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Vai var būt kāds gads, 
kas tikai laimi nestu,
No visām rūpēm sargātu, un 
saulei pretī vestu?
Nē, nebūs tā.
Bet laimīgs tas, kas vienmēr 
smaidīt prot
Un ņemt it visu, ko dzīve dod.

Raitiem soļiem pie mums steidzas, un 
sveicienam roku sniedz 2013. gads. Kāds 
tas būs, varam tikai minēt, jo ļoti lielā mērā 
tas atkarīgs no mums pašiem, no ikviena 
atsevišķi un visiem kopā.

Par šajā gadā paveikto sociālais die-
nests vēlas pateikties daudzajiem labvē-
ļiem, atbalstītājiem, kuri palīdzēja mūsu 
novada iedzīvotājiem darīt krāsaināku un 
pārsteigumiem bagātu pelēko ikdienu. 
Gada garumā esam saņēmuši palīdzības 
sūtījumus no Vācijas, ko organizēja mums 
jau tik labi zināmie Minhenes lidostas dar-
binieki – Hardijs Kortmans, Hellmuts Geb-
hards ar ļoti daudzu cilvēku atbalstu. Va-
saras vidū mūs apciemoja Parhimas pilsē-

rai Rubenei no Jēkabpils par daiļliteratūras 
grāmatām.

Par labu sadarbību pateicība  DĢA 
„Dzīpariņš”,  Latvijas Sarkanā Krusta Jē-
kabpils nodaļai, īpaši visām mūsu novada 
biedrībām, kuras ar savu aktīvu darbību 
iesaista iedzīvotājus aktivitātēs, dodot sti-
mulu apgūt un izzināt jauno, justies no-
derīgiem, celt savu pašapziņu un stiprināt 
ģimenes.

Sociālā dienesta darbinieki novēl vi-
siem mūsu – Jēkabpils novada iedzīvotā-
jiem, darbiniekiem klusu, cerīgu Ziemas-
svētku gaidīšanas laiku un Jaunajā gadā 
– Pūķa enerģiju, veselību, lai dienas rit bez 
skaudības, naida,  ar sapratni, līdzjūtību 
vienam pret otru un vēlmi atrast spēku 
sevī, savā ģimenē, lai tiktu pāri grūtībām.

Lai Jaunais gads atnes cerību 
piepildījumu! 

Ar cieņu, Jēkabpils novada sociālā 
dienesta vadītāja Ritma Rubina

tas cienījamie cilvēki Edda un Pēters Šulci, 
atvedot velosipēdus, dažādas mantas un 
laba vēlējumus. Vasarā, būdamas klāt  no-
vada svētkos, ar labdarības sūtījumu mūs 
apmeklēja aktīvas vācu jaunietes, dāvājot 
aprīkojumu pirmskolas iestādēs, ģime-
nēm ar bērniem,  sociālajos dzīvokļos, ģi-
menes atbalsta un krīzes centrā, kā arī so-
ciālās aprūpes namā „Mežvijas”. No savas 
puses, iespēju robežās, viesiem esam mē-
ģinājuši parādīt savu jauko, daudzveidīgo 
novadu, tradīcijas, pasākumus, lai būtu 
plašāks redzējums un pozitīvi iespaidi. Par 
ciemiņu uzņemšanu no Vācijas, vissirsnī-
gākos pateicības vārdus pelnījusi Silvija 
Raģeles kundze, kura vienmēr ar prieku 
un degsmi ir risinājusi komunikācijas lie-
tas tulkojot, vienmēr kopā  sagaidot un ar  
siltiem vārdiem pavadot ciemiņus, kurus 
uzskatām par labiem draugiem.

Sociālās aprūpes nama „Mežvijas” 
iemītnieku vārdā par dotu ar mīlestību un 
saņemtu ar pateicību, siltu paldies vēlos 
pateikt Intai Rižijas kundzei no Rīgas par 
siltajām adītajām zeķēm. Paldies Eleono-

Ar ziemas laika iestāšanos strauji tu-
vojas paši siltākie un ģimeniskākie svētki 
– Ziemassvētki. Naktis palikušas tik ga-
ras, bet dienas īsas, ka decembra mēne-
sis aizsteidzas kā viena kārtīga nedēļa. 
Vien šogad laicīgi uzsnigušais sniegs liek 
mums sajust – šā gada lielie darbi ir galā, 
tuvojas Ziemas saulgrieži un atkal jauns 
ieceru, mērķu un ieplānoto darbu cēliens, 
viens neliels laika periods mūžīgā laika ri-
tējumā, kurā mums jāiespēj sevi piepildīt 
ar laimīgām, veiksmīgām un izjustām die-
nām.

Atskatoties uz aizvadīto gadu jāteic, 
ka tas bijis ražens ne tikai lauksaimnie-
kiem, bet arī novada dzīvē. Realizētie pro-
jekti patīkami pārsteidz ne tikai ar ārējo 
skatu, bet arī uzlabo ēku siltumnoturību 
un darba apstākļus.

Nozīmīgi ir starptautiskie projekti ar 
Norvēģijas, Somijas, Rumānijas un citu 
valstu pašvaldībām, kas dod lielu piere-

dzi un zināšanas dažādās jomās. Īsteno-
jot projektus varam cittautiešus iepazīsti-
nāt ar mūsu kultūras mantojumu un nest 
novada un Latvijas vārdu.

Svarīgu ieguldījumu ēku sakārtošanā 
un cilvēku mūžizglītībā, tradīciju saglabā-
šanā veic mūsu biedrības. Īpašs paldies 
biedrību aktīvistiem, kas iesaista jaunus 
dalībniekus un piepilda savas ieceres 
jaunos projektos. Ļoti bagātīgs iespē-
ju piedāvājums ir sportistiem un tautas 
mākslas kopējiem vai arī baudītājiem. Par 
izpaušanās iespēju trūkumu mūsu nova-
dā nevar žēloties. Ir jāgrib un jādarbojas. 
Un tas pateicoties, lielākoties, cilvēkiem 
– entuziastiem, kas izvēlējušies apbrīno-
jami aktīvu dzīvesveidu, darboties, radīt 
ko paliekošu apkārtējiem iedzīvotājiem, 
bērniem, lai vietējo dzīvi darītu krāsainā-
ku un pilnvērtīgāku.

Mums nav tālu jābrauc, lai redzētu 
auto un moto aizraujošās sacensības, 

klasisko sporta veidu spēkošanos, vai 
arī kvalitatīvus kultūras priekšnesumus. 
Tas viss ir mums pašiem un ar to varam 
lepoties.

Domājot par jaunā gada darbiem 
un notikumiem, arī tas solās būt pietie-
koši spraigs un notikumiem bagāts. Būs 
ūdenssaimniecības, atkritumu izgāztuvju 
rekonstrukcijas, sadarbības un dažādi 
izglītības projekti. Būs lielie Dziesmu un 
deju svētki, būs dažādas vietējās aktivi-
tātes un garlaikoties nevajadzēs, ja vien 
paši ņemsim aktīvu dalību šajās norisēs. 

Sagaidot Jauno gadu, es visiem no-
vēlu izmantot tos resursus, kas mums 
jau ir, zināšanas, pieredzi, materiālo bāzi 
un kopā strādājot, domājot, iegūt to, kā 
mums nav. Uz ko tiekties mums ir bez-
galīgi daudz. Lai no tā izdotos ko īstenot: 
veselību, mīlestību un saticību ģimenēs, 
novadā, ar līdzcilvēkiem.

Tās ir pamatvērtības katram cilvēkam 
un priekšnoteikums labiem darbiem. 

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs
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Ziemas saulgriežu 
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Īstenots skolu informatizācijas projekts
PROJEKTU JAUNUMI PAŠVALDĪBĀ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Četras Jēkabpils novada izglītības 
iestādes – Rubeņu, Dignājas, Bērzgala pa-
matskolas un Zasas vidusskola ir projekta 
„Izglītības iestāžu informatizācija”, vieno-
šanās Nr. 2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/
IPIA/VIAA/556, labumu saņēmējas. Dig-
nājas, Rubeņu pamatskolās un Zasas vi-
dusskolā ir izveidoti lokālie tīkli, savukārt, 

Šā gada 14. novembrī Rīgā, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā starp Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju un Jēkabpils 
novada pašvaldību tika parakstītas vieno-
šanās par četru projektu īstenošanu: Vie-
nošanās par projekta „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkab-
pils novada Zasas pagastā” īstenošanu 
Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002, 
Vienošanās par projekta „Sadzīves atkri-
tumu izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Dunavas pagastā” Nr.  
3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/003, Vieno-
šanās par projekta „Kalna pagasta atkritu-
mu izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” 
Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/008, Vie-
nošanās par projekta „Rubenes pagasta 
atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” 
Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/009”. 

Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda līdzfinansēto projek-
tu „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sīpu-
lāni” rekultivācija Jēkabpils novada Zasas 
pagastā”, „Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils novada 
Dunavas pagastā”, „Kalna pagasta atkri-
tumu izgāztuves „Starenieki” rekultivāci-
ja”, „Rubenes pagasta atkritumu izgāztu-
ves „Siliņi” rekultivācija” ietvaros. 

Līgumos rekultivēt četras atkritumu 
izgāztuves. 

Projekta „Rubenes pagasta atkritu-
mu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija līguma 
kopējās izmaksas ir LVL 46223,00, no 

Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētu projektu īstenošanu

visās projektā iesaistītajās izglītības iestā-
dēs ir piegādāti multimediju aprīkojuma 
komplekti, kurus pielieto mācību proce-
sā. Sakarā ar centralizēto iepirkumu pro-
jekta īstenošana ieilga, tomēr izvirzītais 
mērķis ir sasniegts un gandrīz katrā Jē-
kabpils novada izglītības iestādē mācību 
procesā skolēniem ir pieejamas mūsdie-
nīgas tehnoloģijas. Projekta budžets ir 
LVL 39649,98. Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonds finansē projektu 100% apjomā. 

G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja

tā attiecināmās izmaksas LVL 45080,32. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 
no attiecināmajām izmaksām, bet nepār-
sniedzot LVL 38318,27, Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzfinansējums 15% no at-
tiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 
LVL 6762,05. Projekta galvenais mērķis 
ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivāci-
ja. Projektā plānotās aktivitātes: esošo 
atkritumu pārvietošana, līdzināšana un 
pārklāšana ar rekultivācijas pretfiltrācijas 
segumu, teritorijas, no kuras pārvietoti 
atkritumi, līdzināšana un planēšana, teri-
torijas apzaļumošana, gruntsūdeņu moni-
toringa urbumu ierīkošana un uzraudzība, 
tehniskā projekta, tai skaitā būvprojekta, 
ekspertīze, autoruzraudzība rekultivācijas 
būvdarbiem, būvuzraudzība rekultivācijas 
būvdarbiem. Projekta īstenošanas rezultā-
tā plānots samazināt piesārņojuma izplatī-
bu 0,3256 ha.

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāztu-
ves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils no-
vada Dunavas pagastā” līguma kopējās 
izmaksas ir LVL 73115,14, no tā attiecinā-
mās izmaksas LVL 72764,50. Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums ir 85% no attiecinā-
majām izmaksām, bet nepārsniedzot LVL 
61849,83, Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums 15% no attiecināmajām 
izmaksām, nepārsniedzot LVL 10914,67. 
Projekta galvenais mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves „Prūsāni” rekultivācija. Tiks 
veikts ieguldījums videi drošas valsts at-
kritumu apsaimniekošanas infrastruktū-
ras nodrošināšanā. Izgāztuvei piekļautā 
teritorija tiks attīrīta no teritorijā izkaisīta-
jiem atkritumiem. Tiks veikta izgāztuves 
teritorijas – 0.85 ha apzaļumošana un 

sakopšana. Rekultivācijas rezultātā tiks 
sakopta problemātiskās teritorijas ainava 
un zemes gabals sagatavots turpmākajai 
izmantošanai.

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāz-
tuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkabpils 
novada Zasas pagastā” līguma kopējās 
izmaksas ir LVL 82152,91, no tā attiecinā-
mās izmaksas LVL 81846,06. Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums ir 85% no attiecinā-
majām izmaksām, bet nepārsniedzot LVL 
69563,15, Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums 15% no attiecināmajām 
izmaksām, nepārsniedzot LVL 12276,91. 
Projekta galvenais mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija. Tiks 
veikta izgāztuves teritorijas 4,6 ha apza-
ļumošana un sakopšana. Piesārņojums, 
kurš izgāztuves teritorijas – augsnes, 
grunts, pazemes un virszemes ūdeņos 
nokļūst, gaisa nokrišņiem filtrējoties cau-
ri atkritumu slānim, tiks samazināts par 
100%.Projekta īstenošanas rezultātā plā-
nots samazināt piesārņojuma izplatību 
0.51 ha, kā arī sakārtot piekļauto teritoriju 
(kopā 4.6 ha).

Projekta „Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” līgu-
ma kopējās izmaksas ir LVL 72450,42, no 
tā attiecināmās izmaksas LVL 72089,61. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 
no attiecināmajām izmaksām, bet nepār-
sniedzot LVL 6127617, Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzfinansējums 15% no at-
tiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 
LVL 10813,44. Projekta galvenais mērķis 
ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
atkritumu izgāztuves „Starenieki” rekulti-
vācija. Paredzēts samazināt negatīvo ie-
tekmi uz vidi, ko rada vides aizsardzības 
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prasībām neatbilstošā izgāztuve. Projekta 
īstenošanas rezultātā plānots samazināt 
piesārņojuma izplatību 0,446 ha platībā. 
Aktivitāte „rekultivācijas būvdarbi” nodro-
šinās iespēju sekot līdzi gruntsūdeņu kva-
litātes izmaiņām, pazemes ūdeņu līmeņa 
maiņām. 

Sīkākai informācijai: Aivars Vanags, 
projektu vadītājs, tel. 29204384

Projektus „Sadzīves atkritumu iz-
gāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jēkab-
pils novada Zasas pagastā”,

„Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils novada 
Dunavas pagastā”,

„Kalna pagasta atkritumu izgāztu-
ves „Starenieki” rekultivācija”,

„Rubenes pagasta atkritumu izgāz-
tuves „Siliņi” rekultivācija” līdzfinansē 

Pašvaldības attīstības plānošanas do-
kumentu izstrāde notiek projekta „Jēkab-
pils novada pašvaldības attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/004 ie-
tvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt Jē-
kabpils novada pašvaldības attīstības plā-
nošanas kapacitāti, izstrādājot Jēkabpils 
novada pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentus – Jēkabpils novada Attīstības 
programmas sadaļas – Stratēģisko daļu, 
Rīcības plānu, attīstības programmas ie-
viešanas uzraudzības plānu, Jēkabpils no-
vada teritorijas plānojumu un Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējumu. Plānotais 
projekta budžets ir Ls 34054 un to līdzfi-
nansē Eiropas Savienība. 

Kādas aktualitātes ir projekta īsteno-
šanā? Novembrī tika aktualizēts iepirkumu 
plāns, veikts iepirkums Stratēģiskās ietek-
mes uz vidi novērtējumu izstrādei, notiek 
Teritorijas plānojuma izstrāde, kuru veic 
SIA „Grupa 93”. Detalizētāk par Teritorijas 
plānojuma izstrādi stāsta Jēkabpils nova-
da pašvaldības teritoriālās plānošanas 
speciāliste Dz. Nartiša: „2012. gada 22. 
novembrī notika Jēkabpils novada teritori-
jas plānojuma izstrādes darba grupas sa-

Aktualitātes ESF finansēta projekta īstenošanā attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei

Jēkabpils novada pašvaldības terito-
rijā Rubeņu, Leimaņu un Kalna pagastos 
šogad norisinās ūdenssaimniecības attīs-
tības projektu īstenošana darbības prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Rubenes pagasta pārvalde ir finansē-
juma saņēmējs un projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Rubenes pagasta Rube-
ņu ciemā” vienošanās Nr.  DP/3.4.1.1.0/11/

Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta 

ietvaros ir Jēkabpils novada pašvaldība
PROJEKTA ADMINISTRATĪVāS, 

FINANŠU UN TEHNISKāS VADĪBAS 
UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES 
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONāLāS AT-
TĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

nāksme. Tajā piedalījās Jēkabpils novada 
pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņ-
ķis, izpilddirektors Jānis Subatiņš, sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Uldis Auzāns, attīstības un 
tautsaimniecības komitejas priekšsēdē-
tājs Aivars Vanags, teritoriālās plānošanas 
speciāliste Dzidra Nartiša un piesaistītie 
eksperti no SIA „Grupa 93”. Ekspertu 
pārstāve Rita Beikmane informēja par 
saņemtajiem institūciju nosacījumiem un 
iepazīstināja ar pagastu esošajos apbū-
ves noteikumos iekļautajiem atšķirīgajiem 
zonējumiem un apbūves parametriem. 
Izstrādājot jaunos apbūves noteikumus, 
šīs atšķirības būs jānovērš. Darba grupa 
diskutēja par esošajos teritorijas plānoju-
mos noteiktajām ciemu robežām un vie-
nojās, ka ciemu robežas ir jāpārskata. Pēc 
sanāksmes pašvaldības izpilddirektors un 

teritoriālās plānošanas speciāliste kopā 
ar SIA „Grupa 93” pārstāvjiem apsekoja 
novada Brodu, Dubultu, Zasas, Liepu, 
Slates, Rubeņu, Dunavas, Sudrabkalna, 
Dignājas, Vandānu, Tadenavas, Mežga-
les, Leimaņu un Lašu ciemus. Vēlos pie-
vērst iedzīvotāju uzmanību un sekot līdzi 
informācijai par Teritorijas plānojuma iz-
strādes gaitai, jo Apbūves noteikumi skar 
katra īpašuma turpmāko izmantošanu līdz 
2025. gadam. ”

G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja

Rubeņu ciemā noslēgta  ūdenssaimniecības attīstības projekta ieviešana
APIA/CFLA/108/002 īstenotājs. Projekta 
plānotais īstenošanas laiks 12 mēneši,  
uzsākšanas datums bija 2012. gada 17. 
aprīlis. Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir Ls 336320,25. ERAF līdzfinan-
sējums sastāda 85% no attiecināmajām 
izmaksām. Projekta ietvaros paredzēts ka-
nalizācijas kolektora jaunbūve 1435,2 m, 
kanalizācijas spiedvada jaunbūve 945 m, 
KSS jaunbūve 2 gab. 

Decembra mēnesī  Rubeņu ciematā 
plāntie darbi tiek noslēgti. Darbu veicējs 

–  SIA „Ošukalns celtniecība” – ir veicis 
būtiskākos projekta ietvaros paredzētos 
darbus. Sakarā ar laika apstākļiem, ir arī 
atliktie darbi – asfalta seguma uzliešana un 
atjaunošana, kā arī apzaļumošanas darbi, 
kas tiks veikti 2013. gada pavasarī.  Rube-
nes pagasta pārvalde ir gandarīta par to, 
ka svarīgākais šai projektā ir jau paveikts, 
un iedzīvotāju dzīves kvalitāte projekta rea-
lizācijas rezultātā  pieaugs. 

Informāciju sagatavoja Ieva Jātniece 
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Starptautiskā projekta otrais gads Dignājas pamatskolā

Pēc starptautiskās sanāksmes, kas 
notika septembrī Latvijā, Dignājas pa-
matskolā nepārtraukti turpinās aktivitātes 
ES Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas daudzpusējās part-
nerības projekta „European Chamber 
Music” ietvaros.

„Šā gada septembrī skolotājas A. 
Bikaunieces vadībā audio diskā tika ie-
rakstītas Dignājas pamatskolas skolēnu 
dziedātās dziesmas. Ierakstam tika izvē-
lētas trīs dziesmas: latviešu tautas dzies-
ma: „Svētu rītu ganos dzinu”, lietuviešu 
tautas dziesma „Aut kalnuos gluosnys” 
un spāņu tautas dziesma „La Tarara”. 
Tagad turpinās darbs pie visu projektā 
iesaistīto partneru kopīga audioieraksta 
izveides. Tajā būs ierakstītas visu part-
nervalstu – Spānijas, Itālijas, Turcijas, 
Lietuvas, Itālijas, Polijas un Latvijas tautu 
dziesmas. Oktobrī notika balsojums par 
labāko diska vāka dizainu, kura vairākus 
variantus izstrādāja partneri no Itālijas. 
Otrs kopīgais rezultāts, pie kura izveides 
strādā Dignājas skolas skolēni un skolo-
tāji, ir mūzikas vārdnīca, kurā būs apko-
pota ar mūziku saistīta informācija. Vienā 
no sadaļām plānots atspoguļot partner-
valstīs tradicionālu mūzikas instrumentu 
nosaukumus un pielietojumu vairākās 
valodās. Dignājas skolēni gatavo infor-
māciju par populāru latviešu tautas ins-
trumentu – stabuli.” stāsta skolotāja Arta 
Pavāre. 

2013. gada maijā Lietuvā notiks pro-
jekta noslēguma pasākums, kuru organi-

zē Šauļu mūzikas skola. Uz to dosies arī 
Dignājas, Dunavas, ābeļu pamatskolu 
skolēni un skolotāji. Skolēni skolotājas 
A. Bikaunieces vadībā nopietni strādā, lai 
sagatavotu koncertprogrammu. Projektā 
ir iedibināta tradīcija iepazīstināt partne-
rus ar katras tautas dziesmām un kultūru. 
Pirms noslēguma pasākuma Šauļos, pa-
redzēta partneru starptautiskā sanāksme 
Turcijā. Tās laikā partneri izskatīs saga-
tavotos melnrakstus mūzikas vārdnīcai, 
pieslīpēs un saskaņos audioieraksta de-
taļas, izstrādās noslēguma vērtēšanas 
aptaujas veidlapas. 

Lai iepriecinātu projektā iesaistīto val-
stu partnerus, Dignājas pamatskolas sko-
lēni gatavo Ziemassvētku apsveikumus. 
Elektroniskā formā tie šogad atkal ceļos 
uz Itāliju, Spāniju, Turciju, Lietuvu, Poliju. 
Rit projekta otrais gads, kad skolā notiek 
neordināras aktivitātes; 2013. gada jūlijā 

projekts beigsies. Laika ritums ir straujš, 
ja gribam paveikt vairāk un vairāk. Tikai 
uzņemoties papildus pienākumus un at-
bildību, mēs mācāmies un apgūstam jau-
nu pieredzi, iegūstam plašāku pasaules 
skatījumu, saprotam, ka vēl ir, uz kurieni 
tiekties. Tomēr pats galvenais it tas, ka 
esam iesaistījuši skolēnus, devuši viņiem 
iespēju neklātienē ceļot pa partneru val-
stīm, mācīties citu tautu mūziku, nodroši-
nājuši reālas iespējas komunicēt, uzlabot 
angļu valodas prasmes. Atceroties mūsu 
un lietuviešu skolēnu kopīgo koncertu 
Dignājas skolā, smaidus skolotāju sejās 
starptautiskajā sanāksmē septembrī, ir 
pilnīgi skaidrs, ka šis projekts ir ienesis 
skolā jaunas vēsmas. Dignājas pamat-
skola ir kļuvusi atpazīstamāka ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropā. 

G. Dimitrijeva,
projekta koordinatore

Projekta „Coaction” aktivitātes no-
vembrī pašvaldībā ienesa dzīvīgumu 
un arī patīkamu satraukumu. Pirmajai 
projekta starptautiskajai sanāksmei ga-
tavojāmies jau kopš vasaras nogales. 
Projekta īstenošanas personāla sanāks-
mes, plānošanas darbi, skolotāju, sko-
lēnu un vecāku iesaistīšana, iegādes, 
regulāra sazināšanās ar partneriem ir 
tikai daļa no projekta redzamās daļas. 

Reģionālie partneri no Rumānijas un Latvijas 
tiekas Jēkabpils novada pašvaldībā 

Dokumentu kārtošana, finanšu vadība, 
iepirkuma organizēšana, sanāksmju fik-
sēšana ir tikpat svarīga darbība, lai izpil-
dītu visus līguma ar Valsts Izglītības at-
tīstības aģentūru nosacījumus. Projekta 
nosaukums latviešu valodā ir „Pārrobe-
žu sadarbība starp reģioniem Latvijā un 
Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabo-
šanai”, bet ikdienā lietojam saīsināto va-
riantu. Projekta īstenotājs ir pašvaldība, 
kas kā vietējos partnerus ir iesaistījusi 
Zasas vidusskolu un Rubenes kultūras 
namu. Projekta mērķis ir stiprināt sadar-
bību starp pašvaldību, skolu un vietējo 
sabiedrību – skolotājiem, skolēniem un 

ģimenēm, kā arī īstenojot kopīgas akti-
vitātes, sniegt atbalstu vietējās izglītības 
nodrošinātājiem, uzlabot saikni starp 
formālo un neformālo izglītību. Iepazīs-
tinām ar pirmās starptautiskās sanāks-
mes norisi, kas notika no 6. novembra 
līdz 11. novembrim.

Zasas vidusskolas direktore O. Spē-
ka stāsta: „7. novembra pelēkā un lietai-
nā rudens diena Zasas vidusskolas sko-
lēnu un skolotāju noskaņojumu nespēja 
ietekmēt – skolā valdīja pacilāta atmos-
fēra, jo te viesojās projekta dalībnieki no 
Rumānijas – Vulcana-Bai pašvaldības 
darbinieki un skolotāji. Viesu sejās parā-



2012. gada 18. decembris 5

dījās smaids, kad 1. – 4. klases skolēni 
viņus vestibilā sagaidīja, dziedot latviešu 
tautasdziesmas, sasveicinoties latviešu, 
rumāņu un angļu valodās, vicinot Ru-
mānijas un Latvijas mazos karodziņus 
un vēlot jauku dienu Zasas vidusskolā.
Viesi apskatīja skolēnu sagatavotās sie-
nas avīzes par Rumānijas vēsturi, dabu, 
mākslu, mūziku, literatūru un zīmēju-
mus, kas atspoguļoja draudzību starp 
bērniem abās valstīs. Sekoja iepazīša-
nās un savstarpēji apsveikumi. Ar lielu 
interesi vecāko klašu skolēni un skolotā-
ji klausījās un skatījās sagatavotās pre-
zentācijas. Vēlāk viesi devās ekskursijā 
pa skolu, apskatīja pirmsskolas grupu 
telpas un sporta zāli, iepazinās ar amat-
nieku aktivitātēm centrā „Rūme”. Daudz 
tika fotografēts, jautāts un stāstīts, jo vie-
siem interesēja mācību process mūsu 
skolā. Pēcpusdienā Zasas kultūras 
namā noskatījās koncertu, kur skolēni ar 
jautrām dziesmām, tautas dejām, solo 
priekšnesumiem un vingrojumu kom-
pleksu priecēja projekta dalībniekus. 
Aplausi liecināja, ka viesiem tas ļoti pati-
ka. Pēc koncerta skolas skolotāji, vecā-
ki un viesi strādāja darba grupās. Kopā 
tika noskaidrotas kopīgās problēmas iz-
glītībā. Dienas beigās bija liels gandarī-
jums par paveikto. Paldies visam skolas 
kolektīvam par ieguldīto darbu! Visi bija 
ļoti centušies un strādājuši. Atvadoties 
viesiem dāvinājām Latvijas maizīti kā 
simbolu spēkam un izturībai. Vulcana-
Bai pašvaldības mērs pateicās visiem 
par silto uzņemšanu un novēlēja visam 
kolektīvam panākumus tālākajā darbā.” 

Nākošajā dienā – 8.novembrī viesi 
apmeklēja Rubenes pagastu Viņi iepa-
zinās ar neformālās izglītības piedāvāju-
mu mūsu pagastā un visā Jēkabpils no-
vadā. Atbildīgā par rumāņu delegācijas 
apmeklējumu Rubenes kultūras nama 
vadītāja I.Tomāne dalās savos iespai-
dos: „Kā pirmo viesi apmeklēja Rubenes 
pamatskolu. Mācības jau bija beigušās, 
taču skola, noformēta un saposta Mār-
tiņdienas pasākumam, gaidīja viesus. 
Tā kā delegācijas sastāvā ieradās seši 
skolotāji, tad bija interese par pamatsko-
las darbību, skolēniem un iekārtotajām 
klasēm. Pēc skolas tika piedāvāts ap-
skatīt Romas Katoļu draudzes Rubeņu 
baznīcu. Savukārt Rubenes kultūras un 
sporta namā vēlā pēcpusdienā darbī-
ba tikai bija sākusies. Viesi varēja skatīt 
dažu nodarbību norisi klātienē. Šajā lai-
kā darbojās trīs pulciņi: lietišķā māksla 
– aušana, ko skolēniem un pieauguša-
jiem vada skolotāja Anita Vērdiņa, sporta 
pulciņš, ko vada skolotājs J. Rubiķis un 

turpinājums 6. lpp.
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Ar bērnu čalām, mūziku un vārdu aizskanējušas Dzejas dienas

turpinājums no 5. lpp.

vokālā dziedāšana skolēniem un pie-
augušajiem S. Radiņas vadībā. Izstādē 
„Paaudžu mantojums” viesi apskatīja 
gan senos rokdarbus, gan mūsdienās 
radītus roku darbus. Bija redzami vec-
māmiņu, māmiņu un bērnu darbiņi. 
Īpaši viesu uzmanību piesaistīja latviešu 
cimdu raksti.

Projektā īpaša uzmanība tiek veltīta 
sporta aktivitātēm. Rubeņu pagastā de-
monstrējām piemēru, kā laukos, kur nav 
sporta nama vai sporta zāles, vietējie ie-
dzīvotāji, var lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
kultūras namā sporta nodarbībām pielā-
gotā sporta zālē, kuru izmanto arī deju 
vakariem. Pēc kultūras nama un nodar-
bību apskates notika sapulce, kurā viesi 
noskatījās PowerPoint prezentāciju par 
neformālo izglītību Jēkabpils novada 
pašvaldības teritorijā – kultūras namos, 
bibliotēkās, amatniecības centrā, sporta 
zālēs, biedrībās. Prezentācijā tika pa-
rādīts, kā novada iedzīvotāji piedalās 
kursos un nodarbībās, apgūstot dziedāt 
prasmi, dejotprasmi, teātra spēli, kā arī 
datorprasmes, rokdarbus (lietišķā tautas 

un modernā māksla), kulināriju. Jaunieši 
sevi attīsta un pilnveido sportojot un spē-
lējot dažādas galda spēles. Diena noslē-
dzās ar starptautisko vakaru, kurā ieska-
tu mūsu tautas tradīcijās sniedza folklo-
ras kopa „Kāre”. Tika izdziedātas abu 
partneru tautas dziesmas, dejotas latvie-
šu un rumāņu dejas. Pozitīvā gaisotnē, 
lai gan ārā valdīja tumsa, vakars izvērtās 
jauks un interesants. Rumāņu partneri 
arī demonstrēja savas tautas kultūru un 
ēdienus, pagatavojot savu tradicionālo 
ēdienu. Latviešu un rumāņu starptau-
tiskais vakars noslēdzās ar dziesmām, 
smaidiem un labiem vārdiem.” 

9. novembrī viesus laipni uzņēma 
ābeļu pamatskolas direktors J. Gaigals 
un pagasta pārvaldes vadītājs R. Jau-
dzems. Īpašu delegācijas atzinību izpel-
nījās bērnu dienas centra apmeklējums. 
Neformālā gaisotnē ritēja sarunas par 
izglītības piedāvājumu, abu partneru 
pašvaldību darbu, kopīgām un atšķirī-
gām problēmām, to risinājumiem. Tālāk 
pēc Jēkabpils pilsētas apskates, viesi 
devās uz Rīgu, kur iepazinās ar mūsu 
kultūru, arhitektūru, apmeklēja operas 

izrādi. Neskatoties uz saspringto darba 
kārtības plānojumu, katru dienu notika 
sanāksmes, kurās strādājām pie kopīgo 
rezultātu izveides plānošanas, projekta 
novērtēšanas, savstarpējās komunikāci-
jas sistēmas un citiem jautājumiem.  

Paldies visiem mūsu pašvaldības 
cilvēkiem – deputātiem, speciālistiem, 
skolotājiem, skolēniem un viņu vecā-
kiem, pieaugušo izglītotājiem, pašdarb-
niekiem par atsaucību, līdzdalību un 
ieinteresētību. Šādu projektu īsteno-
šana ir iespējama pateicoties sabied-
rības vēlmei mācīties, izzināt, iepazīt 
jaunu – starptautisku pieredzi. Projekta 
īstenošana turpināsies līdz 2014. gada 
jūlijam, tā, ka daudzas aktivitātes vēl ir 
priekšā. Projekta kopējais budžets ir 
45 820,00 eiro, tai skaitā 39 165,00 eiro 
ES Mūžizglītības programmas Comeni-
us apakšprogrammas līdzfinansējums 
un 6 655,00 eiro Jēkabpils novada paš-
valdības līdzfinansējums. 

Informāciju apkopoja projekta 
starptautiskā koordinatore

G. Dimitrijeva

Sorosa fonda – Latvija 
(SFL) izsludinātajā inicia-
tīvas „Pārmaiņu iespējas 
skolām” 2. kārtas konkursā 
„Skola kā kopienas attīstības 
resurss” 1. projektu grupā 
„Drošs turpinājums” piedalī-
jās arī Jēkabpils novada paš-
valdība ar projektu „Dunavas skolas 
kā daudzfunkcionālā centra attīstība 
un darbības paplašināšana”. Projekts 
ir apstiprināts, tajā paredzētās aktivitā-
tes turpinās un paplašinās iepriekšējā 
projektā uzsāktos darbus.

Projekta mērķis ir attīstīt Dunavas 
pamatskolas kā daudzfunkcionāla cen-
tra darbību, uzlabot izglītības pieejamību 
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem 
un jauniešiem, pilnveidot un dažādot 
sabiedrisko resursu centra piedāvājumu 
iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras un 
sociālajā jomās, uzlabot sadarbību starp 
skolu, ģimeni, sabiedrību, radīt iedzīvotā-
jiem iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Aktivitātes „Izglītības pieejamības 
uzlabošana pirmsskolas vecuma bēr-
niem” ietvaros notiks 2 radoši izglītojošas 
darbnīcas vecākiem kopā ar pirmsskolas 
vecuma bērniem,  plānots esošajai attīs-
tības – rotaļu istabai iegādāties ērtas un 
mūsdienīgas  mēbeles, magnētisko tā-

Dunavas pamatskola īstenos
Sorosa fonda – Latvija atbalstīto projektu

feli, paklāju, inventāru fiziskajām 
aktivitātēm, kā arī rotaļlietas un 
attīstību veicinošas spēles, kons-
truktorus, lego u.c.  

Aktivitātē „Iedzīvotāju ap-
mācības – atbalsts nodarbinātī-
bas veicināšanā un sava mazā 
biznesa uzsākšanā” 80 stundu 

apmācību programmā paredzētas mo-
duļu tipa mācības grupās: ekonomiskas 
mājsaimniecības pamati – ģimenes bu-
džeta plānošanas pamatprincipi, mazā 
biznesa uzsākšana (pašnodarbinātā 
statusa iegūšana), resurss – dārzs „No 
sēklas līdz galdam”, komunikācija un 
modernās tehnoloģijas (komunikācijas 
prasmes, veidi, instrumenti, tai skaitā 
pamatprasmes angļu valodā – sarunva-
loda), kā arī individuālas konsultācijas 
iedzīvotājiem 68 stundu apjomā. Notiks 
praktiskas nodarbības augļu un dārzeņu 
konservēšanā – produktu sagatavošanā 
uzglabāšanai. 

Aktivitātē „Sociālo pakalpojumu pa-
plašināšana un centra atbalsts uzņēmēj-
darbībai – mazā biznesa atbalsta punkta 
izveide” tiks modernizēts skolas mājturī-
bas kabinets, un tas būs pieejams gan 
skolēniem, gan vietējai sabiedrībai. Ikvie-
nam iedzīvotājam būs iespēja saņemt ve-
ļas mazgāšanas un vakuumiepakošanas, 

kā arī šūšanas un apģērba labošanas pa-
kalpojumus noteiktā laikā. Lai veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību, plānots iekār-
tot un aprīkot 2 darba vietas pašnodarbi-
nātām personām. Izstāžu organizēšanai 
sabiedrisko resursu centram tiks iegādāti 
6 koka pārvietojamie stendi.

Plānots organizēt arī 5 dienu Mazā 
biznesa praktisko skolu „No idejas līdz 
prasmēm” bērniem, jauniešiem un pie-
augušajiem, kurā galvenais uzsvars ir 
uzņēmējdarbība, labās prakses piemēru 
apskate, ideju ģenerēšana, biznesa plā-
na izveide un savu ideju prezentācija. 

Projekta aktivitātes piedāvās daudz-
veidīgas iespējas dažāda vecuma cilvē-
kiem – no pirmsskolas vecuma līdz pen-
sionāriem, sekmēs sadarbību, veicinās 
prasmes, kas paaugstina nodarbinātības 
potenciālu.

Projektu „Dunavas skolas kā 
daudzfunkcionālā centra attīstība un 
darbības paplašināšana” finansē At-
vērtās sabiedrības fondi, un tā ievie-
šanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija. 
Finansējuma summa – EUR 14.930.

Projekta īstenošanas laiks 12 mē-
neši – no 2012. gada 1. decembra līdz 
2013. gada 30. novembrim.

A. Liopa,
projekta direktore
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Jau vairākus gadus kupli apmeklēts 
un gaidīts pasākums. Katru gadu tas sevi 
pārsteidz ar jauniem talantiem, priekšne-
sumi ir pārdomātāki un kvalitatīvāki. 

Šogad skatītāju vērtējums iedalījās 
trīs kategorijās: bērni, jaunieši, pieaugu-
šie. Koncertā piedalījās un uz skatuves 
drosmīgi kāpa paši mazākie dalībnieki: 
Kitija no Zasas, Egija no Kalna pagasta, 
Baiba un Raitis no Zasas ieguva skatītā-
ju simpātijas balvu. Pirmo reizi konkursa 
vēsturē piedalījās dziedoša ģimene – Meļ-
ņiku ģimene no Zasas. Jauniešu grupā 
skatītājus priecēja Jānis no Zasas, Airisa 
no Zasas, atraktīvā Maira un viņas draugi 
no Rubeņiem. Ieva, Laura un Uldis no Za-
sas. Interesantu šo priekšnesumu darīja 
tas, ka jaunieši paši spēlēja ģitāru. Skatī-
tāju simpātijas pārliecinoši izpelnījās deju 
kolektīvs „Solis” no Zasas ar interesantu 
priekšnesumu. „Solī” ir ne tikai labi dejo-
tāji, bet arī izcili dziedātāji. Novada koris 
„Putni” par šādu dalībnieku papildinājumu 
tikai priecātos.

Pieaugušo grupā koncertā piedalījās 
Dace no Zasas, Ilona no Zasas, Daiga no 
Dunavas, Zane ar Ingu no Jēkabpils. Ska-
ļākos skatītāju aplausus saņēma pasāku-
ma nama māte Anita, bet skatītāju simpāti-
jas balvu izpelnījās Ilze no Jēkabpils. 

Koncertu kuplināja ciemiņi no Elk-
šņiem ar „Pēdējo lapu” no R. Paula reper-

Jauns gads un atgriežas dziedāšanas konkurss 
„Atnāc ar savu dziesmu un nesaki, ka Tev ir bail” Zasā

tuāra, un ilggadējs šī 
pasākuma dalībnieks 
Lauris Golubickis. 

Koncertu vadī-
ja un māksliniekus 
iedrošināja Ingars 
Punculis – LNT šova 
„Dziedošās ģime-
nes” laureāts. Savam 
skatuves draugam 
izpalīdzīgu roku snie-
dza Jānis Daudz-

vārds. Lai jaunajiem talantiem uz skatuves 
labi skanētu, par mūziku rūpējās grupa 
„Daugavieši”. 

Katrs dalībnieks saņēma piemiņas 
balvu. Kultūras nama vadītāja Anita vakara 
noslēgumā atvadījās ar vārdiem „tiksimies 
nākošgad”! 

Novēlu šim pasākumam ilgu mūžu, 
jaunus talantus, atraktīvus priekšnesumus 
un atsaucīgus dalībniekus un skatītājus.

  Inga Martinova,
        Kalna pagastā

29. novembra tumšajā vakarā ābeļu 
skolas skolotāji sagaidīja vecākus ar siltu 
tēju, kafiju un našķiem, lai kopīgi pārrunātu 
par skolas vides uzlabošanu.  Šāda veida 
sanāksme mūsu skolā notiek jau otro reizi, 
kad vecākiem tiek dota iespēja piedalīties 
un izteikt savas vēlmes, kā, viņuprāt, izvir-
zīt skolas vides uzlabošanas prioritātes un 
tās īstenot. Sanāksmē piedalījās arī bijusī 
pagasta priekšsēdētāja Ināra  Blumberga, 
kas uzklausīja un sekmīgi piepildīja ie-
priekšējā sapulcē izteiktās vecāku vēlmes, 
kurām pateicoties ir tapis jaunais sporta 
komplekss, stadions un estrāde. Sapulcē 
direktors Juris Gaigals iepazīstināja ar jau 
paveikto darbu un rādīja  video materiālus 
par šo jauno būvju izmantošanu, kā arī 
izteica pateicību Inārai par auglīgo sadar-
bību.

 Vecākiem tika izdalītas lapiņas, uz 
kurām viņiem bija jāuzraksta savas vēl-
mes, izteiktās vēlmes tika sagrupētas un 
uzrakstītas uz tāfeles. Vecākiem tika izda-
līti katram 5 bonusi, kurus vides labiekār-
tošanas pasākumus viņi atbalsta. Iegūtie 
rezultāti tad arī noteica prioritātes. Par 

Vecāki palīdz noteikt prioritātes tuvāko gadu laikā Ābeļu skolā

galveno prioritāti vecāki izvirzīja skolēnu 
drošību ceļā uz skolu un no skolas, tāpēc 
bija priekšlikums veloceliņa ierīkošanā no 
Lauktehnikas līdz skolai. Kā nākošo priori-
tāti izvirzīja jaunāko tehnoloģiju iegādi sko-
lai, sevišķi datoru iegādi skolotājiem. Vecā-
ki izteica arī vēlmi ierīkot daiļdārzu un aug-
ļu dārzu. Par vecāku vēlmju īstenošanas 

piepildījuma realitāti izteicās arī pagasta 
pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems. 
Patīkami, ka tumšie rudens vakari tiek pa-
vadīti lietderīgā sarunā, kas, cerams, nesīs 
arī jaukākas un labākas pārmaiņas skolas 
vides uzlabošanā.

Silva Zepa, 
skolotāja
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2012. gada 23. novembrī  Dignājas 
pamatskolā pulcējās biedrības „Sporta 
klubs „Slīterāni”” biedri, atbalstītāji, sa-
darbības partneri un draugi. Pulcēšanās 
iemesls – atskats uz padarīto un jaunu 
darbu plānošana.

Tikšanās laikā biedrības valdes 
priekšsēdētājs Andis Bikaunieks infor-
mēja par sasniegto un padarīto LEADER 
projekta ietvaros –  iegādāts inventārs tra-
ses uzturēšanai, ierīkota motokrosa pirms 
starta zona.

Tikšanās dalībnieki atzinīgi un ob-
jektīvi izvērtēja sasniegtos rezultātus gan 
motokrosā, gan skijoringa sacensībās un 
pārrunāja tuvākajā nākotnē darāmos dar-
bus, lai sasniegumi būtu vēl augstāki. Kā 
arī ievirzītas sarunas par to, ka turpmāka-
jos biedrības plānos ir arī iegādāt tehniku 
trases uzturēšanai, jo šobrīd tiek izmanto-
ta zemnieku tehnika.

 Par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos 
gan pie trases būvniecības, gan sacen-
sību organizēšanā aizvadītajā gadā, tika 
izteikts paldies visiem atbalstītājiem, bet 
jo īpašs paldies – Jānim Voičonikam, ZS 
„Kalnāres” un Ainim Daģim, ZS „Stabiņi” 
un Ilgvaram Prodišķim, SIA „Kārlis viens” 
un Ivo un Kārlim Ancāniem, Līvānu Kud-
ras Fabrikai un Gatim Ziemelim un SIA 

„Audze mežs” Uģim Dzelmei.
Smagais darbs un neatlaidība, kā arī 

biedrības vārda nesšana,  biedriem pie-
daloties sacensībās un sabiedriskā kārtā 
organizējot gan motokrosu, gan skijorin-
ga sacensības, ir nesis rezultātus. Tas ir 

– Latvijas Motosporta Federācija (LaMSF) 
ir pamanījusi un augstu vērtē biedrības 
„Sporta klubs „Slīterāni”” darbu. Andis Bi-
kaunieks uzaicināts uz skijoringa komisi-
jas sēdi LaMSF, kur nolemts, ka iestājoties 
ziemai un skijoringam atbilstošiem laika 
apstākļiem, Latvijas Čempionāta Skijorin-
gā viens no posmiem norisināsies Dignā-
jā. Biedrība „Sporta klubs „Slīterāni”” or-
ganizējot sabiedrības kārtā sacensības, ir 
parādījusi visai Latvijas skijoringa saimei, 
ka ir spējīga uzbūvēt augstas klases trasi, 
kura ir atzīta kā viena no labākajām Latvi-
jā. Kā arī organizatoriskā puse ir piemēro-
ta ne tikai vietējā mēroga sacensībām, bet 
visas Latvijas un varbūt pat vairāk. 

Tika apspriesti nākotnes plāni par sa-
darbības iespējām kopā ar biedrības „Sē-
lijas Motosēta”  pārstāvi Jāni Bogdanovi-
ču, Jēkabpils novada sporta koordinatoru 
Aivi Kokinu, Dignājas pagasta kultūras 
pasākumu organizatori Ievu Dreimani un 
augstāk minētajiem atbalstītājiem.  Visi 
bija vienisprāt, ka Latvijas Čempionāts ir 
nozīmīgs ne tikai biedrībai „Sporta klubs 
„Slīterāni””, bet visam reģionam kopumā. 

Ceram uz veiksmīgu turpmāko sa-
darbību un panākumiem sacensībās.

Ieva Dreimane

Biedrība „Sporta klubs „Slīterāni””  pamanīti un atzīti kā 
Latvijas mēroga motosporta pasākumu organizatori

28. novembrī Dunavas pagasta tra-
dīciju zālē veiksmīgi aizritējušas kārtrējās 
praktiskās nodarbības, kuras rīko biedrība 
„Ūdenszīmes” projekta „Jēkabpils nova-
da biedrību kapacitātes paaugstināšana 
sociālajā jomā „Pasniedz roku!” ietvaros,  
sadarbībā ar Dunavas biedrību „Dzīves 
prasme”.

Nodarbības aizritēja ar domām par 
tuvojošos adventa laiku, tāpēc līdzpaņem-
tie dabas materiāli tika kārtoti jaukos un 
gaumīgos adventa vainagos un kompo-
zīcijās. Gūstot gandarījumu un pozitīvas 
emocijas par pašu veidotajiem floristikas 
darbiem tas būs spēks, kas ļaus mierīgi 
un viegli ar labām domām aizvadīt šo klu-
so adventa laiku.

Kā  prasmīgāk darboties ar sausajiem 
dabas materiāliem, mums parādīja nodar-
bību vadītāja Ginta Vilkāja, ziedu salona 
„Mimoza”  darbiniece. 

Anita Ozoliņa

Floristikas 
nodarbības 
Dunavā
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Novada lopkopības nozare skaitļos
INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Neliels ieskats, kas šobrīd pagastos 
notiek lopkopības nozarē. Kopumā lauk-
saimniecības dzīvnieki ir aptuveni 580 no-
vada saimniecībās (kaut vai 1 reģistrēts 
teļš). Dažās ģimenēs reģistrēti 2 un pat 3 
ganāmpulki (sakarā ar tiešmaksājumiem 
un dzīvnieku vienībām).

pagasts liellopu novietnes liellopi cūkas

kopā t.sk. 1–5 
dzīvn.

t.sk. 6–10 
dzīvn. kopā

t.sk.
slauc. 
govis

kopā
t.sk. 

sivēn-
mātes

ābeļi 61 33 9 764 277 65 3
Dignāja 50 34 7 916 65 – –
Dunava 107 73 20 751 318 32 2
Kalna 78 53 10 1038 508 2 –
Leimaņi 56 36 10 459 187 83 11
Rubeņi 174 98 35 1686 537 177 19
Zasa 70 35 11 1271 507 111 14

pagasts aitu 
novietnes aitas kazu 

novietnes kazas
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t.s
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t.s
k.

 v
īr.

dz
. 

ve
c.

pa
r 

1 
ga

du

ābeļi 7 1 4 65 15 15 5 4 16 5 1
Dignāja 4 – – 104 42 4 6 5 18 6 2
Dunava 13 7 5 85 27 10 3 3 7 2 –
Kalna 5 1 3 37 10 3 1 1 3 1 –
Leimaņi 5 1 – 181 65 6 6 6 7 1 1
Rubeņi 7 2 2 371 151 33 11 10 40 13 6
Zasa 4 1 1 38 13 6 8 7 20 3 3

pa
ga

st
s

zi
rg

i

bi
šu

 s
ai

m
es

tr
uš

i

m
āj

pu
tn

i

ak
va

ku
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s

ābeļi 5 393 – 40 –
Dignāja – 41 – 61 –
Dunava 4 74 – - –
Kalna 1 57 – 65 –
Leimaņi 3 6 47 170 1
Rubeņi 6 132 15 108 2
Zasa – 40 – 92 –

Visi šie skaitļi ir uz 1. jūliju, jo Datu 
centrā ziņas par sīkdzīvniekiem iesnie-
dzamas par stāvokli uz 1. jūliju un uz 1. 
janvāri: gan par bišu saimēm, putniem, 
trušiem, zivju dīķiem, arī savvaļas brie-
žiem utt. – viesiem tiem, ko neapzīmē 
ar krotālijām. Jau paskatoties šīs statis-

tikas tabulas un arī ielūkojoties atsevišķi 
ganāmpulkos, redzams, ka to īpašnieki 
pēdējos gadus ziņas Datu centram nav 
snieguši, arī par cūkām, nav izslēguši no 
reģistra sen likvidētas kazas un aitas. Ne-
domāju, ka Dignājā nav nevienas cūkas 
un Dunavā – nevienas vistas, ikdienā tās 
esmu redzējusi. Tāpat, neticu, ka cilvēki 
vēl joprojām tur vairākus vecus āžus, ja 
kaza ir tikai viena. Lūdzu, pirmkārt, lega-
lizējiet savas cūkas (cūku kustības veid-
lapa) un, otrkārt, sakārtojiet savu ganām-
pulku reģistrus. Likvidētos dzīvniekus 
iespējams izslēgt no reģistra ar notiku-
mu ziņojumu lapu (mazā rozā veidlapa). 
Piemēram, ābeļos 7 aitu kūtīs, kur kopā 
ir tikai 15 mammas, reģistrā ir 15 puikas 
vecāki par 1 gadu.

Tabulās ieliku mazākos dzīvnieku 
skaitus novietnēs, lai saprastu, ka  pama-
tā ir tikai pa 1–5 vai 6–10 dzīvnieki kūtī. 
Reālo stāvokli norāda pieaugušie dzīvnie-

ki, tāpēc mātes ieliku atsevišķā ailē. Liel-
lopiem atsevišķi izcēlu slaucamās govis, 
jo Dignājā un Rubeņos ir lieli gaļas lopu 
ganāmpulki.

Vēl viens ieteikums – pirms pirkt kādu 
dzīvnieku, noskaidrojiet viņa izcelsmi. 
Šobrīd teļiem, tāpat kā aitām un kazām, 
pases vairs nav, bet par izcelsmi zināms 
vien tik daudz, ko pasaka pārdevējs. Ir 
ganāmpulku īpašnieki, kas pirms pirkša-
nas man zvana un lūdz paskatīties telēm 
asinību, vai tik radurakstos nav gaļas šķir-
nes. Man, kā ekspertam, ir pieejami visas 
valsts ganāmpulku dati, tālab arī atrodu 
vecos āžus un neiesniegtās atskaites. Ja 
pērkat no pārraudzības ganāmpulka, iz-
pētiet pārraudzības datus. Labākos dzīv-
niekus parasti nepārdod.

Telefoni un e-pasti
Lai būtu pilnīga skaidrība, kas pagas-

tos vēl darbojas, šobrīd veidoju novada 
visu uzņēmumu un saimniecību reģistru, 
apkopoju gan zemnieku saimniecības, 
gan piemājas, gan mājražotājus, komer-
santus un uzņēmējus. Tāpēc meklēju arī 
telefonu numurus un e-pastu adreses. Ja 
nesūtu jums jaunāko informāciju, tātad e-
pasta adresi vēl nezinu. Iespēju robežās 
gribu visus sazvanīt un noskaidrot  stā-
vokli saimniecībā šobrīd, kā arī nākot-
nē.  Sākoties nākošajam plānošanas pe-
riodam, 2014. gadā  atkal būs pieejams 
Eiropas fi nansējums modernizācijai un at-
tīstībai. Nākošgad ir svarīgi jau laikus sa-
gatavoties un būt informētam par visām 
iespējām attīstīties, vai uzsākt ko jaunu, 
īpaši mazajām saimniecībām. Būšu patei-
cīga, ja informēsiet mani par savu e- pas-
ta adresi (ja tāda ir) un telefona numuru 

e-pasts: ina.sele@inbox.lv  
vai mob.t. 26312414.

VIEGLO 
TRANSPORTLĪDZEKĻU 

NODOKLIS
No 2013. gada 1. janvāra uzņēmu-

mu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 
(turpmāk – UVTN) būs jāmaksā arī par 
zemnieku saimniecības īpašumā vai 
turējumā esošajām vieglajām automa-
šīnām.

Tomēr likumā ir iestrādāts jauns atbrī-
vojums no uzņēmumu transportlīdzekļu 
nodokļa maksāšanas – komersanti un 
zemnieku saimniecības, kas nodar-
bojas ar lauksaimnieciskās produkci-
jas ražošanu tiks atbrīvotas no vieglo 
transportlīdzekļa nodokļa maksāša-
nas, ja tās sasniegs noteiktu ieņēmu-
mu slieksni.

Turpinājums 10. lpp.
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„Draudzīgā aicinājuma skolu reitings 2012”

Nosacījumi atbrīvojumam no nodok-
ļa maksāšanas ir šādi:

1. Komersantiem un zemnieku 
saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā 
vai valdījumā ir viens vieglais automobilis, 
tiks atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, 
ja tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši 
vismaz 3000 latu;

2. Ja šā komersanta vai zemnieku 
saimniecības īpašumā vai turējumā ir 
reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, 
nodokli nemaksā par vienu vieglo trans-
portlīdzekli, ja komersanta vai zemnieku 
saimniecības ieņēmumi no lauksaim-
nieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā 
uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā 
iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā 
ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņem-
to valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un 
par katru nākamo vieglo transportlīdzekli 
uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no 
lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā ie-
sniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai 
pēdējā iesniegtajā gada ienākumu dekla-
rācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiro-
pas Savienības atbalstu lauksaimniecībai 

un lauku attīstībai).
Ja komersants vai zemnieku saim-

niecības ieņēmumi neatbilst noteikta-
jiem nosacījumiem, lai saņemtu atbrī-
vojumu no UVTN maksāšanas, tad ko-
mersantam vai zemnieku saimniecībai 
būs jāmaksā UVTN atbilstoši Trans-
portlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokļa likuma (turpmāk – likums) 12. 
pantā noteiktajiem nodokļa apmēriem.

Ja komersantam vai zemnieku saim-
niecībai neizpildās noteiktie kritēriji, lai 
saņemtu atbrīvojumu no UVTN maksā-
šanas, kā rezultātā ir jāmaksā UVTN, tad 
nodokļa maksātājs var izmantot likuma 
14. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto 
atbrīvojumu:

•	 UVTN nav jāmaksā par trans-
portlīdzekļiem, kurus komersants vai 
zemnieku saimniecība izmanto tikai un 
vienīgi savas saimnieciskās darbības 
vajadzībām un ir deklarējusi reģistrā, iz-
mantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpo-
jumus.

Šādā gadījumā, lai komersants vai 
zemnieku saimnieku saimniecība varētu 
pamatot, ka automašīna tiek izmantota 

Turpinājums no 9. lpp.
tikai un vienīgi savas saimnieciskās dar-
bības vajadzībām, transportlīdzeklis ir 
jāaprīko ar maršruta kontroles sistēmu 
– iekārtu, kas uztver globālās pozicionē-
šanas sistēma (GPS) satelītu raidītos sig-
nālus un nosaka automobiļa koordinātes 
reālā laikā un vietā.

Jāņem vērā, ka UVTN jāmaksā arī 
par vieglo transportlīdzekli:

•	 ko komersants vai zemnieku 
saimniecība lieto uz darba līguma pama-
ta (neatkarīgi no dienu skaita mēnesī);

•	 kuru lieto pamatojoties uz pa-
tapinājuma līguma pamata, kas noslēgts 
ar personu, kura nav komersants vai 
zemnieku saimniecība, izpildoties nosa-
cījumam, ja transportlīdzeklis tiek lietots 
vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā 
mēneša laikā.

Valsts ieņēmumu dienesta izstrādāto 
metodisko materiālu uzņēmumu vieglo 
transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem, 
kurā aprakstīta sīkāk UVTN maksāšanas, 
piemērošanas un uzskaites kārtība, atra-
dīsiet VID mājas lapā.

Ina Sēle,
novada lauku attīstības konsultante

„Draudzīgā aicinājuma skolu reitings 
2012” ir veiksmju, panākumu un sasnie-
gumu izvērtējums pēc Centralizēto eksā-
menu rezultātiem. Skolu reitinga mērķis 
ir gan novērtējums, gan iespēja celt iz-
glītības līmeni, parāda arī dinamiku skolu 
starpā. Šobrīd tas uzskatāms par objektī-
vāko skolēnu izglītības līmeņa novērtēša-
nas instrumentu.

Nominācijas veido skolēnu gūtie re-
zultāti centralizētajos eksāmenos šādos 
mācību priekšmetos – latviešu valodā, 
matemātikā, angļu valodā, dabas zināt-
nēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un 
skolas kopvērtējumā.

Katra priekšmeta „vērtību” aprēķina 
ar formulu līdzīgi kā matemātiski vidējo, 
piešķirot eksāmenā iegūtajiem vērtēju-
miem atbilstošus skaitļus no 10 līdz 0.

Skolas novērtējumu iegūst, aprēķinot 
atsevišķo mācību priekšmetu matemātis-
ko vidējo vērtību.

Skolu izaugsmi aprēķina, salīdzinot 
kārtējā gadā iegūto vērtējumu ar iepriek-
šējiem diviem gadiem (ar koeficientiem 
70% un 30%).

Balvās: galvenā balva – metāla izstrā-
dājuma Pūce, klāt grāmata ar visiem vēr-
tējumiem un diploms.

Atsevišķos mācību priekšmetos kop-
vērtējumā labākā skola saņem Kalnu (ceļš 
augšup), klāt grāmatu un diplomu. Apbal-
vo 4 labākās skolas nominācijās – ģimnā-

ziju, pilsētas vidusskolu, lauku vidusskolu 
un specializēto vidusskolu grupās.

29. novembra Latvijas Nacionālās 
operas telpās notikušajā pasākumā, no-
saucot visaugstākos sasniegumus vienā 
no 14 nominācijām, „Izaugsme mate-
mātikā” lauku vidusskolu grupā 1. vieta 
ir mūsu Zasas vidusskolai. Nominācija 
„Izaugsme” ir jauna, paziņota tiek pirmo 
gadu.

Iepazīstoties ar mūsu skolas sasnie-
gumiem CE 2012. gadā, redzam, ka lau-
ku vidusskolu grupā kopvērtējumā esam 
13. vietā valstī, matemātikā 8. vietā, lat-
viešu valodā 21. vietā, angļu valodā 30. 
vietā, dabas zinībās 10. vietā, krievu 
valodā 17. vietā.

Uz mūsu jautājumu, vai tas ir brī-
nums, ka mūsu skolai tādi iepriecinoši 
rezultāti, I.Gaugere paskaidro.

Brīnums par iegūto 1. vietu? Nē! Tas 
ir mūsu absolventu sasniegums. Bieži ir 
bijuši klašu kolektīvi, kuriem ir labi veicies 
matemātikā un citos mācību priekšmetos, 
bet tolaik nebija tādas nominācijas. Biju-
šā rajona skolu grupā esam bijuši kop-
vērtējumā pat 2. vietā vai 3. vietā, bijuši 
arī ne tik veiksmīgi sasniegumi. Šā gada 
absolventi visos mācību priekšmetos 
centās iegūt labu vērtējumu. Matemātikā 
izdevās vislabākais. Pārsteigums! Vecā-
ku, sākumskolas, pamatskolas un vidus-
skolas skolotāju ieguldītais darbs ir nesis 

panākumus. Paldies! Apsveicu un novēlu 
veiksmi jauniešiem turpmākajās studijās!

Studijas augstskolās uzsākuši visi ab-
solventi. Gribas cerēt, ka izdosies viņiem 
iegūt augstāko izglītību un labu darbu nā-
kotnē. 

Mūsu pagājušā mācību gada absol-
ventu gaitas: Krišjānis Valters – Latvijas 
Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zināt-
ņu fakultāte. Vides zinātnes studiju prog-
ramma. Ieva Ģeidāne – Latvijas Kultūras 
akadēmija, starptautiskie sakari – Francija. 
Jānis Vēveris - Rīgas Tehniskā universitā-
te, būvinženieris, ēku celtniecība. Māris 
Sēlis – Rīgas Tehniskā universitāte, Būv-
niecības fakultāte, būvinženierija. Jānis 
Gabranovs – Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Lauksaimniecības fakultāte, 
agronomijas specialitāte. Kristīne Bite 
– Latvijas Universitāte, Rīgas Medicīnas 
koledža, māszinības. Uldis Zvaniņš – Rī-
gas Tehniskā universitāte, transportbūvju 
inženieris.      

Šā mācību gada absolventiem saku, 
ka ir vēl nominācijas, kurās arī viņi var 
parādīt savu veikumu un sasniegt labus 
rezultātus. Jā, pamatā katra darbs, centī-
ba, apzinīgums, atbildība regulāri veikt uz-
doto un mācīties sev, nevis citiem. Tad arī 
jūs būsiet bagātinājuši sevi un sasniegumi 
neizpaliks!

Indra Gaugere,
Direktora vietniece mācību darbā
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Draudzības vakars Dunavas pamatskolā
7. decembra pēcpusdienā pie Du-

navas pamatskolas 8. klases viesojās 
ciemiņi no kaimiņu skolām – Rubenes 
pamatskolas 8. klases skolēni un viņu au-
dzinātāja Ilona Kantāne, un Zasas vidus-
skolas 8. klases skolēni ar skolotāju Inesi 
Kalniškāni. Draudzība jau turpinās vairāk 
kā gadu starp šīm trim Jēkabpils novada 
skolām. Tā sākās 2011. gada decembrī, 
kad pirmo reizi šo klašu skolēni un audzi-
nātājas tikās draudzības vakarā Rubenes 
pamatskolā. Starp skolēniem ir izveido-
jušās labas un sirsnīgas attiecības, tādēļ 
arī šogad Dunavas pamatskolas 8. klases 
kolektīvs cītīgi gatavojās un ar nepacietī-
bu gaidīja šo tikšanos.

Pasākuma laikā katrs vēlreiz iepa-
zīstināja ar sevi, ar savām interesēm un 
vaļaspriekiem, spēlēja kopīgas spēles 
un rotaļas. Pasākumā turpinājumā notika 
diskotēka, kuru organizēja un vadīja Du-
navas pamatskolas 8. klases zēni.

Jauki un ātri pagāja pasākums patie-
si jaukā un draudzīgā gaisotnē. Pienāca 
šķiršanās brīdis, bet visiem mums sirdī 
palika doma, ka mēs vēl turpmāk noteikti 

tiksimies.
Paldies Rubenes pamatskolas 8. kla-

sei un audzinātājai Ilonai un Zasas vidus-
skolas 8. klasei, un skolotājai Inesei par 
ciemošanos Dunavas pamatskolā, par 

skaisti un draudzīgi kopā pavadīto laiku.
Vanda Knipste,

Dunavas pamatskolas 
8. klases audzinātāja

Fotogrāfs Sandis Ruļuks

10. decembra pēcpusdienā Duna-
vas pamatskolas skolēni un skolotāji de-
vās uz Tadenavas puses mežiem raudzīt 
eglīti Ziemassvētku pasākumam, kā to 
tradicionāli dara jau trešo gadu. 

 Braucot pa meža ceļiem, satikām 
meža vīrus, kuri aprunājās ar mūsu 
Dunavas pagasta pārvaldes vadītāju. 
Turpat no meža iznāca arī Meža Rūķis, 
kurš, ieraudzījis mūs, vaicāja, kāds tad ir 
mūsu brauciena mērķis tik skaistā, baltā 
ziemas dienā. Meža Rūķis, uzzinājis, ka 
mēs meklējam eglīti savam skolas Zie-
massvētku pasākumam, piedāvājās palī-
dzēt, jo viņš šos mežus pārzinot ļoti labi.

Skaisti bija kopā ar Meža Rūķi stai-
gāt pa balto, sniegoto mežu un baudīt 
šo burvīgo meža klusumu. Drīz vien tika 
izraudzīta eglīte, kas patika visiem.

Meža Rūķim līdzi bija soma, kurā 
viņš vienmēr nēsā dažādus garšīgus 
cienastus, ar ko pacienā cilvēkus, kurus 
satiek mežā. Rūķis uzcienāja arī mūs 
ar garšīgiem cepumiem un āboliem. 
To visu mēs kopīgi baudījām ar mūsu 
līdzpaņemto karsto tēju. Skolēniem un 
skolotājiem Meža Rūķis bija sagatavojis 
dažādus pārbaudījumus un skaistus pār-
steigumus – dzejoļus, mīklas, kuru skai-
tīšanā un minēšanā piedalījās visi – gan 

Dunavas skolēni Ziemassvētkiem 
izraudzījušies eglīti

mazi, gan lieli. 
Savukārt meža vīri bija parūpējušies 

par iespēju sasidīties. Viņi ceļmalā bija ie-
kūruši ugunskuru, pie kura varēja sildīties 
visi, kuriem bija kļuvis vēsi.

Atmiņai no šī skaistā pasākuma no-
fotografējāmies kopā ar Meža Rūķi. 

Pasākums tiešām bija ļoti skaists un 
interesants. Mēs sakām lielu paldies par 

palīdzību egles meklēšanā Meža Rūķim 
Ainai Timofejevai, meža vīriem un mūsu 
pagasta pārvaldes vadītājam Andrim 
Baltaruņķim. Egle ir noskatīta, tagad at-
liek tikai gaidīt šos gada skaistākos svēt-
kus – Ziemassvētkus.

Vanda Knipste,
Dunavas pamatskolas skolotāja
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„Dzīves un stāsti” – vakara saruna Dunavas bibliotēkā

Cielavām 
gadiņš

Šā gada 1. decembrī Dunavas senio-
ru deju kopas „Cielava” dalībnieces svinē-
ja gada jubileju. Šai jubilejai par godu tikai 
sarīkots koncerts, kas notika Dunavas 
Tradīciju zālē. 

„Cielavas” jau laicīgi sāka gatavoties 
savai gada jubilejai, ar lielu uztraukumu 
un prieku gaidīja šo pasākumu, tāpēc 
koncertam par godu bija sagatavojušas 
sešas dejas.

Uz koncertu tika pieaicināti viesi no 
kaimiņu pagastiem – „Draiskās peonijas” 
no Rubeņiem, „Saulespuķes” no Dvietes,  
„Daugavietes” un jauktais vokālais an-
samblis „Vakarvējš”  no Jēkabpils. Pasā-
kumā piedalījās arī Dunavas pašdarbības 
kolektīvi – deju kolektīvs „Luste” un sievie-
šu vokālais ansamblis „Variācija”. Paldies 
Laurim Golubickim, kas mēroja tālo ceļu 
no Rīgas un priecēja mūs ar savu skanī-
go balsi un jaukajām dziesmām. Koncerta 
noslēgumā visus gaidīja pārsteigums – 
deju grupa „Kendī”no Salas pagasta .

Senioru deju kopas „Cielavas” pir-
mais mēģinājumus notika 2011. gada 24. 
novembrī, bet 2011. gada 2. decembrī 
tikai pieaicināta Dvietes Eiropas deju ko-
pas „Saulespuķes” vadītāja Rita. Pirmajā 
mēģinājuma sievas ar Ritas palīdzību ap-

guva trīs dejas, kas sievām bija ļoti liels 
pārbaudījums, ar ko viņas  veiksmīgi tika 
galā.

Gada laikā mums ir bijuši 9 koncerti. 
„Cielavas” ir piedalījušās pasākumos Du-
navā, Dignājā, Muzeju naktī – Tadenavā, 
kā arī Eiropas deju festivālā, kas notika 
Jēkabpilī, bet vislielākais prieks un ganda-
rījums „Cielavām” ir par savu – gada jubi-
lejas koncertu. Lielu paldies vēlamies pa-
teikt visiem kolektīviem, kuri bija aicināti, 
tie visi arī bija ieradušies uz mūsu jubilejas 
koncertu!

Senioru deju kopas „Cielavas” dalīb-
nieces ir ļoti aktīvas, sabiedriskas, optimis-
tiskas un darboties varošas, es domāju, 
ka šo prieku un gandarījumu par paveikto 
varēja redzēt arī koncertā laikā.

Pēc koncerta Tradīciju zālē notika bal-
le. Paldies grupai „Starpbrīdis”, kas mūs 
izklaidēja!

Paldies atbalstītājiem Z/S „Lejas Jērā-
ni”, kas palīdzēja mums sagādāt pateicī-
bas dāvanas viesu kolektīviem.

Mūsu ciemiņi dodoties mājās, atvadī-
jās ar pateicības vārdiem par koncertu, vēl 
arī nākošajās dienās saņēmām telefona 
zvanus ar labām atsauksmēm par jubile-
jas pasākumu!

Šajā klusajā gaidīšanas laikā novē-
lam visiem, lai Jūsu sapņi piepildās, lai 
visiem laba veselība un ticiet brīnumam! 
Lai Jums ģimeniski un gaiši Ziemassvētki!

  Inese Straume,
 Senioru deju kopas  „Cielavas” vadītāja    

Smilšu graudiņi, lai cik mazi un sīki, 
sabirstot kopā, veido kāpas un kalnus. 
Ūdens – pilienu pa pilienam satek tēr-
cītēs, strautos, tā kļūstot par varenām 
upēm. Arī cilvēku dzīve – katram sava, tik 
dažāda un liktenīga, rada visas tautas, vi-
sas valsts vēsturi, rada mūsu Latviju.

Žurnālists Atis Klimovičs savās dar-

ba gaitās ir sastapies ar tik daudziem 
un dažādiem cilvēkiem no visiem Latvi-
jas novadiem. Uzklausītie un pārrunātie 
likteņstāsti ir apvienoti vienā kopīgā do-
kumentālā grāmatā „Personiskā Latvija. 
Divdesmitā gadsimta stāsti.” 38 sarunas 
– 38 cilvēku dzīvesstāsti par tik atšķirī-
giem cilvēku likteņiem un uzskatiem, 

katrs ar savām pārdomām par dzīvi, par 
Latvijas vēstures gaitu.

 23. novembra pēcpusdienā 
lasītāji pulcējās Dunavas bibliotēkā uz 
sarunu ar grāmatas autoru, mūsu novad-
nieku Ati Klimoviču un redaktori, dzejnieci 
Inesi Zanderi. Viņas vadītā saruna bija tik 
izsmeļoša, ka apmeklētāji secināja – ir uz-

ba gaitās ir sastapies ar tik daudziem 
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Zasas vidusskolas Olimpiskie apļi labākie visā Latvijā

zināts viss, ko mēs gribējām. Vairāk jau-
tājumu nav. Stāstījums jo interesantāks 
bija tāpēc, ka grāmatā ir ietverti 3 duna-
viešu likteņstāsti. Stāstnieks Antons Gu-
ģis, kura vēstījumu nepārspēs neviens, 
cilvēks leģenda Romualds Linarts un 
vienkāršs latviešu zemnieks Antons Aba-
rons, kurš ir izdzīvojis cauri visām Latvi-
jas vēstures lappusēm. Tā viņus vērtēja 
autors. Sarunā uzzinājām par grāmatas 
tapšanas gaitu un autora turpmākajām 
iecerēm. Cik daudz dažādu likteņu visā 
Latvijā, kuri ir jāuzklausa un par tiem jā-
stāsta nākamajām paaudzēm, lai nekas 
no mūsu vēstures lappusēm neietu zudu-
mā, uz to visus aicināja grāmatas autors 
un redaktore.

Latvija, lai cik maza, tomēr katram 

sava un visiem kopā viena – mūsu Latvija. 
Ne tikai cilvēku, bet visas Latvijas liktenis 
ir lasāms katrā grāmatas lappusē. Noslē-
gumā visiem kopā bija iespēja noskatī-
ties Ināras Kolmanes un Ulda Neiburga 
filmu „Pretrunīgā vēsture”. Šī filma paliks 
Dunavas bibliotēkas inventārā un būs 
pieejama ikvienam interesentam. Vakara 
apmeklētāji varēja iegādāties grāmatu 
„Personiskā Latvija” un turpat saņemt arī 
autogrāfus. 

Vislielāko paldies mēs esam parādā 
grāmatas autoram par šo vakara saru-
nu, kas ienesa gaismu tumšajā rudens 
laikā. Paldies par viņa bibliotēkai dāvā-
to grāmatu. Paldies Inesei Zanderei par 
bibliotēkai dāvātajām bērnu grāmatām. 
Paldies mūsu novadniekiem, jo viņi savu 

bibliotēku un tās lasītājus atceras katros 
Ziemassvētkos.

Īpašs paldies NVO „Pavadiņa” va-
dītājai Valijai Flanderei par enciklopēdiju 
un rokasgrāmatu dāvinājumu Dunavas 
bibliotēkai.

Paldies visiem, kuri bija ieradušies 
uz šo vakara sarunu. Paldies tiem biblio-
tēkas lietotājiem, kuri ar saviem dāvinā-
jumiem papildina fondus gan ar grāma-
tām, gan periodiskajiem izdevumiem. 
Tikai visi kopā mēs spējam daudz. Tikai 
visi kopā mēs veidojam pagasta un visas 
Latvijas vēsturi.

 Uz tikšanos bibliotēkā!

Sandis Ruļuks,
Dunavas bibliotēkas vadītājs

28. septembrī notika Olimpiskās 
dienas pasākumi Latvijas skolās, kuros 
piedalījās 76 tūkstoši dalībnieku. Viens 
no uzdevumiem šajā dienā bija Olimpis-
ko apļu izveidošana un to nofotogrāfē-
šana. Arī Zasas vidusskola piedalījās 
šajā Olimpiskajā dienā un nofotografēja 
savus Olimpiskos apļus, kuri tika izvei-
doti no Zasas vidusskolas skolēniem 
un skolotāju kolektīva. Bilde tika nosū-
tīta Latvijas Olimpiskajai komitejai, kura, 
aicinot palīgā profesionālus fotogrāfus, 
izvērtēja visas fotogrāfijas, kuras tika ie-
sūtītās no visām Latvijas malām.

Pēc kāda laika fotogrāfiju konkursa 
rezultāti tika izziņoti olimpiade.lv mā-
jaslapā un izrādījās, ka, no daudzajām 
iesūtītajām fotogrāfijām, par labāko tika 
atzīta tieši Zasas vidusskolas kolektīva 
Olimpisko apļu fotogrāfija. Sekoja uzai-
cinājums Zasas vidusskolas pārstāvim 
ierasties uz Olimpiskās dienas svinīgo 
apbalvošanas ceremoniju, kas notika 
20. novembrī Rīgā Olimpiskajā sporta 
centrā. Šīs bildes tapšanā iesaistījās vai-
rāki cilvēki, kuri katrs deva savu ieguldī-
jumu, lai gala iznākums būtu vienkārši 
neatkārtojams. Taču diemžēl ielūgums 
pienācās tikai vienam Zasas vidusskolas 
pārstāvim... Skolotāju kolektīvs nolēma, 
ka šis gods pienāktos ilggadējam Zasas 
vidusskolas sporta skolotājam Jānim 
Kokinam, kurš aktīvi iesaistījās ne tikai 
šīs bildes tapšanā, bet arī visos citos 
Olimpiskās dienas pasākumos. Taču, kā 
viņš pats atzina, viņam šīs bildes tapša-
nā palīdzēja vairāki cilvēki, kuriem būtu 
jāsaka liels paldies – vizuālās mākslas 
skolotājai Inesei Kalniškānei, skolotājai 
Ivetai Dābolai, Zasas pagasta sporta 
koordinatorei Ivetai Aišpurei un visam 
pārējam skolotāju kolektīvam ar direkto-

ri Olitu Spēku priekšgalā, kā arī Zasas 
pagasta pārvaldei par atbalstu. Taču 
vislielākais paldies pašiem skolēniem, 
kuri bija aktīvi gan veidojot šo skaisto fo-
togrāfiju, gan arī tikpat aktīvi piedaloties 
citās tās dienas aktivitātēs.

20. novembrī ierodoties uz apbal-
vošanas ceremoniju, visus laureātus 
sagaidīja Olimpiskās dienas galvenais 
organizators Dinārs Doršs, 3 Olimpisko 
spēļu dalībnieks Raimonds Bergmanis, 
Olimpisko spēļu zelta medaļnieks Igors 
Vihrovs, LOK ģenerālsekretārs Žoržs 
Tikmers un LOK prezidents Aldons Vrub-
ļevskis, no kura rokām arī tika saņemta 
apliecība par 1. vietas iegūšanu foto-
konkursā un tikko iznākusī grāmata par 
Latvijas olimpiešiem Londonas Olimpis-
kajās spēlēs. No Olimpiskās dienas ģe-
nerālsponsora a/s „Latvijas valsts meži” 

Jānim Kokinam tika piešķirta profesionā-
la fotokamera, ar kuru arī turpmāk varēs 
fotografēt tikpat skaistus foto kā šo 1. 
vietu ieguvušo. Par šo fotogrāfiju ek-
sperti izteicās, ka tai bija laba kompozī-
cija, gaisma un īstais mirklis, tieši tāpēc 
tā izvēlēta kā pati labākā. Novēlēsim, lai 
arī ar šo jauniegūto fotoaparātu izdotos 
„noķert” īstos mirkļus!

Šo rindu autors vēlas teikt lielu pal-
dies visiem iepriekšminētajiem cilvēkiem 
par aktīvu dalību Olimpiskās dienas ie-
tvaros un, protams, arī visu pārējo Jē-
kabpils novada skolu skolēniem un 
skolotājiem par Olimpiskās dienas orga-
nizēšanu.

Par sportisku dzīvesveidu!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta organizators
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Saules loks noslēdzies

Tematiska izstāde:

„….Kad atvēra 
pūra vāku….”

Ziemas mēneši ir rokdarbu mēneši 
un rokdarbu izstādes iederas ziemas lai-
kam.

Kas tad skatāms izstādē – divu gad-
simtu garumā darinātie roku darbi, ko 
esam saglabājuši.

Šodienas cilvēki dzīvo pilnīgi citādāk 
nekā viņu vecāki un vecvecāki. Nav  taču 
spiedīgas vajadzības darināt un šūt sev 
apģērbu, adīt zeķes un cimdus, gatavot 
atklātnītes un krelles, apgleznot zīdu un 
stiklu – to taču visu var nopirkt veikalā…

Bet vienmēr ir bijuši un arī būs  cil-
vēki, kas īsinās savu laiku ar tīkamām 
nodarbēm, ieliekot savos darbos sirdi, 
labās domas un cerības.

Adīšana ir viena no senākajām ap-
ģērba darināšanas tehnikām, kurai vien-
mēr bijušas ne tikai praktiskas, bet arī de-
koratīvas funkcijas. Latviešu cilvēks īpaši 
lielu uzmanību ir veltījis ne tikai roku un 
kāju siltumam, bet arī  skaistumam.  Cim-
di un zeķes tiek visvairāk adīti, visvisādās 
tehnikās izpildīti,   rotāti  rakstiem, pērlī-
tēm, lentītēm.

Bezmaz katrā mājā skapja tālākajā 
plauktiņā stāv mātes, vecmāmiņas vai 
vecvecmāmiņas adīti cimdi. Tie netiek 
valkāti, netiek arī izmesti, bet atsevišķās 
reizēs pārcilāti apskatīti un nolikti atpakaļ. 
Parasti sev nosakām – lai stāv…

Kā īpašs retums dažā labā pūra lādē 
ir saglabājies pārmantotais tautas tērps, 
kurš uzvilkts tiek retu reizi, bet arī  bieži 
pārcilāts un aplūkots.

Šodien reti kurš gatavo aptamborē-

tus dvieļus, izšūtus galdautus, bet tādi ir 
aplūkojami izstādē. Katra rokdarbniece 
savā krājumā vienmēr atstāj kaut ko īpa-
šu, ko nodot nākamajai paaudzei.

Izstādē skatāmas arī mīļlietiņas – sal-
vetītes, sīki tamborēti nieciņi, adatu spil-
ventiņi, rotiņas u.c. Parasti šādas lietiņas 
saglabājas visilgāk. Tās tiek glabātas kā 
amuletiņi, kā relikvijas, kuras ir darinājis 
vai lietojis tuvs cilvēks, atstājot viņās daļu 
savas pozitīvās enerģijas.

Redzami arī tādi rokdarbiņi, kuri da-
rināti ilgstoši, bez stundu uzskaitījuma un 
domām, ka  tos varētu pārdot, ja nu vienī-
gi uzdāvināt…

Ieskatoties rokdarbu pasaulē, brī-
žiem šķiet, ka uzradies kāds jauns rok-
darbu veids, par kuru maz dzirdēts, bet 
papētot nedaudz dziļāk, bieži uzzinām, 
ka lielākajai daļai šo „jauno” rokdarbu ir 
vairāku gadu simtu vēsture.

Pērļošana, fi lcēšana, dekupāža, zīda 
un stikla apgleznošana, apsveikuma kar-
tīšu izgatavošana, mezglošana, tapoša-
na – to visu var aplūkot izstādē „…KAD 
ATVĒRA  PŪRA VĀKU…” Rubenes pa-
gastmājas zālē darba laikā no 11. līdz 20. 
decembrim. Laipni lūgti apmeklēt izstādi.

Agra Ozoliņa,
Rubeņu bibliotēkas vadītāja 

Šķiet, tikko aizvadīta Mārtiņdiena un 
nu tikai tā pa īstam sākusies dabas snau-
da, bet klāt jau Ziemassvētku laiks, kad 
miers pārņem zemi un cilvēku prāti top 
rimtāki. Laiks, kad atskatāmies uz pa-
veikto, atceramies tos, kuru varbūt vairs 
nav mūsu vidū, kad pašas dabas nolik-
tais klusums atraisa mūsos kādu dziļi 
noglabātu mīļumu. Viens Saules 
loks ir atkal noslēdzies.  Paldies 
visiem, kas to kopīgi dzīvoja un 
strādāja.

Paldies Krustpils nova-
da Kūku pagasta izpētes 
centra vadītājai Vizmai 
Lejiņai par skaisto fo-
togrāfi ju izstādi „Ziedi 
telpā, pļavā, dārzā, parkā””, 

Salas novada Biržu bibliotēkas vadītājai 
Ļubai Kutkevičjus par novadpētniecības 
materiālu izstādi, kas bija aplūkojama 
bibliotēku nedēļā aprīlī. 

Sirsnīgs paldies biedrības „Ūdenszī-
mes” vadītājai Ievai Jātniecei par iesais-
tīšanu projektā „Jēkabpils novada biedrī-
bu kapacitātes paaugstināšana sociālajā 
jomā „Pasniedz roku”- iespēju apgūt da-
torprasmes  divu  mēnešu garumā, atklāt 
pērļošanas un dekupāžas noslēpumus. 

Paldies Latvijas dārzu biedrības 
valdes priekšsēdētājai Initai Šteinber-
gai par aizraujošo lekciju par mazajām 
ūdenstilpnēm un dārzu dekoratīvajām 
arhitektūras formām.

Paldies Benitai Pavlovskai par krā-
saino taureņu karuseli jeb izstādi, ko vei-
doja apmēram 100 priekšmeti. 

Paldies biedrības „Pūpols ” vadītājai 

nav mūsu vidū, kad pašas dabas nolik-
tais klusums atraisa mūsos kādu dziļi 
noglabātu mīļumu. Viens Saules 
loks ir atkal noslēdzies.  Paldies 
visiem, kas to kopīgi dzīvoja un 

Paldies Krustpils nova-
da Kūku pagasta izpētes 

Vizmai 

togrāfi ju izstādi „Ziedi 
telpā, pļavā, dārzā, parkā””, 
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Līvijai Štolniecei par iedzīvotāju iesais-
tīšanu projektā „Sēļu raksti toreiz un ta-
gad”. Projekts tika uzsākts augusta vidū. 
Ir latviešu tautas ticējums – vasarā adītie 
cimdi un zeķes ir izturīgi un silti. Cerēsim, 
ka lielais pūrs – 60 dažādi adījumi, dažādi 
musturi ar sēļu rakstiem būs gana silts un 
kalpos ilgi.

Paldies Jēkabpils novada lauku attīs-
tības konsultantei Inai Sēlei par praktis-
kiem padomiem, kā sagatavot dārzu zie-
mas sezonai un ziedu stādu dāvinājumu.

Sirsnīgs paldies visiem Liepu cie-
mata iedzīvotājiem, kuri piedalījās Lielajā 
talkā, lai atjaunotu stādījumus pie senat-
nīgās meža muižas ēkas, kā arī atbalstīja 
visus bibliotēkā rīkotos pasākumus, aktīvi 
tajos piedaloties.

Šķiet, jāpiekrīt vecajam ticējumam: 
kāds iesākums, tāds turpinājums. Pal-
dies par palīdzību, labiem vārdiem un 
sava sirds siltuma sniegšanu citiem. 

Tikai kopā ir iespējams paveikt lielus 
darbus un padarīt mūsu dzīvi gaišāku!

Cerot arī turpmāk būt kopā – 
Liepu bibliotēkas vadītāja Ināra Valaine

SVĒTKU LAIKA 
AICINĀJUMS 

IEDZĪVOTĀJIEM
Baltais sniegs, svētku mūzika pa 

radio un rotājumu izvēle veikalos pār-
liecinoši vēsta, ka Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks ir klāt! Šogad Jēkabpils 
novadā nerīkojam speciālu konkursu 
par krāšņāko svētku rotu. Taču – aici-
nām iedzīvotājus pavērot, kur apska-
tāmas oriģināls un skaists svētku no-
formējums un informēt par to novada 
pašvaldību, sūtot savus ieteikumus uz 
e-pastiem  novads@jekabpilsnovads.
lv vai   ieva.jatniece@gmail.com. Šo 
rotājumu autorus un viņu veikumu 
centīsimies popularizēt, kā  arī  – at-
gādināt Ziemassvētku vecītim  par to, 
ka lielajā maisā jāieliek kāda pārstei-
guma balva arī viņiem. 

 Pirmdien, 3. decembrī, līdz ar pirmā 
skaistā sniega nolaišanos mūsu novadā, 
Kaldabruņas ciemata augstākajā kalniņā 
tika uzstādīta īpaša egle. Uzmanību pel-
na pati egles atrašanās vieta – sagaidot 
iepriekšējos Ziemassvētkus, šeit vēl at-
radās drupas un atkritumi, taču šā gada 
laikā Kaldabruņas centrs ieguvis gluži ci-
tus vaibstus – bijušās pienotavas drupas 
novāktas, zemsedze izlīdzināta un iesēta 
zālīte, kā arī uzstādīts skaists informatīvais 
stends. Pie tam, veicot šos darbus, ie-
saistījāmies visi – gan Kaldabruņas iedzī-
votāji, gan Rubenes pagasta pārvalde un 
novada pašvaldība, gan biedrība „Ūdens-
zīmes”, gan uzņēmēji. Arī šī  – vēlmju un 
sapņu – eglīte šurp atceļojusi līdzīgā vei-
dā. Atsaucoties biedrības ierosinājumam, 
eglīti no sava meža atveda un uzstādīja ZS 
„Mežāres” saimnieki Dzidra un Romualds 
Jakovicki, savukārt, to izrotāt aicināti visi 
iedzīvotāji – un ne tikai no Kaldabruņas! 

Svētku laikā ir tik būtiski ticēt brīnu-
mam, un šis ir viens no tiem, ko varam 
radīt paši. Iekarinot šai īpašajā eglītē savu 
rotājumu, ir jāiedomājas kāda gaiša un 
laba vēlēšanās, ticiet – tā piepildīsies! Pie 
tam – tiem, kuri uzkarinās savu mantiņu 
tuvāk egles galotnei, ir lielākas izredzes uz 
piepildījumu; īpašā labvēlība – tiem, kuri 
atnesīs tumsā spīdošus rotājumus. Jautrī-
bas un svētku gaismas pilns izbrauciens 
kopā ar ģimeni garantēts, pa ceļam aplū-
kojot Jēkabpils novadu ziemas krāšņumā. 

Uzstādīta vēlmju un sapņu eglīte 
Kaldabruņas kalniņā

Arī šogad aicinām uz gleznošanas 
plenēru „Dūjās”, makslinieces Annas 
Mores-Ginteres vadībā būs iespēja 
pilnveidot savas prasmes un zināšanas 
gleznošanā un zīmēšanā.

Aicināti visi – gan gleznot un zīmēt 
gribētāji bez iepriekšējās pieredzes, gan 
arī tādi, kuri glezno ilgstoši, vecums no 
12 gadiem līdz pat 100.

Pavadīsim skaistu, radošu un brīnu-
mainu nedēļas nogali „Dūjās”, kas at-
rodas Jēkabpils novada Kalna pagastā 
gleznainā vietā pie paša Bancānu ezera.

Dalības maksa Ls 55,-
Maksā ietilpst:
* dzīvošana omulīgā mājā 

2013. gada 
3. janvāris – 6. janvāris

(4 naktis – gultas veļa un dvieļi tiek 
nodrošināti);

* ēdināšana (3 brokastis,3 pusdie-
nas, 3 vakariņas);

* pirtsprieki;
* spēles, rotaļas, jaukas, sirsnīgas 

sarunas pie vakara tējas.
Nepieciešamie darba materiāli pēc 

izvēles: akrila, eļļas krāsas, šķīdinātājs 
(bez smaržas), audekls, aplīmēts kar-
tons ar audeklu (nopērkams jysk), da-
žāda izmēra akrila otas.

Sīkāka informācijas 
pa tālruni 29288220, 

e-pastu: martinafon ds1991@inbox.lv

2013. gada 

Gleznošanas plenērs 

„Klusā daba Dūjās”
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Jēkabpils novada biedrības tiekas 
gada rezultātu izvērtēšanas pasākumā

Piektdien, 7. decembra pēcpusdie-
nā, Jēkabpils novada nevalstiskās or-
ganizācijas pulcējās uz gada noslēgu-
ma pasākumu Kalna pagasta kultūras 
namā. 

Pasākuma norises vieta tika iz-
raudzīta ar nozīmi – šis kultūras nams 
2012. gada laikā ir piedzīvojis nopiet-
nus remontdarbus un uzlabojumus. 
Jau rudens pusē visus priecēja skaistā 
pasākumu zāle un vestibils; 1. decem-
brī tika organizēts atklāšanas pasā-
kums pārējām atjaunotajām kultūras 
nama telpām. Uz šo namu pārcēlusies 
Dubultu bibliotēka, skaistas un mājīgas 
telpas ieguvusi biedrība „Cerību logi”.  
Kultūras nama jaunās dzīves sākumu 
būtiski uzlabo arī tas, ka šogad ir no-
asfaltēts ceļš Siliņi – Aknīste, tātad – uz 
pasākumiem šai namā turpmāk varam 
doties droši, nebaidoties no bedrēm 
un dubļiem. Jau gada nogalē Kalna 
pagasta kultūras namā tiek plānoti vai-
rāki nozīmīgi pasākumi – motosportistu 
gada noslēguma balle, Ziemassvētku 
balle, eglīte bērniem. Kultūras nama 
zāle ir lielākā Jēkabpils novada teritori-
jā, un, kā atzīmē kultūras nama vadītāja 
Sandra Vecumniece, atklāšanas pasā-
kumā tā bija piepildīta ar cilvēkiem un 
labu noskaņojumu. 

Norises vieta kopumā mūsu nova-
da attīstībā ir kā spoža piepildītu cerību 
zvaigzne, kas arī iedvesmoja par pasā-
kuma vadmotīvu izraudzīties zvaigžņo-
tās debess tēmu, veidojot savu zvaig-
znāju no paveiktā un vēl plānotā. 

Pasākuma programmā ietilpa: 
Paveiktā zvaigznājs: 
- 2012. gada sasniegumi:
- Projekta „Jēkabpils novada bied-

rību kapacitātes stiprināšana sociālajā 
jomā „Pasniedz roku!” rezultātu izvēr-
tēšana;

- LEADER programmas projektu 
laika periodā no 2007. līdz 2013. ga-
dam rezultātu izvērtēšana; nevalstiskā 
sektora un pašvaldības īstenotie pro-
jekti. 

Nākotnes zvaigznājs:
- plāni un ieceres 2013. gadam; 

sapņi tālākai nākotnei;
- ierosinājumi pašvaldības at-

balsta pasākumu uzlabošanai;
- ierosinājumi LEADER prog-

rammas nākamajam plānošanas perio-
dam.

Pasākuma norisi atbalstīja:

Jēkabpils novada pašvaldība

Eiropas Sociālais fonds projekta „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes stiprinā-
šana sociālajā jomā „Pasniedz roku!” ietvaros. Projektu īsteno biedrība „ Ūdenszīmes” 
, sadarbībā ar biedrībām „ Dzīves prasmes”, „Cerību logi” un nodibinājumu „ Mārtiņa 
Fonds” . 92% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpnie-
cību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 
fondu. 

Draudzības un prieka zvaigznājs:
-  koncerts un saviesīgas sarunas 

pie galdiņiem. 

Uz pasākumu bija ieradušies vai-
rāk nekā piecdesmit biedrību aktīvisti, 
kā arī novada pašvaldības pārstāvji. Jā-
atzīmē gan, ka sniegotie laika apstākļi, 

kā arī tas, ka vairākām biedrī-
bām ir grūtības ar transportu, 
dalībnieku skaitu krietni sa-
mazināja, un kultūras nama 
lielā zāle bija gatava uzņemt 
lielāku dalībnieku skaitu.  
Taču – šī situācija tikai ap-
liecina to, ka nevalstiskajam 
sektoram Jēkabpils novadā 
ir lielas izaugsmes iespējas – 
gan kvantitatīvi, gan kvalitatī-
vi.  Savu sasniegumu, ieceru 
un sapņu zvaigznes biedrību 
pārstāvji izvietoja uz planše-
tēm, un pasākuma rezultātā 

ieguvām gandrīz vai mākslas darbu, 
kura saturs tiks izmantots, lai izstrādātu 
NVO attīstības plānu nākamajiem ga-
diem.  Pasākumu atklājot, atzīmējām, 
ka Jēkabpils novads attieksmē pret ne-
valstisko sektoru ir sasniedzis to, par ko 
valsts līmenī vēl tikai sapņojam – paš-
valdība un organizācijas sadarbojas kā 
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līdzvērtīgi partneri, mēs tiekam uzklau-
sīti un atbalstīti. To apliecina arī plašā 
pašvaldības līdzdalība šai pasākumā, 
kur ar apsveikumiem un lietišķām uzru-
nām uzstājās gan plānošanas speciā-
liste Dzidra Nartiša, gan izpilddirektors 
Jānis Subatiņš, gan sociālā dienesta 

vadītāja Ritma Rubina. Projektu speciā-
liste Gunta Dimitrijeva bija sagatavojusi 
aizraujošu priekšlasījumu par zvaigznā-
ju tēmu, kā arī – pārskatu par pašvaldī-
bas realizētajiem LEADER projektiem. 
Kā 2012. gada īpašās veiksmes nevals-
tiskajā sektorā atzīmējām to, ka novadā 

ir uzsākusi darbību Latvijas mēroga or-
ganizācija „Dzīvības koks”, kas veidos 
rehabilitācijas centru Dignājas muižā, 
kā arī biedrības „Pūpols” darbības uz-
sākšanu Liepu ciematā, sadarbojoties 
ar Liepu bibliotēku.  

* Ņem 12 mēnešus, notīra tos pavi-
sam tīrus no rūgtuma, skopuma, pedan-
tisma un bailēm.

* Sadala katru mēnesi 30 vai 31 vie-
nādās daļās tā, lai krājums pietiek visam 
gadam.

* Tad katru dienu sadala šādi: viena 
daļa darbam un divas daļas priekam un 
humoram.

Decembris – baltās gaismas un balto domu mēnesis
Mēs esam iesniguši kupenā. Mīks-

tā, saudzīgā, visu aptverošā un visu 
piedodošā. Tādā, kas klusina trauksmi, 
nemieru, neticību un šaubas. Kas ļauj 
klusībā ticēt un cerēt... Skaņas nav, vis-
apkārt tikai vizoši dimanti…

Uzvilkusi pelēku kažociņu un siltus 
veltenīšus, Īsziņa sakārtoja košo bum-
buļmici, tad paņēma savu groziņu un 
devās ceļā. Viņas ceļš vijās pretī bal-
tam ziemas novakaram. Īsziņa aizgāja, 
neatstādama ne pēdas, ne ēnas. Viņa 
devās tik tālāk, uz elkoņa nesot gro-
ziņu, kurā zem balta lakatiņa, gulēja 
vēstījums. Tev. No manis. Izgājusi cauri 
mežam, Īsziņa nonāca tavā pagalmā.

Pasmaidījusi, Īsziņa vēlreiz sakār-
toja  bumbuļmici un žigli tuvojās mājai. 
Pastiepusies pirkstgalos, tā klusi pie-
klauvēja pie vienīgā apgaismotā loga. 
Pie loga, aiz kura gaida...

Ziemassvētku Noskaņa noglās-
tīja katru vientuļu dvēseli un sasildīja 
ikvienu salstošu sirdi. Tā iekļuva katrā 
mājā, draiski sapurināja pīrāgu bļodas 
un piparkūku groziņus, viņa pieskandi-
nāja karstvīna glāzei, likdama svētkiem 
iesmaržoties, iedzirkstīties.. Tad viņa 
pārgalvīgi ieleca eglītes zaros. Tie sašū-
pojās un spoži iekvēlojās sveces. No-
sprakstēja, uzšvirkstēja rūgtena dūmu 
grīstīte. Tā savērpās vienā kamolā ar 
piparkūku, pīrāgu un karstvīna smar-
žām...

Aiz loga lielām pārslām lēni sniga 
sniegs. Skanēja baznīcas zvans. Zie-
massvētku Noskaņa bija klāt!

Decembris ir īstais brīnumu mēne-
sis, jo svinam ne tikai svētvakaru, bet 
visu Adventi. Tavā varā šo laiku pārvērst 
par gada skaistākajām nedēļām.

Ko tev nozīmē Ziemassvētki? Un 

kas tev tajos ir svarīgs?
Svini svētkus tā, lai tie tev patiesi 

kaut ko nozīmētu! Dāvā saviem mīļa-
jiem kripatiņu miera- tā ir pati skaistākā 
Ziemassvētku dāvana, kāda vien var 
būt.

Dari tikai to, kas tev ir svarīgi, jo 
Ziemassvētki ir simbols tam, ka pasaulē 
piedzimis miers un prieks.

Tie abi sākas mūsu sirdī!
Uzaususi  gada pēdējā diena! Kā-

das ir tavas izjūtas, par to domājot? Vai 
šis tev bija labs gads?

Tava dzīve ir kā skaists trauks, ko 
tu katru gadu vari piepildīt no jauna ar 
pieredzi un skaistiem mirkļiem. Katra 
dzīves diena nes jaunas izredzes!

Es novēlu tev laimīgu Jauno 
gadu!

Decembra pārdomas apkopoja 
Ināra Valaine 

Veselīga recepte – kā dzīvot 2013. gadā!
* Pēc tam pievieno klāt trīs ēdam-

karotes ar kaudzi optimisma, vienu tēj-
karoti tolerances, graudiņu ironijas un 
šķipsniņu takta,

* Tad visu masu ļoti bagātīgi pārlej 
ar mīlestību,

* Pagatavoto ēdienu grezno ar ma-
ziem uzmanības pušķīšiem un pasniedz 
ar gaišumu un labestību.

Lai veiksmīgs, panākumiem 
bagāts, jaukām emocijām un

pozitīviem notikumiem pie-
pildīts Jaunais, 2013. gads!

Recepti iesaka – Slates bibliotēkas 
vadītāja Līga Zālīte
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960, 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2012. gada decembrī

Zaļš egles zars un balto sveču 
liesmas
Kā sveiciens pēdējais iet līdzi 
mūžībai.
Krīt zvaigznes pusmūžiem, 
dziest gadiem bagātiem,
Bet ziedu vainags vīts, tiek visu 
godībai.
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Arnolds Vārslavāns Dunavas pagas-
tā 19.01.1940. – 08.11.2012.
Laimdota Briede Kalna pagastā 
19.08.1936. – 09.11.2012.
Aleksandra Šalkovska Dignājas pa-
gastā 30.03.1941. – 10.11.2012.
Lucija Kukle Rubenes pagastā 
07.06.1930. – 10.11.2012.
Ināra Stankeviča Rubenes pagastā 
12.12.1965. – 09.11.2012.
Anita Raubiška Rubenes pagastā 
27.06.1951. – 12.11.2012.
Aivars Mikitovs Rubenes pagastā 
24.05.1955. – 14.11.2012.
Anna Vēvere Zasas pagastā 
21.10.1926. – 16.11.2012.
Velta Muceniece Kalna pagastā 
16.05.1940. – 19.11.2012.
Rihards Drozdovskis Rubenes pa-
gastā 26.08.1943. – 21.11.2012.
Jānis Liepiņš Zasas pagastā 
20.07.1934. – 25.11.2012.
Zigfrīds Andersiņš Rubenes pagastā 
29.06.1928. – 29.11.2012.
Ludmila Petrova Kalna pagastā 
20.03.1934. – 30.11.2012. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Rokas pārtop par ligzdu
Tur putnēns izšķilsies drīz – 
Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies
Svēts, laimīgs un tīrs.
 /Anna Rancāne/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī reģistrētas 3 dzimšanas:

Kaspars Kalna pagastā
Reinis Rubenes pagastā
Aldis Zasas pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 

Sveicam vecākus un novēlam 

Ābeļu pagasts
28.12. plkst. 14.30 tautas namā Eglīte 

pirmskolas vecuma bērniem kopā ar pasa-
ku tēliem, rūķiem un Salavecīti

29.12. plkst. 21.00  tautas namā Vec-
gada ballīte kopā ar Jāni Ancānu

Dignājas pagasts
19.12. plkst. 11.00 Dignājas pamat-

skolas zālē Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem „Ziemas-
svētku pasaka”

21.12. plkst 19.00 Dignājas pamat-
skolas Ziemassvētku pasākums

29.12. plkst. 21.00  Dignājas pamat-
skolā Vecgada groziņballe „Nedēļa pēc 
pasaules gala”. Spēlē grupa „Airi” no Lī-
vāniem. 

Dunavas pagasts
25.12. plkst. 21. 00 Dunavas skolā – 

tradīciju zālē  Ziemassvētku balle. Spēlē-
grupa „Airi”   

28.12. plkst. 11.00 Dunavas skolā – 
tradīciju zālē eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem. Sirsnīga izrāde „Notikums dār-
zā”. Izrādē piedalās pasaku tēli – Ruksītis 
Rosīgais un Suņuks Drosmīgais

Kalna pagasts
25.12. plkst. 19.00 kultūras namā Zie-

massvētku pasākums
Danskovīte „Tāva meitas” Kalna pa-

gasta dramatiskā kolektīva izrāde
plkst. 21.30 Balle. Spēlē grupa „Rasa”
27.12. plkst. 12.00 kultūras namā eglī-

te pirmskolas vecuma bērniem

Leimaņu pagasts
22. 12. plkst.   11.00   Mežgales kultū-

ras namā uz Ziemassvētku eglīti pirmssko-
las vecuma bērnus ielūdz rūķi un Ziemas-
svētku vecītis

25.12. plkst. 19.00  Leimaņu tautas 
namā  ķekatās iešana un  Ziemassvētku 
svinēšana kopā ar Leimaņu Tautas nama 
pašdarbniekiem. Plkst. 22.00 Svētku ballē 
spēlē: ĒRIKS GRUZNIŅŠ     

Rubenes pagasts
Ziemassvētku vecītis un kultūras 

nama teātra pulciņš „Dadzīši” aicina pa-
gasta mazos bērnus uz pasākumu „Zie-
massvētku vecīša cimdiņš”

19.12. plkst. 14.00 Kaldabruņas skolā 
(Kaldabruņas bērnus)

23.12. plkst. 12.00 Rubenes kultūras 
namā (Rubeņu bērnus)

23.12. plkst. 14.30 Slates sabiedriska-
jā centrā (Slates bērnus)

29.12. plkst. 19.00 kultūras namā Vec-
gada pasākums – koncerts „Svētki mūsu 
sirdīs” (Piedalās kultūras nama pašdarbī-
bas kolektīvi)

plkst. 21.00 „Karnevāls”  Spēlē: grupa 
„Variants”    

Zasas pagasts
22.12. plkst. 19.00 kultūras namā Jē-

kabpils novada sportistu pasākums – balle
25.12. plkst 19.00 kultūras namā pa-

sākums-koncerts „Ziemas un saulgriežu 
kalnā saule un cilvēki kāpj”

plkst. 22.00 groziņballe kopā ar Aīdu 
un Jāni

28.12. plkst. 11.00 kultūras namā 
Meža zvēriņi mazos bērnus aicina uz eglīti

13.12. – 30.12. Dunavas sabied-
risko resursu centrā izstāde „Ar mir-
dzumu acīs”                                  

01.12. – 21.12. ābeļu pagasta 
bibliotēkā Ināras Kuzmanes dekupā-
žas darbu personālizstāde „Vingrinā-
jumi dekupāžā” 

10.12. – 21.12. ābeļu pagasta 
telpās rokdarbu izstāde – tirdziņš     

Visu decembra mēnesi – Zasas 
pagastā biedrības „Noskaņa” telpās 
izstāde – tirdziņš. Apskatāma katru 
trešdienu; šajās dienās iespējams 
iemācīties izgatavot skaistu dāvaniņu 
arī pašam.      


