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Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izska-
tījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par 
personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils no-
vada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu.
Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar 
Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienu un nolēma: 

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu  
par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā - 24 personas:

Nr. Vārds, Uzvārds / 
Nosaukums Nominācija Pagasts

1. Jānis Raginskis Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Dignājas pag.

2. Aina Vēvere Skolotājs Dunavas pag.
3. Vilgelms Beķeris Jubilārs Leimaņu pag

4. Rita un Andis 
Timofejevi Uzņēmēji Rubenes pag.

5. Juris Gaigals Skolotājs Ābeļu pag.
6. Dzidra Arāja Jubilārs Ābeļu pag.

7. Intra Kurme Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Rubenes pag.

8. Ilze Kalniņa Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

9. Alfrēds Leitietis Aktīvais pensionārs Zasas pag.
10. Jevgēnija Bērziņa Jubilārs Zasas pag.
11. Briežu ģimene Ģimene Zasas pag.

12.
Jauniešu biedrība 
“Street warriors 
Zasa”

Jaunietis Zasas pag.

13. Irma Šeršņeva Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Leimaņu pag.

14. Jankovsku ģimene Ģimene Rubenes pag.
15. Zenta Pavlovska Jubilārs Rubenes pag.

16. Laila Īvāne Sabiedriskais 
darbinieks Rubenes pag.

17. Ilga Vēvere ar 
ģimeni

Sabiedriskais 
darbinieks Dignājas pag.

Zināmi Jēkabpils novada
domes Goda rakstu
saņēmēji 2017. gadā

turpinājums: 2.lpp

Sveicam Valsts svētkos!

Kopš dienas, kad Tautas padomes priekšsēdētā-
ja biedrs Gustavs Zemgals 1918. gada 18. novem-
brī no Nacionālā teātra skatuves paziņoja, ka valsts 
vara Latvijā pāriet Tautas padomes rokās, ka Latvija 
ir patstāvīga, neatkarīga un demokrātiski republikā-
niska valsts, ir pagājuši 99 gadi. Latviešu strēlnie-
kiem vēl divus gadus bija jāizcīna Brīvības cīņas gan 
pret vācu, gan pret padomju karaspēkiem, līdz Latvi-
ja īsti ieguva brīvību. Pirmo reizi latviešu tauta apvie-
nojās vienā valstī un kļuva noteicēja zemē, kas bija 
tās īpašums no neatminamiem laikiem. Pēc 50 Pa-
domju Savienības sastāvā pavadītiem gadiem, trešo 
gadu desmitu atkal esam neatkarīgi – savā zemē, ar 
savu karogu, himnu un valodu. Ar lepnumu kā svinī-
gu lūgšanu dziedam: “Dievs, svētī Latviju!”. Lūdzam 
visaugstākajam mieru, drošību un vienotību. Mūsu 
visu pienākums ir saglabāt patriotismu,  mīlestību un 
uzticību savai Tēvzemei, kopt latviešu darba tikumu, 
saglabāt senās tradīcijas un kultūras vērtības,  kat-
ram ieguldīt savu devumu valsts izaugsmē. Mazāk 
ieciklēties un sūdzēties, cik viss ir slikti, bet saskatīt 
un pašiem vairot gaišo un labo, lai godam sagaidī-
tu mūsu Latvijas simtgadi. Patiesi un sirsnīgi sveicu 
visus novada iedzīvotājus valsts dzimšanas dienā!

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs
Aivars Vanags                                                                                                                                           
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18. Ingrīda Degtjarova Sabiedriskais 
darbinieks Rubenes pag.

19. Vera Jurgeviča Uzņēmējs Zasas pag.

20. Līga Lācīte Sabiedriskais 
darbinieks Leimaņu pag.

21. Benita Upeniece Skolotājs Dignājas pag.

22. Elga Baltmane Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Dunavas pag.

23. Mažoru ģimene Ģimene

24. Edvīns Meņķis Par ieguldījumu nova-
da attīstībā

2. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības 
rakstu 14 personas:

Nr. Vārds, Uzvārds Nominācija
Pašvaldī-
bas pa-
gasts

1. Antons Tropiks Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Leimaņu pag.

2. Gunta Jaunzeme Jubilārs Kalna pag.
3. Ginters Zavadskis Jaunietis Leimaņu pag.
4. Dagnis Mucenieks Jaunietis Leimaņu pag.

5. Aigars Aišpurs Uzņēmējs Zasas pag.
6. Elga Timpa Skolotājs Zasas pag.

7. Āris Plāns Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Zasas pag.

8. Maruta Krūmiņa Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks Zasas pag.

9. Baiba Briede Skolēns Zasas pag.
10. Ilgvars Verbickis Skolēns Zasas pag.

11. Jeļena Tomāne Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Rubenes 
pag.

12. Inese Brandule Jubilārs Dignājas pag.

13. Aiga Vēvere
Par ieguldījumu 
Dunavas pagasta 
attīstībā

Dunavas pag.

14. Līga Navicka Sabiedriskais 
darbinieks Dunavas pag.

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 
Kalna kultūras namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, 
veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. 
Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta valsts svēt-
kiem veltītajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Par valsts autoceļu stāvokli Jēkabpils novadā
Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi atbildi no Sa-

tiksmes ministrijas par iespējamo ceļu stāvokļa uzlabošanu 
uz valsts autoceļiem V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste un P72 
Ilūkste–Bebrene–Birži.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
speciālistiem ir iepazinušies ar Jūsu [Jēkabpils novada pašval-
dības] vēstuli par valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils–Dig-
nāja–Ilūkste un valsts reģionālo autoceļu P72 Ilūkste–Bebre-
ne–Birži.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādā-
šana tiek veikta balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas 
rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem. Katru 
gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmās tiek ie-
kļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes 
intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes 
dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais valsts autoce-
ļu grants segumu tehniskā stāvokļa novērtējums 2017. gadā ir 
šāds:

2017. gadā grants segums valsts vietējā autoceļa V783 Jē-
kabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 14.30-41.80 novērtēts ar 
vērtējumu apmierinošs un posmā km 41.80-58.70 ar vērtējumu 
slikts, bet valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste–Bebrene–Birži 
posmā km 20.83-26.44 novērtēts ar vērtējumu slikts un posmā 
km 26.44-51.71 ar vērtējumu apmierinošs. Atbilstoši pēdējiem 
satiksmes skaitīšanas datiem, satiksmes intensitāte autoceļa 
V783 posmā km 14.30-26.50 ir 546 transportlīdzeklī diennak-
tī un posmā km 26.50-58.70 ir 299 transportlīdzekļi diennaktī, 
bet autoceļa P72 posmā km 20.83-51.71 ir 264 transportlīdzekļi 

diennaktī.
Informējam, ka 2018. gadā plānots veikt grants seguma 

pastiprināšanas un divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklā-
šanas darbus valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–
Ilūkste posmā km 14.30-20.80.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 4678 km 
valsts autoceļu ar grants segumu, pašlaik valsts autoceļu V783 
Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 20.80-58.70 un P72 
Ilūkste–Bebrene–Birži posmā km 20.83-51.71 pārbūves darbi 
netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu 
programmas 2018.-2020. gadam izvērtēsim iespējas tajās ie-
kļaut minēto autoceļu posmu grants segas pastiprināšanas un 
divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbus.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts autoceļu V783 Jēkab-
pils–Dignāja–Ilūkste posmā km 14.30-58.70 un P72 Ilūkste–
Bebrene–Birži posmā km 20.83-51.71 stāvokli tiks nodrošināta 
regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde, atbilstoši 
noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei.

Valsts sekretārs K.Ozoliņš
Satiksmes ministrija

Foto: K.Sēlis
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Jēkabpils novads piesaista investīcijas tūrismam

Latvija nevar lepoties ar augstiem kalniem un iespaidīgiem 
tūrisma objektiem, taču mūsu valsts trumpis ir cilvēku viesmī-
lība. Arī Jēkabpils novads, kurā saplūst Zemgales un Sēlijas 
atturīgais šarms, gaida ciemiņus un rūpējas, lai viņi te justos 
labi un atbrauktu vēlreiz. Tādēļ viena no Jēkabpils novada 
pašvaldības prioritātēm ir sekmēt tūrisma attīstību, saglabājot 
skaistās ainavas, tīro vidi un unikālos dabas objektus, tostarp 
mūsu likteņupi Daugavu, kas vijas cauri novadam. Šajā nolūkā 
pašvaldība plānveidīgi iegulda gan budžeta finanšu līdzekļus, 
gan piesaista investīcijas no Eiropas Savienības fondu pro-
jektiem, lai izceltu savas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, 
paplašinātu aktīvās atpūtas pakalpojumu klāstu un uzlabotu 
infrastruktūru, veicinot tūrisma attīstību novadā.

2017. gada 1. maijā Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi 
“Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-199 “Travel 
Smart – visit Lithuania and Latvia” (saīsināti “Travel Smart”) 
īstenošanu, kurā plānotās aktivitātes ilgs līdz 2019. gada 30. 
aprīlim. Projekta kopējais mērķis ir harmoniski attīstīt Latvijas 
un Lietuvas tūrismu, izceļot katra reģiona stiprās puses un 
izaugsmes iespējas. Izmantojot inovatīvus risinājumus, pare-
dzēta vienota reģiona tūristu maršruta un kopīgas interaktīvās 
kartes izveide, kurā būs iekļauti 70 nozīmīgākie tūrisma objekti 
(pa desmit no katra projekta partnera teritorijā esošajiem). Lai 
piedāvātie dabas un kultūras mantojuma objekti būtu pievilcī-
gāki un tūristu vajadzībām atbilstošāki, tiek plānots arī ieguldīt 
līdzekļus infrastruktūrā, aprīkojumā un citās kopīgās aktivitātēs.

“Jēkabpils novads neizceļas ar lielu tūrisma plūsmu, un 
mazapdzīvotās lauku teritorijās galvenie ir dabas un nedaudzie 
kultūrvēsturiskie objekti. Tādēļ uzskatu, ka šajā projektā ļoti 
vērtīga ir sadarbība ar Lietuvas kolēģiem – trim valsts finansē-
tiem dabas parkiem, jo viņiem ir liela pieredze dabas tūrisma at-
tīstīšanā. Mēs arī projekta ietvaros izvēlējāmies veidot atpūtas 
vietu dabas liegumā netālu no atjaunotā Tadenavas muzeja, 
mūsu dižā dzejnieka Raiņa dzimtās vietas, kas pērn bija viens 
no populārākajiem tūrisma galamērķiem mūsu novadā,” stāsta 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš.

“Šis ir tāds kā izlūkprojekts, lai mēs gūtu pārliecību par sa-
viem spēkiem un saņemtos kāda nozīmīgāka projekta īsteno-
šanai, jo nelielā iedzīvotāju skaita dēļ mums pietrūkst dažādu 
aktivitāšu, taču saskatu iespēju tās attīstīt, izmantojot novada 
dabas objektus, jo īpaši Daugavu, kuras tūrisma potenciāls ne 
tuvu nav izsmelts.”

Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros tūristiem un 
vietējiem iedzīvotājiem dabas liegumā “Eglone” pie Tadena-
vas bibliotēkas jau izveidojusi atpūtas vietu “Pie Eglainītes”, un 
pašvaldības pārstāvji piedalījušies starptautiskā tūrisma piere-
dzes apmaiņas braucienā.

Turpmāk tiks iegādāts aprīkojums interaktīvās informācijas 
izvietošanai “Sēlijas prasmju muzejā” Zasā, uzlabota tūrisma 
sadaļa novada mājaslapā un izveidota tūrisma brošūra.

“Jēkabpils novadā ir vairākas kultūrvēsturiskas apskates 
vietas, kas saistītas ar latviešu literātiem, piemēram, brāļiem 

Grīniem, Jāni Akurāteru, taču visievērojamākā neapšaubāmi ir 
dzejnieka Raiņa dzimšanas vieta Tadenava. Blakus projekta 
ietvaros iekārtotajai atpūtas vietai sākas “Latvijas valsts mežu” 
izveidotā dabas taka, kura ved cauri dabas lieguma “Eglone” 
dabiskajām pļavām un ozolu audzei, paverot skatu uz Eglai-
nītes upi un tās veco gultni, un iepazīstina ar šeit sastopama-
jām reto kukaiņu sugām,” atklāj Jēkabpils novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Aivars Vanags, piebilstot, ka nākotnē domāts 
jaunajā atpūtas vietā ierīkot telšu vietas vai pat nelielu nami-
ņu, kur pārnakšņot, un līdzās esošā Tadenavas bibliotēka teju 
meža vidū jau tagad piedāvā brīvu pieeju internetam.

Priekšsēdētājs atzīst, ka tūristu interese par Daugavas krei-
sajā krastā esošajiem apskates objektiem noteikti būtu lielāka, 
ja izdotos noasfaltēt tur esošos zemes ceļus, tādēļ starptautis-
kais projekts “Travel Smart” ir pirmais solis, lai pievērstu valsts 
uzmanību tūrisma infrastruktūras sakārtošanai Raiņa dzimta-
jā pusē. Pirms gadiem desmit arī uz Staburagu bija grūti aiz-
braukt, bet nu, pateicoties asfaltētajam ceļam, tas ir viens no 
visvairāk apmeklētajiem apskates objektiem kreisajā Daugavas 
krastā.

UZZIŅA:
Vadošais partneris starptautiskajā projektā “Travel Smart” ir 

Anīkšču dabas parka administrācija (Lietuva), bet Jēkabpils no-
vada pašvaldība kopā ar Krekenavas un Biržu (Lietuva) dabas 
parku administrācijām un Viesītes, Salas un Ilūkstes novadu 
pašvaldībām piedalās kā partneri.

Jēkabpils novada pašvaldībai projekta kopējās izmaksas ir 
52 412,20 eiro, no kurām 44 550,37 eiro veido ERAF līdzfinan-
sējums, 5241,22 eiro – pašvaldības un 2620,61 eiro – valsts 
budžeta līdzfinansējums.

Jēkabpils novada pašvaldība

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbal-
stu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašval-
dība, un tā nekādos apstākļos nav uzska¬tāma par Eiropas Savienības 
oficiālo viedokli.
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Uzsākts projekts par karjeras atbalstu izglītības iestādēs

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 18. septembrī no-
slēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģen-
tūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanu līdz 2020. gada 30. decembrim. Jēkab-
pils novada pašvaldība, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359, 
īsteno tai deleģētos sadarbības partnera uzdevumus Jēkab-
pils, Aknīstes, Salas, Krustpils un Viesītes novados. Minē-
tās pašvaldības ar domes lēmumiem noteikušas, ka Jēkabpils 
novada Izglītības un kultūras pārvalde uzrauga un koordinē 
projekta gaitu.

Jēkabpils novada pašvaldība realizēs šo projektu atbilstoši 
partnera piedāvātajam 4. sadarbības modelim.

Kā izmēģinājumskolas projektā izvirzītas 13 skolas: Aknīs-
tes vidusskola, Rubeņu pamatskola, Zasas vidusskola, Ābeļu 
pamatskola, Dignājas pamatskola, Krustpils pamatskola, Sūnu 
pamatskola, Salas vidusskola, Biržu pamatskola, Biržu inter-
nātpamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Viesītes 
vidusskola, Rites pamatskola. Projektā neiesaistītās skolas ir 
Asares pamatskola, Dunavas pamatskola, Vīpes pamatskola, 

Mežāres pamatskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.
Ar 2017. gada 3. oktobri novadu skolās darbu uzsāk 6 pe-

dagogi karjeras konsultanti, kuru kopējā slodze – 2.37. Projekta 
ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu visiem sko-
lēniem, organizējot dažādus karjeras atbalsta pasākumus, kā 
arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība karjeras izvēlei. 
Plānots veicināt sadarbību ar uzņēmumiem, profesionālajām 
izglītības iestādēm un augstskolām.

Sadarbībā ar novadu izglītības iestādēm ir izstrādāts Kar-
jeras attīstības atbalsta pasākumu plāns, kuru apstiprinājusi 
Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Finansējums projekta aktivitātēm un pedagogu karjeras 
konsultantu atalgojumam tiks piešķirts katru mācību gadu līdz 
pat 2020. gada 30. decembrim.

Projekta koordinatore Jēkabpils novadā: Anda Ķiploka, 
tālrunis: 65220736, 29247870, e-pasts: anda.kiploka@jekab-
pilsnovads.lv.

Anda Ķiploka
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja

Noslēdzies 2 lekciju cikls par onkoloģijas profilaksi
pieaugušajiem

3. oktobrī projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils 
novada pašvaldībā” ietvaros Dunavas kultūras namā, Dunavas 
pagastā noslēdzās 2 lekciju cikls par onkoloģijas profilaksi 
pieaugušajiem. Lekcijas vadīja Jēkabpils reģionālās slimnī-

cas ārsts onkologs ķīmijterapeits Grigorijs Plakhins. 
Lekcijā uzzinājām ne vien par onkoloģijas profilakses 
iespējām, bet arī kādas ir ārstēšanas metodes. Ārsts 
mudināja iedzīvotājus piedalīties valsts skrīninga 
programmā, jo savlaicīgi diagnosticētas onkoloģiskās 
saslimšanas var veiksmīgi ārstēt. Lekcijas dalībnieki 
atzīmēja, ka lai gan tēma bija ļoti sarežģīta lektors 
par onkoloģijas profilakses pasākumiem izskaidroja 
saprotamā valodā, kā arī dalībnieki novērtēja iespēju 

pasākuma laikā veikt veselības testus nosakot savu asinsspie-
dienu, hemoglobīna, holesterīna un glikozes līmeni asinīs, kā 
arī iegūto testu konsultācijas ar rekomendācijām par iegūtajiem 
rezultātiem. Ārsts atzinīgi novērtēja projekta pasākumus, jo ie-
dzīvotājiem ir ļoti neskaidrs priekšstats par onkoloģijas profi-
lakses jautājumiem, kā arī par valsts skrīninga programmu un 
iespējām. Valstī ir ļoti zems apmeklējuma līmenis cilvēkiem, 
kas var bez maksas piedalīties skrīninga programmās, lai lai-
kus atklātu onkoloģiskās saslimšanas.

Paldies iedzīvotājiem par izrādīto interesi un ierosināju-
miem turpmākajiem veselības veicināšanas pasākumiem. Arī 
šomēnes mūsu novadā būs pieejamas dažādas lekcijas par 
veselības veicināšanu un slimību profilaksi, tāpēc aicinu iedzī-
votājiem sekot līdzi informācijai vai interesēties savā pagasta 
pārvaldē.

Projekta vadītāja Baiba Čākure
Autores foto
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Lekcija par sirds un asinsvadu profilaksi pieaugušajiem

20. oktobrī projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkab-
pils novada pašvaldībā” ietvaros Kalna pagasta kultūras namā, 

Dubultos norisinājās pirmā no 3 lekcijām par sirds un 
asinsvadu slimību profilaksi. Lekciju vadīja ģimenes 
ārste, endokrinoloģe Anita Eglīte. Sirds asinsvadu 
slimības ir izplatītākais nāves iemesls Latvijā, tāpēc 
ir ļoti svarīgi uzzināt par profilakses iespējām, kā arī 
kā sekmīgi sadzīvot ar sirds slimībām. Ārstu rokās 
ir palīdzēt mums izveseļoties, bet mūsu uzdevums 
ir sargāt savu veselību no dažādiem riska faktoriem 
– neveselīga dzīvesveida, kaitīgiem ieradumiem, lai-

cīgi neatklātiem un neārstētiem veselības traucējumiem. Lek-
cijā uzzinājām arī dažādus praktiskus padomus,  kā palīdzēt 
līdzcilvēkiem, kam ir sirds slimības. Pēc lekcijas dalībniekiem 
bija iespēja veikt veselības testus nosakot savu asinsspiedie-
nu, hemoglobīna, holesterīna un glikozes līmeni asinīs, kā arī 
iegūto testu konsultācijas ar rekomendācijām par iegūtajiem 
rezultātiem.

29. novembrī plkst.17:00 Dignājas sabiedriskajā centrā, 
Dignājas pagastā norisināsies Anitas Eglītes vadītā lekcija par 
sirds un asinsvadu slimībām, kā arī iedzīvotāji varēs veikt bez 
maksas veselības testus un saņemt mediķa konsultācijas.

Projekta vadītāja
Baiba Čākure

Autores foto

Dižkoku sakopšanas talka Sudrabkalnā

Sestdien, 21.oktobrī Sudrabkalnā parkā notika vides sakop-
šanas talka, ko organizēja biedrība “Augšzemes lauku NVO 
apvienība” Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta 
“Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un 
sabiedrības izglītošana” ietvaros. Pateicoties vietējo iedzīvotā-
ju atbalstam, izdevās attīrīt apaugumu apkārt trijiem dižkokiem. 
Sudrabkalna parks ir ievērojams ar savu vēsturisko izcelsmi – 
tas ir bijušās mācītājmuižas parks un kādreiz ir bijis kultūras pa-
sākumu centrs Sudrabkalna ciemā. Parkā atrodami vēl vairāki 
koki, kuri ir sasnieguši dižkoka apkārtmēru.

Sudrabkalna iedzīvotāji vēlas, lai parka teritorija būtu sa-
kopta un izmantojama dažādiem pasākumiem brīvā dabā un ir 
gatavi līdzdarboties parka teritorijas sakopšanā.

Nākošais projekta “Jēkabpils novada dabas vērtību – diž-
koku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana” pasākums ir 
plānots 22.novembrī, kad norisināsies izglītojošs seminārs par 
dižkoku saglabāšanas nozīmi un dižkoku kopšanu. Seminārs 
notiks Zasas pagasta kultūras namā. Informācija par semināru 
būs pieejama novada mājas lapā: www.jekabpilsnovads.lv .

Paldies visiem talkas dalībniekiem un uz tikšanos nākama-
jās talkās!

Biedrības “Augšzemes lauku NVO apvienība” 
valdes locekle Dzidra Nartiša

Jurgitas Bareikas foto
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Aizvadīta dižkoku atbrīvošanas talka dabas liegumā “EGLONE”

Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda 
iniciatīvas “Dabas brīvdienas” ietvaros aizvadīta talka dabas 
liegumā “Eglone”, kuras laikā no pārāk biezi saauguša krūmāja 
atbrīvoti dižkoki.

Talkā piedalījās AAS “BTA Baltic Insurance Company” dar-
binieki, Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitā-
tes un A/S “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimnie-
cības speciālisti.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās admi-
nistrācijas direktore Anda Zeize pauž gandarījumu par darba 
kolektīva iniciatīvu un paveikto dabas vērtību saglabāšanai.  
“Iepazīstot kādu konkrētu teritoriju un veicot konkrētus darbus 
biotopu un sugu saglabāšanai, sabiedrībā rodas lielāka izprat-
ne par dabas vērtībām un to nozīmi,” saka A. Zeize.

Sekojot Daugavpils Universitātes un dabas aizsardzības 
jomas speciālistu rekomendācijām, talcinieki atēnoja dižozolu, 
atbrīvojot to no koku un krūmu atvašu apauguma 10 metru rā-
diusā. Eglones dabas takā esošās koku kritalas savukārt atbrī-
votas no ekspansīvo sugu – aveņu un nātru – apauguma, kā arī 
novākts apšu sagāzums pie vēl viena dižozola.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās admi-
nistrācijas vecākā eksperte Sanita Putna stāsta, ka lieli ozoli ir 
piemērota dzīvotne vairākām gaismas prasīgām īpaši aizsar-
gājamām ķērpju, sūnu un bezmugurkaulnieku sugām, tāpēc 
ir svarīgi ārpus meža augošu ozolu apkārtni uzturēt brīvu no 
krūmu un koku apauguma.

Jēkabpils novada Dunavas pagastā esošais dabas liegums 
“Eglone” izveidots, lai saglabātu Eiropas Savienības nozīmes 
meža biotopu – jaukti platlapju meži, kur sastopamas retas un 
aizsargājamas ķērpju, lakstaugu, putnu un bezmugurkaulnieku 
sugas. Teritorija atrodas Eglaines upes ielokā, kur aizaugoša-
jās pļavās un mežmalās aug lieli ozoli, no kuriem daļa ir dižkoki.

Līdzīgos dabas saglabāšanas pasākumos īpaši aizsargā-
jamās dabas teritorijās Dabas aizsardzības pārvalde aicina ie-
saistīties arī citus darba kolektīvus vai draugu grupas, interešu 
pulciņu dalībniekus, skolēnu un studentu grupas un ģimenes.

Plašāka informācija par iniciatīvu “Talkojam dabai”, kurā 
darbi piemēroti trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem, atro-
dama Pārvaldes tīmekļa vietnē.

Informācija no Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku 
partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partnerības 
“Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes 
novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības 
projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku ap-
dzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinā-
tājs Sēlijā”, akronīms „Sēlijas Salas”.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. 
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība“, projekta vadošais 
partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”.

Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo 
attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vie-
tas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību 
reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā 
un starptautiskā līmenī. Uzlabot „salu” ekonomisko potenciālu 
konkurētspējīgu tūrisma produktu un kopēja mārketinga attīstī-
bai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās 
vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās”: Ilūkstes nova-

dā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, 
Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabru-
ņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – 
Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pils-
kalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

Apstiprināts projekta publiskais finansējums EUR 79 
606.80 apjomā, kas nodrošinās projektā plānoto aktivi-
tāšu īstenošanu – seminārus/darbnīcas/diskusijas, kuru 
laikā „Salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produk-
tus, jaunizveidoto tūrisma produktu prezentācijas pasā-
kumus 17 „Salās”, vienota tūrisma bukleta izstrādāšanu 
un izdošanu visai Sēlijas teritorijai, kā arī strātēģiskās 
plānošanas dokumentu izstrādi, tūrisma jomas profe-

sionāļu konsultācijas, situācijas izvērtējumu un mācību materiālu 
sagatavošanu.

Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas aktīvajiem cilvēkiem 
gaidāmi darbīgi un pasākumiem piesātināti. Projekta īstenošanas 
komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „Salu” un to apkārt-
nes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem 
pūra un piedalīties kopīgās „prāta vētrās”, kas plānotas nākam-
gad visās 17 „Salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrā-
ku un atpazīstamāku Sēliju.

Pirmais projekta uzdevums ir īpaša logo, kas atspoguļo Sē-
lijas īpašo stāstu un projekta ieceri, izstrāde. Logo izstrādei tiek 
izsludināts konkurss, un ar tā nolikumu aicinām iepazīties Lauku 
partnerības “Sēlija” mājaslapā – www.partneribaselija.lv .

Detalizētāku informāciju par projektu sniegs tā vadītāja Daina 
Alužāne, t. 22335439 un Lauku partnerības “Sēlija” izpilddirekto-
re Ieva Jātniece, t. 29548967.

Ieva Jātniece
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Tautas Saimes grāmata – iespēja atstāt vēstījumu nākotnei
Jēkabpils novadā ceļu uzsākusi Tautas Saimes grāmata – iespēja ikvienam ie-

dzīvotājam dalīties iespaidos par Latviju, pastāstīt nedaudz par sevi un atstāt arī 
kādu vēlējumu nākotnei, ar roku to ierakstot gaišajās grāmatas lappusēs. Ar ierak-
stiem dalīties aicināti gan goda pilsoņi, gan simtgadnieki, gan iestādes, biedrības, 
skolotāji, uzņēmēji.. visi, visi interesenti. Drīkst ievietot arī kādu zīmīgi fotogrāfiju.

Kā uzsver iniciatīvas autori - Rīgas Aktīvo senioru alianse “RASA” - tā būs visas 
Latvijas iedzīvotāju dāvana Latvijai simtgadē. Vairāki šīs grāmatas eksemplāri jau 
ceļo pie cilvēkiem visā Latvijā, nu viens no tiem nonācis arī Jēkabpils novadā.

Grāmata novadā var atrasties līdz Valsts svētkiem, tālāk ar ierakstiem tajā da-
līsies Krustpils novada iedzīvotāji, tādēļ grāmata ļoti strauji mainīs atrašanās vietu 
(pagastus). Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības sociālajos tīklos, interesēties 
pie bibliotekāriem, kā arī lūkot pēc iespējas tajā ierakstīties kādā no novada pasāku-
miem, piemēram, Lāčplēša dienā Leimaņos, kā arī novada Valsts svētku sarīkojumā 
Kalna pagastā.

Akcijas noslēgumā 2018. gada septembrī grāmatas svinīgi tiks nodotas Valsts 
Prezidentam Raimondam Vējonim, kas pēc tam tās nodos glabāšanai Nacionālajā 
bibliotēkā.

K.Sēlis
Autora foto

JĒKABPILS NOVADA TRADICIONĀLAIS 
GALDA SPĒĻU TURNĪRS RUBEŅOS

21. oktobra saulainā sestdienas dienā Rubeņos tikās mūsu, 
kā arī viesu novadu un pilsētu galda spēļu entuziasti. Šogad 
sacensības notika piecās disciplīnās – galda teniss, novuss, 
šautriņas, šahs un dambrete, kur piedalījās gan vīrieši, gan dai-
ļā dzimuma pārstāves.

Vienas no sīvākajām cīņām bija galda tenisā un novusā. 
Abās disciplīnās bija kupls dalībnieku skaits, tāpēc tika izlozē-
tas 2 apakšgrupas, kur labākie divi no abām grupām sacentās 
par šī gada galda spēļu čempiona titulu. Novusā apakšgrupu 
labākie spēlētāji bija: Dāvis Caunītis (Gārsene), Ilgvars Nastajs 
(Gārsene), Valdis Bitāns (Ābeļu pagasts) un Uģis Dzelme (Dig-
nāja). Pusfinālspēlēs Valdis Bitāns apspēlēja Dāvi Caunīti un 
Uģis Dzelme – Ilgvaru Nastaju, tādējādi par 3. vietu sacentās 

abi apspēlētie dalībnieki un uzvarētāji cīnījās 
par zelta un sudraba kausiem. 3. vietu izcīnīja 
Ilgvars Nastajs (Gārsene), savukārt apkārtējo 
ovācijas un skaļu līdzi jušanu izpelnījās sud-
raba - 2. vietas ieguvējs Valdis Bitāns (Ābeļu 
pagasts) un šī gada novusa čempions dignā-
jietis Uģis Dzelme.

Tikpat spraigas cīņas norisinājās starp 11 
galda tenisistiem, kur abu grupu līderi bija: 
Alberts Veigurs (Ābeļu pagasts), Viesturs Bi-
gačs (Jēkabpils), Kristers Krēsliņš (Dignāja) 
un Andris Zajevs (Gārsene). Galda tenisisti 
vienojās katrs ar katru izspēlēt, lai noskaidro-
tu pašus rūdītākos šī gada dalībniekus un 3. 
vietu ieguva Andris Zajevs (Gārsene), 2. vie-
tu - Viesturs Bigačs (Jēkabpils) un šajā turnīrā 
visās spēlēs uzvaru un 1. vietu izcīnīja Alberts 
Veigurs (Ābeļu pagasts).

Šahā šogad laurus plūca Gārsenes ko-
manda sadalot goda pjedestālu – 3. vietu iz-
cīnīja Dainis Krievāns, 2. vieta - Dāvim Cau-
nītim, savukārt Andris Zajevs uzvarēja visus 
pretiniekus izcīnot 1. vietu. Dambretē top – 3: 
3.vieta Digmārs - Eliass Čāmāns (Asares pa-
gasts), 2. vieta - Viesturam Bigačam (Jēkab-

pils) un 1. vieta Albertam Veiguram (Ābeļu pagasts). Veicinā-
šanas balvu ieguva vienīgā dambretes daiļā dzimuma pārstāve 
– Aelita Bigača (Jēkabpils). Šautriņās piedalījās vislielākais 
dalībnieku skaits un šī gada galda spēļu turnīra precīzākie bija: 
3.vieta Digmārs – Eliass Čāmāns (Asares pagasts), 2. vieta 
Ritvars Kusiņš (Dignāja) un pats labākais šautriņās bija Ilgvars 
Nastajs (Gārsene).

Uz tikšanos nākamajos sporta pasākumos! 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Autores foto
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JĒKABPILS NOVADA OKTOBRA DOMES SĒDĒ
SKATĪTIE JAUTĀJUMI

• Par Jēkabpils novada Bērnu tiesību aizsardzības sadar-
bības grupas izveidošanu un nolikumu 

• Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” 
īstenošanu

• Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2016.gada 
24.novembra lēmumā Nr.269 “Par pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā ap-
mēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēne-
šalgu grupai”

• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Rubenes 
pagasts)

• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Ābeļu pa-
gasts)

• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Ābeļu pa-
gasts)

• Par nekustamā īpašuma “Smaidas”, Rubenes pagastā, 
Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda

• Par medību tiesību nomu (Biedrība “Mednieku klubs 
–“Lāči””)

• Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas 
periodā

• Par finansējuma piešķiršanu orientēšanās sacensību “Uz 
divu sezonu robežas 2017” organizēšanai

• Par finansiālu atbalstu nodibinājumam “Kokneses fonds”
• Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadalīšanu no 2017.gada 1.septembra līdz 
2017.gada 31.decembrim

• Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglī-
tības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 
no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim

• Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita 

izdalīšanu interešu izglītības programmām un mērķdotā-
cijas sadali interešu izglītības programmu un sporta sko-
lu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 
1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim

• Par amata vienību skaitu un amata likmi Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītības iestādēs līdz piecu gadu vecuma 
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

• Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.11/2017 ”Grozījumi 2017.gada 27.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.9/2017 “Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu

• Par Jēkabpils novada pašvaldības 2018.gada budžeta 
prioritātēm

• Par būvniecības līguma slēgšanu tribīņu izbūvei Ābeļu 
pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā

• Par finansējuma piešķiršanu remonta darbiem  speciālis-
tam izīrējamā dzīvoklī Sila iela 1-10, Zasā, Zasas pagas-
tā, Jēkabpils novadā

• Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2017.gada 
24.augusta lēmumā Nr.226 “Par transportlīdzekļu un sa-
karu līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā”

• Par zemes nomu nekustamajā īpašumā “Slates karjers” 
Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā

• Par zemes nomu nekustamajā īpašumā “Jaunduburi” Ru-
benes pagastā, Jēkabpils novadā

• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Rubenes 
pagasts)

• Par telpu un iekārtu nomu Zasas pagastā (I.I.)
 
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā www.

jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sa-
daļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM
Turpinās platību maksājumu izmaksa
Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra ir uzsācis izmaksāt 
Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgaba-
liem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus.
Vienotā platības maksājuma (VPM) avansi uz 1. novembri 
ir izmaksāti vairāk kā 85% klientu. Ir uzsākti arī maksājumi 
apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežoju-
mi. Kopumā oktobrī izmaksāta 95 miljoni eiro liela atbalsta 
summa, kas, salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi, ir 
palielinājusies par 68%.
VPM avansa maksājuma atlikušo daļu plānots izmaksāt līdz 
šī gada beigām. No 1. novembra tiks izmaksāts bioloģiskās 
lauksaimniecības atbalsta avanss (85%), bet decembrī at-
balsta maksājums par zaļināšanu.
Vienotā platību maksājuma finansējums 2017. gadā, sa-
līdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procen-
tiem, un provizoriskā atbalsta likme ir aptuveni 68 eiro/ha 
(avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., 47 eiro/ha), kas, 
aprēķinot gala maksājumu, tiek koriģēta atkarībā no kopē-
jās atbalstam apstiprinātās platības. Maksājuma apgaba-
liem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, likmes 
2017. gadā ir nemainīgas.

Izmaiņas mēslošanas līdzekļu izkliedes atļaujā
Ņemot vērā mēslošanas izkliedei nelabvēlīgos laika apstāk-
ļus, Zemkopības ministrijā pieņemts lēmums atļaut izkliedēt 
visa veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (arī uz sa-
salušas augsnes) līdz 2017. gada 1. decembrim, vienlaikus 
ievērojot Minisitru kabineta noteikumu Nr.834 “Noteikumi 
par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās 
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 3.3.6. apakš-
punktā noteiktās prasības mēslojuma iestrādei - pakaišu 
kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas jā-
iestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu - 12 
stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un 
vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu. (Informā-
ciju sagatavoja: VAAD Agroķīmijas departaments.)

Lauksaimnieku un uzņēmēju Ziemassvētku balle
Šogad pasākums notiks 15. decembrī plkst. 19:00 Leima-
ņu Tautas namā - vakars kopā ar Jāni Jarānu un Kasparu 
Kārkliņu. Dalības maksa - 8 eiro (klātie galdi). Lūgums pie-
teikties savlaicīgi.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante, 
mob.t.26312414
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Noslēdzies biedrības „Akācija plus” NVO  projekts 
„Kas ir latvju zīmes tagad un agrāk”

19. oktobrī plkst. 12. 
00 Leimaņu tautas namā 
pulcējās biedrība “Akācija 
plus” un citi interesenti uz 
projekta noslēguma pasā-
kumu. Par projekta laikā 
paveikto, ar prezentācijas 
palīdzību, stāstīja projek-
ta vadītāja Inita Lāce. 

Projekta pirmajā etapā tika apzināts, kur varētu iegādāties 
ozolkoka materiālu jaunu latvju zīmju izgatavošanai. Pavisam 
nejauši sekoja zvans no vietējiem iedzīvotājiem - Andas Ružas 
un Edgara Dzeņa, ka Bērzaunes mežos tiek zāģēti ozoli. Pal-
dies Jānim Grīvam par noziedotajiem kokiem no sava meža un 
Dainim Vecumam par atvešanu! 

Otrajā etapā Jēkabpils SIA “LT” izgatavoja nerūsējošā tē-
rauda izformatīvās plāksnītes mūsu, nu jau 11, uzstādītajām 
latvju zīmēm. 

Augusta nogalē tika uzstādītas 2 izgatavotās zīmes: viena – 
Ūsiņš, par kuru samaksājām ar Jēkabpils novada pašvaldības 
piešķirto projekta naudu, un otra - Jāņa zīme - par biedrības 
sakrāto naudu. Paldies zīmju izgatavotājam Dainim Vecumam 
no Zasas un, protams, mūsu ilggadējiem palīgiem z/s “Līvas” 
par palīdzību zīmju uzstādīšānā! 

31. augustā biedrība piedalījās gadskārtējās ziedu izstādes 
veidošānā latvju zīmju parkā “Lietus blūzs”, kur Saules zīmē 
tika izgatavots mitaloģiskais tēls - Saule, un biedrības meite-
nes palīdzēja izveidot arī lietussargus. Pirms tam bija arī mājas 
darbs - bija jāuzpin 7 metrus gari 7 saulestari no zeltslotiņām. 

Pēdējā projektā etapā, sadarbībā ar Leimaņu bibliotēku un 
Līgu Lācīti, Leimaņu tautas namā tika uzstādīta izstāde “Lavju 
zīmes mūsu ikdienā”. Tika izstādītas grāmatas par latvju zī-
mēm un citi apraksti no bibliotēkas krātuves. Leimaņu pagasta 
iedzīvotāji - Aija Indriksone, Līga Lācīte, Anda Ruža, Inese Za-
riņa, Ingrīda Puķīte, Ināra Savicka un Inita Lāce atnesa visda-
žādākos  priekšmetus izstādei, uz kuriem ir latvju zīmes. No 
22. oktobra izstādi var apskatīt arī Leimaņu bibliotēkā Mežgalē. 
Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās projekta realizācijā! Pal-
dies Jēkabpils novada pašvaldībai un Leimaņu pagasta pār-
valdniekam Antonam Tropikam!

Inita Lāce,
biedrības „Akācija plus”

Foto: K.Sēlis

Pieejams sporta inventārs Dubultos

Biedrība “Cerību logi” Kalna pagastā, realizē-
jot projektu “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids ikvie-
nam”, ir iegādājusies jaunu tenisa galdu, novusa 
galdu, šautriņu komplektu, lecamauklas un vingro-
šanas riņķus, kas pieejami ikvienam Kalna kultū-
ras namā. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai 
par piešķirto finansējumu!

Zāļu vakarā (21. jūnijā) šim notikumam par 
godu tika rīkots galda tenisa un novusa turnīrs.

 Bez šīm aktivitātēm, biedrības telpās ir pieej-
ams arī gaisa hokejs, biljards un dažādi trenažieri.  

Vēl šogad pie kultūras nama, birzes teritorijā, 
tika uzstādīts vingrošanas stienis. 

Ikviens iedzīvotājs, tiek laipni gaidīts izmantot 
inventāru, protams, to saudzējot!

Sandra Vecumniece,
biedrības “Cerību logi” vadītāja
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PAŠDARBNIEKU ATPŪTAS VAKARS
Jau piekto gadu, ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, 
pašdarbniekiem tiek rīkots Pateicības un atpūtas vakars. Tā ir 
reize, kad varam aizmirst ikdienu un priecāties par sava darba 
rezultātiem paši. Šeit vienkopus pulcējas cilvēki, kurus vieno 
mīlestība uz deju, dziesmu un teātra spēli.
13. oktobra vakarā sarīkojumā Kalna kultūras namā domes 
priekšsēdētāja vietniece Anita Lemaka teica pateicības vārdus 
gan kolektīviem, gan vadītājiem un vēlēja izturību un neizsīk-
stošu enerģiju arī turpmāk.  Katram kolektīvam tika pasniegts 
Pateicības raksts un ziedi vadītājiem.
Mūsu novadā darbojas: Novada jauktais koris “Putni” (diriģente 
Santa Kasparsone, kormeistare Anita Ķikute, koncertmeista-
re Anita Godiņa), Ābeļu TN vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Kaupre” (vad. Inita Gādmane), Dunavas KN vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Luste” (vad. Anita Ozoliņa), Rubenes KN vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Rasa” (vad. Inta Tomāne), jaunie-
šu deju kolektīvs “Laude” (vad. Sandra Vaitkeviča), Zasas KN 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” un jauniešu deju kolek-
tīvs “Landi” (vad. Daiga Ģeidāne), Leimaņu TN vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Deldze” (vad. Daiga Ģeidāne), Dignājas 
folkloras kopas “Dignojīši” un “Digna” (vad. Aīda Bikauniece), 
Rubenes KN folkloras kopa “Kāre” (vad. Inga Krasevska), Ābe-

ļu TN sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” un jauniešu vokālais 
ansamblis “Tomēr” (vad. Anita Gavare), Rubenes KN sieviešu 
vokālais ansambis “Kantilēna” un jauktais vokālais ansambis 
“Ā’re” (vad. Sandra Radiņa), Zasas KN jauniešu mūzikālā ap-
vienība “Oktāva” (vad. Ieva Ģeidāne), Kalna KN sieviešu vokā-
lais ansambis “Līksma” (vad. Inga Davidāne), Leimaņu TN vīru 
vokālais ansambis (vad. Jānis Zarenieks), Ābeļu TN amatier-
teātris (vad. Pēteris Draņevičs), Dunavas KN dramatiskā kopa 
“Sateka” (vad. Silvija Krēsliņa), Dignājas amatierteātris “Mada-
gurči” (vad. Inta Stroža), Rubenes KN amatierteātris (vad. Ilona 
Kantāne), Zasas KN amatierteātris (vad. Solvita Audzīte), Kal-
na KN amatierteātris “Vienība” (vad. Sandra Vecumniece), Lei-
maņu TN amatierteātris (vad. Gints Audzītis), Ābeļu TN eiropas 
deju kopa “Ābelietes” (vad. Vika Vanaga), Dunavas KN līnijdeju 
grupa “May be” (vad. Līga Navicka) un Rubenes KN dāmu deju 
kopa “Draiskās Peonijas” (vad. Ināra Rudeviča).
Vakara gaitā bija dažādas atrakcijas, dziesmas, dejas. Paldies 
vakara vadītājam Aināram Ašakam un īpašs paldies Kristīnei 
un Alvim!

Sandra Vecumniece

SENIORU SVĒTKI MIĶEĻDIENAS NOSKAŅĀ
Vēja spārniem aiztraucies vēl viens gads. Gadiem ritot, ar to 
laiku ir pavisam dīvaini – tas var skriet arvien ātrāk, ka cilvēks 
nespēj to panākt vai arī tā lēni, lēni velkas. Liekas, ka pavisam 
nesen nosvinējām Jāņa dienu, bet nu jau nemanot – Miķeļdiena.
1. oktobris – Starptautiskā veco laužu diena. Atcerēsimies, ka 
1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu ANO Asambleja 
pasludināja jau 1991. gadā. Šīs dienas atzīmēšanas mērķis – 
pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanai, kā arī 
veco ļaužu sadzīves apstākļiem.
Jēkabpils novadā Senioru dienu svin jau no 2010. gada, sep-
tembra pēdējā piektdienā. Tai piemīt skaista un cerīga pieskaņa. 
Katru gadu Senioru dienu rīko kāds no pagastiem. Šogad nova-
da Seniorus uzņēma Kalna pagasts.
Novada Senioriem šī diena ir divkārši svētki – braucot var vē-
rot rudens krāšņumu kā arī to, kas gada laikā ainavā mainījies 
– no ainavas izzudušas mājvietas ar ražīgajiem ābolu dārziem, 
mazbānīša aizsargjosla, kas aizaug ar krūmiem, parādījies kāds 
jauns robs meža mātes seģenē...
Un tā nemanot vien esam atbraukuši. Senioru svētku svinīga 
daļa notika Kalna pagasta kultūras namā. Pie nama durvīm mūs 
sagaida smaidošā kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece 
un aicina namā. Pārkāpjot slieksni, pārsteigums – mūs cienā 
ar Kalna pagasta purva dižogām – dzērvenēm un novēl mums 
stipru veselību un spēku! Nodomājām, cik labestīgi un izturīgi ir 
Kalna pagasta ļaudis, kas šajā lietainajā rudenī briduši purvā, lai 
salasītu sārtās dzērvenes un mūs iepriecinātu. Svinību zālē mūs 
sagaida mākslinieks Bumbieris ar dziesmu “Par prieku”. Dzies-
ma mūs sajūsmina, ka tā vien gribas dziedāt līdzi. Koncerta 
programmu - dziesmas, dzejas lasījumus un dalībnieku iesaisti 
caurvij prieks un rudens ziedu krāšņums – arī Miķelītes.
Paldies māksliniekam par skanīgajam dziesmām un sarunām ar 
mums!
Paldies Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Va-
nagam par labiem, uzmundrinošajiem vārdiem un aicinājumu 
piedalīties novada sabiedriskajā dzīvē. Paldies Kalna pagasta 

amatierteātra aktrisēm par izjustiem dzejas lasījumiem, kas aiz-
skāra ikviena dvēseles stīgas. Paldies kultūras nama vadītājai 
par prasmīgi un pārdomāti noorganizēto Senioru pasākumu. 
Paldies mūziķu kapellai “Dekšāres”, kura ar dziesmām un mū-
ziku aizveda mūs atmiņu takās, pa kurām staigājām dziedādami 
un muzicēdami. Paldies atrakciju vadītājām par interesantajiem 
jautājumiem un pārsteiguma balvām. Paldies Zasas kultūras 
nama vadītājai Laurai Aišpurei par dāsni un krāšņi noformēto 
cienasta galdu Zasas pagasta senioriem. Paldies mūsu busiņa 
vadītājam.
Mēs sakām paldies visiem novada senioriem, kas kopā ar mums 
kuplināja un līdzdarbojās pasākumā.
Būsim žirgti un cerīgi, lai tiktos nākamajā senioru saietā!

Akmeņārieši, Zasas pagastā
Sandras Vecumnieces foto
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FOLKLORAS KOPAI “DIGNŌJĪŠI” JAU 10 GADUS 
“PĪ DAUGAVAS LOBA DZEIVE”

Brīvdienas pagājušas, un ir iesākusies jauna darba nedēļa 
ar ikdienas rūpēm un ierasto dienas ritējumu. Tomēr domas un 
sirds joprojām grib atgriezties sestdienā, 28. oktobrī, kad mēs 
– folkloras kopa “Dignōjīši” – Dignājas pamatskolā svinējām 10 
gadu jubileju ar koncertu “Pī Daugavas loba dzeive”.

10 gadi – citiem daudz, citiem maz… kā uz to skatās… 
Mums tas ir bijis tikai mirklis. Mirklis, kurā esam centušies cildi-
nāt “Dignōjas sīvu” devumu Dignājas un Sēlijas folklorā. Mirklis, 
kurā centāmies turēt dzīvas latviešu folkloras tradīcijas un mā-
cīt jauno paaudzi godam nest mūsu tautas tērpu.

Mirklis, kurā esam uzstājušies daudzviet Latvijā un ārpus 
tās.

Mirklis, kurā gūtas tik daudz pozitīvas emocijas, atmiņas, 
smiekli, piedzīvojumi un draugi.

Pagājušās sestdienas pasākums bija tik pilns pozitīvis-
ma un labsirdības, ka tas mums būs kā iedvesma nākamajai 
10-gadei.

Sirds pilna nepateiktu vārdu...
Mīļie ciemiņi, PALDIES, ka bijāt kopā ar mums un dalījāt 

mūsu prieku!
PALDIES! Folkloras kopai “Kāre” – Jūsu dziesmas un ābo-

li… mmm, tik garšīgi!
PALDIES! Folkloras kopai “Rati” – Jūsu dāvana uzskatāmi 

pierāda, ka “Pī Daugavas loba dzeive” - tā tiešām tāda ir.
PALDIES! Folkloras kopai “Pill tīn” – Mūsu visizturīgākie 

ciemiņi, jo braukuši vistālāk, no Ventspils novada. Pierādīja, 
ka māk lustēties visilgāk. Jūsu atvestie sklandrauši bija kārums 
sēļu garšas kārpiņām.

PALDIES! Folkloras kopai “Ceiruleits” – Jūsu lustīgie danči 

izkustināja mūsu kājas un uzlaboja asinsriti.
PALDIES! Jēkabpils Poļu biedrības ansamblim “Zgoda” – 

Jūs izraibinājāt pasākumu gan ar savu temperamentu, gan ar 
savu sirsnību.

PALDIES! Dignājas amatierteātrim “Madagurči” – Jūsu dā-
vātie spēka vārdi, lai būtu gan ar mums, gan ar jums visiem. 
Ceram, ka, jūsu dāvāto un kopīgi iestādīto koku ēnā, arī pēc 
vairākiem gadu desmitiem Dignājā skanēs gadskārtu svētku 
dziesmas.

PALDIES! Amatniecības centram „Rūme” un it īpaši Andai 
Svarānei. Lai, aizdedzot sveces, Tevis gatavotajos svečturos, 
ikvienam izdotos sajust latviešu folkloras spēku!

PALDIES! Jēkabpils novada pašvaldībai, Dignājas pagasta 
pārvaldei, Dignājas pamatskolai un kultūras darba organizato-
rei – Bez jums nebūtu arī mūs. Paldies par atbalstu!

PALDIES! Visiem mūsu bijušajiem un esošajiem dalībnie-
kiem, kuri atnāca un arī tiem, kuri kaut kādu apstākļu dēļ ne-
varēja ierasties, bet noteikti domās bija ar mums, Dignōjīšiem. 
Šis mirklis, 10 gadu garumā, nebūtu bijis iespējams bez jums. 
Ceram, ka nebija grūti un guvāt prieku, atceroties reiz tik bieži 
dziedāto dziesmu vārdus un, lūkojoties fotogrāfijās, atminējā-
ties, kādu jau aizmirstu notikumu.

VISLIELĀKO PALDIES sakām kopas vadītājai Aīdai Bikau-
niecei. Tas, kas ir ielikts šajā PALDIES nav ietērpjams vārdos, 
tas ir sajūtams ar sirdi. PALDIES!

Folkloras kopas “Dignōjīši” dalībnieki
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Izskanējis kārtējais koncerts-konkurss 
“Atnāc ar savu dziesmu”

Atskatoties uz piektdienas, 27. oktobra notikumiem, zasie-
šu sejās vēl joprojām iezogas smaids. Tas bija lielisks vakars, 
jo Zasas kultūras namā pulcējās ap 250 skatītāju, kuri ar prieku 
vēroja un klausījās 17 talantīgo konkursa “Atnāc ar savu dzies-
mu” dalībnieku priekšnesumus.

Atnākt ar savu dziesmu tika aicināts ikviens dziedāt gribē-
tājs, taču uz šo aicinājumu atsaucās tikai paši drosmīgākie, kuri 
pavisam noteikti nenožēlo savu izvēli. 17 dalībnieku priekšne-
sumi tika vērtēti 3 vecuma grupās: bērnu, jauniešu un pieau-
gušo. Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija 
dziedātāja, Jēkabpils novada jauktā kora “Putni” diriģente San-
ta Kasparsone, mūzikas producents, skaņu ierakstu studijas 
īpašnieks Gints Stankevičs, kā arī muzikants Viesturs Celmārs. 
Žūrija 1. vietu bērnu grupā piešķīra 8 gadus jaunajam Jurim 
Celmāram, kurš izpildīja dziesmu “Cāļus skaita rudenī”, 1. vietu 
pieaugušo grupā ieguva Laura Bruzgule un Gunta Vārpsaliete 
no Jēkabpils, izpildot dziesmu “Kafijas krūze”. Savukārt dubultu 
uzvaru izcīnīja grupa “Brāļi” no Aglonas novada, izpildot dzies-
mu “Taurenis” un  iegūstot 1. vietu jauniešu grupā, kā arī skatī-
tāju simpātijas balvu.

Šis bija īpašs vakars arī konkursa dalībniecei Santai Matī-
sai, kura gan neizcīnīja uzvaru konkursā, taču viņas priekšne-
sums uzrunāja žūrijas pārstāvi Gintu Stankeviču, kurš dāvināja 
Santai iespēju ierakstīt dziesmu viņa mūzikas ierakstu studijā. 
Tas bija ļoti jauks pārsteigums ne tikai Santai, bet arī skatītā-
jiem un konkursa organizatorei.

Visa vakara garumā kopā ar dalībniekiem un pasākuma 
apmeklētājiem bija arī Varis Vētra, kurš ne tikai vadīja pasāku-
mu, bet arī sniedza nelielu koncertu. Konkursa noslēgumā arī 
žūrija apvienojās kopīgā priekšnesumā, iepriecinot pasākuma 
apmeklētājus un dalībniekus.

Visas dienas garumā kopā ar dalībniekiem bija grupa “Dau-
gavieši”, kuri pēc koncerta spēlēja arī balli. Liels paldies Jānim 
un Aivaram par izturību! Paldies arī žūrijai, pasākuma vadītā-
jam un visiem pārējiem, kas bija iesaistīti konkursa norisē! Bet 
vislielākais PALDIES konkursa dalībniekiem, kuri ik gadu ne-
beidz pārsteigt mūs ar saviem priekšnesumiem! Jūs liekat noti-
cēt, ka šim konkursam ir nākotne. Tiekamies atkal nākamgad!

Laura Aišpure,
Zasas KN vadītāja

AKCIJA “IEPAZĪSTI 
SAVU NOVADU” 

TURPINĀS
Akcijā “Iepazīsti savu novadu” iespaidos par Daugavas 

plostnieku piemiņas vietu dalās Avotiņu ģimene: “Mēs, Avotiņu 
ģimene kā ievērojamu vietu savā - Dunavas pagastā -izvēlējā-
mies piemiņas akmeni Daugavas plostniekiem. Šī vieta atrodas 
ļoti skaistā vietā Daugavas krastā, no kurienes paveras brīniš-
ķīgs skats uz likteņupi. Daudzi garāmbraucēji izvēlas šo vietu, 
lai atvilktu elpu. Pie šī piemiņas akmens ir ierīkota arī atpūtas 
vieta, kur var atpūsties un vērot brīnišķīgo dabu.”

K.Sēlis

Avotiņu ģimene pie Daugavas plostnieku akmens Dunavas 
pagastā.
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ZASAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI – 
LAIKRAKSTA „BRĪVĀ DAUGAVA” KALENDĀRA 

ILUSTRĀCIJU KONKURSA LAUREĀTI

Jau ierasts, ka laikraksts „Brīvā Daugava” katru gadu izdod 
savu kalendāru, ko bieži papildina gan ar Jēkabpils pusi saistī-
tas fotogrāfijas, gan vietējo mākslinieku darbi. Šajā gadā, plā-
nojot jaunā gada kalendāru, laikraksta veidotāji piedāvāja ka-
lendāra ilustrāciju tapšanā piedalīties skolēniem no Jēkabpils 
pilsētas un apkārtējo novadu skolām. 
Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles audzēkņi skolotājas 
Andas Svarānes vadībā ar prieku iesaistījās šīs idejas īsteno-
šanā, zīmējumos attēlojot savu izpratni par tēmu „Es un mana 
Latvija”. Lai arī zīmējumus veidoja vairāki audzēkņi, visus kon-
kursa noteikumus bija ievērojuši tikai trīs skolēni, un šie trīs 
darbi arī tika iesniegti konkursa organizatoriem. Šo darbu au-

tori ir Endija Aleksejeva, Sindija Minalto un Mārcis Gabranovs 
(šobrīd mācās Zasas vidusskolas 3.klasē un Mākslas skolas 
4. kursā). Endija savā zīmējumā attēloja vecāsmātes cimdus, 
Sindija zīmēja savu izpratni par latviešu tradicionālo svētku at-
zīmēšanu, un Mārcis zīmējumā attēloja kartupeļu talkas ainu. 
Oktobra beigās skolu sasniedza priecīgas ziņa: visu trīs zasie-
šu darbi tika atzīti par atbilstošiem, lai tie ilustrāciju formā papil-
dinātu nākamā gada laikraksta „Brīvā Daugava” kalendāru! 30. 
oktobrī „Brīvās Daugavas” pārstāvji bija ieradušies Jēkabpils 
mākslas skolas Zasas filiāles telpās, lai sveiktu visus trīs kon-
kursa laureātus un dāvātu viņiem piemiņas veltes un garšīgu 
torti. Balvās skolēni saņēma bloknotu ar laikraksta „Brīvā Dau-
gava” logo un īpašas pildspalvas. Un, protams, vislielākā balva 
būs jaunais kalendārs, kurā kaut katru nākamā gada dienu bēr-
ni mēnešu ilustrācijās varēs aplūkot savus zīmējumus! 
Skolotāja Anda Svarāne slavē savus audzēkņus par uzņēmību, 
radošumu un uzcītību darbu tapšanā un atzīst, ka vislielākais 
prieks ir par to, ka zasieši ir bijuši ļoti atsaucīgi, jo citu skolu 
audzēkņus nācies pat atkārtoti pamudināt iesaistīties minētajā 
konkursā, bet Zasas audzēkņi nav nobijušies no konkurences 
un radījuši ļoti labus darbus. Protams, prieks par to, ka visu trīs 
sūtīto darbu autori ir kļuvuši par konkursa laureātiem. Mazliet 
žēl, ka vairāku citu darbu autoriem no Zasas mākslas skolas 
nav pieticis uzcītības precīzi izpildīt visus konkursa noteikumus 
vai arī pietrūcis laika, lai pārveidotu savus darbus konkursam 
atbilstošajā formātā. Skolotāja Anda izsaka cerību, ka uzvara 
šajā konkursā būs lieliska motivācija mākslas skolas audzēk-
ņiem arī turpmāk būt ļoti radošiem un darbīgiem! 
Priecājamies par zasiešu sasniegumiem un ar nepacietību gai-
dīsim jauno „Brīvās Daugavas” kalendāru!     

Foto no skolas arhīva

Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles audzēkņi Endija Alek-
sejeva, Mārcis Gabranovs, Sindija Minalto - konkursa “Es un 
mana Latvija” laureāti ar saviem darbiem - un viņu skolotāja 

Anda Svarāne.

KALNA PAGASTA JAUNIETEI PANĀKUMI 
FOTOGRĀFIJU KONKURSĀ “MŪSU KAROGS”

Gatavojoties Lāčplēša dienai un Latvijas simtgadei, kā arī 
veicinot patriotismu un nacionālo apziņu, jaunieši vecumā no 
15 līdz 20 gadiem tika aicināti piedalīties fotokonkursā “Mūsu 
karogs”, ko rīkoja Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korup-
cijas novēršanas komisija sadarbībā ar Nacionālajiem bruņo-
tajiem spēkiem un Jaunsardzes un informācijas centru. Tam 
varēja iesūtīt pašu uzņemtas fotogrāfijas, kurās attēlotas Latvi-
jas karoga lietošanas tradīcijas ģimenē, skolā, pagastā, pilsētā, 
svinīgos pasākumos un valsts svētkos.

3. novembrī tika noskaidroti vienpadsmit darbi, kas būs ap-
skatāmi Saeimas namā, atzīmējot Lāčplēša dienu. Viņu vidū 
arī Kalna pagasta jaunietes Gitas Pērkones fotogrāfija.

Konkursa uzvarētāji dosies braucienā ar Jūras spēku pat-
ruļkuģi, kā arī saņems pārsteiguma balvas. Kopumā konkur-
sam 88 autori iesūtīja 158 darbus.

K.Sēlis  
Foto: Gita Pērkone

Karodziņš tika atrasts manu dzimto māju “Vagulānu” guļbūves 
sienā, to remontējot 1993. gadā. Domājams, ka to paslēpis 

mans vecvectēvs Mārtiņš Vabulis (1899-1986) Latvijas valsts 
okupācijas laikā. Viņa ģimene pārdzīvoja izsūtījumu Sibīrijā un 
1956. gadā atgriezās savās dzimtajās mājās. Kamēr karogs 

būs mūsu rokās, mums būs sava māja, zeme un valsts.
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UNESCO nedēļa Ābeļu pamatskolā
Oktobra mēnesis Ābeļu pamatskolā pagāja garšu, smaržu, 

recepšu un ēdienu zīmē. Nedēļā no 9. - 15. oktobrim skolēni 
meklēja un aprakstīja senas un ne tik senas, tradicionālas un 
interesantas receptes, iztaujāja savas mammas un vecmam-
mas par ģimenes tradicionālajām receptēm un izlēma, ko paši 
gatavos nākošajā nedēļā.

15. oktobrī noturējām izglītības akciju “Pasaules lielākā mā-
cību stunda”, kurā akcentu likām uz garšaugiem (Luīze Lāčplē-
se - 3.klase) un Šalotes sīpoliem (Raivo Stūrmanis - 8.klase).

Nedēļā no 16. - 20. oktobrim savās individuālajās kompe-
tencēs skolēni paši izprata kulinārā mantojuma nozīmi, gatavo-
jot un izmēģinot dažādus ēdienus. Šī garšīgā darbošanās tika 
papildināta ar dažādām lietpratībām:

Kulinārija+ matemātika (garākās mizas mērīšana),
Kulinārija+ latviešu valoda (A. Čaka receptes),
Kulinārija+ angļu valoda (salātu gatavošana, lietojot “coo-

king verbs”).
Katra klase rīkoja savu UNESCO kulinārā mantojuma ak-

tivitāti:
1. klase - “Pildītās kartupeļu pankūkas”,
2. klase - “Sviesta kulšana un maizītes cepšana”,
3. klase - Luīzes Lāčplēses “Garšaugi dāvaniņās” un Omī-

tes Latgales asinsdesas recepte,
4. klase - “Es - nākotnes kulinārā mantojuma glabātājs”,
6. klase - Gatavojam kopā ar mammu- siļķe kažokā un “Co-

oking verbs” dārzeņu un augļu salātos,

7. klase - Gatavojam kopā ar mammu – ābolu pīrāgs,
9. klase - “Latviešu tradicionālās receptes” un “A.Čaka šo-

kolādes zupa”.

Iveta Bērziņa
Autores foto

“Sapņu un laimes ķērāju” izstāde Kalna bibliotēkā

27. oktobrī Kalna bibliotēkā tika atklāta mūsu pagasta iedzī-
votājas Baibas Čākures darināto sapņu un laimes ķērāju izstā-
de. Baiba ir absolvējusi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu 
un strādājot Kanādā filmu studijā par scenogrāfi iemācījusies 
veidot šos interesantos talismanus. Kā saka pati Baiba, tā ir 
lieliska relaksācija pēc darbā pavadītajām stundām. Baiba ir 
mūsu novada sporta koordinatore, kā arī pilda novada domes 
deputāta pienākumus. Atklājot izstādi, Baiba vispirms apmek-
lētājus iepazīstināja ar sapņu ķērāju izcelsmi un to simbolisko 
nozīmi. Par sapņu ķērāja dzimteni tiek uzskatīti Kanādas un 
Ziemeļamerikas reģioni, kur tos darināja vietējo indiāņu ciltis. 
Labs miegs ir laba dzīve, vēsta sena turienes indiāņu paruna. 
Savu sakrālo jēgu sapņu ķērājs nav zaudējis arī mūsdienās. 

Uzskata, ka tas uztur saikni ar garu pasauli, palīdz orientēties 
sapņu ceļojumā un ietekmē likteni. Tā pamata būtība ir sapņu 
šķirošana – murgi, izmisums, bailes izbirst kā caur sietu un aiz-
lido izplatījumā, bet burvīgākie sapņi un mīlestības zibšņi iepi-
nas amuleta tīmekļos un paliek pie sapņotāja. Šos darinājumus 
var saukt gan par dekorācijām, gan mājas sargātājiem, talisma-
niem un amuletiem un šādiem nolūkiem arī izmantot.

Izstādē Baiba izvietojusi sapņu ķērājus, kas veidoti tikai 
no dabīgiem materiāliem. Tajos izmantotas vistas, gaiļa, zosu 
spalvas, trušu vilnas pūciņas, aukliņas, dažādas pērlītes. Sap-
ņu ķērāju tīkliņš, rotāts ar pērlītēm, iestrādāts apļveida formā, 
bet laimes ķērājiem pēc Baibas radītajām skicēm no koka iz-
gatavotas pakava formas. Apmeklētāji, kas bija ieradušies 
diezgan kuplā skaitā, izstādi novērtēja ļoti atzinīgi un bija sa-
jūsmināti par šiem krāšņajiem, gaumīgajiem un patiešām ļoti 
pievilcīgajiem darinājumiem.

Pasākuma otrajā daļā Baiba visus aicināja uz radošo darb-
nīcu, kur katrs varēja iemācīties izgatavot pats savu sapņu ķē-
rāju. Jāsaka, ka sākumā nemaz tik veikli negāja, jo tas ir diez-
gan smalks darbiņš, vajadzīga liela rūpība un pacietība. Tomēr 
bija ļoti interesanti un, pateicoties Baibas padomiem, darbs vai-
nagojās ar panākumiem – ikviens varēja doties mājup, ņemot 
līdzi savām paša rokām izgatavoto dekoriņu – sapņu ķērāju. 
Paldies Baibai par atsaucību un jaukajiem kopā būšanas mir-
kļiem!

Izstādi bibliotēkā varēs aplūkot līdz 27. novembrim. Šogad 
šī ir jau piektā bibliotēkas organizētā izstāde, kas veltīta mūsu 
Kalna pagasta iedzīvotāju talantiem un vaļaspriekiem.

Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja

Baibas Čākures foto
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JĒKABPILS NOVADA JAUNIEŠI PIEDALĀS PASĀKUMĀ 
“LATVIEŠU KARAVĪRS LAIKMETA GRIEŽOS”

No 2. līdz 3. novembrim, Jaunjelgavā norisinājās pasākums “Lat-
viešu karavīrs laikmeta griežos”. Pasākums  pulcēja vairāk nekā 
300 jauniešus vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jau-
natnes organizācijām – no Jaunsardzes, biedrības “Latvijas maz-
pulki” un biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizāci-
ja”, kā arī Sēlijas novada skolu jauniešus. Pasākuma mērķis bija 
Latvijas jaunatnes saliedēšana, jauniešu valstiskā un patriotiskā 
audzināšana.
2. novembra vakarā norisinājās pasākuma atklāšana Jaunjelga-
vas vidusskolā, kur jauniešus ar svinīgu uzrunu pagodināja vi-
ceadmirālis G. A. Zeibots un Ģenerālis J.Vectirāns.  Pasākuma 
laikā jaunieši tika sadalīti  16 komandās. Katrā komandā darbojās 
jaunieši no dažādām organizācijām – jaunsargiem, skautiem un 
gaidām, mazpulkiem, kā arī Sēlijas skolu jauniešiem. Abas pa-
sākuma dienas jaunieši darbojās kopā, piedaloties orientēšanās  
sacensībās un pārbaudot savas zināšanas par Sēlijas novadu 
un Latvijas vēsturi, kā arī pārbaudot savu fizisko sagatavotību 
un izturību.   
3. novembrī no rīta jauniešiem norisinājās orientēšanās sacen-
sības ar kontrolpunktiem Jaunjelgavas centra kultūrvēsturiskajās 
un nozīmīgākajās vietās. Jaunjelgavas Vecpilsētas parkā bija ap-

skatāma Nacionālo bruņoto spēku ieroču un ekipējuma izstāde, 
NBS Štāba bataljona Godasardzes rotas karavīru demonstrēta 
defilē programma, Jaunjelgavas vidusskolas sporta laukumā  bija 
iespēja apskatīt un izstaigāt NBS helikopteru.
Pēcpusdienā Jaunjelgavas kultūras namā notika svinīgais pasā-
kums, kura ietvaros norisināsies diskusijas ar biedrības “Latvijas 
ģenerāļu klubs” pārstāvjiem, sarunas ar karavīriem par viņu ikdie-
nu starptautiskajās operācijās. Tika apbalvoti pasākuma projektu 
konkursa “Dzimis Sēlijā. Sēlijas novadu patriotiem pa pēdām”, 
orientēšanās sacensību, “Latvijas ģenerāļu kluba” un Sēlijas no-
vada ceļojošā kausa izcīņas uzvarētāji. Šogad “Latvijas ģenerāļu 
kluba” un  Sēlijas novada ceļojošo kausu ieguva Ilūkstes novada 
jaunieši, bet Jēkabpils novada jaunieši ieguva godpilno otro vietu.
Pasākums noslēdzās ar svinīgu lāpu gājienu uz Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem izveidoto piemiņas vietu Daugavas malā, kur 
tika atklāta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītā piemiņas 
stēla. Visām pasākumā iesaistītajām organizācijām tika pasnieg-
tas lāpas, tā simboliski nododot dzimtenes mīlestību simbolizējo-
šo gaismu tālāk. 

Paralēli pasākumam Jaunjelgavā, tiem Jēkabpils novadu jau-
niešiem, kuriem nebija iespēja apmeklēt pasākumu, bija iespēja 
Zasas vidusskolā tikties ar “Latvijas ģenerāļu kluba” pārstāvi, atv. 
flotiles admirāli Andreju Mežmali. A. Mežmalis iepazīstināja sko-
lēnus ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, izstāstot 
gan par Aizsardzības ministrijas lomu un funkcijām, par Nacionā-
lo bruņoto spēku sastāvu: sauszemes, gaisa un jūras spēkiem, 
par sadarbību ar NATO un sadarbību Eiropas Savienības ietve-
ros, par NATO alianses 5. panta nozīmīgumu un Latvijas karavī-
ru starptautiskajām misijām gan Afganistānā, gan citos karstajos 
punktos.  Pasākuma  noslēguma skolēni kopā ar skolotājiem un 
A.Mežmali  salocīja patriotiskās sarkanbaltsarkanās lentītes, ko 
piespraust tuvojoties valsts svētkiem.
Paldies ikvienam, kas iesaitījās, lai šis pasākums veiksmīgi nori-
sinātos! Īpašs paldies atv. flotiles admirālim Andrejam Mežmalim, 
par to, ka pagodināja mūs ar savu vizīti, Zasas vidusskolai, Zasas 
kultūras nama vadītājai un K.Sēlis  par viesmīlīgo sagaidīšanu un 
uzņemšanu, Dignājas pamatskolai par sadarbību!
Paldies jauniešiem un viņu ģimenēm, par iesaistīšanos un atbal-
stu! Jēkabpils novads var lepoties ar aktīviem, talantīgiem, patrio-
tiskiem jauniešiem , kuri ciena un godā savu valsti. 
Novēlam ikvienam sajust patriotismu par savu valsti, līdzcilvē-
kiem, cienīt valodu, vēsturi, himnu un simbolus! 

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Foto: J.Bareika un K.Sēlis
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JĒKABPILS NOVADA JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 
OKTOBRĪ

Oktobris Jēkabpils novada jauniešiem ir bijis darbīgs mēnesis. 
Esam bijuši gan aktīvi pasākumu apmeklētāji, gan paši organizē-
juši savas aktivitātes.
Oktobra sākumā jaunieši no “Street warriors Zasa” piedalījās 
Sēlijas novadu jauniešu apvienības “SēJa” video filmēšanā, kurā 
prezentēja Jēkabpils novada jauniešus kā aktīvus, sportiskus un 
mērķtiecīgus jauniešus. Video tika filmēts Leimaņu pagastā, Lat-
vju zīmju parkā, izceļot Jēkabpils novada unikalitāti.
21. oktobrī, turpinot tradīciju, Jēkabpils novada jaunieši iesais-
tījās vides sakopšanas talkā Sudrabkalnā, ko organizēja Augš-
zemes lauku NVO apvienība”  Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstītā projekta “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – 
saglabāšana un sabiedrības izglītošana” ietvaros.
24. oktobrī  norisinājās šī gada pēdējais   “Latvijas ģenerāļu klu-
ba” un Sēlijas novada ceļojošā kausa izcīņas posms Salas nova-
dā. Jaunieši no Sēlijas novadiem  sacentās strītbolā. Jēkabpils 
novada jaunieši ieguvu godpilno 3. vietu, bet visu astoņu posmu 
kopvērtējumā ieguvām 2.vietu, piekāpjoties vien Ilūkstes nova-
dam.
25. oktobrī, norisinājās Jēkabpils novada jauniešu organizēts 
pasākums “Filmu nakts”. Pasākums norisinājās Zasas pagastā, 
Ambulances ēkas otrajā stāvā, sākot no plkst. 19.00 līdz nākošās 
dienas plkst. 9.00. Pasākuma ietvaros jaunieši gatavojās Helovī-
na pasākumam, spēlēja dažādas spēles, kopā gatavoja vakari-
ņas un skatījās dažādas filmas. Pasākumā piedalījās jaunieši no 

Zasas, Rubeņu un Leimaņu pagasta.  Mērķis 
bija jauniešu saliedēšana, kopīga  brīvā laika 
pavadīšana. 
28. oktobrī Zasas pagastā notika Jēkabpils 
novada jauniešu un Sēlijas novadu jauniešu 
apvienības “SēJa” organizēts Helovīna pa-
sākums. Pasākums pulcēja kopā jauniešus 
no Sēlijas novadiem, kopumā pasākuma 
aktivitātēs piedalījās apmēram 80 jaunieši. 
Helovīna pasākuma idejas autori ir jauniešu 
apvienība “SēJa”, kas šo tradīciju aizsāka 
pirms gada, rīkojot šausmu trasi Gārsenā.
Sēlijas jauniešu  apvienības pārstāve Kristī-
ne Līce par pasākumu: 
“Jau otro gadu pēc kārta, organizējot Helo-
vīna Šausmu trasi, mēs, SēJa, jūtamies ļoti 
lepni un priecīgi, ka šogad uz pasākumu bija 
ieradušies tik daudz aktīvu un foršu jauniešu. 
Kārtējo reizi mēs pārliecinājāmies, ka Sēlijā 
dzīvo paši labākie un drosmīgakie jaunieši, 
kuri spēj pārvarēt savas bailes un drosmī-
gi iziet trasi no sākuma līdz beigām, varbūt 
mazliet sabījušies, bet tomēr smaidīgi. Pasā-

kuma mērķis, mūsuprāt, ir veiksmīgi sasniegts, jaunieši no da-
žādiem novadiem pavadīja sestdienas vakaru iepazīstot Sēliju, 
jauniešus no kaimiņu novadiem, ieguvuši jaunas pazīšanās  un 
aktīvi pavadījuši laiku. Mēs noteikti turpināsim tradīciju un arī nā-
kamgad veidosim šausmu trasi visiem Sēlijas jauniešiem, tieko-
ties Salas novadā!”
31. oktobrī Jēkabpils novada jaunieši no Zasas vidusskolas kopā 
ar Jaunatnes lietu speciālisti devās uz Jēkabpils novada pamat-
skolām, lai tiktos ar skolēniem. 
Skolu tūres mērķi bija  iesaistīt novada skolu jauniešus novada 
aktivitātēs, prezentēt “Street warriors Zasa” jauniešu NVO pro-
jekta rezultātus, iesaistīt bērnus un jauniešus Zasas vidusskolas 
skolēnu iniciatīvā, piedalīties konkursā “Medijplēsis” kā arī popu-
larizēt Zasas vidusskolu Jēkabpils novada skolēnu vidū. 
Airisa un Sanita skolēniem stāstīja par jauniešu iespējām Jē-
kabpils novadā un konkursu “Mēdijplēsis”. Par saviem sasniegu-
miem un projekta rezultātiem pastāstīja jauniešu biedrība “Street 
warriors Zasa” . Pirms gada Jaunatnes lietu speciāliste kopā ar 
ar jauniešu biedrību  no Ogres “Street warriors” devās skolu tūrē, 
kuras rezultātā izveidojās lieliska sadarbība ar Zasas vidusskolas 
jauniešie un tika izveidota filiāle “Street warriors Zasa”.

Jurgita Bareika,
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Autores foto

ZASAS VIDUSSKOLA 
SAŅEM DĀVINĀJUMU

Zasas vidusskolas kolektīva vārdā sirsnīgs paldies Austrim Adu-
mānam par dāvinājumu skolai – jauni 55 pāri futbolistu sporta 
apavu! Ceram, ka tie būs veiksmes apavi mūsu skolas sportis-
tiem un nesīs pretī uzvarām. Esam izlēmuši atbalstīt arī Dignājas 
pamatskolu un 11 pārus nodot viņiem. Esam ļoti gandarīti un pa-
teicīgi un priecājamies, ka esam saņēmuši šādu atbalstu.

O.Spēka
Skolas arhīva foto
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ĀBEĻU PAGASTS
15.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens, Ābeļu pagas-
tā pie kapsētas, 18:00 starts dāmām, 18:30 starts vīriešu konku-
rencē, pieteikšanās sacensību vietā līdz 17.45, dalības maksa 
skolēniem EUR 0,50, pieaugušajiem EUR 1,00 sacensības tiek 
rīkotas sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru “Pusstundas skrē-
jiena” ietvaros.
18.11. plkst. 19.00 Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadie-
nai veltīts pasākums:

•  koncerts,
•  režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma “Astoņas zvaig-
znes”. Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa 
spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem.

plkst. 22.00 Svētku balle kopā ar Andri Skuju.
19.11. plkst. 12.00 Orientēšanās sacensības “Uz divu sezonu ro-
bežas”, reģistrēšanās Ābeļu pamatskolā līdz plkst.11:00, starta 
vieta Fogtu sils, Laši, dalības maksa skolēniem EUR 1,00, pen-
sionāriem EUR 2,00 un pieaugušajiem EUR 3,00, pieteikšanās 
līdz 15. novembra plkst.21:00 interneta vietnē www.osksm.lv, 
sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar orientēšanās sporta klubu 
“Sēlijas mežs”.

DIGNĀJAS PAGASTS
19.11. plkst. 19.00 Dignājas pamatskolā Valsts svētku koncerts 
“Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi”. Pēc koncerta 
balle.
21.11. plkst. 17.00 Dignājas pamatskolā spēlfilma “Vectēvs, kas 
bīstamāks par datoru”.

DUNAVAS PAGASTS
10.11. plkst. 12.00 Dunavas kultūras namā Lekcija par veselīga 
uztura pamatprincipiem.
10.11. plkst. 14.00 Tadenavas klubā Lāčplēša dienai veltīts pa-
sākums “Godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus”, sadarbībā ar 
Tadenavas bibliotēku.
11.11. Dunavas pagasta teritorijā norisināsies Jēkabpils novada 
Gaismas akcija- “Sēlijas gaisma Latvijai”, aicinām piedalīties ak-
cijā gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, iededzot gaismiņas logos, 
pagalmos u.c.
16.11. plkst. 14.00 Dunavas kultūras namā Svinīgais pasākums 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai “ Esmu 
Latvietis Latviskā Latvijā”. Piedalās Dunavas pamatskolas au-
dzēkņi, Dunavas pagasta iedzīvotāji un ciemiņi.
17.11. plkst. 22.00 Dunavas kultūras namā groziņballe kopā ar 
grupu “Aīda un draugi”.
29.11. no plkst. 17.00 – 18.45 Dignājas sabiedriskajā centrā, 
Dignājas pamatskolā, Dignājas pagastā – Lekcija par sirds un 
asinsvadu slimību profilaksi pieaugušajiem, pasākuma laikā būs 
iespējams bez maksas pārbaudīt asinsspiediena, cukura, holes-
terīna un hemoglobīna līmeni asinīs, kā arī saņemt mediķa kon-
sultāciju.

KALNA PAGASTS
11.11. Kalna pagasta “Dūjās” pasākums, veltīts Lāčplēša dienai:

•  16.00 Brāļu Aigara un Ata Noviku koncerts
•  17.00 Lāpu gājiens no “Dūjām” uz A.Grīna piemiņas vietu.
•  17.20 pie Doktorāta iedegsim svecītes Latvijas saulei.

Aicinām iedzīvotājus iedegt pa sveču liesmiņai māju logos!
17.11. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada svinīgs 
sarīkojums veltīts Latvijas proklamēšanas dienai “No četriem no-
vadiem austs”. Programmā:

•  Jēkabpils novada Goda rakstu pasniegšana,
•  svētku koncerts.

plkst. 22.00 Svētku balle. Spēlē grupa “Kamēr jauni”.
03.12. plkst. 18.00 Kalna kultūras namā Pirmās adventes pasā-
kums “ Ziemassvētki ir ceļā”

Piedalās - Daugavpils M.Lutera katedrāles dekāns, mācītājs An-
dis Lenšs.
Koncertā Ziemassvētku dziesmas un melodijas ģitāras un čella 
pavadījumā.
Pēc koncerta pagasta lielās egles iedegšana pie kultūras nama.

LEIMAŅU PAGASTS
11.11. plkst. 19.00 Leimaņos Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem 
veltīts sarīkojums.
24.11. no plkst.10.00 – 11.45 Sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, 
Mežgalē, Leimaņu pagastā – Lekcija par psihiskās veselības sa-
glabāšanu un demenci;

RUBENES PAGASTS
10.11. Rubenes pagastā Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas 
dienai veltīts sarīkojums.
“ Gaismas ceļš”
plkst. 17.00 Lāpu gājiens no Rubenes pagasta pārvaldes līdz kul-
tūras namam
(pulcēšanās gājienama 16.50)
plkst. 17.30 pie kultūras nama svinīgs brīdis un Daugavpils 
ugunsteātra gaismas programma.
plkst. 18.00 kultūras namā Jēkabpils novada Atzinības rakstu  
pasniegšana un novada jauktā kora “ Putni” koncerts
11.11. Rubenes pagastā iedegsim svecītes savu māju logos pie-
daloties gaismas akcijā “Sēlijas gaisma Latvijai”
24.11. plkst. 20.00 kultūras namā muzikāls uzvedums “ No latvie-
šu kino un teātra”.Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi. 
Dziesmas no kino dziedās grupa “Ivarmīns”
29.11. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 kultūras namā  spēlfilma “Vec-
tēvs, kas bīstamāks par datoru”.

ZASAS PAGASTS
13.11. no plkst. 14.20 – 16.00 Zasas vidusskolā, Zasā, Zasas pa-
gastā – Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību skolēniem.
13.11. no plkst. 17.00 – 18.45 “Ambulance – aptieka”, Zasā, Za-
sas pagastā – Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību pie-
augušajiem.
16.11. plkst. 14.00 kultūras namā Latvijas Neatkarības proklamē-
šanas dienai veltīts pasākums (sadarbībā ar Zasas vidusskolu).
27.11. no plkst. 14.20 – 16.00 Zasas vidusskolā, Zasā, Zasas 
pagastā – Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi sko-
lēniem, pasākuma laikā būs iespējams bez maksas pārbaudīt 
asinsspiediena, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asi-
nīs, kā arī saņemt mediķa konsultāciju;
30.11. plkst. 10.00 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” koncertprog-
ramma “Notikumi virtuvē”.
 
Gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai” Jēkabpils novadā 
11. novembrī
Godinot brīvības cīņu varoņus, iedegsim gaismas simbolus ( sve-
cītes) ikvienā logā.

Izstādes:
10.10. – 10.11. Kalna kultūras nama mazajā zālē skatāma Jē-
kabpils ukraiņu biedrības „JAVIR” ukraiņu nacionālo tērpu foto 
izstāde “Manas dzīves pavedieni”.
01.11. – 20.11. Leimaņu bibliotēkā Mežgalē biedrības “Akācija 
plus” izstāde “Latvju zīmes mūsu ikdienā”.
23.10. – 01.12. Rubenes pagasta pārvaldes zālē gleznu izstāde 
“Rudens ziedi” Māksliniece Rasma Bērziņa.
27.10. –  27.11. Kalna pagasta bibliotēkā Baibas Čākures izstāde 
“Sapņu un laimes ķērāji”.
 

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv
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