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NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Kuries slīpā lietū mana uguns,
kuries.
Buries pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa 
buries.
Kur ies mana tauta,
mana dūša tur ies.
Turies debesīs un zemē, 
mana nolemtība,
turies.
 /Ojārs Vācietis/

Apsveikums 
Skolotāju dienā –  

2012. gada 5. oktobrī 
Jēkabpils novada 

pedagogiem
Būt par Skolotāju nenolie-

dzami ir sūtība vai nolemtība, 
jo liktenis tik atbildīgu un grūtu 
darbu uztic garā stiprākajiem un 
dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem, 
kas spējīgi būt par iedvesmas un 
jaunrades avotu, kas ir aicināti 
saglabāt sevī un bērnos vēlmi 
palūkoties aiz apvāršņa maliņas. 
Lai Jūs visus sargā no Debesīm, 
mīl un saprot uz Zemes!

Jēkabpils novada 
pašvaldība

Kad rudens pieteicis sevi ar krāšņām 
krāsām dabā un lauku darbi iet mazumā,  
sākas rosība kultūras dzīvē. Darboties at-
sāk tautas mākslas kolektīvi, sporta pulciņi 
un interešu kopas.

Mūsu novadā darbojas dramatiskie 
kolektīvi, vokālie ansambļi, folkloras kopas, 
tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju gru-
pas, lietišķās mākslas pulciņi, kuros pieda-
lās bērni, jaunieši, vidējā paaudze un se-
niori. Aktīvi novadā darbojas biedrības, kur 
tiek nodrošināts mūžizglītības process, ap-
gūstot dažādas amatu prasmes un pilnvei-
dojot sevi mācību semināros un praktiskās 
nodarbībās. Gala rezultātā  top brīnišķīgas 
mūsu cilvēku roku darbu izstādes.

Iesaistot pagastu iedzīvotājus amatier-
mākslā, sporta nodarbībās, mācību semi-
nāros, radošās aktivitātēs un konkursos 
mēs  radam piederības sajūtu savam nova-
dam. Jo aktīvāki mēs būsim paši, jo vairāk 
ideju un labu darbu īstenosim.

Gatavojoties 2013. gada Dziesmu un 
deju svētkiem darbību atsākuši  8 tautas 
mākslas kolektīvi – Zasas pagasta jaunie-
šu deju kolektīvs „Solis” un Zasas v-skolas 
jauniešu deju kolektīvs „Dzirnupīte”, Rube-
nes kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Rasa”, jauniešu deju kolektīvs 
un folkloras kopa „Kāre”, Dignājas pagasta 
folkloras kopa „Dignojīši”, Dunavas pagas-

ta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Luste” 
un novada koris „Putni”. Dziesmu un deju 
svētki notiks Rīgā 2013.gada vasarā no 
30.06. līdz  07.07.

Katrā pagastā  ir iespēja radoši un in-
teresanti pavadīt brīvo laiku, ja vien ir vēlē-
šanās iesaistīties.

Aicinam mūsu pulkā jaunus dalīb-
niekus. Pieteikties pagastos pie kultūras 
nama vadītājiem  vai kultūras darba orga-
nizatoriem:

Ābeļu pagasts – Svetlana Koriņeva, 
m.t. 28316164;

Dignājas pagasts – Ieva Dreimane, 
m.t. 26439901;

Dunavas pagasts – Anita Ozoliņa, m.t. 
29726110;

Leimaņu pagasts – Gints Audzītis, m.t. 
28315265;

Rubenes pagasts – Inta Tomāne, m.t. 
26478498;

Zasas pagasts – Anita  Ķikute, m.t. 
20371520.

Lai vienmēr šajā pasaulē būtu kaut 
kas tieši Tev, ko Tu gribētu iemācīties un 
darīt, kāda vieta kur vēlētos atgriezties 
un cilvēki līdzās, ko vēlētos satikt un dar-
boties kopā!

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama 

vadītāja-koordinatore

18. novembrī godināsim 
Jēkabpils novada iedzīvotājus...

Vairāk par šo notikumu lasiet 17. lpp.

vadītāja-koordinatorevadītāja-koordinatore

Jēkabpils novada iedzīvotājus...
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Jēkabpils novada iedzīvotājus...
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2012. gada 26. jūlijā pieņemts Nodokļu 
atbalsta pasākuma likums, kas stājās spē-
kā ar 2012. gada 23. augustu.

Likuma mērķis ir, īstenojot 1 reizi vei-
camu pasākumu nokavējuma naudas un 
90% soda naudas dzēšanai tiem nodokļu 
maksātājiem, kuri līdz noteiktam datu-
mam samaksā nodokļu atbalsta pasā-
kuma pamatparādu (pēc stāvokļa 2011. 
gada 1. septembrī) un ar to saistīto soda 
naudu 10% apmērā, atvieglojot nodokļu 
maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā 

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
radušos nodokļu parāda slogu un palielināt 
budžeta ieņēmumus.

2012. gada 20. septembrī Jēkabpils 
novada dome pieņēma lēmumu piedalīties 
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanā 
nekustamajam īpašuma nodoklim (NĪN), 
izdodot saistošos noteikumus.

NĪN maksātājiem, kuriem uz 2011.
gada 1. septembri ir izveidojies NĪN parāds 
Jēkabpils novada pašvaldības budžetam, 
ir tiesības līdz 2012. gada 31. decembrim 
pieteikties NĪN atbalsta pasākumam, ie-

sniedzot Jēkabpils novada pašvaldībai ie-
sniegumu par piedalīšanos nodokļa atbal-
sta pasākumā saskaņā ar Ministru kabineta 
2012. gada 28. augusta noteikumu Nr. 600 
„Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas 
kārtība” pielikumu Nr. 2.

Lēmumu par nodokļu maksātāja pie-
dalīšanos vai atteikumu piedalīties nodokļa 
atbalsta pasākumos, pamatojoties uz Jē-
kabpils novada pašvaldības administrācijas 
Finanšu un ekonomikas nodaļas sniegto in-
formāciju, pieņem Jēkabpils novada dome.

1. Piemērot nodokļu atbalsta pasāku-
mu nekustamā īpašuma nodoklim un ar 
to saistītajiem maksājumiem par Jēkabpils 
novada pašvaldības administratīvajā terito-
rijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attie-
cībā uz nekustamā īpašuma nodokli un 

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 14
„Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Jēkabpils 
novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu Nr. 252 (protokols Nr. 11)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes 20.09.2012. sēdes lēmumu Nr. 332 (protokols Nr. 13)

Jēkabpils novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr. 13
„Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama 
par maznodrošinātu Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 6. punktu

ar to saistītajiem maksājumiem administrē 
Jēkabpils novada pašvaldības administrā-
cijas Finanšu un ekonomikas nodaļa.

3. Lēmumu, par nodokļu maksātāja 
piedalīšanos vai atteikumu piedalīties no-
dokļa atbalsta pasākumos, pamatojoties 
uz Jēkabpils novada pašvaldības adminis-

trācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas 
sniegto informāciju, pieņem Jēkabpils no-
vada dome. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Edvīns Meņķis, Domes priekšsēdētājs 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 17. septembra Saistošajos no-
teikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozī-
jumu:

Izteikt saistošo noteikumu 12.3. pun-
ktu šādā redakcijā:

„12.3. Pabalsta piešķiršanu izskata, 
pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu 
deklarāciju. Izvērtējot ģimenes (personas) 
materiālos resursus, par īpašumu šo no-
teikumu izpratnē netiek uzskatīts 1 (viens) 
transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz 
piecus gadus.

Izvērtējot ģimenes (personas) materiā-
los resursus, par īpašumu nav uzskatāma 
zemes platība personai līdz 5 ha zemes, tai 
skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, 
tai skaitā mežs, vienai ģimenei.”

Edvīns Meņķis, 
Domes priekšsēdētājs 

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009. 
gada 17. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 13 „Kārtība, kādā ģimene vai at-
sevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu Jēkabpils novadā” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:
„2.3. Deklarācijā palīdzības pieprasī-

tājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 13. punktam”. 

2. Izteikt 3.1.2. apakšpunktu šādā re-
dakcijā: 

„3.1.2. tai nepieder īpašums, kuru var 
izmantot ienākumu gūšanai;

Par īpašumu, kuru var izmantot ienāku-
mu gūšanai, šo noteikumu izpratnē netiek 
uzskatīts viens transportlīdzeklis, kura ve-
cums pārsniedz piecus gadus.

Izvērtējot ģimenes (personas) materiā-

los resursus, par īpašumu nav uzskatāma 
zemes platība: personai līdz 5 ha zemes, tai 
skaitā mežs, bet ne vairāk kā 15 ha zemes, 
tai skaitā mežs, vienai ģimenei.” 

3. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Lēmumu par ģimenes vai at-

sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu pieņem Sociālā dienesta 
vadītājs”. 

Edvīns Meņķis,
Domes priekšsēdētājs 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu Nr. 251 (protokols Nr. 11)
Precizēti ar Jēkabpils novada domes 20.09.2012. sēdes lēmumu Nr. 331 (protokols Nr. 13)

Jēkabpils novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11
„Grozījums Jēkabpils novada domes 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un 10. panta trešo daļu, 33. pantu un 36. panta otro daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
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Piena kvotas
Piena kvotu gads sākas 1. aprī-

lī. Ja jums ir gan tiešās tirdzniecības, 
gan piegādes kvota, tad tekošā gada 
ietvaros veikt pagaidu pārveidošanu 
no vienas uz otru jūs varat līdz pat 15. 
martam, bet, ja gribat pārveidot no vie-
nas uz otru, lai šī izmaiņa paliek arī uz 
nākošo kvotas gadu, tad pārveidošana 
jāveic līdz 31. decembrim. Atskaites 
par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi 
LDC jāiesniedz 2x gadā: pusgada at-
skaite – līdz 10. oktobrim, bet gada at-
skaite – līdz 15. maijam, taču ieteicams 
– aprīlī. Kvotu pirkšana un pārdošana 
notiek līdz 1. martam. Tie, kam kvota 
ir jau izpildīta, uz valsts rezerves kvotu 
var pieteikties tikai līdz 1. jūlijam, pēc 
tam – tikai iespēja to no kāda nopirkt. 
Jaunie ražotāji (kam līdz šim kvota nav 
bijusi) uz valsts rezerves kvotu var pie-
teikties tikai līdz 1. jūnijam.

Noslēdzoties kvotas gadam, ja tā 
tiek individuāli izpildīta virs 85%, viss 
kārtībā, bet, ja mazāk – notiek kvotas 
atņemšana un ieskaitīšana valsts re-
zervē:

ja izpilde no 1 līdz 70,9%, atņem 
50% no neizpildītā daudzuma,

ja izpilde no 71 līdz 84,9%, atņem 
5% no neizpildītā daudzuma.

Ja saimniecībā bijuši attaisnojoši 
iemesli, kāpēc kvotu nevarēja izpildīt 
(sīkāk MK noteikumos Nr. 1040), līdz 
15. aprīlim LDC iesniedz attaisnojošus 
dokumentus.

Uz 1. septembri piegādes kvotas 
izpilde valstī bija jau 43.58%. Izpilde 
par 8 –10% pārsniedz šī paša perioda 
pagājuša gada izpildi, tāpēc ir pama-
totas prognozes par iespējamo kvotas 
pārsniegšanu. Ja valsts abas kvotas 
neizpilda, tad atsevišķiem kvotas pār-
pildītājiem soda sankcijas nedraud. Ja 
valsts tomēr kādu savu kvotu (piegā-
des vai tiešās tirdzniecības) pārsniedz, 
katram individuālajam pārpildītājam 
draud soda sankcijas – Ls 195,50 par 
katru pārpildīto tonnu, pie tam miljonus 
latu sods jāmaksā arī pašai valstij. 

Cūku kustība
Pērkot un pārdodot gan pieaugu-

šas cūkas, gan sivēnus, Lauksaimnie-
cības datu centrā iesniedzama dzīvnie-
ku pārvietošanas deklarācija (pārdevē-
ja un pircēja eksemplāri). Ja cūkām ir 
individuālie Nr., norāda tos, ja sivēniem 
tikai ganāmpulka Nr., norāda skaitu. 
Tirgotāji katru mēnesi LDC iesniedz 

Informācija lauksaimniekiem
cūku kustības kopsavilkumu, bet pā-
rējie cūku turētāji, kas tās audzē tikai 
pašpatēriņam, šo atskaiti datu centrā 
sniedz 2x gadā: pēc 1. janvāra un pēc 
1. jūlija (10 dienu laikā), šajā veidlapā 
ievelkot krustiņu pie pašpatēriņa. Ja 
cūkas tikko iegādātas, pirmo atskaiti 
iesniedz mēneša laikā pēc pirkšanas, 
bet tālāk, kā parasti: janvāris un jūlijs 
(MK noteikumi Nr. 650). Cūku kustī-
bas kopsavilkuma veidlapa atrodama 
Lauksaimniecības datu centra mājas 
lapā www.ldc.gov.lv sadaļā „veidla-
pas”, iespējams nokārtot arī informāci-
jas elektronisko ievadīšanu.

Zemnieku balle
2. novembrī plkst 19.00 Zasas kul-

tūras namā notiks novada zemnieku un 
uzņēmēju gada noslēguma pasākums. 
Par jautru noskaņojumu gādās Zasas 
pašdarbnieki, Dailes teātra dziedošie 
aktieri un grupa „Avārijas brigāde”. Lū-
gums uz pasākumu savlaicīgi pieteik-
ties pagastu pārvaldēs pie lauku kon-
sultantiem. Dalības maksa Ls 5.

Uzņēmējiem
24. oktobrī plkst. 10.00 Ābeļu pa-

gasta pārvaldes telpās Brodos notiks 
informatīvs seminārs novada uzņēmē-
jiem, kā arī tikšanās ar novada admi-
nistrācijas pārstāvjiem, lai risinātu jau 
esošās problēmas un vienotos par tā-
lāko sadarbību.

Dzimtu vēstures pētīšana un
ciltskoki
Katras kārtīgas lauku saimniecības 

pamatā vajadzētu būt stiprai ģimenei 
ar tās tradīcijām un vēsturi. Ja līdz šim 
jums nav bijis laika vai intereses papētīt 
savu dzimtu vēsturi, tad šī ziema būtu 
kā reizi pamats kaut ko sākt darīt. Ja 
jums ir pieejams dators un internets, 
tad garie ziemas vakari paies nema-
not. Šobrīd internetā ir publiskotas gan 
baznīcu grāmatas, gan muižu dvēseļu 
revīzijas, gan Viskrievijas tautas skaitī-
šanas saraksti un pagājušā gadsimta 
sākuma preses izdevumi. Es gan pēc 
izglītības neesmu vēsturniece, taču 
labprāt padalīšos savā pieredzē, ko 
esmu apguvusi pēdējās trīs ziemas 
pētot savas dzimtas un sastādot pla-
šus ciltskokus. Esmu atradusi dzimtu 
pirmsākumus un mājas, kā arī radus, 
par kuru eksistenci neko nezināju. Kā 
to visu sākt, kur meklēt, kā sakārtot un 
veidot? Ja ir interese, tad katrā pagastā 
rīkošu informatīvus seminārus:

16. oktobrī plkst. 10.00 – Ābeļu 
pag. pārvaldē;

17. oktobrī plkst. 10.00 – Dunavas 
kult. namā;

18. oktobrī plkst. 10.00 – Dignājas 
pag. pārvaldē;

22. oktobrī plkst. 10.00 – Zasas 
kultūras namā;

23. oktobrī plkst. 10.00 – Leimaņu 
tautas namā;

30. oktobrī plkst. 10.00 – Rubenes 
kult. namā;

31. oktobrī plkst. 10.00 – Kalna 
pag. pārvaldē.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

konsultante
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Sanāksmes dalībnieki.

Novadā uzsākta jaunu LEADER projektu ieviešana
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Šā gada otrajā pusē Jēkabpils no-
vada pašvaldībā ir uzsākta trīs jaunu 
LEADER programmas projektu īsteno-
šana. 

Kā pirmais programmā ir apstip-
rināts projekts „Veselības takas iz-
veide Ābeļu pagasta Brodu ciemā”, 
Nr. 12-05-LL13_L413202-000003. 
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 
6487,72, no kurām 90% ir publiskais 
fi nansējums, no pašvaldības budžeta 
tiek atvēlēti vien 10%. Izmantojot šos 
līdzekļus, Brodu ciematā taps estē-
tiska un ērta veselības taka, kas būs 

izmantojama ikvienam šī ciemata ie-
dzīvotājam.

17. septembrī tika saņemti Vidus-
latvijas Reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes lēmumi par vēl divu projek-
tu apstiprināšanu –

„Tautas tērpu iegāde Jēkabpils 
novada jauktajam korim”, Nr. 12 – 
05-LL13_L413204-00002. Šī projekta 
kopējais fi nansējums ir Ls 2457.30, 
atbalsta likme – 90%. Par šo summu 
tiks iegādāti tautas tērpi korim “Putni”, 
kas ir vērtējams kā ļoti nozīmīgs iegu-
vums, jo mūsu koris piedalīsies 2013. 

gada Dziesmu un deju svētkos, un 
līdz šim pašvaldībai nav bijis iespējas 
nodrošināt korim tērpus. 

Projekta „Tautas tērpu iegāde 
Dunavas kultūras nama deju ko-
lektīvam”, Nr. 12–05-LL13-L413204- 
00003, ietvaros tiks iegādāti tautas 
tērpi un apavi Dunavas kultūras nama 
deju kolektīvam. Projekta kopējās iz-
maksas – Ls 2452.00.

Ņemot vērā lielo konkurenci šā 
gada LEADER projektu konkursā, 
varam uzskatīt, ka Jēkabpils novada 
pašvaldība tajā ir startējusi ļoti sekmī-
gi, un fi nansējums saņemts iedzīvotā-
jiem svarīgu jautājumu risināšanai. 

Informāciju sagatavoja 
Ieva Jātniece

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jēkabpils novada pašvaldības 
teritorijā Rubeņu, Leimaņu un Kalna 
pagastos ir uzsākta ūdenssaimnie-
cības attīstības projektu īstenošana 
darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvo-
tāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Rube-
nes pagasta pārvalde ir fi nansējuma 
saņēmējs un projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Rubenes pagas-
ta Rubeņu ciemā” vienošanās Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/108/002 
īstenotājs. Plānotais īstenošanas laiks 
12 mēneši,  uzsākšanas datums bija 
2012. gada 17. aprīlis. Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir Ls 
336320,25. ERAF līdzfi nansējums sa-
stāda 85% no attiecināmajām izmak-
sām. Projekta ietvaros paredzēts ka-
nalizācijas kolektora jaunbūve 1435,2 
m, kanalizācijas spiedvada jaunbūve 
945 m, KSS jaunbūve 2 gab. 

Šobrīd Rubeņu ciematā norit ak-
tīva darbība – paredzētos darbus veic 
SIA „Ošukalns celtniecība”, būvuzrau-
dzību īsteno SIA „Jurēvičs un partne-
ri”. Regulāras plānošanas sanāksmes, 

Rubeņu ciemā tiek ieviests  ūdenssaimniecības 
attīstības projekts

kas norisinās reizi nedēļā, nodrošina 
savstarpēju sadarbību un veikto dar-
bu pārraudzību. Oktobra sākumā, kā 
vērtē darbu veicēji, ir īstenoti ap 20% 
no plānotajiem darbiem. Kā atzīmē 
projekta vadītāja, Rubenes pagasta 
pārvaldniece Intra Kurme, ar veikto 
darbu kvalitāti pārvalde ir apmierināta, 
tāpat – nav iebildumu pret darba kultū-
ru un sadarbību ar iedzīvotājiem, kas 
ūdenssaimniecības projektu ievieša-
nas laikā ir nopietna procesa sastāv-

daļa. „Ja arī rodas nelielas problēmas, 
tās tiek ātri risinātas, kopīgi sadarbojo-
ties visām ieinteresētajām pusēm. Visi 
apzināmies, ka darbi tiek veikti mūsu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai,” saka 
projekta vadītāja. 

Projektu līdzfi nansē Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonds 85% apmērā 
no kopējām attiecināmajām izmak-
sām.

Informāciju sagatavoja 
Ieva Jātniece 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Reģionu sadarbības projekts Rumānija – Latvija 
Jēkabpils novada pašvaldībā

and Romania to improve educational 
offer” /Coaction/ Nr. 2012-1-LV1-
COM13-03584 1 starptautiskie partneri 
no Rumānijas. Partneru vizītes mērķis 
ir piedalīties pirmajā projekta starptau-
tiskajā sanāksmē, kuras laikā Vulcana 
Bai pašvaldības un skolas pārstāvji 
iepazīsies ar mūsu pašvaldības piere-
dzi formālās un neformālās izglītības 
nodrošināšanā. Plānots, ka kolēģi no 
Rumānijas apmeklēs Zasas vidussko-
lu, Rubenes kultūras namu, iepazīs 

Saskaņā ar Jēkabpils novada 
domes 2012. gada 20. septembra lē-
mumu Nr. 326 „Par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsāk-
šanu" (sēdes protokols Nr. 13) uzsākta 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
izstrāde. Plānojuma izstrādes termiņš 
– 2013. gada 30. septembris. Teritori-
jas plānojuma izstrādes vadītājs – Jē-
kabpils novada pašvaldības teritoriālās 
plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša.

Priekšlikumu un ierosinājumu ie-
sniegšanas termiņš noteikts no 1. ok-
tobra līdz 12. novembrim, iesniedzot 
tos Jēkabpils novada pašvaldībai, Rī-
gas ielā 150a, Jēkabpils, LV-5202. Ie-

Uzsākta Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrāde

Teritorijas plānojums ir dokuments, 
kas nosaka funkcionālo zonējumu, 
publisko infrastruktūru, reglamentē 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, kā arī citus teritorijas iz-
mantošanas nosacījumus un aprobe-
žojumus. Līdz ar to tas skar ikvienu, 
kas dzīvo, strādā vai atpūšas Jēkabpils 
novadā, ikvienu, kam pieder nekusta-
mais īpašums novadā. Jebkurai būv-
niecībai, zemes ierīcībai, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai 
vai maiņai, teritorijas labiekārtošanai, 

zemes dzīļu izmantošanai un pat ik-
dienas darbībai ir jānotiek saskaņā ar 
teritorijas plānojumu.

Novada administratīvajai teritorijai 
nav vienota teritorijas plānojuma, bet 
ir plānojums, kas sastāv no pārapstip-
rinātajiem 7 bijušo vietējo pašvaldību 
teritoriju plānojumiem. Plānojumi sav-
starpēji atšķiras gan satura, gan nofor-
mējuma ziņā un ir izstrādāti laika perio-
dā no 2002. līdz 2008.gadam. Grafiska-
jā daļā ir atšķirīgi apzīmējumi, neatbils-
toši mērogi. Šajā laikā mainījušies ar 
teritorijas plānošanu un to saistīto no-
zaru – mežsaimniecību, lauksaimniecī-
bu, vides aizsardzību, reglamentējošie 
normatīvie akti. Jauna Jēkabpils nova-
da teritorijas plānojuma izstrāde nepie-
ciešama, lai veidotu vienotu priekšstatu 
par visu novada administratīvo teritori-

ju, kā arī aktualizētu izmaiņas likumdo-
šanā, kas attiecas uz teritoriju atļauto 
(plānoto) izmantošanu, aizsargjoslu 
noteikšanu un attēlošanu.

ESF projekta „Jēkabpils novada 
pašvaldības attīstības plānošanas do-
kumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdz-
svarotai ekonomiskai novada attīstībai” 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 
ietvaros pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar SIA „Grupa93” par ekspertu pakal-
pojuma sniegšanu teritorijas plānoju-
ma izstrādei. 

Par sabiedrības līdzdalības iespē-
jām teritorijas plānojuma izstrādē infor-
mācija sniegta paziņojumā par Jēkab-
pils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam izstrādes uzsākšanu.

Dzidra Nartiša,
Jēkabpils novada teritorijas plānotāja

Paziņojums par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu

sniegumā fiziskām personām jānorā-
da vārds, uzvārds, adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas 
dati un adrese. 2013. gada martā – 
maijā ir plānots organizēt teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas publisko 
apspriešanu.

2013. gada martā – maijā ir plā-
nots organizēt teritorijas plānojuma 
pirmās redakcijas publisko apsprie-
šanu.

Informācija par sabiedrības līdz-
dalības iespējām un teritorijas plā-
nojuma izstrādes gaitu tiks ievietota 
novada mājas lapā www.jekabpilsno-
vads.lv un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
Jēkabpils novada teritorijas plāno-

jums tiek izstrādāts ESF projekta „Jē-
kabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde ilgt-
spējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/004 ietvaros.

Plānotais projekta realizācijas 
laiks: no 2010. gada 21. decembra 
līdz 2014.gada 31. martam. Plānotās 
projekta kopējās izmaksas: 34054,00 
LVL Eiropas Sociālā fonda finansē-
jums (100%).

Dzidra Nartiša,
Jēkabpils novada teritorijas plānotāja

Laikā no 6. līdz 11. novembrim Jē-
kabpils novada pašvaldībā viesosies 
Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas „Reģionālās part-
nerības” projekta „Cross border co-
operation between regions in Latvia 

arī citas izglītības iestādes, tiksies ar 
speciālistiem, skolēniem un viņu ve-
cākiem. 4. oktobrī Zasas vidusskolā 
notika projekta ieviešanas grupas sa-
nāksme, kurā tika izstrādāta aptuvena 
darba kārtība, pārrunāti organizatoriski 
jautājumi.  

Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītī-
bas programma.

G. Dimitrijeva, 
projekta koordinatore 
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Ābeļu skolēni kopā ar pasākuma organizētājām un dzejnieci Inesi Zanderi. 

Raiņa muzejā kuplā skaitā pulcējas dzejas mīļotāji.

Ar bērnu čalām, mūziku un vārdu aizskanējušas Dzejas dienas
Mēs, Ābeļu pamatskolas Dzejas dienu 

dalībnieki, gribam pateikties Tadenavas 
Raiņa muzeja darbiniecēm par ielūgumu 
un iespēju 14.09. piedalīties jautros, rosi-
nošos, radošos, rudens saules pavadītos 
Dzejas svētkos, kuros iepazināmies ar to, 
kā DZEJOLIS sadzīvo ar MĀKSLINIEKU zī-
mējumos, vizuālos veidojumos, kā izskan 
MŪZIĶA radītā dziesmā un AKTIERA lasī-
jumā. No dzejnieces Ineses Zanderes uz-
zinājām, kā top dzejoļi un kā tie sadzīvo ar 
autoru – DZEJNIEKU. 

„Man patika tikties ar dzejnieci Inesi 
Zanderi, patika jautrie dzejoļi” (Laura Niko-
la, 5. klase).

„Man paliks atmiņā, kā es kopā ar 
mākslinieci Gundegu no sērkociņiem taisī-
ju zirnekli un zīdtārpiņu” (Renārs, 5. klase).

„Bija smieklīgi, kā aktieris skaitīja dze-
joli ar atskaņām” (Elvijs, 5. klase).

„Man patika, ka es dabūju autogrā-
fus!” (Aivita, 5. klase).

„Pats labākais bija aktieris Kaspars 
Znotiņš! Jā, Znotiņš!” (Paula un Sintija, 9. 
klase).

„Vai nākošgad mēs atkal brauksim uz 
Tadenavu? Es braukšu!” (Jānis V., 7. kla-
se).

Tā saka Dzejas dienu apmeklētāji no 
Ābeļu pamatskolas.

Jāatzīmē, ka šā gada Dzejas dienas 
Tadenavā tiešām izcēlās gan  ar neredzēti 
lielu apmeklētāju skaitu, gan arī ar saturis-
ko kvalitāti. Raiņa muzejs tikko spēja uz-
ņemt visus interesentus, jo kuplā skaitā bija 
ieradušies ne tikai Jēkabpils novada, bet 
arī kaimiņu novadu skolēni un pedagogi. 
Pasākuma organizatori bija parūpējušies 
par to, lai mazajiem un lielajiem klausītā-
jiem notikums būtu vienlīdz saistošs – pēc 
atkāšanas dalībnieki varēja apmeklēt vese-
las trīs dažādas radošās grupas – zīmēt un 

Svarīgi ikvienam Jēkabpils novada iedzīvotājam! 
Pašvaldībā pēc samērā ilgstoša 

procesa ir noslēgts līgums par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegša-
nu Jēkabpils novada teritorijā. Turpmāk 
atkritumu apsaimniekošanu visos mūsu 
novada pagastos sniegs SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi”, vienota būs gan apsaim-
niekošanas kārtība, gan izmaksas. Tā tiks 
uzsākta ar šī gada 1. decembri. 

Oktobra otrajā pusē SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi” pārstāvji  dosies uz visiem 
pagastiem, lai sniegtu informāciju un 
slēgtu apsaimniekošanas līgumus. 

Saskaņā par pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem, LĪGUMS PAR ATKRI-
TUMU APSAIMNIEKOŠANU OBLIGĀTI 
IR JĀSLĒDZ IKVIENAI MĀJSAIMNIE-

CĪBAI, TĀPAT – IKVIENAI JURIDISKAI 
PERSONAI, tādēļ aicinām rūpīgi sekot 
informācijai par sanāksmju norisi pa-
gastu pārvaldēs un ierasties slēgt līgu-
mus. 

Atkritumus ciematu teritorijās pare-
dzēts izvest ne retāk kā divas reizes mē-
nesī, vai arī savstarpēji vienojoties par 
izvešanas grafi ku. Mājsaimniecībām, kas 
atrodas ārpus ciematiem, atkritumu izve-
šana jānodrošina ne retāk kā četras reizes 
gadā. Iedzīvotājiem būs iespējams izvē-
lēties piemērotākos atkritumu izvešanas 
grafi kus, kā arī veidu, kā tos nodot – mai-
sos vai konteineros. Bez šaubām, jārē-
ķinās ar novada specifi ku – ceļu stāvokli 
ziemas un pavasara sezonā. Pozitīvi vēr-

tējams tas, ka atkritumu izvešanas izmak-
sas būs nedaudz zemākas nekā līdz šim. 
Piemēram, šobrīd Rubenes pagastā viena 
100 litru marķētā atkritumu maisa iegādes 
izmaksas ir Ls 1,56, bet pēc 1. decembra 
tās visā novada teritorijā būs Ls 1,37. 

Vēl jāatgādina, ka līgumi tiks slēgti 
tikai par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu – šis pakalpojums neattieksies 
uz lielgabarīta atkritumiem (mēbelēm, 
sadzīves tehniku, utt.), kā arī celtniecības 
atkritumiem vai arī, piemēram, kritušajām 
lapām, zariem, kas izmantojamas kom-
postā. Rodoties nepieciešamībai izvest 
lielgabarīta, celtniecības atkritumus, būs 
jāslēdz papildus vienošanās. 
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Septembrī valda Dzeja – dziļa, 
drosmīga, asprātīga, reizēm neizprota-
ma, reizēm pārlieku tieša, ar atskaņām 
un „baltajā” pantā rakstīta. Visi atcera-
mies Raini, citējam Ziedoni, Čaklo, Zālī-
ti. Sajūsmināmies par vēl gluži jauniem 
vārdiem, kam ir ko teikt un kas zina, ko 
grib pateikt, tādēļ liels bija pārsteigums, 
ka Zasas kultūras nama režisors Inārs 
Baltmanis bija izvēlējies, pieņemu, tikai 
nedaudziem zināmās dzejnieces, re-
daktores un tulkotājas Elzas Sudmales 
(1922 – 2005) rakstīto.

„Gundegu gaismā” dzejas uzve-
duma nosaukums. Tā sauc arī vien no 
nedaudzajiem dzejoļu krājumiem (pavi-
sam ir 5 dzejoļu krājumi), kas iznākuši 
pagājušā gadsimta 70. – 80. gados. 
Jautāsiet, kādēļ tieši šī autore? Uz to at-
bildi sniedza kultūras nama vadītāja Ani-
ta Ķikute savā emocionālajā ievadrunā, 
kas bija kā balzāms no ielas un ikdienas 
darbiem ienākušajiem klausītājiem un 
dzirksteļojošiem skolasbērnu prātiem. 

Un izrāde sākās. Un prieks bija 
par redzēto un dzirdēto! Tik skaisti un 
poētiski vārdi šodienas nemierīgajam 
un steidzīgajam cilvēkam. Tik vienkārši, 
stipri un patiesi.

Man prieks bija par aktieriem – 
zasiešiem Daci Striku, Mārtiņu Leitieti, 
Jāni Daudzvārdu. Tik smalki izjust au-
tores sacīto un tik precīzi novest līdz 
klausītāju ausīm! (Tikai reizēm nepareizi 
lietotais sēliskais „e” atgādināja, ka uz 

Dzejas diena Zasā

skatuves ir neprofesionāļi). Prieks par 
abiem Zasas vidusskolas skolēniem – 
Mārtiņa skaisto, nostādīto, skatuvei ra-
dīto balsi un niansēto dzejas izjūtu, par 
Jāņa daudzpusību (viņa komponētās 
un izpildītās dziesmas skanēja droši un 
pārliecinoši) un amatieraktrises ar stā-
žu – Daces Strikas lieliski atklāto dzejas 
tēlu.

Paldies režisoram Ināram Baltma-
nin, ka viņš sistemātiski „iekustina” 
šejienes klausītājiem nopietnās dzejas 
izjūtas stīgas (atcerēsimies pagājušā 
gada iestudējumu ar Austras Skujiņas 
dzeju). Viņa skatījums uz lietām, no-
risēm, uz dzīvi ir apliecinošs. Caur sā-
pēm, skumjām, vientulību, bet – aplie-
cinošs.

Vēl jāatzīmē lakoniskais, bet dze-
jas tēla atklāsmei palīdzošais skatuves 
ietērps skolotājas Ineses Kalniškānes 
izpildījumā.

Izrāde beigusies. Pēcgarša paliek. 
Un, jāteic, man tā patīk! 

Astra Līcīte

P.S. Manai labu izrāžu izlutinātajai 
gaumei nebija vilšanās. Arī laukos, arī 
pašu spēkiem spēj radīt. Vajag tik uz-
drīkstēties un ... 

 Lai neizsīkst iedvesma režisoram!
 Lai atveras aktieri jauniem izaicinā-

jumiem!
 Un lai kultūras nams ir KULTŪRAS 

nams!  

Bērni veido ilustrācijas.

Dzeju lasa  Jānis Daudzvārds, Mārtiņš Leitietis un Dace Strika.

veidot kopā ar Gundegu Muzikanti, klausī-
ties, sacerēt un dziedāt kopā ar Kasparu 
Znotiņu un Jēkabu Nīmani, apspriest vārda 
nozīmes un dzejas tapšanu kopā ar Inesi 
Zanderi. 

Īpaši jāatzīmē arī sarūpēto izstāžu kva-
litāte – Gundegas Muzikantes dzejas ilus-
trācijas priecēja ar draudzīgajiem tēliem 
un izpildījuma smalkumu, savukārt, mūsu 
novada mākslinieces, keramiķes Andas 
Svarānes izstāde „Zirņa bērni” pozitīvi pār-
steidza ar fi losofi sko, Raiņa dzejā balstīto 
saturu, kas apvienots ar mālam raksturīgo 
silto praktiskumu. Izstādes tituldarbs – Zir-
ņa bērni – burtiski prasījās kāpt plaukstās 
un samīļoties, viņu zaļās dzīvelīgās kājeles 
draiskulīgi kustināja īkšķus, apliecinot, ka 
māksla, dzeja un Rainis ir kaut kas dzīvs 

un klātesošs. Zirņa bērni un 
citi šīs izstādes darbi šo-

brīd ir skatāmi Zasas 
kultūras nama izstāžu 

zālē. Noteikti aiz-
ejiet – gan lieli, gan 
mazi! Tas ir patiess 
mākslas piedzīvo-
jums ikvienam!

Ieva Jātniece

un klātesošs. Zirņa bērni un 
citi šīs izstādes darbi šo-

brīd ir skatāmi Zasas 
kultūras nama izstāžu 

zālē. Noteikti aiz-
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Dzejas Dienu mēnesī – 
gluži jaunas dzejnieces balss 

„O. Vācietis saka - Tāda jau ir visas 
pasaules dzejnieku brīvība – publiski asi-
ņot, kamēr šīs asins ir. I. Ziedonis saka – 
dzejoļi ir mirušas zvaigznes, kas vēl spīd, 
bet es saku – dzejnieki ir ļaudis, kas runā 
dzīves vietā.” –  tā raksta mūsu novada 
dzejniece Terēze. 

Uzsākot saraksti, biju pilnīgi pārlieci-
nāta, ka otra virtuālā dialoga puse noteikti 
ir vidusskolas vecuma jauniete, varbūt par 
studente. Neviltots bija mans pārsteigums, 
uzzinot, ka viņa nule uzsākusi skolas gai-
tas vien astotajā klasē. 

Šī sarakste un Terēzes dzeja liek do-
māt par to, cik daudz smagu un vienlīdz 
skaistu domu ikdienā nēsā līdzi mūsu bēr-
ni. Cik bieži viņi ir izmisuši un vientuļi. Un 
cik regulāri mēs, ikdienas dzīti, neieklausā-
mies viņos, uzskatot, ka mūsu, pieaugušo, 
problēmas ir daudz svarīgākas...

„Prātā esmu pārsteigusies,” raksta 
Terēze, “Iespējams, arī tāpēc man nav 
kopīgas valodas ar saviem vienaudžiem. 
Es nepiedalos sarunās par to cik skolotāji 
„stulbi’’, jo man šķiet ka skolotājs, kā ik-
viens pieaudzis cilvēks, ir jāciena, pie tam 
mums viņiem jāpateicas, ka pacieš mūs 
un māca dzīves gudrības. Tā teikt – sko-
lotāji man ir svēta lieta, pat ja man nepatīk 
tās stundas, ko kāds skolotājs māca. Es 
ļoti augstu starp cilvēkiem vērtēju cieņu.  
Man nepatīk necieņa pret otru personu. 
Pašlaik mācos kā katrs skolnieks un strā-
dāju pie jauna dzejoļa par dzīves slikta-
jiem notikumiem, zīmēju (attīstu talantu), 
lasu grāmatas, dzejoļus. Mīļākā rakstniece 
man ir Vizma Belševica –  pēc tam, kad 
izlasīju „Billes” abas daļas, un iecienītākais 
dzejnieks – Ojārs Vācietis ar savu dzejo-
li „Dziesma”. Dzejoļu sacerēšana notiek 
kaut kur no 5. vai 6. klases. Kad pārvācos 
uz jauno skolu, apstākļi bija savādāki. 
Tāpēc pēc daudziem pārdzīvojumiem un 
savādāku skatu uz dzīvi, kas manī atvēra 
jūtīgumu, man radās šis dzejolis: 

Rūgto asaru ceļš
Kad kādu rītu celies 
Tu no gultas ārā velies
Tevi bēdas un skumjas māc
Par labāku dzīvi tu domāt
Kad sāļa asara rit pār vaigu
Tu nevari domāt par kaut ko maigu
Kā rasas piliens pār loga rūti
Tu tik aukstumu sev apkārt jūti
Kad kādam žēlabainu skatu sniedz
Citi tik smej un ar aci miedz
Kad pēdējā cerība aizslīd kā ēna
Sirds paliek tik klusa, tik lēna
Tu paliec par klīstošu ēnu 
Un domā par pārgrieztu vēnu

Vēl viens dzejolis  radies, ejot uz skolu: 

Kad saules stari pār mākoņiem slīd
Tāda sajūta kaut kas krīt
Tu jūti tevī nelabais mīt
Tās ir rūgtas bēdas
Kas uz taviem pleciem gulstas, sēdas
Tās apslāpē tevi un varu
Nelaiž ārā pat sīkāko staru
Tās tevi savās rokās žņaudz
Un nelabā balsī kauc
Ja tu baltu karogu pacelt vēlies
Kas tad tu esi? No kurienes cēlies?
                                                          
Pirmajām jūtām veltīts dzejolis 

Atzīties... 
Jau saule riet
Ar acīm ciet
Es sauli vēroju
Un nedaudz sēroju

Kā saule riet
Mans laiks iet
Tikai nedaudz  
Tas prātu jauc

Nav vairs laika
Asara uz vaiga
Atzīties jāsteidz
Šis izsmiekls jābeidz
 
Jāteic – kā bija
Kad asaras lija
Uz tevi lūkot
Kā no negaisa mūkot

Sirds trīcēt sāk
Kad brīdis nāk
Teikt šos vārdus
Šos pērkona dārdus

Ir grūti teikt
Neērti sveikt
Pat saskatīties kauns
Jūtos kā klauns

Man baist 
Tevi laist
Bet tuvāk klāt
Baidos stāt

Ik soli tuvāk
Ik soli tuvāk
Šis brīdis nāk
Tas mocīt sāk

Ja garām ej
Par mani smej
Bet sāpes šīs 
Priekš tevis dzīs

„Es rakstīju dzejoļus un dzīvoju,” 
saka Terēze. „Tā kā esmu ļoti jūtīga – tā ir 
mana priekšrocība, tā es labāk varu raks-
tīt. Rakstu par salauztām sirdīm, skarbu 
pasauli un citām bēdīgām lietām. Tāda pa-
saule ir manā skatījumā, lai gan pati zinu, 
ka nemaz neredzu pasauli, bet skolas dzī-
vi un katras būtnes vietu šajā skolas dzīvē. 

Dzejoļu stilus izmēģinu visdažādā-
kos. Bet sanāk tā, kā sirds jūt – tā va-
jag. Visvairāk man nepatīk dzejoļi  bez at-
skaņām. Vienreiz pamēģināju, bet sapratu 
– tas nav man. Kad biju maza, arī lasīju 
dzejoļus tāpēc ka tur bija atskaņas.

Galvenais, kāpēc rakstu (īsumā): Man 
gribas runāt, kādam pateikt savas bēdas, 
pavēstīt pasaulei, ka ir arī tāda vientuļa 
meitene kā es. To es arī aprakstīju savā 
jaunākajā dzejolī.

 
Mans es
Mans Es
Uz pasaules
Katram pa kājām maisās
Tas no pasaules šīs taisās
 
Cik augstu mans Es ceļas
Tik zemu atkal veļas
Viņš nevēlas vārdu pēc vārda tīt
Tik teikt ka šai pasaulē mīt:
„Es”, „Es”
 
Kaut kāds reiz ievērotu
Un skaistu labrīt dotu
Es nevēlas par daudz
Tikai savu vārdu sauc:
„Es”, „Es”
 
Neviens neieklausās
Netic runās sausās
Tikai aiz šī es
Kāds spēlē paslēpes:
„Es”, „Es”
 
Es pazūd kokos
„Es par daudz mokos’’
Pat ja kādreiz ausis raucam
Vairs nedzird es saucam:
„Es”, „Es”
 
 Bez šaubām – šie nav visi Terēzes 

dzejoļi, to krājums jau šobrīd ir krietni ba-
gātāks, un noteikti kļūs vēl kuplāks, skanī-
gāks un cerams – arī prieka pilnāks. Katrā 
ziņā – varam priecāties par to, ka mūsu 
novadā dzīvo tik dziļi domājoša personī-
ba. Iet uz skolu, mājās sildās pie krāsns, 
veikalā pērk saldējumu. Rainis taču arī 
skraidīja vienā krekliņā Tadenavas pagal-
mā, vai ne?  

Ieva Jātniece
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Mārtiņa fonds „Dūjās” aizvadījis aktīvu vasaru
2012. gada Mārtiņa Fonda vasaras 

veselības programmas „Dzīvesprieka un 
veselības darbnīca” ir noslēgušās! Šogad 
Rehabilitācijas centrā „Dūjas” atpūtās ap 
60 dalībniekiem – bērni no visas Latvijas 
un Jēkabpils novada maznodrošināto ģi-
meņu bērni.   

Sirsnīgi pateicamies visiem ziedotā-
jiem par lielisko iespēju bērniem atpūsties 
brīvā dabā, peldēties, piedalīties aizrau-
jošās nodarbībās, apgūt jaunas prasmes 
rokdarbos, gleznošanā, dabaszinībās un 
nodarboties ar jogu – iemācīties pareizi 
elpot un vingrot.

Arī nodarbības ar fizioterapeitu snie-
dza jaunas zināšanas par sava ķermeņa 
iespējām, pareizas stājas veidošanu un 
baudīt relaksējošu masāžu!

Nometnes psihologi bērniem un viņu 
vecākiem palīdzēja izzināt savus iekšējos 
pozitīvos resursus un atklāt krāsu simboli-
ku un to saistību ar cilvēka individuālajām 
– emocionālajām izjūtām.

Katras nometnes desmit dienas pa-
skrēja kā viens mirklis – bērni sasmēlās 
pozitīvas emocijas, dzīvesprieku un spē-
ku nākamajam mācību gadam un saules 
siltumu, lai izturētu garo Latvijas ziemu, 
vecāki ieguva jaunas atziņas, jaunas pras-
mes, kas palīdz izprast sevi un savus bēr-
nus.

Vissirsnīgākā pateicība mūsu laba-
jiem Eņģeļiem – 

ABLV Charitable Foundation
Ernst & Young Baltic SIA
Fondam „Ziedot”,
NCH SIA
Olympic Casino Latvia
SIA „Rēzeknes gaļas kombinātam”
SIA „Lielzeltiņi” 
Jēkabpils novada pašvaldībai
Ziepes
Jūras laivas
GoAdventure Latvia
SIA „Cita Lieta”

Elita Keiša,
 MF valdes priekšsēdētāja

Augusta nogalē Leimaņu tautas 
namā notika biedrības „Akācija Plus”, 
„Lekcija par dārza zonējumu”, ko at-
balstīja  Jēkabpils pašvaldība. Pie mums 
viesojās lektore no Rīgas – Inita Šteinber-
ga.  Vienā nodarbībā visu nevar uzzināt, 
bet aktuālākā informācija tika sniegta un 

Leimaņos tiekas dārzu mīļotāji

gandarījumu par uzzināto varēja redzēt 
apmeklētāju zinātkārē un uzdotajos jautā-
jumos. Lekcijā bija15 interesenti.

Paldies lektorei un apmeklētājiem par 
atsaucību.

Inita Poriete,
Biedrības vadītāja  
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Svētki dvēselē jaunākajiem 
Piektien, 28. septembrī, Jēkabpils 

novadā svinējām Senioru dienu. Šogad 
pasākuma organizācija tika uzticēta Lei-
maņu Tautas nama vadītājam Gintam 
Audzītim, sadarbojoties ar visām pagas-
tu pārvaldēm un kultūras darbiniekiem. 
Pēcpusdiena izvērtās par tiešām sirsnī-
giem svētkiem – jau organizēšanas pro-
cesā Gints uztraucās par to, vai visiem 
svinēt gribētājiem pietiks vietas, jo savu 
dalību bija pieteikuši vairāk nekā 140 cil-
vēki; taču – visi dalībnieki jutās omulīgi un 
ērti. Pie ieejas Tautas namā dalībniekus 
sagaidīja Seces pagasta folkloras kopa, 
kas sniedza arī  koncertu. Rudens raža, 
Miķeļi, dienas un nakts līdzsvars septem-
bra nogalē bija pasākuma vadmotīvs. Šo 
noskaņu radīt palīdzēja  Bērzgala pamat-
skolas skolēni, sarūpējot bagātīgu ražas 
izstādi. Novada pašvaldības vārdā visus 
pasākuma dalībniekus sveica Dzidra Nar-
tiša, īpaši uzsverot gados vecākās paau-
dzes enerģiju, dzīvesprieku un gaišo ska-
tījumu uz daudzām dzīves norisēm. Par 
jautru svētku noskaņu rūpējās arī Pēteris 
Draņēvičš un deju grupa „Daugavietes”. 
Lielākā daļa dalībnieku ļoti aktīvi iesais-
tījās gan rotaļās, gan dejās. „Man pēc 
Senioru dienas pasākuma vēl šodien sāp 
kājas! Tik sirsnīgi izdejojos!”, jaunās ne-
dēļas sākumā saka kultūras darbiniece, 
kurai pensijas gadi vēl tālu aiz kalniem. 
Dvēselē jauni un enerģijas pilni – tā va-
rētu raksturot šīs pēcpusdienas svinētāju 
kopumu. Lai šis prieks nezūd arī rudens 
tumsā, un staro uz ikvienu līdzcilvēku!

Ieva Jātniece

Svinētājus sagaida Seces skanīgās dziedātājas.

„Daugavietes” ar jestriem soļiem iedejo rudeni.

Bērzgales bērni sagādājuši rudens ražas izstādi.

Gints Audzītis – 
gādīgais namatēvs un pasākuma 

organizators.
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Ceturtdien,  27. septembrī, Dig-
nājas pamatskola sagaidīja viesus 
no tālām zemēm – Comenius program-
mas  daudzpusējās partnerības projekta 
„European Chamber Music” partne-
ru valstīm – Itālijas, Polijas, Lietuvas, 
Spānijas un Turcijas. 

Gan viss skolas kolektīvs, gan arī 
Ābeļu un Dunavas pamatskolas, kas arī 
iesaistījās šī projekta īstenošanā, bija 
nopietni gatavojušies ciemiņu uzņem-
šanai. Skolas apkārtne un telpas bija 
izrotātas gan ar atraktīvi izvietotu rudens 
ražu, gan speciāli projektam veltītiem 
stendiem, viesus īpaši priecēja zālienā 
izveidotais vilcieniņš, pie kura arī tapu-
si kopējā fotogrāfija. Rūpīgi pārdomāta 
bija sagaidīšanas ceremonija – skolas 
sporta laukumā pulcējās skolēni ar visu 
projekta dalībvalstu karodziņiem rokās, 
pēc tam sekoja brokastu galds viesiem 
un ekskursija Dignājas parkā.

Lietuvas delegācija bija viskuplākā 
– 24 cilvēki, gan Šauļu mūzikas skolas 
skolēni, gan pieaugušie; pārējās valstis 
pārstāvēja tikai pieaugušie dalībnieki. 
Noslēdzoties ekskursijai, Šauļu mūzi-
kas skolas skolēni kopā ar Dignājas, 
Dunavas un Ābeļu skolēniem devās uz 
kopīgu mēģinājumu, savukārt, pieau-
gušie – uz projekta sanāksmi.  Līdz šim 
starptautiskās projekta sanāksmes ir no-
tikušas  Foligno pilsētā Itālijā, Murcijas 
pilsētā Spānijā un Lodzas pilsētā Polijā. 
Dignājas, Ābeļu un Dunavas skolotājiem 
ir bijusi iespēja viesoties skolās, tikties 
ar saviem kolēģiem, skolēniem un viņu 
vecākiem, baudīt skolēnu sagatavotos 
koncertus, apmeklēt kultūrvēsturiskas 
vietas, iepazīt šo valstu kultūru.

Šī bija pirmā projekta sanāksme  
Latvijā. Tās laikā tika pārrunāta izvēlētā 
kopīgā mūzikas repertuāra apguve un 
ierakstu organizēšana, izstrādāts uz-
metums jaunam kopīgam projektam, 
novērtēta projekta kvalitāte. Sanāksmes 
laikā notika arī apmaiņa ar suvenīriem, 
ko Dignājas skolas kolektīvs bija sagata-
vojis katram viesim.

Dienas kulminācija sākās pl. 13.00 
ar kopīgu koncertu skolas zālītē. Dig-
nājas, Dunavas un Ābeļu skolēnu izpil-
dījumā skanēja gan spāņu, gan turku, 
gan poļu, gan itāļu un lietuviešu, gan 
arī, protams, latviešu dziesmas. Viesu 
atsaucība, atskanot pazīstamai melodi-
jai, bija neviltoti līksma – tika gan dedzīgi 
applaudēts, gan dziedāts līdzi. Nozīmī-
gu koncerta daļu veidoja Šauļu mūzikas 
skolas skolēnu uzstāšanās, kas arī bija 

Dignājas skolā – viesi no 
piecām Eiropas valstīm

gan kvalitatīva, gan atraktīva. 
Koncerta noslēgumā uz dančiem 

visus aicināja folkloras kopa „Dignōjīši”.
Piektien viesi kopā ar Jēkabpils 

novada pārstāvjiem devās iepazīties ar 
Jēkabpils pilsētu, kā arī ekskursijā gar 
Daugavas krastiem. Sestdiena tika veltī-
ta Rīgas iepazīšanai, kā arī baleta izrā-
des apmeklējumam.

Projekta noslēgumā tiks ierakstīts 
mūzikas disks, kura tapšanā piedalās 
visu iesaistīto valstu skolu kolektīvi. Dig-
nājas, Ābeļu un Dunavas skolēni kopā 
ar pedagogiem ir ierakstījuši jau trīs 
dziesmas – spāņu, lietuviešu un latviešu 
tautasdziesmas. Tāds arī ir projekta gal-

venais mērķis – iepazīties ar citu tautu 
tradīcijām caur mūziku, kā arī izveidot 
kopīgu galaproduktu – ierakstu disku. 
Par šī diska izveidošanu un tiražēšanu ir 
atbildīgi Spānijas partneri. 

Ar iespaidiem par pasākuma nori-
si dalās Iveta Bērziņa: 

Bienvenidos!
Ciao!
Merhaba!
Dzien dobry!
Labas dienas!
Tik daudzvalodīgi skanēja sveicieni 

Dignājas pamatskolā 27. septembra rītā, 
kad tur notika Comenius projekta darba 

Turpinājums 12. lpp.
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sanāksme. Uz šo tikšanos ieradās pār-
stāvji no Spānijas, Itālijas, Turcijas, Po-
lijas un Lietuvas. Mājiniekus pārstāvēja 
Dignājas pamatskola ar saviem tuvējiem 
partneriem – Dunavas un Ābeļu pamat-
skolām. 

Ļoti sirsnīga izvērtās viesu sagaidī-
šana ar pašgatavotiem visu valstu ka-
rogiem un gaisā palaistiem, labo domu 
pildītiem baloniem.

Par tradīciju partnerskolu kopīgajās 
sanāksmēs ir kļuvis rīkot svētku kon-
certus. Arī šoreiz viesiem bija iespēja 
novērtēt mājinieku veidotu svētku prog-
rammu, kā arī baudīt Šauļu 1. Mūzikas 
skolas skolēnu sniegumu.

Koncertprogramma tika veidota kā 
ceļojums pa Eiropu, apmeklējot katru 
no projekta dalībvalstīm. Ļoti sajūsminā-
ti ciemiņi bija par bērnu sagatavotajām 
dziesmām un teatralizētajiem tekstiem 
oriģinālvalodās. Arī Latvijas program-
mā  klausītāji uzgavilēja gan sanajai Sē-
lijas sutartīnei, gan jaunāku laiku tautas 
dziesmām, gan pirmklasnieku izdejota-
jām dejām, gan populārajām jauniešu 
dziesmām „Krāsaini sapņi” un „Welco-
me to my country”.

Esam gandarīti un lepni par paveik-
to. Un nodomu pilni – līdzīgu koncert-
programmu sagatavot arī projekta nos-
lēguma sanāksmei Lietuvā.

Šo programmu veidoja mūzikas 
skolotājas – Aīda Bikauniece, Guna Au-
zāne un Iveta Bērziņa, kā arī deju skolo-
tāja Ieva Lāčplēse. 

Ieva Jātniece

Miķeļdiena Ābeļos!

Kad dārzos jau novākti kartupeļi un 
uz istabas grīdas dēļiem gozējas vareni 
ķirbji, laiks svētkiem – Miķeļdiena klāt! 

Arī šogad Ābeļu pamatskolā neiz-
palika tradicionālā Miķeļa un Miķeļdie-
nas sumināšana. Jau pārkāpjot skolas 
slieksni, bērni iejutās dārznieku lomā, 
lai no sienām, trepju margām un citām 
negaidītām vietām salasītu Miķeļu rītā 
izaugušos ķirbjus. Kad skolas raža tika 
novākta, skolēni kopā ar saviem audzi-
nātājiem tika pie iespējas palepoties ar 
pašu dārzos iegūtajiem labumiem. Dār-
zeņi tika kārtoti garākās virtenēs, veidojot 
krāšņas Miķeļa jostas.

Pēc labi padarītajiem darbiem svēt-
ku dalībnieki devās uz skolēnu gaidītāko 

pasākumu – Miķeļdienas gadatirgu. Pla-
šais piedāvājumu klāsts spēja apmierināt 
visdažādāko klientu vēlmes – gan sal-
dummīļus, gan aso garšvielu cienītājus, 
gan greznu rotu tīkotājus. Tirgus apmek-
lētājiem tika piedāvāta iespēja ne tikai ie-
pirkties, bet arī baudīt kultūrprogrammu, 
kuras ietvaros varēja vērot klašu veidoto 
rudens kompozīciju izstādi un piedalīties 
akordeona spēles pavadītās rotaļās.

Svētku noslēgumā veiksmīgākie 
konkursu dalībnieki saņēma īpašās Miķe-
ļa veltes, bet ienākumiem ražīgākie Miķeļ-
dienas tirgotāji – veiksmīgāko jauno uz-
ņēmēju titulus. Izrādās – ne tikai „Miķelītis 
bagāts vīrs”, bet Ābeļu skolēni arī!

Ieva Lāčplēse

Skurbinoši kvēlo mežvīni un liepa jau 
ir nomainījusi ietērpu, bet saulīte atgādina 
par atvasaru un ļauj mirkli vēl nedomāt 
par rudeni.

Nu īsta atvasaras diena bija ceturt-
diena, 27. septembris, kad arī Latvijā at-
zīmēja Pasaules Tūrisma dienu. Aktīvās 
atpūtas cienītājiem piedāvāja dažādus 
pasākumus; lekcijas, dažādas izstādes, 
ekskursijas un citas aktivitātes, kas sais-
tītas ar tūrisma nozari.

Arī Liepu ciemata iedzīvotājus šo die-
nu atzīmēt aicināja mežsaimniecības eks-
pozīcijas „Meža muzejs „Liepas” vadītāja 
un īpašniece Benita Kalniņa. Viņas ideja 
bija no ziediem uzzīmēt skaitli simt astoņ-
desmit, jo tieši tik gadu aprit, kopš būvēta 
(1832.) barona Korfa medību muiža (sa-
vukārt eksponātu kolekcijai nākamgad 
apritēs 55 gadi).

Lai vairāk uzzinātu par šīs ēkas vēstu-
ri, aplūkotu jubilāres košo dāvanu, laipni 
aicināti Liepās meža muižā.

Vēl rasas pielijušos ziedus nesa, kā 

Dāvana meža muižas jubilārei

arī ziedu pa ziedam kārtoja: Ingrīda Lepe-
re, Arta Anspoka, Aija Berkmane, Benita 

Kalniņa, Daina Timofejeva, Marija Zemņic-
ka, Ņina Hodjuka un Ināra Valaine.

Turpinājums no 11. lpp.
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Miķeļdiena Ābeļos!

Pie šī projekta, kuru ievieš biedrība 
„Ūdenszīmes”, jau no gada sākuma dar-
bojas lielākā daļa novada biedrību, pa-
augstinot savu zināšanu līmeni, dažādojot 
darbošanās veidus, kā arī – iesaistot savās 
aktivitātēs tos cilvēkus, kuri līdz šim bijuši 
pasīvāki. Jau līdz maijam  projekta darbība 
aptvēra lielāko daļu novada teritorijas – ak-
tivitātes notika Rubenes, Dunavas, Kalna, 
Zasas, Ābeļu, Leimaņu, Dignājas pagastos. 
Tās bija gan psiholoģiskā atbalsta grupas, 
gan IT apmācības, gan lekcijas, gan daudz-
veidīgas radošās nodarbības.

No jūnija mēneša stabila un regulāra 
nodarbību norise ir  uzsākta vēl divās nova-
da biedrībās – „Dzīves prasmes” Dunavas 
pagastā un „Cerību logi” Kalna pagasta 
Dubultu ciemā.  Atgādinām, ka šajās bied-
rībās vēl līdz gada noslēgumam tiks īstenoti 
atbalsta pasākumi iedzīvotājiem. Šie pasā-
kumi ietver:

1. Lietotu mantu un apģērbu apmai-
ņas sistēmu. Tātad – biedrībā „Cerību logi” 
sākot ar jūnija mēnesi var gan ziedot, gan 
saņemt sev nepieciešamās lietas katru otr-
dienu no 10.00 līdz 14.00. Savukārt, Duna-
vas pagastā biedrība „Dzīves prasmes” jūs 
gaidīs katru trešdienu no 12.00 līdz 16.00.

2. Vienu reizi mēnesī katrā no šīm bied-
rībām viesosies psihologs – būs iespējas 
piedalīties gan grupu nodarbībās, gan arī 
saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautāju-
miem individuālās konsultācijās.

3. Tāpat vienu reizi mēnesī notiks prak-
tiskās nodarbības, kuru laikā būs iespējams 
apgūt dažādas jaunas prasmes.

Plānotie nodarbību datumi Dunavā:     
7. un 21. novembrī psiholoģiskā atbal-

sta grupas, 
28. novembrī praktiskā nodarbība – fl o-

ristika (sausie dabas materiāli), 
5. un 19.  decembrī psiholoģiskā atbal-

sta grupa, 
12. decembrī praktiskā nodarbība – 

sveču liešana.
Plānotie nodarbību datumi Dubultu 

ciemā – 12.10 un 5.11 psiholoģiskā atbal-
sta grupas, 26.10 un 14.11 praktiskās no-
darbības.

Par precīziem nodarbību laikiem lū-
dzam interesēties pie Sandras Vecum-
nieces, t. 26824411 un Anitas Ozoliņas, t. 
29726110, kā arī  – pavērot sludinājumus 

Projekts „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes 
paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”” – 
jau noslēguma posmā 

Projekts „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes 
paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”” – paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”” – 

par nodarbību norisēm.
Tāpat šādas aktivitātes turpinās arī 

biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņā. Šeit 
atvērto durvju dienas ir otrdienās un 
piektdienās no 9.00 līdz 16.00.

Praktiskās nodarbības – fi lcēšanu, dā-
vanu iesaiņošanu, fl oristiku – piedāvāsim 
skolēnu brīvdienu nedēļā. Kaldabruņas 
skolā skolotājas Sandas Kukles vadībā var 
apgūt arī datora lietošanas iemaņas – uz 
tām aicinām katru sestdienu. 

Oktobra pēdējās dienās vēl viesosi-
mies Ābeļu pagastā, kur bijušajā Lašu Kul-
tūras namā notiks tikšanās ar iedzīvotājiem.

Šī projekta noslēdzošo pasākumu – 
izvērtēšanas semināru – plānojam decem-
bra pirmajās dienās, un mūs laipni uzņems 
biedrības „Cerību logi” un Dubultu kultūras 
nama vadītāja Sandra Vecumniece. Semi-
nāra laikā izvērtēsim šogad sasniegto, jo 
– esam iemācījušies patiešām daudz! Gan 
labāk lietot datoru, gan sagatavot doku-
mentus, gan visdažādākās praktiskās lie-
tas, ar kuru palīdzību varam piesaistīt bied-
rībām vairāk dalībnieku. Kopumā – esam 
būtiski paaugstinājuši savas darbības ka-
pacitāti, kas arī bija projekta pamatmērķis. 
Taču – projektam ir sākums un noslēgums. 
Ar nākamā gada pirmo dienu fi nansējuma, 
kas deva mums iespēju mācīt un mācīties, 
kādu laiku nebūs. Taču – mums ir jāapsver 
visas iespējas, kā šīs zināšanas izmantot 
turpmāk, lai nevalstiskais sektors Jēkabpils 
novadā varētu sniegt iespējami lielu labu-
mu ikvienam iedzīvotājam. 

Projektu īsteno biedrība „Ūdenszī-
mes”, sadarbībā ar biedrībām „Dzīves pras-
mes”, „Cerību logi” un nodibinājumu „Mār-
tiņa Fonds”. Ar līdzfi nansējumu  šai projek-
tā piedalās Jēkabpils novada pašvaldība. 

92% no Projekta fi nansē Eiropas Sa-
vienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecī-
bu. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kance-
leja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 
fondu. 

Ieva Jātniece
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Daugavas krastos esošā Dignājas 
muiža ir viena no skaistākajām mūsu 
novada ēkām – protams, ja pieveram 
acis uz to, ka šī vēsturiskā celtne ir ļoti 
sliktā tehniskā stāvoklī. Vairākus gadus 
tika meklēti risinājumi tās apsaimnieko-
šanai, un šī gada vasarā par tās izno-
māšanu ir noslēgts līgums ar biedrību 
„Dzīvības koks”. 

Mežgales ciemā izveidots bērnu rotaļu laukums

Piektien, 7. septembra pēcpusdienā, 
Mežgales ciemā notika svinīgs un kupli 
apmeklēts pasākums-  tika atklāts jauniz-
veidotais rotaļlaukums. 

Finansējums  – Ls 300 apmērā lau-
kuma izveidošanai iegūts VAS „Hipotēku 
un zemes bankas” klientu kluba „Mēs 
paši” projektu konkursā.  Par šo summu 
tika iegādātas šūpoles ar slidkalniņu. Lei-
maņu pagasta pārvalde atbalstīja lauku-
ma labiekārtošanu ar košumkrūmu iegā-
di Ls 110  vērtībā. Divu  veidu soliņi, smil-
šu kastes sakārtošana un puķu dobes 
iekārtošana ir pašu iedzīvotāju darbs. 

Tieši šis pēdējais – pašu iedzīvotāju 
– ieguldījums projekta realizācijas kon-
tekstā šķiet visvērtīgākais. Jo Leimaņu 
pagasta bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte 
atklāšanas pasākumā sniedz ziedus un 
izsaka pateicību virknei mežgaliešu – 
gan jauniešiem, gan pensionāriem, gan 
ģimenēm. Arī pasākums ir kupli apmek-
lēts; pagasta pārvaldes zālītē pulcējas 
ap trīsdesmit cilvēki, no kuriem gandrīz 
ikviens ir pielicis savu roku jaunā rotaļu 
laukuma tapšanā. Gan projekta vadī-
tājas Līgas Lācītes stāstījums, gan pati 
pasākuma norise liecina par to, ka šis 
tiešām ir bijis visa ciemata projekts, kas 
ir ļoti pozitīva parādība, jo – nereti ir tā, 
ka šādus sabiedriskā labuma projektus 
realizē daži cilvēki, un pārējie iedzīvotāji 
ir vairāk kritiķu kā arī labiekārtotās vietas 
lietotāju lomā. Mežgaliešiem ir izdevies 
vislabākais – ciematiņā sakārtota skaista 
vieta, iedzīvotāji apvienoti kopīgam dar-
bam, un, pats galvenais – ciemats ir iegu-
vis jaunu un ārkārtīgi cerīgu „pazīšanās 
zīmi” – bērnu rotaļu laukumu. Līdz šim šī 
apdzīvotā vieta vairāk saistījusies ar to, 
ka tur atrodas veco ļaužu nams – pansija 
un ģimenes ārsta prakse. 

Pats atklāšanas pasākums ir rūpīgi 

gatavots – pagasta pārvaldes zālītē sarū-
pēts cienasts, kura galvenā rota ir īpaša 
torte ar Vinniju Pūku un uzrakstu „Bērnu 
rotaļu laukuma atklāšana”. Tortes autore 
arī esot no Leimaņu pagasta, taču pasā-
kuma laikā to neviens neatklāja. Saldā 
brīnuma autore pieteicās e-pastā, un – tā 
ir Ginta Bruka! Visiem saldumu mīļotā-
jiem, un arī tiem, kuri vēlas savus svētkus 
padarīt īpašus ar māksliniecisku torti, var 
vien ieteikt vērsties pie Gintas.  Visus klāt-
esošos sveica Hipotēku bankas pārstā-
ve, kā arī Leimaņu pagasta pārvaldnieks 
Antons Tropiks. Lieli un mazi mežgalieši 
priecīgi baudīja gan garšīgo cienastu, 
gan jaukā rotaļlaukuma piedāvātās at-
pūtas iespējas. Pats lielākais prieks – uz 

pasākumu bija ieradušies necerēti dau-
dzi mazuļi gan ratos, gan māmiņu rokās, 
gan ar savām kājiņām; tāpat piedalījās arī 
kupls jauniešu pulciņš. Skaisti un daudz-
sološi. Mežgalei ir nākotne! 

Projektu rakstīja -  Līga Lācīte, Marita 
Bruka, Līga Orste, Evija Ņikiforova.

Īstenot palīdzēja – Poru ģimene, 
Tabunovu ģimene, Skujiņu ģimene, ,Ba-
ložu ģimene, Tumšu ģimene, Jānis Iva-
novskis, Raivis un Arvis Tauriņi, Inguss 
Tauriņš,  Artjoms Orlovs, Rainelda Žinka, 
Kristiāns Bruks, Jānis un Mārtiņš Vēveri, 
Tomass un Anna Gricjuki, Ruta Gremze,  
Vasilijs Gricjuks, Vladislavs Dombrovs-
kis,  Ina Sēle, Edgars Laivinieks, Pēteris 
Vorobjovs, Normunds Elksnītis. Pensi-
onāres Elga Līkumiete, Stefānija Pitļuka, 
Varvara Gavrilova.

Vēl jāatzīmē, ka Jēkabpils novadā 
šovasar ir realizēti divi projekti ar Hipo-
tēku bankas klientu kluba „Mēs paši!” 
atbalstu – Mežgales ciemā un Dignājas 
pamatskolā, kur izveidots āra dambretes 
un klasīšu spēles laukums. Abi projekti ir 
gan oriģināli, gan ļoti nepieciešami tieši 
bērniem. Tādēļ pateicība Hipotēku ban-
kai bērnu un novada pašvaldības vārdā. 

Ieva Jātniece

Atdzims Dignājas muiža
Kas tad ir šī biedrība? 
„Dzīvības koks” ir vadošā orga-

nizācija Latvijā, kas apvieno onkolo-
ģiskos pacientus un viņu tuviniekus. 
Biedrība dibināta 2004. gadā. „Dzīvī-
bas koks” ir Eiropas krūts vēža orga-
nizācijas „Europa Donna” un Eiropas 
pretvēža organizācijas „European 
Cancer Patient Coalition” pilntiesīgs 

biedrs, pārstāvot Latvijas pacientu 
intereses Eiropas līmenī. “Dzīvības 
koks” mērķis ir veicināt onkoloģiskās 
aprūpes kvalitāti Latvijā visos tās pos-
mos, sākot ar profilaksi, agrīnu diag-
nostiku, kvalitatīvu ārstēšanu un kvali-
tatīvu dzīvi pēc ārstēšanas periodā, kā 
arī mazināt stereotipus un bailes no 
vēža, kas valda sabiedrībā.
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Izcīnīts atklātais kauss florbolā

„Dzīvības koks” prioritāte 
– psihosociālās rehabilitācijas 
ieviešana, lai cilvēki pēc vēža 
saslimšanas saņemtu speciā-
listu atbalstu kvalitatīvas dzīves 
nodrošināšanai. Tā kā Latvijā 
onkoloģiskajiem pacientiem 
(apmēram 60 000 cilvēku) 
valsts nenodrošina NEKĀDUS 
rehabilitācijas pakalpojumus, 
tad „Dzīvības koks” to ievieš par 
sabiedrības saziedotiem līdzek-
ļiem. Biedrība vēlas turpināt 
attīstīt psihosociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumus un izveidot 
psihosociālās rehabilitācijas 
centru, lai spētu atbalstīt un stiprināt pēc 
iespējas vairāk onkoloģiskos pacien-
tus un viņu ģimenes locekļus. „Dzīvības 
koks” vēlas sasniegt Eiropas līmeņa ve-
selības aprūpi Latvijas pacientiem.

 2012. gada vasarā ir noslēgts lī-
gums ar Jēkabpils novada domi par psi-
hosociālās rehabilitācijas centra izveidi 
Dignājas muižā cilvēkiem pēc onkolo-
ģiskām saslimšanām.

Dignājas muiža, kura vēstures avo-
tos pirmo reizi minēta 1271. gadā un 
kura nopostīta Pirmā pasaules kara lai-

kā, iegūs jaunu elpu, jaunu enerģētisku 
uzdevumu – ļaut cilvēkiem atgūt spēkus 
Daugavas krastos, gleznainā vietā, kur 
pati daba ir dziednieces lomā. Šobrīd 
Dignājas muižas teritorijā atjaunojams 
1927. gadā celts pagasta valdes nams, 
plašs parks un dārzs, kā arī peldvieta un 
piestātne lielākās Latvijas upes Dauga-
vas krastos.

Lai atjaunotu Dignājas muižu un 
izveidotu psihosociālās rehabilitācijas 
centru, kurā enerģiju, idejas, palīdzību 
varētu saņemt cilvēki ne tikai no Latvijas, 

bet arī no citām Eiropas valstīm, 
nepieciešami vismaz 300 000 
Eiro.

Centra izveidei arhitekti no 
SIA „JR ELEMENTS” gatavo ski-
ču projektu,  vasarā tika veikts ne-
liels jumta kosmētiskais remonts. 
Par to paldies jāsaka Raimondam 
Vindulim un viņa draugiem.

Piektdien, 5. oktobrī, „Dzīvī-
bas koks” Rīgā organizē preses 
konferenci par ziedojumu kam-
paņas uzsākšanu rehabilitācijas 
centra izveidei Dignājas muižā. 
Jēkabpils novada pašvaldību šai 
konferncē pārstāvēs Dignājas pa-

gasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška. 
Varam tikai priecāties par to, ka 

darbību mūsu novadā uzsāk vēl viena 
Latvijā pazīstama nevalstiskā organizā-
cija, kā arī cerēt, ka ziedojumu kampaņa 
būs veiksmīga un Dignājas muiža iegūs 
jaunu dzīvību, līdzīgi kā Kalna pagasta 
mežniecības māja, kurā nodibinājums 
„Mārtiņa Fonds” ir izveidojis rehabilitāci-
jas centru „Dūjas”. 

Ieva Jātniece
Izmantota informācija no www.

spekaavots.lv 

Sestdien, 22. septembrī, Dignājas 
pamatskolas sporta laukumā tika izcīnīts 
Jēkabpils novada atklātais kauss futbolā, 
kurā startēja 8 komandas gan no Jēkab-
pils novada, gan arī ciemiņi no Līvāniem 
un Valles.

Sākoties sacensībām, komandas 
bija sadalītas divās apakšgrupās. Katras 
apakšgrupas komandas izspēlēja apļa 
turnīru, kurā noskaidoja pusfinālistus. 
Jau ar pirmajām spēlēm bija skaidrs, ka 
nevienai no komandām neklāsies viegli. 
Tikai viena no komandām spēja izcīnīt vi-
sas trīs uzvaras apakšgrupā – tā bija „Sla-
te-2”, kura ieņēma 1. vietu A apakšgrupā 
aiz sevis atstājot otru Slates komandu 
– „Slate-1”, kura, tikai pateicoties vairāk 
iesistajiem vārtiem, atstāja bez pusfināla 
Dignājas komandu. Arī B apakšgrupā no-
risinājās tikpat spraigas cīņas. Izspēlējot 
apļa turnīru, izrādījās, ka trīs komandām ir 
vienāds punktu skaits, tāpēc nācās skai-
tīt iesistos un ielaistos vārtus. Pēc to sa-
skaitīšanas 1. vietu B apakšgrupā izcīnīja 
komanda „Barons/Līvāni”, otrajā vietā 
ierindojās komanda „Lauktehnika”, kura, 
pateicoties vairāk iesistajiem vārtiem, ār-
pus 4 labākajām komandām atstāja ko-
mandu no Valles. Pēc apakšgrupu spēļu 
izspēlēšanas bija palikušas 4 spēcīgākās 
un veiksmīgākās tās dienas komandas. 

Pirmajā pusfinālā tikās „Barons/Līvāni” 
pret „Slate-1”. Jau no spēles sākuma bija 
redzams, ka komandas ir spēkos ļoti lī-
dzīgas un spēles pamatlaiks to arī apstip-
rināja -  kaujiniecisks bezvārtu neizšķirts, 
taču uzvarētāju vajadzēja noteikt un tas 
tika izdarīts ar pēcspēles sitienu palīdzī-
bu, kurā ļoti aizraujošā un emocijām pār-
bagātā sitienu sērijā tomēr pavisam ne-
daudz meistarīgāki un veiksmīgāki izrā-
dījās komanda „Slate-1”. Tādējādi viens 
finālists bija noskaidrots. Otrajā pusfinālā 
spēkus samēroja komandas „Lauktehni-
ka” un „Slate-2”. Šajā spēlē ar rezultātu 
2:0 pārāki izrādījās „Slate-2”, tādējādi 
izcīnot 4. Uzvaru pēc kārtas un iekļūstot 
finālā, kur viņus jau gaidīja otra Slates 
komanda „Slate-1”. Cīņā par 3. vietu ti-
kās abas pusfinālu zaudētājkomandas 
– „Lauktehnika” un „Barons/Līvāni”. Pēc 
zaudēta pusfināla vairāk emociju un spē-
ka bija palicis „Barons/Līvāni” komandai, 
kura uzvarēja ar rezultātu 2:0 un ieguva 
bronzas medaļas. Un nu varēja sākties 
dienas svarīgākā spēle – Jēkabpils nova-
da atklātā kausa futbolā finālspēle, kurā 
par čempionu godu cīnījās divas koman-
das no Slates – „Slate-1” un „Slate-2”. 
Šo spēli vēl interesantāku padarīja tas, 
ka šīs abas komandas savā starpā tikās 
jau apakšgrupas spēlē, kurā ar rezultātu 

4:1 pārāka izrādījās komanda „Slate-2”. 
Abas komandas finālā demonstrēja paš-
aizliedzīgu spēli un lielu cīņassparu, ne-
viena no komandām negribēja padoties, 
kā rezultātā spēles pamatlaiks beidzās 
ar bezvārtu neizšķirtu, kaut gan iespējas 
gūt vārtus bija abām komandām. Tā kā 
uzvarētājs bija jānoskaidro, tad seko-
ja pēcspēles sitienu sērija, kurā pārāki 
izrādījās, un tādējādi ieguva Jēkabpils 
novada atklātā kausa futbolā čempionu 
kausu, „Slate-1” komanda, kurā spēlēja 
Kaspars Štolnieks, Mārtiņš Štolnieks, Ar-
tis Ūbelis, Guntars Dadeika, Aivars Skud-
ra un Aleksandrs Ļapustins. Par turnīra 
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts čempionu 
komandas vārtsargs Guntars Dadeika, 
kurš tieši izšķirošajās spēlēs savas ko-
mandas vārtus spēļu pamatlaikos nosar-
gāja neiekarotus. 

Šo rindu autors saka lielu paldies 
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam 
Jānim Raubiškam un Dignājas pagasta 
kultūras pasākumu organizatorei Ievai 
Dreimanei par atsaucību šo sacensību 
organizēšanā.

Uz tikšanos nākošajās sacensībās. 
Par sportisku dzīvesveidu!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta organizators
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Lai popularizētu Olimpisko kustī-
bu, veselīgu dzīves veidu un godīgas 
spēles principus sportā, Latvijas Olim-
piskā komiteja (LOK) katru gadu rīko 
Olimpisko dienu. Šogad Olimpiskā 
diena norisinājās 28. septembrī un tās 
vienojošais moto bija „Pavingrosim!”. 
Olimpiskās dienas pasākumos piedalī-
jās vairāk kā 76 tūkstoši skolēni 76 no-
rises vietās visā Latvijā, tajā skaitā arī 
visu Jēkabpils novada skolu skolēni. 

Olimpiskā diena Zasas vidusskolā 
tika atklāta ar skolas direktores, spor-
ta skolotāja, Jēkabpils novada izglītī-
bas pārvaldes vadītājas un Olimpiskā 
vēstneša uzrunām un veiksmes vēlē-
jumiem Zasas vidusskolas skolēniem. 
Pēc svinīgās atklāšanas skolēni tika 
nostādīti rīta vingrošanai, kura visās 
Latvijas skolās, kuras bija pieteikušās 
Olimpiskajai dienai, sākās vienlaicīgi. 
Skolēni kopā ar skolotājiem izpildīja 
vingrojumu kompleksu, kurš bija spe-
ciāli sastādīts Olimpiskajai dienai. Pēc 
rīta vingrošanas skolēni nolasīja dažus 
teikumus no saviem domrakstiem par 
tēmu „Kā es kļūšu par Latvijas olim-
pieti”. Šos domrakstus skolēni rakstīja 
speciāli priekš šīs Olimpiskās dienas, 
tajos viņi mēģināja iejusties Olimpisko 
spēļu dalībnieka „ādā”. Taču viņu vidū 
bija kāds cilvēks, kurš patiešām pie-
dalījies Olimpiskajās spēlēs – tas bija 
tās dienas Olimpiskais vēstnsis, divu 
Olimpisko spēļu dalībnieks, bobslejists 
Egīls Bojārs, kurš skolēniem pastāstīja 
par tām sajūtām, kas pārņem piedalo-
ties Olimpiskajās spēlēs. Egīls rādīja 
skolēniem savas medaļas, fotogrāfijas, 
atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, 
kuru patiešām bija daudz, kā arī snie-
dza skolēniem autogrāfus, kuru tīkotāji 
bija sastājušies rindā! Diemžēl, laiks, 
kurš bija paredzēts sarunās ar  Olim-
pisko spēļu 6. vietas ieguvēju Egīlu Bo-

Olimpiskā diena visās Jēkabpils novada skolās

jāru, bija ierobežots, kaut gan par šo 
cilvēku, manuprāt, varētu sarakstīt (un 
viņš arī būtu to pelnījis) ne vienu vien 
grāmatu! Pēc interesantas sarunas ar 
Olimpisko spēļu dalībnieku, skolēni 
skolas priekšā izveidoja vienu no Olim-
pisko spēļu simboliem – 5 olimpiskos 
apļus, kuri tika iemūžināti ļoti skaistā 
fotogrāfijā, kura piedalīsies Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) fotokon-
kursā. Pēc fotogrāfēšanās visi skolēni 
devās uz skolas sporta stadionu, lai sa-
censtos dažādās stafetēs, šķēršļu jos-
lās, basketbola soda metienos kā arī 
citās sporta aktivitātēs. Starp fiziskajām 
aktivitātēm visiem Olimpiskās dienas 
dalībniekiem bija iespēja apskatīt zī-
mējumu izstādi, kurā tika izstādīti 1.–4. 
klases skolēnu zīmējumi par tēmu „Lat-
vijas sportisti Londonas 2012 Olimpis-
kajās spēlēs”. Arī no šiem zīmējumiem, 
tāpat kā no rakstītajiem domrakstiem, 

tika izvēlēts 1 labākais zīmējums, kurš 
pārstāvēs Jēkabpils novadu konkursā, 
kurā labāko zīmējumu autori saņems 
speciālbalvas no Latvijas Olimpiskās 
komitejas. Dienas beigās notika volej-
bola spēle, kurā sacentās komanda, 
kura bija veidota no Zasas vidusskolas 
skolotājiem un bijušajiem skolēniem, 
savukārt viņiem pretī stājās vidusskolas 
esošā skolēnu izlase. Sīvā cīņā tomēr 
pārāki izrādījās apvienotā skolotāju un 
absolventu izlase. Noslēgumā notika 
skolēnu apbalvošana, kurā katrs sko-
lēns saņēma Starptautiskās Olimpis-
kās komitejas 2012. gada Olimpiskās 
dienas sertifikātu. Katra klase saņēma 
Zasas pagasta pašvaldības sarūpētas 
gardas balvas, dienas sportiskākās 
klases saņēma diplomus. Tika arī ap-
balvoti labākie domrakstu un zīmējumu 
autori.

Šī diena izvērtās patiešām sport-
iska, pozitīvām emocijām bagāta un 
pilnīgi noteikti skolēniem lietderīga. Šā-
das dienas spēj saliedēt klases kolek-
tīvu un dod papildus enerģijas lādiņu 
nākamās nedēļas mācībām. Šo rindu 
autors vēlas pateikt paldies visu Jēkab-
pils novada skolu sporta skolotājiem, 
kuri ar aizrautību cenšas dot šo lādiņu 
skolēniem ne tikai šādās dienās, bet 
visa mācību gada laikā!

Par sportisku un veselīgu dzīves-
veidu! 

Aivis Kokins,
 Jēkabpils novada sporta organizators

Zasas skolēni veido Olimpisko spēļu simbolu – 5 apļus.

Ja esi radošs,dziedošs un ja Tev 
patīk atrasties uz skatuves,tad šī ie-
spēja ir domāta tieši Tev.

10. novembrī plkst. 19.00 Zasas 
kultūras nams aicina visus dziedāt-
gribētājus (vecums nav ierobežots) 
uz vienu no populārākajiem pasā-

kumiem „Atnāc  ar savu dziesmu un 
nesaki, ka Tev ir bail’’

Katrs dalībnieks sagatavo vienu 
muzikālu priekšnesumu.

Pietekties Zasas kultūras namā 
vai pa tel.20371520 līdz 29. oktob-
rim. Dziesmai jābūt CDvai miniCD 
formātā.

Ļoti priecāsimies par Jūsu klāt-
būtni šajā pasākumā.

Uz tikšanos Zasā 
10. novembrī.
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Olimpiskā diena Ābeļos

Sportiskie Ābeļu pamatskolēni.

28. septembrī visā Latvijā bija Olim-
piskā diena, kura tika rīkota par godu 
Olimpiskās komitejas dibināšanai. Arī 
Ābeļu pamatskolas bērni un pedago-
gi piedalījās šīs Olimpiskās dienas pa-
sākumos. Jau visu septembra mēnesi 
skolēni iesaistījās zīmējumu konkursā 
„Latvijas sportisti Londonas Olimpiska-
jās spēlēs”, kur labākais darbs no 1. līdz 
4. klašu skolēnu vidus tika izvirzīts uz 
Jēkabpils novadu, lai no visām sešām 
novada skolām varētu izvēlēties vienu 
labāko, ko sūtīt uz Olimpisko komiteju. 
Mūsu skolas labākā darba autore bija 3. 
klases skolniece Laine Odziļeviča, bet 
visi pārējie 1. – 9. klašu skolēnu darbi 
bija apskatāmi skolas izstādē „Londona 
2012” . Vēl viens pirmsolimpiskās dienas 
pasākums bija domrakstu konkurss par 
tēmu „Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti”. 
Šajā konkursā uzvarēja 8. klases skol-
niece Laine Donāne, kuras darbs tālā-
kai izvērtēšanai  tika izvirzīts uz novadu.  
Olimpiskā diena visā Latvijā, arī Ābeļos, 
sākās ar kopīgu rīta vingrošanu, kuras 
mērķis –sagatavot visus tās dalībniekus 
turpmākajām dienas fiziskajām un ga-
rīgajām aktivitātēm, kā arī atgādināt par 
pareizi veiktas vingrošanas nozīmīgumu 
katra ikdienā. Rīta vingrošanas moto – 

pavingrosim visā Latvijā! Pēc pozitīvām 
emocijām pārpilnās vingrošanas, skolēni 
un skolotāji devās uz skolas stadionu, lai, 
nostājoties, izveidotu olimpiskos apļus. 
Noslēdzošā Olimpiskās dienas daļa bija 
dažādas veiklības stafetes, pēc kuru nori-
ses katrs dalībnieks saņēma Starptautis-
kās Olimpiskās komitejas sertifikātu par 
piedalīšanos šī gada Olimpiskajā dienā. 

Apbalvošanā tika sumināti arī labākie kat-
ras klases zīmētāji un domrakstu rakstītā-
ji. Visiem dalībniekiem  Ābeļu Olimpiskās 
dienas pasākumi ļoti patika, visi ar nepa-
cietību gaidīs nākošo gadu, lai atkal šādā 
pasākumā varētu piedalīties! 

Tatjana Donāne,
Ābeļu pamatskolas sporta skolotāja 

Godināsim novada iedzīvotājus
Tuvojas 18. novembris – svētki, 

kuros tradicionāli godinām sava nova-
da cilvēkus.  Kandidātus apbalvošanai 
var ieteikt pašvaldība un tās iestādes, 
biedrības un nodibinājumi, iniciatīvas 
grupas, kā arī – jebkurš iedzīvotājs. 

Pieteikumus lūdzam iesniegt Jē-
kabpils novada administrācijā, Jēkabpi-
lī, Rīgas ielā 150 a – personīgi, pa pastu 
vai arī elektroniskā formātā pa e-pastu: 
novads@jekabpilsnovads.lv  līdz šā 
gada 15. oktobrim.

Pieteikumā jānorāda apbalvojamā 
vārds, uzvārds, adrese, kā arī jāpievie-
no īss apraksts par šī cilvēka veikumu 
un sasniegumiem konkrētajā jomā; kā 
arī – ieteicēja vārds, uzvārds, adrese un 
tālruņa numurs. 

Arī šogad aicinām  izvirzīt apbalvo-
šanai novada svētkos cilvēkus no katra 
pagasta šādās kategorijās:

Skolotājs – aktīvi strādājošs, skolēnu 
un kolēģu mīlēts, vai varbūt – ekonomis-
kās situācijas rezultāta spiests pārtraukt 
ilgstošu un ražīgu darbu skolā; skolotājs, 
kura audzēkņi var lepoties ar īpašiem 
sasniegumiem; varbūt – skolotājs, kura 
bērniem veltītais laiks un sirds siltums nav 
izmērāms apmaksātajās darba stundās…

Jaunietis – olimpiāžu un konkursu 
uzvarētājs, pagasta skolas absolvents, 
kurš veiksmīgi turpina izglītību, varbūt ie-
guvis kādu speciālu stipendiju? Skolēns, 
kurš ir aktīvs skolas un, iespējams, visa 
pagasta dzīvē; skolēns, kurš, iespējams, 
par spīti sarežģītiem ģimenes apstākļiem, 
sekmīgi mācās un piedalās ārpusstundu 
aktivitātēs. Varbūt – palīdzējis saviem kla-
ses un skolas biedriem? Citiem cilvēkiem, 
dabai? 

Aktīvākais pensionārs – pagasta 
iedzīvotājs pensijas vecumā, kurš šī gada 
laikā bijis aktīvs sabiedriskajā dzīvē, tieša-
jā darbā vai arī sniedzis palīdzību citiem 
iedzīvotājiem.

Pašvaldības un valsts iestāžu dar-
binieks  – ilgstoši un veiksmīgi strādājoši 
pagastu pārvalžu, pašvaldības uzņēmu-
mu, medpunktu, pasta nodaļu, aptieku 
darbinieki, lauku konsultanti, u.c.,  kuru 
atbalsts iedzīvotājiem ir bijis un ir ļoti no-
zīmīgs; darbinieki, kuri ar mīlestību un at-
devi veic savus tiešos darba pienākumus, 
ieklausoties iedzīvotāju vajadzībās. Varbūt 
– darbinieki, kuri šogad pensionējas vai ir 
spiesti darbu pārtraukt citu iemeslu dēļ; 
darbinieki, kuri strādā jau ļoti ilgstoši, un 
bez kuriem pagasta ikdienas dzīve ir grūti 

iedomājama...
Sabiedriskais darbinieks –  kultū-

ras iestāžu, bibliotēku, sabiedrisko orga-
nizāciju darbinieki, mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu dalībnieki, vēstures 
un tradīciju kopēji un popularizētāji, ko-
lekcionāri, aktīvi cilvēki, kuru ieguldījums 
pagasta dzīvē ir bijis nozīmīgs šai gadā 
vai visā darba mūžā; varbūt -  darbinie-
ki, kas šobrīd jau ir pensijas vecumā un 
aktīvākais  periods ir pagātnē, taču viņu 
darbība nav guvusi pietiekamu oficiālu 
atzinību.

Uzņēmējs – lauksaimnieks vai citas 
sfēras uzņēmējs, kura darbība ir bijusi no-
zīmīga pagasta mērogā; cilvēks, kurš de-
vis darbu pagasta iedzīvotājiem un godīgi 
to atalgojis; cilvēks, kurš palīdzējis tiem, 
kam klājas grūtāk; varbūt – cilvēks, kurš 
veiksmīgi atradis risinājumus saimniecī-
bas vai uzņēmuma pastāvēšanai un attīs-
tībai šai sarežģītajā laikā...

Jubilārs –  gados vecākie iedzīvotā-
ji, pirmās Latvijas brīvvalsts laikabiedri un 
liecinieki, kuriem šogad ir apaļas jubilejas.

Ģimene – stipras un uzņēmīgas ģi-
menes, ģimenes, kuras veiksmīgi pārva-
rējušas grūtības, daudzbērnu ģimenes, 
audžuģimenes. 
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Rakstu labirintu krāsu pasaulē

Sēļu rakstu izstādē.

Pirms diviem gadiem izveidotā biedrī-
ba „Pūpols”, kas saaicināja kopā cilvēkus 
ar kopīgām interesēm un vēlmi aktualizēt 
un saglabāt kultūrvidi tradicionālā aspek-
tā, šogad piedalījās Jēkabpils novada 
NVO 2012. gada iniciatīvu konkursā ar 
projektu „ Sēļu raksti toreiz un tagad”. Tas 
tika pozitīvi novērtēts un ieguva finansiālu 
atbalstu. Iesniegtā projekta mērķis ir ap-
zināt un apkopot sēļu rakstus dažādos 
avotos (periodikā, grāmatās,  interneta 
resursos, daloties pieredzē ar citām rok-
darbniecēm) un tos atspoguļot pašu dari-
nātajos rokdarbos. 

Pirmā sapulcēšanās notika šī gada 
10. augustā, Liepu bibliotēkā, kurā bied-
rības vadītāja Līvija Štolniece iepazīstināja 
ar projekta realizācijas gaitu, mērķi un ci-
tiem organizatoriskas dabas jautājumiem. 
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotē-
ku bija iespēja aplūkot grāmatu izstādi 
par latvju ornamentiem.  Projekta gaitā 
jau tapuši pirmie zeķu un cimdu pāri, un 
arī turpmāk gaidāms nopietns darbs, lai 
projekta noslēgumā būtu iespēja sarīkot 
plašu rokdarbu izstādi. Viena no projekta 
aktivitātēm (pieredzes apmaiņas brau-
ciens)  tika realizēta 7. septembrī, patei-
coties Zasas pagasta pārvaldei, kura no-
drošināja transportu. Lai gan brauciena 
galvenais mērķis bija iegūt pieredzi no 
citu biedrību darbības, paplašināt savu 
redzesloku, tomēr daudziem tas bija kā 
ceļojums pār atmiņu tiltiem. Kādam tā 
bija atkal tikšanās ar savu pirmo skolu, 
bet kādam nācās pakavēties atmiņās par 
jaunības laikiem. 

Aiz katras taustāmas un materiālas 
lietas nenoliedzami stāv cilvēka gaišais 
prāts un sirds gudrība, kas šo lietu pada-
ra vērtīgu. 

Pirmā biedrība ar kuru iepazināmies 
bija „Ūdenszīmes”, kuru koordinē Ieva 
Jātniece. Pateicoties viņas uzņēmībai, 
darba sparam un degsmei bijusī Kal-
dabruņas skola kļuvusi par romantisku 
celtni, kur pagātne satiekas ar tagadni. 
Šeit iespējams sapulcēties dažāda gada 
gājuma cilvēkiem, lai piedalītos dažādās 
aktivitātēs. Mums bija iespēja uzzināt par 
biedrības jau paveikto un uzklausīt nākot-
nes ieceres , kā arī bijām liecinieki tam, ka 
viņa prot runāt mūsu dialektā, lai gan pati 
nav nākusi no sēļu puses. Ievas Jātnieces 
stāstījums un harmoniskā vide apkārt, arī 
mūs iedvesmoja jauniem darbiem. 

Turpmākais ceļš mūs aizveda uz sēļu 
sētu „Gulbji”, kuras saimniece ir Rita 
Skrējāne. Tā kā viņa savas aizņemtības 
dēļ bija piemirsusi par mūsu apmeklēju-
mu, viņas vietā mūs sagaidīja košās dāli-
jas, kuras atgādināja raženas sēļu sievas, 

krāsainām villainēm apsegušās. Šeit mēs 
aplūkojām senlietu kolekciju un apbrīnas 
vērtu daiļdārzu. Uzzinājām to, kāda ir kla-
siskā Sēlijas puses sēta. 

Caur Tadenavas mežu labirintiem 
nokļuvām Daugavas skolā, kur darbojas 
biedrība „Pavadiņa”. Šeit mūs pārstei-
dza bagātīgais rokdarbu klāsts, kas pār-
liecina, ka cilvēka izdomai un iztēlei nav 
robežu. Inta Vindule dalījās pieredzē par 
to, ka no katra sadzīves priekšmeta var 
izveidot īstu mākslas darbu. Te mūs sa-
gaidīja ne tikai biedrības vadītāja, Valija 
Flandere, bet arī citas rokdarbnieces no 
šīs biedrības, kas apliecināja to, ka šeit 
notiek aktīva darbošanās. Mums bija ie-
spēja nobaudīt īpašo rudens zupu, kas 
guva atzinību arī no tiem, kuri nav zupu 
cienītāji. 

Noslēgumā devāmies uz Zasas pa-
gastu, kur mājvietu radušas divas bied-
rības.  Viena no tām ir „Sēļu pūrs”, kas 
atrodas amatniecības centrā „Rūme”. Tur 

mūs sagaidīja Anda Svarāne, kura ga-
tavojās keramikas darbu izstādei „Zirņa 
bērni”. Ar interesi klausījāmies detalizēto 
stāstījumu par viduslaiku sēļu tērpu. Tā vi-
zuālais krāšņums patiešām iespaidīgs.

Biedrības „Noskaņa ” (vadītāja Vija 
Roze) saulainajās un mājīgajās telpās 
mūs pārsteidza filigrānu rokdarbu daudz-
veidība, un  gaumīgs to izkārtojums, nu 
gandrīz kā mākslas salonā. Šeit notika īs-
tas rokdarbnieču sarunas, patiesa radošu 
ideju apmaiņa. 

Lai gan domājam, ka mūsu brauciens 
ir galā, kā negaidīts pavērsiens mums bija 
šofera Arņa Timpas piedāvājums apskatīt 
vēl vienu daļēji atjaunotu sēļu sētu Zasā 
„Kalnieši”. Sētas saimnieks Māris Ru-
dzītis lielāko daļu laika pavada lielpilsētā, 
tāpēc domājām, ka te mūs neviens nesa-
gaidīs. Par pārsteigumu, viņš ierādās reizē 
ar mums, un mēs guvām iespēju aplūkot 
māju arī no iekšpuses. Pārliecinājāmies, 
ka ar neatlaidību un ilgstošu darbu var pa-
nākt senču mantojuma saglabāšanu.

Vēlamies pateikt sirsnīgu paldies vi-
siem, kas mūs laipni uzņēma un atļāva 
ieskatīties biedrību darbībā, kā arī ļāva 
mums smelties idejas un iedvesmoties 
jauniem darbiem! Tikai , esot vienotiem, 
mēs varam kopīgi saglabāt senatnīgumu 
šodienas steidzīgajā ikdienā. Atmiņas par 
pagātni ir tikpat svarīgas kā domas un 
sapņi par nākotni, tāpēc saglabāsim  kul-
tūras seno mantojumu nākamajām paau-
dzēm. 

Ināra Valaine
Liepu bibliotēkas vadītāja

Viesos pie Ritas Skrējānes. 
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Aicinām pulcēties lielo rudens dar-
bu noslēguma pasākumam Dunavā!

Lauku ļaudīm savos ikdienas dar-
bos nākas izmantot dažādus transpor-
ta līdzekļus, sākot ar ķerru, velosipēdu, 
motociklu, kvadraciklu, traktoru un 
automašīnu, ar rūpnīcās ražotiem un 
pašu veidotiem spēkratiem, gan rūco-
šiem, gan klusiem visneiedomājamā-
kajos skatos un veidos. Lai tik ripo! 

Lūdzam ar savu mīļāko spēkratu 
pulcēties reģistrācijai pie Dunavas 
vecās skolas no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 14.00. Parādes brauciens do-
sies līdz piemiņas vietai Daugavas 
plostniekiem.

Jau laikus padomājiet par sava 
spēkrata un tā vadītāja vizuālo nofor-
mējumu un saderību.

Oktobris- mēnesis, kurš skaita 
minūtes, stundas, dienas un krītošas 
lapas. Daudziem cilvēkiem oktobris 
šķiet gada krāšņākais mēnesis, jo ru-
dens rāda savu mirdzošo krāsu paleti, 
apgleznojot viskošākajās krāsās kokus  
dārzos un mežos. Rudenī daba dāvā 
mums brīnišķīgu krāsu spēli, koki ie-
gūst raibu rotu, un laukos novāc pēdējo 
ražu. Rīti un vakari ir jau vēsi, bet dienas 
vidū gaiss vēl patīkami iesilst. Nokritu-
šās lapas vilināt vilina smieties un skriet 
tām cauri kā bērniem, uzmetot tās aug-
stu gaisā!

Pielasi pilnu turzu ar kastaņiem, 
kādu īpaši skaistu vari uzglabāt arī 
sava mēteļa kabatā. Salasi košās koku 
lapas, mājās tās vari izžāvēt, veidot ru-
dens pušķi! Vai arī sakārto tās kopā ar 
kastaņiem uz liela, skaista šķīvja! Do-
dies laukā, cik vien bieži tas iespējams.

Mani priecē krāsainie koki un pē-
dējās siltās dienas.

Pievērs uzmanību savai labsajūtai. 
Neļauj sevi ietekmēt daudzajiem pa-
doma devējiem, kā viņi var zināt, kas ir 
tev tas pareizākais!? Ieklausies savās 
sajūtās, jo veselībai ir daudz kopīga ar 
labsajūtu un uzticēšanos. Ja tu labi jū-
ties, tad tas, ko dari, vienmēr ir labākais 
ceļš veselības virzienā. Ūdens šalkoņa 
ir brīnišķīgs nomierinošs līdzeklis, ja tu 
dzīvo ūdens tuvumā, tad bieži dodies il-

Oktobris – gada krāšņākais mēnesis

Paziņojums
Atsaucoties uz iedzīvotāju jautā-

jumiem, informējam, ka Zasas vidus-
skolas pirmsskolas izglītības grupiņas 
darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 17.00.  
Bērni šai laikā būs pieskatīti un aprū-
pēti, strādājošajiem vecākiem nav jā-
uztraucas par to, ka bērnus vajadzē-
tu izņemt pirms darba laika beigām. 
Jūsu mazuļus gaidīs sirsnīgas audzi-
nātājas un skaistas telpas, izmantojiet 
sava novada izglītības iestādes pakal-
pojumus! 

gās pastaigās, ieklausies vēja vēdās un 
raugies ūdenī. Tas vienmēr ir kustībā un 
tam ir pašam savs ritms. Nedari neko, 
tikai ieklausies. Ūdens šalkas ir kā dzīve 
tās katrreiz atšķiras, bet ritms ir tas pats.

Ūdens vairo dvēseles bagātību.
Dzīvē mums jāiziet cauri daudzām 

pārmaiņām: vispirms skolu nomaina 
darbs, tad strādājam dažādus darbus, 
tāpat mainām dzīves vietu un atrodam 
jaunus draugus. Viss mūsu dzīvē nemi-
tīgi mainās- arī mēs paši.

Vienīgais nemainīgais mūsu dzīvē 
ir pārmaiņas.

Mums –  cilvēkiem – labi klāsies 
tikai tad, ja labi klāsies arī zemei, uz 
kuras dzīvojam. Pasaulei pašai piemīt 

Spēkratu parāde Dunavā
2012. gada 13. oktobrī

Dalībniekus Daugavas krastā sa-
gaidīs ekspertu komanda. 

Katram vajadzēs prezentēt savu 
spēkratu: kāpēc tieši šis ir Jūsu vismīļā-
kais un visvajadzīgākais braucamrīks, 
ko tas dod Jums un Jūsu ģimenei utt.

Gatavojieties dažādu fi zisku un ga-
rīgu spēju pārbaudei: vai esat sagata-
vojies „Ārstu komisijai”, kā ar promilēm 
pie stūres un daudzi citi jautājumi.

Pasākumu laikā lūdzam aizpildīt 
anketas, kurās būs ietverti jautājumi 
par Spēkratu parādes norisi un tās da-
lībniekiem. Tās jāiesniedz ekspertiem. 
Jūsu atbildes var ietekmēt noslēguma 
vakara gaitu.

Sagaidāmi dažādi pārsteigumi un 
iespēja nopelnīt ekspertu īpašās bal-
vas.

Parādes dalībniekus un līdzjutējus 
cienās ar īpašo rudens zupu.

Viss notikums tiks iemūžināts foto 
un  videomateriālos.

Plkst. 20.00 vakarā  Dunavas pa-
matskolā noslēguma pasākums.

Apbalvošana.
Balli kuplinās dažādas jautras iz-

darības.
Par dančiem līdz spēku izsīkumam 

gādās grupa „AIRI”
Ierodoties līdzi jāņem labs gara-

stāvoklis, groziņš un 2,- lati.
Parādes dalībniekiem ieeja uz va-

karu brīva.

Visiem, visiem pagasta iedzīvotā-
jiem saulainu un ražīgu rudeni!

Jautru atpūtas dienu smagajā ru-
dens darbu cēlienā!

Spēkus turpmākajām gaitām!

Dunavas pagasta pārvalde

sava lieliska dabiskā harmonija. Cilvēki 
ir tikai maza daļiņa no tās.

Ik gadu, mirklī, kad nakts ar rītiem 
tiekas, es stāvu pie balti ziedoša  miķe-
līšu krūma un paceļu glāzi dzirkstoša, 
mazliet rūgtena pīlādžu vīna. Un izdze-
ru to…

Par gadiem, kas bija un vēl būs…
Par prieku, sauli, par dzeltenām la-

pām…
Par Tevi, sevi un visiem Jums!
Par kādā īpašā oktobrī dzimuša-

jiem, varbūt tādiem pašiem kā es – 
mazliet dīvaini domājošiem…

Oktobra pārdomas apkopoja 
Ināra Valaine
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Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 meitenītes:

Dzimusi 31.08.2012., reģistrēta dzim-
šana 05.09.2012., Aldona, Kalna pag.;
Dzimusi 27.09.2012., reģistrēta dzim-
šana 02.10.2012., Zane, Ābeļu pag.

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960, 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2012. gada oktobrī, novembrī

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
  /N. Dzirkale/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus: 

Osvalds Mucenieks, Kalna pag., 
10.08.1936. – 09.09.2012.

Konstantīns Kalvišs, Ābeļu pag., 
10.08.1929. – 10.09.2012.

Arvīda Pelse, Dunavas pag., 
10.01.1928. – 14.09.2012.

Jānis Fadejevs, Rubenes pag., 
29.10.1953. – 15.09.2012.

Silvija Upelniece, Ābeļu pag., 
29.08.1935. – 19.09.2012.
Aina Muša, Dignājas pag., 
08.01.1936. – 20.09.2012.

Teodors Šilinskis, Dunavas pag., 
01.07.1938. – 21.09.2012.

Genovefa Urpena, Dunavas pag., 
04.03.1935. – 20.09.2012.

Aina Gabranova, Zasas pag., 
05.01.1931. – 28.09.2012.
Ilga Zvaniņa, Zasas pag., 
16.04.1937. – 28.09.2012.

Līdz 30.10. Zasas K.N. izstāžu 
zālē portretizstāde „Sēļi – zīmes’’ un 
Andas Svarānes personālizstāde 
„Zirņa bērni” 

No 12 līdz 19.10. Zasas pagas-
ta  klubiņā „Noskaņa’’ un kultūras 
nama foajē rokdarbu izstāde

No 28.09. līdz 06.10. Leimaņu 
Tautas namā izstāde „Miķelītis ba-
gāts vīrs”

Ābeļu pagasts
12.10. plkst. 15.00 Rotaļu pēc-

pusdiena bērniem
20.10. plkst. 16.00 Tautas namā 

viesosies Baltinavas dramatiskais 
teātris „Palādas” ar Danskovītes ko-
mēdijas „Lauku kūrorts pilsātnīkīm...” 
pirmizrādi

22.10. plkst. 12.00 Klubiņā „Ābeļ-
zieds” ādas apstrādes nodarbība, Va-
dītāja Aina Krastiņa

Dignājas pagasts
26.10. plkst. 21.00 pamatskolā 

„Spoku nakts”
09.11. plkst. 18.00 pamatsko-

lā Lāčplēša dienai veltīts pasākums  
plkst. 22.00 Ball.

Dunavas pagasts
13.10. plkst. 13.00 Dunavā 

„Spēkratu parāde”. Iespēja piedalīties 
a rvisdažādākajiem spēkratiem. (pul-
cēšanās pie Dunavas vecās skolas)

24.10. un 31.10. plkst. 12.00  bie-
rības telpās biedrība „Dzīves prasme” 
sadarbībā ar NVO „Ūdenszīmes” rīko 
psiholoģijas nodarbības. Vadītāja Elita 
Keiša

Rubenes pagasts
20.10. plkst. 19.00 kultūras namā 

Jēkabpils novada stipro ģimeņu go-
dināšanas pasākums „Dzīves gadu 
gredzenus izdzīvojot”. Uz pasākumu 
aicinātas ģimenes, kuras šogad svin  
sudraba (25), pērļu (30), rubīna (40) un 
zelta (50) gadu jubilejas.

Programmā: Novada stip-
ro ģimeņu godināšana, sveikšana. 
Groziņballe kopā ar grupu „Variants”

26.10. plkst. 14.00 pagasta zālē 
tematisks pasākums „Vecās pagast-
mājas mozaīka” Rubeņu pagastmājai 
– 140

03.11. plkst. 14.00 Baltinavas 
K.N. dramatiskā kolektīva „Palā-
das” komēdija Danskovīte „Ontans i 
Anne”  VIII daļa „Ontans i sābri”

Kalna pagasts
12.10. plkst. 15.00 kultūras namā 

Psiholoģijas nodarbība /veidosim savu 
sapņu karti nākamam gadam/

14.10. plkst. 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga kopas nodarbība

17.10. plkst. 14:00  pie doktorā-
ta  Projekta ietvaros pasākums „Meža 
stāsti”

25.10. plkst. 10.00  kultūras namā 
Biedrības „Cerību logi” praktiskā no-
darbība

Leimaņu pagasts
26.10. plkst. 19.00 Leimaņu tau-

tas namā koncerts „Ar ģitāru par dzīvi” 
plkst. 22.00 Balle

Zasas pagasts
12.10. plkst. 14.00 klubiņa „No-

skaņa’’ 10 gadu jubilejas pasākums.
20.10. plkst. 13.00 kultūras namā 

viesojas Baltinavas K.N. dramatiskais 
kolektīvs „Palādas’’ ar Danskovītes 
komēdiju „Lauku kūŗorts pilsātnīkīm’’ 
(Biļešu iepriekšpārdošana K.N. vai pie-
teikt pa tel. 20371520)

02.11. plkst. 19.00 kultūras 
namā  Jēkabpils novada zemnieku balle 
Programmā koncerts kopā ar dzie-
došo aktieru grupu „Ilga”, balli spēlēs 
grupa „Avārijas brigāde”

10.11. plkst. 19.00 pasākums-
koncerts „Atnāc ar savu dziesmu un 
nesaki, ka tev ir bail” Balle kopā ar gru-
pu „Daugavieši”


