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Priecīgus svētkus!
Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž;
Cauri likstām darba rūpēm
Dvēsle to kā glāstu jauž.
Liegā melodijā plūstot
Svētvakara zvani slīd
Un par svētu gaismu kļūstot
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.

/ A.Zaprauska/

Lai gaiši un prieka pilni 
Ziemassvētki un radošiem 

panākumiem bagāts 
Jaunais 2018. gads!

Jēkabpils novada pašvaldība

Aicina ziedot gados 
vecākiem cilvēkiem un
“Mežviju” iemītniekiem

Jēkabpils novada Sociālās aprūpes
nams “Mežvijas” aicina novada iedzīvotā-
jus atsaukties un palīdzēt nama iemītnie-
kiem sagādāt svētku prieku, ziedojot gan
dažādus pārtikas produktus, gan ikdienā
izmantojamas lietas. Tāpat aicinām atbal-
stīt gados vecākus vientuļos novada iedzī-
votājus. Sarūpētās veltes tālākai nogādā-
šanai adresātiem var nodot gan novada
Sociālā dienesta darbiniekiem, gan pa-
gastu pārvalžu vadītājiem. Ja ir kādas īpa-
šas vēlmes, kuru tieši personu vai cilvēku
loku vēlaties iepriecināt, varat to norādīt
pie dāvājamās veltes. Dāvāsim viens
otram prieku un neaizmirsīsim par mūsu
līdzcilvēkiem! Lai gaiši un sirdij silti svētki!

K.Sēlis

Sportist, atsaucies!

Aicinām Jēkabpils novada sportistus
līdz 17. decembrim iesniegt informāciju
par 2017. gadā nozīmīgākajām sacensī-
bām un izcīnītajām godalgām. Informāci-
ju sūtīt uz: baiba.cakure@jekabpilsno-
vads.lv   . Sīkāka informācija pa tel.
28677242.

B.Čākure

1. decembrī Vidzemes
koncertzālē „Cēsis“ tika ap-
balvoti Latvijas meža noza-
res gada balvas „Zelta čie-
kurs 2017“ laureāti. Gada
balvas ieguvēji saņēma
lielo „Zelta čiekuru“ - meža
nozares augstāko atzinību,
kas tiek piešķirta par nozī-
mīgiem sasniegumiem un
ieguldījumu nozares attīstī-
bā, savukārt pārējiem 2
laureātiem katrā nomināci-
jā tika pasniegts mazāks -
„Zelta čiekuriņš“. Mežsaim-
nieks Guntis Vībāns no
Zasas pagasta “Ļūcāniem”
saņēma „Zelta čiekuriņu“.

Latvijas Meža īpašnieku
biedrības konkursa “Sa-
koptākais mežs” žūrija kon-
kursa finālam un apbalvo-
šanai ar gada balvu sarīko-
jumā “Zelta čiekurš” nomi-
nācijā “Par ilgtspējīgu sa-
imniekošanu” bija izvirzījusi
3 mežsaimniecību īpašnie-
kus: Māri Bērziņu no Bro-
cēnu novada Cieceres pa-
gasta “Jaunkalniņiem”,
Kārli Martinsonu Limbažu
novada Limbažu pagasta
“Liepziediem” un Gunti Vī-
bānu no Jēkabpils novada
Zasas pagasta “Ļūcā-
niem”. Kopumā konkursā
tika saņemts 21 pieteikums
par sakoptiem meža īpašu-

miem visā Latvijā, klātiene
2. kārtā aplūkoti 7 īpašumi.
Lielo “Zelta čiekuru” ieguva
Māris Bērziņš.

Gunti Vībānu apbalvo-
šanas ceremonijā atbalstīja
sieva Skaidrīte, Jēkabpils
novada pašvaldības izpil-
ddirektors Jānis Subatiņš
un sabiedrisko attiecību
speciālists Kaspars Sēlis.
“Pat ja iegūts tikai mazais
“čiekuriņš”, gandarījuma
sajūta tāpat ir liela,” teic sa-
imnieks. “Patīkami, ka
Gunta no sirds veikto
darbu tik augstu novērtē,”
piebilst Skaidrīte. Gunti
steidzās sveikt arī daudzi
žūrijas komisijas pārstāvji
un, papildus gada balvai,
no pasākuma rīkotājiem
tika saņemtas arī dāvanu
kartes dažādu augu un de-
koratīvo stādu iegādei
savā saimniecībā.

Guntis Vībāns, Zasas
pagasta Jēkabpils novada
“Ļūcānu” saimnieks, ir visu
mūžu strādājis meža noza-
rē. Zemi – 48,8 ha – man-
tojis no vecākiem. Zeme
kolhozu laikos nav bijusi
apsaimniekota un aizaugu-
si ar krūmiem. 1997. gadā
nokārtotas īpašumtiesības
un ticis pieņemts lēmums
apstādīt lauksaimniecības

zemes ar mežu nākama-
jām paaudzēm, jo nav bijis
laika nodarboties ar zem-
niecību. Krūmi notīrīti, sa-
gatavota augsne meža stā-
dīšanai. Sakopts arī vecais
mežs.

Apmežojot “Ļucānu” ze -
mes, sākumā stādīts
bērzs, vēlāk arī egles un
priedes, arī ozoli, gar ceļa
malām – sarkanie ozoli.
Līdz 2016. gadam meža ie-
kopšanā viss ir darīts par
saviem līdzekļiem, bet
pēcāk izmantots ES at-
balsts atzarošanai lielākajā
daļā audžu. Gunta vecais
mežs vairāk ir kā parks –
var ogot un sēņot kaut kur-
pēm kājās. Arī jaunajā egļu
mežā jau augot baravikas,
bet bērzu mežos šogad la-
sītas pirmās zemenes.

Laikam ritot, apstādīta
lielākā daļa īpašuma. Gun-
tis Vībāns regulāri ir pie -
dalījies sakoptākās sētas
konkursos, kā arī reiz paša
stādītos bērzus pieteicis
konkursam “Bērzs skaistu-
mam un peļņai sakoptā
zemnieku saimniecībā”.
“Ļūcānu” mežs vairākkārt
piedalījies vietēja mēroga
pagasta skatēs tieši par ie-
guldīto darbu un sakoptību
mežā, bet 2016. gadā Jē-
kabpils novada skatē – kā
tūrisma un vides objekts.

Lai citiem meža gājē-
jiem un braucējiem būtu
patīkamāk, Guntis uztur un
appļauj gan atpūtas vietas
savā mežā, gan meža ceļu
malas. Lai pavasarī un va-
sarā “Ļūcānu” mežus ska-
ļāk pieskandinātu putnu
dziesmas, kas priecē gan
saimnieku, gan citus ļaudis,
izlikts daudz putnu būrīšu.

Izmantots avots: Zemkopības
ministrijas mājaslapa

Informāciju sagatavoja:
K.Sēlis

Autora foto

Jēkabpils novada mežsaimnieks
Guntis Vībāns saņem apbalvojumu
sarīkojumā „Zelta čiekurs 2017“

Guntis Vībāns ar kundzi Sarmīti pēc balvas 
“Zelta čiekurs 2017” pasniegšanas ceremonijas 

Vidzemes koncertzālē „Cēsis“
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Ingrīda Puķīte no Leimaņu pagasta saņem 
“Gada brīvprātīgais 2017” balvu

2. decembrī kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā, tika go-
dināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji no visas Lat-
vijas, kā arī brīvprātībai draudzīgākā pašvaldība. Svinīgā

ceremonija bija veltīta Starptautiskai brīvprātīgo dienai,
kas tiek atzīmēta 5.decembrī.

Oktobrī ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizāci-
ju, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis nominācijai “GADA
BRĪVPRĀTĪGAIS 2017” varēja izvirzīt kandidātus, kuriem
2017. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai
atbalstīšanā. Tika iesūtīti vairāk nekā 200 pieteikumu no vi-
siem Latvijas reģioniem. Žūrija pieteikumus izvērtēja vairākās
kārtās, tajā bija pārstāvētas Latvijas nevalstiskās organizāci-
jas, kā arī valsts un pašvaldību iestādes. Vērtējot pieteikumus,
tika ņemta vērā veiktā darba nozīme sabiedrības vai kāda cil-
vēka dzīvē, iegūtās prasmes un to pielietojums, brīvprātīgā
darba apjoms vai regularitāte un citi kritēriji.

Īpaši aktīvi brīvprātīgie šogad darbojušies izglītības, so-
ciālā darba, kultūras, sporta un citās jomās.Viņu vidū arī Lei-
maņu pagasta iedzīvotāja Ingrīda Puķīte, kura aktīvi iesaistās
Leimaņu pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē, ar inovatī-
vām idejām bagātinot dažādas aktivitātes, kā arī pierakstot
pagasta iedzīvotāju atmiņu stāstus par savām mājām, likte-
ņiem, kā arī par Leimaņu pagasta skolām un skolotājiem. 

“Visu savu darba mūžu - 44 gadus – esmu bijusi ļoti aktīva
sadarbībā ar cilvēkiem, tieši skolā ar skolēniem. Kad slēdza
Bērzgala pamatskolu, darbs beidzās, un vajadzēja atrast
kādu citu sirdslietu. Atradu dzirdīgas ausis Leimaņos, uzaici-
nājumus un piekritu darboties. Šajā gadā palīdzēju veidot iz-
stādi par Leimaņu pagasta skolām no senatnes līdz mūsdie-
nām. Piedalījos arī Latvju zīmju parka zīmju atjaunošanā,
krāsošanā un arī pagasta novadpētniecībā, lai savāktu visu
iespējamo par to, kas kādreiz bijis Leimaņu pagastā, ” teic
Ingrīda. Viņa arī aktīvi piedalījās Mežgales kultūras nama 50
gadu jubilejas svinību rīkošanā.

Brīvprātīgo godināšana tiek rīkota, lai sekmētu brīvprātīgo
darbu visā Latvijā, veicinātu Latvijas iedzīvotāju interesi par
brīvprātīgo darbu un dažāda vecuma cilvēku un organizāciju
iesaistīšanos brīvprātīgā darba kustībā.

Izmantota informācija no portāla brivpratigie.lv
K.Sēlis

Portāla foto

1. decembrī Rundāles pilī jau otro gadu notika Zemgales Plā-
nošanas reģiona organizētā uzņēmēju godināšana. Visas 22 re-
ģionā ietilpstošās pašvaldības bija izraudzījušas katra vienu ti-
tula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” cienīgu ieguvēju. Kandidāti
tika vērtēti pēc daudziem kritērijiem. Līdztekus tam pretenden-
tam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu pro-
dukciju jābūt aktīvam vietējā tirgus dalībniekam, tāpat īpaši aug-
stu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivi-
tāte. Visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības
rakstu un naudas balvu.

Jēkabpils novada pašvaldība šogad izvirzīja Ābeļu pagasta
uzņēmēju Jāni Kapaču, kura SIA ,,Kapačmuiža’’ nodarbojas ar
augļkopību, piedalās programmā ,,Skolas auglis’’ un nodrošina
ar āboliem novada skolu ēdnīcas.

Ina Sēle,
Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

Foto Nauris Pauliņš

SIA ,,Kapačmuiža’’ – “Gada uzņēmējs Zemgalē
2017” no Jēkabpils novada

Balvas “Gada brīvprātīgais 2017”  saņēmēja Ingrīda Puķīte ar
apraksta  autori, Leimaņu pagasta bibliotēkas 

vadītāju Līgu Lācīti kultūras pilī  „Ziemeļblāzma”.

SIA “Kapačmuiža” īpašnieks Jānis Kapačs ceremonijā “Gada
uzņēmējs Zemgalē 2017” Rundāles pilī.
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Dunavas kultūras nama līnijdeju grupas “Maybe” 
dejotājas atgriežas no Latvijas čempionāta ar medaļām

Sēlijas novadu apvienības pārstāvji pieņemšanā
pie prezidenta

17. novembrī Rīgas pilī notika Latvijas proklamēšanas 99.
gadadienai veltīta pieņemšana uzņēmējiem un pašvaldību va-
dītājiem pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Jē-
kabpils novadu pārstāvēja Jēkabpils novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un Kalna pagasta z/s
“Krasti” īpašnieks Jānis Gaidis.

Viņa saimniecība, izturot iepriekšējo gadu krīzi piensaimnie-
cībā, turpina attīstīties. Liellopu skaits pārsniedzis 400, t.sk.
govis - 200. Saimniecībā uzstādīts otrs slaukšanas robots, at-
tīstās vēl divas nozares - aitkopība un mājražošana, kā arī tiek
plānota vēl vienas kūts celtniecība.

K.Sēlis

Attēlā: 1.rindā no kr.: 1.- Artis Kronītis, “Kronīšu kokapstrāde” Neretas novada Zalves pagastā; 2.- Arvīds Kviesis, 
Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs; 3. – Irēna Sproģe, Salas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja; 
4. – Raimonds Vējonis, Latvijas Valsts prezidents; 5. – Vija Dzene, Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja;

6. – Maira Tauriņa, SIA “Dona” līdzīpašniece Salas novada Salas pagastā; 7. – Jānis Gaidis, z/s “Krasti” īpašnieks Jēkabpils
novada Kalna pagastā; 8. – Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs; 2.rindā no kr.: 

1. – Valdis Banders, k/s “Ritenis” valdes priekšsēdētājs Viesītes novada Saukas pagastā; 2. – Alfons Žuks, Viesītes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs; 3. – Austris Vārna, z/s “Dālderi” īpašnieks Aknīstes novada Gārsenes pagastā; 

4. – Aivars Vanags, Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Šī gada 12. novembrī kultūras pilī “Zie-
meļblāzma” norisinājās astotais Latvijas lī-
nijdeju un kantrī vesterna deju čempio-
nāts. Tajā, dažādās vecuma un sagatavo-
tības grupās, startēja 128 līnijdejotāji no
visas Latvijas. Starp dalībniekiem bija arī
Jēkabpils novada Dunavas kultūras nama
līnijdeju grupas “Maybe” dejotājas - Rēzija
un Katrīna Ērgles un Ksenija Šulte. Mei-
tenes čempionātam sagatavoja līnijdeju
grupas “Maybe” vadītāja Līga Navicka.

Latvijas čempionātā dalībnieces no
Dunavas dejoja trīs dejas - “Mamita”,
“Blackpool By The Sea” un “Got A Fee-
ling”. Māsas Rēzija un Ksenija startēja
grupā “Social Teen Female”, kurā Katrīnai
nedaudz pietrūka līdz goda pjedestālam,
jo tika izcīnīta ceturtā vieta. Savukārt, Rē-
zija sīvajā jauniešu konkurencē ieguva
godalgoto trešo vietu.

Ksenija startēja grupā “Social Adult Fe-
male”, konkurence bija lielāka nekā jau-
niešu grupā, bet tas dejotājai neliedza pa-

rādīt savu dejotprasmi un čempionātā
iegūt godalgoto zelta medaļu.

Jāpiemin, ka Latvijas čempionātā Du-
navas dejotājs piedalījās pirmo reizi. Gan-
darījums, ka darbam, ko ieguldījusi gan
kolektīva vadītāja Līga, gan visas dejotā-
jas, ir redzami augļi. Šīs sacensības ir ie-
drošinājušas un devušas pārliecību, ka
dejotājas spēj sasniegt rezultātus Latvijas
mērogā un jau tiek uzstādīti jauni mērķi un
plānots startēt sacensībās lielākam dejo-
tāju pulkam.

Paldies par atbalstu sacensību klātienē
kolektīva vadītājai Līgai Navickai, “Maybe”
dejotājām Aijai un Rasai un šoferi Alvim!

Aicinām visus dejotgribētājus pievieno-
ties Dunavas kultūras nama līnijdeju ko-
lektīvam “Maybe”. Lai sapņi piepildās!

Līnijdeju grupas “Maybe” dejotāja 
Ksenija Šulte un

Dunavs KN vadītājas p.i. Ieva Dreimane
Foto: Līga Navicka
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30. novembrī Zasā, amatniecības cen-
trā “Rūme”, notika Jēkabpils novada tū-
risma pakalpojumu sniedzēju tikšanās.
Uz tikšanos aicinājām visus ar tūrisma
jomu saistītos cilvēkus mūsu novadā, lai
pārrunātu aizvadītās tūrisma sezonas re-
zultātus, vienotos par kopīgām aktivitā-
tēm tūrismā un plānotu nākošā gadā pa-
veicamo.

Šajā sezonā laba sadarbība ir izveido-
jusies ar Raiņa muzeju “Tadenava”, kas
apmeklētājiem sniedz informāciju arī par
tuvākajiem apskatāmiem tūrisma objek-
tiem – dabas lieguma “Eglone” informāci-
jas centru, jaunizveidoto atpūtas vietu
blakus Tadenavas bibliotēkai “Pie Eglai-
nītes”, Pļavas muzeju Kaldabruņā un
Sēļu lauku sētu “Gulbji”. Sadarbojoties ir
iespējams tūristiem piedāvāt plašāku pa-
kalpojumu klāstu un tūrisma plūsmu no-
virzīt arī uz citiem apskates objektiem.

Savukārt amatniecības centrs “Rūme”
sadarbojas ar pašvaldības “Sēlijas pras-
mju muzeju”. Tikšanās laikā pārrunājām
iespējas, ko sniegs pašvaldības dalība
projektā “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un
Latviju” sadarbībā ar kaimiņu novadiem
un Lietuvas 3 dabas parkiem. Projektā
būs iespēja reklamēt 10 tūrisma objektus
no mūsu novada teritorijas, tos iekļaujot
vienotā virtuālā tūrisma maršrutā. Tāpat

pārrunājām nepieciešamos pasākumus
tūrisma piedāvājuma uzlabošanai – jaunu
tematisko tūrisma maršrutu izveidi, infor-
mācijas aktualizācijas nepieciešamību,
tūrisma pakalpojumu aprakstu pilnveido-
šanu un labas sadarbības nepieciešamī-
bu. Izskanēja arī priekšlikumi tūrisma
jomas uzlabošanai: ņemot vērā to, ka pa-
švaldībā nav tūrisma informācijas centra,
tūristi bibliotēkās varētu saņemt nepiecie-
šamo informāciju, arī nevalstiskajām or-
ganizācijām ir iespēja iesaistīties tūrisma
pakalpojumu sniegšanā. Pašvaldība ir at-

vērta nevalstisko organizāciju un tūrisma
pakalpojumu sniedzēju priekšlikumiem,
lai veicinātu tūrisma jomas koordināciju.

Gaidīsim arī citus priekšlikumus, kā ie-
interesēt tūristus apmeklēt mūsu novadu.

Teritoriālās plānošanas speciāliste
Dzidra Nartiša, telefons 28698128, 

e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsno-
vads.lv;

Projekta speciāliste Agnese Kalniņa,
telefons 26625480, e-pasts: agnese.kal-

nina@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju
tikšanās amatniecības centrā “Rūme”

Jēkabpils novadā turpinās pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi četru Lauku atbalsta
dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu
infrastruktūras uzlabošanai. Pašvaldība šobrīd ir piesaistījusi Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 7
pašvaldības ceļiem, no kuriem 3 jau ir realizēti pārbūvējot 14,15
km. 2018. gadā pašvaldība plāno sagatavot vēl vienu projekta
pieteikumu iesniegšanai šajā programmā. 

Projekta Nr. 17-05-A00702-000096 “Ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi
– Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā”

ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 4-11 “Alkšņi -
Muktāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 5,745
km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 611122,33 EUR, no
kurām ELFLA finansējums ir 549815,81 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 61 306,52 EUR. Projektu plānots realizēt līdz
2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītāja ir Rubenes pagas-
ta pārvaldes vadītāja Intra Kurme.

Projekta Nr. 17-05-A00702-000095 ”Ceļa Nr.1-11 “Āres –
Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros
paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 1-11 “Āres – Lindiņi”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 2,707 km garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir 223814,98 EUR, no kurām ELFLA
finansējums ir 201113,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums
22701,78 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. no-
vembrim. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs
Raimonds Jaudzems.

Zasas pagastā ģimenes
ārstu maiņa

No 2017. gada 1. decembra tiek pārtrauktas līgumattiecības
ar ģimenes ārsti Gunu Zineri un pie ārstes reģistrētie pacienti
tiks atreģistrēti. Tie atreģistrētie pacienti, kuru dzīvesvieta ir ār-
stes darbības pamatteritorijā – Zasas pagastā, tiks pārreģistrēti
pie ģimenes ārstes Baibas Bērziņas, kura pārņems ģimenes
ārstes Gunas Zineres darbības pamatteritoriju.

Bērziņas Baibas ģimenes ārsta prakses tālrunis 28666967.
Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram

ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams mājas lapas sadaļā
„Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām“.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības die-
nesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zem-
gale@vmnvd.gov.lv

Daiga Vulfa,
Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas vadītāja
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Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres
purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pa-
gastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļ-
vāres purvs - Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pār-
būvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95
EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 207944,95 EUR un pa-
švaldības līdzfinansējums 23105,00 EUR. Projektu plānots rea-
lizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Dignā-
jas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška.

Projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas
– Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ie-
tvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 6-2 “Vārpiņas -
Lapas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 3,378 km

garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 255681,06 EUR, no
kurām ELFLA finansējums ir 230112,96 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 25568,10 EUR. Projektu plānots realizēt līdz
2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Leimaņu pagas-
ta pārvaldes vadītājs Antons Tropiks.

Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veiks SIA „Ošukalns”
un SIA “Mikor”. Pašvaldības intereses pārstāvēs IK „CB TESTS”
un SIA “K-RDB”, kas uzraudzīs pārbūves darbu gaitu objektos. 

Tā kā iepriekš minētie darbi tiek uzsākti jau šogad, tad aici-
nām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret sa-
tiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu
pārbūves darbu laikā!

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Ābeļu pagastā izveidota Jāņa Akuratera daiļrades taka

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā ir noslēgušies projekta Nr.
17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļra-
des takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros plā-
notie būvdarbi literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveidei. 

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota un labiekārtota
J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības daiļ-
rades taka Ābeļu pagasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus
un videi draudzīgus risinājumus. Jaunizveidotajā infrastruktūrā
iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesentiem ir pieejama viegli
uztverama informācija par J.Akurateru un viņa daiļradi, tādējādi
uzlabojot cilvēku informētību gan par novada, gan Latvijas mē-
roga kultūras mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas 51 394,29 EUR, no kurām Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda
27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24394,29 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns celtniecība”, savukārt būv-
niecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvinženieris Līga Kor-
žeņevska. 

J. Akuratera labiekārtotā taka ir jauninājums novada un LP
“Sēlija” teritorijā, veltīta J.Akuratera 140. gadadienai, kurā, sa-
istībā ar literāta dzīvi un darbiem, tiks organizēti dažādi pasā-
kumi, kuri papildinās un uzlabos jau esošu tradicionālo ikgadējo

pasākumu ciklu “Akuratera dienas” ietvaros, tādējādi populari-
zējot J.Akuratera literāro un kultūras mantojumu, kā arī Latvijas
simtgadei veltīto pasākumu ciklu 2018. gada vasarā sadarbībā
ar Rīgas Memoriālo muzeju apvienību organizējot pasākumu
“Skaistāks par dzīvi ir dzīves sapnis...”. 

Labiekārtotā teritorija tiks iekļauta jaunā tūrisma maršrutā “Pa
Jēkabpils novada dižgaru pēdām”, kurā tiks ievietota informācija
par dižgariem – J.Akurateru, A.Grīnu, J.Raini, kurš tiks popula-
rizēts gan novada mājaslapā, gan tūrisma bukletos dažādās iz-
stādēs.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
Autores foto

Pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” izveidota 
labiekārtota teritorija

Leimaņu pagasta Mežgales ciemā - pie sociālā aprūpes
nama “Mežvijas” ir izveidota labiekārtota teritorija. Tajā ir nomai-
nīts laukuma segums, izbūvēta nojume ar āra kamīnu, iegādā-
tas ārtelpas spēles, izvietoti labiekārtojuma elementi, novietoti
soliņi ar velopedāļiem un ierīkoti apstādījumi. 

Infrastruktūra izveidota projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2203-
000005 “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pa-
gastā” ietvaros. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā Sociālās aprū-
pes nama “Mežvijas” iemītniekiem ir iespēja daudzveidīgi pava-
dīt brīvo laiku sakoptā vidē, stiprināt veselību, piekopjot veselīgu
dzīvesveidu. Labiekārtotajā teritorijā ir iespēja organizēt rado-
šas, fiziskas un uz kultūru vērstas aktivitātes. 

“Ļoti patīkami, ka ir sakopta apkārtne un izveidota teritorija.
Vasarā noteikti izmantosim iespēju spēlēt āra spēles un atpūs-
ties nojumē. Mums kā aprūpes nama iemītniekiem tas ir patī-

kams pārsteigums”, par projekta rezultātiem teic Sociālā aprū-
pes nama “Mežvijas” iemītnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 37481,97 EUR, no kurām Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastā-
da 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 10481,97
EUR.
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14. decembrī, Zasas kultūras namā, plkst. 15:00 norisināsies
diskusija “Kafija ar politiķiem”. 

Uz diskusiju “Kafija ar politiķiem“ ir aicināti Jēkabpils novada
jaunieši, pašvaldības speciālisti un Jēkabpils novada pašvaldī-
bas deputāti. Tikšanās mērķis ir veidot jauniešu, deputātu un
pašvaldības speciālistu dialogu, lai veidotu vietējo sadarbības
tīklu, jauniešu aktivitātes un iniciatīvu atbalsta veicināšanai.

Diskusijas norisināsies neformālā gaisotnē. Dalībnieki tiks
sadalīti grupās, kuru ietvaros diskutēs par kādu noteiktu tēmu.
Ik pēc 20 minūtēm tiks veikta maiņa, un visa grupa dosies pie
nākamās tēmas. Kad visi dalībnieki izdiskutējuši visas tēmas,

tie atgriežas pie sākotnējā galda un 30 minūšu laikā no uzrak-
stītajām idejām izstrādā līdz 3 konkrētām rekomendācijām.

Diskusija tiek īstenota projekta „Jēkabpils novada jauniešu
forums „Cilvēks pievelk cilvēku“ ietvaros. Projekta mērķis ir uz-
labot Jēkabpils novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sabiedriskajā un kul-
tūras dzīvē. Projekta ietvaros paredzētas divas aktivitātes: Dis-
kusija “Kafija ar politiķiem” un 2018. gada martā Jēkabpils no-
vada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.

Projekta nr. 2-25/54 „Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budže-
ta finansējuma ietvaros”.

Jaunieti, esi aktīvs, piedalies un izsaki savas domas!
Vairāk informācija pa tālr. 29354160; 27620204.

Jurgita Bareika,
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Biedrība “Augšze-
mes lauku NVO apvie-
nība” realizē Latvijas
vides aizsardzības
fonda atbalstīto projek-
tu “Jēkabpils novada
dabas vērtību – dižko-

ku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”. Projekta ietvaros
ir veikta Jēkabpils novada dižkoku apsekošana un novērtēšana,
izveidots praktisko padomu buklets par koku kopšanu, ir notikusi
vides sakopšanas talka Dunavas pagasta Sudrabkalna parkā.

Zasas kultūras namā 22.novembrī notika kārtējais projekta
pasākums - seminārs par dižkoku nozīmi un saglabāšanas ne-
pieciešamību. Lektore Daiga Strēle no SIA “LABIE KOKI ek-
sperti”, stāstīja par apsekotajiem 69 dižkokiem Jēkabpils nova-
dā, kā arī par dižkoku nozīmi un saglabāšanas nepieciešamību.
Lektore stāstīja par pasākumiem, ko var veikt, lai paildzinātu
dižkoku mūžu.

Dižkoku novērtēšanas anketas un praktisko padomu buklets
par koku kopšanu tiks nosūtīts katram zemes īpašniekam, kuru
īpašumos atrodas dižkoki. Priecēja fakts, ka uz semināru bija
atnākuši arī Zasas vidusskolas audzēkņi. Ceram, ka pēc semi-
nāra, viņi būs zinošāki un pavēros savu apkārtni, lai novērtētu -

vai tuvumā nav vēl kāds dižkoks. Paldies skolotājai Laimai Šni-
kerei, kura ieinteresē bērnus vides izzināšanā. Kā arī liels pal-
dies laipnajai Zasas kultūras nama vadītājai Laurai Aišpurei par
atvēlētajām telpām semināra norisei.

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste, biedrības
“Augšzemes lauku NVO apvienība” valdes locekle 

Dzidra Nartiša
Autores foto

Zasā notika seminārs par dižkokiem

9. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā
ēkā notika Vārzgūnes ezera izpētes rezultātu apspriešanas sa-
nāksme, kurā piedalījās gan dārzkopības sabiedrības “Vārzgū-
ne” zemju īpašnieki, gan citas ieinteresētās personas, kopumā
26 dalībnieki. VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTA darbinieki Linda
Buholce, Marta Dieviņa un Armands Roze prezentēja paveikto
Vārzgūnes ezera izpētē. Tika apskatīti jautājumi:

l Kādā ekoloģiskā stāvoklī ir ezers?
l Kādā stāvoklī ir zivju resurss?
l Kādas apsaimniekošanas darbības vēlams īstenot, lai

stāvokli nepasliktinātu/uzlabotu?
l Pētījuma autori ir identificējuši ar ezeru saistītās problēmas:
l Pasīva ezera apsaimniekošana.
l Augsts ūdensaugu aizaugums.
l Malu zveja.

Vides risinājumu institūta darbinieki prezentē
Vārzgūnes ezera izpētes rezultātus

Aicina jauniešus piedalīties diskusijā 
“Kafija ar politiķiem”



10 2017. gada decembris

l Cilvēka ietekmēts zivju resurss ar zemu socio-ekonomis-
ko vērtību.

l Sanāksmes dalībnieki aktīvi diskutēja par piedāvātajiem
ezera attīstības scenārijiem:

1.Nedarīt neko, bet tad:
l Ezers turpina aizaugt
l Ezers turpina zaudēt socio-ekonomisko vērtību no ziv-

saimnieciskā viedokļa
l Ezera vienīgie izmantotāji ir vietējie iedzīvotāji
2.Vai vispār kāds kaut grib darīt? Minimāli:
l Ezeram ir apsaimniekotājs (biedrība un/vai pašvaldība)
l Tiek ierobežota/pārtraukta malu zveja (inspektors)
3. Aktīvi:
l Ezeram ir apsaimniekotājs (biedrība un/vai pašvaldība)
l Tiek ierobežota/pārtraukta malu zveja (inspektors)
l Makšķerēšanas infrastruktūras izveide (piem. laipas,

laivu nolaišanas iespējas)
l Tiek ieviesta licencētā makšķerēšana

l Zivju resursu papildināšana
l Ūdensaugi?
Tika izskatīti arī iespējamie risinājumi ezera ekoloģiskā stā-

vokļa uzlabošanā un komerciāli nozīmīgāko zivju sugu popu-
lāciju apsaimniekošanā.

Pētījuma autori uzklausīja klātesošo ierosinājumus un atbil-
dēja uz jautājumiem.

Veiktais pētījums, pēc saskaņošanas ar vides institūcijām,
tiks nodots pašvaldībai.

Sanāksmes noslēgumā makšķernieku biedrības “Ban-
cāns” vadītājs Aivars Liepkalns stāstīja par savu pieredzi
biedrības darbībā. Novada teritoriālās plānošanas speciālis-
te Dzidra Nartiša norādīja, ka pašvaldība ir gatava sniegt
konsultācijas un atbalstu jautājumos, kas saistīti ar biedrību
dibināšanu.

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša
Autores foto

Dunavas pagastā izvietotas koka rakstu zīmes

Par finansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas
remontam Ābeļu pagastā

Novembra pirmssvētku nedēļā Jēkab-
pils novada Dunavas pagastā tika izvie-
totas Latviešu rakstu zīmes, kas izgata-
votas no koka. Trīs rakstu zīmes -
“Jumis”, “ Dzīvības zīme” un “Austras
koks” - izvietotas Dunavas ciema centrā
pie pieturas un viena zīme “Austras koks”

pie Dunavas pamatskolas, kultūras nama
un bibliotēkas ēkas. Tadenavas ciemā
viena zīme “Jumis” izvietota pie auto stāv-
laukuma un atpūtas vietas, savukārt Sud-
rabkalnā pie ziņojuma dēļa un atpūtas
vietas Muižas parkā izvietota “Dzīvības
zīme”.

Koka dekori izgatavoti un izvietoti pa-
gasta teritorijā, lai veidotu vienotu pagas-
ta tēlu, kā arī paredzēts tās izgaismot
svētku laikā.

Dunavas kultūras nama vadītājas p.i.
Ieva Dreimane

Autores foto

Mēģinās virzīt tālāk Dunavas pagasta 
meliorācijas projektu 

23. novembra Jēkabpils novada domes sēdē tika lemts par atbalstu pašvaldības projektam “Meliorācijas sistēmas pārbūve un
atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā”.

Projekta pieteikumu plānots iesniegt Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā, apakšpasākumā “At-
balsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas meliorācijas sistēmas pārbūvei un atjaunošanai Dunavas pagastā ir 299 546, 86 eiro: 29
954,69 eiro no tiem ir pašvaldības līdzfinansējums jeb 10% un 269 592,17 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
līdzfinansējums, kas sastāda 90% no projekta kopējām izmaksām.

K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldībā 2017.gada 13. novembrī sa-
ņemts Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja Raimonda Jaudzema
iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu kanalizācijas tīkla
pārbūvei Ābeļu pagasta Brodu ciematā lai novērstu gruntsūdeņu
infiltrāciju kanalizācijas sistēmā.

2017. gadā Ābeļu pagasta pārvaldē izveidojusies situācija,
ka pagasta teritorijā esošā kanalizācijas sistēma savāc un  no-
vada uz attīrīšanas iekārtām, ko apsaimnieko SIA “Jēkabpils
ūdens”, ievērojami lielāku notekūdeņu daudzumu.  Pašvaldība
apmaksā notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus SIA “Jēkabpils
ūdens” atbilstoši 2016. gada 12. decembrī noslēgtā līguma par

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nosa-
cījumiem. 2016. gada 12 mēnešos minētā pakalpojuma kopējās
izmaksas bija 11532 EUR, 2017. gada 11 mēnešos tās sa-
sniedz 26305 EUR, kas būtiski ietekmē Ābeļu pagasta pārval-
des komunālā dienesta un pagasta pārvaldes budžetu kopumā. 

Tehniskā risinājuma nodrošināšanai tika veikta kanalizācijas
skataku un notekūdeņu plūsmas pārbaude. Tā rezultātā konsta-
tēts, ka Aldaunes ielas posmā no pārvaldes ēkas līdz pievadam
Jēkabpils pilsētas kanalizācijas sistēmā, veidojas nepamatoti
liels notekūdeņu pieplūdums starp divām akām. Līdz ar grun-
tsūdens paaugstināšanos, tas nokļūst kanalizācijas cauruļvados
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No 2018. gada minimālā alga Latvijā 
būs 430 eiro

No 2018. gada 1. janvāra valstī minimālā alga būs noteikta 430 eiro līdzšinējo 380 eiro vietā. To nosaka 29. augustā valdības
sēdē pieņemtie noteikumi „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu””.

Minimālās mēneša darba algas paaugstinājums tiek realizēts vienlaikus ar darbaspēka nodokļu sloga samazinājumu, vien-
laikus mazinot šī lēmuma ietekmi uz darbaspēka izmaksu pieaugumu. Plānots, ka minimālās mēneša darba algas apmērs 430
eiro paliks nemainīgs trīs gadus.

Minimālā mēneša darba alga tiek ņemta vērā kā mērs arī dažādās tiesiskajās situācijās – piemēram, nosakot minimālos uz-
turlīdzekļus bērnam vai izmaksājot tos no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, sodu sistēmā, personas materiālā stāvokļa noteikšanā
un zaudējumu apmēra noteikšanā. 

Noteikumus izstrādāja Labklājības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministrija, kas sakarā ar minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanu no 380 eiro līdz 430 eiro veica finanšu aprēķinus par ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

Egils Zariņš, Labklājības ministrija 

l Par finansējuma piešķiršanu kanalizācijas sistēmas re-
montam Ābeļu pagastā

l Par Medību koordinācijas komisijas lēmuma apstrīdē-
šanu

l Par saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Grozījumi saisto-
šajos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprinā-
šanu

l Par saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Grozījumi saisto-
šajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu

l Par 26.10.2017. domes lēmuma Nr.253 atcelšanu un Ei-
ropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenoša-
nu

l Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam
“Latvija tuvumā – tālumā”

l Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam
“Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils no-
vada Dunavas pagastā”

l Par alternatīvo apkuri (Aldaunes iela 7-12, Brodi, Ābeļu
pagasts, Jēkabpils novads)

l Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu nekustamajos īpa-
šumos “Banderi”, “Slīterānu kapi” un “Dignājas kapi”, Dignājas
pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

l Par īres tiesību piešķiršanu (I.P.) 
l Par medību tiesību nomu (Biedrība “Mednieku klubs –

“Leimaņi””, VRNr. 40008073106) 
l Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā

Bebru ielā 108, Jēkabpilī (Lauksaimniecības datu centrs, Re-
publikas laukums 2, Rīga, LV-1010)

l Par telpu un iekārtu nomu Zasas pagastā (SIA “Medli-
ne”, Juglas iela 47-12, Rīgā, LV-1064)

l Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā
Bebru ielā 108, Jēkabpilī (Valsts tehniskās uzraudzības aģen-
tūra, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010)

l Par nedzīvojamo telpu nomu Leimaņu pagastā (VAS
“Latvijas Pasts”, VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1000) 

l Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas pagastā (B.B.)
l Par atlikušā finansējuma izlietojumu ceļu pārbūvei Eiro-

pas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Jēkabpils nova-
dā 

l Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši
amatam noteiktajai mēnešalgas grupai

l Par Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un dar-
binieku naudas balvas piešķiršanas rezultātiem 2017.gadā

l Par naudas balvas apmēra noteikšanu 2017.gadā Jē-
kabpils novada domes priekšsēdētājam

l Par finansējuma piešķiršanu ģimenes ārsta praksei
Zasas pagastā

l Par Zasas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no
amata

l Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu AS “Latvijas
valsts meži” (AS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga,
LV-1004)

l Par īres tiesību piešķiršanu (I.A.)

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “

Ziņas par pašvaldību”, sadaļā 
“Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

un kanalizācijas skatakās. Ņemot vērā augstāk minēto, tika no-
lemts nomainīt divas skatakas un 102 metrus caurtekas, kuru
posmā ir vislielākie gruntsūdens pieplūdumi.

Cenu aptaujas rezultātā simnieciski izdevīgāko piedāvājumu
iesniedza SIA “Ošukalns celtniecība”. Atbilstoši uzņēmuma sa-
stādītajai tāmei izmaksas ir EUR 22610,54 (ar PVN).

Jēkabpils novada dome nolēma atļaut slēgt līgumu ar SIA
“Ošukalns celtniecība” ūdens kanalizācijas tīklu remontdarbiem
Ābeļu pagastā atbilstoši izstrādātajai tāmei.

Finansējums nodrošināts, veicot grozījumus Īpašuma ap-

saimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 2017.
gada izdevumu tāmē, novirzot plānotos 8000 EUR automašīnas
iegādei ūdensvada kanalizācijas tīklu remontdarbiem Ābeļu pa-
gastā. 14610,54 EUR piešķirti no līdzekļiem neparedzētiem ga-
dījumiem.

Pēc pagasta pārvaldes vadītāja sniegtās informācijas, veiktie
remontdarbi ir uzlabojuši situāciju, un būtiski samazinājuši grun-
tsūdens pieplūdumu kanalizācijas sistēmai.

K.Sēlis 

Jēkabpils novada novembra domes sēdēs 
skatītie jautājumi
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Remontdarbi novadā
Neliels ieskats veiktajos būvdarbos un

remontdarbos Jēkabpils novadā šogad.

Ābeļu pagastā:

Izveidota literāta Jāņa Akuratera daiļ-
rades taka Brodu ciemā. Projekta kopējās
izmaksas EUR 51'394.29, no kurām Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai finansējums sastāda EUR 27’000.00
un pašvaldības līdzfinansējums EUR
24’394,29. Būvdarbus veica SIA “Ošu-
kalns celtniecība”.

Veikti remontdarbi kanalizācijas sistē-
mas pārbūvei Brodos. Pirmais līgums no-
slēgts 13.09.2017. par EUR 3’721.75, lai
veiktu kanalizācijas akas pārbūvi. Tajā
akā ieplūda visvairāk gruntsūdeņi. Ru-
dens mēnešos, pēc pirmās akas remon-
ta, grunts ūdeņi sāka ieplūst arī citās akās
un kanalizācijas tīklā, un maksājumi par
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu, laika
apstākļu dēļ, oktobra un novembra mēne-
sī nesamazinājās.

Veicot aku izpēti un uzskaitot notekū-
deņus biežāk, tika secināts, ka jāmaina
vēl divas akas un 100 metru garš kanali-
zācijas cauruļu posms. 22.11.2017. tika
noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns celtnie-
cība” par EUR 18’686.40 + PVN = EUR
22’610.54 par kanalizācijas tīklu pārbūvi
ar divām akām.

Pārbūvēti 6 balkoni Aldaunes ielā 5.
Kopējās izmaksas – EUR 3’187.20 (darbs
EUR 2’040.00, materiāli EUR 1’147.20).

Dignājas pagastā:

Veikts pagasta administratīvās ēkas
2. stāva telpu remonts par EUR 15’528.
Darbi tika veikti no 2017. gada 22. maija
līdz 15.jūlijam. Pasta mājā “Zariņi” veikts
sanitārā mezgla un priekštelpu remonts
par EUR 7’579. Darbi tika veikti no
2017. gada 29. maija līdz 30. jūnijam.
Tika veikts arī daļējs apkures sistēmas

remonts. Dignājas pamatskolā tika pār-
būvēta skatuve un veikts zāles kosmē-
tiskais remonts, pirmskolas grupiņu ēkā
- gaiteņa griestu remonts. Kopējā
summa – EUR 5’600. Visus iepriekšmi-
nētos darbus veica SIA “LC būve” no Jē-
kabpils.

Par Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem pie
skolas uzstādīti āra trenažieri un rezervis-
tu soliņi. Projekta kopējās izmaksas -
EUR 15’723.95, no kurām ELFLA finan-
sējums ir EUR 14’151.55 un pašvaldības
līdzfinansējums EUR 1’572.40. Uzstādī-
šanas darbus veica SIA “MK Dizains”.

Vandānu ciema centrā šogad tika ierī-
kots arī apgaismojums – uzstādītas 14 la-
ternas. Kopējās izmaksas ar projekta iz-
strādī bija EUR 28’923. Darbus veica SIA
“Aviton”.

Daudzdzīvokļu mājām “Vārpas” un
“Veldres” tika veikts daļējs jumta un
ūdensvadu remonts par kopējo summu
EUR 2’000. Šos darbus veica SIA
“Ošukalns celtniecība”. Līdzekļi tika
ņemti no iekasētās māju apsaimnieko-
šanas naudas.

Dunavas pagastā:

Par ELFLA līdzekļiem pārbūvēts ceļš
“Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi”. Ko-
pējais pārbūvētā pašvaldības ceļa ga-
rums - 4,6888 km. Projekta kopējās iz-
maksas - EUR 281’905.43. Būvdarbus
veica SIA “Ošukalns”.

Kļavu ielā 11 veikts sociālā dzīvokļa
kosmētiskais remonts par EUR 8’457.55.

Sudrabkalnā veikta ūdens atdzelžoša-
na par EUR 2’431.25 un daudzdzīvokļu
mājas “Bērzi” jumta remonts par EUR
5’952.57. Veikta arī jauna Dunavas ciema
apkures katla iegāde un uzstādīšana par
EUR 21’054. 

Dunavas pamatskolā uzstādīti jauni

uzjumteņi par EUR 7’000, uzstādīti 3
jauni stacionārie datori un 1 portatī-
vais, iegādātas mācību grāmatas par
EUR 400.

Dunavas bibliotēkā atjaunotas ieejas
durvis no trepjutelpas puses – EUR
950, datortelpas grīda – 2’500, iegā-
dāts jauns datorkomplekts – EUR 800
un grāmatas – EUR 900.

Dunavas kultūras nams pasūtījis un
pagasta teritorijā uzstādījis dažādas lat-
vju rakstu zīmes par EUR 300, āra at-
kritumu tvertnes (2 gab.) par EUR 150.
Veikts arī zāles remonts par EUR 1’000.
Vēl Dunavas pagastā starptautiskā pro-
jekta "Travel Smart" ietvaros līdzās Ta-
denavas bibliotēkai rudenī izveidota at-
pūtas vieta "Pie Eglainītes".

Kalna pagastā:

Par ELFLA līdzekļiem pārbūvēts paš -
valdības ceļš “Vidsala – Spuldzenieki”.
Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa
posma garums - 4,9631 km. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 261’726.87.
Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”.

Kalna pagasta bibliotēkā veikts kos-
mētiskais remonts bijušajā pasta telpā,
tā pielāgota bibliotēkas vajadzībām.
Krāsotas durvis, tapetes. Remonta iz-
maksas – aptuveni EUR 200. Iegādātas
arī jaunas mēbeles par EUR 728. Ir ie-
cere jauno telpu izmantot tieši jauniešu
vajadzībām. Pie pagasta pārvaldes uz-
stādīta velonovietne.

Kalna pagasta kultūras namā Dubultos
izremontētas 2 telpas par EUR 3’447.71.
Viena no telpām tagad tiek izmantota no-
vadpētniecības vajadzībām.

Jaunie balkoni Brodos

Remontdarbi Dignājas pamatskolā

Pārbūvētais ceļš Dunavā

Atjaunotās telpas Dignājas pagasta

Uzsākti malkas šķūņa pārbūves darbi
Vidsalā

Kalna bibliotēkas jaunā telpa
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Leimaņu pagastā:

Leimaņu Tautas namā par EUR
20’000 veikta skatuves iekārtu renovā-
cija. Uzstādītas jaunas drapērijas, gais-
mas, gaismu līnijas, skatuves konstruk-
cijas, gaismu vadības pults. Darbus
veica SIA “AJV grupa”. Līdzekļi darbiem
gūti no valsts budžeta līdzekļiem, ko pie-
šķīra ar partijas “Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai!“ — “Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK“” atbalstu. Pie Leimaņu Tau-
tas nama izveidots arī dziļurbums dze-
ramā ūdens ieguvei.

Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” par
EUR 6’500 veikts kosmētiskais remonts
5 telpām nama 1. stāvā, kā arī atjaunots
sanitārais mezgls, tulete. Darbi veikti par
valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem no
frakcijas "Zaļo un Zemnieku savienība".

Arī pie aprūpes nama rudenī izveidota
labiekārtota teritorija - nomainīts laukuma
segums, izbūvēta nojume ar āra kamīnu,
iegādātas ārtelpas spēles, izvietoti labie-
kārtojuma elementi, novietoti soliņi ar ve-
lopedāļiem un ierīkoti apstādījumi. Pro-
jekta kopējās izmaksas - EUR 37’481.97,
no kurām ELFLA finansējums sastāda
EUR 27’000 un pašvaldības līdzfinansē-
jums EUR 10’481.97. Būvdarbus veica
SIA “Erbauer group”.

Leimaņu pagasta pārvaldē atjauno-
tas 3 telpas – klientu apkalpošanas spe-
ciālista, sociālā darbinieka un pagasta
pārvaldes vadītāja kabinets par EUR
7’211. Darbus veica SIA “Būvmaks”.

Maija mēnesī veikti ceļu remontdarbi
uz ceļiem “Vilkplēši - Mazzānāni” 300m
garumā un “Āres - Vāgāni” 250 metru ga-
rumā - aizbērtas bedres, uz ceļa “Leimaņi
- Sējiņi” 1,6 km garumā izbērti 700m3

grants, atjaunota ceļa virskārta. Kopējās
izmaksas EUR 14’020. Līdzekļi ņemti no
ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem pare-
dzētā budžeta.

Jūlijā uz ceļa “Leimaņi - Sējiņi” aizbēr-
tas bedres, atjaunots ceļa “Skrīveri-Dode-

ļi” posms 100m garumā (60m3 grants), un
ceļa “Priekšāni-Dodeļi” posms 600m ga-
rumā (370m3). Kopējās izmaksas EUR
5’954.

Rubenes pagastā:

Veikta Rubenes brīvdabas estrādes
pārbūves pievadceļa seguma atjaunoša
(asfaltēts ceļš līdz Rubenes kultūras
namam). Finansējums EUR 3’987.93 ap-
mērā darbu veikšanai nodrošināts no
valsts budžeta, ko piešķīra ar “Zaļo un
Zemnieku savienības” (ZZS) frakcijas at-
balstu, un papildus EUR 3’818.99 no no-
vada pašvaldības ceļu fonda.

Atjaunots estrādes elektroapgādes
pievads (veikta jaunu laternu uzstādīša-
na Rubenes parkā) – EUR 21’012,07.
Darbus veica SIA “Kvēle”. Arī šie darbi
ar ZZS atbalstu veikti par valsts budžeta
līdzekļiem. Rubenes kultūras namā uz-
sākti skatuves elektroinstalācijas sakār-
tošanas darbi par EUR 2’681.

Rubenes pagasta pārvaldē par EUR
11’328 izveidots Jēkabpils novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs un nodrošināta pie-
ejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. 

Rubeņu pamatskolā veikts 2. stāva
koridora remonts, atjaunoti skursteņi. Iz-
veidots projekts skolas malkas šķūnim.

Slates sabiedriskā centra 2. stāvā par
EUR 8’069 atjaunota saieta telpa, kur
darbojas Slates aktīvās rokdarbnieces
un ansamblis “Āre”. Veikts sociālā dzī-
vokļa remonts Slatē, Liepu gatvē 5 par
EUR 7’523 un Slates pagastmājas jumta
remonts, jaunu noteku uzlikšana par
EUR 3’501.

Uz pagasta ceļiem veikta grants se-
guma atjaunošana un papildināšana par
EUR 23’120.

Zasas pagastā:

Par ELFLA līdzekļiem pārbūvēts paš -
valdības ceļš “Zasa – Ģērķāni”. Kopējais
pārbūvētā pašvaldības ceļa posma ga-
rums - 4,5096 km. Projekta kopējās iz-
maksas ir  EUR 215'560.17. Darbus veica
SIA “Ošukalns”.

Papildināts grants segums uz Zasas
pagasta ceļiem par EUR 21’638.

Sila ielā 1-10 iekārtots dienesta dzī-
voklis novadā strādājošiem speciālis-
tiem par EUR 12’388. Zasas muižas
parkā par Meža dienu projekta naudu –
EUR 500 – atjaunots tiltiņš pie ūdens-
dzirnavām.

Īstenots ūdensapgādes projekts Lie-
pās par EUR 44’281. Darbus veica SIA
“Siltumkomforts”.

Dzīvojamajām mājām Zasas, Liepu
ciematos un Akmeņārēs veikts jumtu re-
monts. Veikta skursteņu atjaunošana dzī-
vojamajām un sabiedriskajām mājām. 

Vēl šogad Brodu, Dunavas un Zasas
ciemos uzstādītas videonovērošanas ie-
kārtas. Projekta kopējās izmaksas ir
10 285,00 EUR, no kurām ELFLA finan-
sējums ir EUR 4’767 un pašvaldības
līdzfinansējums EUR 5’518. Uzstādīša-
nas darbus veica SIA “Videoprojekts
Baltija”.

Videokameras šogad palīdzējušas arī
konstatēt vairākus pārkāpumus, identifi-
cēt vaininiekus.

Šajā rakstā nav uzskaitīti pilnīgi visi
veiktie darbi. Par remontdarbiem un iegā-
dāto inventāru skolās plašāk var lasīt laik-
raksta “Brīvā Daugava” 1. septembra nu-
murā.

Pagasta pārvalžu vadītāju sniegto 
informāciju apkopoja K.Sēlis

Autora foto

Dzeramā ūdens dziļurbums
pie Leimaņu TN

Ceļa "Leimaņi-Sējiņi" pārbūves darbi

Rubeņu skolas atjaunotais 
2. stāva gaitenis

Saieta telpa Slatē

Ceļa būvdarbi Zasas pagastā

Ūdensvada remonts Liepās
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Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests informē, ka lauksaimniekiem pie-
šķirts atlikušais no akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas
apjoms. Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem izmanto-
šanai tikai lauksaimniecības tehnikā - traktortehnikā un lauk-
saimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Novada amatnieku un mājražotāju
Ziemassvētku tirgus

20. decembrī no plkst. 10:00 - 14:00 novada amatnieku un
mājražotāju Ziemassvētku tirgus Zasas k.n. Bez tirgošanās pa-
ralēli notiks arī interesanta kultūras un izglītojošā programma.

Plkst. 10:20 uzstājas mazie dziedātāji – ansamblis ,,Smai-
diņi’’.

Plkst. 11:00 - 12:00 Latvijas Lauku eksporta kluba lekcija:
IK „Latvju sēta“ - ģimenes uzņēmums no Madonas novada,
kas nodarbojās gan ar galdniecību un citām amatniecības
prasmēm, gan arī sastāda kalendāru pēc senlatviešu tradīci-
jām „Māras gada rits“. Paši par sevi saka: „Ģimenes uzņē-
mums Latvju sēta rada lietas ar stāstu. Izstrādājumi runās
cauri gadsimtiem un laikiem. Ar pievienoto vērtību - būt lep-
niem par savu zemi, dzimtu un senču zināšanām.“ Uzņēmums
dibināts 2013. gadā;

Plkst. 12:30 – 14:00 „Sēlijas prasmju muzejs“ piedāvā no-

skatīties videomateriālu par 10 sēļu amatu prasmēm.
Lūgums tirgoties gribētājiem pieteikties savlaicīgi.

LAD aktīvi izmaksā platību maksājumus

Ņemot vērā šā gada slikto situāciju lauksaimniecībā, ko ra-
dījuši ilgstošie lieti visā Latvijas teritorijā, Lauku atbalsta die-
nests aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk izmaksātu platību
maksājumus klientiem.

Līdz novembra beigām tika izmaksāti Vienotā platību mak-
sājuma un Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi spe-
cifiski ierobežojumi (ADSI) avansi 140 miljonu eiro apmērā, tos
saņēma gandrīz 50 tūkstoši klientu.

No 1.decembra dienests jau maksā Vienotā platību maksā-
juma un ADSI gala maksājumus, kā arī ir uzsācis zaļināšanas
un mazo lauksaimnieku shēmas atbalstu izmaksu - kopējā iz-
maksātā summa klientiem pirmajā decembra nedēļā ir 40 mil-
joni eiro.

No 11.decembra lauksaimnieki sāks saņemt dažādu brīv-
prātīgo saistīto atbalstu maksājumus.

Iepriekšējā gadā vienotā platību maksājuma gala maksāju-
mus klienti sāka saņemt tikai decembra vidū. LAD plāno, ka
līdz gada beigām Vienotā platību maksājuma gala maksāju-
mus saņems 90% lauksaimnieku.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante,
mob.t.26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Ābeļu pamatskolas
skolēni šogad piedalījās
Sabiedrības integrāci-
jas fonda (SIF) un Jē-
kabpils pašvaldības
līdzfinansētā jauniešu
sabiedrības projektā
“Piederības iedvesma
Latvijas valstij Ita Ko-
zakēviča”, kurš ilga no
2017. gada 5. jūnija līdz
2017. gada 15. oktob-
rim. Pavisam kopā dar-
bojās 7 grupas. No Jē-
kabpils Valsts ģimnāzi-
jas, Jēkabpils 3.vidus-
skolas, Jēkabpils 2. vi-
dusskolas, divas grupas
no Ābeļu pamatskolas.
Viena grupa 8 skolēnu
sastāvā, kuru vadīja
skolotāja Sandra Utinā-
ne, izstrādāja un iesnie-
dza biedrībai “Rodacy”
izpētes darbu par tēmu
“Itas Kozakevičas personība, dzīves ceļš
līdz Tautas frontei (līdz 1990. gadam)”,
otra grupa skolotājas Silvas Zepas vadībā
pētīja Itas Kozakēvičas dzimtaskoku, kā
arī savu dzimtu saknes.

23. oktobrī 2. vidusskolas telpās notika
jauniešu darba grupu pētīto tēmu interak-
tīvās prezentācijas.

Pēc čakli un radoši padarītā darba,
projekta ietvaros mums tika dāvāta jauka
ekskursija uz Rīgu. Apmeklējām Tautas
frontes muzeju, paciemojāmies Itas Ko-
zakēvičas vārdā nosauktajā vidusskolā
kur ēdām garšīgas pusdienas. Pēc tam
mums bija izklaidējoša dāvana uz batutu
parku “Jump Space”, kur mēs visi kārtīgi

izlēkājāmies. Mājupceļā visi bijām kaut arī
noguruši, tomēr priecīgi un gandarīti. Jau-
nieši kopā darbojoties bija sadraudzēju-
šies un būtu gatavi turpināt strādāt pie lī-
dzīgiem projektiem.

Milāna Kravceva, 7.kl.
Skolas arhīva foto

Ābeļu pamatskola iesaistās Sabiedrības integrācijas
fonda un poļu biedrības “Rodacy”projektā
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Zinātāji jau ir pieraduši pie tā, ka līdz ar pirmo Adventes ne-
dēļu Kaldabruņas skolā sākas Ziemassvētku tirdziņš un pasā-
kumi. Šis gads gan atšķiras no iepriekšējiem, un tā tam arī jābūt.
Galvenais jaunums – šogad ir uzsākusi darboties mūsu “Gais-
mas koka darbnīca”, un tas nozīmē virkni jaunu iespēju gan fan-
tāzijai, gan čaklām rokām. Jau visu tumšo novembri darbnīcas
telpās teju nepārtraukti valda gaisma, rosība un smaržo koks.
Mēs paši esam pilnīgi savaldzināti. Un papildus skaistajām stikla
rotām izgatavojam arī koka rotājumus – sniegpārsliņas, dzīvnie-
ciņus, piemīlīgas gaismas spēles ar sēdošiem kaķiem vai iein-
teresētiem putniņiem, apsveikumus un svečturus, daudzas
citas, vēl vārdos nenosauktas lietas. Turklāt, ja paspēsiet sav-
laicīgi pieteikt savu ideju, varam izgatavot pilnīgi īpašu dāvanu
– vienā eksemplārā un ļoti īpašam cilvēkam.

Jāatzīst, ka arī stikla rotas, tuvojoties svētkiem, ir kļuvušas
košākas un greznākas, vairāk lietojam sudraba apdares, dziļā-
kas, zaigojošākas krāsas. Ir tumšs, un jāmirdz mums pašiem.
Mīlīgu stūrīti telpās pilda arī pašadītas zeķītes, kuru ziemas laikā
nekad nevar būt par daudz…

Īpaša rūķu dāvana ir sarūpēta skolēniem – iespēja pa-
šiem vērot, kā meistara vadībā darbojas lāzergriešanas ie-
kārta, finieri, kartonu vai pat stiklu pārvēršot visdažādākajos ro-
tājumus. Kā pirmo ciemos esam uzaicinājuši Rubeņu pamat-
skolu, jo tā ir mums tuvākā gan ģeogrāfiskajā novietojumā, gan
ilggadīgajā draudzībā. Rubeņu bērni iegūs iespēju izmantot lā-
zergriezumus arī saviem radošajiem darbiem. Viņi būs pirmie,
taču laipni uzņemsim arī citu skoliņu bērnus.

Uz kopīgu gada nogales pasākumu Kaldabruņas iedzī-
votājus, tuvākus un tālākus draugus un laba vēlētājus aici-
nāsim 29. decembrī. 

Gluži praktiski:
Ziemassvētku tirdziņš Kaldabruņas skolā darbojas no

pirmdienas, 4. decembra. Viesus gaidām katru darbdienu no
pl. 10:00 līdz 14:00. Taču, ja nu nekādi nav iespējams atbraukt
tieši šajos laikos, lūdzam zvanīt Ingrīdai – t. 26991295, Indrai –
t. 26223948 vai Ievai – t. 29548967. Savu iespēju robežās cen-
tīsimies atvērt durvis arī citos laikos.

Vēl – aicinām mūsu tirdziņu bagātināt arī citus radošos,
adošos, zīmējošos un līmējošos ļaudis. Vediet savus darbi-
ņus pie mums droši; nekad jau nevaram zināt, kur tieši kāda
jauka lieta atrod savu īpašnieku…..

Ieva Jātniece
Biedrības „Ūdenszīmes“ foto

Kaldabruņā iemirdzas Ziemassvētku noskaņa

MĒRĶIS
1. Godināt vēl dzīvos Ābeļos Ulma-
ņa laikos dzimušos.
2. Slavēt šodienas Ābeļos čaklākos
lauku saimniekus un uzņēmējus.
3. Iegūt fotogrāfijas par Ābeļiem
laikā līdz 1940. gadam.

ORGANIZATORI
Foto konkursu organizē Ābeļu pa-
gasta bibliotēka un novadpētnieki.

DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties jebkurš
Latvijas iedzīvotājs, iesniedzot ma-
teriālus par Ābeļiem.

LAIKS
Foto un apraksti par tiem jāiesniedz
Ābeļu bibliotēkā līdz 15.04.2018.,
var sūtīt arī uz e- pastu
survillo@inbox.lv.

NOMINĀCIJAS
1. Ne agrāk kā 2017. gadā uzņemti
vecā gājuma Ābeļu iedzīvotāju foto
portreti (tikai portreta formā, izmērs
15x20cm jeb A5)
2. Ābeļu saimnieka vai uzņēmēja
foto darbā vai atpūtā (izmērs

15x20cm jeb A5)
3. Veco laiku (līdz 1940. gadam) ori-
ģināla fotogrāfija par Ābeļiem. Ja
oriģināls īpašniekam vajadzīgs, to
pēc vienošanās var atgriezt atpakaļ.

APRAKSTI
Pirmajās divās nominācijās jādot
īsi, konkrēti dati par personu:
l dzimšanas laiks, vieta, tautība;
l ģimenes sastāvs – tēvs, māte,
brāļi, māsas;
l kādās skolās mācījies;
l kur strādājis, kādā amatā;
l apbalvojumi;
l kaut kas interesants no dzīves;
l novēlējumi mūsdienām.

VĒRTĒŠANA
Iesniegtos darbus vērtēs Ābeļu pa-
gasta izvirzīta komisija katrā nomi-
nācijā atsevišķi. Darbi tiks apkopoti
stendos un mapēs, izlikti izstādēs.

APBALVOŠANA
Katrā nominācijā labāko darbu autori
saņems atzinības rakstus un balvas.

Ābeļu pagasta pārvalde

Izsludināts Ābeļu pagasta foto konkurss
„Latvijai – 100”
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Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst.
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

/I.Ziedonis/

Kad miers pārņem ne tikai zemi, bet
arī cilvēku, domas kļūst mierīgākas, jo ir
sācies klusais atnākšanas un gaidīšanas

laiks. Laiks, kad vairāk gribas būt kopā ar
savējiem, kad domās sasaucam tos, ku-
riem nekur vairs nav jāsteidzas. Dabas
vēlētais klusums atver kādu mūsos ilgi
kavējušos mīļumu. Un cerību…, ka kļū-
sim labāki, gudrāki, veselāki, arī labsirdī-
gāki…

Iestājies laiks, kas katru gadu nemai-
nīgi mūs ved no tumsas uz gaismu. Laiks
steidzas un drīz vien sāks atgriezties ga-
rākas, gaišākas dienas.Cerēsim nākoš-
gad mosties, kad logā jau iespīdēs saule,
ne ilgstošās lietavas.

Lai 2018. gads ir mierīgs, saulains!
Aicinu Zasas iedzīvotājus biežāk ap-
meklēt bibliotēku. Šajā gadā bibliotēka
ir papildināta ar 100 jaunām grāmatām,
lasītavā sagaidīs jaunākie žurnāli un
avīzes. Aiciniet uz bibliotēku savus ma-
zuļus, kurus sagaidīs bērnu stūrītis ar
rotaļlietām un krāsainām grāmatām!

Mierīgu, veselīgu un saulainu Jums
Jauno gadu !

Inese Grauze

Lai baltā pasaulē balti sniegi snieg

“Melns ar baltu satikās, un
viens otram patikās...”, ar šīs
dziesmas vārdiem izskanēja tra-
dicionālais Jēkabpils novada
Stipro ģimeņu pasākums “Dzī-
ves gadu gredzenus izdzīvo-
jot...”, uz kuru aicināja pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 25, 30, 40, 50
gadus. Ik reizi šie svētki aplieci-
na, ka ģimene ir viena no pamat-
vērtībām katra cilvēka dzīvē.

Šogad Jēkabpils novadā ap-
aļās kāzu jubilejas (Sudraba,
Pērļu, Rubīna un Zelta kāzas)
svin 78 pāri.

Stipro ģimeņu godināšanas
pasākumā piedalījās un tika go-
dināti Sudraba kāzu jubilāri (25
gadu kāzu jubileja) Inese un
Guntis Lapiņi, Arnita un Rai-
monds Pori, Gaļina un Mairis
Jurgeviči. Šie pāri atzina, ka, ja
laulātie ir nodzīvojuši kopā ce-
turtdaļu gadsimta un savstarpē-
jā cieņā, sapratnē, mīlestībā un
godbijīgā attieksmē vienam pret
otru, tad tas ir nopelns abiem.

Pērļu kāzās (30 gadu kāzu
jubilejā) tika godināti Dace un
Jānis Vilkāji, Aija un Māris
Baloži, Pārsla un Vilnis Gran-
dāni, Ina un Andris Sēļi, Ilga
un Edmunds Antoneviči,
San dra un Āris Radiņi, Ligita

un Modris Zālīši. Pērļu kāzu
jubilāri bija vienisprātis par to,
ka ilgas kopdzīves noslēpums ir
saticība, savstarpēja uzticēša-
nās, atbalsts un kopīga laika
pavadīšana gan darbos, gan at-
pūtā. Svarīga ir arī atpūta no
lauku darbiem.

Rubīna kāzās (40 gadu kāzu
jubilejā) godināti Dzidra un
Eduards Aleki, Ilga un Tālival-
dis Krievāni. Viņi atzina, ka ne-
mitīgs darbs un rūpes par mīļa-
jiem liek aizmirst problēmas un
dod spēku ikdienā.  Kopdzīvē
svarīga ir vēlme un prasme at-
balstīt vienam otru kā priecīgos,
tā arī skumjākos brīžos. Tas ir
ilgas kopdzīves noslēpums.

Zelta kāzu (50 gadu kāzu ju-
bilejas) zīmē šis gads ir aizritējis
Ainai un Pēterim Kusiņiem,
Astrīdai un Ērikam Ciršiem,
Leontīnai un Maigonim Rus-
kiem, Annai un Ziedonim
Adumāniem. Jubilāru pāri at-
zīst, ka, lai nodzīvotu veselu
pusgadsimtu kopā, ir jāprot pa-
žēlot un uzmundrināt vienam
otru.  Tāpat ģimenes atzīst, ka
bez kāpumiem un kritumiem
laulības dzīvē neiztikt, taču
visam pāri vienmēr stāvējušas
ģimeniskās vērtības – māka pie-

kāpties, prasme noklusēt kādu
skarbāku vārdu, spēja pieņemt,
sadzīvot un piedot. Ja laulātie
nodzīvojuši līdz Zelta kāzām un
vēl joprojām atzīmē savas savie-
nības gadadienu, tas liecina, ka
ģimenes dzīve izdevusies.

Katrs jubilāru pāris tika aici-
nāts parakstīties Jēkabpils no-
vada Stipro ģimeņu Goda grā-
matā, un par piemiņu saņēma
īpašās – Sudraba kāzu, Pērļu
kāzu un Rubīna kāzu un Zelta
kāzu apliecības, kā arī simbolis-
kus ģimenes pavardus. Pasnie-
dzot šos simboliskos ģimenes
pavardus, pāriem tika atgādi-
nāts, ka daudz vieglāk ir tajā ie-
kurt uguni, bet gādāt par to, lai
tajā nekad nenodzistu liesma, ir
daudz sarežģītāk. Tā ir māksla,
kas prasa zināšanas, prasmi,
pacietību, jo savstarpējās attie-
cības starp diviem cilvēkiem ir
jāpilnveido, jāsaudzē un jāsar-
gā. Lai ģimenes pavards neno-
dzistu, tam nepārtraukti jāpie-
met malka: mīlestība, sapratne,
rūpes vienam par otru, vēlēša-
nās uzklausīt un dzirdēt savu
tuvāko un gatavība atbalstīt dzī-
ves grūtākajos brīžos.

Par pasākuma muzikālo no-
formējumu parūpējās Zasas

kultūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs “Landi”, muzikālā apvie-
nība “Oktāva”, amatierteātris un
Linda un Artūrs Manguļi.  Pēc
pasākuma katram pārim bija ie-
spēja nobildēties ar saviem cie-
miņiem pie šim pasākumam
īpaši izveidotas foto sienas.

Kā jau kāzās pieklājas, pāri
tika aicināti uz vakara pirmo tostu,
pēc kura jau tradicionāli sekoja
pirmais kopīgais kāzu valsis.

Jēkabpils novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Aivars Va-
nags, uzrunājot pārus un viņu
ciemiņus, vērsa uzmanību uz
to, ka “Kas putnam ir spārni, tas
cilvēkam – mīlestība. Tā paceļ
mūs pāri ikdienas plašumiem.
Tā ieskanas mūsos kā dzies-
ma, kurai mēs visu mūžu mek-
lēsim vārdus – mīlestība... Mēs
varam būt lepni, ka mūsu nova-
dā ir tik stipras ģimenes, kuras,
gadiem ejot, spēj pasargāt šo
mīlestības, piedošanas, pacie-
tības, ticības un sirdsgudrības
stādu un nodot to tālāk saviem
bērniem, mazbērniem un maz-
mazbērniem!”

Aļona Semeiko, Jēkabpils
novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja
K.Sēļa foto

Lielākā vērtība ir kopā pavadītais laiks

Zelta pāris Aina un 
Pēteris Kusiņi

Zelta pāris Anna un 
Ziedonis Adumāni

Zelta pāris Astrīda un 
Ēriks Cirši

Zelta pāris Leontīna
un Maigonis Ruski
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Divu pašdarbības 
kolektīvu jubilejas 

svinības Ābeļu pagastā

3. novembrī Ābeļu pagasta senioru deju kopa „Ābelietes” svi-
nēja 5 gadu jubileju, bet rokdarbnieču klubs „Bitīte” – 15 gadu
jubileju.

Gaviļnieces sveikt bija ieradušās Rubenes senioru dāmu
deju kopa „Draiskās Peonijas”, Dunavas senioru dāmu deju
kopa „Cielavas”, Sēlpils deju kopa „Omes un Kungi” un Daugav-
pils novada Nīcgales rokdarbnieces, pie kurām Ābeļu rokdar-
bnieces bija viesojušās vienā no pēdējām tikšanās reizēm.
Katra ciemiņu deju kopa jubilārus sveica ar divām dejām. Se-
nioru deju kopa „Ābelietes” (vadītājas Vikas Vanagas vadībā)
viesus iepriecināja ar savu sniegumu, nodejodamas 5 dejas.

Garšīgu medus kūku un žāvētu karpu jubilārēm dāvāja draugi
no Nīcgales. Ar sirsnīgiem vārdiem gaviļnieces sveica un katrai
kundzei dāvināja puķu podiņu ar krizantēmu Ābeļu tautas nama
vadītāja Svetlana Koriņeva. Brīnišķīgo pasākumu vadīja Ābeļu
amatierteātra režisors Pēteris Draņevičs, kurš ciemiņus iepazīs-
tināja ar jubilāru kolektīvu darbības vēsturi. Uz pasākumu bija
uzaicinātas pirmās rokdarbnieču pulciņa dalībnieces: Maija
Mieze, Anastasija Bērziņa, Agnese Jakuboviča, Rasma Dzene
un Marija Pudāne. Rokdarbnieces, protams, „neslēpa sveci zem
pūra” un ciemiņiem parādīja plašo šaļļu un plecu lakatu klāstu.
Protams, arī jubilāru kolektīvi apmainījās mīļiem sveicieniem.
Jubilejā, kur bijis, kur nebijis, ieradās „pastnieks” visiem dāvājot
novada informatīvo ziņotāju „Ļaudis un Darbi”. Pasākuma no-
slēgumā Pēteris Draņevičs gan jubilārus, gan viesus aicināja uz
lustīgu izdancošanos.

Pēc Maijas Miezes sniegtās informācijas
materiālu apkopoja Anita Žigure

Foto: Maija Mieze

Bēbīšu skoliņa “Bebulācis” gatavojas ziemas sezonai
Sveiki draugi! Vasara ir pagājusi, aiz loga skaisto rudeni pa-

mazām nomaina ziema, bet Leimaņos mazuļu skoliņa “Bebulā-
cis” netaisās iet gulēt, mums tik viss sākās! Nu jau ir notikušas
divas jaukas nodarbības: vienu no tām bijām izbraukumā uz pil-
sētu Jēkabpili, uz bērnu centriņu “PALLA”, kur mūs jauki uzņē-
ma tās vadītāja Zanda Lamba. Pēc valsts svētkiem bija otra no-
darbība ar fizioterapeiti Aleksandru Krūmiņu. Vai mēs pie tā ap-
stāsimies? nē! Jau decembrī būs nākošā sanākšana. Pačukstē-
šu - rūķis neguļ, bet gan gatavo dāvaniņas skoliņas apmeklētā-
jiem. Gaidu ciemos uz Jēkabpils novada Leimaņu pagasta tau-
tas namu, lai jauki pavadītu kādu skaistu pēcpusdienu. Uz sa-
redzēšanos!

Bēbīšu skoliņas “Bebulācis” organizatore
Jolanta Armanoviča,

e-pasts: armanijo2@inbox.lv ,  tel. 20395002

Orientēšanās sacensības skolotāja Tālivalža Asariņa
piemiņai “Uz divu sezonu robežas”

Ar sacensībām skolotāja Tālivalža Asariņa piemiņai “Uz divu
sezonu robežas” orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs” 19.
novembrī Lašos (Fogtu silā) noslēdzis 2017. gada orientēšanās
sacensību sezonu.

Sacensības, kā parasti, notika divos orientēšanās veidos:
skrējienā pavēles distancē un pēc tam apzīmētajā distancē, kur
kontrolpunktu atrašanās vieta dalībniekam bija jānosaka pašam
ar adatas dūrienu kartē.

Sacensības notika lieliskā apvidū, kas nebija izmantots orien-
tēšanās sportam ap 40 gadu. Pieredzējušie kluba biedri šajā
mežā bija apguvuši mūsu sporta iemaņas vēl skolotāja Tālivalža
Asariņa vadībā.

Sacensību rīkotāju sagatavotās distances baudīja 103 orien-
tieristi no malu malām.

Bez soda punktiem apzīmēto distanci veica 28 dalībnieki.
Par uzvarētājiem grupu secībā kļuva: Sabīne Grudule, Da-
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niela Krasovska, Elīza Madsena, Tabita Tīna Lūka, Anastasija
Isajeva, Ieva Ivbule, Ļubova Pavļukova, Baiba Kaļva, Ināra Ģip-
sle, Artjoms Ivanovs, Mikus Nenišķis, Artems Babins, Renārs
Lucijanovs, Mārcis Lukšēvics, Edvarts Blumbeks, Ivars Veirihs,
Valdis Kokorišs, Jānis Turks un Zigmunds Daščors.

Pēc sacensībām, gaidot apzīmētās distances rezultātus,
orientieristi un līdzjutēji varēja piedalīties kluba jauniešu (Agates
Šicānes un Tabitas Tīnas Lūkas) sagatavotā orientēšanās at-
miņas distancē Ābeļu pamatskolas zālē.

Balvas, kā ierasts, cenšamies atrast pie sacensību novadā
dzīvojošiem amatniekiem. Šoreiz tie bija no koka interesanti pa-
gatavoti atslēgu paliktnīši.

Sacensību karšu izdrukā atsevišķām grupām bija pieļautas
neprecizitātes par ko atvainojamies, bet ceru, ka apzīmētā dis-
tance ļāva izbaudīt atšķirīgu orientēšanās tehniku un arī laiks
mūs visus pasaudzēja.

Sacensību organizators
Justs Lūkins

Foto: Baiba Čākure

15. novembrī patriotiskās noskaņās aizvadīta Pusstundas
skrējiena 7. kārta, kas reizē bija arī Lāčplēša dienai veltīts skrē-
jiens, pulcējot 132 dalībniekus (67 kungus un 65 dāmas), kuri,
skrienot vairāk kā 2km garajā distancē, godināja Lāčplēša Kara
Ordeņa kavalieru piemiņu.

Ar Ābeļu pagasta teritoriju saistīti astoņi Lāčplēša Kara Or-
deņa kavalieri, kuri saņēmuši augstāko militāro apbalvojumu -
četri vietējie zemkopji un četri, kuri nebija saistīti ar Ābeļiem, par
nopelniem saņēma jaunsaimniecības Ābeļu muižas zemēs. Otto
Brālītis atdusas Ābeļu kapsētā. Vilhelms Līcītis, Pēteris Glinskis,
Paulis Pļavinskis un Jānis Braucējs apbedīti Jēkabpils kapos.
Alfrēds Platais, kurš turpināja militāro dienestu pārapbedīts
Rīgas brāļu kapos. Jakovs Seļionovs no Brodiem saņēma jaun-
saimniecību Ilūkstes tuvumā, bija aktīvs aizsargs, izcieta repre-
sijas, atdusas Grīvas kapos.

Lāčplēša dienas skrējiena idejas autors Arnolds Jakubovskis
pirms starta uzrunāja dalībniekus, izklāstot Lāčplēša Kara Or-
deņa kavalieru vēsturisko sasaisti ar Ābeļu pagastu, un ir gan-
darīts par to, ka, neskatoties uz viena gada pauzi, tika atjaunota
skrējiena tradīcija, kas ietver sevī patriotismu pret savu valsti un
dzimto novadu.

Ātrāko skrējēju statusu sieviešu konkurencē 100% izcīnīja
jēkabpilietes - vienpadsmit gadīgā Jēkabpils sporta skolas au-
dzēkne Elīza Paveļjeva (8:38), Lāsma Turkopole (9:03), Inese
Macuka (9:12), Zane Lauva (9:24), Agate Šicāne (9:28) un
Laine Odziļeviča (9:30). 

Vīriešiem uzvaras laurus plūca jēkabpilietis Anatolijs Macuks
(6:51), aiz sevis atstājot līvāniešus Valēriju Šakeli (7:08) un Andreju
Bondarevu (7:14), jēkabpilieti Ingusu Znotiņu (7:17), Pļaviņu nova-
da sportistus Kasparu Kravali (7:24) un Kristiānu Patrijuku (7:36).

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar Ābeļu pagasta pār-
valdi un Jēkabpils sporta centru bija parūpējušies par fantastisku
atmosfēru skrējiena dalībniekiem. Pēc skrējiena katrs dalībnieks
saņēma piemiņas bukletu par dalību skrējienā un varēja baudīt siltu
tēju, sildoties pie ugunskura un aizdomājoties vēstures mirkļos.

Šis ir piemiņas skrējiens, kurā augstu vērtējama atsaucība uz
piedalīšanos, nevis distancē gūtais rezultāts. Katrā dalībniekā bija
vērojams prieks par dalību un izturību patriotiskajā skrējienā, un
tas ir pats galvenais!

Informāciju sagatavoja Madara Jakubovska
Foto: Jānis Lācis

Par patriotu nepiedzimst, par patriotu kļūst!
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Zasas vidusskolēniem
panākumi basketbola

sacensībās

22. novembrī, Ābeļos, norisinājās basketbola sacensības
2002. - 2004.g. dz. zēniem. Sacensībās piedalījās 5 skolas.
Zasas vidusskolas komanda, uzvarot visas spēles, izcīnīja 1.
vietu un ieguva kausu. Komandā startēja: Ilgvars Verbickis, Rai-
vis Vasiļivs, Raivis Zarāns, Alvis Aizupietis, Alens Niks Ļapus-
tins, Egīls Austrums un Raitis Daudzvārds. Liels paldies puišiem
par izcilo startu! Malači!

Madara Nagle
Skolas arhīva foto

Akcija “Iepazīsti savu
novadu” turpinās

Akcijā „Iepazīsti savu novadu“ ar labiekārtoto Dignājas pa-
gasta Vandānu ciema centru iepazīstina Dzelmju ģimene: „Šajā
vietā kolhoza laikā bija degvielas uzpildes stacija un tā bija
mūsu mammas ilggadēja darba vieta. Daudzus gadus šī vieta
bijusi atstāta novārtā, bet tagad, pateicoties biedrībai „Cirkuži“,
tā ir ieguvusi jaunu elpu. Esam priecīgi, ka ir uzņēmīgi cilvēki,
kas sakārtojuši skatu krustojumā, kur satiekas mūsu novada 3
pagastu - Zasas, Dunavas un Ābeļu ceļi.“

K.Sēlis
Dzelmju ģimenes foto

Dzelmju ģimene Dignājas pagasta Vandānu ciema centrā.

Aicina mācīties bezmaksas latviešu valodas kursos
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs (TITC) sadarbībā ar Sabiedrības

integrācijas fondu projekta “Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu:
Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros uzsāk
dalībnieku reģistrāciju latviešu valodas kursos. Aicinām kursos apgūt vai pilnveidot latviešu
valodas prasmes iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, kuri nav bezdarbnieki,
darba meklētāji vai skolēni. Priekšroka – jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mācības notiek

grupās, ņemot vēra zināšanu līmeņus – A1, A2, B1, B2, C1. 
Kursi ir BEZ MAKSAS, noslēgumā kursanti kārto (arī bez maksas) pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā.
Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana no 11. 12. 2017.
Pieteikšanās: pa tālr. 65221333, e-pasts: titc@titc.lv

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.  Par informatīvā materiāla saturu atbild
Jēkabpils TITC, līgums Nr.2017.LV/LV/17/11.

Noslēdzies biedrības “Street War-
riors Zasa” projekts, “Ielu vingrošanas
konstrukciju un komandas tērpu iegā-
de”, kurš tika realizēt Jēkabpils nova-
da NVO iniciatīvu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis bija veicinātu jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu Jēkabpils novadā un
nodrošinātu iespēju jauniešiem nodrošināt paraugdemonstrēju-
mus arī vietās kurās esošā infrastruktūra to nenodrošina.

Biedrības “Street Warriors” konstrukciju un komandas tērpu
iegādi finansiāli atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība ar finan-
sējumu 521 euro apmērā.

Projekta ietvaro ar paraugdemonstrējumiem, šovu un skolu
tūri mūs varēja satikt dažādos pasākumos, piemēram, Jēkabpils
novada svētkos, Ģimeņu festivālā, Sēlijas novada jauniešu dienā,

sporta svētkos un
daudzos citos pa-
sākumos arī ār -
pus Jēkabpils no-
vada.

Paldies par at-
balstu Jēkabpils
novada pašvaldī-
bai, Zasas pagas-
ta pārvaldei un šo-
ferim , kā arī Jurgi-
tai Bareikai par
sniegto atbalstu!

Jaunieši no biedrības “Street Warriors Zasa”
Biedrības foto

Noslēdzies biedrības “Street Warriors Zasa” projekts
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

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

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

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

Bet, kad pļāvējs atnāks pļaut,
vārpa izirs vīļu vīlēs –
būšu pelēks rudzu grauds
guldīts tēvu zemes dzīlēs.

(A. Krūklis.)

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Timofejs Golubovs
19.07.1961. – 03.11.2017.

Anna Kalniņa
13.02.1939. – 02.11.2017.

Dzidra Upe- Upeniece
19.10.1941. – 17.11.2017.

Zinaida Guda
29.12.1961. – 22.11.2017.

Raitis Šaršūns
20.10.1968. – 26.11.2017.

Silvija Stikāne
19.09.1951. – 28.11.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Ābeļu pagasts
13.12. no plkst. 9.00 - 13.00 Ābeļu pamatskolā biedrības „Ābeļzieds“ rokdarbu

izstāde un tirdziņš.
16.12. plkst. 13.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Radošās apvienības

„Maska“ teatrāls uzvedums „Mušas Spindzeles Ziemassvētku brīnumi“. Rotaļas ar
Ziemassvētku vecīti.

Dignājas pagasts
22.12. plkst. 10.00 Dignājas pamatskolas zālē eglīte pirmsskolas vecuma bēr-

niem” Skat, Elza jau nāk!”
30.12. plkst. 20.00 Dignājas pamatskolas zālē “ Ugunīgā suņa gada sagaidīša-

na” kopā ar folkloras kopu “Dignojīši” un amatierteātri “Madagurči”. Pēc tam - balle.
Spēlē: Janušeks.

Dunavas pagasts
15.12. plkst. 18.00 Dunavā egles iedegšana pie pagastmājas un Ziemassvēt-

ku gaidīšanas svētki tradīciju zālē. Piedalās: folkloras kopa „Dignōjīši“ un Duna-
vas pagasta amatierkolektīvi. Notiks arī bluķa vilkšana.

22.12. plkst. 15.00 Tradīciju zālē Dunavas pamatskolas eglīte “Ziemassvētku
brīnums”

23.12. plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem “Sniegavīra un viņa draugu piedzīvojums”.

Kalna pagasts
23.12. plkst. 10.30 Kalna pagasta kultūras namā eglīte pirmsskolas vecuma bēr-

niem un citiem interesentiem. Uzvedums” Sniega vīra un viņa draugu piedzīvojums”.
25.12. plkst. 20.00 Kalna pagasta kultūras namā Ziemassvētku koncerts. Pēc

tam - balle. Spēlē grupa “Brīvdiena”.
Leimaņu pagasts

15.12. plkst. 19.00 Leimaņu Tautas namā Jēkabpils novada lauksaimnieku un
uzņēmēju Ziemassvētku balle.

22.12. plkst. 11.00 Mežgales kultūras namā Ziemassvētku pasākums ,,Sasildī-
sim sirdis“ kopā ar aprūpes nama ,,Mežvijas“ ļaudīm. Ielūdz Mežgales rūķi.

23.12. plkst. 13.00 Leimaņu Tautas namā pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
25.12. plkst. 19.00 Leimaņu Tautas namā Ziemassvētku svinības ,,Nāciet jauni,

nāciet veci Ziemassvētku vakarā“. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā ar Ēriku
Gruzniņu.

Rubenes pagasts
13.12. Rubeņu bibliotēkā pasākums “Aiz bibliotēkas durvīm”. Diena, kura veltīta

Rubeņu bibliotēkas pastāvēšanas 70 gadiem.
23.12. plkst. 13.00 kultūras namā Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma

bērniem "Sniegavīra un viņa draugu piedzīvojums".
29.12. plkst. 20.00 kultūras namā tradicionālais Vecgada koncertuzvedums (pie-

dalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi); plkst. 22.00 Masku balle. Spēlē: grupa
“Ilūzija”.

Zasas pagasts
14.12. plkst. 15.00 Zasas kultūras namā norisināsies diskusija “Kafija ar politi-

ķiem”. Uz diskusiju “Kafija ar politiķiem“ ir aicināti Jēkabpils novada jaunieši, pašval-
dības speciālisti un Jēkabpils novada pašvaldības deputāti.

20.12. plkst. 10.00 - 14.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada amatnieku un
mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš.

22.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
25.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts.
plkst.22.00 Svētku balle. Spēlē grupa „Leivēri“
01.01. 2018. plkst. 00.30 Jaungada diskoballe kopā ar DJ Kgee un Bechs
Izstādes:
Decembrī Dignājas pagasta pārvaldes zālē izstāde “Dignājas ievērojamākie

cilvēki”.
Decembrī Liepu bibliotēkā skatāma izstāde „Jēkabpils novada pagastu sakoptī-

bas skate 2017“.
Līdz 23.12. Ābeļu pagasta pārvaldes 1. stāva foajē darbdienās 9.00- 16.00. Klu-

biņa „Bitītes“ un biedrības „Ābeļzieds“ rokdarbnieču darbu izstāde - tirdziņš.
Līdz 27.12. Mežzemes bibliotēkā Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Rudenim

raibi svārki”.
Līdz 31.12. Leimaņu Tautas namā skatāma izstāde „Leimaņu pagasta skolu vēs-

ture“.
Līdz 10.01. Slates bibliotēkā apskatāma Ziemassvētku un Jaunā gada apsvei-

kuma kartiņu izstāde. Tā ir viena no pagājušā gadsimta liecībām, kā cilvēki ir atzī-
mējuši šos svētkus.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada  decembrī

Pār mājas jumtu
Balts stārķis reiz laidās.
Cits citam jautāja,
Kas ir pie mums gaidās?

Nolaidās stārķītis,
Pavēra knābīti,
Ielika māmiņai
Priekšautā bēbīti.

/Ā. Elksne/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī reģistrētas dzimšanas:

ODRIJA

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu audzinot!
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