKA

26.11.1927. – 13.12.2014.
Ēvalds MEKŠA

15.12.1936. - 22.12.2014.
Laimonis JANKOVSKIS
28.02.1948. – 27.12.2014.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

Neliec mani, māmuliņa,
Bez ziediņa šūpolī:
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

decembrī 
reģistrēta 1 dzimšana:

EVELĪNA MAIJA

Sveicam vecākus 
un novēlam mīlestību, 

prieku, izturību un veselību,
bērniņu audzinot!

Meklē mūs arī sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads
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