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Svētki Latvijas 
neatkarībai!

Atnācis ir Latvijas Valsts 
skaistāko un nozīmīgāko 
svētku mēnesis, kas 96 ga-
dus atpakaļ latvju tautai drosmī-
gu cīņu rezultātā deva cerības, spē-
ku un pārliecību veidot neatkarīgu Latviju.

Vēsture Latvijas mūžam ir bijusi ļoti daudz-
krāsaina – ar spilgtiem un cerību zaļiem, strau-
jiem attīstības gadiem neatkarības iegūšanas 
sākumposmā, ar traģiski smagiem, drūmiem un 
pelēkiem okupācijas 50 gadiem. Tad atkal sar-
kanbaltsarkano karogu apstarots otrais neatkarī-
bas izcīnītais laiks.

Tas viss ir izdzīvots un pārdzīvots mūsu veco 
cilvēku likteņos, viņu cienījamos mūžos un rūdī-
jumā.

Par to māca vēstures grāmatas. Tikai, diem-
žēl, nepietiekoši. Jo aizvien vēl nespējam īsti no-
vērtēt neatkarības iespējas un patiesi izjust īsta 
saimnieka rīcību.

2014. gads novada iedzīvotājiem, varbūt pat 
visas Latvijas, iezīmējās ar dažādiem kontrastiem 
un politiskiem notikumiem. Vispirms jau dabas 
apstākļu dēļ, kad ierastie ziemas apstākļi kļūst 
savādāki, bet kuriem ir liela ietekme uz saimnie-
košanu laukos, kad karstums mijas ar vēsiem 
un lietainiem laika apstākļiem, kad priecīgi brīži 
mijas ar sāpīgiem, un liktām cerībām ne vienmēr 
lemts piepildīties.

Dzīvojot līdzi kaimiņtautu notikumiem, ap-
jaušot lielvaru ambīcijas, mēs kārtējo reizi varam 
pārliecināties, ka dzīvē ikdienas problēmas ir tikai 
dzīves sīkas sastāvdaļas; ka pastāv daudz dārgā-
kas un visus ietekmējošas dzīves vērtības, kuras 
neatnāk pašas par sevi, bez kurām tu neesi saim-
nieks savā tēvu zemē. Un to mēs apjaušam, ka 
šo iespēju nav, ka tās ir zaudētas vai nav izcīnītas.

Gaidīto svētku noskaņā, gribās teikt sirsnīgu 
paldies visu sfēru darbiniekiem – skolotājiem, 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lauksaimnie-
kiem, kultūras un sporta entuziastiem, sabiedris-
ko organizāciju aktīvistiem, iedzīvotājiem par to 
nesavtīgo darbu, kas tiek darīts, lai mēs dzīvotu 
labāk, skaistāk, apzinīgāk. Lai katrs strādājot un 
mācoties saprastu – „ir katram roka jāpieliek, lai 
lielais darbs uz priekšu tiek” (J. Rainis).

Pozitīvām domām bagātus un emocionālus 
Latvijas dzimšanas svētkus!

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Jēkabpils novada domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija izskatīja 
30 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 96. proklamēša-
nas gadadienu un nolēma: 

APBALVOT AR JĒKABPILS NOVADA DOMES GODA RAKSTU  
PAR IEGULDĪTO DARBU JĒKABPILS NOVADA ATTĪSTĪBĀ 

16 PERSONAS:

Vārds, uzvārds Nominācija Pagasts
Arnolds Jakubovskis Aktīvākais pensionārs Ābeļu 
Ludviga Rudzāte Aktīvākais pensionārs Zasas 
Imants Eglītis Aktīvākais pensionārs, jubilārs Leimaņu 
Regīna un Norberts 
Pudāni 

Ģimene Rubenes 

Laine Donāne Jaunietis Ābeļu
Veronika Burkāne Jubilārs Ābeļu
Kārlis Bērziņš Jubilārs Zasas
Jānis Raubiška Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas 
Lonija Līce Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes
Rita Ušacka Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas
Maruta Orbidāne  Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Kalna 
Uģis Vārslavāns Sabiedriskais darbinieks Dunavas 
Ilze Ermansone Sabiedriskais darbinieks Rubenes
Ingūna Uzkure Skolotājs Rubenes
Inese Kalniškāne Skolotājs Zasas 
Ieva Jase Uzņēmējs Ābeļu 

Papildus Paula Pavāre – balva no mazpulkiem.

APBALVOT AR SWEDBANK BALVU 1 PERSONU:

Tatjana Donāne Skolotāja Izglītības un kultūras pārvalde

APBALVOT AR JĒKABPILS NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTU 
10 PERSONAS:

Vārds, uzvārds Nominācija Pagasts
Marija Ratniece Aktīvākais pensionārs Rubenes 
Andra Meldere Aktīvākais pensionārs Zasas 
Maija Smilškalne Aktīvākais pensionārs Zasas
Arāju ģimene Ģimene Ābeļu 
Ritvars Rubiķis Jaunietis Rubenes 
Kristiāns Jānis 
Radiņš 

Jaunietis Zasas 

Antons Tropiks Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņi
Inga Gutberga Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas 
Daiga Spēka Sabiedriskais darbinieks Rubenes
Modris Zālītis Sabiedriskais darbinieks Rubenes

Informāciju sagatavoja I. Kalniņa

Jēkabpils novada pašvaldības 
apbalvojumi valsts svētkos
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Jēkabpilī, 2014. gada 25. septembrī

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 20/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
25.09.2014. sēdes lēmumu Nr. 222 (protokols Nr. 11) 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2013. gada 27. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2014 
„Par pabalstiem audžuģimenēm 
Jēkabpils novadā ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 3. un 4. daļu, un Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 
15. janvāra noteikumu Nr. 37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2. punkta 2.1. un 
2.2 apakšpunktu.

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada 27. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2014 „Par pabal-
stiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā ” (turpmāk tekstā 
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

Papildināt saistošo noteikumu 2.1. punktu ar otro 
teikumu sekojošā redakcijā: „Bērnam ar invaliditāti tiek 
piešķirts pabalsts uzturam EUR 200,00 (divi simti euro 00 
centi) apmērā mēnesī vienam bērnam.”

Paskaidrojuma raksts
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.1 pantu
 

Īss projekta satura 
izklāsts

Lai veicinātu audžuģimeņu 
attīstību Jēkabpils novadā, kā 
arī veicinātu iespēju ievietot 
audžuģimenēs bērnus ar 
invaliditāti, ir izstrādāti saistošie 
noteikumi, kas paredz lielāku 
materiālu atbalstu uzturam 
bērnam ar invaliditāti. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu projekts 
tiek izstrādāts, pamatojoties uz 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 1036, kā arī pēc pašvaldības 
domes iniciatīvas, lai 
sniegtu materiālu atbalstu 
audžuģimenēm. 

Plānotā projekta 
ietekme uz 
pašvaldības 
budžetu

Jēkabpils novadā 2014. gadā 
ir 1 audžubērns ar invaliditāti. 
Saistošo noteikumu piemērošana 
2014. gadā nerada būtisku 
ietekmi uz Jēkabpils novada 
pašvaldības budžetu.

Uzņēmējdarbības 
vide pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām

Jautājums izskatīts apvienotā 
Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas, Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu un Finanšu 
komiteju sēdē. Jēkabpils 
novada pašvaldības iestāde 
„Sociālais dienests” veic saistošo 
noteikumu piemērošanu.

E. Meņķis,
Domes priekšsēdētājs 

Zasas pagasta pārvalde, 2014. gada 23. oktobrī

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
23.10.2014. sēdes lēmumu Nr. 244 (protokols Nr. 1 2) 

 Par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 91 punktu, 9. panta otro daļu.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka ar 
nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 2015. gadā, kā arī nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpil-
des termiņu.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā īpa-
šuma nodokli 2015. gadā neapliek.

3. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 
kā septiņu gadu laikā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Saistošo notei-
kumu nepiecie-
šamības pamato-
jums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. pan-
ta otrās daļas 9.1 punkts; 9. panta 2. daļa. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. pan-
ta otrās daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību do-
mēm tiesības pieņemt saistošos noteikumus par 
dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekus-
tamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 
25 m2, izņemot garāžas; bet minētā likuma 9.pan-
ta  2. daļa piešķir tiesības pašvaldībām, pieņemot 
saistošos noteikumus, noteikt nodokļa maksāša-
nas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samak-
sas termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma no-
dokli 2015. gadā Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā” nosaka kārtību, kādā 
2015. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek 
dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī nosaka nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu 2015. gadā.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs paš-
valdības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē 
uzņēmējdarbību Jēkabpils novada administratīva-
jā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājas-
lapā, izdevumā „Ļaudis un darbi” un tie tiek izlikti 
redzamā vietā pašvaldības ēkās.

6. Informācija par 
konsultācijās ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.

E. Meņķis, Domes priekšsēdētājs 
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Turpinājums 4. lpp.

Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās

No 8. decembra līdz 15. janvārim būs 
atvērta projektu pieteikšanas kārta apakš-
programmā „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās’’ jeb bijusī „Modernizācija’’.

 Pasākuma ietvaros atbalstāmās 
aktivitātes:

1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-
noloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas 
nepārstrādāto lauksaimniecības produktu 
ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un 
pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopī-
bas kultūraugu (izņemot zemenes) stādu 
iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, 
žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stā-
dījumu ierīkošanai;

2. nepārstrādāto lauksaimniecības 
produktu ražošanai, ar to saistītai iepako-
šanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu 
būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, 
pamatojoties uz līgumiem ar trešajām per-
sonām, kas atbildīgas par darbu veikšanu 
un nepieciešamo jaunu būvmateriālu ie-
gādi.

Atbalsta intensitāte:
Lauku saimniecībām:
 būvju būvniecībai, pārbūvei, ilg-

gadīgo stādījumu ierīkošanai – 40%;
 lauksaimniecībā izmantojamo 

traktoru iegādei – 20% – 40%;
 piekabēm, agregātiem, traktor-

tehnikai (izņemot lauksaimniecībā izman-
tojamos traktorus) – 30% – 40%.

 Atbalsta intensitāti palielina par 10%, 
ja: 

- projekts tiek īstenots lopkopības no-
zarē, kur audzē zālēdājus, 

- projekta rezultātā energoefektivitā-
tes rādītājs samazināts vismaz par 20%.

Sīkāk www.jekabpilsnovads.lv sadaļā 
„lauksaimniekiem un uzņēmējiem’’ – pro-
jektu konkursi.

Jauni atbalsta veidi 
lopkopībā no 2015. gada

(Minētās atbalsta shēmas tiks ievies-
tas pēc EK atzinuma saņemšanas)

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 
2015. gada plānots ieviest četrus saistītā 
atbalsta veidus lauksaimniecības dzīvnie-
kiem.

Zemkopības ministrija vērš lauksaim-
nieku uzmanību uz nosacījumu, ka visus 
šos atbalsta veidus – par slaucamām go-
vīm, slaucamām kazām, nobarojamiem 
liellopiem un nokautām aitām – lauksaim-
nieki varēs saņemt tikai par tiem dzīvnie-
kiem, kuri atbildīs identifi kācijas un reģis-

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 
UN UZŅĒMĒJIEM

trācijas prasībām. Proti, dzīvniekiem ir 
jābūt apzīmētiem ar krotālijām, un to no-
zaudēšanas gadījumā vai, ja apzīmējums 
ir kļuvis nesalasāms, septiņu dienu laikā 
jāveic krotāliju pasūtījums Lauksaimniecī-
bas datu centrā . Pēc dzīvnieku piedzim-
šanas tie jāapzīmē 20 dienu laikā (aitas 
– 30 dienu laikā). Savukārt dzīvnieku pār-
vietošanas gadījumā lauksaimniekiem 
septiņu dienu laikā ir jāiesniedz pārvieto-
šanas deklarācija LDC.

Saistītais atbalsts par slaucamām 
govīm paredzēts saimniecībām, kas veic 
pārraudzību ganāmpulkā un tās (periodā 
no 1. oktobra līdz 30. septembrim) ir rea-
lizējušas pienu vismaz 25 tonnu apjomā, 
piešķirot atbalstu par govi, kuras izslau-
kums attiecīgajā pārraudzības periodā ir 
bijis vismaz 5500 kg vai bioloģiski turētai 
govij - vismaz 4500 kg.

Saistītais atbalsts par slaucamām 
kazām paredzēts saimniecībām, kurām 
uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz pie-
cas slaucamas kazas un, piešķirot mak-
sājumus par slaucamu kazu, ja tā ir pie-
na šķirnes vai krustojumā ar piena šķirni 
iegūta, vai ir kombinētas izmantošanas 
šķirne, un ja saimniecībā atradusies vis-
maz sešus mēnešus pēc kārtas.

Par nobarojamiem liellopiem saim-
niecībām paredzēts saistītais atbalsts, 
ja tie būs gaļas šķirnes vai krustojumos 
ar gaļas šķirni iegūtas teles, vai jebkurš 
bullis un vērsis, kuri sasnieguši vismaz 16 
mēnešu vecumu attiecīgajā saimniecībā 
un tajā ir turēti vismaz sešus mēnešus.

Saistīto atbalstu par aitām varēs sa-
ņemt lauksaimnieki, ja viņu ganāmpulkā 
uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz 10 
aitu mātes, un to piešķirs par nokautu vai 
ārpus Latvijas izvestu aitu, ja tā ir bijusi 
gaļas šķirnes vai krustojumā ar gaļas 
šķirni iegūta, pirms kaušanas bijusi vecā-
ka par trim mēnešiem un jaunāka par 12 
mēnešiem, un saimniecībā turēta vismaz 
trīs mēnešus.

Lauksaimniekam jānodrošina visu to 
dzīvnieku identifi cēšanas un reģistrēša-
nas prasību izpilde visā kalendārā gada 
laikā, par kuriem iesniegts iesniegums 
atbalsta saņemšanai, vai pārraudzības 
perioda laikā no iepriekšējā gada 30. 
septembra līdz kārtējā gada 1. oktobrim 
attiecībā uz slaucamām govīm. Par dzīv-
niekiem, par kuriem tiks konstatēti iden-
tifi cēšanas un reģistrēšanas noteikumu 
pārkāpumi, atbalstus nepiešķirs.

 Pagarinās pārejas 
periodu dzīvnieku 

novietnes nodrošināšanai 
ar kūtsmēslu krātuvi
Līdz šim bija noteikts, ka līdz 2014. 

gada 27. jūlijam lauksaimniekiem bija jā-

nodrošina kūtsmēslu uzglabāšana vides 
prasībām atbilstošās krātuvēs. Ņemot 
vērā būtiskus apstākļus, tostarp eko-
nomisko krīzi un lauksaimniecības pro-
dukcijas cenas kritumu, daudzas saim-
niecības nevarēja nodrošināt šo prasību 
izpildi. Zemkopības ministrija vērsās EK 
ar lūgumu rast iespēju pagarināt šīs pra-
sības izpildes termiņu.

Noteikumi paredz, ka dzīvnieku no-
vietnē no 15 dzīvnieku vienībām jānod-
rošina līdz 2016. gada 31. decembrim, 
savukārt dzīvnieku novietnē no 10 līdz 15 
dzīvnieku vienībām līdz 2017. gada 31. 
decembrim. Šis izpildes termiņa pagari-
nājums netiek attiecināts uz tām dzīvnie-
ku novietnēm, kurās tiek iegūti šķidrie vai 
pusšķidrie kūtsmēsli.

Noteikumu projektā paredzēts, ka 
dzīvnieku novietnē, kurā pakaišu kūts-
mēslus uzkrāj dziļajā kūtī un saimniecī-
bā, kurā gaļas liellopi un savvaļas sugas 
dzīvnieki, produkcijas ieguvei, pastāvīgi 
tiek turēti āra apstākļos norobežota vidē 
vai vietā, nav nepieciešama krātuve kūts-
mēslu uzglabāšanai. Tāpat tiek noteikts, 
ka pakaišu kūtsmēslus, kurus uzkrāj 
dziļajā kūtī, nodrošinot sausnas saturu 
vismaz 45%, pieļaujams uzglabāt ārpus 
dzīvnieku novietnes ne ilgāk kā 24 mēne-
šus. Novietojot pakaišu kūtsmēslus ārpus 
dzīvnieku novietnes (dziļās kūts), kūts-
mēslu uzglabāšanas laukuma pamatni 
veido no ūdensnecaurlaidīga materiāla. 
Noteikumu projektā arī noteikta prasība, 
ka, būvējot lagūnas tipa krātuvi, jāierīko 
drenāža, lai varētu nodrošināt krātuves 
uzraudzību, veicot pazemes ūdeņu kva-
litātes mērījums.

Dažādi
Platību maksājumu izmaksas. No 

27. oktobra turpinās Vienotā platību mak-
sājuma 50% avansa izmaksa tām saim-
niecībām, kurās ir noslēgušās atbilstības 
nosacījumu pārbaudes. Atlikusī gala 
norēķinu summa provizoriski tiks sākta 
maksāt no 8. decembra. No 27. oktob-
ra tiek maksāta arī 70% avansa summa 
par mazāklabvēlīgajām platībām, bet no 
1. novembra – 70% par bioloģiskās lauk-
saimniecības attīstību.

Bezakcīzes dīzeļdegviela. 
2014./2015. saimnieciskajam gadam, t.i. 
no šā gada 1. jūlija līdz nākamā gada 30. 
jūnijam ir piešķirti 86,5 litri dīzeļdegvielas 
par vienu atbilstošās platības hektāru.

Notikumu ziņošana LDC. Lauk-
saimniecības datu centrs informē, ka pie-
na izmantošana: zīdīšana vai slaukšana 
vairs nav jāziņo ar Notikumu ziņojumu 
lapu. Piena izmantošanas veidu norāda 
pie dzīvnieka atnešanās, ja ziņo elektro-
niski vai papīra formā norāda Dzīvnieka 



2014. gada 14. novembris4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

turpinājums no 3. lpp.

Jēkabpils novada pašdarbnieki un amatnieki 
festivālā atzīmē gada laikā paveikto

apzīmēšanas aktā. Telēm, kas nav atne-
sušās, nav jāziņo piena izmantošanas 
veids.

LDC vairs nav pastkastītes doku-
mentu ievietošanai, ievērojiet pieņemša-
nas laikus jeb arī sniedziet dokumentus 
elektroniski vai pa pastu. Visi notikumi 
jāziņo 7 dienu laikā pēc notikuma, arī le-
cināšana.

Zaļināšana. Ja nav skaidrs, vai nā-
košgad saimniecība izpildīs zaļināšanas 
(ja aramzeme virs 10 ha) un ekoloģijas 
(ja aramzeme virs 15 ha) prasības vai 
nē, zvaniet, aprēķināšu. Tikai iepriekš 
jāzina – kādas kultūras un cik lielās platī-

bās nākošgad būs.
Maksājums piensaimniekiem. Lai 

segtu piensaimniekiem radītos zaudē-
jumus un ļautu saglabāt ražošanas ap-
mēru, vienlaikus novēstu augstvērtīgu 
piena šķirņu slaucamo govju izkaušanu 
ganāmpulka ciltskodolā, piensaimnieki 
saņems avansa maksājumu par ciltsdar-
bu. MK noteikumi stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas ofi ciālajā izdevumā „Latvi-
jas Vēstnesis”.

Zemnieku balle
Šogad uzņēmēju un lauksaimnieku 

balle notiks 13. decembrī plkst. 19.00 

Kalna pagasta kultūras namā Dubultos. 
Aicinātas gan lielās, gan mazās saim-
niecības, gan lielie un mazie uzņēmumi. 
Dalības maksa – EUR 7,50 (klātie galdi). 
Koncertprogrammā uzstāsies kaimi-
ņu novada lauksaimnieks Andris Felss 
ar draugiem, Kalna pagasta dramatis-
kais kolektīvs un citi. Ballē spēlēs grupa 
„Gints un es”. Uz Dubultiem ved jauns 
un skaists asfalts, kā arī kultūras nams ir 
gana liels, būs iespēja no sirds izdejoties. 
Lūgums pieteikties savlaicīgi.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante 

26312414 

Saules apmirdzētu un rudenīgo krā-
su pārbagātības pilno 11. oktobra dienu 
Jēkabpils novadā var raksturot kā patīka-
ma satraukuma, cerību un rosības pilnu, 
spilgtu mūsu darbības apliecinājuma iz-
pausmi. Šajā dienā notika projekta „Brin-
ging old traditions to modern life“ (Seno 
tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) līdz-
fi nansēti svētki.

Svētkiem, ko dēvējam arī par festi-
vālu „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”, vijās 
cauri divas vadlīnijas – amatniecība un 
tautas māksla. Diena bija notikumiem ba-
gāta, krāsaina ne tikai dabā, bet arī ikvie-
nā no mums. Uzņēmām viesus no Jelga-
vas novada, apmeklējām amatnieku dar-
bu izstādi galerijā Mans’s, klausījāmies 
amatnieku apmācību nodrošinātāja – 
biedrības „Sēļu pūrs” sagatavoto prezen-
tāciju par amatniecības nozīmi kultūras 
mantojuma saglabāšanā, apvienojot to 
ar mūsdienu tendencēm. Vakarā svētku 
dalībnieki pulcējās Kalna pagasta kultū-
ras namā, kur omulīgā gaisotnē baudīja 
koncertu, apskatīja mūsu amatnieku dar-
bu izstādi Mežzemes bibliotēkā, dejoja, 
klausījās tautas mūziku kapelas „Kreic-
burgas ziķeri” izpildījumā. Interesanta 
bija tautas mākslas kolektīvu dižošanās. 
Prieks par to, ka pasākumā piedalījās arī 
amatnieki, kuri projekta ietvaros mācījās 
un izstādīja savus darbus. Vakara gaitā 
savu raito dejas soli demonstrēja Jelga-
vas novada dejotāji – Glūdas pagasta vi-

dējās paaudzes deju kolektīvs „Nākotne” 
un Zaļenieku pagasta senioru deju kolek-
tīvs „Zaļaisdancis”, par ko izpelnījās ska-
ļus aplausus. Ar divām dejām uzstājās arī 
pašmāju vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Deldze”; dejotāji bija tērpušies skaistos 
tautas tērpos, kuri ir iegādāti projekta 
ietvaros. Svētki ir nosvinēti, ikviens dalīb-
nieks devās mājup bagātāks ar skaistām 
atmiņām, jaunu informāciju un pieredzi.

Projekta īstenošana turpinās. No-
vembrī amatniekiem būs iespēja papil-
dināt savas zināšanas pie partneriem 
Jelgavas novadā un Lietuvā. 6. novembrī 
Šauļos notiks projekta koordinatoru sa-
nāksme. 2014. gada 3. decembrī Jēkab-
pils novadā uzņemsim viesus, jo organi-
zēsim starptautisku projekta sanāksmi, 
kurā pārrunāsim paveikto, novērtēsim 
projekta rezultātus. Projekta plānotais 
budžets EUR 35 368,70, tai skaitā ERAF 
līdzfi nansējums 85%, kas sastāda EUR 
30 063,40. Pašvaldības līdzfi nansējums ir 
EUR 5 305,31.

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienī-
ba.

G. Dimitrijeva,
projekta koordinatore



2014. gada 14. novembris 5NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Slates ciemā”

Festivālā apbalvotie pašdarbnieki
11. oktobra svētkos Jēkabpils nova-

da pateicības rakstus par radošu, aktīvu 
darbību tautas mākslas mantojuma sa-
glabāšanā un mūžizglītības veicināšanā 
saņēma Ābeļu pagasta vokālie ansambļi 
„Pieci plus” (vad. R. Ķielbickis) un „Elē-
ģija” (vad. A. Gavare), Leimaņu pagasta 
vokālais ansamblis „Skara” (vad. V. Avo-
tiņa), Rubenes pagasta vokālais ansamlis 
„Kantilēna”, „Ā re” (vad. S. Radiņa) un fol-
kloras kopa „Kāre” (vad. A. Bikauniece), 
Kalna pagasta vokālais ansamblis „Līks-
ma” (vad. V. Avotiņa), Zasas pagasta vo-
kālais ansamblis „Tonis” (vad. I. Goldma-
ne), Dignājas pagasta Folkloras kopa un 
tautas mūzikas kapela „Dignojīši” (vad. A. 
Bikauniece), Ābeļu pagasta deju kolek-

Jēkabpils novada Rubenes pagasta 
pārvalde ir ieviesusi projektu „Ūdens-
saimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates ciemā” (Id. Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/118/033). 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir fi nansētas no Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda, un tās ir 85% no projekta 
kopējām attiecināmām izmaksām.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 72 

111,12 no kurām kopējās attiecināmās 
izmaksas ir EUR 59 595,96, bet neattie-
cināmās EUR 12 515,16. No kopējām at-
tiecināmajām ERAF fi nansējums ir EUR 
50 656,56, bet pašvaldības budžeta fi -
nansējums EUR 8939,40.

Projekta ietvaros tika izstrādāta teh-
niskā dokumentācija un realizēti būvdar-
bi. Iepirkumu procedūras rezultātā par 
būvdarbu veikšanu tika noslēgts līgums 
ar SIA „Hektors”,, ar līguma cenu EUR 
51 667,51 bez PVN. Objekta būvuzrau-
dzību veica SIA „Vide un būve”, par, 
kopējo līguma summa ir EUR 1790,80 
(t.sk. PVN). Tehniskā projekta izstrādi un 
autoruzraudzību  veica SIA „C Projekti” 

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

Lauku partnerība „Sēlija” uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu

Ar šā gada 1. novembri Lauku Part-
nerībā „Sēlija” uzsākas jauns darbības 
cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir 
saistītas ar 2014. – 2020. gada attīstības 
stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī 
pie projekta „Aiz apvāršņa”. Šis projekts 
tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, 
un tā vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzī-
ves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bēr-
niem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī 
sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem 
cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju gru-
pu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī 
iesaistot viņus teritorijas attīstības plāno-
šanas procesos.”

Projekta galvenā mērķa grupa ir 
bērni, un viņu iesaistīšana sava ciemata, 

tīvs „Kaupre” (vad. I. Gādmane), Dunavas 
pagasta deju kolektīvs „Luste” (vad. A. 
Ozoliņa), Leimaņu pagasta deju kolektīvs 
„Deldze” (vad.D.Geidāne), Rubenes pa-
gasta deju kolektīvs „Rasa” (vad. In. To-
māne),  Rubenes pagasta deju kolektīvs 
„ Laude” (vad. S. Vaitķeviča), Zasas pa-
gasta deju kolektīvs „Solis” (vad. D. Gei-
dāne); senioru dāmu deju kopas: Ābeļu 
„ Ābelietes” (vad. M. Vilka), Rubenes 
„Draiskās Peonijas” (vad. I. Rudeviča) un 
Dunava „Cielavas” (vad. A. Ozoliņa); Ābe-
ļu pagasta amatierteātris (vad. P.  Draņe-
vičs), Dunavas pagasta dramatiskais ko-
lektīvs (vad. S. Krēsliņa), Zasas pagasta 
amatierteātris (vad. I. Baltmanis) un Kalna 
amatierteātris (vad. S. Vecumniece), kā 

arī koris „Putni” (dir. S. Kasparsone, konc. 
m. A. Ķikute).

Jēkabpils novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs ar ziediem un patei-
cības rakstu pateicās kultūras namu vadī-
tājiem par nozīmīgu ieguldījumu kultūras 
attīstībā Jēkabpils novadā un par radošu, 
aktīvu darbību tautas mākslas mantojuma 
saglabāšanā un mūžizglītības veicināša-
nā. Pagodinājumu saņēma Ābeļu tautas 
nama vadītāja Svetlana Koriņeva, Dignā-
jas pagasta pasākumu organizatore Ieva 
Dreimane, Dunavas k/n vadītāja Anita 
Ozoliņa, Rubenes kultūras nama vadītāja 
Inta Tomāne, Zasas k/n vadītāja Anita Ķi-
kute, Leimaņu tautas nama vadītājs Gints 
Audzītis un Kalna kultūras nama vadītāja 
Sandra Vecumniece.

Kaspars Sēlis

par kopējo summu EUR 3105,90( t.sk. 
PVN). Realizējot ieceri, objekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Rubenes  pagasta Slates ciemā”, ir no-
dots ekspluatācijā.

Projekts tika ieviests, lai uzlabotu 
ūdensapgādes un notekūdeņu  savākša-
nas pakalpojumu pieejamības paplašinā-
šanu Slates  ciemā.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un fi nanšu vadības uzraudzību nodroši-
na LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija.

Šo projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība.

Intra Kurme,
Rubenes  pagasta pārvaldes vadītāja 

Nodarbību cikli notiks visos piecos 
LP „Sēlija” darbības aptvertajos nova-
dos – Aknīstes novada Ancenes ciemā, 
Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krust-
pils novada Vīpes ciemā, Salas novada 
Biržos un Viesītes novada Ritē. Katrā 
ciematā to norises nodrošinās vietējais 
koordinators. 

Īpaši priecājamies par to, ka, parau-
goties „Aiz apvāršņa”, bērnu viedokli un 
piedāvātās idejas varēsim iekļaut arī jau-
nā perioda attīstības stratēģijā. 

Liels paldies jāsaka visu minēto no-
vadu pašvaldībām, kas šo projektu līdzfi -
nansē ar kopumā 10% no visas nepiecie-
šamās summas. 90% no projekta īsteno-
šanai nepieciešamajiem līdzekļiem – EUR 
39 510,46 lielas konkurences rezultātā ir 
saņemti no Eiropas Ekonomikas zonas 
fi nanšu instrumenta programmas „NVO 
fonds”.

Ieva Jātniece,
projekta koordinatore

pagasta un novada attīstības plānošanā. 
Jo – būtībā pie plānošanas dokumentu 
izstrādes taču vienmēr strādā pieaugušie, 
bet bērni ir tie, kas reāli piedzīvo šo doku-
mentu īstenošanos dzīvē. Tādēļ projekta 
ietvaros notiks trīs nodarbību cikli:

nodarbību cikls „Vērtības”;
vasaras radošo darbnīcu cikls „Ska-
ties tālāk!”;
nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”.
Tāpat dosimies pieredzes apmaiņas 

un izziņas braucienos, vienā no projekta 
īstenošanas vietām izveidosim aktīvās at-
pūtas trasi, ar ceļojošo izstādi viesosimies 
pašvaldībās un sociālās aprūpes iestā-
dēs. Projekta noslēguma posmā izveido-
sim metodisko materiālu „Aiz apvāršņa”. 
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Tai baltajā ziemas dienā,
kad sniega pārslas lēni krīt,
tai dienā gaidi mani ciemos,
es nākšu Tevi apraudzīt.
Es sasildīšu tavas rokas,
lai tās var mīļus glāstus sniegt,
es sasildīšu tavu elpu,
lai ledus ziedi neuzzied.
Tad sēdēsim mēs sveču gaismā,
aiz loga pārslas lēni snigs...
Es palikšu pie Tevis vienmēr,
un mīla sniegos neiestigs. 
  /S. Cīrule/

Par mīlestību ir uzrakstītas neskai-
tāmas grāmatas, tā ir cildināta un apjūs-
mota dziesmās. Kas ir mīlestība? Vai tā 
ir spēja vienai dvēselei saskatīt otru, pie-
ņemt un sajust? 

Tikšanās ar dvēseles līdziniekiem 
ir likteņa diktēta. Savukārt, pieņemot īs-
tos lēmumus un izdarot pareizo izvēli, 
varam piedzīvot dziļu un patiesu laimi. 
Mīlestība ir vislielākais spēks pasaulē. Tā 
spēj plaukt un zelt pat sasalušā zemē un 
visbriesmīgākajos apstākļos. Tā pastāv 
jebkur, jebkurā laikā. Mīlestība ir augs, 
kas zied visos gadalaikos. Tikai retais no 
mums sastop savu īsto mīlestību un tas ir 
mīlestības ceļš mūža garumā. 

Vieni no skaistākajiem un sirsnīga-
jiem svētkiem Jēkabpils novadā – Stipro 
ģimeņu svētki. Šā gada 18. oktobrī Ru-
benes kultūras namā uz pasākumu tika 
aicinātas tās Jēkabpils novada ģimenes, 
kuras šogad svin 25. (Sudraba kāzu), 
30. (Pērļu kāzu), 40. (Rubīna kāzu), 50. 
(Zelta) kāzu jubileju. Stipro ģimeņu svētki 
Jēkabpils novadā šogad notika jau piek-
to reizi. Šie svētki dod iespēju sastapt 
tos cilvēkus, kuri ir spējuši ,,iznest” savu 
mīlestību mūža garumā. Šogad Stipro ģi-
meņu godināšanas pasākumā piedalījās 
17 ģimenes. 

Nebaidoties no ikdienas un rūpēm, 
viņu dvēseles ir tik spēcīgas un drošas, 
ka savu mūžu tie dāvāja viens otram: 
Sudraba kāzu jubilāri – Ineta un Andris 
Survillo, Sandra un Aivars Iesalnieki, 
Laimrota un Viktors Bankovi, Anita un 
Valdis Zelči, Dzintra un Aivars Vanagi, 
Sarmīte un Aigars Vanagi, Baiba un Arnis 
Gabranovi, Anita un Jānis Pagasti, Inese 
un Vairis Vilcāni; Pērļu kāzu jubilāri – Intra 
un Andris Kurmji, Inga un Andris Baltma-
ņi, Ingrīda un Jānis Račkovski, Marija un 
Nikolajs Beļajevi; Rubīna kāzu jubilāri – 
Anita un Andrejs Lemaki, Regīna un Pā-
vels Dimanti, Rita un Jānis Nereti; Zelta 
kāzu jubilāri – Lucija un Jāzeps Pavloviči. 

Katrs pāris, pirms apliecības sa-
ņemšanas, aizdedzināja savas ģimenes 
sveci, apliecinot savas mīlestības spēku 
un gaišumu. Jēkabpils novada Stiprās 

Mīlestības ceļš mūža garumā

ģimenes svinīgajā pasākuma daļā ar 
dzejas vārsmām un aizkustinošām dzies-
mām sveica aktrise Zane Daudziņa un 
grupa „Kristīne un Alvis”.

Mīlestībā ir izaudzināti meitas un dēli, 
mazbērni, kuri ar lielu godu pasniedza 
jubilāriem visskaistākos ziedus un veltīja 
vissirsnīgākos smaidus. Jēkabpils no-
vada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis uzrunāja katru pāri, vēlot sagaidīt 
un nosvinēt Dimanta un pat Smaragda 
kāzas! Pēc uzrunas priekšsēdētājs aici-
nāja visus šī gada gaviļniekus uz vakara 
pirmo tostu, pēc kura sekoja pirmais ko-
pīgais kāzu valsis.

Paldies atsaucīgajiem Jēkabpils no-
vada kultūras darbiniekiem un Jēkabpils 
novada pašvaldībai par atbalstu pasāku-
ma organizēšanā un fi nansēšanā!

Jēkabpils novada Stiprās ģime-

nes, mēs lepojamies ar Jums! Lai Jūsu 
spēks un dvēseles dziļums rāda visiem 
piemēru, jo Jūsu dzīve mums stāsta – 
tā ir lielākā laime mīlēt un būt mīlētam! 

Ar patiesu cieņu,
Ina Gusāre,

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas p.i. 

Zelta kāzu jubilāri – 
Lucija un Jāzeps Pavloviči.

Zane Daudziņa sveic jubilārus.

Dzied „Kristīne un Alvis”.

Stiprās ģimenes 2014.
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Labdarības sūtījums no Minhenes lidostas

Leimaņos Latvju zīmju parkā jauna zīme!

Silvija Raģele tulko vācu pārstāvju 
sacīto.

Jēkabpils novadā 16. novembrī pēc-
pusdienā Zasā ieradās humānās palīdzī-
bas krava no Minhenes lidostas Vācijā. 
Par spīti vēsajai rudens elpai, jau iepriekš 
zināmos ciemiņus sagaidīja Jēkabpils 
novada pašvaldības vadītājs Edvīns 
Meņķis, sociālā dienesta vadītāja Ritma 
Rubina, un kā allaž laipnā un izpalīdzīgā 
pensionētā vācu valodas skolotāja Silvija 
Raģele.

Labdarības kravas sūtījuma organi-
zators ir mums labi zināmais Zasas dzir-
navu īpašnieks un patreizējais Diseldorfas 
lidostas vadītājs Hardijs Kortmana (Hardy 
Kortmann) kungs.  Sakarā ar to, ka Har-
dija kunga iepriekšēja darba vieta bija 
Minhenes lidostā kā darba kvalitātes me-
nedžerim, ar Minhenes lidostas sponso-
ru palīdzību, kurus atbalsta Firma EURO 
Trade, ar  vadītāju Cāna (Zahn) kunga un 
koordinatora Helmuta Gebharda (Hellmut 
Gebhardt) kunga  atbalstu un Minhenes 
lidostas humānās palīdzības biedrības 
vadītāja Tomasu Bīlera kunga iniciatīvu 
tika noorganizēts sūtījums uz mūsu nova-
du.  Kravas automašīna, ko no Vācijas uz 
Latviju vadīja Francs Ganslmaijers (Franz 
Ganslmayer) tika sagaidīta Zasā 16. ok-
tobrī, bet izkraušana notika 17. oktobrī. 

Ikviens pielika savu roku, lai visas 
sūtītās mantas saņemtu katra pagasta 
pārvaldes iedzīvotāji, proporcionāli iedzī-
votāju skaitam. Tika piegādāts  aprīko-
jums, ko var izmantot ugunsdzēsēji, kā 
arī darbinieki, kuri nodrošina saimniecis-
ko darbu veikšanu,  tai skaitā kurinātāji.  
Sūtījumā no Minhenes saņēmām 160 
skolas solus, 40 krēslus, 200 maisus un 
kastes ar apģērbu, apaviem un citām lie-

tām, – bērnu rotaļlietas, pastaigu balsti, 
tehniskie palīglīdzekļi bija daļa no iespai-
dīgā vācu ziedojuma.

Pēc sadalīšanas pa pagastu pārval-
dēm, preces tika nogādātas uz izdales 
vietām, kur tiek šķirotas. Sakarā ar to, ka 
3  pārstāvji, kuri koordinēja visu mantu un 
lietu ziedošanu un  piegādi vēlas atbraukt 
un piedalīties izdalei iedzīvotājiem proce-
sā,  29. novembrī notiks Labdarības ak-
cijas izdale. Sociālie darbinieki informēs 

par grafi ku, kā notiks izdalīšana un tikša-
nās ar Minhenes lidostas pārstāvjiem, jo 
šajā dienā  noteiktā laikā tiks apmeklēti 
visi pagasti.   

Sirsnīgs paldies pagastu pārvaldes 
vadītājiem par noorganizēto transportu, 
personām, kuras palīdzēja kravas iz-
kraušanā un novada administrācijai  par 
atbalstu Minhenes lidostas darbinieku uz-
ņemšanā. Paldies cienījamajai tulkotājai 
Silvijai Raģelei par kontaktu uzturēšanu 
un palīdzību saziņā. 

Bagātīgu rudeni un tuvojošos ziemu 
gaidot, vēlu možumu un labu noskaņoju-
mu ikvienā sirdī!

Ar cieņu un uz sadarbību,
Ritma Rubina,

 Jēkabpils novada sociālā dienesta 
vadītāja

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem 
tiem 35 esošajiem un bijušajiem darba 
biedriem Jēkabpils novada Sociālajā 
dienestā un Dignājas pagasta pārvaldē, 
draugiem, radiem un kaimiņiem, kuri at-
balstīja manas ilggadējās draudzenes 
Dzintras Bokānes ziedojumu vākšanas 
iniciatīvu un sniedza palīdzīgu roku šajā 
man tik grūtajā brīdī. Paldies par katru 
labo domu un izturības vēlējumu šajā 
smagajā slimības ceļā.

Atsevišķu paldies vēlos teikt manai 
līdzjūtīgajai un dāsnajai draudzenei Janī-
nai Bružukai ar ģimeni par siltu vārdu un 
praktisku palīdzību.

Vēlot visiem stipru veselību un 
Dieva svētību,

Rita Ušacka

Draugi ir kā zvaigznes – 
ne vienmēr redzi, bet zini, 
ka IR...!

1. novembrī uz Leimaņu Latvju zīmju parku atceļoja vēl viena zīme, 
kuru pēc biedrības „Akācija Plus” pasūtījuma izgatavojis koktēlnieks Dai-
nis Vecums.  „Pērkons” ir jau devītā zīme parka ansamblī. Tai ir arī ļoti 
praktisks pielietojums – kāds, atnāc un noskaidro.

Zīmi atvest  un uzstādīt palīdzēja Guntis Kiops ar dēlu. Paldies viņiem 
par palīdzību un  atsaucību!

Inita Lāce, autores foto
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Latvijas Pasta un TV3 pastmarku dizaina konkursā 
uzvar pastmarka „Dziedošie koki”

Latvijas Pasta un TV3 organizētajā 
Latvijas Lepnuma pastmarku dizaina 
konkursā ar 1443 balsīm uzvarējusi 
Solvitas Kukles veidotā pastmarkas ski-
ce „Dziedošie koki”. Uzvarējusī dizaina 
ideja tiks izmantota reālas pastmarkas 
dizaina izstrādē un 2014. gada nogalē 
nodrukāta 300 000 eksemplāru tirāžā ar 
nominālvērtību € 0,50.

Balsojums sociālajos tīklos risinā-
jās no 14. līdz 20. oktobrim, un aktīvākā 
balsošana tradicionāli notika konkursa 
pēdējās dienās, pastmarku autoriem 
aktīvi aģitējot par saviem darbiem da-
žādos sociālajos tīklos. Pirmās vietas 
ieguvējas S. Kukles vēl viens iesūtītais 
darbs „Auseklis” ar 630 balsīm ierindo-
jās godpilnajā trešajā vietā.

Pastmarku dizaina konkursu Latvi-
jas Pasts organizēja jau ceturto reizi – 
izmantojot interneta vietni http://jauna-
pastmarka.lv, tajā var piedalīties ikviens 
interesents: kā fi ziskas, tā juridiskas 
personas. Šogad no 22. septembra līdz 
13. oktobrim konkursā tika iesniegtas 
234 pastmarku skices – par vairākiem 
desmitiem vairāk nekā iepriekšējo gadu 
konkursos. Fināla balsojumam sociāla-
jos tīklos žūrija izvirzīja 30 pastmarkas, 
kas izcēlās ar oriģinalitāti un atbilstību 
defi nētajai tēmai.

Bez iespējas redzēt pastmarku ar 
paša veidoto dizainu ceļojam uz tuvām 
uz tālām valstīm konkursa uzvarētāja 
saņēma arī balvu – grafi sko planšeti, 
kā arī iespēju izgatavot savu unikālu 
personalizēto pastmarku komplektu 
Latvijas Pastā. Savukārt otrās un trešās 
vietas ieguvēji saņēma Latvijas Pas-
ta 2013. gadā izdoto pastmarku pilnu 
komplektu.

Solvita ir Rubeņu pamatskolas ab-
solvente, kā arī skolas avīzes maketētā-
ja. Viņa ir mūsu novada cilvēks, ar kuru 
varam lepoties.

Solvita šim konkursam ir sekojusi 
katru gadu, bet vienmēr palaidusi ga-
rām darbu iesniegšanas datumu. No 
iepriekšējiem darbiem vislabāk patikusi 
I. Ziedoņa pastmarka.

Protams, piesaistīja arī konkursa 
balvas, kuras ir ļoti noderīgas grafi skā 
dizaina darbam, kā arī izdotās pastmar-
kas, kas liek būt lepnam, ka tavs darbs 
tiks tiražēts 300 000 eksemplāros. Tu 
vēl tikai mācies, bet darbi jau kļūst at-
pazīstami. 

Uz jautājumu, kāpēc tieši meži, 
Solvita atbildēja, ka kopējā tēma bija 
Latvijas lepnums. Jāsāk bija domāt, ar 
ko tad mēs lepojamies. Nonāca pie se-

cinājuma, ka tas ir dziedošais latvietis, 
dziesmu svētki un daba. Dziesmu svēt-
kos lielais kopkoris atgādina šalcošu 
mežu. Un atkal jādomā, kā to sasaistīt? 

Koki asociējas ar pamali. Tie sim-
bolizē dziedošā latvieša garu un hori-
zontu. Tāpat bija jādomā par tiem lat-
viešiem, kas ir aizbraukuši projām. Kaut 
arī viņi nav savā dzimtenē, latviešu gars 
viņos ir saglabājies, nav nekur pazudis. 
Tāpēc arī ir dziedošais horizots. Tas vie-
no mūs visus.

Kā atzīst Solvita, interešu viņai ir ļoti 
daudz, bet lielākoties tās ir saistītas ar 
mākslu un datordizainu. Patīk ne tikai zī-
mēt vai veidot dažādas radošas lietiņas, 
bet arī brīvo laiku pavadīt pie datora un 
veidot dažādus grafi skos darbus. Tas ir 
ļoti interesanti, jo katrā darbā vari ielikt 
daļu no savas būtības un kādu dziļāku 
domu. Tā, lai ikviena lieta, ko izveido, ir 
īpaša un stāsta pati savu stāstu. Droši 
vien būsiet ievērojuši arī neparastās Kal-
dabruņas afi šas, kuras, kā izrādās, arī 
veido Solvita.

Pirms tam Solvita ir piedalījusies un 
uzvarējusi arī citos mazos konkursiņos, 
bet šis viņai bija nozīmīgāks – kā ļoti labs 
atspēriena punkts tālākajiem darbiem. 
Lielākais atspēriena punkts, viņasprāt, ir 
tas, ka ir izdevies atrast nodarbošanos, 

Solvita Kukle pie Ventas rumbas.

Pastmarka „Auseklis’’.

Pastmarka „Dziedošie koki’’.

Lai izveidotu kaut vienu šādu past-
marku, ir jāprot apieties ar attiecīgajām 
programmām, kā arī jāzina zīmēšanas 
pamatlikumi, kā zīmēt un pareizi salikt 
krāsas. Solvita šīs prasmes un iemaņas 
ir apguvusi Saules skolā un pašreiz mā-
cās Daugavpils Universitātē Datordizai-
na 3. kursā.

Ja esi nolēmis mācīties datordi-
zainu, tad jau pamatskolā Solvita iesa-
ka pievērst uzmanību šādiem mācību 
priekšmetiem:

•vizuālajai mākslai;
•latviešu valodai, jo jāraksta un jā-

apstrādā dažādi teksti;
•matemātikai, jo darbos jāievēro 

noteikti principi un attiecības, proporci-
jas, kā pareizi izvietot tekstu un grafi s-
kos objektus;

•sociālajām zinībām, sekot līdzi ak-
tualitātēm, zināt, kā tās iesaistīt ar dziļā-
ku nevis virspusēju domu darbā.

Izrādās, ka jau bērnībā Solvita zinā-
ja, ko viņa darīs, kad būs liela. Izvirzīja 
sev mērķi un droši devās tam pretī. Vi-
ņas dzīves moto ir mācīties nekad nav 
par daudz un par vēlu! Izmanto visas 
dotās iespējas!

Nākotnē viņa grib turpināt darbo-
ties šajā jomā. Iespējams – pat mācīties 
ārzemēs un izveidot savu uzņēmumu.

Nobeigumā Solvita saka lielu PAL-
DIES visiem, kas balsoja par viņu, bez 
jūsu palīdzības nebūtu uzvaras. 

Rubeņu pamatskolai novēl gudrus 
un mērķtiecīgus skolēnus, kuriem vien-
mēr ir enerģija un vēlme tiekties uz kaut 
ko labāku!

Elga Kukle
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Viena no Solvitas iespaidīgajām 
afišām.

Kalna pagasta pensionāri.

22. oktobra rītā, aukstais 
ziemeļu vējš, nenobaidīja Kal-
na pagasta seniorus, kuri bija 
nolēmuši turpināt jau iepriekš 
iesākto tradīciju un devās kopī-
gā braucienā. Maršruta galve-
nie objekti pārsvarā ietvēra bi-
jušā Aizkraukles rajona teritori-
ju. Jau rīta agrumā devāmies 
Staburagu un tā bērnus lūko-
ties. Sākumā apskatījām tēl-
nieces S. Vasiļjevas piemiņas 
zīmi „Dieva auss”. Ir ticējums, 
ja kāds iečukst Dieva ausī 
savu viskvēlāko vēlēšanos, tā 
noteikti piepildās. Turpinājām 
pastaigu pa tagadējo Vīgantes dabas 
parku, kurā ir ierīkotas vairākas dabas 
takas ar norādes zīmēm un skulptūrām.

No Staburaga klints raudzījāmies 
Daugavas baisajos ūdeņos un atcerējā-
mies teiku par Staburadzi. Tālāk mūsu 
ceļš veda uz Pļaviņu HES. Šobrīd Pļaviņu 
HES ir lielākais HES uz Daugavas, abus 
Daugavas krastus caur to vieno vienīgais 
tunelis Latvijā. Pļaviņu hidroelektrostacija 
ir lielākā elektroenerģijas ražotne Baltijā 
un viena no lielākajām Eiropā. Gide mūs 
iepazīstināja ar ekspozīciju zāli, pastāstīja 
par HES celtniecību, par Aizkraukles pil-
sētas veidošanos, apskatījām kādreizējo 
ūdenslīdēja tērpu un iepazināmies vēl ar 
dažnedažādām citām aktualitātēm. Tālāk 
mūsu gide mūs iepazīstināja ar mašīnzā-
li, ar hidroelektrostacijas darbības princi-

Kalna pagasta seniori dodas ekskursijā

piem, aplūkojām panorāmu no augšējā 
skatu laukuma.

Uz nelielu brīdi paspējām iegriez-
ties Kristus Spēka Aizkraukles evaņģē-
liski luteriskā baznīcā, kuru 1998. gada 
24. oktobrī pēc pabeigtiem būvdarbiem 
iesvētīja. Šī ir pirmā pēckara gados mo-
dernā stilā būvētā baznīca, kas uzcelta kā 
baznīcas komplekss ar paplašinātu drau-
dzes saiešanai nepieciešamo telpu. Bez 
galvenās lūgšanu telpas celtnē izvietota 
sakristeja, sanāksmju zāle, Svētdienas 
skolas telpas un mācītāja dzīvoklis, kas 
veido pārsteidzošu un lieliski funkcionā-
lu ansambli. Tālāk steidzāmies uz biolo-
ģisko z/s „Janavas”, kur saimniece mūs 
atjaunotajā klētī, gaidīja ar karstu tēju. 
Šajā saimniecībā tiek audzēti ārstniecī-
bas augi un skaistumkopšanai nepiecie-

šamie augi. Saimniece Anta 
dalījās pieredzē un zināša-
nās gan par tējām, kuras de-
gustējām un garšoja tiešām 
lieliski, gan par skaistum-
kopšanu. Kura gan sieviete 
negrib izskatīties vienmēr 
jauna? Mācīja, kā padzenāt 
savas krunciņas ar dabīgo 
sejas krēmu „Beāte”, kurš 
ir gatavots tikai no bioloģis-
ki ražotām dabas izejvielām 
pēc senām franču kosmē-
tikas ražošanas metodēm, 
ko pati saimniece apguvusi 
mācoties Francijā. Saimnie-

ce stāstīja par savām veiksmēm un ne-
veiksmēm. Šo saimnieci var apbrīnot par 
viņas uzņēmību, darba spējām un uzdrīk-
stēšanos. Prieks, ka ir tādi cilvēki. Varēja 
iegādāties krēmu, dažādas tējas, kā arī 
dažādus ziedu tonikus. Ar atjaunotiem 
spēkiem ieradāmies Likteņdārzā. Likteņ-
dārzu ir plānots izveidot kā visas latviešu 
tautas kopīgo dāvanu Latvijas Repub-
likas 100. gadu jubilejā, 2018. gada 18. 
novembrī. Gide aicināja, ka ikvienam ir ie-
spēja kļūt par daļu no Likteņdārza un pie-
dalīties tā tapšanā. Autobusā,atgriežoties 
mājup,visi emocionāli apsprieda redzēto 
un dalījās iespaidos. Paldies mūsu šoferī-
tei Valijai par jauko vizināšanu.

Sandra Vecumniece,
Kalna k/n vadītāja 

Autores foto

Slates radošo sievu 
klubiņš uzsāk savu jauno 

sezonu
Aicinām pievienoties savam pul-

ciņam, radošās un pozitīvi domājošās 
sievietes, kuras vēlas apgūt zināšanas 
un prasmes.

Mērķis – izrauties no ikdienas 
pelēcības pašām un ieinteresēt arī 
apkārtējos cilvēkus padarīt savu dzīvi 
krāsaināku.

Klubiņš darbojas Slates sabiedris-
kajā centrā trešdienās no plkst. 10.00

Slates bibliotēkas vadītāja 
L. Zālīte, tel. nr. 29651636

kas viņai ļoti patīk un ko varētu darīt visu 
laiku. Tas liek nemitīgi kustēties uz priek-
šu un tā arī nenogurdina, jo darbs sagā-
dā neizmērojamu prieku.

Arī biedrības „Ūdenszīmes” vadī-
tājai Ievai Jātniecei ir milzīgs ganda-
rījums par Solvitas uzvaru konkursā. 
„Viņa ir unikāls jaunietis; kaut mums 
tādu būtu vairāk. Biedrībā „Ūdens-
zīmes” Solvita iesaistījās brīvprātīgo 
programmā, aktīvī piedalās Siena die-
nu plenērā, un skulptūras, kuras veido-
jušas komandas ar viņas piedalīšanos, 
bieži vien tiek atzītas par vienām no 
labākajām. Viņa nebaidās mācīt citus, 
noformē ekspozīcijas, strādā šeit jau kā 
darbinieks.  Pateicoties Solvitai, ir bū-
tiski cēlusies biedrības mākslinieciskā 
kvalitāte. Šogad Solvita iesaistījās arī 
starptautiskā projektā, brauca uz Itāliju 
un prezentēja „Ainavu latviešu mākslā”. 
Ceru, ka tas varētu arī citiem jauniešiem 
likt padomāt, ka ir vērts piedalīties sa-
biedriskajā dzīvē, nevalstiskajās orga-
nizācijās, ka tā nav tikai tāda muļķīga 
brīvā laika nosišana, bet arī gana vēr-
tīgs ieguvums.”

Solvitu un Ievu papildus intervēja 
K. Sēlis

Foto no Solvitas personīgā arhīva
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Jēkabpils un Viesītes novadu jauniešiem 
panākumi konkursā „Laukiem būt!”

Ekskursijas par pašu nopelnītu naudu

9. oktobrī Aizkrauklē notika 
Latvijas vidus reģiona konkursa 
„Laukiem būt!” pirmās kārtas nos-
lēguma pasākums un projektu aiz-
stāvēšana.

Konkurss bija daļa no Valsts 
lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts 
lauku jauniešiem uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai”. Pavasarī LLKC 
Jēkabpils nodaļas organizētajās 
mācībās piedalījās četrpadsmit 
jaunieši, konkursam savus darbus 
iesniedza četri. Žūrija, izvērtējot re-
zultātus, trīs no tiem izvirzīja uz re-
ģiona noslēguma konkursu: Baibu 
Jansoni un Mārtiņu Līci no Jēkab-
pils novada un Lieni Grigalovičinu 
no Viesītes novada. Jauniešiem tā 
bija vērtīga pieredze – gan uzklau-
sot citu uzstāšanos, gan pašiem prezen-
tējot savus biznesa plānus un atbildot uz 
žūrijas jautājumiem.

Baiba startēja kategorijā „Uzņē-
mējdarbības ideja nelauksaimniecības 

Bērzgala pamatskolas skolēni de-
vās divās brīnišķīgās ekskursijās, vērojot 
dabu, mācoties to saudzēt, iepazīstot 
mūsu tuvāko apkārtni. Ekskursijas tika 
apmaksātas ar pašu nopelnīto naudu, 
kuru saņēma, piedaloties „Zaļās jostas” 
konkursā.

Pirmā ekskursija bija uz Viesīti un 
Sauku. Dienas pirmajā pusē skolēni 
iepazinās ar atpūtas vietu „Pērlīte” un 
izmēģināja šķēršļu joslu. Pēc tam iepazi-
nās ar Viesītes vēsturi, dzelzceļa muzeju, 
pilsētas muzeju un kultūras namu, kurā 
tobrīd atradās izstāde, veltīta Vecajam 
Stenderam. Skolēni aplūkoja Stendera 
izgudroto veļas mazgājamo mašīnu, „Bil-
du Ābici” un lasīja citātus no „Augstās 
gudrības grāmatas”. 

Dienas otro pusi ekskursanti aizva-
dīja Ormaņkalnā Tālivalža gravā. Tur viņi 
mācījās izmantot dabas veltes, pavadīt 
brīvo laiku svaigā gaisā, pētīt apkārtni, 
iepazīt augus un kokus, kā arī uzzināt to, 
kā tapa Tālivalža grava. Skolēni saņēma 
gides Rudītes Urbacānes ļoti interesan-
tus uzdevumus, kuri bija izpildāmi, stai-
gājot pa gravu. 

Visskaistākais mirklis bija Līgo kalni-
ņā, no kura pavērās brīnišķīgs skats. Te 
varēja pārliecināties, ka Latvijas daba ir 
unikāla un neatkārtojama. „Zaļās jostas” 
dāvinājuma mērķis pirmajā dienā bija 
sasniegts – iegūta pārliecība par dabas 

Baiba Jansone, Liene Grigalovičina un 
Mārtiņš Līcis saņem atzinības rakstus. 

ideju. Šovasar viņa iegādājās sa-
vas stelles un, tiklīdz būs pabeigta 
to uzstādīšana, sāks realizēt savas 
daudzās interesantās idejas.

Mārtiņš jau ir uzsācis savu uz-
ņēmējdarbību, bet grib to pilnvei-
dot, uzlabot. Tāpēc viņš piedalījās 
kategorijā „Uzņēmējdarbības attīs-
tība nelauksaimniecības nozarē” 
ar biznesa plānu „Cirvju un veseru 
kātu ražošana” un ieguva otro vie-
tu. Arī viņš klātesošajiem parādīja 
līdzpaņemtos dažādu izmēru kā-
tus un pastāstīja par to ražošanas 
procesu.

Tagad jaunieši gaidīs otrās 
kārtas rezultātus, lai cīnītos par 
vērtīgām balvām sava biznesa 
attīstībai. Viņi ir optimisti un neat-

karīgi no tā, kādi būs rezultāti, turpinās 
iesākto.

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils nodaļas 

uzņēmējdarbības konsultante

nozarē” un ieguva pirmo vietu. Viņa aiz-
stāvēja savu biznesa plānu „Austuves 
izveide. Austu izstrādājumu darināšana 
un tirdzniecība”. Baiba bija paņēmusi lī-
dzi savus darinājumus un pastāstīja par 

saudzēšanas nepieciešamību.
Otrās ekskursijas dienas rīts iz-

rādījās īsti rudenīgs, apmācies un 
vējains. Tomēr tas nemazināja bērz-
galiešu prieku par gaidāmo brau-
cienu uz Līvāniem. Vienmēr laipnā 
un atsaucīgā Leimaņu pagasta au-
tobusa šoferīte Vaļa ieteica izvēlē-
ties ceļu caur Dignāju, kur, pārce-
ļoties ar pārceltuvi, ceļotāji nokļūtu 
Līvānos.
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Dignājas pamatskolā „Spoku nakts”

Daudziem skolēniem tas bija īsts 
piedzīvojums – autobuss uzbrauca uz 
pārceltuves un lēnām, skanot izbrīnas un 
pārteiguma saucieniem, tika nogādāts 
Daugavas otrā krastā.

Līvānos mūs jau gaidīja Latgales 
Mākslas un amatniecības centra un Lī-
vānu stikla muzeja darbinieces. Bērni 
iepazina cilvēka agrāko dzīvi caur dažā-
du darbu ritumu gada garumā. Tas bija 
tik aizraujoši ietīties garākajā tautuskajā 
jostā, izpētīt un atrast atšķirības raibajos 
adītajos cimdos, saprast, kādam nolū-
kam tie ir adīti.

Līvānu stikla muzejs skolotājām at-
sauca atmiņā skaistos traukus, kas agrāk 

bija sastopami ikkatrā mājā, bet skolēnus 
iepriecināja krāsu un formu dažādība. 
Neparasti bija sēdēt stikla krēslos un vē-
rot īsfi lmiņu par stikla ražošanas procesu. 
Cik tomēr grūts ir bijis stikla pūtēja darbs!

Keramiķe Eleonora Pastare mūs ie-
veda noslēpumainajā keramikas pasau-
lē. No pavisam vienkāršas apļveida māla 
sagataves tapa ļoti neparasti un apbrīno-
jami skaisti dzīvnieciņi. Katram skolēnam 
izdevās kaut kas īpašs. Un cik neparasti 
šie zvēriņi izskatījās pēc apdedzināšanas 
keramikas krāsnī! Paldies keramiķei par 
darbu!

Ceļš mājup veda caur Jēkabpili. Ap-
stājāmies un gājām apbrīnot Rogāļu diž-

akmeni, cik tas cēls un nesasniedzams 
guļ gravā. Tomēr drosmīgākie „iekaroja” 
akmeni un nofotografējās pašā tā virsotnē. 

Noslēgumā skolēni bija priecīgi par 
iespēju izskrieties un patrenēties Jēkab-
pils Meža parka piedāvātajās trasēs un 
trenažieros. 

Bērzgala pamatskolas skolēni no-
vērtēja savu ieguldīto darbu makulatūras 
vākšanā, jo iegūtā naudas balva  deva ie-
spēju pavadīt divas dienas ārpus skolas, 
atpūsties no ikdienas un iepazīt jaunas 
un interesantas vietas un lietas. 

Ingrīda Puķīte un Arnita Pore,
Bērzgala pamatskolas skolotājas 

Šā gada 23. oktobrī 
plkst. 19.00 Dignājas pa-
matskolā pulcējās tās sko-
lēni. 9. klase kopā ar skolas 
kolektīvu un kultūras pa-
sākumu organizatori rīkoja 
slēgto pasākumu „Spoku 
nakts”. Šim pasākumam 
bija pievienotā vērtība – 
ekoskolas radošā darbnīca 
„Kartupeļa godināšana” 
kopā ar skolotāju Silviju 
Krēsliņu, radošā darbnīca 
„Pankūku galerija” kopā ar 
skolotāju Ilgu Vēveri, skolas 
direktori Andu Ķiploku un 
skolas saimnieci Gitu Na-
miņu, radošā darbnīca „Uz-
mini nu?!” kopā ar kultūras 
pasākumu organizatori Ievu 
Dreimani un nakts futbola 
mači kopā ar sporta koordi-
natoru Aivi Kokinu. 

Patiesu gandarījumu 
izjuta ikviens iesaistītais pie-
augušais, jo bērni patiesi 
pierādīja gan savas zināša-
nas, gan radošās spējas, 
gan sportisko garu, gan sa-
vas pavāru dotības. Kopīgi 
tika spēlētas spēles, izvērtēti 
sagatvotie priekšnesumi, 
spēlēts futbols un paēstas pašu gatavo-
tās vakariņas – dažādas pankūkas. 

Pēc radošajām darbnīcām skolē-
niem bija iespēja gan dejot skolas disko-
tēkā, kuru paši arī organizēja, gan skatī-
ties „šausmenīti” uz lielā ekrāna. Šoreiz 
gan spokošanās tradicionāli kā citus ga-
dus nebija, bet tā kā visi skolēni zin par 
skolā dzīvojošo spoku „Zābaku”, tad pati 
nakšņošana skolas telpās, ēkas skaņas, 
atbalsis rada nedaudz spocīgu noskaņu.

Šis pasākums norisinājās jau trešo 
gadu, un, jāteic, ka ir gandarījums, ka ar 
katru gadu vairāk izjūtama skolēnu ini-

Rubenes pamatskolas avīze 
tagad arī internetā

Kopš oktobra Jēkabpils novada 
mājaslapā ir pieejama arī Rubenes 
pamatskolas veidotā avīze. Avīze aplū-
kojama sadaļā „Publikācijas un statis-
tika” – „Rubenes pamatskolas avīze“.

ciatīva darboties un organizēt 
pašiem sev un skolas bied-
riem interesantas aktivitātes.

Paldies vecākiem par at-
balstu un iespēju nodrošināt 
bērniem piedalīties šādos 
nakts pasākumos. Paldies 
skolas kolektīvam. Paldies 
9. klases skolniecēm, īpaši 
Klinati Miežānei un Kitijai Sa-
vičai, par sagatvošanās dar-
biem un ideju ģenerēšanu. 
Paldies Aivim Kokinam, kurš 
atsaucās uz aicinājumu pie-
vienoties mūsu pasākuma 
veiksmīgā noorganizēšanā. 
Kā arī paldies Kasparam Sē-
lim par visu notikumu iemūži-
nāšanu foto mirkļos! 

Interesants pasākums ar 
brīnišķīgiem, gudriem, zino-
šiem bērniem. Viņi ir mūsu 
Dignājas skolas bagātība ar 
kuru noteikti varam lepoties! 
Uz tikšanos nākamajos pasā-
kumos Dignājā!

Ieva Dreimane,
Dignājas pagasta kultū-

ras pasākumu organizatore
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JDK „Solis” svin 5 gadu jubileju
2014. gada 10. oktobrī apmeklēju 

Zasas k/n jauniešu deju kolektīva „So-
lis” 5 gadu jubilejas koncertu. Visus šos 
gadus kolektīvu (arī daudzus citus deju 
kolektīvus) ar lielu sirdsdegsmi un atdevi 
vada enerģiskā deju pasniedzēja, skolo-
tāja Daiga Ģeidāne.

Ļoti patika pasākuma jaukā, sirsnīgā 
atmosfēra. Rūpīgi pārdomātais vakara 
norises scenārijs. Sajūsmināja „Soļa” 
dejotāju raitas, varētu pat teikt, profe-
sionālais deju solis, dejotāju mirdzošās 
acis, smaids un staltā stāja. Aizkustinā-
ja arī mazā Solīša, kurā dejo bērniņi no 
apmēram 5 gadu vecuma, uzstāšanās. 
Jauks bija arī Leimaņu vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Deldze” sniegums. Seviš-
ķi sirdi aizkustināja deja „Māmiņai”, kurā 
kopā ar vecākiem piedalījās arī dejotāju 
bērni. Arī šos kolektīvus vada Daiga Ģei-
dāne. Kolektīvos piedalās dejotāji ne tikai 
no Zasas pagasta, bet arī no apkārtējiem 
- Leimaņu, Kalna, Rubeņu pagastiem. 
Patika arī tas, ka koncerta laikā tika uz-
svērta šī paaudžu maiņa, jo jauniešu deju 
kolektīvā „Solis” dejo arī vairāki vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Deldze” dalīb-
nieku bērni, savukārt „Solītī” – „Soļa” da-
lībnieku bērni.

Koncertā priecēja arī viesu no Ru-
benes jauniešu deju kolektīva „Laude” 
uzstāšanās, kā arī zasiešu - sieviešu vo-
kālā ansambļa „Tonis” un bērnu vokālā 
ansambļa „Smaidiņi” jaukais sniegums.

„Soļa” jubilejas pasākuma noslēgu-
mā īpašas pozitīvas emocijas raisīja tā va-
dītājas Daigas dāvana savam kolektīvam 
– krāšņā tautastērpā, kopā aizrautīgi, no 
visas sirds dejotā deja „Senais dancis”.

Koncerts ilga 3 stundas, bet ne uz 
mirkli neatslāba skatītāju uzmanība. Bija 
sajūta, ka varētu skatīties vēl un vēl, bau-
dīt dejotāju un arī pārējo daļinieku brīniš-
ķīgo sniegumu.

Piecu gadu jubilejā novēlu deju ko-
lektīva „Solis” dejotājiem un vadītājai Dai-
gai arī nākotnē saglabāt šo īpašo, radošo 
dzirkstelīti, veiksmīgi piedalīties dažādās 
skatēs un konkursos, un priecēt mūs, sa-
vus skatītājus, ar aizrautīgu dejas soli un 
smaidu.

Maruta Orbidāne

Šis ir laiks, kurā pasaule vilina.
Šis ir laiks, kas reizēm mūs izšķir.
Šis ir mūsu laiks, kurā joprojām 
meklējam savējos šeit un pasaulē.
Lai satiktos, lai tiktos!

   Katru gadu, kā viens no mūsu, JDK 
„SOLIS” laikiem, ir 7. oktobris.  Ik gadu 
šajā datumā tiek svinēta „Soļa” dzimša-
nas diena. Un tā nu mēs, JDK „SOLIS”, 

jau soļojam 5 gadus! Augot un attīstoties, 
aug arī mūsu sapņi un mērķi.. Kā viens 
no sapņiem mums bija izveidot savu jubi-
lejas koncertu un šā gada 10. oktobrī  tas 
tika īstenots!

„Labi būt kopā” koncerts bija par 
godu kolektīva pastāvēšanas 5 gadiem, 
tajā tika izdejotas mums tuvākās, īpašā-
kās un piedzīvojumiem bagātākās dejas, 
radot vēl īpašāku gaisotni gan mums pa-
šiem, gan skatītājiem – ne tikai dejojot, 
bet arī dziedot un spēlējot teātri. Koncer-
ta laikā skatītājiem bija iespēja ieskatīties 
arī „Soļa” ikdienā un tā īpašajos mirkļos 
speciāli sagatavotos video sižetos. Ie-
spējams, kāds mūs redzēja no cita ska-
ta punkta, kāds tikai pārliecinājās par to, 
kādi mēs esam, cits mūs tikai iepazina.. 

„Smaidiņi” sveic „Soli’’.

„Gatves deja”.

Pavadot šos 5 gadus kopā, arī kolektīvā 
viens otru iepazīstam arvien vairāk, kļūs-
tam aizvien ciešāki, arī pārsteigumu ne-
trūkst, taču tas viss tikai apstiprina to, cik 
labi ir būt kopā! 

   Šajā dienā ar mums kopā bija arī 
mūsu draugi: Zasas kultūras nama vo-
kālais ansamblis „Tonis”, Zasas kultūras 
nama dramatiskais kolektīvs, Leimaņu vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Deldze”, 
Rubeņu kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „Laude” un Zasas Vidusskolas 
deju kolektīvs „Dzirnupīte”. Sakām lielu 
paldies ikkatram, kas palīdzēja, atbalstīja 
un bija ar mums šajā dienā! 

   Krista Cankale
Gitas Pērkones foto
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Turpinājums 14. lpp.

Ir 2014. gada 20. septembris – ru-
dens. Arī šis rudens atnāk ar savu skais-
tumu, krāsu daudzveidību. Šķiet, pati 
saule sēž koku galotnēs un rotājas ar 
dabas krāšņumu. Mežmalās un upju 
līčos gozējas mežrozīšu, vilkābeļu augļi 
un apiņu pogaļas. Purvos sārtojas dzēr-
venes un gaida savus viesus – ogotājus. 
Silos jau ardievas rudenim teic brūkle-
nes, gailenes. Savu koši zaļo mētru tēr-
pu pret pelēcīgāku nomaina milteņu un 
melleņu mētras. Arī pelēcīgais tērps zaļ-
ganīgai zemsedzes sūnu segai piedod 
savdabīgu nokrāsu. Ogas, augļi, sēnes 
daudzviet ir dabas dāvana cilvēkiem. 
Daba rūpējas par cilvēku veselību.

Rudenī meži tērpjas savdabīgā 
sagšā. Katrā krūmā zaigo un laistās sīki 
dimantiņi – rasas pērlītes. No koka uz 
koku stiepjas vizuļojošs šķidrauts. Tikko 
tam pieskarās, burvības pazūd, – pērlī-
tes nobirst. Paliek parasts zirnekļu tīkls, 
bet arī tas ir skaists.

Šādā rudens skaistumā mežinieki 
svin savus svētkus – Meža darbinieku 
dienu. Jau otro gadu šos svētkus meži-
niekiem organizē biedrība „Pūpols” un 
tā enerģiskā vadītāja Līvija Štolniece. 
L. Štolniece saka – mēs neaizmirsīsim 
tos, kuri lika pamatus mūsu šodienai. 
Nedrīkst aizmirst „zaļā zelta” – meža 
audzētājus, kopējus un tā prasmīgus 
izmantotājus, jo mežs ir mūsu lielākā 
bagātība un pelņas avots.

Slates mežrūpniecības saimniecībā 
(MRS) par meistari – brāķeri strādāja 
Aina Timofejeva, kura uzmērīja un pa-
tērētājiem nosūtīja daudzus tūkstošus 
kubikmetru koksnes un savā darbības 
laikā nesaņēma nevienu nosodījumu, ti-
kai pateicības par krietnu darbu. Prieks 
par tādiem labiem, apzinīgiem darbinie-
kiem.

Kultordze Aija Berkmane bija dau-
dzu „Slates MRS” kultūras pasākumu 
iniciatore, sagatavotāja un realizētāja. 
A. Berkmanei vajadzēja sagatavot da-
žādus pasākumus gan mežrūpniecī-
bas centrā, gan mežniecībām palīdzēt 
izvēlēties pasākumu programmas un 
piemeklēt to izpildītājus. A. Berkmanes 
darbības laikā Tadaines mežniecībā 
ekspluatācijā nodeva jaunuzbuvēto klu-
ba ēku. Tās atklāšana bija lieli svētki. Arī 
tur A. Berkmanei bija jāpiedalās ar savu 
padomu. Tadaines mežniecības kluba 
atklāšana bija liels notikums ne tikai 
mežiniekiem, bet arī Tadaines apkārtnes 
iedzīvotājiem. Pēc „Slates MRS” likvidē-
šanas A. Berkmane strādāja „Jēkabpils 
MRS” apsardzes daļā līdz „Jēkabpils 
MRS” likvidācijai – 1990. gadam.

Olga Bandere – Bērnudārza „Vā-

verīte” auklīte – audzinātāja, kura dau-
dziem bērniem visu nedēļu bija mam-
mas vietā. Vai šie bērni šodien atcerās 
auklīti?... Un viņas mīļo roku glāstus?.. 
Vai atcerās viņas nomierinošos vārdus? 
O. Bandere mīlēja bērnus. Bērnudārzā 
„Vāverīte” nostrādāja 22 gadus, izauklē-
ja vairākas mežinieku paaudzes.

Imants Berkmanis – mehanizators, 
koku stādītājs un kopējs. Viņa stādīto 
koku audzēm jau tuvojas piecdesmit 
gadu. Kokus I. Berkmanis ļoti rūpīgi ie-
stādīja un tās aug vareni. No dažām au-
dzēm šīsdienas saimnieki jau iegūst pa-
pīrmalku. Vai kāds var saskaitīt tos dau-
dzos mežaudžu hektārus, ko I. Berkma-
nis ir izkopis un kokiem palīdzējis izaugt 
par labiem lietkokiem? Tā ir I. Berkmaņa 
dāvana šodienas saimniekiem.

Inārs Bite – „Slates MRS” un „Jēkab-
pils MRS” šoferis. Par šoferi Slates MRSā 
sāka strādāt 1960. gadā un šofera darba 
gaitas beidza līdz ar „Jēkabpils MRS” 
likvidēšanu. Nav saskaitāmi tie meža 

Mēs neaizmirstam

Benita Kalniņa un Līvija Štolniece sveic Mirdzu Meškovu.

Meža muzejs „Liepas”.

ceļu kilometri, kurus I. Bite ir palīdzējis 
uzbūvēt ar pievestām smilšu un grants 
kravām. Darbs nebija viegls. Meža ceļus 
būvēja pāri staignajām vietām. Gadījās, 
ka pašizkrāvēja automašīna iegrima un 
pati saviem spēkiem no iegrimuma ne-
varēja tikt ārā. Vajadzēja meklēt palīdzī-
bu. I. Bite nekad nenoskuma, bet mierīgi 
noteica – nav tādu grūtību, ko nevar pār-
varēt, nav tāda darba, ko nevar padarīt.

Meža meistars Antons Bareika savas 
mežinieka darba gaitas sācis „Daugav-
pils MRS”. Pēc tam strādājis Biržu mež-
niecībā un Leimaņu mežniecībā. Kurš 
gan var saskaitīt tos kokus, ko A. Bareika 
ir iestādījis un tās audzes, kuras izaugu-
šas viņa acu priekšā. Vai kāds maz var 
izmērīt tās meža un medību takas, kuras 
nācies A. Bareikam izstaigāt, apsekojot 
mežu, skaitot putnus un zvērus, vērojot 
viņu apmešanās vietas. No viņa precīzā 
tēmējuma nav izdevies izbēgt nevienam 
zvēram.

A. Bareika darba mužs pielīdzināms 
cietajiem lapu kokiem. Tāds ir Antons –
stalts, darbīgs, precīzs, kurš jau sasnie-
dzis šo stipro koku ceturtās vecuma kla-
ses vidu un izskatās, ka viņš to nemaz 
nepamana, staigājot pa meža, lauku un 
medību takām.

Aldis Sviķkalns – „Slates MRS” inže-
nieris, Mežgales mežniecības tehniskais 
vadītājs, Leimaņu un Slates mežniecību 
mežzinis. Mežziņa amatā nostrādājis 
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30 gadus. Neklātienē pabeidzis Latvi-
jas Lauksaimniecības akadēmijas Mež-
saimniecības fakultāti. Sava darba laikā 
izaudzinājis vairākus jaunos mežkopjus. 
Mežziņa darbs nebija viegls. Nācies sa-
skarties ar dažādām grutībām. Vienmēr 
trūka strādnieku uzdoto plānu izpildei. 
Lai uzdotos plānus izpildītu, palīgā va-
jadzēja aicināt sezonas strādniekus. Ar 
sezonas un gadījuma strādniekiem bija 
jāprot sadzīvot un A. Sviķkalns ar savu 
mierīgo raksturu to prata un mierīgi so-
ļoja tālāk, jo uzskatīja, ka rītdiena būs 
citādāka kā šodiena un noteikti labāka.

Mirdza Meškova – Zalves un Aknīs-
tes mežziņu vietniece, Mežgales mež-
niecības mežzine. Pēc Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas Mežsaimnie-
cības fakultātes beigšanas 1975. gadā 
sākusi strādāt „Jēkabpils MRS” Zalves 

mežniecībā par mežziņa vietnieci, pēc 
tam Aknīstes mežniecībā par mežziņa 
vietnieci. Visilgāk nostrādājusi Mežga-
les mežniecībā par mežzini. Kopā me-
žinieces darbā M. Meškova aizvadījusi 
38 gadus. 

M. Meškova ir īsts dabas draugs, 
kurai visa dzīve ir cieši saistīta ar dabu, 
ar mežu. Mežu M. Meškova uzskata kā 
gleznu, kur ir saskatāmas visas krāsu 
gammas no vispelēcīgākās līdz visspilg-
tākajai. Ilgajos darba gados sastapti 
dažādi darba biedri. Ar dažiem bijis ļoti 
viegli sastrādāties, ar dažiem ļoti grūti. 
Sadzīvot un sastrādāties ar cilvēkiem ir 
ļoti liela māksla. To atzīst M. Meškova. 
M. Meškovai vienmēr ir izdevies rast 
kompromisu, jo viss darba mūžs nostrā-
dāts vadošos amatos.

Šinī rakstā pieminēti tikai daži no 

„Slates MRS” un „Jēkabpils MRS” me-
žinieku lielās saimes, lai arī kādā darbā 
viņi nestrādātu viņiem visiem bija viens 
mērķis – ielikt stiprus pamatus nākotnes 
darbiem.

Meža darbiniekiem svētku sarīkoju-
mu kuplināja Zasas kultūras nama paš-
darbnieki ar uzvedumu „Zirgs, kas naktī 
dzied” (J. Osmaņa dzeja), scenārija au-
tors un režisors Inārs Baltmanis, Zasas 
kultūras nama direktores Anitas Ķikutes 
muzikālais pavadījums.

Paldies visiem par skaisto izrādi. 
Paldies biedrības „Pūpols” biedriem 
un vadītājai L. Štolniecei par mežinie-
ku svētku sarīkošanu. Lai jums pietiek 
spēka un enerģijas šo jauko tradīciju 
turpināt!

Benita Kalniņa

turpinājums no 13. lpp.

Ir tik daudzas lie-
tas, kas mani pārstei-
dza, kad sāku iepazīt 
Latviju. Es īsti nezināju, 
ko gaidīt, jo par Baltijas 
valstīm zināju ļoti maz. 
Bet biju dzirdējusi par 
Jēkabpils novadu, jo 
mūsu pašvaldības sais-
ta sadraudzības līgums. 

Jauniešu apmai-
ņas projektā (Jaunatne 
darbībā) Norvēģijā, 2012. gadā, mēs visi 
prezentējām savas valstis. Mēs apsēdā-
mies, lai uzzinātu kaut ko jaunu par Lat-
viju. Mēs jau vairākas dienas bijām kopā 
dzīvojušies nometnē. Draudzīgie, bet 
kautrīgie latviešu meitenes un zēni bija 
gatavi stāstīt mums par savu valsti. Un 
tas, ko Jūs mums parādījāt, mūs patiesi 
pārsteidza. Jūs ne tikai spēlējāt mūzikas 
instrumentus un ļoti labi dziedājāt, bet 
stāstījāt leģendas un pasakas no savas 
folkloras un vēstures. Tas viss bija kaut 
kas tāds, ko es jau biju gaidījusi, bet, kad 
Jūs sākāt dejot tautas deju, mēs gandrīz 
nokritām no krēsliem! Deja kļuva arvien 
straujāka un straujāka, ar daudzām sa-
režģītām kustībām... Mēs bijām tik pār-
steigti! 

Un tad, kad es pēc gada pirmo rei-
zi atbraucu uz Latviju, es jau zināju – šie 
cilvēki var būt kautrīgi, bet viņiem piemīt 
plašas zināšanas un talanti. Viņi augstu 
vērtē savu kultūras mantojumu, un tas 
man liek viņus apbrīnot. Trīs uzturēšanās 
reižu laikā Latvijā es esmu centusies ap-
gūt Jūsu vēsturi un kultūru. Esmu te pa-
vadījusi divdesmit dienas, dažas no tām 
Rīgā, bet lielāko daļu Zasā un projekta 
nometnes vietā atpūtas bāzē „Pērlīte”. 
Esmu izbaudījusi ēdienus, vasaras tvei-

„Tas, ko es apbrīnoju”– mūsu norvēģu draugu stāsts
ci, silto ezeru, dziedāša-
nu un dejošanu. Mūsu 
projekta programmā 
bija iekļauti pat Dziesmu 
un deju svētki. Klauso-
ties tūkstošiem cilvēku 
balsu kopkorī, pie tam 
vietā, kur arī skatītāji bija 
daudzi tūkstoši, un tas 
viss tik miera pārpilns... 
mani pārņēma godbi-
jīgas apbrīnas sajūta. 

Tautas dziesmas, koru dalībnieku tautas 
tērpi, nopietnās sejas izteiksmes – tas 
viss kopā bija tik spēcī-
gi un neatkārtojami. Un 
tas man arī liek domāt 
par Baltijas Ceļu – kur 
dziesmas un sadoša-
nās rokās bija politiskā 
protesta izpausmes for-
ma. 

Es apbrīnoju to, kā 
Jūs man liekat šeit jus-
ties gaidītai. Apbrīnoju 
Jūsu draudzīgumu, kā 
arī seno un skaisto va-
lodu. Tajā nav nemaz 
tik daudz runājošo, bet, 
kad runā par politiku, 
valodā ieskanas vēstu-
re. Valoda Jums ir ļoti 
nozīmīga. Tā ir simbolis-
ka un spēcīga. Un man 
tā patīk latvju raksti, ko 
var atrast it visur, pat uz šokolādes iesai-
ņojuma un norādījumu zīmēm!

Šovasar es nedēļu uzturējos „Rūmē”, 
un šīs nedēļas laikā es svinēju Līgo. Tas 
bija kā latvisks sapnis. Un es nepavisam 
nejutos kā tūriste, bet kā viena no Jums. 
Nākamajā nedēļā pēc tam, kad atgriezos 

mājās, Kvernes baznīcā Averojā bija kon-
certs, kurā uzstājās Urtānu ģimene. Bija 
tāda sajūta, it kā mani apņemtu latvisks 
vilnis. Man nācās iekost lūpā, lai nesāk-
tu raudāt. Raudāt no piederības sajūtas 
visam tam latviskajam, kas man kļuvis tik 
tuvs.

Merete Bratsberg Aae 
no Averojas, 

Norvēģijā

Savukārt piektdien, 24. oktobrī, Za-
sas vidusskolā notika tikšanās ar fotogrā-
fi ju izstādes „Zemes mala. Āverejas pie-

skārieni” autori, žurnālisti 
Daigu Kalniņu.

Daiga stāstījā par sa-
viem iespaidiem, par Āve-
reju (Averoju) – Norvēģiju 
miniatūrā. Āvereja – tie ir 
kalni, fjordi, šēras, nepa-
rastas alas, senas vara 
raktuves, pusnakts saule 
un īpaša ziemeļu gaisma, 
seni zīmējumi uz akmens 
un senas vikingu laiku 
liecības. Savukārt mūsu 
novadu ar Norvēģiju jau 
kopš seniem laikiem sais-
ta Akuraters, Rainis un 
Ibsens, kas vai nu uz šīm 
zemēm ceļojuši, vai tul-
kojuši šīs zemes darbus. 
Daiga mūs iepazīstināja 
ar šīs zemes valodu, kul-

tūru un pat nodziedāja pa kādai dziesmai 
norvēģu valodā.

Ar Āvereju un tās valdzinājumu Jē-
kabpils novada novadpētniecības telpās 
izvietotajā izstādē var iepazīties jau no 
24. oktobra.

Kaspars Sēlis

Merete Bratsberg Aae Līgo 
svētkos Latvijā.

Daiga Kalniņa stāsta par 
Averoju.
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x99/Slīterāni komandas 
lielākā uzvara – komandas kolektīvs

  2014. gads ir bijis raibu raibais un 
paliks mums atmiņā ar pozitīvām emo-
cijām un ar gaišu skatu nākotnē. Šogad 
komandas vertējumā Latvijas čempionā-
tā nokļuvām 8. vietā, Latvijas kausā 7. 
vietā, bet augstāko virsotni sasniedzām 
Superkausā, iegūstot 6. vietu. Bet lielā-
kais prieks ir par mūsu komandas spor-
tistiem, kuri sasniedza augstas virsotnes, 
cīnījās par katru trases metru un ieguva 
godalgotas vietas.

Motokross mums nav tikai darbs vai 
laiks trasē. Tas ir mūsu dzīvesveids no 
kura mēs gūstam baudu. Bet lielākais 
gandarījums varbūt nav par augstajiem 
sasniegumiem, bet par mūsu kolektīvu 
– smaidošu, draudzīgu un vienotu..arī ār-
pus trases robežām, jo paspējām kopīgi 
piedalīties dažādās sporta sacensībās un 
paši veidojām sev pasākumus, lai tiktu 
pie iespējas biežāk satikties.

Mūsu komanda nesastāv tikai no 
„lielajiem bosiem” un sportistiem. Tā sa-
stāv no unikāliem cilvēkiem, atsaucīgas 
vadības, strādīgiem darba rūķiem, skais-
tām karsējmeitenēm un no, viennozīmīgi 
lielākā komandas fana, talismana IXsija.

Šajā gadā mūsu prioritātes nebija 
tikai sacensības vai kopvērtējumi. Mēs 
gribējām vairot prieku, ko iegūstam no tā 
ko darām, un dalīties tajā ar citiem. Mēs 

devāmies ciemos uz bērnu namiem un 
stāstījām bērniem par motokrosu, devām 
iespēju vērot treniņu un iespēju patestēt 
motokrosa tehniku. Redzot bērnu smai-
dus un prieku viņu acīs, katrs no mums 
saprata, ka smagais darbs atmaksājas 
un lika iemīlēt to ko mēs daram vēl vairāk.

Varam justies pagodināti, jo 
esam nominēti motokrosa simpātiju 
balvai.  Ja Tu atbalsti mūs trasē, un 
Tev patīk tas, ko mēs daram arī ār-

Gada nogalē  Kaldabru-
ņas skolā aicinām apmeklēt 
šādus pasākumus:

Piektdien, 21. novembrī, 
plkst. 10.00 – Veselības die-
nas nodarbība Jurgitas Gru-
bertes vadībā – veselības vin-
grošana! Plkst. 12.00 – Skais-
tuma dienu  nodarbība Elgas Vuškānes 
vadībā – virtuves cimdi un tērpu pāršū-
šana, kā arī svētku laika dekorācijas.

Otrdien, 25. novembrī, pl. 10.00  – 
Veselības dienas  nodarbība Līgas Jurķes 
vadībā – pašgatavota piparkūku mīkla!

Trešdien, 26. novembrī, plkst. 
10.00 – Stikla apstrādes darbnīca kopā 
ar Dunavas pagasta biedrību „Dzīves 
prasme”. Šai dienā dunaviešiem prezen-
tēsim arī  „Iedvesmas mapi”.

Otrdien, 2. decembrī plkst. 12.00 
– Jēkabpils novada NVO 2014. gada 
forums! Foruma programmā: atskats uz 
2014. gadā paveikto, 2015. gada sapņi, 
plāni un konkrētās ieceres; NVO darinā-
jumu izstādes – tirdziņa atklāšana! 

ATBALSTI ARĪ TU MŪSU NOVADA KOMANDU!

pus tās, tad atbalsti mūs, nobalsojot 
http://www.draugiem.lv/motokross.lv/
polls/?pg=1&id=48395

Mēs priecājamies un esam pateicīgi 
mūsu atbalstītājiem, kuri ir kopā ar mums 
un palīdz mums augt un attīstīties kā ko-
mandai. Un gribētos pat teikt, ka mēs 
esam kas vairāk kā komanda. Mēs esam 
ģimene.

Tiekamies trasē jau ziemas sezonā!
Motoklubs „x99/Slīterāni” 

Biedrības „Ūdenszīmes” pasākumi novembrī, decembrī
Otrdien, 16. decembrī, 

plkst. 10.00 – Veselības die-
nas nodarbība Līgas Jurķes 
vadībā – gatavosim veselīgus 
saldumus Ziemassvētku gal-
dam.   Plkst. 13.00 – Ziemas-
svētku ieskaņas pasākums 
„Kam pieder eglīte?”. Šai pa-

sākumā atcerēsimies klasiskās Ziemas-
svētku svinēšanas tradīcijas – kuras ir 
mūsu, un kuras nāk no Vācijas? Un kam 
īsti pieder svētku eglītes rotāšanas tradī-
cijas? Tāpat – mācīsimies un atkārtosim 
mūsu skaistās Ziemassvētku dziesmas, 
lai pie eglītes nav jāsēž klusiem un gar-
laikotiem…

Vēl decembrī plānojam:
- svētku eglītes rotāšanu Kaldabru-

ņas ciemata centrā;
- stikla pērļu izgatavošanas darbnīcu 

kopā ar Sanitu Seili;
- Ziemassvētku pasākumu Kaldabru-

ņas skolā;
- sadarbībā ar Rubeņu kultūras namu 

un z/s „Kalnieši” – NVO izstrādājumu tir-

dziņu Rubeņos.
(Šo pasākumu norises datumi vēl 

tiks precizēti)
Par interesanto dzīvi  šajos  mēne-

šos  mums jāpateicas – Sabiedrības In-
tegrācijas fondam, kas atbalsta projektus 
„Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teri-
toriju attīstībā” un „Dabas resursi sociālās 
dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”, Bo-
risa un Ināras Teterevu fondam, kas atbal-
sta tikko uzsāktu projektu „Sēlijas sieviete 
staro”, Jēkabpils novada pašvaldībai, kas 
atbalsta projektu „Kultūru spoguļi”.

 
Augšzemes lauku NVO 
apvienības organizētie 

pasākumi 
Projekta „Jaunības dizains” ie-

tvaros – braucam viesībās pie Jēkab-
pils novada biedrībām ar „Iedvesmas 
mapi.”!

Trešdien, 12. novembrī – pie biedrī-
bas „Noskaņa” Zasā;

Turpinājums 16. lpp.
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts: 

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2014. gada novembrī, decembrī

        Citas aktivitātes:
19.11. plkst. 12.00 Dunāvā 

biedrības „Dzīves prasme” telpās 
„Zīda apgleznošana”

24.11. plkst. 11.00 Ābeļu pa-
gastā klubiņā „Bitīte” nodarbība 
„Sejas ādas kopšanas noslēpumi”, 
nodarbību vada Vija Pundure

Līdz 18.11. Rubenes kultūras 
namā foto izstāde „Jēkabpils novada 
pagastu sakoptības skate 2014”

14.11. – 21.11. Rubenes kultū-
ras namā izstāde „Skaistais mūsu 
pagastā”. Darbi no Jāņa Spēka un 
biedrības „Ūdenszīmes” krājumiem

No 14.11. Leimaņu tautas namā 
foto izstāde „Leimaņu pagasta kul-
tūrvēsturiskais mantojums”

10.11. – 15. 11. Ābeļu pagastā 
klubiņā „Bitīte” rokdarbu izstāde

19.11. – 10.12. Ābeļu Tautas 
namā izstāde „Jēkabpils novada sa-
koptākās sētas 2014” 

11.11. – 28.11. Dunavas sabied-
risko resursu centrā Antūžu skolas 
skolēnu darbu izstāde „Mēs arī va-
ram”

Ābeļu pagasts
15.11. plkst. 19.00 Latvijas Repub-

likas proklamēšanas gadadienai veltīts 
svinīgs pasākums Svētku uzruna. Ap-
balvošana. Koncerts. plkst. 21.00 Balle. 
Spēlē grupa „Velves”

Dunavas pagasts
15.11. plkst. 20.00 Lauku ļaužu 

balle. Spēlē grupa „Starpbrīdis” Plkst. 
20.30 uz laukuma pie tradīciju zāles 
„Ugunsšovs” (G. Tomsone)

Rubenes pagasts
29.11. plkst. 13.00 kultūras namā 

senioru dāmu deju kopas „Draiskās 
Peonijas” radošās darbības pēcpusdie-
na „Lecam pa vecam ar radošu dzirk-
sti”. Koncerts un kolektīva dalībnieču 
– Elzas un Vijas rokdarbu izstāde „No 
Draisko Peoniju pūra lādes”. Pasākumā 
piedalās kolektīva pastāvēšanas laikā 
iegūtie draugi – kolektīvi no Jēkabpils 
un kaimiņu novadiem

06.12. plkst. 13.00 kultūras namā 
viesojas Baltinavas novada dramatis-
kais kolektīvs „Palādas” ar izrādi – ko-
mēdiju „Ontons i Anne”

Leimaņu pagasts
29.11. plkst.  13.00 Leimaņu tautas 

namā viesojas Kalna pagasta amatier-
teātris ar A. Niezviedza lugu „Aste”

Zasas pagasts
16.11. plkst. 19.00 kultūras namā 

Jēkabpils novada Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 
pasākums „Lai Latvija ir manas mājas”. 
Programmā: apbalvošana, koncerts (Pie-
dalās novada amatierkolektīvi un viesi), 
svētku balle, spēlē grupa „Ilūzija” Informāciju apkopoja Inta Tomāne

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
 

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Aivija MUCENIECE
16.09.2005. – 27.09.2014.
Jānis RUĻUKS
02.07.1948. – 30.09.2014
Ilze CIKANOVIČA
01.08.1926. – 07.10.2014.
Milda MIĶELĀNE
25.09.1940. – 25.10.2014.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Cik sarkana brūklenīte.

 Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta 1 dzimšana:
Laura

 Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

,

Varbūt arī Tev 
noder skolas sols?
Ģimenes ar bērniem vai atsevišķi 

dzīvojošas personas, kuriem ir nepie-
ciešami lietoti skolas soli, kuri piegā-
dāti no Vācijas, var interesēties Zasas 
pagasta pārvaldē. 

Kontaktpersona: 
Juris Krūmiņš, 26800957

Trešdien, 19. novembrī – pie Slates 
sabiedriskā centra iniciatīvu grupas;

Pirmdien, 24. novembrī – pie biedrī-
bas „Ābeļzieds” Brodos;

Otrdien, 25. novembrī – pie Rubeņu 
kultūras nama radošās kopas;

Trešdien, 26. novembrī – Dunavas 
pagasta biedrības viesojas Kaldabruņā.

Šo projektu finansē Jēkabpils no-
vada pašvaldība. 

 
Projekta „Jēkabpils novada dižā-

kie koki” ietvaros piektdien, 28. no-
vembrī plkst. 13.00 – projekta noslē-
guma pasākums Zasas kultūras namā.

Pasākuma programmā: projekta ie-
tvaros izveidotās interneta aplikācijas par 
Jēkabpils novada dižkokiem prezentāci-
ja; stāsts par dižajiem kokiem mūsu no-
vadā, un to, kā tie tika apzināti; norādes 

zīmju demonstrācija; projekta “Natura 
2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programma” vadītāja 
Jura Jātnieka  prezentācija par dabas 
aizsardzības jomas aktualitātēm.

 
Uz šo pasākumu īpaši aicinām 

pašvaldības darbiniekus un to zemju,  
kurās atrodas dižkoki, īpašniekus. Tā-
pat, protams, priecāsimies par skolu 
jaunatni, dabas draugiem un jebkuru 
interesentu! 

 
Šo projektu Augšzemes lauku  NVO 

apvienība būs īstenojusi, pateicoties Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda atbalstam 
un Jēkabpils novada pašvaldības piešķir-
tajam līdzfinansējumam. 

Informāciju sagatavoja 
Ieva Jātniece

Turpinājums no 15. lpp.

06.12. plkst. 19.00 kultūras namā 
pasākums – koncerts „Atnāc ar savu 
dziesmu”. Koncertu vada Ingars Puncu-
lis. Pēc koncerta groziņballe kopā ar gru-
pu „Daugavieši”

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


