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Lai piepildās visi tie sapņi,
Kas mīlēti, loloti, kamolā satīti.
Kā bērnības rakstainie dūraiņi –
Mīļākie, siltākie, vienīgie.
Būs brīnumi,ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.
Laika ratam griežoties, aizrit gads. 

Ir klusais, mierīgais Adventes laiks, kurš 
mijas ar spraigu darbu. Ikviena gada no-
slēgums nes līdzi padarīta darba sajūtu 
un vēlmi sagādāt savām ģimenēm prieku 
un gandarījumu, uzsākot Jauno gadu.

Jēkabpils novada sociālajā dienes-
tā šis gads ir bijis bagāts ar dažādiem 
jauninājumiem un iesākto darbu turpi-
nājumiem. Jau vairāku gadu garumā, 
gada nogalē vēlos pateikties daudziem 
cilvēkiem mūsu novadā, no kaimiņu no-
vadiem un mūsu ilgadējiem draugiem no 
Vācijas. Parhimas pašvaldības iedzīvotā-
jiem, cienījamiem Eddai un Peteram Šul-
ciem, kuri sūta sirsnīgus un mīļus sveicie-
nus mūsu godājamā vecuma personām, 
kuri pašreiz atrodas aprūpes centros un 
arī Sociālās aprūpes namā 
„Mežvijas”. Brīnišķīgu dāva-
nu mūsu novada iedzīvotā-
jiem rudens pusē sagādāja 
darbinieki no Minhenes lid-
ostas, kuri sava darba vietā, 
kopš vasaras otrās puses 
organizēja Labdarības akci-
ju. Rudens nogalē uz izda-
les procesu bija atbraukuši 

Ziemassvētku gaidās...
Minhenes lidostas darbinieki. Viens no 
organizatoriem, Svens Cāns, mūsu no-
vadu apmeklēja pirmo reizi.  Iedzīvotaju 
attieksme pret sūtījumiem ir dažāda, lielā-
kā daļa tos saņem ar prieku un pateicību, 
bet ir arī atšķirīgi viedokļi.

Paldies mācītājam I. Dzelmes kun-
gam par ikmēneša vadītajiem Svētbrī-
žiem Socialās aprūpes namā „Mežvijas”. 
I. Kalniņa  iemītnieku rīcībā ir nodevusi  
žurnālus, kuri varēs ieinteresēt ikvienu.

Mīļš paldies ikvienam, kas ar savām 
labajām domām un vārdiem, darbību un 
klātbūšanu ir palīdzējuši, lai viss izdotos!

Sociālā dienesta darbinieki novēl 
visiem  Jēkabpils novada iedzīvotājiem  
cerīgu Ziemassvētku  laiku! 

Lai Jaunais 2015. gads dod mums – 
lieliem un maziem, jauniem un vecākiem 
ļaudīm skaistus sapņus un liek saprast 
iespējas, kā tos piepildīt. Lai veiksme ir 
ikvienam ceļabiedros!

 Ar cieņu, Jēkabpils novada 
sociālā dienesta vadītāja 

Ritma Rubina

Cerību un 
gaidīšanas laiks

Visapkārt dabā iestājies ziemas 
perioda miers. Meži, pļavas un lauki gai-
da sniega segu, kas apkārtējo pasauli 
mums ieskaus spoži baltā krāsā, kas īsās 
un tumšās dienas padarītu nedaudz gai-
šākās nokrāsās. 

Gaismu un sauli mums visiem gribas 
redzēt vairāk. Cilvēkiem šis ir pārdomu, 
gaidīšanas un cerību laiks. Maziem un 
lieliem, neatkarīgi no vecuma, Ziemas-
svētki ir un paliek arī gaidīšanas svētki, 
kas iesākas ar pirmo Adventa svētdienu. 
Šajā klusajā laikā mēs pārdomājam aiz-
vadāmā gada veiksmes un neveiksmes, 
priecīgos brīžus, skumjos, tikšanās rei-
zes un gada sākumā ieplānotos darbus, 
kurus ir vai nav izdevies īstenot. Ir labi, 
ja pozitīvās lietas ir vairāk. Tad ir gan-
darījuma sajūta par ieguldīto darbu un 
spēks cerību piepildījumam nākošajā 
gadā īstenot to, kas palicis nepaveikts 
šajā. 

Dzīvojot, kopā strādājot, pārdzī-
vojot dažādos dzīves brīžus, esam pie 
jauna darba perioda sākuma, kad gribas 
savus sapņus un mērķus realizēt, lai mēs 
ietu attīstības virzienā. Lai katram per-
soniskā dzīvē būtu vairāk gandarījuma, 
lai Latvijā uzlabotos sociālā situācija, lai 
pār mūsu zemi valdītu miers un saticība. 

Novēlu sirds siltus, gaišām domām 
piepildītus ziemas saulgriežu svētkus. 
Lai Jaunais gads nāk ar ticību par saviem 
spēkiem un iecerēto mērķu sasniegša-
nu! Lai veiksme un labās domas mūs pa-
vada ikdienā!

Jēkabpils novada 
pašvaldības 

priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis

p jLai Jaunais gads nāk ar ticību par saviem 
spēkiem un iecerēto mērķu sasniegša-
nu! Lai veiksme un labās domas mūs pa-
vada ikdienā!

Jēkabpils novada 
pašvaldības 

priekšsēdētājs 
EdEdEdvīvīvīnsnsn  Meņeņņķiķiķisss
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM 
UN UZŅĒMĒJIEM

Pārskats par stāvokli 
ganāmpulka novietnē
Pārskats par stāvokli ganāmpulka 

novietnē ar datiem uz 1. janvāri Lauk-
saimniecības datu centrā ir jāiesniedz lai-
ka posmā no 1. līdz 31. janvārim – papīra 
formātā vai elektroniski.

Elektroniski to iespējams iesniegt 
LDC autorizētajā sadaļā (nevis publis-
kajā). Lai saņemtu datu ievades tiesības 
Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā 
(EREG), ar Datu centru jānoslēdz lī-
gums par EREG lietošanu. 

Veidlapa „Pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē’’ nav jāaizpilda par 
individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem 
(zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cū-
kām), bet tikai par putniem, bitēm, kažok-
zvēriem, zivju dīķiem uc.

Grozījumi attiecībā 
uz minimālo nodokli 

neaktīviem saimnieciskās 
darbības veicējiem, 

iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem
Noteikts minimālais nodoklis neaktī-

viem saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri nestrādā ar apgrozījumu un aplie-
kamo ienākumu un attiecīgi nemaksā 
nodokļus, taču nodokļu administrācijai ir 
jāveic zināms darbs ar šādiem nodokļu 
maksātājiem.

Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts 
kā saimnieciskās darbības veicējs, ne 
vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteik-
tās gada ienākumu deklarācijas iesnieg-
šanas dienas (nākošā gada pavasarī) 
iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas 
gadā nav gūts ar nodokli apliekams ie-
nākums no saimnieciskās darbības vai 
ja aprēķinātā nodokļa summa no saim-
nieciskās darbības apliekamā ienākuma 
nepārsniedz 50 euro.

Minimālā nodokļa (50 euro) maksā-
šana nav attiecināma uz nodokļa mak-
sātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāju-
mus vai valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 
par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Minimālais nodoklis (50 euro) nav jā-
maksā par:

- pirmo taksācijas gadu, kurā veikta 
saimnieciskās darbības reģistrācija, un 
par nākamo taksācijas gadu;

- gadu, kurā izbeigta saimnieciskā 
darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Tātad, sākot ar nākošo gadu, ja 2014.
gada deklarācijā saimnieciskajā darbībā 
būs zaudējumi vai peļņa (bez subsīdijām) 
būs neliela, un aprēķinātais iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis būs mazāks kā 50 euro, 
piemēros obligāto 50 euro nodokli. Izņē-
mums – ja kaut par vienu mēnesi būs sa-
maksāts sociālais nodoklis – 99,39 euro).

Līdz 31. decembrim vēl ir iespē-
jams izlemt – likvidēt saimniecisko darbī-
bu (nododot VID rozā reģistrācijas veid-
lapu) vai nē.

Dažādi
1. Cūku kustības kopsavilkums. 

Janvāra sākumā LDC jāiesniedz cūku 
kustības kopsavilkuma tabula par 2014.
gada otro pusgadu tām saimniecībām, 
kuras cūkas audzē pašpatēriņam, un ku-
rām nav sivēnmāšu. Sivēnmāšu turētāji 
ziņas sniedz katru mēnesi.

2. Mazo saimniecību atbalsta pro-
jekti. Nākošajā gadā tiks atvērta projektu 
kārta mazajām saimniecībām, kuru 2014.
gada ieņēmumi (bez subsīdijām) būs no 
2000 līdz 15000 euro un l/s izmantojamā 
zeme no 1 līdz 50 ha. Tā šobrīd rakstīts 
lauku programmas projektā. Sekojiet lī-
dzi, vai iekļausieties šajos skaitļos. 

Kāds šis gads bijis novada 
lauksaimniekiem un 

uzņēmējiem
Imants Ošāns – z/s „Veckļaviņas”. 

Zemeņu raža šogad bijusi mazāka, bet 
līdz ar to cena augstāka, ogas tika tirgo-
tas gan izbraukumos, gan piedāvātas uz 

vietas saimniecībā. Aprīlī tika nopirktas 
50 vistas un rudenī vēl 35. Šobrīd piepra-
sījums pēc olām ir ļoti labs, tāpēc vistu 
skaits nākošgad tiks palielināts vismaz 
līdz 200. Olas tiek tirgotas gan uz vietas, 
gan reizi nedēļā pēc pieprasījuma vestas 
klientiem uz pilsētu. Cūkas līdz šim turē-
juši pamatā savām vajadzībām, pārde-
vuši tikai pa kādai liekajai, bet turpmāk 
cūku skaitu plāno samazināt. Graudkopī-
bā gads bijis normāls, cena gan vismaz 
par 40% zemāka, bet jārēķinās, ka katru 
gadu nebūs augstas cenas. Praktiski pē-
dējie sētie 20 ha palika nenokulti, jo pa-
vasarī pēc lietus sēja aizkavējās, vasaras 
karstumā graudi aizkalta, lāgā nebija ko 
kult. Tagad saimniecība startē ar projek-
tu jaunam traktoram, lai pavasarī laicīgāk 
var apsēties. Graudu platības nākošgad 
pārāk nepalielinās, lai var izpildīt zaļinā-
šanas prasības. 

Jānis Dombrovskis – z/s „Rītaus-
mas”. „Gads bija ražīgs, tikai cenas 
2 neražīgas. Viss saauga, bet cenas ne-
kādas.” 

 Ivars Bulavs – z/s „Ābelītes”. Šis 
gads ir bijis viduvējs, nevar ne priecāties, 
ne vaimanāt. Tā kā saimniecībā gaļas 
lopu skaits ir liels, ap 200, var izvēlēties, 
kur tos pārdot izdevīgāk, un ne vienmēr 
tas ir izsoļu nams. Turpmāk dzīvnieku 
skaitu nedaudz palielinās, bet saimnie-
kam ir nogaidoša pozīcija. Vispirms jā-
saprot, kāda būs jaunā Eiropas maksāju-
mu sistēma, un tikai pēc tam tiks plānots, 
ko var atļauties pirkt attīstībai.

Atis Prauliņš – biškopis. Saimniecī-
bā ap 40 bišu saimēm. Ienesums šogad 
bijis vidējs. Par medus realizāciju sevišķi 
sūdzēties nevar, to pērk gan vietējie, gan 
Dvietē, Ilūkstē un gadatirgos. Uz ziemu 
parasti iegādājas 3 litru fasējumus, bet 
ikdienā – puslitra burkās. Nedaudz tiek 
gatavotas vaska sveces, bet pārāk ar 
tām neaizraujas, jo vajadzīgs vasks šūnu 
gatavošanai. Saimju skaitu pakāpeniski 
palielina, bet ar aprēķinu, lai ir kur realizēt 
produkciju. Nav jēgas savairot bites, ja 
medum nav noieta, jo biškopju ir daudz.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 

26312414

Paldies brīvprātīgajiem!
29. novembrī muzikālajā klubā „Kontrabass”, Jēkab-

pilī, biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkoja Brīv-
prātīgo godināšanas pasākumu, kurā atzinības rakstus 
saņēma arī 3 brīvprātīgie no Jēkabpils novada – Ingrīda 
Dektjarjova, Tatjana Kaminska un Līga Lācīte.

Sakām paldies šiem cilvēkiem par aktīvu brīvprātīgā 
darba veikšanu, ar savām zināšanām, darbu un atsau-
cību palīdzot notikt lietām, no kā iegūst visa sabiedrība!

Jēkabpils novada pašvaldība

Ievērībai un atgādinājumam!
Ņemot vērā to, ka pie mums iestājusies ziema, lūdzam 

pievērst pastiprinātu uzmanību apkures sistēmām un elek-
troiekārtām, kas pastiprināti noslogotas aukstajos laika aps-
tākļos.

Atgādinām, ka tās nepieciešams regulāri pārbaudīt, uz-
turēt tehniskā kārtībā un neatstāt bez uzraudzības, lai, pēc 
iespējas, izvairītos no iespējamas nelaimes.

Jēkabpils novada pašvaldība
Priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors
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Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta noslēguma sanāksme Jēkabpils novadā

Kopš 2014. gada 1. janvāra, kad tika 
uzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas 2007. – 2013. līdz-
fi nansēta projekta „Bringing old traditions 
to modern life“ /Crafts&Culture/ Nr. LV-
LT/2.3./LLIV-275 īstenošana, ir īstenotas 
gandrīz visas aktivitātes un sasniegti plā-
notie rezultāti. Decembrī, kurš ir projekta 
pēdējais mēnesis, atlikuši vien pēdējie 
darbi un viens no tiem bija noslēguma 
sanāksme.

Projekta ietvaros pēdējā tikšanās 
notika Jēkabpils novada pašvaldībā – 
Zasā.  Uz sanāksmi ieradās visi projekta 
partneri – pārstāvji no Šauļu reģionālās 
attīstības aģentūras, no Jelgavas novada 
pašvaldības, no Luokes un Pabarukai pa-
gastiem Lietuvā. Sanāksmi atklāja mūsu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
A. Vanags. Viņš atzina, ka projekts ir no-
zīmīgs visiem partneriem, jo popularizē 
amatniecību un kultūru, kuras ir un vien-
mēr ir bijušas savstarpēji cieši saistītas. 
Novada muzejā tika apskatīta jūlijā atklātā 
foto izstāde „Sēlijas amatnieks un zem-
nieks toreiz un tagad”. Nozīmīgākais pro-
jekta sasniegums tika demonstrēts amat-
niecības centrā „Rūme”, kur savus darbus 
bija izstādījuši visi amatnieki, kuri uzlaboja 
vai pilnīgi no jauna ieguva prasmes amat-
niecībā projekta ietvaros organizēto ap-
mācību laikā. „Rūmē” par paveikto darbu 
pastāstīja centra vadītāja Daina Alužāne 
un biedrības „Sēļu pūrs” valdes priekš-
sēdētāja Anda Svarāne.  Savā pieredzē 
dalījās arī amatnieki, stāstot par apmācī-
bu laikā iegūtajiem iespaidiem un izjūtām. 
Visi lepojās ar saviem darbiem, jo, uzsā-
kot dalību apmācībās, viņiem nav bijusi 
pārliecība par savām spējām veidot labus 
un kvalitatīvus darbus.  Jēkabpils novadā 
projekta ietvaros kokapstrādē, darbā ar 
tekstilu, aušanā, ādas apstrādē un kera-
mikā kopā ir apmācīti 30 amatnieki, orga-
nizēti divi starptautiski festivāli, izveidotas 
foto un amatnieku darbu izstādes, amat-
niekiem dota iespēja piedalīties tirdziņos, 
ir veiktas iegādes, lai nodrošinātu kvalita-
tīvus kultūras un amatnieku pasākumus, 
izveidots videomateriāls par amatnieku 

apmācībām. Par projekta ilgtspēju nav 
šaubu, jo visas aktivitātes šajā projektā 
saistītas ar amatniecības centru „Rūme”, 
kurš tika izveidots projekta „Mid Baltic 
Crafts” ietvaros. Amatniecības centru tīk-
la izveides projekts ir augstu novērtēts. 
Tas ieguva atzinību iepriekšējā perioda 
īstenoto projektu konkursā. 8. decembrī 
Rīgā Spīķeru koncertzālē Latvijas–Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programmas 
2007. – 2013. perioda noslēguma pasā-
kumā projekta koordinatorei Annai Builo 
– Hoļmei tika pasniegts diploms. Ar lep-

numu var atzīmēt, ka atzinību izpelnījās 
arī Zemgales plānošanas reģions, kas 
ir īstenojis vislielāko skaitu projektu šajā 
programmā. Pēc divu pašlaik īstenošanā 
esošu projektu ieviešanas Jēkabpils no-
vadā kopā būs īstenoti trīs projekti, par 
ko varam būt lepni. lepojamies ar to, ka 
spējam piesaistīt papildus fi nansējumu ie-
dzīvotājiem nepieciešamu projektu īsteno-
šanai. Projektā iesaistīto cilvēku atzinīgais 
novērtējums ir visaugstākā atzinība, ko 
varam vēlēties. Darbs turpināsies arī nā-
kamajā periodā 2014. – 2020., kurā īpaša 
nozīme būs inovatīvām idejām un projektu 
ilgtspējai. Projektu līdzfi nansē Eiropas Sa-
vienība, kā arī savu līdzfi nansējuma daļu 
nodrošina Jēkabpils novada pašvaldība. 
Paldies projekta komandai par apzinīgo 
darbu, kas ir paveikts projekta īstenoša-
nas laikā.

Projekta koordinatore
Jēkabpils novada pašvaldībā

Gunta Dimitrijeva
K. Sēļa foto

Projekta dalībnieki noslēguma sanāksmē.

Anda Svarāne pasniedz Aivaram Vanagam grāmatu novada hronikas veidošanai.



2014. gada 15. decembris4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Lūdzam palīdzību!

Sadarbības spēks novadā

Atsaucoties uz projekta „Brin-
ging old traditionals to modern life/
Crafts&Culture” („Seno tradīciju iekļauša-
na mūsdienu dzīvē”) īstenošanu novadā, 
Jēkabpils novada pašvaldības novadpēt-
niecības ekspozīciju telpās tika izvietotas 
amatnieku darbu un amatnieku – zemnie-
ku fotogrāfi ju izstādes.

Īpašs gandarījums un pateicība pro-
jekta koordinatorei Guntai Dimitrijevai par 
uzaicinājumu piedalīties ar šo projektu 
saistītās aktivitātēs un, galvenokārt, par 
projekta ietvaros iegādātajiem pieciem 
skaistiem un moderniem pārvietojamiem 
stendiem un piešķirto fi nansējumu foto-
grāfi ju attīstīšanai. Fotogrāfi jas stāsta par 
amatniecību un zemniecību šodien un 
senāk. Ekspozīcijas apmeklētājiem ir ie-
spēja apskatīt gan senos amatnieku dar-
bus, gan fotogrāfi jas. Uzņemot ciemiņus 
no citiem Latvijas novadiem, arī Lietuvas, 
Vācijas un Dānijas, jūtama ieinteresētība 
par amatniecības atdzimšanu un amat-
niecību Sēlijā senatnē, par projekta ietva-
ros īstenotām amatu apmācībām mūsu 
novadā amatniecības centrā „Rūme”. 
Gribu pateikt paldies šī centra vadītājai 
Dainai Alužānei un mākslas meistarei – 
pasniedzējai  Andai Svarānei par iegul-
dīto darbu amatniecības atdzimšanā un 
popularizēšanā un galvenokārt par sa-
darbību un atbalstu izstāžu un pasākumu 
rīkošanā. Apmeklētājiem ir iespēja apska-
tīt divos stendos izvietotās fotogrāfi jas par 
amatnieku apmācības procesu „Rūmē”.

Vasaras pirmajā pusē aicināju no-
vada amatniekus un zemniekus popu-
larizēt savu paveikto: piedalīties izstādē 
novadpētniecības ekspozīciju telpā Zasā 
ar amatniecības darbiem un fotogrāfi jām. 
Gribu pateikties tiem Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz manu lū-
gumu un aicinājumu: Dainim Vecumam 
no Zasas pag., visiem „Rūmes” amat-
niekiem, Judītei Gaidei no Kalna pag., 
Gitai Lavrinovičai no Ābeļu pag., Ausmai 
Kiopai no Leimaņu pag., Ingai Bokānei 
no Dignājas pag., Ojāram Geidānam 
no Zasas pag.,  Tomam Zālītim, Dzidrai 

Jakovickai, Ritai Skrējānei, Aigai Jankov-
skai, Anitai Mikitovai un Sanitai Vavilovai 
no Rubenes pag., Ievai Jasei no Ābeļu 
pag., Valijai Flanderei no Dunavas pag., 
Annai Guļajevskai, Mārim Liepiņam, Ritai 
un Andim Timofejeviem no Rubenes pag. 
u.c. Paldies par atsaucību un palīdzību 
novada KN vadītājiem, novada lauku 
attīstības konsultantei Inai Sēlei, nova-
da informācijas un sabiedrisko attiecību 
speciālistam Kasparam Sēlim un Zasas 
pagasta pārvaldniekam Jurim Krūmiņam. 
Paldies visiem, kuri zvanīja, atbalstīja, sū-
tīja materiālus. Izstādes var apskatīt katru 
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Sirsnīgs bija novada zemnieka teik-
tais: „Paldies, ka jūs interesējaties par 
mūsu darbu un liekat mums aizdomāties, 
ka pašiem savs darītais jāiemūžina foto, 
lai bērniem ir vēlāk ko apskatīt.” Turpinā-
sim darboties savā un nākamo paaudžu 
labā! Būsim stipri un vienoti! Mierīgus un 
gaišus Ziemassvētkus!

Edīte Balode,
Jēkabpils novada pašvaldības no-

vadpētniecības ekspozīciju organizatore

2014. gada 1. decembrī Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta Dunavā nodega dzīvojamā 
māja „Mežābeles”, kur dzīvoja Urbānu ģimene. 
Īpašniekiem, bez mājas, sadega arī visa iedzīve.

Jēkabpils  novada pašvaldība lūdz palīdzēt 
nelaimē nonākušajai ģimenei, ziedojot naudas lī-
dzekļus, pārskaitot tos Māra Urbāna personīgajā 
kontā Nr. LV54 HABA 0001 30A2 1020 2 vai sazi-
noties ar  Urbānu ģimeni pa tālruni 29453975 par 
citāda veida palīdzību.

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā
Domes priekšsēdētaja vietnieks un 

izpilddirektors
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Apzināti Jēkabpils novada dižākie koki

Biedrība „Augšzemes lauku NVO ap-
vienība” ir īstenojusi Latvijas vides aizsar-
dzības fonda atbalstīto projektu „Jēkabpils 
novada dižākie koki”. Realizējot projektu, 
mērķis bija apzināt Jēkabpils novada terito-
rijā esošos dižkokus, aktualizēt to aizsardzī-
bas un apsaimniekošanas jautājumus; kā 
arī – aktualizēt šo koku nozīmi, izmantojot 
modernās tehnoloģijas un plašu sabiedrī-
bas grupu līdzdalību.

Septembrī Jēkabpils novada attīstības 
un teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra 
Nartiša, kā arī informācijas un sabiedrisko 
attiecību speciālists Kaspars Sēlis devās 
ekspedīcijā pa novada laukiem un mežiem, 
meklējot kokus, kas atbilstu ministru kabi-
neta noteikumos noteiktajam dižkoka sta-
tusam. 

Par pamatu tika ņemta jau esošā DAP 
datu bāze, taču tā bija novecojusi, un tajā 
bija atzīmēta vien niecīga daļa dabā reāli 
esošo koku. Līdz ar to tika izmantoti dažādi 
skolēnu projektu nedēļas pētījumi un vietējo 
iedzīvotāju teiktais.

Katram kokam bija jānosaka apkārt-
mērs (1,30 m augstumā no zemes), koordi-
nātes, jāaizpilda speciāla veidlapa, kā arī tas 
jāiemūžina bildēs. 

Apsekošanas gaitā tika novērots, ka 
liela daļa dižkoka statusā esošo koku netiek 
pareizi apsaimniekota. Teritorija ap tiem bie-
ži vien ir nesakopta, kā arī nav saudzēti paši 
koki. Dažos sadzītas naglas, ieauguši metā-
la gabali... Zem atsevišķiem kokiem pat bija 
izveidotas izgāztuves, jo kuplais vainags 
labi paslēpj briesmīgo skatu.

Kā jau cilvēkam, arī dižkokam mūžs ir 
ļoti garš un dažāds. Ne velti saka, ka koks 
ir vecākā dzīvā radība uz zemes, un Latvijā 
koki spēj dzīvot vairākas simtgades. Diem-
žēl daļa koku laika gaitā ir mēģināti dedzināt. 
Uz vieniem aug piepes, citos jau ieauguši 
krūmi, citos savukārt mājas atradusi cita 
dzīvā radība... Viena no dižkoku lielākajām 
vājībām ir zibens, un arī lielai daļai mūsu no-
vada koku tika novērota plīsušas mizas strē-
le visa koka garumā un apdeguma pēdas, 
iezīmējot vietu, pa kuru zibens atradis ceļu 
līdz zemei. Daļa koku atrodas jau miršanas 
stadijā, ir satrupējuši vai nokaltuši. Bieži vien 
iemesls tam bijusi tieši cilvēka neapdomāta 
saimnieciska rīcība koka teritorijā. Intere-
sants novērojums bija mazmājiņas, kuras 
cilvēki bieži vien izvēlējušies celt tieši zem 
dižkoka lapotnes. Lai paslēptos, vai, lai pa-
sēdētu „ķēniņa tronī” zem karaliska dabas 
objekta – tas paliek katra paša ziņā.

Projekta rezultātā dabā tika apsekoti 
64 Jēkabpils novada dižkoki, pie 37 uz-

stādītas informatīvas zīmes un izveidota 
dižkoku karte, kas atrodama mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv. Sadaļā „Vide” var 
atrast informāciju un foto par apsekotajiem 
kokiem. Lielu paldies sakām uzņēmējam 
Andim Timofejevam, kas palīdzēja izgatavot 
un uzstādīt norādes zīmes, kā arī novada 
datorspeciālistam Andrim Savickim, kas 
izveidoja interneta aplikāciju. Protams, tie 
nebūt nav visi mūsu novadā esošie koki, 
un, ja Jums ir informācija par kādu dižkoku, 
kas nav iekļauts kartē, lūdzam par to ziņot 
Dzidrai (dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv) 
vai Kasparam (kaspars.selis@gmail.com).

Mūsu apsekotie koki tiek iekļauti arī Da-
bas datu pārvaldības sistēmā Ozols http://
ozols.daba.gov.lv/pub/, ko uztur Dabas aiz-
sardzības pārvalde. 

28. novembrī Zasas pagasta kultūras 
namā notika projekta noslēguma informa-
tīvs pasākums, kurā zemju īpašnieki un citi 
interesenti varēja saņemt informāciju par 
dižkoku aizsardzības un apsaimniekošanas 
jautājumiem.

Tika prezentēta iepriekš minētā inter-
neta aplikācija, stāstīts par dižajiem kokiem 
mūsu novadā, un to, kā tie tika apzināti, kā 
arī nosaukts līdz šim apzināto novada diž-
koku „TOP 6”. Kā ierasts, visi varenākie koki 
izrādījās tieši ozoli. 6. lielākais koks atrodas 
Rubenes pag. „Jaunviesturos” (5,71m), 
5. – „Kalna Ķeņģos”, Kalna pag. (5,75m), 
4. – „Dronkās”, Rubenes pag. (5,85m), 3. 
– „Cinīšos”, Rubenes pagastā (5,88m), 2. 
lielākais – „Liepās”, Zasas pag. (5,93m), 
bet vislielākais – „Ošlapās”, Dunavas pag. 
(5,97m).

Pēcāk sekoja lekcija – diskusija par 
tēmu „Civilizācijas augšanas robežas”. Dis-
kusiju vadīja starptautiska līmeņa dabas 
aizsardzības eksperts Juris Jātnieks. Tika 
stāstīsts par to, kā cilvēks ietekmē vidi, un 
kā pēc tam vide ietekmē mūs. Latvijas daba 

vēl ir salīdzinoši nebojāta, un ja mēs jau lai-
cīgi ķersimies pie tās saglabāšanas un prā-
tīgas izmantošanas, nākotnē dzīvosim vienā 
no laimīgākajām vietām uz pasaules. Reāli 
skatoties, lielākajā daļai nemieru uz zemes 
apakšā slēpjas tieši dažādas vides problē-
mas un cīņa par labāku vidi.

Jātnieka kungs sirsnīgi ieteica Jēkab-
pils novadā īstenoto projektu izplatīt arī uz 
citu novadu teritorijām, jo šis ir reāls, prak-
tisks vides aizsardzības projekts, kas būtu 
īstenojams visā Latvijā. To var redzēt jau pēc 
apzināto dižkoku skaita – divas reizes vai-
rāk, nekā bija DAP datu bāzē, un tāda pati 
situācija ir arī citos Latvijas novados. Ļoti 
tika slavēta arī aplikāciju novada mājasla-
pā – tā piesaistīs vairāk apmeklētāju DAP 
datu bāzēm, un ieinteresēs tieši vietējos ie-
dzīvotājus.

Projekts „Jēkabpils novada dižākie 
koki” īstenots ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda fi nansējumu un Jēkabpils novada 
pašvaldības atbalstu.

Dzidra Nartiša, Kaspars Sēlis un 
Ieva Jātniece

K. Sēļa foto

Ošlapas, Dunavas pagasts.
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Viesi par Andas darbiem bija sajūsmā, jo neko tādu iepriekš nebija nācies re-
dzēt, un izrādīja interesi šos darbus arī iegādāties.

K. Sēlis, 
K. Sēļa un Rokišķu muzeja foto

5. decembrī Zasas amatniecības 
centra „Rūme” meistari viesojās Rokiš-
ķu reģionālajā muzejā, Lietuvā, kur tika 
atklāta arī keramikas mākslas meistares 
Andas Svarānes personāldarbu izstāda 
„Latvijas koki”.

Šajā dienā Rokišķu muzejā tika at-
klāta tautas mākslas darbu izstāde „Lie-
tuvas nepateiktie stāsti”, kurā speciāla 
vieta bija atvēlēta arī mūsu amatniekiem. 
„Rūme” savos plēnēros jau vairākus ga-
dus uzņēmusi māksliniekus no Lietuvas, 
un šoreiz bija tā iespēja ar saviem dar-
biem pārstāvēt Latviju Lietuvā.

Svinīgā pasākumā tika godināti vie-
tējie mākslinieki un pasniegtas pateicī-
bas balvas dalībniekiem par ieguldījumu 
izstādes tapšanā. Tad, kā īpašs viesis, 
tika pieteikta Anda, un klātesošajiem 
tika stāstīts par to, cik ļoti Lietuvas amat-
niekiem iepatikusies Zasa un cik cieša 
sadarbība laika gaitā ir izveidojusies 
starp abu valstu amatniecības centriem.

Pēcāk klātesošie tika aicināti aplū-
kot pašu izstādi, kurā savdabīgā stilā 
attēloti dažādi Latvijas koki, piem., ieva, 
kadiķis, egle, bērzs, pīlādzis un apse. 
Darbi ir pievilcīgi ar savu formu, faktūru 
un apgaismojumu. Par pamatu ņemot 
balto mālu, tika pielietotas dažādas teh-
nikas, lai katram darbam iegūtu sev uni-
kālo formu un izskatu. Autore pastāstīja 
klātesošajiem arī par katra darba simbo-
lisko nozīmi. Kā lielisks pārsteigums sa-
darbības partneriem tika pasniegts SIA 
„Amruta” Latvijā veidotais astroloģiskais 
kalendārs, kurā nedaudz pārveidotā, ķe-
katu tēlu veidā attēloti arī daudzi Lietu-
vas mākslinieki, tostarp arī Anda.

„Rūmes” amatnieki pārsteidz lietuviešus

Kad visi rudens darbi ir apdarīti, va-
ram pievērsties nodarbībām sirdij un 
dvēselei.

Jau sen biedrības dalībniecēm radās 
ideja iemācīties klūdziņu pīšanas māks-
lu. Sameklējām šī amata meistaru, kurš 
laipni piekrita mums iemācīt šo skaisto 
amatu. Oktobra sākumā mēs uzsākām 
projekta īstenošanu. Darba netrūka – 
vajadzēja sagatavot un sagriezt dažāda 
izmēra klūgas, atgādāt uz pagastu un sa-
gatavot tās darbam. Drīz vien tapa pirmie 
darbiņi – groziņi. Ir paredzēts iemācīties 
uzpīt dažādas grīdas vāzes, sienas deko-
rus, paplātītes un citas skaistas un node-

„Mācīties mūža garumā nekad nav par vēlu”

rīgas lietas.
Nodarbības turpinās, tās notiek katru 

trešdienu un esam apņēmības pilnas īs-
tenot projektu pilnā apmērā.

Mārīte Rocēna,
Biedrības „Ābeļzieds” vadītāja un 

projekta koordinatore
Autores foto
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Noslēdzies projekts „Ar rūpēm par rītdienu”

Dunavā kopš 19. augusta notika 
biedrības „Dzīves prasme” Jēkabpils no-
vada NVO iniciatīvu atbalstītā projekta „Ar 
rūpēm par rītdienu” zīda apgleznošanas 
nodarbības. Lai nodarbības varētu būt 
pilnvērtīgas, atbalstītā projekta iegūtie 
fi nansiālie līdzekļi mums deva iespēju ie-
gādāties materiālus šīs tehnikas prasmju 
apgūšanu.

Zīda apgleznošanas pamatus duna-
vietēm – biedrības pārstāvēm, un citiem 
interesentiem pasniedza „Radošo darbu 
galerijas” vadītājs Jānis Trops no Rīgas.

Auduma apgleznošanas entuazis-
tes noklausījās pieredzējušā pasniedzē-
ja Jāņa stāstījumu par to, kā tiek iegūts 
dabīgais zīds, apstrādājot zīdtauriņu 
kokonu pavedienus. Šī māksla radusies 
daudzus tūkstošus gadus atpakaļ senajā 
Ķīnā.

Pasniedzējs rādīja, kā pareizi no-
spriegot zīda audumu uz koka rāmja. 
Stingri nostiprināt audumu uz rāmja ir ļoti 
svarīgi, lai tālāk varētu droši uz auduma 
zīmēt. Tikām iepazīstinātas ar zīmējuma 
kompozīcijas pamatiem, vēso un silto 
krāsu kombinācijām, krāsu pludināšanas 
tehniku, kontūrkrāsu un efektsāls pielie-
tošanas knifi em.

Mēs aizrautīgi pludinājām krāsu uz 
mitrā, maigā zīda auduma, vērojot, kā 

uz tā veidojas pašu radīta glezna. Ļoti 
priecājamies, ka jau pirmajā praktiskajā 
nodarbībā dažām mūsu darba grupas 
dalībniecēm izdevās skaisti darbiņi. Taču, 
lai auduma apglezenošanas paņēmienus 
apgūtu labi, vēl ir daudz jāstrādā. Tāpēc 
trešdienās plkst. 12:00 regulāri darboja-
mies, lai pēc iespējas labāk apgūtu zīda 
apgleznošanas iemaņas.

Apgūstot zīda apgleznošanas pa-
matus, katra entuaziste var papildināt 
savu garderobi ar oriģināliem, neatkārto-
jamiem aksesuāriem – ar savām rokām 
apgleznotām šallītēm, lakatiem, kakla-
saitēm. Apgleznotu zīdu var izmantot arī 

apsveikuma kartīšu izgatavošanai.
Turpinot nodarbībās apgūto, nu ir 

atkarīgs no katras dalībnieces pašas, cik 
un kāda pieredze veidosies. Protams, te 
katrs var likt lietā savu fantāziju, lai taptu 
interesanti un neatkārtojami darbi.

Aicinām katru, kuram interesē, ie-
griezties biedrības „Dzīves prasme” 
telpās, lai iepazītu zīda apgleznošanas 
prasmes.

Anita Ozoliņa, 
biedrības „Dzīves prasme” 

valdes priekšsēdētāja
Autores foto

Dubultos labiekārtots sporta – rotaļu laukums
Biedrība „Cerību logi” piedalījās Jē-

kabpils novada pašvaldības rīkotajā NVO 
iniciatīvu konkursā. Projekta nosaukums: 
Sporta – rotaļu laukuma labiekārtošana. 
Projekta mērķis bija nodrošināt pilnvērtī-
gu sporta – rotaļu laukuma izmantošanu, 
popularizēt lietderīga brīvā laika izmanto-
šanu, kas sekmētu kopā būšanu, dodot 
iespēju kopā darboties, veselīgi un lietde-
rīgi pavadot brīvo laiku.

Kalna pagasta Dubultu ciemā atro-
das ierīkots sporta laukums, kurš atradās 
nevisai labā stāvoklī, taču neskatoties uz 
to, vecāki ar bērniem, bērni un jaunieši, 
iestājoties siltam laikam, pulcējas un dar-
bojas uz sporta laukuma.

Taču šādā sporta un atpūtas lauku-
mā nekāda patīkamā atpūta nesanāk.

Aptaujājot iedzīvotājus, tika noskaid-
rots, ka varētu atjaunot sporta laukumu, 
papildinot to ar rotaļu laukumu bērniem.

Tāpēc arī biedrība „Cerību logi”, at-
saucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, 
nolēma sakopt šo vietu un atjaunot volej-

bola laukumu un futbola laukumu , kā arī 
papildināt to ar rotaļu laukumu bērniem. 
Lai ikdienā uzturētu sakoptu sporta – 
spēļu laukumu, biedrība piesaistīja Eiro-
pas Savienības fondu darbības program-

mas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifi skā atbalsta mērķa „Veicināt no-
darbinātībā, izglītībā vai apmācībās neie-
saistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu 
garantijas ietvaros” 1. atlases kārtas „Ak-
tīvās darba tirgus politikas pasākumu īs-
tenošana jauniešu bezdarbnieku nodar-
binātības veicināšanai” pasākumi, tika 
noslēgti līgumi ar jauniešiem par atbalsta 
pasākuma „Darbam nepieciešamo iema-
ņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īsteno-
šanu. Šā pasākuma ietvaros, šajā vasarā 
iesaistītie  jaunieši uzturēja kārtībā sporta 
– spēļu laukumu. Šajā laukumā plānojts 
organizēt tādus pagasta pasākumus: kā 
Lieldienas, Ģimeņu sporta spēles.

Īstenojot projektu, sporta – rotaļu 
laukums tika papildināts ar smilšu kasti 
bērniem, šūpolēm ar slidkalniņu. Līdz ar 
to Dubultos tika sakopta un uzturēta kār-
tībā vēl viena vieta.

Sandra Vecumniece, 
biedrības „Cerību logi” 
valdes priekšsēdētāja
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HK „Rubeņi” turpina jau 5. sezonu! 

Nu jau piekto sezonu mēs, HK „Ru-
beņi”, braucam un trenējamies Dau-
gavpils Ledus hallē, kā arī piedalāmies 
Daugavpils hokeja čempionātā „Classic” 
grupā. Pēdējās spēlēs sniegums nebija 
pārliecinošs, tomēr sezona vēl nav pusē 
un ir labas izredzes pacīnīties par vietu 
izslēgšanas spēlēs. Lai arī katru sezonu 
kādi divi vai trīs spēlētāji komandā no-
mainās, pārējais komandas sastāvs visas 
šīs sezonas ir palicis nemainīgs. Koman-
dā pārsvarā spēlē Rubenes pagasta un 
Aknīstes novada jaunieši, daži veterāni, 
bez kuriem būtu grūti iedomājama šī ko-
manda. Četri vecākie komandas dalīb-
nieki startē arī Daugavpils 45+ čempio-
nātā, kluba „Sparta” sastāvā.

Pateicoties Jēkabpils novada pro-
jektu konkursā iegūtajiem līdzekļiem, 
komandai bija iespēja īrēt ledus halli 
rezultatīviem treniņiem. Jau sezonas sā-
kumā aizvadījām vairākas sadraudzības 
spēles ar mūsu treniņu partneriem HK 
„Lazdukalns”.

Šosezon būs iespēja arī aizvadīt 
papildus treniņus šovasar izveidotajā at-
klātajā hokeja laukumā Rubeņos, un arī 
iespēja organizēt kādu pašmāju hokeja 
turnīru, ja gadīsies tāda iespēja un laika 
apstākļi būs piemēroti.

Neskaitot dalību Daugavpils hokeja 

dotavās, piemēram, Jēkabpilī un Viesī-
tē, kas norisinās katru gadu. Ceram, ka 
mūs arī ielūgs uz turnīru Lietuvas pilsētā 
Juodupe, kurā piedalījāmies pagājušo-
gad.

Priecājamies, ka viens no mūsu 
jaunajiem komandas dalībniekiem Elvis 
Timofejevs ir izvēlējies saistīt savas turp-
mākās mācību gaitas ar hokeju. Elvis ir 
iestājies Daugavpils bērnu un jauniešu 
sporta skolas hokeja nodaļā. Viņš trenē-
jas U16 jauniešu hokeja komandā. Kā 
atzīst Elvis, treniņi ir grūti, notiek četras 
reizes nedēļā, kompetentu treneru uz-
raudzībā. Vēlēsim Elvim izturību un veik-
smīgas sportiskās gaitas arī turpmāk.

Juris Rubiķis
Autora foto

čempionātā, komanda plāno aizvadīt 
dažādus mazos turnīrus publiskajās sli-

11. decembrī Kalna pagasta iedzīvo-
tāji tika aicināti piedalīties egles iedegša-
nas svinībās. Šis ir laiks, kad Adventes 
vainagā iededzam pa svecei, lai saule 
drīzāk nāk atpakaļ. Šis ir gaidīšanas un 
tikšanās laiks, pārdomu, ticības un mīles-
tības laiks, kas ved no tumsas uz gaismu.

Kalna pagasta Dubultu ciemā tika 
iedegta svētku egle – kas kā mūžzaļais 
koks ar savu dzīvinošo spēku simbolizē 
cerību, uzticību un atdzimšanu. Svētku 
egles iedegšanā piedalījās vokālais an-
samblis un pagasta iedzīvotāji. Noslēgu-
mā rūķi bija sarūpējuši pīrāgus un pipar-
mētru tēju.

Paldies visiem, kuri šo pasākumu 
atbalstīja. Egles iedegšana pie kultūras 
nama kļūs par tradīciju.                      

Kalna k/n vadītāja 
Sandra Vecumniece

Autores foto

Pirms trešās Adventes…

Egles iedegšana 
Kalna pagastā.
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Bērzgala pamatskolā viesojas troļļi
Leimaņu bibliotēka sadarbībā ar 

Bērzgala pamatskolu 28. novembrī or-
ganizēja pasākumu „Troļļi Ziemeļos”, 
veltītu Ziemeļvalstu nedēļai. Ziemeļvalstu 
Bibliotēkas nedēļa ir projekts, kuru Lat-
vijā organizē Ziemeļu Ministru padomes 
birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un 
biedrību Norden Latvijā. Nedēļas galve-
nais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras 
un kultūras iepazīšana. Bibliotēkās notiek 
lasījumi, literatūras izstādes, konkursi, 
stāstu stāstīšana un citi pasākumi. Šā 
gada tēma ir „Troļļi Ziemeļos”. „Kā trolli 
piemin, tā trollis ir klāt…” – tā vēsta kāds 
1678. gadā datēts zviedru sakāmvārds. 
Ziemeļos mēs satiekam daudz un da-
žādus troļļus. Parasti troļļi dzīvo mežos, 
purvos cilvēkiem grūti pieejamās vietās. 
Bet mums vispazīstamākie ir somu troļļi, 
kas dzīvo Muminu pasaulē.

Gatavojoties šai nedēļai bērni čakli 
strādāja, zīmēja  zīmējumus, kādus viņi 
iedomājas troļļus. Lasīja grāmatiņas – 
Tūves Jānsones grāmatu „Tētis un jūra”, 
kurā mēs iepazīstamies ar muminu ģime-
ni un dažādiem viņu piedzīvojumiem.

Pasākumā piedalījās Zasas KN bēr-

nu dramatiskais kolektīvs ar vadītāju Ani-
tu Ķikuti, viņi mūs iepriecināja ar savu 
dzejas kompozīciju „Man ir zirgs, kas 
naktī dzied”. Savu sniegumu parādīja arī 
Bērzgala pamatskolas bērni (sagatavoja 
skolotāja Solvita Audzīte). Bet galvenais – 
ciemos bija ieradies Pats Trollis no Jēkab-
pils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas. 
Viņš vērtēja bērnu sniegumu, novērtēja 
bērnu zīmētos troļļus, izraudzījās viņaprāt 
skaistāko zīmējumu – troļļa portretu. Ko-
pīgi izveidojām grāmatu „Troļļi Bērzgalā” 

ar skaisti izkrāsotiem 
trollīšiem,  kuru uz-
dāvināja Leimaņu 
bibliotēkai. Pēc tam 
dažādas troļļu atrak-
cijas, ātrākais, veik-
lākais trollis. Bērni 
sajūsmā par sejas 
apgleznojumiem, 
ko veica pats Trollis. 

30. novembra rīts atnāca ar klusumu 
dabā, koki un krūmi ģērbušies krāšņos 
sarmas mētelīšos. Ir klāt pirmā adventa 
svētdiena, sācies Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks.

Dunavas pagasta ļaudis tradīciju 
zālē sanāca uz pasākumu, te aizrautīgi 
tika izspēlēta dramatiskā kolektīva „Sa-
teka” Annas Brigaderes lugas „Čaukste-
nes” pirmizrāde, režisore Silvija Krēsliņa.

Pasākuma turpinājumā apmeklētāji 
vēroja senioru dāmu deju kopas „Cie-
lavas” 3 gadu jubilejas priekšnesumus, 
dalībnieces izdejoja sev patīkamākās un 
labākās dejas. Deja ir tā, kas viņas uztur 
pie mundruma, laba noskaņojuma un 
dzīvesprieka, tā šķiet labāk pārvaramas 
visas nedienas un likstas. Mēģinājumi, 
koncerti un vienkārši kopābūšana mums 
ir ļoti vajadzīga, tā pašas kolektīva dalīb-
nieces.

Lai pasākums būtu saistošāks un 
saturīgāks, pie mums bija uzaicināts Pē-
teris Draņevičs kurš kuplināja koncertu 
ar dziesmām un prozas lasijumiem, ar 
stāstījumiem par savu bagāto darba un 
dzīves pieredzi, kur netrūksts dažādu ku-
riozu, kas arī mums visiem bija kā pama-
tīga vitamīnu deva.

Tā nemanot aizritēja divas stundas, 
ko pavasdījām interesantā un pozitīvā 
gaisotnē.

Pirmā adventa svētdiena Dunavā

Paldies visiem aktīvajiem 
dunaviešiem, koncerta dalīb-
niekiem par ieguldīto darbu 
kultūras pasākuma tapšanā.

Anita Ozoliņa,
Dunavas pagasta kultūras 

nama vadītāja
Autores foto

Noslēgumā cienājāmies ar saldumiem, 
saņēmām dažādas balviņas par zīmēju-
miem.

Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Autores foto

Dramatiskā kopa „Sateka” A. Brigaderes lugas 
„Čaukstenes” pirmizrāde.

Dejo senioru deju kopa 
„Cielavas”.



2014. gada 15. decembris10 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Apstāties, atskatīties un doties tālāk…
29. novembrī uz saviem 8 darbī-

bas gadiem atskatījās Rubenes kultūras 
nama seniores – dāmu deju kopa „Drais-
kās Peonijas” un viņu vadītāja Ināra Ru-
deviča. 8 gadu laikā iestudētas un izde-
jotas 30 dejas.

Nesūdzos – bet dziedu,
neskumstu, bet dejoju,
piedziedu ar dziesmām sirdi,
iedejoju sevī prieku…
  ( I. Tora )

Pasākuma „Lecam pa vecam, ar 
radošu dzirksti” ideja radās Rubenes 
kultūras nama vadītājai Intai Tomānei. 
Sākumā šo domu neuzņēmām ar pārāk 
lielu sajūsmu – nav nekāda apaļa jubi-
leja, senioru dāmu deju kopai „Draiskās 
peonijas” paliks 8 gadi, nekas īpašs… 
Pamazām sākām domāt par repertuāru 
koncertam, par ciemiņiem, ko aicināt, par 
organizatorisko pusi, un nemanījām, kā 
pienāca 29. novembris.

Atskatoties uz 5 darba gadu jubilejas 
koncertu, ar nožēlu jāsaka, ka no 12 de-
jotājām esam palikušas 8 (koncertā vēl 
piedalījās 9). Dzīve, dažādu apstākļu dēļ, 
diemžēl, ievieš savas korekcijas – dzīves-
vietas maiņa, veselība, utt.. Domāsim, 
kā papildināt savu pulciņu, varbūt kādai 
dāmai radīsies vēlēšanās un iespējas 
mums piebiedroties? Astoņu gadu lai-
kā apgūtas 30 dejas, gadā vidēji esam 
piedalījušās 10 koncertos (ja pareizina 
ar 8, skaitlis iespaidīgs...), esam ieguvu-
šas draugus vairākos novados – tuvējos 
un tālākos. Lielākais gandarījums – pēc 
viena gada pastāvēšanas koncerta, kad 
tikām bezgala silti un sirsnīgi uzņemtas 
no saviem skatītājiem, kad sapratām, ka 
dejojam ne tikai savam, bet arī citu prie-
kam. Galvenais, ka nav zudusi vēlēšanās 
kopā darboties, lietderīgi un interesanti 
pavadot brīvo laiku.

Koncerta pirmajā daļā parādījām 
8 dejas, lielākā daļa Intas Tomānes ho-
reogrāfi jā. Dažas manis veidotās. Dejas 
ar dažādu raksturu un noskaņu. Deju 
starplaikos skatītājus priecēja pašmāju 
vokālo ansambļu „Kantilēna” un „Ā’re” 
sniegums (vadītāja Sandra Radiņa).

Pēc sava koncerta sirsnīgi pateicā-
mies mūsu kolektīva dalībniecei no paša 
pirmā mēģinājuma, par kopā būšanas 
gadiem, jo Elza Zakarevska paliks mūsu 
ārštata dalībniece. Aktīvi dejot 85 gados 
neļauj vairs veselība. Elziņa nesēdēs 
mājas, darbosies folkloras kopā „Kāre”, 
Gardēžu klubiņā un rokdarbu pulciņā. 
Cienījamā vecumā  – 81 gadā dejo arī 
Ārija Vaska. No sirds pateicos un veselī-
bu vēlu visām savām dejojošajām meite-

nēm! Lai mēs spētu būt kopā vismaz līdz 
10 gadiem!

Dāmas ir arī izcilas rokdarbnieces. 
Vija Arnte un Elza Zakarevska ar rokdar-
biem aizraujas ilgus gadus. Elzas kun-
dzei – cimdi un zeķes latviskos rakstos 
un krāsās, šalles gan ikdienai, gan smal-
kas – mežģīņrakstā svētku reizei. Vijas 
kundzei – izšūti spilveni un spilventiņi, 
košas galda sedziņas, rakstaini cimdi. Tā 
bija tikai maza daliņa no rokdarbu kolek-
cijas, ko varēja aplūkot izstādē No Peoni-
ju pūra lādes”. Elzas rokdarbi  ir aizceļo-
juši uz Norvēģiju, Vija un viņas rokdarbi 
ir pabijuši sadraudzības pilsētā Parchimā   
un Slatē (Vācijā).

Uz mūsu radošā darba pēcpus-
dienu ieradās 6 dažādi senioru kolektī-
vi – Sēlpils pagasta deju kopa „Omes 
un Valdemārs”, Jēkabpils tautas nama 
deju kopa „Daugavietes”, Viļānu no-
vada Dekšāru pagasta līnijdejotājas 
„Bokōnu bryuklines, pirmo reizi mūsu 
k/n uzstājās mūsu pašu novada „Ābe-
lietes”, Ilūkstes novada Eglaines pagas-
ta Eiropas deju kopa „Eglītes” un Duna-

vas pagasta „Cielavas”.
Koncerta otrajā daļā ciemi-

ņi parādīja savu dejotvarēšanu 
un ar sirsnīgiem vārdiem, zie-
diem un dāvanām sveica mūsu 
dejotājas. Arī no vietējo pašdar-
bības kolektīvu apsveikumiem 
kultūras nama vadītāja Inta bija 
izveidojusi skaistu vēlējumu 
plakātu. Visa rezultātā jutāmies 
kā īstas jubilāres! Sirsnīgs pal-
dies visiem! Ciemiņi par pie-
dalīšanos saņēma pateicības 
rakstu un ziedu velti no KN. Visi 
klātesošie kolektīvi arī apvieno-
jās kopējā fotogrāfi jā.

Pasākuma otrā daļā izvērtās īpaši 
sirsnīga un jautra, par ko lielu paldies 
jāsaka folkloras kopas „Kāre” vadītājai 
Aīdai Bikauniecei. Viņa kopīgā dejošanā 
un dziedāšanā ar savu jauko muzicēšanu 
iesaistīja katru un visus. Ciemiņi baudīja 
arī mūsu dāmu sarūpēto cienastu.

Gaidot Ziemassvētkus, visiem 
pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, 
viņu vadītājiem, ģimenēm, kultūras 

darbiniekiem, mūsu skatītājiem, 
vēlu – ikviena sirds, lai mīlēt prot un 

piedot, ikvienā dvēselē lai miers mums 
iemājo…

Ināra Rudeviča,
„Draisko peoniju” vadītāja

Intas Tomānes foto
Ar raksta pilnu versiju var iepazīties 
http://jekabpilsnovads.lv/?p=5308

Interesants fakts: nosaukums 
„Draiskās peonijas” radies par godu 
izcilajai latviešu aktrisei Elzai Radziņai, 
pēc tāda paša grāmatas nosaukuma 
par viņu.
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Atnāc ar  savu dziesmu 2014
6. decembrī Zasā tika aizvadīts kārtē-

jais, nu jau populārais atvērtā mikrofona 
pasākums „Atnāc ar savu dziesmu un ne-
saki, ka Tev ir bail”. Pasākumā ikvienam 
interesentam, iepriekš piesakoties, bija 
iespēja uzstāties ar savu muzikālo priekš-
nesumu. Pasākumu vadīja nu jau patstā-
vīgs koncerta viesis, „Dziedošo ģimeņu” 
šova dalībnieks Ingars Punculis.

Pasākumā piedalījās dalībnieki no 
Jēkabpils novada un pilsētas, Aknīstes 
un Biržiem. Kopā vairāk kā 20 dalībnieki. 
Katrs priekšnesums bija ar savu „odziņu”. 
Uz skatuves kāpa tautumeitas, čigāni, go-
vis un pat vietējās mafi jas boss! Protams, 
netrūka arī emocionāli izjustu un izklaidē-
jošu priekšnesumu. Katra dziesma tika 
pasniegta ar savu domu, un nereti tika 
iesaistīti arī skatītāji.

Skatītāju simpātija tika izvirzīta 4 ka-
tegorijās. Bērnu grupā uzvarēja Jana, 
Alvis un Vadims no Leimaņiem, jauniešu 
grupā – Salvis Mačulāns no Kaldabruņas, 
pieaugušo grupā – Ausma Kūleniece no 
Leimaņiem un Jānis Tomāns no Zasas.

Pirmo reizi atsevišķi tika vērtētas arī 
labākās ģimenes. Ģimeņu grupā laurus 
plūca Korņejevu ģimene no Zasas. Spec-
balvas no SIA „Dzirnupīte” saņēma Sa-
vicku ģimene no Jēkabpils, savukārt no 
Zasas pagasta pārvaldes – Leišavnieku 
gimene no Biržiem.

Pasākumu atbalstīja arī SIA „Sedu-
mi” un z/s „Pūpoli”.

Milzīgs paldies Anitai Ķikutei par šī 
pašakuma ikgadēju organizēšanu, pal-
dies visiem dalībniekiem par uzstāšanos, 
un aicinām visus, kas vēlas uzstāties ar 
dziesmām publikas priekšā, nebaidīties 
un droši pieteikties jau nākamgad.

Kaspars Sēlis
autora foto Korņejevu ģimene no Zasas.

Ausma Kūleniece no Leimaņiem 
un Jānis Tomāns no Zasas.

Salvis Mačulāns no Kaldabruņas.

Leimaņu pagasta bibliotēka iekārtojusies jaunās telpās
2014. g. aprīlī tika uzsākts Mežga-

lē esošās Leimaņu bibliotēkas remonts. 
Remontu pabeidza jūnijā. Ik pēc 4 – 5 
gadiem bibliotēkas tiek akreditētas, tiek 
vērtēts arī bibliotēkas vizuālais izskats. 
Pēdējais remonts Leimaņu bibliotēkā 
tika veikts 1999. gadā. Par cik bibliotēka 
atrodas daudzdzīvokļu mājā, gadu gaitā 
telpas bija nolietojušās, tāpēc bija nepie-
ciešams kapitālais remonts. Remonts tika 
veikts par Leimaņu pārvaldes līdzekļiem. 
Bibliotēkas remonts kopā ar kāpņu telpas 
remontu izmaksāja EUR 25278,60.

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Galeriju ar bildēm skatīt novada 
draugiem.lv lapā
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Izstāde „Zvani” Rubenes pagastā
Rubenes pagasta zālē 2. decembrī 

tika atklāta Dunavas pamatskolas direk-
tora Uģa Vārslavāna kolekcijas „Zvani” 
izstāde. Uz izstādes atklāšanu bija ie-
radušies Rubenes pamatskolas kolēģi, 
skolēni u.c. interesenti. Izstādi atklāja un 
gida lomā iejutās pats kolekcionārs.

Kolekcija ir plaša. Izstādē uzlikts vai-
rāk kā 200 lielāku un mazāku zvaniņu. Tie 
ir no visdažādākā materiāla – stikla, por-
celāna, metāla, keramikas, koka.

Skatāmi – makšķernieku lietojamie 
zvaniņi, eglītē iekarināmie, Alpu kalnu 
tautu lietojamie, skolu zvani, durvju zva-
ni, muižkungu lietotie kalpu pasaukšanai 
domātie zvani kā arī visdāžādākie suve-
nīrzvaniņi.  Pēdējos gados kolekcijai ir 
sākuši piebiedroties arī vēja zvani.

Kā stāsta Uģis – bērnībā arī šo un to 
krājis, bet zvanu kolekcijas pirmsākums 
meklējams 1999. gadā, kad skolu di-
rektori pieredzes braucienā apmeklējuši 
Čehiju. Pienākusi suvenīru iegādes rei-
ze. Visi kolēģi kaut ko pirkuši – krūzītes, 
karotes un vēl šo to, bet viņš ilgi neva-
rējis izvēlēties, līdz beigu beigās nopircis 
iepatikušos čehu kristāla zvaniņu. Līdz 
ar to arī bijis „āķis lūpā”. Pa šiem piec-
padsmit gadiem kolekcija kļuvusi plaša.
To vairs nevar ietilpināt sekcijas plauktā, 
tāpēc ir iegādāti vairāki vitrīnskapji.

Uģis ir kaislīgs ceļotājs un lielākā 
daļa kolekcijas iegādāta apskatot tuvas 
un tālas vietas gan Latvijā, gan Eiropā. 
Bet vispirms Uģis ir skolotājs, kas aktīvi 
piedalās pagasta sabiedriskajā dzīvē. 
Viņam ir daudz audzēkņu, draugu un 
paziņu, kuri, atgriežoties no saviem brau-
cieniem, ved tādus suvenīrus ar kuriem 
nekad nevar nošaut garām.

Vistālākais zvaniņš ir atceļojis no Mi-
čigānas universitātes ASV, vissenākais 
metāla zvans ir no cara laikiem ar uz-
rakstu senslāvu valodā, bet vismazākais 

zvaniņš (un skan) ir zirņa lielumā, kuram 
drošibas labad piesieta kupla lenta.

Un katram zvaniņam ir savs stāsts.
Izstādē aplūkojama arī fotogrāfi ju iz-

stāde ar to zvanu attēliem, kas, kā pats 
Uģis smej – netiek pārdoti, jo atrodas 
baznīcu torņos.

Izstādi interesenti var aplūkot līdz 
10. janvārim bibliotēkas darba laikā.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja 
Agra Ozoliņa

Ābeļos aizvadīts muzikāli izglītojošais pasākums 
„Mana Latvija”

Ojārs Vācietis ir teicis „Šo pašu svē-
tāko tu neaizmirsti – Tu esi Latvija!” Mēs 
to neaizmirstam un esam daļa no Lat-
vijas – tās pagātnes augļi un vienlaikus 
tās nākotnes saknes. Mēs esam Latvijas 
tagadne. 

Šogad, atzīmējot tās 96. dzimšanas 
dienu, Ābeļu pamatskolas skolēni pieda-
lījās muzikāli izglītojošā viktorīnā „Mana 
Latvija”.

3 klašu apvienotās komandas sa-
centās zināšanās par savu dzimto zemi. 
Jautājumi tika sastādīti 4 tematiskajos 
blokos – ģeogrāfi ja, vide un kultūra, mū-
zika un māksla un Latvijas personības 
jeb „klusais telefons”. 

Konkursus papildināja muzikālās 
pauzes, kurās uzstājās gan mazo klašu 
koris un ansamblis, gan pamatskolas 
meiteņu ansamblis.

Arī publika šoreiz varēja iesaistīties 
konkursos, atbildot uz jautājumiem par 
Latviju, tādejādi nopelnot papildus punk-
tus savai klašu grupas komandai.

Saskaitot visus rezultātus, par uzva-
rētājiem kļuva 1.–3. klašu apvienotā ko-
manda. 2. vietu ieguva 4.–6. klašu skolēni 
un 3. vietā ierindojās 7.–9. klašu koman-
da.

 
Silva Zepa

Autores foto
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Latvijas neatkarības 96. gadadienai 
veltīts pasākums Zasā

Ir 2014. gada 16. novembris. Za-
sas kultūras nams tērpies svētku rotā. 
Uz skatuves Latvijas sarkan–balt–sar-
kanais karogs. Ieejot zālē un ieraugot 
karogu, sirds nodreb priekā! Mēs esam 
brīvi, neatkarīgi!

Daudziem svētku dalībniekiem pie 
krūtīm lentītes Latvijas karoga krāsās. 
Tie ir īstie Latvijas patrioti, kuri apliecina 
piederību Latvijai.

Svētku svinīgo daļu atklāj Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis, pastāstot svētku dalībniekiem 
par novada saniegumiem un arī par to, 
kas vēl jāpaveic un jāuzlabo.

Pēc novada priekšsēdētāja uzru-
nas tika godināti novada labākie ļaudis 
ar Goda un Atzinības rakstiem un bal-
vām.

Pēc svinīgās daļas klātesošos ar 
saviem priekšnesumiem sveica nova-
da kuplā pašdarbnieku saime – deju 
kolektīvi, sieviešu vokalais ansamblis, 
daiļlasītāji, folkloras kopa „Dignājieši”, 
novada jauktais koris „Putni”. Koncerts 
bija ļoti plašs un daudzpusīgs, ar labi 
pārdomātu scenāriju. Daži pat mēdza 
teikt – mēs novadā varam noorganizēt 
paši savus Dziesmu svētkus. Sirsnīgs 
paldies visiem pašdarbniekiem un ko-
lektīvu vadītājiem, kā arī pasākuma 
scenārija autoram I. Baltmanim, kul-
tūras nama direktorei A. Ķikutei un vi-
siem, kas sagādaja novada ļaudīm un 
viesiem brīnišķīgu svētku sajūtu. 

Benita Kalniņa
K.Sēļa un K.Siliņa foto

Goda un atzinības rakstu saņēmēju 
saraksts skatāms iepriekšējā 

avīzes numurā
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Jēkabpils novada 2014. gada 
sporta lepnumi

Klāt ir Ziemassvētku laiks, kad cilvē-
ki atceras visu labo, kas piedzīvots šajā 
gadā. Tāpēc arī pienācis laiks atcerēties 
Jēkabpils novada sportistu un sporta 
biedrību paveikto sporta arēnās, lauku-
mos un trasēs. Šoreiz tikai par startiem 
un sasniegumiem starptautiska mēroga  
sacensībās.

Laine Donāne – ļoti jauna un talantī-
ga sportiste. Savā vecumā jau paspējusi 
izcīnīt milzum daudz godalgotas vietas 
dažāda līmeņa sacensībās šķēpa meša-
nā. 2014. gadā Laine piedalījusies un ļoti 
veiksmīgi startējusi gan Latvijas mēroga 
sacensībās, gan uz pasaules mēroga 
„skatuves”. Visbiežāk Lainei sacensībās 
izdevies kāpt uz goda piedestāla augstā-
kā pakāpiena, tā tas bijis Latvijas ziemas 
čempionātā, Baltijas valstu komandu 
sacensībās, J. Lūša kausā šķēpa meša-
nā, starptautiskajās sacensībās „Javelin 
Cup” (Igaunijā), D. Kūlas kausā šķēpa 
mešanā, sacensībās „Ventspils šķēpi” 
un citās sacensībās, kur Laine piedalījās. 
Bet lielākais panākums Lainei šogad bija 
tikšana uz II Pasaules Jaunatnes Olimpis-
kajām spēlēm, kuras norisinājās Ķīnas 
pilsētā Nanjingā – lai arī pietrūka pavisam 
nedaudz līdz medaļai, tomēr arī 4. vieta 
šāda līmeņa sacensībās ir izcils rezultāts.

Guntis Jakubovskis – 2014. gadā 
piedalījies vairākās taku orientēšanās sa-
censībās, bet lielākās no tām, kurās Gun-
tis pārstāvēja gan Jēkabpils novadu, gan 
Latviju, bija Portugālē notiekošais Eiropas 
čempionāts un Itālijā notiekošais Pasau-
les čempionāts. Abos šajos čempionātos 
Guntis iekļuva „Olimpiskajā sešiniekā” – 
Pasaules čempionātā 6. vieta 36 dalībnie-
ku konkurencē, bet Eiropas čempionātā 
pavisam nedaudz pietrūka līdz medaļai – 
4. vieta 44 dalībnieku konkurencē.

Zane Viliška – izcili startējusi 2014. 
gada Latvijas kausa izcīņas posmos sva-
ru bumbu celšanā, kur izcīnījusi vairākas 
1. vietas. Uzstādījusi Latvijas rekordus 
grūšanā gan jaunietēm, gan juniorēm. Ar 
ļoti labiem rezultātiem piedalījusies gan 
Igaunijā notikušajā Eiropas čempionātā, 
gan Latvijā – Baltijas čempionātā. Abos 
šajos čempionātos kāpts uz goda pie-
destāla – Eiropas čempionātā 3. vieta, bet 
Baltijas čempionātā uzvara.

Sporta biedrības Alko Ra-
cing Team autokrosa braucēji 
Māris Līcis un Intars Gran-
dāns aizvadīja spožu 2014. gada 
Baltijas autokrosa čempionātu 
Buggy1600 klasē izcīnot dubultuz-
varu – Mārim pārliecinoša uzvara, 
Intaram otrā vieta 14 braucēju 4 pos-
mu kopvērtējumā.

Sporta biedrība x99/Slīterāni mo-
toklubu ar labām sekmēm dažāda mēro-
ga mototrasēs pārstāv daudz sportistu. 
Šoreiz izcelsim tikai biedrības pārstāvju 
starptautiska mēroga panākumus – Mon-
ta Dišlere Kirilko – 1. vieta Baltijas čem-
pionātā kvadraciklu klasē, Inta Lapsiņa – 
6. vieta Lietuvas čempionātā kvadraciklu 
klasē, Rolands Bogdanovičs – 5. vieta 
Baltijas čempionātā MX50 klasē, Andis 
Valts – 2. vieta Lietuvas čempionātā MX2 
klasē, 5. vieta Baltijas čempionātā MX2 
klasē, Ričards Zālīte – 5. vieta motokro-
sa seriālā „Superkauss” Quad pro grupā, 
Artūrs Skuja – 6. vieta Baltijas čempio-
nātā kvadraciklu grupā veterāniem, Jā-
nis Kirilko – 1. vieta Baltijas čempionātā 
kvadraciklu grupā veterāniem, Valters 
Dišlers Kirilko – 8. vieta Eiropas čempio-
nātā Quad open klasē, Alvis Tribockis/
Kaspars Krievs – 2. vieta Baltijas čem-

pionātā Latvijas posmā blakusvāģiem, 
Ronalds Baldiņš – 1. vieta Ziemeļeiropas 
rallijkrosa čempionātā, Elvijs Mucenieks 
– 4. vieta Pasaules čempionātā blakusvā-
ģu klasē.

Kā jau raksta sākumā tika minēts, tad 
šajā rakstā izcēlām tikai tos sportistus, 
kuri ļoti veiksmīgi aizvadījuši startus aug-
stākā līmeņa starptautiskajās sacensībās. 
Taču vēlos arī teikt paldies visiem pārē-
jiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri nav 
minēti šajā rakstā, bet pārstāv Jēkabpils 
novada krāsas dažāda līmeņa un dažāda 
mēroga sporta sacensībās. Novēlu Jums 
visiem veiksmīgus startus arī 2015. gadā 
un lai izdodas sasniegt savus izvirzītos 
sportiskos mērķus!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta 
pasākumu organizators

Laine 
Donāne

Guntis 
Jakubovskis

Elvijs 
Mucenieks

Alko Racing 
Team

Zane 
Viliška

a, 
os-

i mo

Muc

Kad ziemas miers ir iestājies pāri 
mežiem un laukiem, klusajā Adventes 
laikā pa mūžības ceļu ir aizgājis Rihards 
Kriškāns (08.10.1924. – 05.12.2014.)

Paldies visiem, kas bija kopā ar 
Rihardu pēdējās dzīves dienās un 

pavadīja kapu kalniņā. Paldies radiem, 
draugiem, kaimiņiem, bijušajiem skolas 
biedriem, darba biedriem Slates un Jē-
kabpils MRS, Zasas pagasta pārvaldei, 
aprūpētājai, sociālajai darbiniecei, Liepu 
bibliotekārei,  Jēkabpils kara veterānu 

padomei, mediķiem Zasas doktorātā 
un  Jēkabpils slimnīcā, izvadītājiem ka-
pos. Paldies visiem, kas bija klāt un pa-
līdzēja un līdzi juta  sāpju brīžos.

Velta un pārējie piederīgie
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Iegriezts Jēkabpils novada zolītes čempionāta rats
2014. gada 5. decembrī Rubenes 

kultūras namā tika dots starts Jēkabpils 
novada 2014./2015. gada zolītes čempio-
nātam, kurš noslēgsies 2015. gada maijā. 
Uz čempionāta pirmo posmu ieradās 42 
dalībnieki no visiem 7 Jēkabpils nova-
da pagastiem. Viskuplāk tika pārstāvēta 
Dignāja – ar 13 dalībniekiem, Zasa – 10, 
Ābeļi – 7, Kalna pagasts – 4, Dunava – 3, 
Rubene – 3, Leimaņi – ar 2 dalībniekiem.

Pirms pirmās kāršu dalīšanas spēlētāji 
izlozēja savu vietu pie kāda no 11 galdiem 
un sagatavojās 6 kārtu jeb 120 kāršu par-
tiju „maratonam”. Esot „maratona”pusē, 
līderos izvirzījās trīs spēlētāji ar 14 punk-
tiem – zasieši Reinis Grauzs un Juris Za-
riņš, kā arī dignājietis Artis Stolnieks. Līde-

ru trijniekam ar 13 punktiem sekoja Ābeļu 
pagasta pārstāvis Raivo Vilks, „mājinieks” 
Edgars Zakarevskis, spēlētājs no Dignā-
jas Sergejs Loginovs un Zasas pagasta 
pārstāvis Kristaps Mažeika. Taču neviens 
no šiem spēlētājiem nevarēja būt drošs 
par savu vietu sacensību noslēgumā, jo 
vēl bija jāspēlē 3 kārtas, kuru laikā, lielā 
mērā pateicoties turnīra punktu skaitīša-
nas sistēmai, viss varēja sagriezties kājām 
gaisā. Jau labu laiku pēc pusnakts tika 
aizvadīta pēdējā kārta, kura izšķīra turnīra 
uzvarētāja likteni – uzvarēt bija iespēja 7 
dalībniekiem. Tomēr veiksmīgākais šajā 
posmā izrādījās un par 1. posma uzva-
rētāju kļuva zasietis Juris Zariņš, kurš aiz 
sevis atstāja Ābeļu pagasta pārstāvi Edžu 

Staku un savu komandas biedru no Za-
sas – Ivaru Mucenieku. „Olimpiskajā seši-
niekā” iekļuva arī zasietis Mārtiņš Ziners, 
Ivars Nazarovs no Kalna pagasta un rube-
nietis Andrejs Visnops. Pagastu vērtējumā 
šajā posmā 3. vieta Dignājas pagastam, 
2. vieta Ābeļu pagastam, bet uzvara – Za-
sas pagasta komandai.

Čempionāta 2. posms tiks aizvadīts 
jau 2015. gadā – 9. janvārī Dignājas sa-
biedriskā centra telpās plkst. 19:00. Laipni 
aicināts un gaidīts ikviens spēlētgribētājs!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizators
Ar nolikumu var iepazīties Jēkabpils 

novada mājaslapā, sporta sadaļā 

Kultūras projekts: „Augstvērtīga tulkotā
 un oriģinālliteratūra bibliotēkās”

Šī gada vasarā tika izsludināts Latvi-
jas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas izstrādātais kultūras 
projekts „Augstvērtīga tulkotā un ori-
ģinālliteratūra bibliotēkās”. To fi nansē 
Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta mēr-
ķis ir sekmēt augstas kvalitātes daudz-
veidīgas literatūras izdevumu pieejamību 
Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Projektā tika aicinātas piedalīties vi-
sas Latvijas bibliotēkas no katra novada. 
Septembrī iesniegtie projekti tika izvērtēti 
– no 74 iesniegtajiem tika atbalstīti 55, tā-
dejādi projekta īstenošanā iesaistot 456 
bibliotēkas. Atbalstīts arī Leimaņu biblio-
tēkas projekta pieteikums, kura pārstāvē-
ja Jēkabpils novada bibliotēkas.

Projektu fi nansē Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. Projektā iegūtajā grāmatu kolekci-
jā iekļauti latviešu autoru – Leona Brieža, 
Andas Līces, Ineses Zanderes, Edvarta 
Virzas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, 
Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Dainas 
Avotiņas, Marta Pujāta, u.c. autoru darbi. 
Daudzus lasītājus noteikti iepriecinās žur-
nālistes Līgas Blauas grāmata par Jāni 
Stradiņu.

Projekta kolekcijā iekļautas arī klau-
sāmgrāmatas – I. Gaile „Āda”, U. Bērziņš 
„Izņemts no skolas”, M. Bērziņš „Gū-
tenmorgens”. Bērnus iepriecinās izdev-
niecības „Liels un Mazs” izdotās BIKIBU-
KU grāmatas. Izglītības un mācību proce-
sā noderēs grāmatas par māksliniekiem 

Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jāni Ro-
zentālu, Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu, 
zinātnisku rakstu krājumi par Imantu Zie-
doni un Rūdolfu Blaumani.

Tulkoto literatūru pārstāv autori 
Sandro Veronezī, Salmans Rušdi, Mika 
Valtari, Mariama Petrosjana u.c. autori.

Grāmatas ir saņemtas un iekļautas 
Leimaņu bibliotēkas fondā, bet būs pie-
ejamas un izmantojamas visās Jēkab-
pils novada bibliotēkās. Lai popularizētu 
jaunieguvumus, novembrī grāmatas būs 
pieejamas Leimaņu bibliotēkā un Bērz-
gala pamatskolā, bet jau no decembra 
kolekcija apceļos pārējās pagastu biblio-
tēkas.

Laipni aicinām uz bibliotēku iepa-
zīties ar projektā iegūtajām grāmatām!

Leimaņu bibliotēkas vadītāja 
L. Lācīte

Topošā Jēkabpils novada muzeja telpās Zasā decembrī no-
tiks šādi pasākumi:

* no 10.12. JMS Zasas fi liāles audzēkņu keramikas darbu 
izstāde „Ļinkatu, ļekatu – pilna māja ķekatu!”

* 16.12. plkst. 14.00. darbošanās „Senie salmu lukturi gais-
mai sirsniņā”

* 17.12. plkst. 11.00. ikviens gaidīts dalīties atmiņās Stās-
tu dienā „Manas bērnības Ziemassvētki”. (Īpaši aicināta vecākā 
paaudze.)

* 18.12. plkst. 14.00. Pēcpusdiena „Pīrāgam nabagam abi 
gali apdeguši”. (Ziemassvētku pīrāgu veidošana, cepšana, cie-
nāšanās; iesim rotaļās, dziedāsim dziesmas un minēsim mīklas. 
Līdz Ziemassvētkiem mīklas jāizminot, ja minēšot pēc tam, mēles 
kļūšot neparasti garas.)

* vēl tikai līdz Ziemassvētkiem var apskatīt fotomākslinieces 
Daigas Kalniņas izstādi par Norvēģiju.

Edīte Balode

17. decembrī, no plkst. 
14.00 līdz 15 00 – Ziemassvēt-
ku tirdziņš ceļo uz Rubeņiem! 
Tas notiks laukumā pie veikala 
„Rubeņi”.

20. decembrī, plkst. 12:00 
Ziemassvētku svinības lieliem 
un maziem Kaldabruņas sko-
lā!

Svētkiem jāsagatavo dziesmiņa vai dzejolis; dā-
vaniņa laimes akai un kaut kas garšīgs svētku gal-
dam. Pats svarīgākais – jāierodas pašam!

Ieva Jātniece

Decembra pasākumi 
novadpētniecības telpās Zasā

Ziemassvētku laiks 
Kaldabruņā – 
pasākumi decembrī
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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 decembrī

11. – 31.dec. Kalna pagasta kul-
tūras namā foto izstāde „Jēkabpils 
novada pagastu sakoptības skate 
2014”

Decembrī Rubeņu bibliotēkā iz-
stāde „Zvani zvaniņi”. Uģa Vārslavā-
na zvanu kolekcija

Decembrī klubiņa „Noska-
ņa” telpās decembrī (trešdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 
13.00) izstāde – pārdošana

15. – 31. dec. Rubenes kultū-
ras nama mazajā zālē Antūžu skolas 
skolēnu darbu izstāde „Mēs arī va-
ram”

08. – 19. dec. no plkst. 8.00-
16.00 Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā 
rokdarbu Ziemassvētku izstāde – tir-
dziņš

12. – 23. dec. Dunavas sabied-
risko resursu centrā biedrības „Dzī-
ves prasme” darbu izstāde „Pa dzī-
paru slīdot”. Visi  laipni  aicināti  to  
apskatīt  darba dienās no 8:00 līdz 
16:00 

Ābeļu pagasts
20. dec. plkst. 13.00 Tautas namā 

eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Kalna pagasts
21. dec. plkst. 12.00 kultūras 

namā pirmskolas vecuma bērnu eglīte
26. dec. plkst. 20.00 kultūras 

namā tematisks pasākums „Ziemas-
svētki sabraukuši….”

Balle kopā ar grupu VELVES
 Dignājas pagasts
 18. dec. plkst. 11.00  Dignājas 

skolas zāle Ziemassvētku Eglīte Dig-
nājas pagasta pirmskolas vecuma bēr-
niem

19. dec. plkst.19.00 Dignājas pa-
matskolas Ziemassvētku pasākums 
„Balle ledus pilī”. Balle. Spēlē: Aīda un 
Jānis

17. janv. 2015. plkst 14.00 Dig-
nājas skolas zālē senioru pēcpusdiena 
„2014. gada Jubilāru balle”

Dunavas pagasts
26. dec. plkst. 22.00 Dunavas sko-

lā – tradīciju zālē Ziemassvētku balle. 
Spēlē: „Janušeks”

27. dec. plkst. 13.00 Dunavas kul-
tūras namā pirmsskolas vecuma bēr-
niem „Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti”

28. dec. plkst. 15.00 Dunavas Ro-
mas katoļu baznīcā pēc svētās mises 
koncerts „Baltas sniega pārslas”. Kon-
certā piedalās Lauris Golubickis – Glau-
dāns un Laine Zeile

Leimaņu pagasts
25. dec. plkst.19.00 Leimaņu tau-

tas namā Ziemassvētku svinēšana. 
plkst. 22.00 Ziemassvētku balle. Spēlē: 
Ēriks Gruzniņš

28. dec. plkst. 11.00 Mežgales kul-
tūras namā Ziemassvētku eglīte pirm-
skolas vecuma bērniem

 Rubenes pagasts
17. dec. no plkst. 14.00 – 15.00 

Rubeņos pie veikala „Rubeņi” Jēkabpils 
novada biedrību darinājumu Ziemas-
svētku tirdziņš Informāciju apkopoja Inta Tomāne

Lai gals top sākums,
Lai noslēpums mostas,
Lai reiz no papēžiem
Atkāpjas nakts!
  (Rainis)

Prieku visā, kas mainās, laimi visā, ko spējam paturēt. 
Gaišus svētkus!

Jēkabpils novada kultūras darbinieki

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Juris KOZULIŅŠ
06.04.1925. – 07.11.2014.
Ņina BAIKOVA
30.12.1939. – 06.11.2014.
Lidija BURLAKOVA
31.08.1971. – 08.11.2014.
Arturs UPĪTIS
08.06.1927. – 08.11.2014.
Laimonis Jānis ŠĶIPARS
10.08.1934. – 10.11.2014.
Anatolijs CVETKOVS
28.12.1933. – 11.11.2014.
Aleksandrs VISNOPS
03.04.1936. – 16.11.2014.
Adele RIMŠA
15.09.1928. – 19.11.2014.
Nadze TARVIDA
20.09.1921. – 23.11.2014.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem! 

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrētas 
2 dzimšanas:
Estere, Ļesja

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot! 

vējiem,

āāāāāāāāāāāāā 

ēlēlēllēllēlēlēllllllēllllllllll

21. dec. plkst. 13.00 kultūras 
namā tematiks pasākums „Ziemas 
saulgrieži” (eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem)

27. dec. plkst. 19.00 kultūras 
namā Vecgada koncerts “Kad satie-
kas gadi uz īsu brīdi” (piedalās kultū-
ras nama amatierkolektīvi) plkst.21.00  
Vecgada balle. Spēlē grupa „Ginc un 
es” (Rēzekne)

Zasas pagasts
 19. dec. plkst. 10.00 Ziemassvēt-

ku vecītis aicina mazos bērnus svinēt 
svētkus Zaķīša pirtiņā

25. dec. plkst. 19.00 pasākums – 
koncerts ”...un atkal Ziemassvētki klāt”. 
Groziņballe kopā ar grupu „Leivēri”

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


