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Sveiksim aktīvos cilvēkus!

Turpinājums 2. lpp.

Latvijai 
  95 gadi

Skaists gads ir atkal pieliekams 
Latvijas attīstībai, izaugsmei un kopējai 
mūsu darbībai.

Gads, kas kopumā ir bijis visai 
daudzveidīgs politiskajā dzīvē, saru-
nās ar ES par zemnieku nevienlīdzīgu 
nostatīšanu, kad pašvaldībām sadar-
bībā ar Ministru kabinetu nav izdevies 
atrast kopējus viedokļus par novadu 
un visas Valsts vienmērīgu attīstību, 
kad birokrātiskie žņaugi nevis samazi-
nās, bet gan slāpē cilvēku iniciatīvas un 
Valsts attīstību kopumā. Neskaitāmās 
pārbaudes liecina, ka mēs joprojām 
vairojam aizdomas pret pašvaldībām 
un pārbaudītāji, revidenti nāk cits aiz 
cita. Nav tā, ka pārbaudīt nevajadzētu, 
diemžēl daudzskaitlīgās revīzijas lieci-
na par neuzticēšanos vai likuma normu 

burtisku nepildīšanu, ko dzīvē dažkārt 
nav tik viegli izpildīt. 

Šis saulainais gads ir bijis daudz-
krāsains, ar bagātīgi balto krāsu gadu 
iesākot un spēcīgām nokrāsām rudens 
pusē, kas ilglaicīgi mūs priecēja darbu 
ikdienā. Vien pēdējie rudens vēji apkār-
tējo vidi padarījuši nedaudz pelēkāku, 
zaļie ziemāju lauki zemniekiem dod ce-
rības savam darbam.

Sagaidot mūsu Valsts dzimšanas 
dienu, gribas vēlēt v isiem, lai mēs ne-
zaudētu ticību, cerību labajam, labākai 
nākotnei, tam, ko nav izdevies realizēt 
līdz šim vai šogad, pie tā jāstrādā, lai 
īstenotu to nākotnē.

Ja gribam saskatīt patieso un 
labo, tad manuprāt to ieraudzīt nav 
grūti, ja gribam tikai kritizēt, tad arī pe-

lēko krāsu pietiek. 
Izcelt pelēko pāri citām daudzajām 

krāsām nevajadzētu, jo krāsu gamma 
ir pietiekoša, lai ieraudzītu daudz košā-
kas.

Līdzīgi būtu jārīkojas par katru rea-
lizēto projektu, par katru iegūto drau-
gu, par katru akurāti izdarīto darbu, kas 
vairo katra cilvēka pašapziņu un dod 
spēku nākošajiem. 

Lai neveiksmes dod mācību un 
stiprina pārliecību par mērķu sasnieg-
šanu. Katram ar savu darbu un visiem 
kopā lai izdodas Latviju darīt laimīgāku, 
zaļāku, tīrāku. Skaistus Latvijas dzim-
šanas dienas svētkus!

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada domes  

priekšsēdētājs

Kā ik novembri, arī šogad Valsts 
Svētkos Jēkabpils novada pašvaldība 
piešķir apbalvojumus – Goda rakstus un 
Atzinības rakstus cilvēkiem, kuri veido 
un attīsta mūsu novadu. Šogad iedzīvo-
tāji un iestādes ir bijušas īpaši aktīvas, 
iesakot cilvēkus, kuri šo pagodinājumu 
ir pelnījuši. Apbalvojumi mūsu novadā 
tiek piešķirti nominācijās – Skolotājs,  
Jaunietis, Aktīvākais pensionārs,  
Pašvaldības un valsts iestāžu darbi-
nieks, Sabiedriskais darbinieks, Uz-
ņēmējs, Jubilārs, Ģimene.  

Apbalvojumu piešķiršanas komisi-
ja, izskatot pieteikumus, nolēma: 
Apbalvot ar Jēkabpils novada 
domes Goda rakstu  par iegul-
dīto darbu Jēkabpils novada 
attīstībā 

Vārds Uzvārds Nominācija Pašvaldības pagasts
Aina Zaharevska Aktīvākais pensionārs Dignājas pagasta pārvalde
Mārīte Rocēna Aktīvākais pensionārs Ābeļu pagasta pārvalde
Anna Leiskina Jubilārs Zasas pagasta pārvalde
Paulīna Vasiļjeva Jubilārs Ābeļu pagasta pārvalde
Līga un Uldis Stroži ģimene Dignājas pag. pārvalde
Kristīne un 
Juris

Rubiķi Ģimene Rubenes pagasta 
pārvalde

Laura Aišpure Jaunietis Zasas vidusskola
Brigita Strēlniece Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Dunavas pagasta 
pārvalde 

Inta Tomāne Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Rubenes  pagasta 
pārvalde

Inita Poriete Sabiedriskais 
darbinieks

Leimaņu TN un biedrība 
„Akācija plus”

Valda Bērziņa Skolotājs Ābeļu pagasta pārvalde
Silvija Krēsliņa Skolotājs Dignājas pamatskola
z/s „Krasti” Judīte un Jānis 

Gaidis
Uzņēmējs Kalna pagasta pārvalde 
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z/s „Dzilnas” Gita un Sergejs 
Lavrinoviči

Uzņēmējs Ābeļu pagasta pārvalde

Ieva Jātniece Sabiedriskais 
darbinieks

Domes priekšsēdētājs

Iveta Vilcāne Sabiedriskais 
darbinieks

Jēkabpils novada 
kultūras darbinieki

Agra Ozoliņa Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Rubenes pagasta 
pārvalde

Apbalvot ar  AS Swedbank balvu:
Arta Pavāre Skolotāja Izglītības un kultūras pārvalde

Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu:
Tija Dzelme Darbinieks Dignāja
Ildze Vecuma Aktīvākais pensionārs Zasas
Aivis Kokins Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Zasas

Dana un 
Jānis

Sili Ģimene Ābeļu pagasta muzeja 
padome

Svetlana Nikitova Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Rubenes pagasta 
pārvalde

Rihards Pūcītis Jaunietis Ābeļu pagasta muzeja 
padome

Ruta Gremze Jubilārs Inga Martinova
Līga Lācīte

Brigita Užule Jubilārs Izglītības un kultūras 
pārvalde

Svetlana Koriņeva Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks 

Biedrība „Ābeļzieds”

Dace Vasiļiva Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Zasas vidusskola

Gita Veļika Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Zasas vidusskola

Maija Alksne Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Ābeļu pagasta pārvalde

Sanda Kukle Skolotājs Izglītības un kultūras 
pārvalde

Ināra Valaine Sabiedriskais 
darbinieks

Biedrība  „Pūpols”

Anita Gaide Sabiedriskais 
darbinieks

Kalna pagasta KN
S. Vecumniece

Dzidra  Arāja   Sabiedriskais 
darbinieks

Ābeļu pagasta muzeja 
padome

Uģis Dzelme Sabiedriskais 
darbinieks 

Jēkabpils novada 
kultūras darbinieki

Jolanta Junaka Sabiedriskais 
darbinieks

Rubenes pagasta 
pārvalde

Lauris Kalniškāns Jaunietis Zasas pagasta pārvalde
Indra Gaugere Skolotājs Zasas vidusskola
Albīna Pavloviča Skolotājs Rubenes pagasta 

pārvalde
z/s „Mežsētas” Aija un Viesturs 

Kudliškas
Uzņēmējs Ābeļu pagasta pārvalde

Aija Raginska Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Domes priekšsēdētājs

Gunta Dimitrijeva Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Domes priekšsēdētājs

Dāvis Zālītis Jaunietis Rubenes pagasta 
pārvalde

Goda raksti tiks pasniegti 17. novembrī plkst. 18.00 
Kalna pagasta kultūras nama svinīgajā pasākumā, 

Atzinības raksti – pagastu pārvalžu organizētajos sarīkojumos. 

Klubiņa „Ābeļzieds” 
rokdarbnieces dodas uz 
„Likteņdārzu” 

Klubiņam „Ābeļzieds” šogad apritēja 
10 gadi kopš tā dibināšanas. Pirmās rok-
darbnieces sanāca kopā 2003. gada ok-
tobrī. Viņas bija tikai četras. Maijas Miezes 
vadībā dalībnieču skaits ir vairākkārt palie-
linājies un par godu 10 gadu jubilejai nolē-
mām sarīkot piemiņā paliekošu pasākumu. 
Vienkārša kopā pasēdēšana un svinēšana 
mums nelikās pievilcīga, tāpēc nolēmām 
atzīmēt tā, lai paliktu atmiņā ne tikai mums, 
dalībniecēm, bet varbūt arī nākamām pa-
audzēm. Un tā klubiņa dalībnieces devās 
uz Koknesi uz „Likteņdārzu”, kur iestādījām 
lapegli, kas simbolizē sniegotos Sibīrijas 
plašumus, jo daudzās ģimenēs ir kāds, kas 
palicis tur uz mūžiem. Lai neviens netiktu 
aizmirsts, bet paliktu mūžīgā atmiņā...

Kad koks bija iestādīts, nodziedājām 
dziesmas Tēvzemei. Šo pasākumu klubi-
ņa rokdarbnieces atcerēsies vienmēr un 
tie „Likteņdārza”apmeklētāji, kas izlasīs 
uzrakstu uz plāksnītes, zinās, ka mēs at-
ceramies un godājam visus, kas cietuši no 
represijas.

Kad atgriezāmies Ābeļos, tad šajā die-
nā vēl arī atklājām rokdarbu piemiņas stū-
rīti „no vecmāmiņas pūra...”. Paldies tiem 
cilvēkiem, kuri uzdāvināja mums savu vec-
vecmāmiņu, vecmāmiņu un māmuļu dari-
nātos darbiņus, ko glabājuši mīļā piemiņā. 
Pagaidām šo darbiņu nav daudz, taču ce-
ram vēl uz iedzīvotāju atsaucību. Darbiņus 
var apskatīt katru pirmdienu no plkst. 10.00 
līdz 14.00 Ābeļu pagastmājā klubiņā „Ābeļ-
zieds”, tāpat klubiņā var apskatīt un  iegā-
dāties mūsu rokdarbus – cimdus, šalles, 
lakatus, cepures, tamborētus lietussargus, 
tamborētas lelles un daudz citus skaistus 
un oriģinālus darbiņus. Laipni lūdzam!

 Mārīte Rocēna
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2. novembrī Zasas kultūras namā uz 
pasākumu jau ceturto reizi tika aicinātas 
tās Jēkabpils novada ģimenes, kuras šo-
gad svin 25.(Sudraba kāzu) , 30.(Pērļu 
kāzu), 40.(Rubīna kāzu), 50. (Zelta) kāzu 
jubileju. Zināms, ka no mīlestības ir cēlu-
sies šī pasaule, un arī ģimene sākas ar 
divu cilvēku mīlestību. Nav māksla vie-
nam otru iemīlēt, prasme ir savas jūtas, 
ģimenes uzticību saglabāt, nosargāt caur 
gadu desmitiem un iznest to cauri dzīvei.

Šogad Stipro ģimeņu godināšanas 
pasākumā „Dzīves gadu gredzenus iz-
dzīvojot” piedalījās 13 ģimenes, kuras ar 
savu klātbūtni apliecināja to, ka uz pa-
saules ir kaut kas īsts un neviltots. Katru 
pāri, pirms apliecības saņemšanas aici-
nājām aizdedzināt savas ģimenes sveci, 
lai arī pasākuma laikā ģimenes pavards ir 
iedegts un silda, sargā un vairo mīlestību, 
uzticību ģimenē. Katras ģimenes iedeg-
tā svecīte visu pasākuma laiku ļāva pā-
rējiem smelties no liesmiņām to mīļumu, 
vienotību un siltumu, kāds valda šajās 
ģimenēs.

„Neticami, ka jau ceturtdaļgadsimts 
iets roku rokā!” – tā teica Sudraba kāzu 
gaviļnieki – Ingrīda un Arnis Leperi, Inta 
un Oskars Vaikuļi, Ilze un Dainis Gran-
dāni, Elga un Arnis Timpas. Saņēmuši 
Sudraba kāzu apliecības, viņi atzina, ka 
savā kopdzīvē nostaigājuši 25 zeltainus 
rudeņus, baltas, sarmotas ziemas, zaļus, 
vējainus pavasarus un saulainas vasaras, 
kas tomēr nenācās tik viegli, kā likās agrā 
jaunībā.

„Mēs viens otru atradām, lai savu 
prieku, laimi ieliktu otra rokās. 30 gadi 
laulībā – tas ir cerību, ilgu un savstarpējo 
attiecību nostiprināšanas un piepildīša-
nas posms mūsu dzīvē” – tā teica Pērļu 
kāzu jubilāri – Mudīte un Andris Valpē-
teri, Sandra un Uldis Razminoviči, Arta 
un Modris Pavāri, Valija un Juris Žikovi, 
Aija un Andris Baloži. Saņēmuši Pērļu 
kāzu apliecības, gaviļnieki atzina, ka kat-

Godina Jēkabpils novada Stiprās ģimenes

ram cilvēka dzīves pos-
mam ir savs skaistums. 
Ar lepnumu paziņo, ka 
kāzu dienā solītais būt 
kopā gan priekos, gan 
bēdās, gan veselībā, 
gan slimībā, ir izpildīts, 
bet vēl daudz ir jāstrā-
dā pie tā, lai arī turp-
māk abiem ir tik pat labi, kā līdz šim.

„Nav svarīgi, ka dzīves gadi aiznesuši 
jaunības pievilcību, pats galvenais ir tas, 
ka pēc laulībā nodzīvotiem 40 gadiem 
pāra starpā vēl mirdz mīlestības liesmiņa”- 
tā teica Rubīna kāzu gaviļnieki – Toņa un 
Guntis Caunes, Staņislava un Pēteris 
Krēsliņi, Maija un Pēteris Baloži, Inta 
un Aldis Sviķkalni. Saņēmuši Rubīna 
kāzu apliecības, gaviļnieki atzina, ka pats 
galvenais, kas dzīvē un laulībā ir jāiemā-
cās, ir piedot otram. Ģimenes uzticību 40 
gadu garumā var saglabāt arī neskatoties 
uz to, ka dzīvē ne vienmēr spīdēja saule, 
taču mīlestība un sapratne ir tās, kas spēj 
saliedēt ģimeni vēl vairāk, īpaši, ne tik prie-
cīgos brīžos.

Jēkabpils novada Stiprās ģimenes 

svinīgajā pasāku-
ma daļā ar dzejas 
vārsmām un aizkus-
tinošām dziesmām 
sveica aktrise Mari-
ja Bērziņa un grupa 
„Leivēri”. Tāpat neiz-
palika bez gaviļnie-
ku bērnu, mazbērnu 

sagatavotiem priekšnesumiem un laba 
vēlējumiem. 

Mīlestībā ir izaudzināti meitas un 
dēli, mazbērni. Bērni – visskaistākā dāva-
na, kas dzīvē tiek uzdāvināta. Katrs pāris 
var lepoties ar to, ka apkārt skan bērnu 
un mazbērnu balsis, ka mājās viņiem ir, 
kas viņus vienmēr sagaida ar smaidu!

Jēkabpils novada pašvaldības izpild-
direktors Jānis Subatiņš sirsnīgi uzrunāja 
katru pāri, vēlot sagaidīt un nosvinēt Zel-
ta, bet vēl pēc laiciņa – Dimanta un pat 
Smaragda kāzas! Pēc uzrunas izpilddi-
rektors aicināja visus šā gada gaviļniekus 
uz vakara pirmo tostu, pēc kura, jau tra-
dicionāli – sekoja pirmais kopīgais kāzu 
valsis. 

Paldies čaklajiem, atsaucīgajiem Jē-
kabpils novada kultūras darbiniekiem un 
Jēkabpils novada pašvaldībai par atbal-
stu pasākuma organizēšanā un finansē-
šanā!

Godātās Stiprās ģimenes! Dzīvē ir 
iekārtots tā, ka svētki nāk un svētki iet, 
bet pa vidu ir vienkārša, pelēka ikdie-
na. Pirms atkal ieslīgstam ikdienā, vēlos 
Jums novēlēt, lai Jūsu dzīvē ir rīti – pilni 
apņēmības un drosmes, dienas – pilnas 
spēka un gudrības, un vakari – pilni mie-
ra un svētības!

Ar cieņu,
Aļona Semeiko, 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja



2013. gada 12. novembris4

Katlakalna 2. Starptautiskais folkloras festivāls „Rudenāji 2013”

„Deldze” atkal kopā!
Leimaņu Tautas namā  mēģinājumus 

uzsācis vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Deldze’’. Esam atkal sanākuši kopā pēc 
dažu gadu pārtraukuma. Jau apsvērām šo 
domu iepriekšējā rudenī, taču īpašu stimu-
lu deva šīs vasaras  Dziesmu svētku krāš-
ņais koncerts. Sapratām, ka mums atkal 
jābūt kopā ne tikai deju stadionā, kur kopš  
kolektīva dibināšanas 1997. gada janvārī, 
esam bijuši visos  Dziesmu svētkos, bet 
arī citos pasākumos un jautrajos mēģinā-
jumos. Toreiz mūsu vidējais vecums bija 
27 gadi, mēģinājām Bērzgales skolā, bet 
vēlāk Mežgales kultūras namā, un  kolek-
tīvu vadīja Aija Indriksone. Lai sagādātu  
tērpus, puiši zāģēja mežu, tad tika pirkti 
audumi un pamazām šūts: vai nu Jēkab-
pils ateljē vai uz vietas Leimaņos, lai lētāk. 
Svārkus sašuva kultūras nama vadītāja un 
arī dejotāja Inita Poriete, meiteņu blūzes iz-
šuva Inese Zariņa, bet „Deldzes” karogu – 
Ināra Savicka. Vēl arvien daudziem leima-
niešiem atmiņā palicis kolektīva krāšņais 

10 gadu jubilejas koncerts, toreiz mūsu 
vadītāja bija Ilona Gasiņa. Taču tagad 
mums ir atjaunotais Leimaņu Tautas nams 
ar siltām, plašām telpām, un, lai arī tērpi ir 

nolietojušies un „sarāvušies’’,  paši esam 
optimisma pilni, jo „Deldzes’’ turpmāko 
vadīšanu ir uzņēmusies Daiga Ģeidāne.

Ina Sēle

Rudens mums, folkloras kopai „Dig-
nōjīši”,  iesākās ne tikai ar ražas vākšanu 
savos dārzos un laukos, bet arī ar aktīvu 
dziesmu izdziedāšanu par godu Miķelim.

No 20. līdz 22. septembrim ciemo-
jāmies Ķekavas novada Katlakalnā kopā 
ar folkloras kopām – „Rāmupe”, „Ore”, 
„Vecsaule”, „Grodi”, „Abrene”, „Bārta”, 
„Kāndla” no Latvijas un  „Degole” no Lie-
tuvas, „Salme naesed” no Igaunijas un 
„Elfi Sverdrupa” no Norvēģijas. Katra fol-
kloras kopa iepazīstināja ar sevi, dziedot 
savas puses ražas un maizes dziesmas. 

20. septembra vakarā piedalījā-
mies rituālā Saulīšu pilskalnā – ar 
spēka dziesmām un ziedoju-
miem. Kopumā festivāla laikā 
koncertus sniedzām Ķekavā, 
Daugmalē, Katlakalna TN un arī Brīv-
dabas muzejā Rīgā. Ieguvām daudz 
jaunu draugu sadraudzējāmies ar Lie-
tuvas folkloras kopas „Degole”  sievām 
un ar „Abrenītes” – pieredzes bagātajām 
dziedātājām. Neaizmirstams paliks nor-
vēģietes Elfi sniegums no troļļu zemes.

Mazie „Dignōjīši” aktīvi piedalījās 
gan Miķeļdienas tirgū, gan danču vakarā 
Katlakalna Tautas Namā un izbaudīja arī 
Katlakalna sākumskolas trenežieru lau-
kumu, kur varēja pavadīt savu brīvo laiku.

Atskatoties uz festivāla norisi varam 
teikt, ka tas bija neaizmirstams rudens 
pasākums, kurā mēs veiksmīgi pārstāvē-
jām Sēliju un mācījām citiem savas pu-
ses dziesmas un dančus.
Aīda Bikauniece, FK „Dignōjīši” vadītāja 
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Tautas māksla vieno…
Tautas māksla vieno da-

žādas paaudzes, profesijas, 
vieno novadus un pilsētas, 
vieno valstis. Katrai tautai ir 
savas tradīcijas, sava kultū-
ra. Tradīcijas kopšanā ikdie-
nā piedalās kolektīvu vadītāji 
un dalībnieki, kuriem sniedz 
atbalstu ģimenes un draugi. 

12. oktobrī Rubenes 
kultūras namā notika patei-
cības un atpūtas pasākums 
novada dziedošajiem kolektī-
viem – korim, vokālajiem an-
sambļiem, folkloras kopām. 
Atklājot pasākumu, sveicie-
nu- dziesmu dāvāja Rubenes 
kultūras nama jaunā pašdarbnieku paau-
dze – bērnu un jauniešu vokālais ansamb-
lis „Puķuzirņi”.

XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju 
svētku Pateicības par veikumu Dziesmu 
un Deju svētku tradīcijas stiprināšanā 
un Jēkabpils novada  Atzinības rakstus 
par ieguldījumu Jēkabpils novada tau-
tas mākslas saglabāšanā un kultūrvides 
veidošanā kolektīviem pasniedza Jēkab-
pils novada domes izpilddirektors Jānis 
Subatiņš un finansu nodaļas vadītāja Aija 
Raginska. Pasākuma svinīgo daļu vadīja 
Rubenes kultūras nama vadītāja Inta To-
māne. Šim pasākumam par godu kolektī-
vus raksturosim informatīvajā izdevumā:

Jēkabpils novada jauktais koris 
„Putni” uzsācis trešo pašdarbības sezo-
nu un  pierādījis sevi skatēs, kļūstot par 
Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem. 
Novada korī dziedātāji no Rubenes, Za-
sas, Kalna, Leimaņu un Ābeļu pagastiem. 
Kopā 55 dalībnieki. Direģente Santa 
Kasparsone, kormeistere Anita Ķikute.

No Daugavas kreisā krasta nāk fol-
kloras kopa „Dignojīši” nesdami līdzi 
sēļu tradīcijas un kultūru, dziedādami 
skanīgas Dignājas puses dziesmas. Va-
dītāja  Aīda Bikauniece.

Rubenes pagasta folkloras kopas 
„Kāre” meitas un sievas ar savu čaklo ti-
kumu kā bites ziedu pļavā. Ar  skanīgām 
balsīm pieskandina ne tikai savu pagas-
tu, bet arī viesojas kaimiņu pagastos. Va-
dītāja Aīda Bikauniece.

 Ļoti, ļoti dziedoši kungi ar skanīgām 
balsīm… Vīri gados vislabākajos un sirdī 
vienmēr jauni. Vīru vokālais ansamblis 
„Pieci plus” no Ābeļiem. Vadītājs Ro-
māns Ķielbickis. 

Dziedāšana ir mūsu sirdīs, mūsu 
prātus attur no ļauna un skubina uz la-
bām domām. Jauka dziedāšana der cil-
vēkam par dzīva prieka avotu. Šo prieka 
avotu sniedza talantīgā, prasīgā kolektīva 

vadītāja Iveta. Zasas kultūras nama vo-
kālais ansamblis ar labiem rezultātiem 
regulāri piedalījies gan starpnovadu, gan 
reģionālajās skatēs. Vadītāja Iveta Bēr-
ziņa.

Esam lēdijas ar smalku eleganci, 
šarmu, dziedātprieks mūs vieno. Pat ja 
dienas rūpes steidz, dziesmas prieks 
mūs nepamet. Ābeļu pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Elēģija”. Vadītāja 
Vita Svilpe.

Kalna pagasta sieviešu vokālais 
ansamblis – dziedam savam un citu 
priekam. Gadās iet pār kalniem, gadās iet 
pār lejām, bet dziesmas prieks mīt katrā 
pašā. Vadītāja Vita Svilpe.

„Kantilēnas”  meitenes jau ilgus ga-
dus ir uzticīgas dziesmai. Garās mēģi-
nājumu stundas atsver gandarījums, ko 
gūstam koncertos un skatēs. Nogurums? 
Tas piemirstas, kad atkal jāsasparojas 
jaunai idejai.  Rubenes kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Kantilē-
na”. Vadītāja Sandra Radiņa.

„Ā’re” Slatē sen nevienu vairs nepār-

steidz gaišie logi vecajā skolā brīvdienu 
vakaros – notiek jauktā vokālā ansam-
bļa „Ā’re” mēģinājums. Apbrīnas vērta ir 
dziedātāju uzticība kolektīvam. Daudziem 
darbs un dzīvesvieta ir tālu no Slates, bet 
vēlme dziedāt un būt kopā izrādās stiprā-
ka. Vadītāja Sandra Radiņa.

Lai gan radies uz iepriekšējā Leima-
ņu Tautas nama dziedoši radošā ansam-
bļa saknēm, Leimaņu vokālais ansamb-
lis ir pavisam jauns. Jaunas un skaistas ir 
pašas dziedātājas, jauna un skaista vadī-
tāja. Kopā dziedāšanas stāžs pagaidām 
ir tikai viena sezona. Ansamblis ir apņē-
mības pilns strādāt radoši un ar skais-
tām dziesmām  iepriecināt gan sevi, gan 
mūsu klausītājus. Vadītāja Vita Svilpe.

Pēc labiem, atzinīgiem vārdiem se-
koja koncerts, kurus sniedza LNT dzie-
došo ģimeņu svētku 2012. gada uzva-
rētāji – dziedošā Tihovsku ģimene no 
Ludzas. Tas bija ne tikai koncerts, bet 
vesels uzvedums. Pasākums noslēdzās 
ar atpūtas vakaru pie galdiņiem un balli.

Inta Tomāne
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Leimaņu pagasta mājvietas
Šobrīd ir noslēdzies pirmais 

posms Leimaņu pagasta  mājvietu 
apzināšanā. Valsts svētkiem veltī-
tajā pagasta svinīgajā pasākumā, 
kurš 15. novembrī plkst. 19.00 
notiks Leimaņu Tautas namā, būs 
aplūkojama izstāde ar savākto in-
formāciju par mājām, fotogrāfijas, 
albūmi, vēsturiski priekšmeti, da-
žādu periodu kartes (1833 – 1940), 
kā arī izveidotā pagasta karte ar 
visām mājvietām: gan sen izzudu-
šajām, gan esošajām. Kartē būs 
lasāmi arī māju cēlāju uzvārdi. 
Būs iespēja aplūkot  Biržu baznī-
cas 1707. gada dievgaldnieku sa-
raksta, 1811. un 1858. gada Biržu 
muižas dvēseļu revīziju  saraksta kopiju 
fragmentus ar pazīstamām mājām vai uz-
vārdiem un rakstus par leimaniešiem no 
pagājušā gadsimta sākuma laikrakstiem. 
Varēs ieskatīties arī 1940. gada Biržu pa-
gasta vēlētāju sarakstos un varbūt ierau-
dzīt savu vecāku vai vecvecāku vārdus un 
dzimšanas datus. Lai gan šis ir tikai ma-
teriālu vākšanas pats sākumposms, ar šo 
izstādi gribas rosināt pagasta iedzīvotājus, 
kā arī cilvēkus, kuriem ir saistība ar Leima-

ņu pagastu,  uzrakstīt par savām mājām 
un pārskatīt vecos albūmus. Mūs interesē 
māju vēsture, arī fotoattēli, atmiņu stāstīju-
mi par savām  un kaimiņu mājām vai cilvē-
kiem. Tāpat priecājamies par  informāciju 
– kur meklēt vai kā sazvanīt māju bijušos 
iedzīvotājus, lai pa drusciņai savāktu pēc 
iespējas vairāk ziņu un atrastu vēl kādas 
fotogrāfijas. Lai arī sazvanītie apgalvo, ka 
viņi neko daudz nezina, sarunās atklājas 
arvien jauni fakti, jaunas ziņas un jauni 

uzvārdi. Arvien biežāk atsaucas 
vecākā gadagājuma cilvēki, kas 
bērnībā, pirms kara, vai jaunībā 
dzīvojuši Leimaņos, šie atmiņu 
stāstījumi un pat simtgadīgi foto-
attēli krāsies pēc garās ziemas, 
jo šī ir tā paaudze, no kuras vēl 
kaut ko var uzzināt,  un šis ir pē-
dējais laiks, kad vēl kaut ko var 
mēģināt uzzināt. Ir cilvēki, kas 
uzreiz atbild ar pretjautājumiem 
– priekš kam tas viss ir vajadzīgs 
un  – kurus vispār mana māja va-
rētu interesēt? Leimaņu pagastā 
kādreiz bija ap 400 mājvietām, 
90. gados bija palikusi vairs tikai 
puse, varat  tikai  minēt, cik mā-

jas ir apdzīvotas tagad… Par lielākās daļas 
atrašanās vietu, kur nu vēl par to nosau-
kumiem vai iedzīvotājiem, vairums nekad 
nav dzirdējuši, tāpēc izveidotā karte būs 
pārsteigums, īpaši šokējošs jauniešiem.

Šobrīd jāsaka paldies gan skolnie-
kiem par savu māju vēstures apzināšanu, 
gan biedrības „Akācija Plus” meitenēm, 
gan bibliotekārei Līgai Lācītei, gan visiem, 
kas bijuši atsaucīgi, un turpināsim iesākto.

Ina Sēle (mob. t. 26312414)

Pēc septembra, kad laukos prioritāte 
ir ražas novākšana, oktobris Dunavas sko-
lā bijis rosīgs mēnesis. Ja paskatās kalen-
dārā – 31 diena, bet tās pagāja vienā el-
pas vilcienā dažādās aktivitātēs. Darbojās 
skolas bērni, viņu vecāki, mājsaimnieces 
un bezdarbnieki, pensionāri un jaunieši. 
Dažnedažādās nodarbības mudināja pie-
dalīties un baudīt brīnišķīgo rudeni gan 
dabā, gan smeļoties jaunas gudrības, sē-
žot skolas solā, gan praktiski darbojoties.

8. un 9. klašu skolēniem turpinās no-
darbības karjeras izglītībā, bet karjeras 
nedēļas ietvaros apmeklēta Jēkabpils Ag-
robiznesa koledža – uzzināts par mācību 
programmām, izmantota iespēja darboties 
meistardarbnīcā un prezentēt savu veiku-
mu, apskatītas mācību telpas un dienes-
ta viesnīca. Iepazīta uzņēmējdarbība SIA 
„Ošukalns”, tā darbības virzieni, redzēts, 
kā tiek izmantots koks – no baļķa līdz glu-
dam dēlim un skaidu briketei. Visbeidzot 
Jēkabpils tālākizglītības centrā pildīts kar-
jeras tests, lai izprastu savas vēlmes un 
intereses.

Pieaugušie „rok” dziļāk – domā, kā 
savas idejas pārvērst īstenībā – uzņēmēj-
darbības veicināšanas nodarbībās top biz-
nesa plāni par trušu audzēšanu, putnkopī-
bu – olu ražošanu, biškopību un aitkopību 
u.c. Braukts arī ekskursijā, lai iepazītos ar 
veiksmīgas uzņēmējdarbības paraugiem 
– apskatīta saimniecība, kas nodarbojas 

Darbīgais oktobris Dunavas skolā

ar aitkopību un cigoriņu dzēriena ražotne. 
Angļu valodas nodarbības sekmējušas sa-
runvalodas apguvi un sagādājušas prieku 
par katru jaunu apgūto vārdu un frāzi.

Praktiskā nodarbībā skābēti un ma-
rinēti kāposti. Izrunāts, kura mēness fāze 
šim darbiņam vispiemērotākā – kad izdo-
sies kraukšķīgi, kad ātri vārīsies mīksti. 
Kādā citā reizē uzzinātas mājas vīna tap-
šanas gudrības, degustēti pašdarīti vīni 
gan no tradicionālām sulām, kā arī no 
pieneņu ziediem un rožlapiņām. Kopā ar 
biedrības „Pavadiņa” rokdarbniecēm ap-
gūtas pamatprasmes aproču, jostu, prie-

vīšu aušanā.
Oktobrī redzēts, dzirdēts, piedzīvots 

daudz, visdažādākā informācija tverta ar 
acīm, ausīm un sirdi, čaklu roku darināts, 
kā arī garšots un baudīts. Daudzu pēcpus-
dienu cēlieni aizpildīti ar saturīgām aktivi-
tātēm ikvienam vietējās kopienas iedzīvo-
tājam.

Pateicoties dalībai SFL iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespējas skolām” projektā un 
Atvērtās sabiedrības fondu finansējumam, 
skola kļūst par centru visām paaudzēm, 
vairo cilvēku labsajūtu un labklājību. 

Astra Liopa 
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Kadastrālo vērtību izmaiņas Jēkabpils novadā 
2014. gadā – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas pagasti    

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu 
veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) 
vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc nor-
matīvajos aktos noteiktajām formulām, 
ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes 
vērtības (atbilstoši īpašuma izmantoša-
nas veidam) un Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā (Ka-
dastra informācijas sistēmā) fiksētos vēr-
tējamo objektu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās 
kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ 
nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir sva-
rīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa 
īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par ka-
dastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. 
gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašu-
ma tirgus tendences un citi vērtību notei-
cošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus 
datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par 
vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. 
Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, 
tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī 
notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darīju-
mi. 

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir 
atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. 
janvāra tās, atbilstoši Latvijas Bankas va-

lūtas kursam, būs pieejamas eiro, tāpat 
kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Jēkabpils novadā  minētajā periodā 
visaktīvāk pirkta un pārdota zeme – reģis-
trēti gandrīz 200 darījumi, no tiem vairāk 
nekā 100 ar lauksaimniecības zemi. No-
tikuši arī vairāk nekā 60 darījumi ar zemi 
un ēkām. Dzīvokļu tirgus ir bijis mazak-
tīvs, notikuši vien daži darījumi. 

2014. gadā izmaiņas būs vienīgi 
lauku īpašumiem, kas saistītas ar lauk-
saimniecības zemes cenu pieaugumu 
gan novadā, gan valstī kopumā. Pama-
tojoties uz notikušajiem tirgus darīju-
miem ar lauksaimniecības zemi, bāzes 
vērtība lauksaimniecībā izmantojamai 
zemei Ābeļu pagastā pieaugs vidēji par 
17%, pārējos pagastos par 12%. Vidējas 
kvalitātes zemes (31 – 40 balles) bāzes 
vērtība Jēkabpils novadā 2014. gadā ap-
lūkojama šajā tabulā:

Zemes bāzes 
vērtība 

2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes 
vērtība 

2014. gadā Ls/ha
Ābeļu pagasts 360 420
Dignājas pagasts 270 320
Dunavas pagasts 230 270
Kalna pagasts 270 320
Leimaņu pagasts 270 320
Rubenes pagasts 270 320
Zasas pagasts 270 320

Kadastrālo vērtību kopsummas Jē-
kabpils novadā kopumā zemei pieaugu-
šas par 8%, savukārt ēkām kopsummas 
nemainās.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu 
grupā bāzes vērtības nav mainījušās, 
tomēr kadastrālās vērtības var mainī-
ties, ja notikušas izmaiņas objektu datos 
(piemēram, pašvaldība mainījusi zemes 
lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrū-
tinājumi). Ja Kadastra informācijas sis-
tēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma 
patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku 
pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, 
ko paredz Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra likuma 13. pants.   

Informāciju par Kadastra informāci-
jas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem 
un prognozēto kadastrālo vērtību var 
uzzināt datu publicēšanas portālā www.
kadastrs.lv.

Plašāku informāciju 
par kadastrālo vērtēša-
nu var lasīt specializētajā 
mājas lapā www.kadastra-
lavertiba.lv, kā arī informa-
tīvajā bukletā „Īpašuma 
kadastrālā vērtība”, kas 
pieejams VZD klientu ap-
kalpošanas centros visā 
Latvijā.

Pateicoties Sorosa fonda – Lat-
vija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas 
skolām” komponentei „Tālākizglī-
tības, uzņēmējdarbības un nodar-
binātības veicināšana”, biedrība 
„Pavadiņa” sadarbībā ar Dunavas 
pamatskolu īstenojusi projektu 
„Nāc, darbojies „Pavadiņā” un dzī-
vo labāk!” Projekta mērķis – sek-
mēt vietējo iedzīvotāju iekļaušanos 
biedrības aktivitātēs, celt iedzīvotāju 
pašapziņu un piesaistīt jaunus bied-
rus, sekmēt iedzīvotāju ekonomisko 
aktivitāti.

Tā kā pieaug pieprasījums 
pēc austām grāmatzīmēm, prievī-
tēm, jostām, aprocēm, tautiskām 
somiņām u.c. rokdarbiem ar latviskiem 
rakstiem, projekta ietvaros to darināšanai 
speciāli pasūtītas un izgatavotas divas 
uz galda novietojamas stelles un deviņas 
speciāli šai aušanas tehnikai piemērotas 
spoles, kā arī sagādāti izejmateriāli au-

Biedrība „Pavadiņa” īstenojusi Sorosa fonda – 
Latvija atbalstītu projektu

šanai – dažāda veida diegi, vilnas dzija. 
Darbu darināšanai citās rokdarbu tehnikās 
nopirktas tamboradatas, adatas adīšanai, 
zīmuļi, lineāli u.c. nepieciešamas lietas. 

Lai apgūtu smalko darbiņu aušanu, 
savās prasmēs un zināšanās dalījās skolo-

tāja Anita Vērdiņa, kura vairākās no-
darbībās ierādīja pamatiemaņas dar-
bā ar jaunajām stellēm. Vispirms aust 
iemācījās biedrības pieredzējušās 
rokdarbnieces, tad praktiska darbo-
šanās notika skolā, kur pulcējās ve-
cāko klašu meitenes, viņu mammas, 
skolotājas u.c. Prasmīgu roku darinā-
tas, tapa krāsainas un skaistas apro-
ces, vairāku dienu garumā arī tautis-
ka josta. Dažas meitenes nu kļuvušas 
par aktīvām biedrības dalībniecēm. 

Īstenojot šo projektu, ir sekmēta 
paaudžu pieredzes apmaiņa, papla-
šinājies rokdarbu piedāvājuma sorti-
ments, apgūtas jaunas prasmes un 
nostiprinājusies sadarbība ar skolu 

kā daudzfunkcionālu centru.Turpināsies 
darbs pie izstrādātā biznesa plāna realizē-
šanas.

Projektu finansēja Atvērtās sabiedrī-
bas fondi, tā budžets – EUR 1000.

Valija Flandere
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Jēkabpils novadā rekultivētas četras atkritumu izgāztuves

2012. gada 14. novembrī Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrija 
un Jēkabpils novada pašvaldība parakstī-
ja vienošanās par četru projektu īstenoša-
nu: Vienošanās par projekta „Sadzīves at-
kritumu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Zasas pagastā” 
īstenošanu Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/
IPIA/VARAM/002, Vienošanās 
par projekta „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Prūsāni” rekultivā-
cija Jēkabpils novada Dunavas 
pagastā” Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/
IPIA/VARAM/003, Vienošanās par 
projekta „Kalna pagasta atkritu-
mu izgāztuves „Starenieki” rekul-
tivācija” Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/
VARAM/008, Vienošanās par pro-
jekta „Rubenes pagasta atkritumu 
izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” Nr. 
3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009.

Pēc iepirkuma procedūras 
veikšanas, līgumu parakstīšanas, 
tika uzsākti būvniecības darbi, kurus vei-
ca SIA „VRZ”. Darbus būvnieks pabeidza 
2013. gada 15. oktobrī, par ko ir sastādīti 
un parakstīti darbu pieņemšanas-nodo-
šanas akti par katru atkritumu izgāztuvi. 
Būvniecības darbu laikā saskārāmies ar 
problēmām, kuras radās kļūdu dēļ SIA 
„BELSS” izstrādātajos tehniskajos pro-
jektos atkritumu izgāztuvēm „Sīpulāni” 
Zasas pagastā un „Prūsāni” Dunavas 
pagastā. Strādājām tā, lai šo kļūdu dēļ 
nerastos problēmas ar izdevumu attieci-
nāmību – vecām saraksti ar SIA „BELSS”, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, lai ierosinātu nepieciešamās iz-
maiņas būvdarbu apjomos. Pateicoties 
komandas darbam, sadarbībai ar būvdar-
bu vadītāju Mareku Krēsliņu, būvuzraugu 
Juri Birkavu, esam spējuši nodrošināt šo 
atkritumu izgāztuvju rekultivāciju, vienkār-
šāk sakot – sakopšanu tā, lai nākotnē šīs 
teritorijas dabiski iekļautos ainavā un ne-
apdraudētu vidi ar piesārņojumu. Vēl tikai 
jāsakārto dokumenti šo būvobjektu nodo-
šanai ekspluatācijā. 

Turpmākā šo teritoriju uzturēšana ir 
vietējo cilvēku ziņā, par to atbildīgas pa-
gastu pārvaldes. Kurš gan cits, ja ne vietē-
jie cilvēki ir visvairāk ieinteresēti savas vi-
des sakoptībā? Ceru, ka Kalna, Rubenes, 
Zasas un Dunavas pagastu pārvalžu va-
dītājiem ikdienas darbā ritmam un pienā-
kumiem būs pievienots jauns maršruts, lai 
ik pa laikam apsekotu situāciju sakoptajās 

teritorijās. Ceru arī uz sabiedrības līdzdalī-
bu savas vides uzturēšanā kārtībā. Nereti 
kritizējam citus par neizdarītiem vai pavirši 
veiktiem darbiem, bet, kā pieredze rāda, 
bieži to dara cilvēki, kuru rīcība ar kritiku 
arī beidzas. Te lieti atcerēties mūsu novad-
nieka Raiņa vārdus par to, ka ikvienam ir 
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu 
tiek. Šajā gadījumā mūsu lielais darbs ir vi-
des sakārtošana un tās uzturēšana ne tikai 
veicot prasībām atbilstošu teritoriju moni-

toringu, bet gan reāla vides saudzēšanas 
un uzturēšanas prasību ievērošana atkritu-
mu apsaimniekošanā. Vietējie cilvēki vien-
mēr zina, no kurienes kāda krava ar atkri-
tumiem tiek aizvesta un izbērta neatļautā 
vietā. Ja gribam nākotnē sēnes vai ogas 
lasīt starp atkritumiem, tad varam nelikties 
ne zinis, bet, ja domājam par nākošajām 
paaudzēm, tad ir jārīkojas un ikvienam jā-
būt atbildīgam nākošo paaudžu priekšā.

Projekta „Rubenes pagasta atkri-
tumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” 
ietvaros noslēgti līgumi par būvdarbu 
veikšanu ar SIA „VRZ” par summu LVL 
16353,5, ar SIA „K-RDB” par būvuzraudzī-
bas veikšanu. Līguma summa LVL 355,50, 
summas ir bez PVN. Autoruzraudzību vei-
ca SIA „Vides Konsultantu Aģentūra”. Pro-
jektā veiktās aktivitātes: esošo atkritumu 
pārvietošana, līdzināšana un pārklāšana ar 
rekultivācijas pretfiltrācijas segumu, terito-
rijas, no kuras pārvietoti atkritumi, līdzinā-
šana un planēšana, teritorijas apzaļumo-
šana, gruntsūdeņu monitoringa urbumu 
ierīkošana un uzraudzība, tehniskā projek-
ta, tai skaitā būvprojekta, ekspertīze, au-
toruzraudzība rekultivācijas būvdarbiem, 
būvuzraudzība rekultivācijas būvdarbiem. 
Projekta īstenošanas rezultātā samazināta 
piesārņojuma izplatība 0,3256 ha platībā.

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāz-
tuves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā” ietvaros no-
slēgti līgumi par būvdarbu veikšanu ar 

SIA „VRZ” par summu LVL 29718,15, ar 
SIA K-RDB par būvuzraudzības veikšanu, 
līguma summa LVL 387,40, summas bez 
PVN. Autoruzraudzību veica SIA „BELSS”. 
Ir veikta izgāztuves teritorijas – 0,85 ha, 
apzaļumošana un sakopšana, tai skaitā 
apauguma novākšana, atkritumu sastum-
šana kaudzē, apklāšana ar pretfiltrācijas 
slāni, meliorācijas sistēmas vadu tampo-
nāža, augsnes līdzināšana, zālāja sēklas 
iesēšana, monitoringa urbumu izveide, 

žoga uzstādīšana. 
Projekta „Sadzīves atkri-

tumu izgāztuves „Sīpulāni” 
rekultivācija Jēkabpils nova-
da Zasas pagastā” ietvaros par 
būvdarbu veikšanu noslēgts lī-
gums ar SIA „VRZ” par summu 
LVL 34648,07 (bez PVN), par 
būvuzraudzību – ar SIA „K-RDB” 
par summu LVL 387,40 (bez 
PVN). Autoruzraudzību veica SIA 
„BELSS”. Ir veikta izgāztuves te-
ritorijas 4,6 ha platībā apzaļumo-
šana un sakopšana. 

Projekta „Kalna pagasta 
atkritumu izgāztuves „Stare-
nieki” rekultivācija” ietvaros par 

būvdarbu veikšanu ir noslēgts līgums ar 
SIA „VRZ” par summu LVL 19861,33 (bez 
PVN), par būvuzraudzību – ar SIA „K-RDB” 
par summu LVL 355,50 bez PVN. Autor-
uzraudzību veic SIA „Vides Konsultantu 
aģentūra”. Projekta īstenošanas rezultā-
tā ir samazināta piesārņojuma izplatība 
0,446 ha platībā. 

Visiem projektiem Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām 
izmaksām, Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 15%. 

PROJEKTUS „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkab-
pils novada Zasas pagastā”, „Sadzīves 
atkritumu izgāztuves „Prūsāni” rekultivā-
cija Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, 
„Kalna pagasta atkritumu izgāztuves „Sta-
renieki” rekultivācija”, „Rubenes pagasta 
atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” 
LĪDZFINANSē EIROPAS SAVIENĪBA.

Finansējuma saņēmējs šo projektu 
ietvaros ir Jēkabpils novada pašvaldība.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FI-
NANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZ-
RAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZ-
SARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪ-
BAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja 
G. Dimitrijeva

PROJEKTU NORISES PAŠVALDĪBĀ
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31. oktobrī bija izbraukuma semi-
nārs Zasas vidusskolas skolotājiem, teh-
niskajiem darbiniekiem, vecākiem.

Izbraukuma seminārs ir viens no Co-
action projekta ietvaros plānotajiem semi-
nāriem skolotājiem, tajā piedalījās 24 dalīb-
nieki. Bērzgala pamatskolā direktore Lolita 
Kakste un skolotāju kolektīvs izrādīja skolas 
kabinetus, muzeju. Pārsteidza rokdarbi – 
izlocīti papīra gulbīši, kompozīcijas no olu 
trauciņiem u.c., uz skolēnu galda virsmas 
pielīmēts alfabēts – laba ideja. Skolas gaite-
ņos pie sienām skolēnu fotogrāfijas, kas uz-
ņemtas katru mācību gadu, un zīmējumu iz-
stādes. Kāpņu telpā atvēlēts stūrītis karjeras 
izglītībai. Mūs iepazīstināja ar ļoti pārdomā-
tu prezentāciju par skolas vēsturi, attīstību 
un sasniegumiem. Paldies par viesmīlību! 
Atmiņā paturēsim skolas kolektīva sirsnī-
bu, patriotismu un lepošanos ar savu sko-
lu, skolēniem un sasniegumiem. Tālāk ceļš 
mūs veda uz Ābeļu pamatskolu. Skanēja 
maršs un pretī nāca smaidošas skolotājas. 
Apskatījām jauno sporta zāli, bibliotēku, kla-
šu telpas. Skolotāji dalījās savā pieredzē. 
Mums parādīja 3 prezentācijas – par sasnie-
gumiem mācībās, sportā, interešu izglītībā. 
Ieteica nebaidīties no e-klases ieviešanas. 
Runājām par problēmām ar skolēniem, 
kuriem ir uzvedības problēmas. Devāmies 
pastaigā uz skaisti izveidoto estrādi Dauga-
vas krastā. Skolas teritorija pašu spēkiem 
sakopta. Paldies par izsmeļošo informāciju 
par skolā paveikto un labo sadarbību ar ve-
cākiem! Ļoti draudzīgs skolotāju kolektīvs. 
Jūtams, ka viens otram palīdz, atbalsta. Pal-
dies par interesanto konkursu, bumbieriem 
un Ābeļu āboliem!

Dignājas skolas direktorei A. Ķiplokai  
mūs sagaidīt iztraucēja ūdensvada bojā-
jums. Taču drīz viņa ieradās un ar aizrau-
tību izrādīja savu skolu. Šeit viņa dzīvojusi 
bērnībā kopā ar saviem vecākiem, kuri arī 
bijuši skolotāji. Bet nu jau 20 gadus sko-
lu vada kā direktore. Šeit strādā arī viņas 
māsa A. Bikauniece, kura mūs aicināja 
dziedāt t.dz. „Seši mazi bundzinieki” un iz-
rādīja dažādus mūzikas instrumentus, ku-
rus iegādājušies pateicoties dalībai Come-
nius projektā „European Chamber music”. 
Skolā izveidots neliels muzejs, apkopots 

Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” 
projekts „Cross border cooperation between 
regions in Latvia and Romania to improve edu-
cational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītī-
bas piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-
COM13-03584 1

Izbraukuma seminārs

arī projektā paveiktais. Daudz fotogrāfiju, 
pateicību, atzinību pie sienām. Jūtams, ka 
skolā viss tiek darīts ļoti pārdomāti. Skolas 
pagalmā pašu spēkiem izveidots rotaļu 
laukums, interesantas puķu dobes. Apska-
tījām pirmsskolas grupiņas, kur gaiteņos 
uz sienām  pasaku tēlus zīmējuši bērnu 
vecāki. Skolas saimnieces nodemonstrēja, 
kā tiek izmantotas skolas telpas – pasāku-
miem, sportam, ēdināšanai. Saņēmām dā-
vanā dzērvenes ar veselības vēlējumiem. 
Paldies par gūtajām idejām, kā lepoties ar 
saviem sasniegumiem, veidot savu skolu 
īpašu un skaistu!

Vērojot Daugavas mierīgo tecējumu, 
pavisam drīz nonācām Dunavas pamat-
skolā. Tur mūs sagaidīja direktors U. Vārsla-
vāns un skolotāja A. Liopa. Tik daudz dzel-
tenu ķirbīšu un kastaņu uz logiem! Daudz 
tiek darīts, lai plašās skolas telpas būtu ap-
dzīvotas un izmantotas. Šeit mēs varējām 
pārliecināties, ka maza skola var izdzīvot kā 
daudzfunkcionāls centrs. Tur ir bibliotēka, 
tradīciju zāle, sporta zāle, tiek organizētas 
iedzīvotāju apmācības, notiek dažādu pa-
kalpojumu sniegšana- apģērba labošana, 
šūšana, veļas mazgāšana, vakumiesaiņo-
šana, augļu žāvēšana. Skolēni sadarbojas 
ar kaimiņskolām, nesen beidzies projekts 
kopā ar Dignājas, Ābeļu pamatskolu skolē-
niem. Liels ieguvums dunaviešiem ir koka 
nojume – lapene, zaļā klase pie skolas, 
kura ir atpūtas vieta skolēniem, viesiem. 
Te ir ugunskura vieta,  kur var vārīt lielo 
zupas katlu. Lapenes izveidē piedalījušies 
vietējie iedzīvotāji. Skumji, ka pie nojumes 
galda var sasēsties visa skola, jo skolēnu ir 
maz. Priecājāmies par direktora vēsturnieka 
azartu – skolas muzejā tik daudz interesan-
tu eksponātu un vēstures liecību, kurus var 
aptaustīt, izšķirstīt. Paldies par dalīšanos 
pieredzē, ka skola var būt ne tikai izglītības, 
bet arī kultūras, sporta un sociāla atbalsta 
sniedzēja skolēniem un pieaugušajiem! 

Pēcpusdienā nokļuvām Rubeņu pa-
matskolā, kur mūs gaidīja direktore I. Kan-
tāne. Mēs devāmies ekskursijā pa skolu. 
Kabinetu remontus viņi veic pašu spēkiem, 
skolotāji izvēlas krāsas, tāpēc tie tik dažādi, 
jūtama katra individualitāte. Nenojauktās 
krāsnis tiek izmantotas kā zīmējumu izstā-
dīšanas vietas. Skolā darbojas biedrība, 
varējām aplūkot stelles, kurās pavisam drīz 
taps skaisti darbi. Problēma ir mazā sporta 
zāle skolā, taču skolēniem ir iespēja sportot 
kultūras namā. Tur notiek arī dažādi pulciņi. 
Pretī skolai ir skaista baznīca. Direktore mi-
nēja, ka ir sadarbība ar mācītāju un draudzi. 
Skolas kolektīvs ir iesaistījies starptautiskā 
Comenius projektā. Direktore skaidroja, 
kāpēc ticis mainīts skolas nosaukums un 
dāvināja pildspalvas ar vēsturisko nosauku-
mu. Paldies par iedrošinājumu tikt ar dar-
biem pašiem galā! 

Kad atgriezāmies mājās, izdarījām se-
cinājumus! Katra skola ir ar kaut ko īpaša, 
taču visiem ir viena sāpe – cīņa par izdzī-
vošanu, par mazo bērnu skaitu, neziņa par 
lauku nākotni. Patīkami secināt, ka skolotāji 
ir sava priekšmeta fani, pozitīvi noskaņoti, 
aktīvi iesaistās projektu realizēšanā, ar lie-
lu aizrautību stāsta par skolēnu sasniegu-
miem un savu skolu, prot tik dažādi sevi 
prezentēt. Visi direktori un direktoru vietnie-
ki bija savas skolas patrioti un cīnītāji par 
skolas labumu. Nekur nav tik labi kā mā-
jās! Atliek tikai redzēto katram izvērtēt un 
labo pieredzi izmantot. Ar smaidu doties uz 
darbu! Būt skaistām, mīļām, darbīgām sko-
lotājām! Vīrišķīgiem, prasīgiem, gudriem 
skolotājiem! Daudz darīt! Apgūt jaunākās 
tehnoloģijas! Ievērot veselīgu dzīvesveidu, 
sportot! Katru dienu nodzīvot ar gandarīju-
mu! Lai izdodas!

Projektu līdzfinansē 
ES Mūžizglītības programma.

Zasas vidusskolas direktore O. Spēka 
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Jau otro gadu turpinās Mūžizglītības 
programmas Comenius apakšprogram-
mas „Reģionālās partnerības” projekta 
„Cross border cooperation between re-
gions in Latvia and Romania to improve 
educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu 
sadarbība starp reģioniem Latvijā un Ru-
mānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) 
Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 īstenoša-
na. Par tā aktivitātēm sabiedrība tiek regu-
lāri informēta, kā arī nozīmīgi ir tas, ka kon-
krētos pasākumos iesaistām plašu sabied-
rības loku – izglītības, kultūras un pārvaldē 
strādājošos, kā arī lēmumu pieņēmējus. 
Visas aktivitātes varam iedalīt divas lielās 
grupās – vietēja un starptautiska mēroga 
pasākumi. Ceru, ka par vietējām aktivitā-
tēm ir dzirdējis ikviens novada iedzīvotājs – 
izpētes pasākumi Rubenes kultūras namā, 
Zasas vidusskolā, pārvietojamās izstādes, 
mobilitātes, kur ir iesaistīti pārstāvji no katra 
pagasta – skolotāji, pieaugušo izglītotāji, 
skolu vadītāji, speciālisti, deputāti. Laikā 
no 21. līdz 26. oktobrim desmit cilvēki no 
mūsu pašvaldības atradās komandējumā 
Rumānijā, lai piedalītos starptautiskā se-
minārā „Vietējie sadarbības tīkli un resur-
si ilgtspējīgai attīstībai”, kuru organizēja 
mūsu partneri – Vulcana-Bay pašvaldība. 
Lepojos ar to, ka īstenojot šo projektu, 
esam spējuši sniegt atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, skolotājiem, uzlabot pašvaldības 
iestāžu sadarbību, organizēt iedzīvotājiem 
svešvalodas apguvi Rubeņos un Zasā, or-
ganizēt seminārus skolotājiem, izpētes pa-
sākumus, kuru ietvaros iepazinām muzeja 
veidošanas pamatlietas, apguvām inovatī-
vu pieeju formālās un neformālās izglītības 
uzlabošanā, apguvām pieredzi mūsu no-
vada skolās, Tartu pilsētā Igaunijā. Ne tika 
pasākumi ir organizēti, bet veiktas arī iegā-
des, kuras izmanto gan Zasas vidusskolā, 
gan Rubenes KN. Par vietējo aktivitāšu 
īstenošanu lielu paldies saku darba grupu 
vadītājām I. Tomānei un O. Spēkai un viņu 
komandām. Gandarījumu sniedz projektā 
iesaistītie cilvēki, kuri ar ieinteresētību un 
degsmi darbojas, neskaitot savas brīvā lai-
ka stundas, enerģiju, tādā veidā radot ie-
spēju saņemt projekta labumus kolēģiem, 
skolēniem, vecākiem, pieaugušajiem. At-
ceramies to, ka šāda veida projektos bez 
nesavtīgiem cilvēkiem rezultāts nav sasnie-
dzams.  Vairāk informācijas par projektu 
pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsno-
vads.lv/cooperationprojects.  

Lai ikvienam ieinteresētam iedzīvotā-

Mācāmies starptautisku pieredzi, lai pilveidotos un 
bagātinātu savu novadu

jam būtu iespēja iepazīties ar to, ko mēs 
darījām pie partneriem, sniedzam nelielus 
izvilkumus no brauciena dalībnieku satu-
riskajām atskaitēm.

Sandra Radiņa: „Esmu vokālo an-
sambļu vadītāja Rubenes kultūras un spor-
ta centrā. Projekta darbā, arī konkrētajā 
mobilitātē, iesaistījos, lai dalītos pieredzē 
par dažādām pieaugušo izglītības formām 
un gūtu jaunas idejas turpmākajam dar-
bam. Gatavojoties mobilitātei, apkopojām 
informāciju par paveikto projektā, kas tika 
atspoguļots Rubenes kultūras nama pre-
zentācijā (pasākumi, izstādes). Projekta 
dalībnieki atkārtoti iepazinās (aktualizēja) 
visa projekta un konkrētās mobilitātes mēr-
ķi – pētīt vietējās pašvaldības un izglītības 
iestāžu sadarbības tīklu, darba formas un 
metodes. Esmu ieinteresēta darboties pro-
jektā, iesaistīties tā aktivitātēs, lai veicinātu 
starpkultūru dialogu un reģionālo sadarbī-

bu starp Jēkabpils novada un Vulcana-Bay 
pašvaldībām. Jēkabpils novada pašvaldī-
ba ir ieguvusi erudītāku, ar plašāku redzes-
loku apveltītu pašdarbības kolektīvu vadītā-
ju, kas savas zināšanas un pieredzi labprāt 
nodos tālāk kā pieaugušajiem, tā bērniem. 
Brauciens uz Rumāniju raisīja virkni pārdo-
mu. Mēs bieži dzīvojam stereotipu varā un 
nespējam (negribam?) no tiem atbrīvoties. 
Arī man bija pielipuši sveši stereotipi par 
valsti, kuru līdz šim nebiju iepazinusi. Par 
laimi, visi aplamie pieņēmumi kapitulēja 
jau pirmajās dienās, un es atgriezos mājās 
ar gluži citiem priekšstatiem par Rumāniju- 
– zemi ar bagātu kultūrvēsturi, pārdomātu 
izglītības sistēmu, prasmi izmantot dabas 
resursus un attīstīt infrastruktūru. Dažkārt 
ikdienā, rosoties savā it kā milzīgajā mik-
ropasaulītē, mēs sajūtamies lieli un pašpie-
tiekami. Dalība starptautiskā projektā liek 
paraudzīties uz dzīvi daudz plašāk – esam 
skaitliski maza tauta, kura var izdzīvot vien 
tad, ja apzinās savu vērtību un prot lepo-
ties ar to, ko sasniegusi. Starpkultūru dia-
logs akcentē katras tautas unikalitāti un 
apliecina spēju to saglabāt. Un vēl- paldies 
par iespēju iepazīt tuvāk lieliskus mūsu no-
vada cilvēkus!”

Inta Tomāne „Iepazinos ar Rumāni-
jas kultūrvēsturisko mantojumu apmek-
lējot galvaspilsētu Bukaresti un apmek-
lējot kultūrvēsturiskas vietas un muzejus. 
Visspilgtākais iespaids – Parlamenta ēka 
Bukarestē – lielākā Eiropā, celta padom-
ju laikos. Izmantotie materiāli – marmors, 
kristāls, bronza, tērauds, koka parkets, vil-
nas paklāji. Brauciens ar kuģi pa Donavas 
deltu, dabas un putnu vērošana. Sirsnīgā 
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sagaidīšana Luncavitas un Campanas 
pašvaldībā. Rumāņi ļoti lepojas ar savām 
nacionālajām vērtībām – skolā Luncavitā 
slavenu cilvēku portreti, arheoloģijas un 
nacionālais stūrītis. Cumpanas pašvaldību 
vada Marianna Gaju, kas ir arī Rumānijas 
mazo pašvaldību apvienības priekšsēdē-
tāja vietniece, ļoti spilgta un aktīva perso-
na. Lepojas ar to, ka 2006. gadā Cumpana 
ieguva Eiropas ciema nosaukumu konku-
rējot starp 2000 ciemiem nacionā-
lajā līmenī. Eiropas Komisijas pār-
stāvis augstu novērtējis šo paš-
valdību. Tur lielu uzmanību velta 
bērnu izglītošanai. (ir vidusskola, 
baletskola, muzejs). Pasniedzot 
domes priekšsēdētājam E. Meņ-
ķim īpaši Rumānijas kartes formā 
ceptu maizi, viņa teica mums vār-
dus: „Kopā ar maizi iet līdzi mūsu 
siltās domas par Jums. Redzēsi-
mies vēl! Uz sadarbību!” Diploms 
– plāksne, ko M. Gaju pasniedza 
ar domu, lai mēs atcerētos šos 
cilvēkus un veicinātu sadarbību ar 
šo pašvaldību. Ļoti sena teritorija 
pie Melnās jūras. Savā pašvaldībā goda 
vietā tur 2 amforas no arheoloģiskajiem 
izrakumiem, ar ko arī lepojas. Iesaistoties 
projektos mēs augam un pilnveidojamies, 
gūstam jaunas atziņas, izzinām citu tautu 
kultūru, vēsturi, tradīcijas, kulināro manto-
jumu. Tas mani iekšēji bagātina, dod sti-
mulu darbam, rodas jaunas idejas.”

Skolotāja Zita Goldberga uz jautā-
jumu „Kāda ir Jūsu loma projektā” atbild: 
„Dalība projektā 2013. gada jūnijā Zasas 
vidusskolā izpētes pasākumā skolēniem 
„Vasaras akadēmija, līdzdalība pārvieto-
jamā stenda izveidē, dalība darba grupā 
bukleta veidošanā”. Par saviem ieguvu-
miem viņa saka:  „Personīgie ieguvumi ir 
grūti aprakstāmi, jo tās ir vārdos neaprak-
stāmas emocijas, paplašināts jaunu pazi-
ņu loks, veikta kultūras izpēte un vēsturis-
ko objektu apzināšana Rumānijā, iegūta 
jauna pieredze manai profesionālajai dar-
bībai un izaugsmei.”

Skolotājas Nadeždas Balodes ie-
spaidi: „Sākumā mazliet traucēja valodas 
barjera, jo likās, ka nepratīšu īsti pareizi 
pateikt vajadzīgo, bet kad sāku mēģināt, 
tad šī problēma vairs nebija problēma, bet 
jauns atklājums, ka visu var, ja labi grib. 
Reģionālās partnerības projekts uzlabo sa-
darbību ne tikai starptautiskā mērogā, bet 
arī vietējā mērogā. Jo starp projektā iesais-
tītajām pašvaldībām veidojas ciešāka sa-
darbība un veidojas dialogs, tiek apspriesti 
dažādi jautājumi par katras pašvaldības 
aktivitātēm un svarīgiem jautājumiem, un 
notikumiem katrā pašvaldībā.”

Sporta darba organizators, mūsu no-
vada deputāts Aivis Kokins savā atskai-
tē raksta: „Atmiņā palikuši Cumpanas un 
Luncavitas pašvalību vadītāji – katrs ar 

savu pieeju un darba stilu. Labs piemērs 
priekš manis ir tikšanās ar Rumānijas pro-
jekta grupas pārstāvi – sporta skolotāju 
no Vulcana-Bay pašvaldības Sorinu Pirvu. 
Priekš manis noderīga bija sporta būvju 
apskate, to iekārtojums un tur notiekošie 
sporta pasākumi. Viens no lielākajiem ie-
guvumiem ir tas, ka redzēju, ka partneru 
puses viena no darba grupas vadītājām 
bija sporta skolotāja, kura parādīja, ka 

jābūt tikai aktīviem un drosmīgiem, lai ie-
saistītos šādos projektos, redzēju vietējo 
sporta skolotāju vadītās sporta stundas, 
kas man varētu noderēt turpmākajā pro-
fesionālajā darbībā. Kā ieguvumu noteikti 
pieskaitu arī komunicēšanu angļu valodā 
ar Rumānijas pārstāvjiem, tādējādi uzlabo-
jot savas valodu zināšanas. Un, protams, 
kā ieguvumu jāpieskaita neaizmirstamie 
iespaidi un informācija par Rumānijas kul-
tūrvēsturisko mantojumu. Pirms brauciena 
notika darba grupas sanāksme, kurā mūsu 
grupas vadītāja uzdeva katram pienāku-
mus, kurus jāizpilda līdz mobilitātes brau-
cienam. Bija jātaisa prezentācija, jāiepazīs-
tas ar Rumānijas vēsturi, tradīcijām, kul-
tūrvēsturisko mantojumu un citu noderīgu 
informāciju, kas varētu palīdzēt esot šajā 
projektā. Nākotnē centīšos interesēties 
par citām projektu iespējām, šajā jomā, 
pateicoties šim projektam un braucienam, 
esmu kļuvis nedaudz zinošāks. Mēģināšu 
ieviest labās prakses piemērus no redzētā 
Rumānijā, kad sporta jomā vienlaikus tiek 
iesaistīti visu vecumu cilvēki. Tā kā mans 
pienākums ir organizēt un koordinēt spor-
ta dzīvi Jēkabpils novadā, tad, manuprāt, 
Jēkabpils novada pašvaldībai ir ieguvums 
tas, ka viņu darbinieks gūst pieredzi un 
redz kā strādā citur, lai varētu pārņemt tās 
labās lietas, kuras varēs izmantot turpmā-
kajā darbā. Šis brauciens man kalpoja kā 
pieredzes apmaiņas brauciens. Domāju, 
ka šis brauciens priekš manis bija vērtīgs 
ieguvums, centos izzināt visas sev intere-
sējošās lietas. Kopumā braucienu vērtēju 
ar treknu + zīmi.”

Skolotājas Baibas Gabranovas ie-
spaidi: „Tikšanās ar divu asociācijas ACoR 
pašvaldību vadītājiem un pašvaldību iestā-

žu apskate apliecināja pašvaldību vadītāju 
dinamiskumu un enerģiju, kas vērsta uz 
savas pašvaldības iedzīvotāju vajadzību 
apmierināšanu, dzīves līmeņa uzlaboša-
nu un lepnumu par savas pašvaldības 
veiksmīgu attīstību un sasniegumiem. Tik-
šanās skolās un bērnudārzos sniedza ie-
spēju vēl dziļāk izzināt Rumānijas izglītības 
sistēmu, saskatīt līdzīgo un atšķirīgo no 
Latvijas izglītības sistēmas, lai izmantotu 

redzētos labās prakses piemērus 
arī mūsu skolā. Pārsteidza ļoti 
praktiskā pieeja skolēnu apmācī-
bai Luncavitas tehniskajā licejā, 
kas balstās uz reģiona dabas un 
resursu dažādību un nacionālo 
tradīciju saglabāšanu un izkopša-
nu. Atzinīgi vērtēju apmeklēto paš-
valdību un izglītības iestāžu atvēr-
tību dalībai uzsāktajos un jaunos 
projektos. Piedaloties mobilitātē, 
pārstāvēju pašvaldības izglītības 
iestādi, tātad, reprezentēju būtisku 
pašvaldības darbības jomu. Iegū-
tās zināšanas un pieredzi varēšu 

izmantot gan izglītības kvalitātes uzlaboša-
nā skolā, gan iepazīstināt ar projekta ak-
tivitātēm citus novada skolu pedagogus, 
gan arī veidojot projekta brošūras sadaļas 
par Jēkabpils novada izglītības iestādēm 
un izglītības piedāvājumu. Piedalīšanās 
mobilitātē vēlreiz pārliecināja par projektu 
nozīmīgumu pašvaldības un tās iestāžu 
pilnvērtīgā attīstībā, tāpēc gūto pieredzi 
noteikti izmantošu turpmāko iespējamo 
projektu plānošanā un īstenošanā. Mo-
bilitātes laikā veiksmīgi īstenojām visus 
ieplānotos uzdevumus. Komunikācija un 
sadarbība starp grupas dalībniekiem bija 
ļoti pozitīva un konstruktīva.” 

Skolotāja Ilona Kantāne stāsta: „Šis 
Reģionālās partnerības projekts uzlabo un 
saliedē sadarbību starp pašvaldības ies-
tādēm, radot pamatīgāku priekšstatu par 
iestāžu darba specifiku.

Turpmāk centīšos atbalstīt dalību arī 
citos Eiropas projektos. Pārliecināšu līdz-
cilvēkus par šādu projektu nepieciešamī-
bu redzesloka, dzīves pieredzes paplaši-
nāšanai. Ņemšu vērā pozitīvos piemērus 
sava darba plānošanā un organizēšanā. 
Pielietošu darbā rumāņu kultūrvēsturiskā 
mantojuma paraugus, iepazīstinot pieau-
gušos un skolēnus ar citu tautu tradīcijām 
un kultūru.

Personīgie ieguvumi – priekšstats par 
Rumāniju kā valsti, par tās tautu, dabas 
resursiem, reljefu. Pārsteidza nacionālās 
virtuves daudzveidība un specifika, kā arī 
neviltotā viesmīlība un dāsnums. Radās re-
āls priekšstats par arhitektūras pieminek-
ļiem Bukarestē. Labas prakses piemēri, ko 
izmantošu arī savā darbā. Iespēja atsvai-
dzināt savas angļu valodas zināšanas, kā 
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Ekskursija pretī 
zelta rudenim

arī pielietot tās, lai tiktu galā ar dažādām 
situācijām.”

Grāmatvede un projekta sekretāre Bi-
ruta Vaivode: „Apmeklējuma laikā sadar-
bības partneru pašvaldībās iepazinos ar 
kolorītām personām, viņu temperamentu, 
kas mūsu straujajā dzīves ritmā palīdz dau-
dzas lietas risināt ātrāk. Latviešiem dažkārt 
pietrūkst šīs uzdrīkstēšanās parādīt sevi 
un lepoties ar sasniegto rezultātu, lai cik 
nozīmīgs arī tas būtu. Pārsteidza reliģijas 
loma izglītības jomā. Iespaidīgs ir redzētais 
milzīgajā Parlamenta ēkā. Projekts palīdz 
veidot dialogu starp pašvaldības iestā-
dēm, iesaistot cilvēkus dažādās aktivitātēs. 
Seminārs bija saturīgs, labi organizēts un 
interesants. Ar savu dalību tajā veicināju 
Latvijas un Jēkabpils novada pašvaldības 
atpazīstamību starptautiskā mērogā.”

Novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis: „Mani spilgtākie iespaidi – sirsnī-
gā uzņemšana Luncavitas  un Cumpanas 

pašvaldībās, cilvēku lepnums par savu 
valsti, par sasniegto kopš iestāšanās ES 
2007. gadā, enerģiska, pārliecinoša dar-
bība ar ES finanšu instrumentiem, vēstu-
riskā mantojuma saglabāšana un dažādu 
kultūru un tautību draudzīgā attieksme vie-
nam pret otru. Ir gūti jauni un tikai pozitīvi 
priekšstati par Rumāniju, tās pašvaldību 
darbību, par viņu sasniegtajiem rezultā-
tiem un nākotnes plāniem. Iegūtās zināša-
nas un redzētais dod pārliecību par mazo 
pašvaldību varēšanu īstenot starptautiskus 
projektus, ja ir laba komanda, pieredzēju-
ši speciālisti. Nākotnē jāiesaista projektos 
jaunas pašvaldības iestādes, lai attīstītu 
projektu sadarbības prasmes. Mums no-
vadā daudz nopietnāk jāstrādā pie novada 
prezentēšanas: jāizveido video sižeti par 
novada vērtībām, kultūras tradīcijām, cilvē-
kiem un ekonomisko darbību, dabas vēr-
tībām, novadu raksturojošo suvenīru, buk-
letu un vērtību grāmatas gatavošana vai-

rākās valodās. Ir uzlabotas komunikācijas 
prasmes un gūta pārliecība par komandas 
darba labāku rezultātu darbojoties kopā 
ar pašvaldības iestādēm. Ir gūta pieredze 
citu valstu delegāciju pieņemšanas, starp-
tautiskas sadarbības īstenošanai. Dalība 
seminārā bija labi organizēta no Vulkana – 
Bai pašvaldības puses, lai mēs piespējami 
vairāk gūtu pieredzi, iespaidus un zināša-
nas, ko izmanto rumāņu tauta savā zemē, 
savā darbā ar skolas vecuma bērniem un 
pieaugušajiem. Mēs varam daudz ko mācī-
ties no viņiem – kā uzņemt viesus, kā lepo-
ties ar vietu, kur dzīvojam, ar savu kultūru. 
Sirsnīgs paldies projekta sadarbības part-
neru koordinatoriem par labo savstarpējo 
sapratni, komunikāciju un cieņu. Līdzīgiem 
partneriem ir daudz vieglāk atrast kopīgus 
izaicinājumus un risinājumus problēmām.” 

Materiālu apkopoja projekta 
starptautiskā koordinatore G. Dimitrijeva

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” īstenošanā

Kalna pagastā tuvojas nobeigumam 
darbs pie projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/
APIA/CFLA/149/026 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Vidsalas ciemā”.

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas sastāda LVL 150 452 78. Pro-
jekta īstenošanai ERAF piešķirtā summa 
ir 85% no attiecināmajām izmaksām, 
nepārsniedzot LVL 127 884,86. Pašval-
dības līdzfinansējums sastāda 15% no 
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 

LVL 22 567,92. Projekta kopējās izmak-
sas kopā ar neattiecināmajām izmaksām 
sastāda 182 314,87 latus. Projekta finan-
sēšanas nodrošināšanai Jēkabpils nova-
da pašvaldība paņēmusi aizdevumu uz 
desmit gadiem LVL 100 181 apmērā.

Ir rekonstruēts projektā paredzētais 
ūdensvads 2107 metri, izbūvēti pašteces 
kanalizācijas tīkli 324 metri un spiedkana-
lizācijas tīkli 111 metri. Pilnībā nomainītas 
ūdens attīrīšanas iekārtas – uzstādīti jau-
ni filtri, kompresors un hidrofori. Ir veik-
ta vecā ūdens urbuma tamponāža. No 
jauna izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu komplekss ar pirmreizējo nostādi-
nātāju, infiltrācijas tuneli un kanalizācijas 
sūkņu staciju. Kanalizācijas tīkli nodrošina 

14 individuālo dzīvojamo māju pieslēgša-
nos pie kanalizācijas sistēmas.

Novembra mēnesī notiks darbi, kas 
saistīti ar  būvdarbu nodošanu – pieņem-
šanu ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA „Ventars” par 
kopējo summu LVL 144 370,49 bez PVN. 
Kopējā būvdarbu summa sastāda LVL 
174 688,29.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Maruta Cankale

Tumšā, agrā 10. oktobra rītā mēs, 
Zasas seniori, dodamies ekskursijā uz 
Rēzekni. Pamazām uzaust gaisma un 
mūsu acīm paveras skastas zeltainu koku 
ainavas visa ceļa garumā un Rēzeknē 
iebraucam skaistā, saulainā dienā. Vis-
pirms dodamies uz Latgales vēstniecību 
„Gors”. Tā ir skaista, mūsdienīga, moder-
na celtne, īsta gaismas pils, kas tikai ne-
sen vērusi durvis apmeklētājiem. Celta ar 
ES atbalstu, izmaksājusi 14 milj. latu. Tajā 
ir moderna kinozāle un arī koncertzāle 
ar iespaidīgu skatuvi, sēdvietām tūkstoš 
skatītājiem. Laipna gide mums izrādīja 
grimmētavas, mākslinieku mēģinājumu 
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Jauniešu koris „Balsis” koncertē Dunavas baznīcā

telpas. Braucām ar liftu, kurā varējām sa-
tilpt visa grupa un kurš var pacelt veselas 
9 tonnas. Pēc tam apskatījām Latgales 
kultūrvēstures muzeju. Tur bija daudz in-
teresanta ko redzēt par seno Latgali līdz 
pat mūsdienām. Pabijām arī pie slavenā 
Latgales Māras pieminekļa, pilskalnā un 
jauniešu jaunrades centrā. Paēdām gar-
šīgas pusdienas kafejnīcā „Baravika” un 
braucām pie keramiķa Jura Krompāna.Tur 
varēja redzēt visdažādāko keramiku un arī 
to iegādāties. Skaistais laiks mūs turpinā-
ja lutināt un labā noskaņojumā ceļojām uz 
Aglonu. Gides pavadībā izstaigājām, ap-
skatījām un daudz ko dzirdējām par Ag-
lonas baziliku. Pabijām arī pie Svētavota. 
Apmeklējām arī Velnezeru. Acis priecēja 
daudzi Latgales ezeri, ko redzējām brau-
cot. Apskatījām arī Kristus Karaļa kalnu. 
Tur vislabāk braukt vasarā, kad viss zied. 
Arī tagad pie Lūgšanu namiņa vēl ziedēja 
rozes visādās krāsās. Līdz ar vakara ie-
stāšanos, labā noskaņojumā, dodamies 
mājup. Paldies sociālajai darbiniecei Eli-
zabetei, kas visu bija labi saplānojusi, ka 

visur  paspējām pabūt paredzētajā lai-
kā un visur mūs sagaidīja gidi. Paldies 
arī šoferītei Valentīnai, kas mūs tik labi 
izvizināja un vēl ilgi kavēsimies skais-
tās atmiņās par šo jauko ekskursiju 
zeltainu koku pavadībā.

Akmeņārieši

18. oktobrī „Mazreiņu” mājās mēs 
atdzīvinājām latviešu talku tradīcijas, rī-
kojot mēslu talku. Ar šo pasākumu mēs 
papildinājām UNESCO mantojumu ar 
latviskajām tradīcijām – talkām, tādejādi 
ierakstot Latvijas kultūrvēsturiskajā kartē 
arī Ābeļu pagasta vārdu. Latvijā pamatī-
gāk ir saglabājusies tikai kartupeļu un ne-
daudz arī malkas kraušanas talkas, taču 
mēs vēlējāmies no jauna sarīkot tieši 
mēslu talku, jo, kā zināms, mūsdienās tā 
ir aizmirsta, bet vēl nesenā pagātnē bija 
ļoti pierasta un zināma lieta.

Par mēslu talku norisi mums pastās-
tīja bijušais Ābeļu pamatskolas skolotājs 
un tagad Ābeļu muzeja vadītājs – Arnol-
ds Jakubovskis.  Bet, gatavojoties talkai,  
daudz uzzinājām arī no vietējiem pagas-
ta iedzīvotājiem – Jašu ģimenes, Bokānu 
ģimenes, Veiguru ģimenes.

Mēslu talku tradīcija Ābeļu pagastā 
stiepjas 70 un vairāk gadu senākā vēstu-
rē. Uz talku tika lūgti tuvākie kaimiņi, kas 
uz talku ieradās ar zirgu darba ratos. Vīri 
ar sakumiem devās kūtī, lai krautu mēs-
lus ratos. Kad vezums bija pilns, to node-
va zirgu dzinējam, kurš aizvadīja vezumu 
uz papuvi. Ar pirmo vezumu uz lauku 
devās arī meitenes un sievietes – mēs-
lu ārdītājas un vecāks vīrs, kurš mēslus 
ar ķeksi nelielās kaudzītēs izrāva zemē. 
Meitas un sievas ar mazām dakšiņām tos 
izārdīja. Kad strādājot izdzirdējām leme-
ša skaņas, devāmies uz pusdienu maltīti 
un patalčiem. Puišu vidū notika dižoša-

UNESCO nedēļa  14. – 18. oktobris

„Pastāsti par savu mantojumu” Mēslu talka Ābeļu pagasta „Mazreiņos”

nās – roku laušanās  vai mērošanās pirk-
stu vilkšanā. Protams, tika dziedātas arī 
dziesmas un dejotas dejas. 

Mums visiem talkas dalībniekiem bija 
ļoti interesanti iepazīt vēsturiskos talkas 

darba rīkus, ratus, zirglietas. Bija intere-
santi arī mācīties, kā mūsu senči mācēja 
plānot un organizēt pašu darba procesu, 
un atpūtu pēc tam.

9. klases skolniece Paula Bokāne
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Ieskandinot Latvijas 95. Dzimšanas dienu

Stāsti par rokdarbiem nekad nebūs galā!
Katrai dienai piemīt kas neparasts un 

katram cilvēkam piemīt kas neparasts.
Tā neparastā oktobra dienā Liepās 

viesojās neparasti cilvēki –  apbrīnojamas 
rokdarbnieces, kurām neviens raksts nav 
par grūtu un ideja – par sarežģītu, kuras 
apvienojušā interešu kopā ar nosaukumu 
„Adatiņas” (vadītāja Anna Žindiga).

Mājās labāk.. TV, radio. Ko gan vairāk 
vajag? Ja ļoti sakārojas ar kādu parunāt, 
var piezvanīt, palasīt kādu avīzi, kādu grā-
matu, bet ļoti labi, ja šis „kāds” ir interešu 
kopa vai biedrība.

Ar tādu domu kopā sanāca Aknīstes 
sievas, kuras radoši kopā jau darbojas 
mazliet vairāk par gadu. Šai laikā ne tikai 
adījušas, tamborējušas, bet ari uzrakstīju-
šas projektu „Sabiedrība ar dvēseli”, kuru 
atbalstīja Nīderlandes fonds. Kā viens no 
iniciatīvas projekta mērķiem bija pieredzes 
brauciens uz citām biedrībām. „Adatiņas” 
ciemojās „Noskaņā”, „Pavadiņā” un brau-
ciena noslēgumā arī pie „Pūpola”  Liepās.

Ciemiņus Liepās sagaidīja pensionētā 
mežkope Benita Kalniņa, kura iepazīstinā-
ja ar savu mežsaimniecības privātkolekci-
ju, pastāstīja par vietējā ciemata vēsturi. 
Stāstījuma laikā iesaistīja arī klausītājas, 

uzdodot dažādus jautājumus, piem. – 
„Kurš putns dēj visbaltākās olas?”

Pēc Benitas aizraujošā stāstījuma 
biedrības „Pūpols” vadītāja Līvija Štolniece  
uzaicināja Aknīstes rokdarbnieces  uz mie-
lastu – nobaudīt smeķīgo zelta brieža zupu 
un lielisko ķirbju pīrāgu. 

Tālāk „Pūpola” vadītāja uzaicināja ap-
skatīt Liepu bibliotēku un rokdarbu izstādi.

Rokdarbi ne vien apskatāmi, bet arī 
„uzklausāmi”, jo tālāk sekoja praktisko 
nodarbību stunda, kurā tika pastāstīts kā 
radošā rakstā var ieadīt savus dzimšanas 
datus, kurus var izmantot cimdu adīšanai, 
dekoratīvu spilvenu vai paklāju izšūšanai. 
Katra rokdarbniece uzzīmēja savu rakstu. 

Viesu grāmatā Aknīstes puses viesi 
ierakstīja …– „Ir jauki tik nelielā ciemā sa-
stapt jaukus cilvēkus – bagātus ar domām 
un idejām. Noskaņu un labas domas rada 
viss – gaišās telpas, ideju pārpilni cilvēki 
un rokdarbi.”

Stāsti par rokdarbiem nekad nebeig-
sies, un viss ir atkarīgs no mums pašiem, 
bet svarīgi kādā dvēselē tie mīt. Ir vajadzī-
ga uguntiņa, ap kuru tām pulcēties.

Ināra Valaine

Ābeļu skolā 17. oktobrī notika tikša-
nās ar LA karavīru Raiti Zepu, ko organi-
zēja skolas mazpulcēni.

Raitis Zeps ir dzimis 1983. gadā Jē-
kabpilī. Bērnībā dzīvoja Ābeļu pamatsko-
las vecajā ēkā un bija čakls palīgs mam-
mai Silvai Zepai darbos, gan grūtos, gan 
ne tik grūtos. 

R. Zepa interese par valsts aizstāvē-
šanu radās jau skolas laikā, jo tika dibināts 
jaunsargu pulciņš, kuru vadīja Normunds 
Pastars. Raitis, protams, tika uzņemts un 
pēc kāda laika tika ievēlēts par jaunsargu 
pulciņa komandieri.

Kad tika pabeigta Ābeļu pamatskola, 
mācības viņš turpināja Aizkraukles arod-

vidusskolā namu apsaimniekotāja no-
virzienā. 2002. gada rudenī  viņš uzsāka 
dienestu 2. Kājnieku bataljona kaujas no-
drošinājuma rota kā  nodaļas komandieris 
obligātā militārā inženiertehniskajā vadā. 
Mācījās pats un mācīja citus Ādažos. 
NBS  restrukturizācijas rezultātā veidojas 
inženiertehniskā rota, kas pakļauta Zs 54. 
Inženiertehniskajam bataljonam, uz kuru 
Raitis arī pāriet dienēt. R. Zeps ir apguvis 
kaujas inženiera pamatapmācību ASV. 
Darba nosūtījuma dēļ ir uzturējies Zviedrijā 
un gatavojies misijai Afganistānā. Šā gada 
vasarā seržants Raitis Zeps Itālijā apguva 
jaunas iemaņas, praktiskas lietas, mācījās, 
kā veidot NATO saliekamas konstrukcijas 

telšu būves. 
Šo informāciju un 

patriotisku aicinājumu – 
mīlēt savu valsti un aiz-
stāvēt to – viņš mums 
pastāstīja klātienē. Šāda 
dalīšanās savā pieredzē 
un uzskatos no seržan-
ta Raita Zepa ir patīka-
ma iespēja pārdomāt 
savus nākotnes sapņus 
un plānus. Varbūt arī tu 
vēlies, lai tava profesija 
būtu saistīta ar Latvijas 
armiju?

Kalna pagasta kultūras 
nams aicina piedalīties 
pašdarbībā

Klāt rudens ar pēdējiem saules sta-
riem, kuri izsilst drēgnajā oktobra gaisā 
un ir maldinoši, jo tepat klāt arī skaudrs 
vējš ar nemīlīgām lietus lāsēm. Pamazām 
iekrāsojas koku lapas, kas vēsta par liela-
jām pārmaiņām dabā. Ik pa laikam dzirda-
mi gājputnu atvadu sveicieni un, paceļot 
skatienu pret debesīm, domas aizlido līdzi 
putniem. Gada tumšākajā laikā mūs bieži 
pavada pelēkie mirkļi, kas liek izjust, cik 
daudz vēl darāms, lai radītu gaišumu. 

Kalna pagasta kultūras namā aktīvi 
darbojas sieviešu vokālais ansamblis, dra-
matiskais kolektīvs, katru  ceturtdienu  kul-
tūras nams   aicina  aktīvas vingrotājas, kā 
arī ar oktobra mēnesi tiek atklāta sezona 
trenažieru un spēļu zālei.

Pašdarbnieki ir ļaudis, kas nāk kopā 
vakaros pēc garas darba dienas, lai spē-
lētu teātri, dejotu, dziedātu. Viņi ir tie, kas 
rod iespēju izbrīvēt laiku šajā steigas pilna-
jā ritumā, ko sauc par ikdienu. Gribas teikt 
lielu paldies un vēlēt ikvienam kolektīva 
dalībniekam izturību, dzīves prieku, sīks-
tumu un likt lietā dzīves gudrību, dziļi sirdī 
auklējot latviskās kultūras vērtības.

Laipni tiek aicināti mūsu pulkam pie-
vienoties jauni  dalībnieki. Interesentus lū-
dzu pieteikties pie kultūras nama vadītājas 
Sandras Vecumnieces.
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Rudens talka mototrasē „Slīterāni” 

Sandija Semjonova, Ata Klimoviča 
un Pāvela Širova dokumentālā filma, kas 
veltīta mūsu vectēviem, kuri krituši cīņā 
par brīvu Latviju.

Lielāko daļu mūža viņi nodzīvoja, 
klusējot par savu pagātni. Tas bija viņu 
beidzamais lielais zaudējums, jo viņiem 
jau bija nācies zaudēt savas mājas, savu 
valsti un savu nākotni – tādu, kādu viņi to 
bija iecerējuši un iztēlojušies.

Četri puiši, kas piedzima un uzau-

16. novembrī plkst. 18.00 Tadenavas klubā 
dokumentāla filma „Četrreiz katrs viens” 

ga vienā laikā ar Latvijas valsti, kopā ar 
to tika ierauti karā, kurā gan valsts, gan 
cilvēka cerība un cīņa bija palikt dzīvam. 
Latvijas valsts bija divkārt okupēta. Valsts 
it kā vairs nebija. Bet cilvēki bija. Un šī 
valsts tobrīd pastāvēja tikai cilvēkos, 
katrā vienā. Daudzi šo sakarību apzinā-
jās un bezcerīgajos apstākļos, kuros viņi 
nebija noteicēji, tomēr uzturēja domu, ka 
cīnās par Latviju. 

Arī šie četri vīri atradās tuvāk nāvei 

nekā dzīvei, lai gan tolaik bija tik jauni. To-
mēr viņus karš nesamala, un katrā no vi-
ņiem izdzīvoja un patvērās Latvijas valsts. 
Viņiem pietika spēka arī pret naidīgo pa-
domju tagadni un trimdas grūtībām notu-
rēties ar cilvēcību, likt lietā savas spējas, 
strādāt un sagaidīt Latvijas valsts atgrie-
šanos. Mūsu filma par četriem leģionā-
riem cenšas atdot viņiem pagātni.

Filmas autori: 
Sandijs Semjonovs, Atis Klimovičs, Pā-
vels Širovs, Ainis Kupčs, Inese Zandere
Filmas ideja – Atis Klimovičs
Producents – Sandijs Semjonovs
SKUBA films, 2013

19. oktobrī mototrasē „Slīterāni” uz 
trases talku bij pulcējušies sporta klu-
ba biedri un atbalstītāji. Tika apkopoti 
2013. gada sezonas rezultāti. Aktīvāka-
jiem sportistiem tika pasniegtas nelie-
las piemiņas balvas, kā arī tika izteikta 
pateicība atbalstītājiem par 2013. gada 
sezonu motokrosā. Uz šo rudens talku 
bij ieradies komandas vadītājs Jānis 
Lapsiņš 2013. gada sezonas sākumā 
tika nolemts izveidot moto apvienību Slī-
terānix99. Mērķis ir apvienot Jēkabpils 
novada motosportistus vienā klubā un, 
piesaistot vairākus augsta līmeņa spor-
tistus no citiem novadiem, izveidot kon-
kurētspējīgu komandu un veicināt kopē-
jo motokrosa izaugsmi. Kā arī tika no-
sprausti jauni mērķi 2014. gada sezonai. 
Pēc nelielās svinīgās daļas sekoja darbs 
mototrasē. Tika uzsākti trases sagatavo-
šanas darbi ziemas motokrosam. Jo ir 
iecerēts šinī ziemā organizēt sacensības 
ziemas motokrosā ar radzēm. Tādēļ no 
trases tika nolasīti akmeņi, novākti mie-
tiņi, lentas, aizsargžogs. Savesti kārtībā 
trampalīni un aizlīdzinātas rises. Lai dar-
bi veiktos tālāk un pietiktu spēka visiem 
paredzētajiem darbiem, trasē darbojās 
trases pavārs, kas cienāja talciniekus 
ar sarūpēto cienastu. Diena bija izde-
vusies ar lieliskajiem laika apstākļiem, 

kas ļāva paveikt visus iecerētos darbus. 
Paldies visiem sporta kluba „Slīterāni” 
biedriem un atbalstītājiem, kuri piedalī-

jās rīkotajā rudens talkā. 
 Sporta kluba „Slīterāni” valdes 

priekšēdētājs Andis Bikaunieks
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Dignājas Evanģēliski luteriskā baz-
nīca atrodas attālāk no ceļa, un neuz-
runā garāmbraucējus tik pārliecinoši, 
kā tās māsa – Dunavas Romas katoļu 
baznīca, kurai garām vis nepabrauksi, 
nepievēršot uzmanību. Dignājas klasis-
kā dievnama celtne slēpjas aiz lieliem 
kokiem, un to ieskauj plaša, harmonis-
ka teritorija, kas tā vien atsauc atmiņā 
Jaņa Rozentāla gleznu „No baznīcas”. 

2012. gadā pati baznīca atzīmēja 
200 gadu jubileju, kamēr draudze savu 
darbību lēš jau 444 gadu garumā. Ma-
teriālus par Dignājas baznīcu ilgu gadu 
garumā ir apkopojusi Inta Stroža – ma-
teriālu mapes viņas siltajā mājā  veido 
krietnu krājumu, septiņās no tām – pār-
rakstīti visi ieraksti no Dignājas drau-
dzes grāmatām. Šeit var atšifrēt gan 
dzimušos, gan mirušos, gan tos, kuri 
laulības slēguši; ieraudzīt virkni pazīs-
tamu uzvārdu, kā arī – vienu otru pār-
steidzošu faktu. Ar materiāliem daudz 
strādājusi ar skolotāja Aina Mikulāne, 
ar informāciju par mācītājiem palīdzē-
jis bijušais Dignājas draudzes mācītājs 
Viktors Pārpucis. 

Inta par Dignājas baznīcu stāsta: 
„Senatnē, kad Daugava bija galvenais 
ceļš no varjagiem uz grieķiem, Dignāja 
bijusi ceļotājiem un tirgotājiem stratē-
ģiski nozīmīga vieta. Tālajiem liellaivu 
braucējiem, plostniekiem un sveši-
niekiem, kas te apmetās uz dzīvi, bija 
nepieciešami savi dievnami. Lai gan 
vietējie, senie sēļi, lielākā daļa bija 
dievturi – savam latviešu dieviņam uz-
ticīgi – krustneši tos piespieda pieņemt 
katoļticību. Līdz ar to Daugavas krastos  
tika celts katoļu dievnams. Tas atradies 
netālu no Dignājas pils – tagadējā pils-
kalna, tikai uz leju pa Daugavu, tās 
kreisajā krastā apmēram 100 metrus 
no upes. Domājams, ka katoļu baznīca 
ir atradusies tieši tajā vietā, kur arī pa-
treiz ir Dignājas luterāņu baznīca. Otrs 
dievnams, pareizticīgo, ir atradies uz 
Plāņu salas. Pēc reformācijas ar  Kur-
zemes hercoga Gotharda Ketlera 1567. 
gada 28. februāra rīkojumu Dignājā 
sāk celt pirmo luterāņu baznīcu. Tā ir 
koka guļbūve ar salmu jumtu. Pirmais 
rakstos zināmais mācītājs ir Michalels 
Helis oder Krauze, kurš  Dignājas drau-
dzē kalpojis līdz 1602. gadam. Vecajā 
baznīcā bijušas divas kapu plāksnes, 
līdz šodienai saglabājusies viena no 

Dignājas baznīca – viena no novada vēstures un 
ainavas skaistajām vērtībām

tām, kas iestrādāta baznīcas 
altāra sienas aizmugurē, sakris-
tejā. Plāksne veltīta Zasas un 
Dignājas muižu senajiem īpaš-
niekiem – Zasas muižkungam 
Alafam Velinkem un Dignājas 

visur. Taču Dignājas baz-
nīcā bērniem paredzētās 
solu rindas izvietotas vīrie-
šu daļā. „Acīmredzot, tajos 
laikos par bērnu uzvedību 
vairāk rūpējās vīrieši,” no-
spriežam mēs abas ar Intu. 

Baznīca, kuras forma 
joprojām rotā Daugavas 
krastus, ir iesvētīta 1811. 
gada 8. decembrī. Visbū-
tiskāk tā pārbūvēta 1922. 
gadā, pēc Pirmā Pasaules 
kara. Zinātāji stāsta, ka vēl 
1921. gadā baznīcas telpās 
esot dzīvojuši čigāni, iekš-
telpas nopostītas pilnībā, 

taču  pēc gada tiek iesvētītas jau atjau-
notas telpas. 

Inta Stroža atzīmē, ka gluži visas 
baznīcas vērtslielas gan kara laikā ne-
esot gājušas zudumā – pirms pāris ga-
diem, gatavojoties dievnama jubilejai, 
draudzes priekšniece Aina Zaharevska 
atradusi slepenas durtiņas zem altāra, 
un aiz tām – divas skaistas, senlaicīgas 
vāzes. Šīs vāzes Inta pēc formas atpa-
zinusi senās baznīcas fotogrāfijās. 

Kāda ir Dignājas baznīcas šodie-
na?  Vēstures materiāli un draudzes 
grāmatas liecina par ļoti aktīvu garīgo 

Aina Zaharevska pie Dignājasbaznīcas druvīm.

Inta Stroža.

muižas pēdējai īpašniecei Annai Haho-
verei, pēc kuras nāves Dignājas muiža 
nonāca kroņa īpašumā. Šī plāksne ir 
senākais mākslas piemineklis Sēlijas 
teritorijā.”

Pamatīgākas ziņas par baznīcu 
rakstos ir atrodamas no 18. gs sāku-
ma. Tā, piemēram, 1759. gada materiā-
los minēts, ka baznīca celta no tēstiem 
baļķiem, celta uz mūra pamata un tai 
ir sarkanu kārniņu jumts.  Interesantas 
ir ziņas par draudzes locekļu izvieto-
jumu baznīcā – zināms, ka bijis jāsēž 
atsevišķi vīriešiem un sievietēm, kā jau 
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dzīvi gan pirms Pirmā pasaules kara, 
gan Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. 
„Šodien draudze ir maza, protams. To-
mēr – cenšamies turēties kopā, sakopt 
un uzlabot teritoriju, vēsturisko ēku. 
Arī pasākumus organizējam, jo cilvēki 
taču ir jāpiesaista. Kādreiz  Dignājas 
baznīcā bija ļoti skaista tradīcija – me-
dus svētki augustā,” saka Inta Stroža. 

Šogad tiešām Dignājas draudzē 
atjaunota vēl cita sena tradīcija – Dārza 
svētki ar koncertu, kas, izrādās, aktīvi 
svinēti arī pirmās Latvijas brīvvalsts lai-
kā. Skaistajā teritorijā  izveidoti stādī-
jumi, kurus ir iecerēts paplašināt. Šos 
pasākumus ir atbalstījusi Jēkabpils 
novada pašvaldība un Lauku parterība 
„Sēlija”, Dignājas draudzei piedaloties 
projektu konkursos.  

Pašvaldības finansiālais atbalsts 
saņemts arī pašas ēkas remontam – 
kopā  no pašvaldības līdzekļiem pie-
šķirti Ls 600, kas izmantoti ārsienas re-

montam un durvju nomaiņai sakristejā. 
Jāatzīmē gan, ka nelielā draudze ir ak-
tīva ziedojumu vākšanā, jo kopumā šie 
remontdarbi ir izmaksājuši vairāk nekā 
divus tūkstošus latu. 

Krēslainajā rudens pēcpusdienā, 
gremdējoties vēstures ziņās un pār-
steigumos, abas ar Intu aizrunājamies 
arī par baznīcas lomu šodienas dzīvē, 
par to, cik lielu lomu ticība, reliģija ieņē-
musi Intas mūžā. „Es gan divas reizes 
esmu izmesta no baznīcas, gan no ka-
toļu, gan no luterāņu,” Inta pasmaida, 
„tomēr ticība, saikne ar baznīcu ir kaut 
kas ļoti spēcīgs. Grūtos dzīves brīžos, 
slimībā, ļoti esmu izjutusi ticības dzie-
dinošo spēku. Kristījusies gan vēl līdz 
šim neesmu, kaut – varbūt vajadzētu to 
darīt. Katrā ziņā – darbs pie Dignājas 
baznīcas vēstures apkopošanas mani 
pilda ar patiesu gandarījumu. Tāpat – 
baznīcā organizētie svētki, pasākumi. 
Piemēram, šogad, organizējot Dārza 

svētkus, papildus sarīkojām arī ziedu 
izstādi, pārsvarā jau gladiolas. Un kopā 
ar draudzes priekšnieci noskatījāmies, 
ka baznīcas iekštelpās vislabāk izska-
tās balti ziedi. Tātad – nākošgad vairāk 
audzēšu tieši tos.” 

Nezinātājiem noteikti jāpaskaidro, 
ka Inta Stroža ilgus gadus vadījusi Dig-
nājas pagasta kultūras dzīvi. Un viņa 
pati atklāj pārsteidzošu atziņu: „Manas 
prasmes kultūras jomā lielā mērā nāk 
no baznīcas pieredzes. Bērnībā man 
ļoti patika baznīcas svētki, procesijas, 
Līvānu baznīcā es biju procesiju bērns, 
un to darīju ar lielu atbildības sajūtu. 
Ja vecāmāte teica, ka jāsalasa ziediņi 
procesijai, tad tos arī lasīju visu dienu – 
lai būtu skaisti, daudz, lai nepietrūktu... 
Tāpat organizēju arī kultūras dzīvi – lai 
būtu skaistumam, dvēselei.”  

Pie Intas Strožas ciemojās 
Ieva Jātniece

Projekta pamatinformācija: 
Nosaukums:  
„Dabas resursi sociālās 

dzīves kvalitātes uzlabošanā 
„Jumis”.

Projekta vispārējais mērķis ir 
„Uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam 
sociālās atstumtības riskam pakļau-
tām sabiedrības grupām –  mazno-
drošinātām ģimenēm ar bērniem un 
iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmanto-
jot dabas resursus un to pieejamību 
kā šīs kvalitātes paaugstināšanas 
instrumentu”. 

Projekta tiešie mērķi ir:
- uzlabot lauku reģionu maz-

nodrošināto ģimeņu ar bērniem un 
pensionāru labklājības līmeni, ar infor-
matīvu un praktisku pasākumu palīdzī-
bu paaugstinot dabas resursu efektīvu 
pielietojumu dzīves kvalitātes paaugsti-
nāšanā.

- uzlabot dabas resursu pieeja-
mību cilvēkiem ar invaliditāti;

- paaugstināt maznodrošinā-
to ģimeņu bērnu interešu izglītības un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, de-
monstrējot dabas resursu daudzveidīga 
pielietojuma efektivitāti šo iespēju no-
drošinājumā;

- izveidot ilgtspējīgu dabas re-
sursu informācijas un demonstrāciju 
centru, akcentējot tā lomu vietējās ko-
pienas sociālās dzīves kvalitātes uzla-

bošanā un ekonomiskajā iz-
augsmē. 

Projekta aktivitātes ir ie-
dalītas četros  tematiskajos 
blokos:

- primāro vajadzību bloka akti-
vitātes, kas ietver dārza un ražas sesijas 
maznodrošinātām ģimenēm, atbalstu 
dārzu ierīkošanā un ražas saglabāšanā;

- vides kvalitātes paaugstinā-
šanas un veselības uzlabošanas ak-
tivitātes, kas ietver ārstniecības augu 
paraugstādījumu izveidošanu 3 iesais-
tītajās organizācijās Jēkabpils novadā, 
RISK „Optimists” teritorijā Rīgā, kā arī 
– dabas sesijas norisi RISK „Optimists” 
biedriem. 

- pašrealizācijas un interešu 
izglītības bloka aktivitātes – tās ie-
tver dabas darbnīcas maznodrošināto 
ģimeņu pieaugušajiem, kā arī 3 dabas 
darbnīcas dienas nometņu formā maz-
nodrošināto ģimeņu bērniem.

- ekonomiskās attīstības un 
ilgtspējas bloka aktivitātes – to ietva-
ros iesniedzējorganizācijā tiks izveidots 
ārstniecības augu un aizsargājamo 
augu demonstrāciju dārzs, kā arī – izvei-
dota ārstniecības augu un aizsargājamo 
augu ekspozīcija telpās. 

Projekta ieviešanas periods 
04.10.2013. – 31.03.2015.

Kopējās izmaksas sastāda Ls 
29 996,42, no kurām Ls 26 996,41 sa-

stāda EEZ līdzfinansējums. 
Ar līdzfinansējumu 7% apmērā pro-

jekta īstenošanā piedalās Jēkabpils no-
vada pašvaldība. 

Oktobra pirmā puse tiek veltīta 
partnerības līgumu sagatavošanai, ak-
tivitāšu plānošanai. Taču jau novembrī 
sāksim darboties ļoti praktiski. Un, lai 
informētu visus interesentus par pro-
jekta norisēm, 8. novembrī plkst. 10.00 
Kaldabruņas skolā organizējam projek-
ta publicitātes semināru. Tā kā darboša-
nās šai projektā ir saistītas ar dabu, tad 
semināra informatīvo daļu jau papildi-
nāsim ar dabas darbnīcas norisēm. Ar 
savu pieredzi un rokdarbiem šai darbnī-
cā piedalīsies arī biedrība „Pūpols”. 

Tāpat  – 16. novembrī plkst. 10.00  
biedrības telpās notiks  dabas materiālu 
darbnīca;  uz Dabas sesiju 29. novembrī 
ieradīsies arī partnerorganizācijas – in-
valīdu sporta kluba „Optimists” – pār-
stāvji. 

12. novembrī  kopā ar Latvijas Dār-
zu biedrību lekcija notiks arī RISK „Opti-
mists” telpās Rīgā. 

Tuvojoties pavasarim, uz dabas 
darbnīcām skolēnu brīvdienu laikā aici-
nāsim arī bērnus. Taču projekta aktīvā-
kā sezona uzsāksies līdz ar dārza darbu 
norisēm – tad veidosim stādījumus gan 
savā biedrībā, gan citur Jēkabpils nova-
da teritorijā, kā arī – palīdzēsim labiekār-
tot mazdārziņus sešām ģimenēm. 

Biedrībā „Ūdenszīmes” tiek uzsākts jau otrs 
EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstīts projekts
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Izskanējis atmiņu un satikšanās pasākums 
„Rudens stāsti Kaldabruņā”
Pasākumu atbalsta: 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē 
EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
Jēkabpils novada pašvaldība 
Zemgales kultūras programma     

Piektdien, 25. oktobrī, jau no pulk-
sten divpadsmitiem Kaldabruņas iedzī-
votāji sāka pulcēties uz līdz šim nebijušu 
pasākumu – atmiņu un stāstu pēcpusdie-
nu „Rudens stāsti Kaldabruņā”. Iecere 
par šādu notikumu radās jau pirms gada, 
kad iepazināmies ar folkloristu un varenu 
stāstnieku Gunti Pakalnu. Tāpat – bied-
rības vidē runājot par pasākumiem, kas 
būtu saistoši tieši gados vecākajiem un ar 
dzīves pieredzi bagātākajiem cilvēkiem, 
nonācām pie idejas, ka tieši Stāstnieku 
sarīkojums būtu tas formāts, kas dod ie-
spēju visiem satikties, izrunāties, uzklau-
sīt citu stāstus un dalīties ar savējiem. 

Arī gatavošanās šim notikumam bija 
nopietns process – saturu un pēcpusdie-
nas norises ar Gunti Pakalnu apspriedām 
jau no vasaras vidus. Oktobra sākumā pa 
Kaldabruņu sāka ceļot ielūgumi, ar kuru 
izplatīšanu talkā nāca gan biedrības bied-
ri, gan pagasta pastniece. Neraugoties uz 
to, ka pasākums sākumā bija paredzēts 
tikai Kaldabruņas iedzīvotājiem, ar prieku 
sagaidījām viesus – atraktīvās stāstnieces 
no Slates, Rubeņiem un Dunavas. Kopu-
mā sapulcējāmies vairāk nekā četrdes-
mit cilvēki, un vietas Kaldabruņas skolas 
ēdamzāle bija tik vien kā pietiekami, lai 
visi saspiestos silti un draudzīgi.

Pasākumu ar skaistu koncertu at-
klāja  folkoras kopa „Dignōjīši” Aīdas Bi-
kaunieces vadībā,  jānožēlo tikai tas, ka 
mazajiem stāstniekiem tālāka līdzdalība 
pasākumā izpalika, jo bija jāsteidzas sa-
gaidīt Izglītības un zinātnes ministrs, kurš 
tieši šajā dienā apmeklēja Dignājas pa-
matskolu. 

Ņemot vērā to, ka ir veļu laiks, pasā-
kuma pirmajai daļai Guntis Pakalns bija 
izvēlējies šīs tēmas stāstus un pasakas, 
un, jāatzīst, ka nemaz tik daudz pie vārda 
pats Dižais stāstnieks netika, jo, izrādās 
– vareni stāstītāji esam arī mēs paši. Bija 
gan ko brīnīties, gan ko smieties, un šķir-
ties negribējās nepavisam. 

Šķiet, vienas no labākajām atsauks-
mēm, kādas vien iespējamas, dzirdējām 
otrajā dienā: „Viss jau bija labi, tikai – va-

jadzēja sākt agrāk! (pasā-
kuma sākums bija 13.00) 
Citādi – tā gribējās vēl 
palikt un izrunāties, bet 
tak pie lopiem jāsteidzas, 
tumsa klāt!” 

Un – stāstīšana jau 
nebeidzas ar piektdienas 
vakaru... vēl visu šo nedē-
ļu, tiekoties ar cilvēkiem, 
dzirdam krietnu tiesu 
pārteidzošu stāstu – jo, 
lūk, visu taču vienā reizē 
nevar ne atcerēties, ne iz-
stāstīt. Tādēļ arī esam no-
lēmuši, ka šis pasākums 
būs regulārs. Ja ne ātrāk, 
tad nākamajā rudenī  atkal 
nāksim ar saviem stāstiem 
uz bijušo Kaldabruņas 
skolu.
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Te pa atmiņu tiltiem mēs aizejam sa-
tikt cits citu un paši sevi pirms daudziem 
gadiem, pirms dažiem mēnešiem, pirms 
dažiem mirkļiem...

Piektdien, 25. oktobrī, bērnudārzs 
„Zelta sietiņš” (tagad Rubeņu pamatsko-
las pirmsskolas grupa „Zelta sietiņš”) atzī-
mēja iestādes 25 gadu jubileju. Pasākums 
iesākās ar Evitas dziedāto dziesmu „Zelta 
sietiņš”. Tad pēkšņi no stropa atlidoja Bitī-
te, kura jautāja, vai nav nokavējusi šo sva-
rīgo pasākumu. Pa ceļam esot tikusies ar 
izglītības ministru, pastāstījusi par šo jau-
ko pasākumu Rubeņos. Bet tā kā minis-
tram neesot bijušas līdzi dāvanas, tad viņa 
nolēmusi doties uz pasākumu viena pati.

Direktore pastāstīja par bērnudārza 
dibināšanu, par pirmajiem darbiniekiem, 
par grūtībām, kas skārušas bērnudārzu 
šo gadu laikā. Bet neskatoties uz visu to, 
bērnudārzs ir saglabāts un darbojas jop-
rojām. Prieks un gandarījums ir par to, ka 
bērnudārzu ir izdevies saglabāt, ka ir izvei-
dojusies saliedēta un draudzīga koman-
da, kas šeit strādā. Katrs mīl savu darbu 
un bērnus, citādi nemaz šo darbu neva-
rētu veikt.

Koncerts turpinājās ar bērnudārza 
bērnu dziesmām un dejām, kurās iesais-
tījās un līdzdarbojās visi dārziņa bērni, arī 
paši mazākie. Apsveikt bērnudārzu ar jau-
ko dziesmu par kartupeli bija ieradušies 
arī 1. klases skolēni, kuri vēl pirms dažiem 
mēnešiem bija dārziņa audzēkņi. Ar dzies-
miņām par rudeni un lietutiņu sveicēju pul-
kā bija Mareks, Ralfs, Evelīna, Līga, Māris 
un Artūrs. Starp priekšnesumiem Bitīte lika 
veikt dažādus uzdevumus: izteiksmīgi lasīt 
dzejoli, nedaudz padejot, ievingrināt balsis 
ar mēles mežģiem, pirms dziedāja „Kanti-
lēnas” meitenes. Ļoti atraktīvs bija ansam-
bļa priekšnesums ar šova elementiem, iz-
pildot bērnu dziesmiņas „Ciku, caku, šuju 
lellei jaku” un „Sēņotāji”. Bērniem bija liels 
prieks par ezīša salasītajām sēnēm, kuras 
pēc koncerta varēja arī nogaršot.

Pēc koncerta sekoja viesu apsveiku-
mi. Pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kur-
me bija sagādājusi gardu pārsteigumu – 
lielu torti ar 25 svecītēm, kuras visiem ko-
pīgi bija jānopūš, iedomājoties vēlēšanos.

Izskanēja aptiekas un ambulances 
darbinieku vēlējumi bērniem un darbinie-
kiem.

Jaukus vēlējumus bērnudārzam, bēr-
niem un darbiniekiem veltīja bijusī audzi-
nātāja Anna Tamane, mūzikas skolotāja 
Iveta Januševska, kā arī mūsu pagasta 
uzņēmēji Rita un Andis Timofejevi. Pašu 
lielāko dāvanu Andis bija paslēpis savā 
automašīnā. Trīs milzīgas baravikas tagad 
priecē bērnus, vecākus, darbiniekus un 
ciemiņus, kas iegriežas bērnudārzā.

Jubileju svin bērnudārzs „Zelta sietiņš”

Bet lai sagatavotos jubilejas pasā-
kumam, bija nepieciešama arī vecāku 
palīdzība. Vecāki kopā ar bērniem veido-
ja izstādi „Manam bērnudārzam svētki”. 
Paldies vecākiem par izdomu, veidojot šo 
izstādi. Īpašs paldies Kristofera mammai, 
kuras gatavotie putni rotāja zāli.

Mūsu bērnudārza lepnums ir audzēk-
ņi un viņu vecāki. Tieši sadarbība ar ve-
cākiem dod gandarījumu par paveiktiem 
darbiem.

Priecājas draugi un priecājas ciemiņi,
Bērnudārzam jau divdesmit pieci gadiņi.
Priekos un bēdās tie bijuši kopā
Lielie un mazie kā bitītes stropā.
Lai arī turpmāk šais saulainajās mājās
Priecīgi brīži kā medutiņš krājas!
Bēdas lai projām ripo kā pipari,
Lai te aug gudri un veseli ķipari!

Džo Annas Merilas vārdi „...Mīlestība 
atspirdzina bērnu ātrāk nekā rotaļlietas. 
Mīlestība tiek dāvāta caur pārbaudīju-
miem. Mīlestība norāj, pārmet un ir atsau-
cīga. Mīlestība rāpo ar zīdaini, staigā ar 

bērnu, skrien ar pusaudzi, tad apstājas, 
ļaujot jaunībai aiziet briedumā. Mīlestība ir 
atslēga, kas spēj atvērt bērna sirdi...”

Paldies skolas bērniem par interesan-
to skolas avīzi, kas bija veltīta bērnudār-
zam. Paldies Jēkabpils novada pašvaldī-
bai, Rubenes pagasta pārvaldei, skolai, 
vecākiem. Paldies visiem par ziediem, 
dāvanām un laba vēlējumiem! Sirsnīgs 
paldies visiem bijušajiem bērnudārza dar-
biniekiem, kuri ciemojās pie mums! Mēs 
visus ļoti, ļoti gaidījām. Paldies visiem!

Prieks ir izstarot un izdalīt,
izdalīt to,
kas mums pieder,
vienalga, vai tā ir maize
vai māja,
doma vai sapnis
un zināt,
ka ir kāds, kas to saņem
  (Z. Mauriņa)

„Zelta sietiņa” darbinieki
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Ābeļu pagasts
15.11. plkst.18.00 Tautas namā  

Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 95. gadadie-
nai. Apbalvošana. Koncerts

Dunavas pagasts
16.11. plkst. 18.00 Tadenavas klu-

bā dokumentāla fi lma  „Četreiz katrs 
viens”. Ata Klimoviča, Pāvela Širova un 
Sandija Semjonova kopdarbs

15.11. plkst. 12.00 skolā – tradīciju 
zālē Latvijas Valsts gadadienai veltīta 
svinīga pēcpusdiena

22.11. plkst. 19.00 skolā – tradīciju 
zālē tematisks pasākums pie tējas ta-
ses „Es dzīvoju tepat starp jums”  Vie-
sojas – Aivars un Skaidrīte Pugači

Dignājas pagasts
15.11. plkst. 19.00 Dignājas sko-

las zālē Valsts svētkiem veltīt svinīgais 
pasākums „Latvietis Latviskā Latvijā”

plkst. 22 00 groziņballe kopā ar 
Viesturu

30.11. plkst. 14 00 Dignājas sko-
las zālē groziņballe senioriem „Ziedu 
balle”, sumināsim 2013. gada apaļo ju-
bileju (60; 65; 70; 75; 80; 85; 90) gaviļ-
niekus, muzicēs „Daugavas vāravas”

Kalna pagasts
17.11. plkst. 18.00 kultūras namā 

Jēkabpils novada svinīgs pasākums, 
veltīts Latvijas Republikas proklamēša-
nas 95. gadadienai

Programmā:  svētku koncerts; ap-
balvošana, balle

01.12. plkst. 14.00 kultūras namā 
koncerts „Ir atkal laiks, kad sveces ie-
nāk mājā…” (piedalās kultūras nama 
amatierkolektīvi)

Pirmās sveces aizdegšana adven-
tes vainagā

Leimaņu pagasts
15.11. plkst. 19.00 Leimaņu tautas 

namā svinīgs sarīkojums, veltīts Latvi-
jas proklamēšanas gadadienai

23.11. plkst. 14.00 teātra izrāde 
– Ināra Bauvere „Savedēji”. Viesojas 
Zīlānu kultūras  nama teātra draugu 
kopa „Patapa”

Rubenes pagasts
15.11. plkst. 13.00 Rubenes kul-

tūras namā Valsts svētkiem veltīts svi-
nīgs pasākums un koncerts. Piedalās 
Rubenes pamatskolas audzēkņi un 
Madonas kultūras nama pašdarbības 

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”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Mans mūža sargs
Būs koka krusts
Un akmens smags,
Kur vārds mans kalts...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Inta Bite 
20.02.1943. – 30.09.2013.

Zenta Orste 
13.06.1937. – 23.10.2013.

Arnis Briedis 
20.07.1925. – 22.10.2013.

Olga Būka 
28.11.1939. – 29.10.2013.

Igors Dorobļajs 
21.11.1943. – 30.10.2013.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 
Saule, mīlestība – abas ļauj tam 
atraisīties, plaukt. 
Tēvs, māte – otra saule. 
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības 
radīts, bērniņš gaismas ceļu iet. 
 /Paulīne Bārda/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā oktobrī reģistrētas 3 dzimšanas:

Kristīne, Lauris, Kristaps
                                                                                   

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!veselību, bērniņu audzinot!

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
novembrī, decembrī

21.10. – 19.11. Dignājas pagasta 
pārvaldes 1. stāva zālē Vasilisas Va-
silišinas izšūto gleznu izstāde, kura 
bija apskatāma arī XXV Dziesmu un 
XV Deju svētku ietvaros Vērmaņdārzā
25.11. – 13.12. Dignājas pagasta 
pārvaldes 1. stāva zālē foto izstāde 
veltīta XXV Dziesmu un XV Deju svēt-
kiem „Māksla būt kopā caur kultūru”
11.11.  – 19.11. Ābeļu pagasta  klu-
biņā „Ābeļzieds” rokdarbu izstāde 
15.11. – 15.12. Rubenes kultūras 
namā foto izstāde „Mūsu cilvēki – 
mūsu vērtība”
04.11. – 22.11. Dunavas sabiedris-
ko resursu centrā foto izstāde veltīta 
XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem 
„Māksla būt kopā caur kultūru”
Zasas kultūras nama izstāžu zālē 
novembrī skatāma izstāde – Tautas 
frontei – 25. 
Līdz 15. novembrim skatāma izstā-
de  „Sakoptākais pagasts Jēkabpils 
novadā – 2013”

kolektīvi
15.11. plkst. 21.00 Svētku balle. 

Spēlē grupa „Daugavieši”
30.11. plkst. 11.00 kultūras namā 

Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palā-
das” viesizrāde „Ontons  i Anne”

Zasas pagasts
15.11. plkst. 15.00 kultūras namā 

Latvijas republikas proklamēšanas ga-
dadienai veltīts pasākums „Nāk rudens 
apgleznot Latviju”

15.11. plkst 22.00 kultūras namā 
balle kopā ar grupu „Airi” (Līvāni)

07.12. plkst. 19.00 kultūras namā 
pasākums – koncerts „Atnāc ar savu 
dziesmu un nesaki, ka tev ir bail”. Pēc 
pasākuma balle kopā ar grupu „Dauga-
vieši”

 Citas aktivitātes
25.11. plkst. 10.00 Klubiņā Ābeļ-

zieds šūšanas nodarbība
Biedrības „Dzīves prasme” no-

darbības:
13.11. plkst. 12.00 Groziņu izgata-

vošana no papīra
20.11. plkst. 12.00 stikla apglez-

nošana
27.11. plkst. 12.00 Adventes vai-

nagu kompozīciju izgatavošana


