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Prognoze 2014. gadam

Jūs dvēsele, 
Kura mūsu jaunību rotā.
Jūs labestība,
Kas cilvēkiem starot liek.
  (K. Apškrūma)

Sveicam visus 
Jēkabpils novada 

pedagogus 
Skolotāju dienā!

Lai izdodas ikdienā 
nosargāt sirdsdegsmi, 
radošu garu, iemantot 

un saglabāt savu skolēnu 
mīlestību!

Jēkabpils novada pašvaldība
Izglītības un kultūras pārvalde

Finanšu ministrijas sagatavotais 
2014. ga da budžeta projekta portfelis 
aizceļojis uz Saeimu, uz budžeta komisi-
ju caurskatīšanai. Sagatavotais projekts 
nodots bez Latvijas Pašvaldību savienī-
bas parakstītas vienošanās par šo do-
kumentu, jo nav ievēroti līdzvērtīgi valsts 
budžeta un pašvaldību budžeta pieaugu-
ma tempi.

Pašvaldību budžeta veidošanas 
bāze ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
2013. gadā no tā pašvaldības saņēma 
80%, Valsts 20%. Šī nodokļa īpatsvars 
pašvaldībās ir pats būtiskākais, turpre-
tim Valsts budžetam tas sastāda niecīgu 
daļu.

Ar 2014. gadu sāks darboties darba-
spēka nodokļa mazināšanas pasākumi, 
kas iedzīvotājiem dos nelielu atviegloju-
mu nodokļu nastai un būtu jāpieaug tīra-
jiem ienākumiem. Lai pašvaldībām kom-
pensētu šo ietekmi uz ieņēmumiem un 
nodrošinātu nelielu pieaugumu, taisnīgs 

IIN sadalījums būtu 84% pašvaldībām 
un 16% valstij, jo jārēķina energoresursu 
cenu pieaugums, minimālās darba algas 
pieaugums, izdevumi pārejai uz EUR, Iz-
glītības likuma prasības un citu pieaugo-
šo funkciju pildīšana. 

Tomēr valdošā koalīcija izliekas to 
nemanām ar domu – gan jau izdzīvos.

Nekas iepriecinošs nav sagaidām 
par pašvaldību autoceļu kopšanu un uz-
turēšanu, nemaz nerunājot par nopietnā-
ku uzlabošanu. Plānotas mērķdotācijas 
ar 1,85% pieaugumu pret 2013. gada 
faktu. Vietējo valsts ceļu attīstībā valdība 
plāno atvēlēt vien apmēram piekto daļu 
no nepieciešamajiem līdzekļiem. 

Šāda attieksme pret pašvaldībām un 
deklarēto valsts vienmērīgu attīstību nav 
pieņemama. Budžeta projekts nodots 
caurskatīšanai politiķiem. Sekosim līdzi 
viņu darbībai. 

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Tautas  frontei  25
Kopš Latvijas valsts neatkarības at-

jaunošanas un tā laika notikumiem pagā-
juši vairāk nekā 20 gadi. Daudzi latvieši 
šaubās – lepoties ar savu valsti, vai do-
ties prom? Visgrūtāk sevi motivēt strā-
dāt mūsu valsts labā ir paaudzei, kura 
uzaugusi jau neatkarīgajā Latvijā. Trešās 
atmodas notikumi ir joprojām dzīva lie-
cība par mūsu tautas spēju mobilizēties 
kopējam veikumam. Šāda mobilizācija 
notika 1988. gada 8. oktobrī nodibinoties 
Tautas frontei. Tās spēks bija ticība Lat-
vijas Republikas atjaunošanai. Atceroties 
to dienu notikumus, cilvēki atzīst, ka tādu 
vienotības sajūtu nekad vairāk nav izju-
tuši. Šodien kā nekad vajadzīgs impulss 
sabiedrības aktivizēšanai. Atmodas aktī-
vo cilvēku klātbūtne mūsdienu sabiedris-
kajos procesos varētu būt šāds impulss . 
Ticība valstiskumam ir tas, kas joprojām 
mums vajadzīgs arī šodien.

Kultūras ministrija gada sākumā iz-
sludināja projektu konkursu „Par Tautas 
frontes 25 gadu jubilejas pasākumu īs-
tenošanu Latvijas reģionos”. Zasas bib-
liotēka kā institūcija iesniedza projektu 
„Atmiņu ugunskurs Jēkabpils novadā 

joprojām dzīvs”. Projekts ir guvis atbal-
stu un fi nansējumu, lai arī mūsu novadā 
tiktu pieminēti cilvēki, kuri pirms 25 ga-
diem stāvēja pie Tautas frontes šūpuļa. 
Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot 
pārvietojamo izstādi. Projekta sadarbī-
bas partneri ir visas novada kultūras un 
izglītības iestādes, tāpēc aicinu iestāžu 
vadītājus apzināt sava pagasta cilvēkus, 
kuri piedalījās Tautas frontes dibināšanā. 
Savāksim materiālus un fotogrāfi jas par 
tā laika notikumiem, lai varētu izveidot 
pilnvērtīgu izstādi, kura varētu kalpot par 
noderīgu materiālu izglītības iestādēs. 
Vācot un apkopojot materiālus, atmodas 
laika aktīvo cilvēku liecības, aktivizēsim 
jauniešu pilsonisko līdzdalību mūsu 
valsts sabiedriskajos procesos. Veicinā-
sim „atmiņas institūciju” sadarbību savā 
novadā.

Pasākums „Atmiņu ugunskurs Jē-
kabpils novadā joprojām dzīvs” notiks 
29. oktobrī Zasas kultūras namā. Sīkāku 
informāciju iegūsiet zvanot uz Zasas bib-
liotēku 20371521 vai rakstot e-pastu: ine-
segrauze@inbox.lv.

Aicinot uz sadarbību,
I. Grauze,

 Zasas bibliotēkas vadītāja

Aicinājums
Aicinām līdz 2013. gada 17. ok-

tobrim iesniegt Jēkabpils novada 
kandidātu aprakstus apbalvošanai 
2013. gada 18. novembra svētkos.

Lūdzam aprakstus iesniegt pēc 
iespējas precīzus un pilnīgus, konkrēti 
norādot apbalvojumam pieteiktās per-
sonas sasniegumus, kā arī motivāciju, 
kādēļ tieši šī persona apbalvojama 
2013. gada Valsts svētkos. Tāpat aici-
nām rūpīgi izvērtēt iesniegumu  skaitu, 
lai komisijai nenāktos atteikt apbalvoju-
ma piešķiršanu. 

Ar nolikumu par Goda rakstu, atzi-
nības rakstu un citu apbalvojumu pie-
šķiršanas kārtību, kā arī – 18. novem-
bra svētkos apbalvojamo nomināciju 
sarakstu var iepazīties novada mājas-
lapā.  Pieteikumi iesniedzami Jēkab-
pils novada pašvaldības administrācijā 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI
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Jēkabpils novada domes 19. septembra sēdē izskatītie jautājumi
Nr.
p.k. Lēmuma nosaukums

1. Par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam apstiprināšanu

2. Par Jēkabpils novada pašvaldības namu apsaimniekošanas tarifa un dzīvojamo telpu īres tarifu apstiprināšanu euro valūtā

3. Grozījumi 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr. 293 „Par komunālo tarifu apstiprināšanu”

4. Par Jēkabpils novada kultūras iestāžu pasākumu biļešu cenas  euro valūtā apstiprināšanu

5. Par u pakalpojumu, ko sniedz Jēkabpils novada pašvaldība un iestādes euro valūtā

6. Par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu  sniegto maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu maksas apstiprināšan euro valūtā

7. Par Jēkabpils novada pašvaldības skolu ēdnīcu pusdienu cenas noteikšanu euro valūtā

8. Par grozījumiem 2013. gada 23. maija  lēmumā Nr. 204. „Par Jēkabpils novada sociālā aprūpes nama „Mežvijas” maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu”

9. Par grozījumiem noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtība”

10. Par zemes gabalu izņemšanu no rezerves zemes fonda saraksta (kadastra Nr. 56480050131, Ābeļu pagasts)

11. Par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-26, Brodos,  Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu - vienkāršoto renovāciju

12. Par īres tiesību piešķiršanu (Vineta Podskočija, „Tranšejas”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)

13. Par īres tiesību piešķiršanu (Lelde Žagare, „Mazaizpurvi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)

14. Par īres tiesību piešķiršanu (Jānis Rugainis, „Desāres”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads)

15. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Sila iela 2A-8, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu  (Anita Ķikute, Sila iela 
2A-8, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā)

16. Par Jēkabpils novada pašvaldībā ārpustiesas īres, komunālo parādu piedziņu

17. Par finansējuma iedalīšanu pamatizglītības programmas īstenošanai

18. Par piemaksu noteikšanu  skolu direktoriem par pirmsskolas grupām

19. Par „Nolikuma par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu

20. Par Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

21. Par Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu
22. Par Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu

23. Par Izglītības un kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

24. Par Jēkabpils novada domes lēmuma atcelšanu

25. Par saistošajos noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu

26. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu

27. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”” apstiprināšanu

28. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada 24. janvārī saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu

29. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu

30. Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi”” apstiprināšanu

31. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

32. Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Jēkabpils novadā” apstiprināšanu

33. Par priekšsēdētāja komandējumu uz Vāciju

34. Par priekšsēdētāja komandējumu uz Rumāniju

35. Par saistošajos noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils novadā” apstiprināšanu

36. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2011. gada 21. aprīļa noteikumos „Jēkabpils novada pašvaldības iekšēja kārtība 
publisko iepirkumu likuma nereglamentēto iepirkumu līdz LVL 3000 (piegādēm un pakalpojumiem) un līdz LVL 10000 (būvdarbiem) 
veikšanai”

37. Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2009. gada 23. septembra noteikumos „Kārtība, kādā novada domes priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, un pārvaldes vadītājs rīkojas ar novada domes mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz 
saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām”
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Saistošie noteikumi 
Nr. 10/2013
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 321 (protokols Nr. 14) 

Grozījumi Jēkabpils novada 
pašvaldības 2009. gada 
17. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 
„Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu un 10. panta trešo 
daļu, 33. pantu un 36. panta otro daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas 2009. gada 17. septembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2.1. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 90,00” ar skaitli un vārdu 
„128,06 euro”.

2. Aizstāt 4.1. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 200,00” ar skaitli un vārdu 
„284,57 euro”.

3. Aizstāt 5.1. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu 
„71,14 euro”.

4. Aizstāt 5.3. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu 
„71,14 euro”.

5. Aizstāt 8.1.2. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 10,00” ar skaitli un vārdu 
„14,23 euro”.

6. Aizstāt 8.1.2.1. punktā apzīmēju-
mu un skaitli „LVL 25,00” ar skaitli un vār-
du „35,57 euro”.

7. Aizstāt 9.1.2. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu 
„28,46 euro”.

8. Aizstāt 10.1.3. punktā apzīmēju-
mu un skaitli „LVL 15,00” ar skaitli un vār-

Domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi
du „21,34 euro”.

9. Aizstāt 10.1.4. punktā apzīmēju-
mu un skaitli „LVL 175,00” ar skaitli un 
vārdu „249,00 euro”.

10. Aizstāt 11.2.1. punktā apzīmē-
jumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un 
vārdu „71,14 euro”.

11. Aizstāt 11.2.2. punktā apzīmē-
jumu un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un 
vārdu „71,14 euro”.

12. Aizstāt 11.2.3. punktā apzīmē-
jumu un skaitli „LVL 80,00” ar skaitli un 
vārdu „113,83 euro”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi 
Nr. 11/2013 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 322 (protokols Nr. 14) 

Grozījumi Jēkabpils novada 
pašvaldības 2009. gada 
17. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 
„Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. pan-
ta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas 2009. gada 17. septembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils nova-
dā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.1.1. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 100,00” ar skaitli un vārdu 
„142,29 euro”.

2. Aizstāt 3.1.2. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 50,00” ar skaitli un vārdu 
„71,14 euro”.

3. Aizstāt 3.1.3. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu 
„28,46 euro”.

4. Aizstāt 3.2. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu 

„28,46 euro”.
5. Aizstāt 3.3. punktā apzīmējumu 

un skaitli „LVL 25,00” ar skaitli un vārdu 
„35,57 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL 
50,00” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”.

6. Aizstāt 3.4.4. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 5,00” ar skaitli un vārdu 
„7.11 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL 
20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.

7. Aizstāt 3.5.4. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 150,00” ar skaitli un vārdu 
„213,43 euro”.

8. Aizstāt 3.6.2. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 20,00” ar skaitli un vārdu 
„28,46 euro”.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi 
Nr. 12/2013 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 323 (protokols Nr. 14) 

Grozījumi Jēkabpils novada 
pašvaldības 2010. gada 
26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 24 
„Jēkabpils novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu 

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas 2010. gada 26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 24 „Jēkabpils novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpoju-
mu saņemšanas kārtība”  šādu grozīju-
mu:

1. Aizstāt 32. punktā apzīmējumu 
un skaitli „LVL 150,00” ar skaitli un vārdu 
„213,43 euro”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

E. Meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Saskaņā ar Jēkabpils novada do-
mes 2013. gada 19. septembra lēmumu 
Nr. 297 ir apstiprināta Jēkabpils novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 
2030. gadam. Jēkabpils novada ilgtspē-

Paziņojums par Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014. – 2030. gadam apstiprināšanu

jīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.
gadam materiāli ir pieejami Jēkabpils 
novada pašvaldībā (Rīgas iela 150a, Jē-
kabpils) un Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā, „Attīstī-
bas plānošanas dokumenti”.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir 
hierarhiski nozīmīgākais plānošanas do-
kuments pašvaldībā, saskaņā ar kuru 
izstrādā un groza citus pašvaldības attīs-
tības plānošanas dokumentus (attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu, lokāl-
plānojumu, detālplānojumu,).

Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta 
ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004. 
„Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” ietvaros

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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 Mūsu avīzē bieži rakstām par paš-
valdības projektiem, lepojamies ar ak-
tivitāti  Eiropas Savienības līdzekļu pie-
saistē. Tomēr – iedzīvotājiem ir pietiekmi 
daudz neskaidrību par to, kā tieši notiek 
projektu ieviešana. Kādi ir to veidi? Kā 
notiek izstrāde? Tāpat – daudzi citi jau-
tājumi. Dažus no tiem lūdzām skaidrot 
atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem.

Cik daudz projektu mums 
novadā šobrīd ir ieviests? un 
cik ir ieviešanas procesā? 

Skaidro projektu speciāliste Gun-
ta Dimitrijeva: „Kopš Jēkabpils novada 
izveidošanās pašvaldība ir īstenojusi 
56 dažādu fondu un programmu pro-
jektus. Pašlaik īstenošanas procesā 
ir 6 Leader+ programmas projekti, 4 
Kohēzijas fonda līdzfi nansēti prasībām 
neatbilstošu atkritumu izgāztuvju re-
kultivācijas projekti, 2 ES Mūžizglītības 
programmas projekti, 3 ERAF līdzfi nan-
sēti ūdenssaimniecības projekti, 2 ESF 
līdzfi nansēti projekti, 1 Sorosa Fonds 
Latvija līdzfi nansēts projekts, kā arī vai-
rāki mazāka apjoma projekti. Bez tam 
ir apstiprināts pirms diviem gadiem ie-
sniegtais LatLit pārrobežu sadarbības 
programmas projekts, bet līgums vēl 
nav noslēgts. Vērtēšanā ir viens KPFI 
programmas projekts.”

Kādi ir projektu veidi? 
Ar ko tie atšķiras? 
Kādi ir galvenie finansētāji?

Gunta Dimitrijeva skaidro: „Projektus 
varam iedalīt divās lielās grupās – infra-
struktūras (cietie projekti) un aktivitāšu 
jeb tautā tie tiek saukti par mīkstajiem 
projektiem. Infrastruktūras projektos pa-
rasti notiek būvniecība, nopietna apjoma 
iegādes, savukārt aktivitāšu projektos 
iedzīvotājiem, tai skaitā speciālistiem, ir 

Kā tiek ieviesti projekti novadā? 
iespēja piedāvāt apmācības, pieredzes 
apmaiņu, pētniecību un citas ar personālo 
un profesionālo kompetenču paaugstinā-
šanu saistītus pasākumus. Ir arī program-
mas, kur vienā projektā ir gan cietās un arī 
mīkstās aktivitātes. Piemēram, projektā, 
kura rezultātā ir izveidots amatniecības 
centrs „Rūme” bija gan būvniecība, gan 
arī pieredzes apmaiņa un apmācības. 
Projektos ir arī dažādas lomas – varam būt 
izstrādātāji, budžeta turētāji un projekta īs-
tenotāji, bet ir arī iespēja darboties projek-
tā kā partnerim, kuram nav sava budžeta, 
bet ir iespēja līdzdarboties aktivitātēs. Va-
ram arī pašvaldības  projektus iedalīt pēc 
lokālas un starptautiskas nozīmes. Tā kā 
mūsu valsts maksā savu līdzdalības mak-
su Eiropas Savienībai vai kādās citās ap-
vienībās, tad būtu muļķīgi un bezatbildīgi 
nestartēt starptautisko projektu konkur-
sos, lai gūtu fi nansējumu, kas lieti noder 
jaunas pieredzes apguvei, kas īpaši ir ne-
pieciešams profesionālai izaugsmei. Daž-
reiz daļai iedzīvotāju nav skaidrs, kādēļ 
kādā projektā tiek fi nansētas aktivitātes, 
kuras tiem šķiet nevajadzīgas, tad ir vērts 
padomāt, ka esam dažādi un atšķirīgas ir 
mūsu vajadzības un uzskati. Manuprāt, 
projektos vienmēr ir jādod iespēja piedalī-
ties iespējami plašākam cilvēku lokam. Tā 
kā programmu un fondu prasības ir atšķi-
rīgas un mums strikti ir jāievēro fi nansē-
tāju izstrādātās vadlīnijas un nosacījumi, 
tad arī veidojot projektu iesniegumus, va-
dāmies no diviem faktoriem – mūsu aps-
tākļiem un vajadzībām, kas tiek „ielikti” 
attiecīgajā formātā.” 

Kādā veidā tiek izvirzītas 
projektu idejas? Kas to dara? 
Vai arī vienkārši iedzīvotāji par 
ieteikt savas idejas? un pie kā 

jāgriežas, lai par tām runātu?

Uz šo jautājumu atbild teritoriālās 
plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša: 
„2011. gadā novada dome apstiprināja 
Jēkabpils novada Attīstības programmu 
2012. – 2018. gadam. Šajā programmā 
arī ir nosauktas tās prioritātes, ko mēs 
attīstām. Jebkurai projekta idejai ir jāat-
bilst Attīstības programmā noteiktajiem 
uzdevumiem. Reāli gan notiek  tā, ka tad, 
kad tiek izsludināts kāds projektu kon-
kurss, tiek vērtēts vai tajā pašvaldība var 
piedalīties un vai ar šī projekta realizāciju 
var sasniegt kādu uzlabojumu esošajā 
situācijā. Jāsaka arī, ka projektu idejas 
ir ļoti grūti sagaidīt. Katru gadu pirms 
LEADER projektu izsludināšanas tiek ru-
nāts ar pārvaldēm par nepieciešamajiem 
projektiem, bet tās idejas nāk ļoti lēni. Es 
domāju, ka pārvaldes ir tā vieta, kur katrs 
iedzīvotājs var ierosināt kāda projekta 
realizāciju, jo pārvalde ir vietvara, kas at-
rodas vistuvāk iedzīvotājam. Tālāk jau tas 
ir speciālistu darbs izvērtēt projekta dzī-
votspēju un realizācijas iespējas, un gala 
vārdu saka deputāti (tautas ievēlēti, kam 
būtu jāpārzina iedzīvotāju vajadzības un 
vēlmes) ar savu balsojumu. Es vēlētos 
aktualizēt  tādu tēmu  kā deputātu tikša-
nās ar iedzīvotājiem  – cik tad bieži tās 
notiek, un cik deputāti runā ar iedzīvotā-
jiem.”

Nākamajā izdevuma „Ļaudis un dar-
bi” numurā šo tēmu turpināsim. Tādēļ 
aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesē-
jošos jautājumus par projektu ieviešanas 
tēmām. Jūsu uzdotos jautājumus skaid-
rot aicināsim pašvaldības darbiniekus. 
Jautājumus lūdzam iesūtīt pa e–pastu: 
ieva.jatniece@gmail.com.

Sagatavoja – Ieva Jātniece

PROJEKTu NORISES PAŠVALDĪBā

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Ar ELFLA LEADER atbalstu, pasā-
kuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros biedrība „Sēļu pūrs” Zasā, amat-
niecības centra „Rūme” mansarda stāvā, 
beigusi amatniecības apmācības sabied-
riskā centra telpu rekonstrukciju.

Zasā noslēdzies ELFLA LEADER projekts 
„Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs”

Biedrība amatniecības apmācības 
sabiedriskā centra darbības nodrošinā-
šanai no Jēkabpils novada pašvaldības 
iznomā amatniecības centra “Rūme” līdz 
šim gadam neizbūvēto mansarda stāvu. 
Projekta „Amatniecības apmācības sa-
biedriskais centrs” ietvaros veiktos jumta 
logu iebūves, jumta siltināšanas, sanitārā 

mezgla izbūves, grīdu, un griestu un sie-
nu izbūves darbus izpildīja SIA „Piri-2”. 

Rekonstrukcijas darbi ir pilnībā pa-
beigti un telpas – gatavas uzņemt mācī-
ties gribētājus. Jaunizveidotajās skaista-
jās apmācību telpās biedrība aicinās vie-
tējos iedzīvotājus apgūt zināšanas, kas 
veicinās amatnieku kvalifi kācijas celšanu 
un ekonomiskās aktivitātes veicināšanu. 
Īpaši tiks gaidīti jaunieši, kuri ir nākamās 
profesijas izvēles priekšā un vēlas palikt 
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Jēkabpils novadā uzsāk divus jaunus 
ūdenssaimniecības attīstības projektus

Zasā noslēdzies ELFLA LEADER projekts 
„Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs”

Aktivitātes  projekta „Cross border 
cooperation between reģions in Latvia 
and Romania  to improve educational  
offer” /COACTION/(Pārrobežu sadar-
bība starp reģioniem Latvijā un Rumā-
nijā izglītības piedāvājuma uzlaboša-
nai) ietvaros.  

Projekta aktivitātes 
Zasas vidusskolā

Ir izveidota pārvietojamā foto izstā-
de par aktivitātēm vasarā. Tā ir izstādīta 
skolas vestibilā, Zasas kultūras namā, kā 
arī demonstrēta piecu novadu izglītības 
iestāžu darbiniekiem skolotāju konferen-
cē Aknīstes vidusskolā. Septembrī aktīvi 
notika plānošana par semināriem, tai 
skaitā izbraukuma semināru skolotājiem, 
lai efektīvi izmantotu vietējos resursus. 
Pašlaik notiek prezentāciju sagatavoša-
na starptautiskai sanāksmei Rumānijā, 
uz kuru dosies skolotāji B. Gabranova, Z. 
Goldberga, N. Balode. Par projekta no-

risi vecāki tika informēti sanāksmē, kas 
notika 13. septembrī. Viņiem bija iespēja 
iepazīties ar informāciju par to, kā izglītība 
tiek organizēta Rumānijā, Vecāki atzinīgi 
novērtē projekta aktivitātes. 

O. Spēka,
Projekta darba grupas vadītāja, 

Zasas vidusskolas direktore 

Projekta sanāksme 
pie partneriem – Vulcana-Bay
pašvaldībā, Rumānijā

Projekta „Coation”, kuru īsteno paš-
valdība, iesaistot Zasas vidusskolu un 
Rubenes kultūras namu, pirmais gads ir 
pagājis. Šogad jauni uzdevumi un pro-
jekta noslēgums vairs nav tālu, vairs tikai 
8 mēneši, bet darāmā daudz – jāizveido 
brošūra, jāorganizē atlikušie semināri 
skolotājiem, pasākumi, no kuriem projek-
ta noslēguma konference notiks nākošā 
gada pavasarī. Tajā piedalīsies arī mūsu 
partneri no Vulcana-Bay pašvaldības. 

Septembris un oktobris projektā 
ir samērā aktīvi mēneši. Pašvaldības 
mājas lapā esam aicinājuši pieteikties 

Jēkabpils novada pašvaldības teri-
torijā Kalna pagasta Dubultu ciemā un 
Rubenes pagasta Slates ciemā ir uzsāk-
ta ūdenssaimniecības attīstības projektu 
īstenošana darbības programmas „Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivi-
tātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros. Kalna pagas-
ta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale 
un Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Intra Kurme ir jauno projektu vadītājas. 
Augusta beigās katra projektu vadītāja 
parakstīja vienošanos ar Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru par Eiropas Sa-
vienības fonda projekta īstenošanu un 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfi-
nansējuma piešķiršanu. 

Kalna pagasta pārvalde ir finan-
sējuma saņēmējs un projekta „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība Jē-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

mobilitātes dalībniekus, kā rezultātā ir 
zināmi visi desmit starptautiskās sanāks-
mes dalībnieki.  Bez augstāk minētajiem 
skolotājiem no Zasas vidusskolas uz 
Vulcana-Bay pašvaldību dosies domes 
priekšsēdētājs E. Meņķis, projekta koor-
dinatore G. Dimitrijeva, deputāts, sporta 
darba organizators A. Kokins, B. Vaivo-
de un I. Tomāne no projekta īstenošanas 
grupas, pieaugušo izglītotāji no Rubenes 
KN I. Kantāne un S. Radiņa. Lai efektīvi 
izlietotu projekta finanšu resursus, pirms 
aviobiļešu iegādes tika veikta cenu ap-
tauja. Sanāksme notiks no 21.10. līdz 
26.10., tās laikā apmeklēsim vairākas 
pašvaldības, izglītības iestādes, tiksimies 
ar skolēniem, pedagogiem, vadītājiem, 
iepazīsim jaunu pieredzi, bet svarīgākais 
darbs ir demonstrēt sasniegtos projekta 
rezultātus un plānot turpmākos uzdevu-
mus, lai varam pilnībā sasniegt projekta 
mērķi. 

Paldies I. Tomānei, O. Spēkai un vi-
siem, kuri aktīvi iesaistās projekta darbā.

G. Dimitrijeva,
Projekta koordinatore

dzimtajā novadā.
Projekta kopējais budžets LVL 

9773,28, no kuriem LVL 8379,40 ir LAD 
piešķirtais publiskais finansējums, LVL 
931,04 – Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums un LVL 462,84 – Jēkab-

pils novada finansējums sanitārā mezgla 
pilnīgai izbūvei.

Biedrība pateicas Jēkabpils novada 
pašvaldībai un Zasas pagasta pārvaldei 
par atbalstu projekta „Amatniecības ap-
mācības sabiedriskais centrs” pilnīgai 

īstenošanai, kā arī iespēju šādas mācību 
telpas izveidot tik tuvu amatnieku darbnī-
cām „Rūmē”, kur ikdienā norit profesio-
nālu amatnieku darba dzīve.

Informāciju sagatavoja biedrība 
„Sēļu pūrs”

kabpils novada Kalna pagasta Dubultu 
ciemā” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/138/040 īstenotājs. Projekta 
aktivitāšu īstenošanas laiks ir 18 mēne-
ši, tas jārealizē līdz 2015. gada 25. feb-
ruārim. Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir Ls 103 139,35. ERAF līdzfi-
nansējums sastāda 85% no attiecināma-
jām izmaksām nepārsniedzot 87 668,45 
latus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
Ls 124 798,61.

Projekta ietvaros paredzēts veikt 
ūdensvada rekonstrukciju 300m, kanalizā-
cijas tīkla jaunbūvi 450m un rekonstrukciju 
250m, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu uzstādīšanu un vecā ūdens urbuma 
tamponāžu. Projektā paredzēts palielināt 
pieslēgumu skaits kanalizācijas tīklam. 
Projekta rezultātā tiks samazināti ūdens 
zudumi Dubultu ciema ūdenssaimniecībā, 
samazināsies vides piesārņojums.

Rubenes pagastā projekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Jēkabpils nova-
da Rubenes pagasta Slates ciemā” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/118/033 
tiks īstenots 18 mēnešu laikā, tas jārea-

lizē līdz 2015. gada 22. februārim. Pro-
jekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 
82 987,06. ERAF līdzfinansējums sastāda 
85% no attiecināmajām izmaksām nepār-
sniedzot 70 539,00 latus. Projekta kopē-
jās izmaksas sastāda Ls 100 414,34. Pro-
jekta ietvaros paredzēts veikt ūdensvada 
jaunbūvi 255m, kanalizācijas kolektora 
jaunbūvi 423m, 100m kanalizācijas spie-
dvada jaunbūvi un vienas kanalizācijas 
sūkņu stacijas jaunbūvi. 

Projekta rezultātā tiks samazināts 
piesārņojuma apjoms, kas nonāk pro-
jekta teritorijā no nehērmetiskajām krāj-
tvertnēm un nekontrolētas krājtvertņu iz-
vešanas. Slates sabiedriskais centrs tiks 
nodrošināts ar kvalitātes prasībām atbil-
stošu dzeramo ūdeni.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija. 

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība.

Informāciju sagatavoja 
M. Cankale un I. Kurme 
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Sabiedriskā apspriešana dabas lieguma „Eglone” 
(Dunavas pag.) dabas aizsardzības plānam

Rudens atnācis ar priecīgu ziņu no-
vada amatniekiem – esam saņēmuši 
Jēkabpils novada sadarbības partneru 
Norvēģijā – Averojas pašvaldības ielū-
gumu arī šogad pārstāvēt mūsu novadu 
ar amatnieku skaistajiem darinājumiem 
Averojā, Ziemassvētku tirdziņā.

Tādēļ aicinu pieteikties amatniekus, 
kuri vēlas sūtīt savus darbus mūsu norvē-
ģu draugiem. Iespējams, ka jūsu adītos 
cimdus vai zeķes Ziemassvētkos dāvinās 
daudzās Averojas ģimenēs un uz svētku 

„Rūme” aicina novada amatniekus
galdiem tiks klāti jūsu izšūtie vai austie 
galdauti. 

Norvēģiem patīk vienkāršība, tīras, 
vēsas krāsas, lakoniskas formas, nevai-
nojama kvalitāte. Norvēģis savā mājā 
neienesīs neko, kas nebūs dabisks un 
atturīgs, tādēļ visus darbus, kurus vedī-
sim uz Averoju, ļoti rūpīgi atlasīsim un 
izvērtēsim, ņemot vērā iepriekšējo gadu 
pieredzi. Lūdzu amatniekus, kuri ir ga-
tavi piedalīties ar saviem darinājumiem 
šīgada braucienā, atnākt uz Rūmi vai arī 

Biedrība „Sēļu pūrs“ ar Jēķabpils 
novada atbalstsu jau otro gadu organi-
zē pārgājienu pa vēsturisko Sēlijas no-
vadu. Šogad mūsu pārgājiens noritēja 
Saukas pusē, nostaigājot 20 kilometrus. 
Kopā ar zinošo un enerģisko gidu – Ru-
dīti Urbacāni izstaigājām nozīmīgākaās 
kultūrvēsturiskās vietas ap Saukas eze-
ru un tā tuvāko apkaimi.

Tālivalža grava bija labs pārbaudī-
jums bērnu fiziskajam rūdījumam, vērī-
gumam dabā, lai atpazītu dažādus au-
gus, koku sugas, ainavas īpatnības. Uz 
Ormaņkalnu devāmies pa brikšņiem, īsti 
aizaugušām meža takām, kuras nebija 
speciāli izveidotas tūristu apmeklēju-
mam. No Ormaņkalna virsotnes pavērās 
īsts „sfumato“ vai mākslas valodā runā-
jot, bērni varēja ieraudzīt gaisa perspek-
tīvu dabā. Kāpām arī Kņāvu un Līgo kal-
nos, no kuriem tālumā varēja saredzēt 
leišmali. Pie Saukas ezera „Bincānos“ 
pārgājiena dalībnieki ierīkoja naktsmīt-
nes. Bērni cēla teltis, uz ugunskura gata-
voja ēdienu. Patīkami bija redzēt kā lielie 
palīdz „jauniņajiem“ sliet teltis un apmā-
ca citās pārgājiena gudrībās, kuras pašī 
apguvuši iepriekš. Pa lielo Saukas ezeru 
varējām vizināties ar katamarāniem un 
laivām, davāmies arī nelielā izbrauku-
mā ar velosipēdiem. Pārgājienā pieda-
lījās bērni no Zasas, Kalna un Leimaņu 
pagastiem. Ierodoties skolā bērni vēl 

telefoniski izrunāt visus ar izstrādājumu 
kvalitāti un specifiku saistītos jautājumus, 
lai vēlāk nebūtu vilšanās un nesapraša-
nās. Būšu priecīga, ja, nākot uz „Rūmi”, 
paņemsiet līdzi kādu savu darbu parau-
gu. Jūsu darbus pieņemsim līdz 3.de-
cembrim.

Gaidīšu jūs katru darba dienu 8:00 – 
16:00, „Rūmē”, Zasā vai jūsu zvanus pa 
tālruni 22335439,

Daina Alužāne, 
a/c „Rūme” koordinatore

2013. gada 21. oktobrī plkst. 
13.00Dunavas bibliotēkā (Jēkabpils no-
vads, Dunava, Dunavas skola) notiks 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
dabas aizsardzības plānam Natura 2000 
teritorijai. Plānu izstrādā Daugavpils Uni-
versitātes Sistemātiskās bioloģijas insti-

tūts (Daugavpils, Vienības iela 13, mob.
tālr. 26113065, www.eremita-meadows.
lv) LIFE programmas projekta LIFE09/
NAT/LV/000240 /EREMITA MEADOWS” 
ietvaros. Ar plāna saturu var iepazīties 
Jēkabpils novada domē (Rīgas ielā 
150a), Dunavas pagasta pārvaldē („Kas-

taņi” 7, Dunavas pagasts) un Tadenavas 
bibliotēkā (Tadenava, Dunavas pagasts) 
līdz 18. oktobrim.

Rakstiskus priekšlikumus plāna iz-
strādātājiem var iesniegt līdz 18.oktobrim 
Daugavpilī, Vienības ielā 13, 229. kab. Ai-
cināti visi interesenti!

„Sēļu ceļš“ turpinās

joprojām dalās spilgtākajos piedzīvoju-
mos un gaida atkal nākamo pārgājienu. 
Paldies Jēkabpis novada pašvaldībai, 
gidam – Rudītei, „Bincānu“ saimniecei 
Gitai Kļaviņai un Gintam Audzītim par at-
balstu pārgājiena organizēšanā.

Biedrība „Sēļu pūrs“
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Grupa dunaviešu, kuri uzsākuši mā-
cības uzņēmējdarbības pamatu apguvē, 
un citi interesenti oktobra sākumā devās 
braucienā ar mērķi iepazīties ar diviem 
darbības jomu ziņā atšķirīgiem saimnie-
košanas veidiem.

Saulaino un krāsaino rudens rītu 
vispirms baudām Asares parkā. Mūs 
sagaida parka labais gariņš Gita Liepa. 
Staigājot pa rūpīgi kopto parku, apska-
tām saules, ēnu un vecmāmiņas dobi. 
Daudzu augu krāšņuma laiks jau pagā-
jis, tomēr plāksnītes ar nosaukumiem 
liecina, cik daudz dažādu puķu, augu 
un koku te ir. Ielūkojamies arī luterāņu 
baznīcā, kuras krāšņās logu vitrāžas 
atjaunotas ar Kultūrkapitāla fonda at-
balstu. Salabots jumts, un tas ir garants 
baznīcas saglabāšanai. Lai arī draudze 
nav liela, divreiz mēnesī tā pulcējas uz 
dievkalpojumu. 

Nākamā pieturas vieta – z/s „Lie-
pas”. Saimniecība, kura strādā trīs virzie-
nos – aitkopība, piena lopkopība un tū-
risms. Saimnieks Nikolajs Curikovs mūs 
sagaida ceļa galā, un tad jau arī Latvijas 
tumšgalves ar stalti un pētoši izslietām 
galvām. Mūs interesē aitkopība, jo šī no-
zare pēdējos gados aug un attīstās, kļūst 
par ienesīgu nodarbi. Reizēm sakām – 
„Tāda kā aita!” Izrādās, tas nav nievājošs 
apzīmējums. Saimnieks smaidot teic, ka 
aitas ir gudras un atjautīgas, zina pulks-
teni, prot skaitīt, pazīst saimnieka mašī-
nu, vēro, ko viņš dara. Protams, kādai 
jau jābūt barvedei, jārāda priekšzīme, 
kad jādodas pie graudu silēm un tālāk 
ganībās, kad jānāk mājās. Izstaigājam 
aitu novietni, kur attapīgākās pamanīju-
šās ielīst barotavas vidiņā, āra aploku. 
Uzzinām, ka visas ēkas un barotavas 
tapušas pašu spēkiem. Kūtī barotavas 
veidotas no veciem siena grābekļiem, 
tos pārveidojot un pielāgojot. Darbi pēc 
iespējas mehanizēti. Viņš stāsta, ka liela 
ņemšanās ar aitām jau neesot. Nu jā, ja 
vien ... neskaita negulētās naktis mēneša 
garumā jēru dzimšanas laikā, rūpes par 
barības sagādi, aitu veselību, cirpšanu, 
manikīru nadziņiem un citas lietas. Un 
tomēr darbi veiksmīgi saplānoti tā, ka 
ziemas periodā ir vairāk brīva laika. Visā-
dā ziņā iedrošina – sāciet ar desmit aitu 
mātēm, un tad tā lieta aizies. Paldies par 
optimisma devu! Tad dodamies uz vie-
su māju Aknīstes pievārtē, kur baudām 
garšīgu jēra zupu. Atvadoties saimnieks 
mūs aicina atbraukt pavasarī – tas ir laiks, 
kad var samīļot mazos jēriņus. Sakām 
lielu paldies par mums atvēlēto laiku.

Zupu esam paēduši, braucam dzert 

Iedvesmojošus paraugus meklējot

kafeju – dodamies uz Elkšņiem, kur Jo-
lanta Kovnacka gatavo aromātisku dzē-
rienu. Līdz ar Jolantu mūs sagaida arī vi-
ņas vecāki, kas lūko, kādi tagad izskatās 
dunavieši, jo, redz, pirms 40 gadiem arī 
viņi dzīvojuši un strādājuši Dunavā. Mēs 
ielūkojamies kafejas ražotnē, Jolanta 
mums sīki izstāsta šī dzēriena tapšanas 
gaitu – kā no grauzdētām dabas veltēm 
– cigoriņiem, miežiem vai rudziem, ozol-
zīlēm un burkāniem top latviska kafeja 
(tā smalkāk skanot).Viss tiek savākts vai 
izaudzēts pašu spēkiem, žāvēts, malts, 
grauzdēts, fasēts. Citiem vārdiem sakot, 
darīts ar lielu mīlestību un lepnumu, jo 
pamatā vecmāmiņas recepte, viņai par 
godu arī nosaukums „Alīda”. Vēl ir ka-
feja „Paulīne”- tā meitiņai. Jolanta atzīst, 
ka pozitīvu virzību pamatīgākai dzērie-

na ražošanas uzsākšanai devis Mārtiņš 
Rītiņš, viņš atzinis to par latvisku un 
veselīgu. Jolanta stāsta, ka aktīvi pie-
dalās izstādēs, tirdziņos, reklamē savu 
produktu. Ražotnē redzam, ka viņa ir 
Sējēja – 2011 nominācijas „Gada lauku 
attīstības projekts inovācijās” laureāte. 
Mums ir iespēja baudīt šo dzērienu, iz-
garšot cigoriņa rūgtumu, ozolzīles stip-
rumu, burkāna saldumu un sajust miežu 
patīkamo smaržu. 

 Mūsu šīs dienas ieguvums – apzi-
ņa, ka lielas lietas sākas no mazumiņa, 
ticības sev un saviem spēkiem. Lai tas, 
ko darām, patīk pašiem.

Braucienu atbalstīja Sorosa fonds – 
Latvija un finansēja Atvērtās sabiedrības 
fondi.

Astra Liopa
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Sestdien, 2013. gada 28. septem-
brī, rehabilitācijas centrā „Dūjas” notika 
īpašs notikums „Pateicības diena” – die-
na, kad Mārtiņa Fonds saka paldies sa-
viem ziedotājiem – cilvēkiem un organi-
zācijām, kas ziedojušas fondam, kurus 
vieno atsaucīga sirds un vēlēšanās palī-
dzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
nopietnām veselības problēmām. 

Otrs lielais noti-
kums šajā dienā bija 
jaunā Kroketa spēles 
laukuma atklāšanas 
svētki. Kroketa laukums 
tika izveidots ar biedrī-
bas „Lauku partnerība 
Sēlija” atbalstu. Mūsu 
kroketa laukums ir ot-
rais publiskais kroketa 
spēles laukums Latvijā. 
Laukuma izveidoša-
nai iztērēti Ls 3515,86, 
iegādāts minitraktors 
zālāja pļaušanai par Ls 
1850,00 un par konsul-
tācijām projekta izstrā-
dē izlietots Ls 109,-.

„Dūjās” – pateicības diena un projekta 
prezentācijas pasākums

Esmu sagaidījis un aizvadījis sava 
mūža 90 gadus. Dzimis un dzīvojis Jēkab-
pils apriņķa Slates ciemā, pārdzīvojis vai-
rākas varas maiņas, bet darba gadi aizva-
dīti kolhozā strādājot par brigadieri, vēlāk 
iecirkņa priekšnieku. Zemes darbi man ir 
tuvi, bet pēdējos gados rušinos tikai maz-
dārziņā. Dzīvoju pamatā mājās. Joprojām 
interesē viss kas notiek Latvijā. Daudz lasu 
preses izdevumus, klausos radio un ska-
tos televīziju. Īpašu uzmanību veltu politis-
kām norisēm valstī.

Gribas zināt, kāda būs Latvija pēc 5 – 
10 gadiem. Sāp sirds, jo lauki, un ne tikai 
lauki, paliek tukši.

Sagaidot savu lielo dzīves jubileju, 
saņēmu uzaicinājumu no dēlu ģimenēm 
nelielu ekskursiju savā pagastā. Un esmu 
ļoti gandarīts viesojoties Rubeņos sēļu 
sētā „Gulbji”. Cilvēki, kas tur dzīvo, mīl 
savu zemi. Seno darba rīku un sadzīves 
priekšmetu kolekcija, saglabāta no 19. gs., 
atsauca atmiņā bērnības un jaunības laiku. 
Ēkas, zedeņu žogi atjaunoti, sakopta vide, 
skaista Sēlijas ainava. Nobaudījām  senos 
sēļu ēdienus, ekoloģiski tīrus un veselīgus.

Paldies  Skrējānu ģimenei un īpaši 
saimniecei Ritai par sirsnīgo uzņemšanu, 
sirdsgudrību un interesanto pēcpusdie-

nu. Esmu sēlis, dzimis, audzis, dzīvojis un 
strādājis Sēlijā. Savā dzimšanas dienā, 7. 
oktobrī,  es atstāju sēļu sētas „Labo ce-
rību parkā „vēlējumus nākamajām paau-
dzēm iestādot koku – bišu liepu. Varbūt 
kādreiz mani mazbērni un mazmazbērni  

apciemos šo lauku sētu un atcerēsies 
mani. 

Paldies manām kolhoza laika darba 
kolēģēm un visiem labajiem cilvēkiem, kas 
mani sveica un atcerējās.

Valdis Tomāns

Jubilāra pārdomas



2013. gada 15. oktobris 9

Turpinājums 10. lpp.

INfORMāCIJA LAuKSAIMNIEKIEM 
uN uZŅĒMĒJIEM

Saimniecību statistika
No 1. oktobra Centrālā statistikas pār-

valde uzsāk lauku saimniecību struktūras 
apsekojumu.  Atsevišķām saimniecībām 
anketas tika izsūtītas elektroniskā veidā 
un bija jāaizpilda jau līdz 16. septembrim, 
par pārējām mājsaimniecībām dati būs jā-
savāc oktobrī un novembrī. Šajā aptaujā 
jāprecizē ziņas par mājsaimniecībā dzīvo-
jošajiem, visām zemes un meža platībām, 
saimniecības tehniku, strādājošajiem uc. 

Bez šīs aptaujas  paralēli notiks arī 
abas ikgadējās aptaujas augkopībā un 
lopkopībā, bet tās skars tikai dažas  saim-
niecības. Viss šis darbs jāpaveic novadu 
lauku attīstības konsultantiem. Tā kā Jē-
kabpils novadā apsekojamo saimniecību 
skaits ir ļoti liels, man palīdzēs Jana Staka 
no Jēkabpils konsultāciju biroja, kā arī Zel-
tīte Mikulāne, Ināra Ruļuka, Zane Caune 
un Aina Daukste. Lūdzu, esiet saprotoši 
un pretimnākoši. 

Visa iegūtā informācija tiks izmanto-
ta, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares 
attīstības tendences, kā arī lauksaimniecī-
bas politikas plānošanai un novērtēšanai. 
Valsts statistikas likums nosaka, ka  infor-
mācijas sniegšana valsts statistisko novē-
rojumu vajadzībām visiem ir uzskatāma 
par obligātu pienākumu. Iegūtie dati tiks 
izmantoti tikai kopsavilkumu gatavošanai, 
Centrālā statistikas pārvalde nesniedz ne-
kādas ziņas par konkrētām saimniecībām 
citām personām un iestādēm, jo paras-
ti cilvēki ir uztraukušies, vai informācija 
nenokļūs VID, PVD un citu kontrolējošo 
iestāžu rīcībā. Valsts statistikas likums to 
aizliedz.

Varēs iesniegt projektus 
meža ekonomiskās 

vērtības uzlabošanai
Lauku atbalsta dienests izsludina 

atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības 
programmas pasākumā „Meža ekonomis-
kās vērtības uzlabošana”.

Pasākuma mērķis ir palielināt meža 
ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspē-
jīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma 
ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopša-
na, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī 
jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde, 
kas paredzēta jaunaudžu kopšanai un 
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.

Šī ir minētā pasākuma 4. kārtas pro-
jektu iesniegumu pieņemšana, kas notiks 
no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 

26. novembrim. Kopējais publiskais finan-
sējums šajā kārtā ir 400 000 latu.

Iesniegto projektu īstenošanas laiks ir 
18 mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir 
atrodami LAD mājaslapā sadaļā „ES at-
balsts”.

Jāpiesakās atbalsta 
saņemšanai 

kredītprocentu daļējai 
dzēšanai

Tuvojas pieteikšanās termiņš valsts 
atbalsta pasākumā „Atbalsts investīciju 
veicināšanai lauksaimniecībā un investī-
cijām materiālās bāzes pilnveidošanai”. 
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 
iesniegumus atbalsta saņemšanai kre-
dītprocentu daļējai dzēšanai primārie 
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, 
lauksaimniecības pakalpojumu koope-
ratīvās sabiedrības un lauksaimniecības 
produktu pārstrādes komersanti LAD var 
iesniegt līdz 2013. gada 20. oktobrim par 
laika posmā no 2012. gada 1. oktobra 
līdz 2013. gada 30. septembrim faktiski 
samaksātajiem ilgtermiņa aizdevuma vai 
finanšu līzinga procentiem.

LAD informē, ka primārie lauksaim-
niecības produkcijas ražotāji šo atbal-
stu, kas sedz daļu no faktiski samaksātā 
ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga 
procentu gada summas par ilgtermiņa 
aizdevuma vai finanšu līzingu investīcijām, 
var saņemt:

• jaunas traktortehnikas iegādei; 
• jaunu lauksaimnieciskās ražošanas 

būvju būvniecībai un esošo būvju 
rekonstrukcijai un to darbības nodro-
šināšanai nepieciešamo iekārtu un 
tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei;

• lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes iegādei.
Lūdzu ņemt vērā, ka traktortehnikas 

iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir, ja 
tam ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku at-
tīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA).

Sīkāka informācija par atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem atrodama LAD 
mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Inves-
tīciju veicināšana lauksaimniecībā”.

Oktobra nogalē sāksies 
platību maksājumu 

avansu izmaksa
Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā 

gada oktobra otrās puses uzsāks platību 
maksājumu avansu izmaksu lauksaimnie-
kiem. 

Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti 
avansa maksājumi lauksaimniekiem ma-
zāk labvēlīgo apvidu atbalstam (MLA), 
bet novembrī tiks uzsākta vienotā platību 
maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecī-
bas atbalsta (BLA) avansu izmaksa.

Avansa maksājumus veic par pietei-
kumiem, kuriem ir pabeigtas visas admi-
nistratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to 
pieteikumu administrēšanas laiku būtiski 
ietekmē lauksaimnieku precizitāte, dekla-
rējot apsaimniekotās platības, un gadīju-
mos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, 
to atrisināšana.

Lauksaimniekiem arī 
2014. un 2015. gadā 

turpinās maksāt vienoto 
platību maksājumu

2014. un 2015. gadā, ieviešot tiešo 
maksājumu sistēmas reformu, tiks tur-
pināta vienotā platības maksājuma īste-
nošana, kas būs nozīmīgākā ienākuma 
atbalsta daļa no Eiropas Savienības tieša-
jiem maksājumiem. Pēc konsultācijām ar 
lauksaimnieku organizācijām šādu lēmu-
mu pieņēmusi Zemkopības ministrija.

Saskaņā ar Kopējās lauksaimniecī-
bas politikas reformas lēmumiem 2014.
gadā tiks turpināta vienotā platības mak-
sājuma un īpašā atbalsta pasākumu īs-
tenošana, un, lai nodrošinātu ienākumu 
stabilitāti, tiks īstenots arī pārejas posma 
valsts atbalsts. Šobrīd tiek strādāts, lai 
panāktu 2003. gada 30. jūnija nosacīju-
ma atcelšanu, tas ir, lai nākamajā gadā 
tiešo maksājumu atbalstam varētu pieteikt 
ikvienu labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī esošu lauksaimniecības zemes 
hektāru, neskatoties uz to, vai tas kādreiz 
vēsturē ir bijis aizaudzis.

Savukārt 2015. gadā tiks ieviesti arī 
jauni atbalsta veidi,  piemēram, zaļināša-
nas maksājums, jauno lauksaimnieku 
atbalsta maksājums, saistītais atbalsts un 
mazo lauksaimnieku atbalsts. Par mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas ieviešanu, 
sākot  ar 2015. gadu, Zemkopības minis-
trija pēc konsultācijām ar lauksaimnieku 
organizācijām pieņēma lēmumu jau šā 
gada jūlijā. 

Saistībā ar pārējo tiešo maksājumu 
ieviešanu Latvijā, vēl jāpieņem vairāki 
lēmumi un līdz 2015. gadam jāizstrādā 
attiecīgo atbalsta veidu īstenošanas no-
teikumi. Jāpieņem lēmumi par lauksaim-
niecības sektoriem, kuriem sniedzams ar 
ražošanu saistītais atbalsts. Tiešie maksā-
jumi ar 2015. gadu tiks izmaksāti mērķtie-
cīgāk, līdz ar to ieviešami arī aktīva lauk-
saimnieka nosacījumi.
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Noderīga informācija
1. Tiek plānots seminārs par bioloģis-

ko lauksaimniecību.  Tā kā turpmāk biolo-
ģiski varēs saimniekot tikai visā saimnie-
cībā kopumā, nevis izvēlēties, kā līdz šim  
atsevišķas nozares, par iespējām, plusiem 
un mīnusiem  būs iespējams uzzināt no 
speciālistiem. Daudziem ir interese, kā 
sākt šo saimniekošanu. Šobrīd  tiek saska-
ņoti lektoru laiki, informāciju par semināru 
ievietošu „Brīvajā Daugavā”, iespējamais 
laiks – novembris.  

2. Zemnieku saeimas mājas lapā  
www.zemniekusaeima.lv  sadaļā „izglīto-
jies un lieto” – „paškontrole” atrodamas 
noderīgas veidlapas (zemes līgumi, mēs-
lošanas plāni u.c.), visdažādākās brošū-
ras, nezāļu un graudaugu slimību noteicē-
ji, kā arī citi interesanti materiāli.

3. Veterinārārstei Teklai Gribustei  mai-
nīts telefona Nr. 25654586.

Novada  lauksaimnieki 
Preiļu pusē

Gribējās iedibināt skaistu tradīciju – 
novada lauksaimnieku pieredzes apmai-
ņas braucienus. Viena lieta ir aizbraukt 
vienkārši ekskursijā, bet pavisam kas cits 
– apmeklēt arī saimniecības, mājražotājus, 
uzņēmumus, amatniekus, lai redzētu, ko 
ir viņi sasnieguši, ar kādām  problēmām 
saskārušies un smeltos jaunas idejas arī 
paši sev. Grūti ir uzsākt kaut ko pirmo reizi, 
tādēļ iesākumā brauciens tepat pāri Dau-
gavai – uz Preiļu pusi.

Vispirms apmeklējām Līvānu amatnie-
cības centru – izstādi „Amatnieki Latgalē 
19. – 20. gs.”, lai aplūkotu amatniecības 
vēsturi un attīstību, kā arī bijušās Līvānu 
stikla fabrikas izstrādājumu ekspozīciju un 
vēsturi. Dodoties uz Preiļiem, protams, ne-
varējām pabraukt garām ļoti izslavētajam 
leļļu muzejam, un tas bija tā vērts. Aptu-
veni 150 fantastiskas oriģinālleles, kuras 
izvietotas tā, lai neapniktu apmeklētājiem, 
lai veidotu atsevišķas kompozīcijas un 
stāstus: gan kuriozus, gan iztēli rosinošus, 
gan vēsturiskus. Apbrīnojami darbi, ko ra-
dījusi māksliniece Jeļena Mihailova!  Foto-
grafēties princešu kleitās gribētāju gan ne-
bija daudz, bet kungi ietērpties krāšņākās 
drānās nebija pierunājami.

Turpat netālu, Preiļu pievārtē, atrodas 
vīngliemežu audzētava „Ošu mājas”, kurā 
saimnieko Ainis Noviks. Ja citi vīngliemežu 
audzētāji nespēj savu produkciju realizēt 
un attīstīties, tad „Ošu mājas” atraduši 
savu vietu – gan kā tūrisma objekts, gan 
piegādājot produkciju restorāniem, veika-
liem un interesentiem. Tiek realizēts pilnīgi 
viss – arī gliemežvāki. Pats Ainis, kurš šīs 
nozares visus sīkumus pārbaudījis savā 
saimniecībā un vēl joprojām interesējas 

par jaunāko pasaulē, ir arī pieprasīts lek-
tors. Protams, mums neizpalika gliemežu 
gaļas nogaršošana, lai gan dažus pārlie-
cināt pamēģināt kaut mazu gabaliņu tā arī 
neizdevās.

Pelēču pagasts un z/s „Kalni’’, kuras 
īpašniece Irēna Koleda atvērusi mājas 
vīna ražotni. Saimniecība arvien turpina 
attīstīties un ir atradusi savu vietu gan kā 
tūrisma objekts, gan vīnu pārdodot tirdzi-
ņos. Ar realizāciju neesot problēmu, pār-
dots tiek viss saražotais. Irēnai ir pašai savi 
ogulāju un augļu koku stādījumi, kā arī 
košumdārzs ap māju, pa kura teritoriju no-
tiek ekskursijas, bet pēc tam – vīnu degus-
tācijas. No augļu sulām ražo ne tikai vīnu, 
nopērkamas ir arī garšīgas marmelādes.

Vārkavas novads, šķirnes aitu saim-
niecība „Liepas’’. Saimniece Marija Rubine 
ar vīru apkopj aptuveni 50  Latvijas tumš-
galves aitu šķirnes ganāmpulku, lai gan 
vasarā kopā ar jēriem ir ap 200. Šī ir viena 
no aitu pārraudzības rezultātu ziņā labāka-
jām republikas saimniecībām. Mūsu aitu 
audzētājiem interesēja gan novietne, gan 
barošana, gan saimniekošana, gan skais-

tie dzīvnieki. Pie kafijas tases sarunas risi-
nājās vēl labu brīdi.

Tālāk ceļš veda uz pēdējo saimnie-
cību. Tikko ar šoferi pārrunājām, ka lauki 
kā izmiruši, neredz nevienu cilvēku, pretī 
nebrauc neviena mašīna, un te pēkšņi uz 
ceļa parādījās divi „nejauši” garāmgājēji: 
dikti omulīga tautumeita ar pavadoni – 
akordeonistu. Tādai stopētājai, protams, 
šoferītis garām pabraukt nevarēja. Uz-
zinājuši, kurp mēs dodamies, abi uzreiz 
piekrita parādīt ceļu. Autobusā sākumā 
bija pārsteigums un izbrīns, bet, kad tau-
tumeitai azotē parādījās milzīga vietējā 
brūvējuma pudele, sākās smiekli un jaut-
rība. Nācās mainīt arī brauciena maršrutu. 
Iegriezāmies bijušajā Vanagu pamatsko-
lā, lai apskatītu vietējo iedzīvotāju dāliju 
izstādi un izvēlētos skaistāko ziedu. Pēc 
tam jau arī sekoja z/s „Alūksnes”. Mūs sa-
gaidīja saimniece Antra Vilcāne, lai parā-
dītu  savu skaisto Galoveju šķirnes gaļas 
liellopu ganāmpulku. Otrpus ceļam  vēl 
lielāku pārsteigumu sagādāja Blondā Ak-
vitānieša šķirnes liellopi. Šis ganāmpulks 
pieder vāciešiem, taču to arī aprūpē Antras 
ģimene. Mūsējiem uzreiz nerimās jautāju-
mi gan par izmaksām, gan attiecībām un 
līgumiem ar vāciešiem, gan krustojumiem, 
jo zemnieku saimniecībai ir arī piena lopu 
ganāmpulks. Pēc tam saimniecības pa-
galmā turpinājās latgaliešu viesmīlība, bet 
tautumeita bija sarūpējusi arī atrakcijas: 
aizsietām acīm vajadzēja uzzīmēt saimnie-
ci un kādu viņas govi, katrs cilvēks zīmēja 
vienu ķermeņa daļu. Bijām izsmējušies, 
paēduši un arī daudz redzējuši. Cerams, 
ka brauciens bija izdevies un arī nākošgad 
braukt gribētāju netrūks.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības

 konsultante
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Ļoti sena Zasas vidusskolas tradīci-
ja – divu dienu rudens pārgājiens, sevišķi 
aizraujoša ir nakšņošana skolā. Katru otro 
gadu šo tradīciju ievērojam, un šogad to 
apvienojām ar Olimpisko dienu. Tā ir jau-
na tradīcija – jau otro gadu skolas kolek-
tīvs aktīvi iesaistās Olimpiskajai dienai vel-
tītajās aktivitātēs.

Ceturtdien, 26. septembrī, pēc stun-
dām sākumskolas klases veica tūrisma 
trasi Zasas parkā, bet pēcpusdienā 5. – 
12. klašu kolektīvi uzsāka Tūrisma dienu – 
devās pārgājienā „Parādi, kā tu redzi lau-
kus!” Maršruti tika izvēlēti Zasas tuvākajā 
apkārtnē– Zasas pagastā, Rubenes pa-
gastā, Leimaņu pagastā, ciemojoties kla-
sesbiedru saimniecībās vai individuālajos 
uzņēmumos, palielākās, interesantās pa-
ziņu, kaimiņu vai radinieku saimniecībās. 
Skolēni aplūkoja tehniku, mājdzīvniekus, 
uzzināja par saimniekošanu. 5., 6., 7., 9. 
klase devās uz Leimaņiem, kur apska-
tīja Kiopu ģimenes saimniecību (zirgus, 
lauksaimniecības tehniku u.c.). 8. klase 
iepazina darbu A. Iesalnieka kokapstrā-
des uzņēmumā, kā arī Dignājas pagas-
tā apskatīja I. Bulava liellopus. 10. klase 
apskatīja Briežu ģimenes saimniecību, 
īpaši uzmanību piesaistīja tītari. 11. klase 
iepazina Leimaņu pagasta Bērziņu ģime-
nes eksotiskos dzīvniekus – poniju, dažā-
du šķirņu vistas, kazas, sudraba fazānu, 
tītarus, zosis. 12. klase ciemojās Raivja 
Nagļa zemnieku saimniecībā Slates pusē. 

Pēc pārgājiena klases atgriezās sko-
lā, uz ugunskura gatavoja vakariņas. Te, 
protams, arī savu atbalstu un līdzdalību 
sniedza vecāki. Pašu gatavotos ēdienus 
vērtēja komisija.

Interesanta bija „Nakts trasīte”, kad 
pēc pulksten 20.00 klases, izmantojot 
lukturīšus, veica maršrutu, pildīdami uz-
devumus. 

Kopējā pasākumā katra klase snie-
dza priekšnesumu – prezentāciju par pār-
gājienu – dziesmu, devīzi, reklāmu. Turpi-
nājumā demonstrēja kādas laukstrādnie-

Tūrisma un Olimpiskā diena Zasas vidusskolā
ka profesijas tērpu (traktorists, mednieks, 
mežstrādnieks u.c.) Paši attēloja dažādu 
lauksaimniecības tehniku – arklu, trakto-
ru, zirgu. Piedalījās konkursos „Pazīsti 
graudaugus”, „Pazīsti kokus”, „Pazīsti au-
gus un augļus”, „Pazīsti koku lapas”.

Līdz nakts mieram varēja izdejoties 
diskotēkā.

Kopvērtējumā par Tūrisma dienu 
1. vieta – 8. klasei, 2. vieta – 7. klasei, 
3. vieta – 11. klasei.

Mūsu skolas skolēni atbalstīja Lat-
vijas Olimpiskās komitejas rīkoto dom-
rakstu konkursu 7. – 12. klašu skolēniem. 
Tēma tāda pati kā šā gada Olimpiskās 
dienas devīze „Esam sportiska ģimene”.

Domrakstus uzrakstīja divdesmit seši 
7., 8., 10., 11. un 12. klašu skolēni.

Atziņas no domrakstiem:
Sportot – tas ir aizraujoši! Sportot ar 

savu ģimeni – tas ir kolosāli! Sportojot sā-
kas tāda kā ķēdes reakcija. Ja draudzene 
sporto, tad viņa pasauks arī citus draugus. 
Ja tēvs sporto, tad viņš iedrošinās sportot 
arī savu ģimeni. Atzīsim, ka labāk, veselī-
gāk un aizraujošāk ir izlādēties sporta zālē 
nekā smēķēt aiz stūriem. Tāpēc sportosim, 
iedrošināsim pārējos un būsim vesela un 
sportiska ģimene!

Ģimenes sportiskumam ir nozīme, lai 
ģimene satuvinātos, būtu vienota un stip-
ra.

Pateicības par interesantākajiem 
domrakstiem saņēma Eva Strika (10. kl.) 
– domraksts nosūtīts vērtēšanai novadā, 
Laura Aišpure (12. kl.), Laura Korņejeva 
(7. kl.), Laura Briede (10. kl.), Liene Aus-
truma (7. kl.), Madara Bērziņa (11. kl.), 
Kristiāns Jānis Radiņš (8. kl.), Erlands 
Jānis Cankalis (8. kl.), Airisa Ģeidāne (8. 
kl.), Santa Stradiņa (8. kl.).

Savukārt zīmējumu konkursā izvirzījās 
Ilgona Pudža (3. kl.) – 1. vieta, Tīna Meļņi-
ka (1. kl.)  –  2. vieta. 3. vieta Nikam Balo-
dim (2. kl.) un  Egijai Martinovai (1. kl.).

27. septembris – Olimpiskā diena. 
Pēc iepriekšējās dienas aktivitātēm visas 

klases un skolotāji, ģērbušies olimpisko 
krāsu krekliņos, pulcējās sporta zālē. Vi-
sas klases, sākot ar 5 – 6 gadīgo bērnu 
grupiņu un beidzot ar 12. klasi, iesoļoja, 
lai piedalītos Olimpiskās diena atklāšanā. 
Pēc direktores sveiciena un uzrunas šā 
gada rudens krosa laureāti bronzas iegu-
vēja Monika Rudzāte (8. kl.) un zelta iegu-
vējs Alens Niks Ļapustins (3. kl.) uzvilka 
olimpisko karogu.

Pēc olimpiskās himnas ciemiņš Aivis 
Kokins (kādreizējais mūsu skolas absol-
vents, tagad – Jēkabpils novada sporta 
koordinators) uzrunāja klātesošos, novē-
lēdams būt tādiem kā šīs dienas moto: 
„Esam sportiska ģimene!”.

Pēc kopīgās vingrošanas Aivis pa-
stāstīja par sevi, ka viņš, mācīdamies 
Zasas vidusskolā,  trenējies volejbolā pie 
pašreizējā sporta skolotāja Jāņa Kokina, 
braukuši uz dažādām sacensībām, parā-
dīja iegūtās medaļas.

Šobrīd Aivis Jēkabpils komandā spē-
lē pludmales volejbolu, un ir iegūtas divas 
zelta medaļas. Aivis aicināja skolēnus pēc 
attēliem uz ekrāna uzminēt populārākos 
Latvijas sportistus (Mārtiņu Pļaviņu, Jāni 
Šmēdiņu u.c.). Skolēni uzdeva dažādus 
jautājumus, bija interesanti uzzināt, ka 
Aivis ir nopelnījis apmēram 40 – 50 me-
daļas. Sportot Aivis ir sācis jau kopš pir-
mās klases, piecus gadus mācījās Spor-
ta akadēmijā, viņam skolas laikā patika 
skriet. Lai pietiktu enerģijas, jāēd veselīgs 
ēdiens un nepieciešams miegs.

Pēc Aivja stāstījuma sekoja sportis-
kas aktivitātes: volejbola spēle (pamat-
skola pret vidusskolu), basketbola soda 
metieni, piepumpēšanās meitenēm un 
pievilkšanās pie stieņa puišiem, dažādas 
stafetes jaunākā vecuma skolēniem.

Ceru, ka arī turpmākajos gados būs 
tik interesantas Olimpiskās dienas un tik 
interesanti un jauki pārgājieni.

Liene Minkeviča,
Zasas vidusskolas 12. klases skolniece

Otro gadu pēc kārtas visas Jēkabpils 
novada skolas piedalījās Olimpiskās die-
nas pasākumā, kura devīze šogad bija 
„Esam sportiska ģimene”. Devīze, kas 
skolēniem atgādina cik svarīga loma viņu 
dzīvē ir ģimenei, ka ģimene ir vislielākais 
atbalsts ne tikai sportā, bet visās dzīves 
jomās. Šogad Olimpiskās dienas pasā-
kums, kurš noritēja 27. septembrī, aicinā-
ja sajust kopības sajūtu kopīgi sportojot, 
apzināties gan ģimenes, gan skolasbied-
ru kopābūšanas vērtību.

Rīts Zasas vidusskolā iesākās ar 

Olimpiskā diena 2013 – „Esam sportiska ģimene”
skolas direktores Olitas Spēkas, sporta 
skolotāja Jāņa Kokina un novada spor-
ta koordinatora Aivja Kokina svinīgajām 
uzrunām un veiksmes vēlējumiem. Šajās 
uzrunās tika arī pieminēts pagājušā gada 
Olimpiskās dienas pasākums, kurā Za-
sas vidusskola ļoti veiksmīgi startēja fo-
togrāfiju konkursā, iegūstot tajā 1. vietu. 
Pēc uzrunām svinīgi tika  pacelts Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) karogs un 
atskaņota LOK himna. Pēc svinīgās atklā-
šanas sekoja kopīga rīta vingrošana, kura 
vienlaicīgi noritēja visā Latvijā. Skolēni jau 

iepriekš visu septembri bija mācījušies šo 
vingrošanas kompleksu, tāpēc gan lielie, 
gan paši mazākie skolēni izpildīja to veik-
smīgi un bez aizķeršanās. Pēc vingroša-
nas sekoja fotografēšanās fotokonkur-
sam „Esam sportiska ģimene”, kurā līdz-
dalību ņēma ikviens klātesošais. Šeit jā-
saka liels paldies bijušajam Zasas vidus-
skolas skolēnam Kasparam Sēlim, kurš 
šo fotogrāfiju izveidoja. Kad fotogrāfija 
bija gatava, visi varēja ķerties klāt sport-
iskajām aktivitātēm. Kamēr paši mazākie 
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ar savu audzinātāju atbalstu piedalījās da-
žādos stafešu skrējienos, tikmēr lielākie 
rādīja savus spēkus basketbola metienos 
un spēka vingrinājumos. Pēc šīm discip-
līnām lielākās klases spēlēja volejbolu, 
savukārt mazākās – tautas bumbu. Pēc šī 
pasākuma arī ikviens dalībnieks saņems 
sertifikātu no Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas par piedalīšanos šā gada Olim-

piskajā dienā, kas skolēniem kalpos par 
atmiņu no šī atraktīvā pasākuma.

Skatoties uz skolēnu smaidiem, azar-
tu, aizrautību un pozitīvajām emocijām, 
kas viņus pavadīja visas dienas garumā, 
nācās secināt, ka šī Olimpiskā diena ir 
nozīmīgs un vajadzīgs pasākums skolu 
dzīvē. Tāpēc ceru, ka Olimpiskā diena Jē-
kabpils novada skolām kļūs par ikgadēju 

pasākumu, kurā bērni varēs smelties un 
uzkrāt pozitīvas emocijas visam mācību 
gadam.

Liels paldies visiem, kuri iesaistījās 
Olimpiskās dienas organizēšanā ikkatrā 
Jēkabpils novada skolā!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators

Olimpiskā diena Ābeļu skolā
Olimpiskā diena mūsu skolā sākās ar 

to, ka visi bērni sastājās sporta zālē, un 
katram iedeva papīra „hanteles”. Priekšā 
stājās tie bērni, kuri labi zināja vingrinā-
jumus. Kad visi bija izkārtojušies,  sākās 
vingrošana. Visi skatījās uz lielo ekrānu, 
kurā rādīja vingrojumus. Mēs vingrojām 
divas reizes. Kad beidzām vingrot, stājā-
mies uz foto kopbildi.

Pēc fotografēšanās sākās stafetes, 
kurās cīnījās jauktas komandas: 1. – 4. 
klase un  5. – 9. klase. Bija ļoti interesan-
tas stafetes, visi spēlēja godīgi. 

Kad stafetes bija beigušās, sporta 
skolotāja parādīja visiem lielu māla „han-
teli”, kuru visi varējām apbrīnot. Apbalvo-
jumos mēs dabūjām ābolus, kā arī dip-
lomus. 

Kad beidzās apbalvošana, jaunākās 
klases tika aicinātas uz sarunu ar sporta 
vēstnesi Laini Donāni, kura šobrīd savā 
vecuma grupā ir viena no labākajām 
šķēpmetējām ne tikai Latvijā, bet arī Ei-
ropā. Laine mācās mūsu skolas 9. klasē, 
un mēs ar viņas sasniegumiem ļoti lepo-
jamies. Ventspilī Latvijas jaunatnes olim-
piādē Laine izcīnīja 2. vietu šķēpmešanā, 
startējot kopā ar 2 gadus vecākām mei-
tenēm (rezultāts 53,60 m 500 g šķēps). 

Ar šo startu viņa izcīnīja ceļazīmi uz 
Nīderlandi, kur notika Eiropas jau-
natnes olimpiāde, kurā Laine ieguva 
8. vietu ar rezultātu 50,55 m. Viņa 
stāstīja un parādīja videomateriālus 
par saviem sasniegumiem sportā. 
Laine demonstrēja arī šķēpa meša-
nas tehniku.

Vestibilā pie sporta zāles bija 
skatāma zīmējumu un domrakstu 
fragmentu izstāde „Mana sportiskā 
ģimene”. 

Tā pagāja mūsu Olimpiskā diena.
Aivita urķe, 6. klase

Katru gadu, sākoties jaunam mācību 
gadam, Latvijas skolās ir Drošības die-
nas. Policijas darbinieki ierodas skolās, 
lai stāstītu par savu darbu, lai mūs infor-
mētu par likumiem, mācītu tos ievērot.

Arī Ābeļu pamatskolā  audzināša-
nas stundā pie 5. – 9. klasēm bija iera-
dies policijas darbinieks – nepilngadīgo 
lietu inspektors Sergejs Ostrovskis. Viņš 
stāstīja par drošību, kriminālatbildību, zā-
dzībām un pīpēšanu. Šis policists stāstī-
ja: „Es kādreiz pīpēju ar draugiem vienu 
paciņu dienā, pēc tam sapratu, ka tas nav 
veselīgi, un atmetu! Tagad esmu iekrājis 
tik daudz naudas (neiedomāsieties!), jo 
cigaretes maksā vismaz Ls 1,80 viena pa-
ciņa. Nākošgad ceru nopirkt jaunu mašī-
nu. Pīpēt nav vajadzības – gan neveselīgi, 
gan iztērējas nauda.”

Policists teica, ka bīstama lieta ir kūlas 

Drošības diena Ābeļu skolā

dedzināšana. Kūlu bieži aizdedzina pīpma-
ņi. Nometot zemē vienu cigareti, sekas var 
būt tādas, ka aizdegas māja. S. Ostrovskis 

stāstīja briesmīgu  notikumu: „Esmu pie-
redzējis daudz šādus gadījumus. Viens 
no šiem gadījumiem tāds: zēns, aizgājis 
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Miķeļdienas tirgus Ābeļu skolā

Īpaša grāmata īpašā vietā

30.09. pēc 4. stundas Ābeļu 
pamatskolā notika Miķeļdienas 
tirgus. Tirgū bērni pārdeva paštai-
sītas lietas. Vienā vietā pārdod ce-
pumus un pīrādziņus, maizītes, bet 
otrā – kaklarotas un aproces, bet 
citā – svečturiņus.

Lai saņemtu atļauju tirgot, va-
jadzēja noskaitīt tautasdziesmu par 
Miķeļiem. Skolotāja Iveta Bērziņa 
tirgus laikā nāca pārbaudīt atļaujas, 
paprasot, lai vēlreiz noskaita Miķeļ-
dienas tautasdziesmu. Gan pircēju, 

gan pārdevēju bija daudz, tāpēc no-
tika liela burzma. Pie dažiem tirgotāju 
galdiem pat bija izveidojušās rindas.

Tirgus laikā notika visvisādas 
spēles: „Podumāte”, „Ādamam bi’ 
septiņ dēli”, „Pinu, pinu sietu” u.c.

Tirgus bija ļoti interesants, un  
varēja nopelnīt – tas bija ļoti jauki. 
Manuprāt, visiem patika tirgus,  mēs  
nevaram  sagaidīt nākošo gadu, kad 
atkal notiks šāds pasākums. Man 
patika! 

Viktorija Ļūļāka, 6. klase

aiz stūra uzpīpēt un, protams, cigareti 
pēc tam nometis zemē, aiziet. Pēc brīža 
tur jau viss liesmās sāka degt māja, bet 
mājā iekšā večiņa ap 90 gadiem. Viņa tikt 
ārā nevar, apkārt liesmas, izbēgt nevar. 
Sieviete aizgāja bojā. Šo gadījumu var 
nosaukt par kriminālnoziegumu cilvēka 
dzīvības atņemšana un mantas zaudē-
jums. Ja pīpmanis būtu bijis pilngadīgs, 
viņš būtu apcietinājumā. Tā kā viņš nebija 
pilngadīgs, vecāki maksāja soda naudu 
par likumu pārkāpšanu un mantas zau-
dējumu.

Inspektors skāra arī zādzības tēmu. 
Zādzība ir nepatīkama lieta, par zagšanu 
var piespriest lielu sodu. Ja nav pilnga-
dīgs, tas jāmaksā zagļa vecākiem. Krimi-
nālatbildība iestājas jau no 14 gadiem.

 Mums saprotamā valodā policists 
stāstīja par dažādiem negadījumiem, no 
kuriem būtu lietderīgi izvairīties, lai ne-
nonāktu konfliktā ar likumu. Saruna ar 
policijas darbinieku izvērtās interesanta, 
lietišķa un pamācoša. Paldies Sergejam 
Ostrovskim par interesanto un lietderīgo 
stāstījumu!

Savukārt 1. – 4. klašu skolēni kopā 
ar valsts policijas darbiniekiem atkārtoja 

ceļu satiksmes noteikumus drošai nokļū-
šanai uz skolu. Viņi pastāstīja, pa kuru 
ceļa pusi jāpārvietojas gājējiem, no cik 
gadiem var braukt ar velosipēdu, moto-
rolleri, kvadraciklu un kurās vietās to var 
darīt vecāku klātbūtnē. Viņi paskaidroja, 
ka obligāti diennakts tumšajā laikā jābūt 
atstarotājiem gan pašiem, gan velosi-
pēdiem. Mums atļāva iekāpt policijas 
mašīnā un iedomāties, ka esam policisti 
izsaukumā, atļāva uzvilkt bruņuvesti un 

saslēgt rokas īstos roku dzelžos, klau-
sījāmies arī sirēnas. Policisti stāstīja, ka 
mēs paši esam atbildīgi par savu drošību 
uz ceļa, tāpēc jāzina un jāseko līdzi satik-
smes noteikumu izpildei. Beigās skolēni 
varēja nofotografēties ar policistiem pie 
viņu mašīnas. 

Gaidīsim policijas darbiniekus arī nā-
košgad, jo pēc pavadītās vasaras daudz 
kas aizmirstas!

Laura, Viktorija 6.klase, Laine 4. klase

Akcija „Tautas grāmatu plaukts” ir 
iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpa-
šu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu 
vai personisku stāstu, kas saistās ar šo 
grāmatu. Tā kopā ar vairākiem desmitiem 
tūkstošu citu iedzīvotāju dāvinātu grāma-
tu nonāks un tiks glabāta bibliotēkas jau-
nās ēkas ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas 
sliesies piecu stāvu augstumā.

Kāpēc dāvināt? Lai bibliotēkā būtu 
īpaša vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tā-
pēc ir svarīgi, lai grāmatā būtu stāsts, kas 
vēsta, par katra individuālo vēsturi, par 
ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai uzska-
tiem. Varbūt jūsu dāvinātajā grāmatā pali-
cis kafijas traips vai atzīmēti mīļākie citāti? 

Grāmata pārlasīta neskai-
tāmas reizes, iegādāta 
par pirmo algu vai ap-
ceļojusi pasauli? Īpašas 
grāmatas kritērijs ir dziļi 
personisks. Kopā ar stās-
tu šī būs liecība par jums 
nākamajām paaudzēm, 
tāpēc, izvēloties grāmatu, 
padomājiet – ko jūs vēla-
ties pateikt cilvēkiem, kas 
to lasīs pēc 10, 50 vai 100 
gadiem.

Aicinu Zasas pagasta iedzīvotājus 
– skolēnus, iestāžu darbiniekus, pensio-
nārus piedalīties šajā akcijā, kura norisi-
nāsies līdz 1. novembrim. Izsmeļošāka 

informācija bibliotēkā vai www.tautasgra-
matuplaukts.lv.

 I. Grauze,
Zasas bibliotēkas vadītāja, tel. 20371521          
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17. septembrī Bērzgala pamat-
skolas 4. – 9. klašu skolēni devās uz 
Dejas dienām Tadenavā.

Šo braucienu organizēja Leima-
ņu pag. bibliotekāre Līga Lācīte un 
latviešu val. skolotāja Ingrīda Puķīte. 
Pasākums tika iekļauts Bērnu žūrijas 
projekta ietvaros.

Pa ceļam uz Tadenavu apmek-
lējām Meža muzeju Liepās. Izrādījās, 
ka neviens tur neesam iepriekš bijuši. 
Muzeja vadītāja B. Kalniņa mūs laipni 
sagaidīja un iepazīstināja  ar muzeja 
tapšanas vēsturi un eksponātiem. 
Mums bija iespēja pašiem iedarbināt 
seno laiku sirēnu. Konstatējām, ka 
muzejā ir ļoti daudz dažādu materiālu.

Tadenavā bija ieradusies dzejniece 
Inese Zandere, māksliniece Una Laukma-
ne un Aigars un Guntars Godiņi.

Dzejniece I. Zandere lasīja ļoti intere-
santus un humoristiskus dzejoļus. Savu-
kārt G. Godiņš iepazīstināja ar Bērnu žūrijai 
piedāvāto somu dzejnieces A. Lāksonenas 
grāmatu „Kad go’s smej”. G. Godiņš tulko-
jumā izmantojis lībiešu dialektu. Dzejnieka 

Bērzgales pamatskola piedalās dzejas dienās

brālis A. Godiņš dzejas lasījumus kuplināja 
ar skaistām dziesmām. 

Zālē bija aplūkojama U. Laukmanes 
un citu mākslinieku darbu izstāde – glez-
nas kādam konkrētam dzejnieka dzejolim. 

Pēc pasākuma skolēni tika aicināti 
piedalīties radošajās darbnīcās – dzejas, 
mūzikas un zīmēšanas. Mēs lielākoties 
zīmējām. Kādu teikumu par Raini, kuru 
māksliniece U. Laukmane mums ļāva iz-

lozēt. Vispirms veidojām savu dzejas 
grāmatiņu par izlozēto teikumu, pēc 
tam paši tekstu ilustrējām. Kad tā bija 
gatava, māksliniece uzlika zīmogu „Bi-
kibuks”. 

Pasākuma tēma bija „Kad dzejo-
ļi badās”, tas atspoguļojās dzejnieku 
lasītajos dzejoļos, tāpēc bija tik intere-
santi klausīties.

Atpakaļ ceļš vijās caur Tadenavas 
mežiem mājup. Pa ceļam bibliotekāre 
apbalvoja Bērnu žūrijas čaklākos lasī-
tājus.

Diena bija pozitīvu emociju un jau-
nu zināšanu pilna. 

Šī vasara Bērnu žūrijai ir bijusi 
gana darbīga. Esam čakli lasījuši, esam 
kopīgi arī atpūtušies. Apmeklējām novada 
bērnu pasākumu Ābeļos, kur skatījāmies 
koncertu, piedalījāmies dažādās radoša-
jās darbnīcās un atrakcijās. Baudījām  un 
degustējām saldumus. Tagad vēl čakli ir 
jālasa un jānovērtē grāmatas. Lai mums 
veicas visiem  ar šī  darbiņa pabeigšanu.

Sanita Tumša, Ingrīda Puķīte, 
Līga Lācīte

Sestdien, 14. septembrī, Dignājas 
pamatskolas sporta stadionā jau ceturto 
gadu pēc kārtas pulcējās futbola mīļotāji, 
lai cīnītos par Jēkabpils novada atklāto 
kausu futbolā. Šogad par to cīnījās 5 ko-
mandas, kurās, katrā no tām, bija astoņi 
spēlētāji. Laikapstākļi bija ideāli futbola 
spēlēšanai, laukums sagatavots – atlika 
spēlētājiem noskaidrot spēcīgāko tās die-
nas komandu.

Visas piecas komandas vispirms iz-
spēlēja apļa turnīru, pēc kura noskaidrojās 
pusfinālu pāri. Izspēlējot apļa turnīru, situā-
cija turnīra tabulā bija ļoti blīva – visu izšķī-
ra iesisto un ielaisto vārtu attiecība. Pirmo 
vietu, pateicoties labākai vārtu attiecībai, 
ieguva komanda „Namejs”, otrajā vietā at-
stājot komandu ar interesantu nosaukumu 
„Jautrie pelmeņi”. Trešo vietu, nospēlējot 
visas spēles neizšķirti, ieņēma komanda 
„Oāze”. Pēdējā apļa turnīra spēle noteica 
komandu, kura tiks kā pēdējā pusfinālā un 
kurai komandai turnīrs būs beidzies. Šajā 
spēlē tikās vietējie dignājieši pret koman-
du „Kaija”. Lai gan „Dignāja” piedzīvoja 
minimālu zaudējumu, šis rezultāts viņiem 
bija labvēlīgs, lai iekļūtu pusfinālā, kurā ti-
kās ar komandu „Namejs”. Otrā pusfināla 
pārī spēkojās komandas „Oāze” un „Jaut-
rie pelmeņi”. 

Visas dienas garumā sacensību da-
lībnieki varēja iekrāt spēkus pie kafijas 
un tējas galda, bet izspēlējot apļa turnīru, 
pirms izšķirošajām cīņām visi tika aicināti 

Izcīnīts Jēkabpils novada atklātais kauss futbolā
nobaudīt Dignājas pagasta pārvaldes sa-
rūpēto, silto un gardo zupu. Kad dalībnie-
ki bija ieturējušies, visiem bija iespēja pie-
dalīties šautriņu mešanā, kurā sievietēm 
3. vietu izcīnīja Irēna Seladina, otrā palika 
Aija Ancāne, bet visprecīzākā izrādījās 
Alīna Bikauniece. Vīriešiem 3. vietu iegu-
va Daniels Levickis, otro – Gunārs Staris, 
bet 1. vietu izcīnīja Ainārs Joksts. Netika 
aizmirsts arī par pašiem mazākajiem tās 
dienas dalībniekiem, kuri bija ieradušies 
vērot futbola sacensības. Viņiem bija ie-
spēja piedalīties lidojošo šķīvīšu mešanā, 
lēkšanā ar gumijas bumbu, kā arī šautriņu 
mešanā. Lidojošo šķīvīšu mešanā vispre-
cīzākie izrādījās Amanda Šilinska, Daniels 
Daģis un Linda Kusiņa. Lēkšanā ar gumi-
jas bumbu ātrākie bija Daniels Daģis, Lin-
da Kusiņa un Toms Jurgevičs. Šautriņu 
mešanā visprecīzākie – Toms Jurgevičs, 
Ralfs Daģis un Daniels Daģis. Visi mazā-
kie dalībnieki tika pie gardām balvām no 
Dignājas pagasta pārvaldes. 

Bet nu bija laiks ķerties klāt izšķiroša-
jām cīņām futbola laukumā, kur noskaid-
rojās šā gada Jēkabpils novada atklātā 
kausa futbolā ieguvēji. Pirmajā pusfināla 
spēlē savā starpā tikās komandas „Oāze” 
un „Jautrie pelmeņi”. Cīņa bija tiešām aiz-
raujoša un pamatlaiks noslēdzās ar bez-
vārtu neizšķirtu, kas nozīmēja, ka nācās 
izpildīt pēcspēles sitienus, kuros nedaudz 
pārāki izrādījās un finālā iekļuva „Jautrie 
pelmeņi”. Arī otrā pusfināla spēle bija ļoti 

aizraujoša un emocijām bagāta, kas lie-
cināja par abu komandu lielo vēlmi iekļūt 
finālā.  Parādot lielisku komandas spēli un 
saliedētību, uzvaru ar rezultātu 1:0 izcīnīja 
mājinieki „Dignāja”. Tas nozīmēja, ka spē-
lē par 3. vietu sacentās komandas „Oāze” 
un „Namejs”, kur nedaudz pārāki izrādī-
jās un bronzas medaļas ieguva komanda 
„Namejs”. Nu atlika pati pēdējā un izšķiro-
šā cīņa, kurā noskaidrojās kausa ieguvēji. 
Finālspēlē cīnījās „Dignāja” pret „Jautra-
jiem pelmeņiem”. Apliecinot savu meis-
tarību, čempionu kausu ieguva komanda 
„Jautrie pelmeņi”, kuru sastāvā spēlē-
ja Gatis Lāčkājs, Aleksandrs Korotkins, 
Andrejs Mironovs, Sergejs Aleksejevs, De-
niss Grigorjevs, Vladislavs Ivanovs, Aivis 
Romanovskis un Jānis Bulmeisters. Taču 
arī dignājiešiem nebija pamata skumt – 
aizvadījuši lielisku turnīru, iegūtas sudraba 
medaļas, kuru izcīnīšanā savu ieguldījumu 
deva Dairis Ķiploks, Arvis Sinkevičs, Jānis 
Mašinskis, Arvis Zaharevskis, Elvis Krēs-
liņš, Kristaps Štorhs, Pēteris Mikulāns, kā 
arī Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Raubiška.

Izsaku pateicību Dignājas pagasta 
pārvaldei par šo sacensību organizēšanu 
un personīgi Ievai Dreimanei par gardo 
zupu. Uz tikšanos nākošgad Dignājā, kad 
turnīram būs 5 gadu jubileja!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta 

koordinators
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Šogad, 27. septembra pēcpusdie-
nā, novada seniori savu tradicionālo pul-
cēšanos veica skolu olimpiskajā dienā. 
Ābeļos sportiskās aktivitātes beigušās. 
Pirms dažiem gadiem uzceltajā sporta 
zālē Laine Donāne, varbūt nākošā olim-
piete, skolas biedriem stāsta par saviem 
sasniegumiem Latvijas un Eiropas mē-
roga sacensībās. Senioru grupām no 
pagastiem ir iespēja vērot to no balkona.
Zālei blakus celtas arī vairākas mācību 
telpas. No otrā stāva loga paveras skats 
uz māmuļu – Daugavu un tapušo sporta 
laukumu ar modernu skrejceliņu apkārt 
visam stadionam. „ Grandiozi! Kaut mūsu 
laikos tā būtu bijis! ” domās pavīd skau-
dīgs prieks daudzās  sirmajās galvās. 

Viesi pulcējas jaunās estrādes parkā. 
Īss stāstījums par Ābeļu muižu, par sko-
lu, kurai drīz apritēs 175 gadi, par izciliem 
bijušajiem skolotājiem un mūsdienām. 
Skan skolotājas Ivetas Bērziņas vadīto 
ansambļu apsveikuma un novēlējuma 
dziesmas. Lapu zeltā klātais parks un 
Ābeļu (Burkānu) salas Kaupres pilskalns 
vēl  veiksmīgu un prieka pilnu dienu. 

Zeltainā bērzu aleja stāsta par pa-
gasta vadītāju paveikto. Šēļu dienas 
lieliski novadīja Dzidra Arāja. Kaupres 
pilskalns zilo Eiropas karogu saņēma  
Antoņinas Čunčules laikā. Celtņu projekti 
un pamati tika ielikti Ināras Blumbergas 
vadībā. Smago celtniecības kontroles 
darbu veica Jānis Kalniņš. Celtnes pie-
ņēma un atklāja pārvaldnieks Raimonds 
Jaudzems. 

Īss pārbrauciens un saules stari 
mūs sveic rakstnieka Jāņa Akuratera 
dzimtajās mājās „Jaunzemjos”. Ausma 
Bērziņa sniedz raksturīgākās ziņas par 
rakstnieku. Vīru ansamblis „Pieci plus...” 
dzied Ābeļu himnu, kurā cildināts arī 
rakstnieks. Zem varenā ozola zariem iz-
skan vēl vairākas melodijas. Pie piemiņas 
akmens tiek nolikti ziedi, jo J. Akuraters 
bija arī skolotājs. Piemiņas akmens dveš 
pateicīgu domu: „Paldies, sirmās galvas, 
ka tik kuplā skaitā mani apmeklējāt! Tikai 
divreiz manā gandrīz 25 gadu mūžā pie 
manis pulcējušies vienlaicīgi vairāk par 
100 apmeklētājiem. Pirmo reizi manos at-
klāšanas svētkos, kad šurp plūda grupas 
ar sarkanbaltsarkaniem karogiem. Otr-
reiz ābeļziedu laikā pilns sētvidus ļaužu 
bija manā 20. dzimšanas dienā. Paldies! 
Lai latviskums nepazūd jūsu pēcnācēju 
sirdīs!”

Izsakot pateicību par sakoptību Ma-
rijai Dzērvītei, seniori steidz uz Ābeļu pa-
gasta centru.

Pēc nelielas ekskursijas pa Ābeļu 
pagastu, rudenīgi drēgnajā, bet košu ru-

Rudens zeltā rotātie novada senioru svētki Ābeļos

dens krāsu gammu piepildītajā 27. sep-
tembra pēcpusdienā  visa Jēkabpils no-
vada seniori uz tradicionālo pasākumu, 
veltītu Starptautiskajai  veco ļaužu dienai, 
pulcējās Ābeļu tautas namā.  Kopā šo pa-
sākumu apmeklēja 152 seniori no visiem 
septiņiem Jēkabpils novada pagastiem.

Ābeļu novadpētniecības muzeja va-
dītājs Arnolds Jakubovskis  aicināja ap-
skatīt muzeju un nedaudz pastāstīja par 
muzeja  vēsturi. Arī mūsu čaklās rokdarb-
nieces Maija Mieze un Mārīte Rocēna ie-
pazīstināja interesentus ar saviem darbi-
ņiem, kuri bija izlikti apskatei un pastāstīja 
par klubiņa „Ābeļzieds” darbību.

Ar mīļu apsveikumu, visus no sirds 
iepriecinot, pasākumu atklāja  Kristiāns 
no Līvāniem. Sekoja Jēkabpils novada 
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītāja Rai-
monda Jaudzema un Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētāja Edvīna Meņķa ap-
sveikums novada senioriem, kā arī mīļus 
apsveikuma vārdus un novēlējumus no-
vada senioriem veltīja Jēkabpils novada 
sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina un 
pagastu sociālie darbinieki. 

Turpinājumā sekoja skanīgas dzies-
mas Romāna Ķielbicka vadītā vīru ansam-
bļa „Pieci plus...” izpildījumā un Krustpils 
kultūras nama senioru kora „Atvasara” 
priekšnesumi.

Akordeona pavadījumā, ar jautrām 
un skanīgām dziesmām pasākumu kup-
lināja nenogurdināmā Skaidrīte Pugača. 
Neizpalika sadziedāšanās, atrakcijas un 
jautrība. Aktīvākie dejotāji  saņēma arī 
pārsteiguma dāvaniņas – „euro” šokolā-
des monētas, u.c.

Ar skaistu, jauku muzicēšanu  visus 

priecēja „Kreicburgas ziķeri”, un, klau-
soties jaukajos mūzikas ritmos, grūti bija 
nosēdēt, jo gribējās atcerēties jaunību un 
uzgriezt kādu valsi...

Nobeigumā  seniori no sirds pateicās 
un atzina, ka pasākums  bija jauks, intere-
sants, daudzveidīgs un ļoti sirsnīgs. 

Mums, pasākuma rīkotājiem, patiess 
prieks, ka jūs, mūsu mīļie, spējāt izrauties 
no mājām un apmeklēt šo pasākumu, 
prieks, ka centāmies  kaut nedaudz, bet 
radīt jums svētku sajūtu, jo šī diena bija 
veltīta jums! Prieks, ja ikviens no jums pa-
ņēma sev līdz mazu daļiņu no mūsu mī-
lestības un sveicienus no mūsu saulainā 
Ābeļu pagasta! Prieks kopā būt!

Lai jums vēl ilgus gadus stipra vese-
lība, neizsīkstoša enerģija, daudz mīlestī-
bas no jūsu bērniem, mazbērniem, maz-
mazbērniem!

Paldies visiem, kuri piedalījās un 
atbalstīja pasākumu, paldies Jēkabpils 
novada pašvaldībai, Ābeļu pagasta pār-
valdei un visām pagastu pārvaldēm par 
finansiālo atbalstu, kultūras darba orga-
nizatoriem, pagastu pārvaldēm par trans-
porta  nodrošināšanu, Ausmai Bērziņai, 
Skaidrītei Pugačai un visiem, kuri pieda-
lījās un palīdzēja šī pasākuma  organizē-
šanā!

Ar cieņu,                              
Arnolds Jakubovskis

Svetlana Koriņeva
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Sestdien, 29. septembrī, Zasas  kul-
tūras namā   uz  pateicības un atpūtas 
pasākumu pulcējās Jēkabpils novada 
amatierkolektīvu dalībnieki un vadītāji. 
Šai pasākumā piedalījās  deju kolektīvi un 
amatierteātri, jo izrādās, ka mūsu novadā 
nav tik lielu telpu, lai uzņemtu visus paš-
darbniekus. Pasākums vokālajiem ansam-
bļiem un novada korim notika 12. oktobrī 
Rubeņu kultūras namā.

„Jēkabpils novads – gleznaina zeme 
un darbīgi cilvēki. Sešdesmit kilometri 
Daugavas plūduma, sēļu pilskalni un ražī-
gi lauki. Mežu zaļuma un Aleksandra Grīna 
„Zemes atjaunotāju” novads Raiņa dzimte-
nes Tadenavas saullēkta gaismā” – tā pa-
sākumu atklājot, sacīja Kultūras un izglītī-
bas pārvaldes galvenā speciāliste Ludmila 
Bērziņa. 

Viņa arī sveica visus kolektīvus, atro-
dot katram raksturīgāko. Šim pasākumam 
par godu kolektīvus raksturosim arī infor-
matīvajā izdevumā:

Dunavas kultūras nama senior 
dāmu deju grupa „Cielavas” Ineses 
Straumes vadībā  – dalībnieces ir ļoti 
aktīvas, atsaucīgas un sabiedriskas, opti-
mistiskas un darbīgas. Ar lielu nepacietību 
un degsmi gaida katru nākošo mēģināju-
mu. Kolektīvs ir saliedēts, dalībnieces tur 
ģimenisku rūpi viena par otru, jo daudzas 
no dalībniecēm savu ikdienu vada vienas 
pašas, tāpēc ir ļoti svarīgi just domubiedru 
draudzīgo plecu. Dalībnieces ir pateicīgas 
savai vadītājai Inesei par ieguldīto darbu. 

Dunavas kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Luste” Anitas 
Ozoliņas vadībā – kolektīva dalībniekiem 
deja sniedz dvēseles prieku, prieku par 
kopā būšanu un pozitīvas emocijas. 

Rubenes pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Rasa” Intas Tomānes 
vadībā – deju kolektīvs ar veldzējošu ska-
tījumu dzīvē un dzirkstošu enerģiju dejā. 
Dejotpriekam mūs iedvesmo Sēlijas rasai-
nie rīti. 

Rubenes pagasta jauniešu deju ko-
lektīvs „Laude” Sandras Vaitkevičas va-
dībā – Rubenes „Laudes” jaunieši ir ener-
ģijas pilni un mutuļo kā Sēlijas upju ūdeņi. 

Rubenes pagasta senioru deju gru-
pa „Draiskās peonijas” – Draiskās peo-
nijas savos labākajos gados (no 62 līdz 
83) kopā draiskojas jau astoto gadu. Dejo 
savam un citu priekam. Pesimismu cenšas 
pārvērst optimismā, aktīvi piedalās visur, 
kur vien aicina.  

Zasas kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „Solis” Daigas Ģeidānes vadī-
bā – kolektīvs ir trīs gadus vecs. Kolektīvā 
dejo jaunieši no tuvākās un tālākās apkārt-
nes. Tas ir ļoti dzīvespriecīgs, asprātīgs, ar 
lielu atbildības sajūtu un mīlestību pret deju. 

 Zasā tiekas amatierkolektīvi

Zasas vidusskolas jauniešu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” Daigas Ģeidānes 
vadībā – deju kolektīvs savas dejas dzīvi 
griež kopīgi – spēj priecāties par esošo, 
bijušo un ar nepacietību gaida nākamos 
notikumus. Kustības prieks, humors un 
atraktīvs dzīvesveids ir tās vērtības, kas 
vieno dalībniekus un padara viņu dzīvi krā-
saināku. 

Zasas kultūras nama amatierteātris, 
režisors Inārs Baltmanis – spēlēt teātri ir 
stilīgi – to var teikt par Zasas kultūras nama 
amatierteātri, jo teātri te spēlē gan jauns, 
gan vecs. Teātra spēlēšana Zasā notiek 
jau gadu desmitiem, bet tā ļoti nopietni un 
regulāri – 11 gadus. Jāsaka paldies visiem 
dalībniekiem, kas amatierteātra vārdu iz-
nesuši ne tikai novada, bet arī Zemgales 
reģiona mērogā. Tomēr vislielākā pateicī-
ba pienākas talantīgajam, izturīgajam reži-
soram Ināram Baltmanim. 

Kalna pagasta dramatiskais kolek-
tīvs – radoši, jautri un varoši. Tāpat esam 
spējīgi, atraktīvi un gados jauni – šī kolek-
tīva dalībnieku vidējais vecums ir 33 gadi. 
Vienmēr esam kopā, gan priekos, gan 

bēdās, ja vajag – varam arī no cirvja kāta 
zupu izvārīt. 

ābeļu pagasta dāmu deju grupa – 
pats pagasta nosaukums dejotājas mudi-
na salīdzināt ar Ābeli. Tagad, rudenī, ābele 
ir pilna ar āboliem, ko gatava dāvināt ikvie-
nam; dejotājas – pilnas enerģijas un apņē-
mības ar savu darbu radīt prieku sev un 
citiem. Ziemā ābele apsegusi baltu sniega 
villaini krāj spēkus pavasarim; dejotājas – 
bruņojušās ar izturību un pacietību papildi-
na savu repertuāru. Pavasarī ābele priecē 
visus ar ziedu skaistumu; dejotājas – ar 
apgūtajiem soļiem. Vasarā, kad visiem ro-
kas darba pilnas, tikai dažkārt acis paceļas 
pret ābeles zariem, skaistais koks klusībā 
briedina augļus; dejotājas – atrod brītiņu 
starp vasaras darbiem un labprāt uzdejo. 
Skatoties rāmās un līganās dejas izpildīju-
mā, gribētos viņas nosaukt par Baltābeli, 
bet jautrākā dejā, uzdzirkstot asprātībām 
un kaislībām – par Mežābeli.

ābeļu tautas nama amatierteātris 
Pētera Draņēviča vadībā – atraktīvs un 
radošs, kolektīvs ar lielu potenciālu un iz-
domu. Darbojas jau desmit gadus. 
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Biedrība „Pūpols” Liepās  pulcē 
mežu darbiniekus

Tradicionāli septembris mums sais-
tās ar Dzejas dienām, taču biedrība 
„Pūpols” šogad atgādina, ka  ir vēl vieni 
svētki, kuriem gadu gaitā izveidojušās 
savas tradīcijas – meža darbinieku diena, 
kura kā svētki noteikta 1967. gadā, un to 
atzīmēja septembra trešajā sestdienā. 
Svētku pasākumi notika visos nozares 
uzņēmumos, delegācijas ieradās no vi-
sām mežniecībām un cehiem. Mežsar-
giem un mežziņiem tika pasniegti apbal-
vojumi, kā ari tika godināti jaunie meža 
darbinieki. Mūsdienās gan šie svētki tik 
plaši vairs netiek svinēti, vai arī tiek aiz-
mirsti pavisam.

Tāpēc biedrība „Pūpols”, piedaloties 
mazo apdzīvoto vietu iedzīvotāju ieros-
mju konkursā,  pieteica sevi ar projektu 
„Meža darbinieku dienas atzīmēšanas 
atjaunošana”. Projekta mērķis – atjaunot 
meža darbinieku dienu, iesaistot Liepu 
ciemata iedzīvotājus, kā ari bijušos un 

esošos  meža  darbiniekus. Turpmāk vei-
dot šo dienu kā patstāvīgu tradīciju. 

12. septembra pēcpusdienā pie Lie-
pu bibliotēkas pulcējās gan bijušie mežu 
darbinieki, gan biedrības biedri un cie-
mata iedzīvotāji. Protams, bija ieradušies 
arī viesi. Pasākumā laikā par Meža darbi-
nieku dienas tradīcijām stāstīja gan Meža 
muzeja izveidotāja Benita Kalniņa, gan 
biedrības vadītāja Līvija Štolniece. Par 
piemērotu muzikālo daļu gādāja Viesturs 
Celmārs. Stāstus par mežu un cilvēkiem 
stāstīja Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes docents Pēteris Skudra. Skudras 
kungs Liepās bija ieradies ne tikai ar 
stāstiem, bet arī ar savām grāmatām, ku-
ras pasākuma dalībnieki varēja iegūt kā 
skaistu piemiņu par šo dienu. 

Atceroties krāšņo parku, kas reiz iz-
veidots pie Liepu mežniecības, un cerot, 
ka tas tiks atjaunots atkal, visi pasākuma 
dalībnieki piedalījās tūju stādīšanā. 

Mūsu novadniecei 
iznākusi pirmā dzejas 
grāmatiņa

18. septembrī, Rubeņu bibliotēkas 
vadītāja aicināja visus dzejas mīļotājus 
uz skaistu notikumu – Rubenes pagastā 
izaugušās meitenes Unas Kukles dzejas 
grāmatiņas „Izlīgums ar pasauli” atvēr-
šanas svētkiem. Apmeklētāju vidū bija 
gan pedagogi, gan skolēni, gan kultūras 
darbinieki un bibliotekāri, un daudzi no 
viņiem atceras grāmatas autores gaitas 
gan skolā, gan pagasta kultūras dzīvē. Kā 
atzīmēja bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa 
– šis ir īpašs notikums, jo cilvēku atmiņā 
un vēstures pierakstos  pārskatāmā laika 
posmā, šī ir pirmā grāmatiņa, ko saraks-
tījusi un izdevusi Rubenes pagasta iedzī-
votāja. Pati autore atzīmēja, ka grāmatas 
izdošana ir viņas sapnis jau no 16 gadu 
vecuma un aicināja arī visus klātesošos 
piepildīt savus sapņus. Romantisko un 
jaunības sapņu piepildīto pasākumu ar 
ģitārspēles priekšnesumiem kuplināja 
mūziķe Inga no Subates. 

Septembris tradicionāli ir Dzejas 
dienu mēnesis.Ir zināms, ka tuvākā un 
tālākā apkārtnē notiek tam veltīti pa-
sākumi. Zasas kultūras nams 13. sep-
tembrī aicināja noskatīties I. Baltmaņa 
iestudēto  J. Osmaņa dzejoļu izlasi ar 
nosaukumu „Kaut kas ir noticis”. Tā 
tapšanā jau no jūlija, kad citi  baudīja 
vasaras saules priekus, piedalījās bēr-
ni, kuri nāca uz kultūras namu un ga-
tavoja šos dzejoļu lasijumus. Paldies 
Baibai Briedei, Aigai Zvaniņai, Raitim 
Daudzvārdam, Ivetai un Inesei Korņeje-
vām. Ļoti sen nebija dzirdētas tik skaļas 
un skaidras balsis, kuras pieskandināja 
visu kultūras namu un doma, kura mita 
dzejolī nokļuva līdz katram skatītājam. 

Pašiem sava dzejas pusstunda!
Pārsteidza ne tikai priekšnesums uz ska-
tuves, bet arī skatītāju uzmanība, ar kādu 
tika noklausīts katrs dzejolis un muzikā-
lais pavadījums, kuru precīzi piemeklējis 
režisors I. Baltmanis un kultūras nama 
vadītāja A. Ķikute. Klavieru pavadijums 
un bērnu dziedātās dziesmas, mūzika, 
kura piemeklēta attiecīgi noskaņai uz 
skatuves, papildināja raito un skanīgo 
J. Osmaņa dzejas plūdumu. Pusstunda 
pagāja kā mirklis. Bet vai ziniet cik tajā 
ielikts pūļu un darba? To jums var pateikt 
šīs kompozīcijas režisors  un izpildītāji.
Paldies teica skatītāji un jauno aktieru ro-
kās iegūla rudens ziedi un saldumi. Tie 
bija domāti ne tikai jaunajiem mākslinie-
kiem, bet arī viņu vecākiem, kuri ar tādu 

mīlestību un lepnumu varēja skatīties 
uz saviem bērniem, sēžot zālē un prie-
cājoties par notiekošo uz skatuves.

Skolotāja Ingūna Klaucāne
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Piektdien, 20. septembrī,  Kaldabru-
ņas skolā svinējam Rudens Saulgriežu 
dienu. Diena sākās ar apkārtnes sa-
kopšanas un malkas sagatavošanas 
talku, kuras norisēs lielu atbalstu snie-
dza Ņevedomsku un Kaminsku ģime-
nes ar savu traktortehniku. Ne mazāka 
pateicība pienākas visiem pārējiem 
talciniekiem, no kuriem jaunākais tikko 
pārkāpis gada vecuma slieksnim. Pēc 
tam sekoja siena skulptūru pārvēršana 
dūmos, talkas desiņu cepšana  un citas 
piemērotas darbības.  Pēpusdienā at-
klājām Arta Malnača fotoizstādi „Skaties 
pļavā. Rubenes pagasta aizsargājamie 
un retāk sastopamie augi” kā arī  Smilgu 
ekspozīciju un neparastu objektu –  her-
bāriju „Bērnības gaisma”. Visi objekti ir 
aplūkojami pastāvīgi – aicinām to izman-
tot! Izstādes atklāšanu ar koncertu kup-
lināja vokālais ansamblis „Kantilēna”, 
kura dalībnieces bija sajūsminātas par 
zāles lielisko akustiku. 

Savukārt jau pēc nedēļas, 4. ok-
tobrī, devāmies pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Alūksnes un Apes nova-
da fondu, kur mūs laipni uzņēma fonda 
vadītāja Dzintra Zvejniece. Braucienā 
no Jēkabpils novada devās 36 cilvēki  – 
gan novada biedrību, gan pašvaldības 
pārstāvji. Brauciens sniedza gan daudz 
lietišķas un lietderīgas informācijas, gan 
arī patīkamus emocionālus mirkļus. 
Viesojāmies Alūksnes NVO mājā, kur 
detalizēti iepazināmies gan ar Alūksnes 
un Apes novada fonda, gan NVO cen-
tra darbību; zināšanas tiks izmantotas, 
veidojot savu, Jēkabpils novada NVO 
apvienību. Tālāk ciemojāmies Alūksnes 
invalīdu biedrībā un pensionāru biedrībā 
„Sudrabs”. Sekoja ekskursija pa Alūksni 
ļoti atraktīva un zinoša gida pavadībā, 
aplūkojot ar fonda atbalstu īstenotos 
projektus. Tāpat apmeklējām jauniešu 
centru un tikko atvērto Mākslas skolu. 

Atgriežoties no brauciena, nekāda 
atpūta nav gaidāma – jau sestdienas rītā 
liela daļa no tā dalībniekiem ieradās Kal-
dabruņas skolā uz pirmo angļu valodas 
nodarbību. Šo nodarbību cikls Lienes 
Graudiņas un Dagmāras Ruļukas vadī-
bā ir tikko uzsākts. Aicinām pievienoties! 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 

instruments un Latvijas valsts

Biedrībā „Ūdenszīmes”. Notikumi projekta 
„Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”



2013. gada 15. oktobris 19

Ābeļu pamatskolas 
8. klases pārgājiens

07.10.2013. mēs, astotā klase, gājām 
pārgājienā uz Brodiem. Sākumā mēs do-
mājām, ka ceļš būs īss, taču tas bija diez-
gan garš. Tad, kad  aizgājām uz Brodiem, 
mēs iegājām rokdarbu muzejā „Ābeļ-
zieds”. Tas bija interesanti, mums patika. 
Pēc tam mēs gājām uz A. Jakubovska va-
dīto pagasta muzeju, tur mums pastāstīja 
par sportistiem, par skolas sporta zāles 
tapšanu u.c. Par senajām talkām skolotājs 
aicināja interesēties un vākt vecas fotog-
rāfi jas. Pagasta muzejā bija daudz intere-
santu foto, mēs arī sevi tajās atradām. 

Mēs  ierakstījām muzeja albumā- vie-
su grāmatā, visa klase parakstījāmies. 
Mums ļoti patika gan muzejs, gan „Ābeļ-
zieda” izstāde. 

Pēc muzeja mēs gājām uz pagasta 
bibliotēku, un mūs tur sagaidīja pirāts, 
kurš atkuģojis no Japānas krastiem. Mēs 
lasījām japāņu haikas- gan pašu, gan sko-
lasbiedru sacerētās. Pēc uzstāšanās mēs 
lecām stafetes  maisos, tas bija smieklīgi. 
Dažiem sanāca, bet daži nokrita. Mūsu 
komanda vinnēja. Pēc tam  pūtām burbu-
ļus un skatījāmies, cik daudz niķu mūsos 
ir sakrājies. Vēlāk pirāta vadībā uz baltām 
lapām uzrakstījām vēlēšanos  un salocī-
jām kuģītī- kad  gājām ārā, mēs palaidām 
dīķī savus vēlmju kuģīšus. Bibliotēkas va-
dītāja Ineta mūs pacienāja ar japāņu ce-
pumiem-smaidiņu  un  siltu tēju.

Tālāk bija aktivitātes skaistajā Brodu 
veselības takā. Uzkūrām ugunskuru un 
cepām desiņas, arī runājām, klausījāmies 
mūziku. Pēc cienāšanās  mēs spēlējām 
futbolu. Mēs šoreiz zaudējām otrai ko-
mandai. Bet nekas- nākošreiz uzvarēsim! 

Mēs gaidām nākošo pārgājienu! 
Mums viss ļoti patika. 

 Renāte Zekante, 8. klase
 

Tātad – katru sestdienu 10.30 – Angļu 
tēja ar Lieni un Dagmāru. Angļu valo-
das paši pamati – ikvienam, pat pašiem 
bailīgākajiem! 

Oktobra beigās, 25. oktobrī – aici-
nām visus uz pasākumu Kaldabruņas 
skolā.

Pasākumu vadīs folklorists un stāstnieku kustības izveidotājs Guntis Pakalns (Rīga). Piedalīsies folkloras 
kopā „Dignojīši” Aīdas Bikaunieces vadībā un mazie stāstnieki no Dignājas. Īpaši tiek aicināti gados vecāki cil-
vēki. Nāciet ar stāstu par neprastiem un smieklīgiem, vai arī skumjiem un svinīgiem notikumiem, jo tā ir Jūsu 
dzīves bagāža, vērtība, kurā jādalās... Gados vecākajiem Kaldabruņas cilvēkiem tiks nodrošināts transports, 
Ja tāds nepieciešams, lūdzam zvanīt Ievais – 26267960.

25. oktobrī 
plkst. 13:00 
Kaldabruņu 
skolā

Biedrība „ŪDENSZĪMES” aicina:
atmiņu un satišanās pasākums

„RUDENS STĀSTI KALDABRUŅĀS”
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Kultūras pasākumi 
oktobrī, novembrī

Leimaņu pagasts
26.10. plkst. 19.00 Leimaņu tau-

tas namā koncerts „Ar ģitāru par dzīvi” 
26.10. plkst. 22.00 Leimaņu tau-

tas namā deju vakars kopā ar grupu 
„KONTRAKTS” (Jēkabpils)

Rubenes pagasts
19.10. plkst. 14.00  kultūras 

namā Asares k.n. amatierteātra izrāde 
Kristiāna Štrāle-Dreika „Kā Ziemeļmei-
tas brauca puisi lūkot”

26.10. svecīšu vakari Rubenes 
pagasta Slates kapsētās:

plkst. 16.00 – Bērza kapos
plkst. 17.00 – Ļūcānu kapos

Zasas pagasts
29.10. plkst. 15.00 kultūras namā 

Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasā-
kums „Atmiņu ugunskurs Jēkabpils 
novadā joprojām dzīvs”

02.11. plkst. 19.00 kultūras namā 
novada stipro ģimeņu pasākums „Dzī-
ves gadu gredzenus izdzīvojot’’

06.11. plkst. 14.00 kultūras namā 
Mārtiņdienas pasākums „Palaidnīgais 
rudentiņš’’

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.

01.10. – 30.10. Zasas kulturas 
nama izstāžu zālē foto izstāde „Du-
nava – atspulgs palu ūdeņos”

01.10. – 31.10. Leimaņu tautas 
namā Jēkabpils mākslas skolas Za-
sas fi liāles audzēkņu darbu izstāde

14.10. – 10.11. Leimaņu tautas 
namā izstāde „Rudu, rudu, rudenīti” 

10.10. – 20.11. Rubeņu bibliotēkā 
Pūču kolekcijas izstāde

Nu es esmu Dieva ziņā,
Nu es esmu Dieva pasaulītē
Pats Dieviņš mani ņēma,
Pat pie sevis paturēja...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Vēsma Stengrevica 
11.12.1946. – 01.09.2013.

Ausma Ormane 
13.02.1924. – 03.09.2013.

Gunārs Kuzņecovs 
01.01.1965. – 03.09.2013.

Jānis Putraims 
11.03.1944. – 07.09.2013.

Edvīns Račkovskis 
11.12.1924. – 05.09.2013.

Dzidra Mičule 
10.07.1950. – 11.09.2013.

Jānis Vāvere 
08.11.1921. – 16.09.2013.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

SĒLIJAS GAISMA
LATVIJAI

Jēkabpils novadā 
Iedegsim gaismu šajā 

tumšajā laikā!

ābeļu pagastā – lāpu gājiens 

Dunavas pagastā – lāpu gājiens un 
gaismas akcija „Iededz gaismu savā 
logā”

Dignājas pagastā – lāpu gājiens un 
gaismas akcija

Kalna pagastā pie doktorāta A. Grī-
na piemiņas vietā tematisks pasākums 
„Pār zemi gaistoša dūmaka tvan, un 
gaismas stars gaišu blāzmu debesīs 
metīs…”

Leimaņu pagastā latvju zīmju parkā 
tematisks pasākums „ No zobena sau-
le lēca…”

Rubenes pagastā – gaismas akcija  
Nepamet mani tumsā…”
Aicinājums Rubenes pagasta iedzī-
votājiem un iestāžu vadītājiem
Lai padarītu šo rudenīgo laiku gaišāku 
un radītu svētku noskaņu savā pagas-
tā, novadā un Latvijā veidosim   gais-
mas akciju „Nepamet mani tumsā...”
Aicinu ikvienu pagasta iedzīvotāju, ģi-
meni un pagasta iestāžu darbiniekus 
iedegt svecītes savas mājas logos, 
izgaismot  iestāžu logus un  jūsuprāt 
svarīgus objektus pagastā

Zasas pagastā – lāpu gājiens un te-
matisks pasākums „Atmiņu uguntiņa 
joprojām silda”

Gars bagāts top no tā, ko saņem;
Bet sirds top bagāta, vien sevi atdodot.

 /Mirdza Ķempe/
Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrētas 
3 dzimšanas:

Vasilisa, Atis, Laura

Sveicam vecākus un 
novēlam mīlestību, pacietību, 
izturību un veselību, bērniņu 
audzinot!

Biedrību un klubiņu 
norises

15.10. plkst. 12.00 – Dunavas sa-
biedriskajā centrā biedrība „Pavadiņa” 
aicina uz tautisko jostu un prievīšu au-
šanas nodarbību

19.10. plkst. 11.00 Kalna kultūras 
namā B. Groninga draugu kopas no-
darbība

21.10. plkst. 10.00 klubiņā  „Ābeļ-
zieds” šūšanas nodarbība

28.10. plkst. 10.00 klubiņā „Ābeļ-
zieds” nodarbība „Darbs ar papīru – 
trauku, groziņu pīšana”

09.11. plkst. 11.00 Kalna kultūras 
namā B. Groninga draugu kopas no-
darbība

20.09. – 31.12. biedrībā „Ūdenszī-
mes” Kaldabruņas skolā Arta Malnača 
fotoizstāde „Skaties pļavā”. Pastāvīgi – 
Pļavas muzeja ekspozīcija 

           Gatavojamies ikgadējam 
        pasākumama – koncertam

Kas ir dziesma? Dziesma – cilvēka 
mūža pavadone. Visos godos un visos 
svētkos tā ir viešņa un saimniece reizē. 
Zasas kultūras namā 7. decembrī no-
tiks ikgadējais pasākums – koncerts 
„Atnāc ar savu dziesmu un nesaki, 
ka tev ir bail”. Pasākuma organizētāji 
aicina ikvienu – gan jaunu, gan ne tik 
jaunu ar savu priekšnesumu ņemt da-
lību koncertā.

Pieteikties Zasas k.n. personīgi vai 
pa tel. 20371520 līdz 25. novembrim.

29.10. plkst. 15.00  
Zasas kultūras namā 

Tautas frontes 25 gadu 
jubilejas pasākums 

„Atmiņu ugunskurs 
Jēkabpils novadā joprojām dzīvs”


