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Kā jau ik gadus, arī šajos 18. novembra svētkos ar Goda rakstiem un 
Atzinības rakstiem apbalvosim mūsu novada iedzīvotājus. Šogad sveicam:

Nominācijā „Skolotājs”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

1. INGRĪDA PUĶĪTE Leimaņu pagasts

2. SANDA KUKLE Rubenes pagasts

3. ASTRA LIOPA Dunavas pagasts

4. TATJANA DONĀNE Ābeļu pagasts – muzejs 
(A. Jakubovskis)

5. BAIBA GABRANOVA Zasas pagasts

6. LAIMA ŠNIKERE Zasas pagasts

Nominācijā „Jaunietis”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

7. ANNIJA TOMĀNE Rubenes pagasts

8. MĀRIS LĪCIS Kalna pagasts

9. SABĪNE OZOLIŅA Zasas pagasts

10. GUNA PĒRKONE Zasas pagasts

AR ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOT

11.

BEĀTE SPROĢE, ARTA KUKLE, SOLVITA 
KUKLE, ARMANDS JURĶIS, KASPARS 
LITOVNIEKS, (Rubenes pag.), EMĪLS VILCĀNS 
(Dignājas pag.) „Iedvesmas komanda”

(Ūdenszīmes iesaka)

Nominācijā „Aktīvākais pensionārs”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

12. VELTA MUŠA Leimaņu pagasts

13. GUNTA VANAGA Rubenes pagasts

14. MARIJA PUDĀNE Ābeļu pagasts

15. AINA RANCĀNE Zasas pagasts

AR ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOT

16. DZINTARS PABĒRZS Kalna pagasts (sociālais 
darbin. iesaka)

Nominācijā „Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

17. AIJA MĀRĀNE Leimaņu pagasts

18. AUSTRA BOLUŽA JNP administrācija

19. INA GUSĀRE Bāriņtiesa

AR ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOT

20. RŪDIS BARTMANIS Ābeļu pagasts

Nominācijā „Sabiedriskais darbinieks”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

21. NORBERTS PUDĀNS Rubenes pagasts

22. SANDRA RADIŅA Rubenes pagasts

23. GUNTIS JAKUBOVSKIS Ābeļu pagasts

24. SILVIJA STŪRĪTE Dignājas pagasts
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No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums

18. novembra
svētkus sagaidot

Šogad Valsts 18. novembra svēt-
ki atnāk ar jaunievēlētu 11. Saeimu, ar 
jaunizveidotu ministru kabinetu un līdz ar 
to – jauniem politiķiem, kas ar enerģisku 
tvērienu rīkojoties, varētu uzlabot sociāl-
ekonomisko stāvokli Latvijā. Esam pie-
dzīvojuši tik daudz un pamatīgu mācību, 
ka tiešām nevienam negribas iekrist uz 
tām pašām kļūdām, kas tika pieļautas 
iepriekšējo valdību laikā. Sākums izrā-
dās gana grūts esam, visvisādu iemeslu 
dēļ. Tomēr jāapzinās, ka mēs savā ma-
zajā dzimtenē esam ļoti saistīti. Ja tiek 
pieņemts nepareizs lēmums Saeimā, vai 
pašvaldībā, tad agri vai vēlu par to būs 
jāatbild un nereti arī jāmaksā, bez atbildī-
gas sapratnes bieži esam „grāvī”.

Kāds būs nākamais gads pašvaldī-
bām, ir grūti prognozējams, jo tas ir atka-
rīgs no Valsts budžeta apstiprināšanas. 
Piesardzīgi domājot un plānojot pielaidi, 
ka ne visas prognozes piepildās, var 
teikt, ka vieglāk jau nebūs. Iedzīvotāju 
skaita samazināšanās, sociālo program-
mu pārtraukšana, energoresursu mak-
sas pieaugumi, jaunu pienākumu un 
prasību pildīšana liek domāt, ka jaunā 
budžeta sastādīšana būs grūta.

Sagaidot svētkus, ikdienas problē-
mas nedrīkstētu mazināt to prieku, kas 
ir svētku reizē nepieciešams.

Un ir jau noteikti bijuši gaiši un 
priecīgi notikumi, izdevušies labi darbi, 
iegūta pienācīga raža, skaisti kultūras 
pasākumi. Tas jāatceras vairāk, svinot 
Latvijas dzimšanas dienu.

Sagaidot Latvijas neatkarības prok-
lamēšanas 93. gadadienu, es novēlu 
visiem ar prieku un lepnumu apzināties, 
ko dod tās iespējas, kuras varam iz-
mantot un ar cerīgām domām dzīvot un 
strādāt, piedalīties sabiedriskās aktivi-
tātēs, lai Latvija attīstītos mums vēlamā 
virzienā. Ar cieņu un atbildību vienam 
pret otru, ar izpratni strādāsim kopā!

Rūpīgi iesēts ziemāju lauks lauksaim-
niekam ir nākamā gada cerību lauks.

Edvīns Meņķis
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25. ANDIS BIKAUNIEKS Dignājas pagasts

26. INĀRS BALTMANIS Zasas pagasts

AR ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOT

27. DACE STRIKA Zasas pagasts

28. IVARS ZVANIŅŠ Zasas pagasts

29. ILONA VĀVERE Zasas pagasts

30. INDRA ZVIRGZDIŅA Rubenes pagasts 
(Ūdenszīmes iesaka)

31. IRĒNA LĀCE Rubenes pagasts

32. VALIJA PUSBARNIECE Leimaņu pagasts

33. DZINTRA MIEŽĀNE Dunavas pagasts

34. IVARS BĒRZIŅŠ Dignājas pagasts

Nominācijā „Uzņēmējs”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

35. RAIVIS UN SANTA NAGĻI z/s „Austrumi” Rubenes pagasts

36. AINĀRS AUZIŅŠ  zs „Nātraines” Ābeļu pagasts

Nominācijā „Jubilārs”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

37. ĀRIJA RĀVIŅA Zasas pagasts

38. LUDMILA BĒRZIŅA Izglītības un kultūras 
pārvalde

AR ATZINĪBAS RAKSTU APBALVOT

39. JEKATERINA CEPĪTE Ābeļu pagasts – muzejs 
(A.Jakubovskis)

40. ZELMA ČEČKINA Ābeļu pagasts – muzejs 
(A.Jakubovskis)

41. VELTA VILCĀNE Leimaņu pagasts

Nominācijā „Ģimene”

AR GODA RAKSTU APBALVOT

42. MĀRĪTES ZAICEVAS ĢIMENE Leimaņu pagasts

43. ALVJA UN SARMĪTES VEIGURU ĢIMENE z/s 
„Muižnieki” Ābeļu pagasts

Pēc skaistā rudens laika dabā pakāpe-
niski iestājas miera periods. Spilgti zaļo ce-
rīgie ziemāju lauki, atpūšas zeme, mazliet 
nesteigtāks palicis zemnieku solis.

Citās dzīves sfērās, ikdienas dzīve sa-
glabā to pašu spraigumu, kā vasaras vai 
pavasara periodā. Būtu jāpabeidz iesāktie 
projekti, tomēr, vai tas izdosies, māc lielas 
šaubas. Novadam šogad nepaveicās ar 
darbu izpildi velo – gājēju celiņa izbūves 
projektam, darbu pabeigšanas termiņš 
jāpagarina Dunavas ūdenssaimniecības 
projektam. Aizkavējas Rubeņu bērnu dār-
za un Zasas pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas siltināšanas darbu uzsākšana 
iepirkuma pārsūdzības dēļ. Ja tas nebūtu 
noticis, darbi, kurus varētu veikt, kā, pie-
mēram, logu, jumta seguma nomaiņa, jau 
būtu uzsākti.

Priecē mūsu novada biedrību veikums, 
kuros, neskatoties uz birokrātijas šķēr-
šļiem, realizē sabiedrībai ļoti vajadzīgus – 
lielākus un mazākus projektus. Viegli tas 
nav. Taču, saprotot, ja mēs gribam uzlabot 

sev apkārtējo vidi, dažādot atpūtas iespē-
jas, piedāvāt pakalpojumus tūristiem, tad 
cita ceļa nav. Leader + programmā 1/3 
daļa projektu ir realizēta un vēl notiek īs-
tenošanas stadijā Jēkabpils novadā. Jāap-
bruņojas ar lielu pacietību un neatlaidību, 
un jāstrādā, uzkrājot pieredzi nākošām 
iecerēm.

Šis rudens atnācis ne tikai ar savu ilgo 
krāsu bagātību, bet arī ar mēreno un pat sil-
to laiku, kas ļauj katlu mājas kurināt ar ne-
lielu jaudu un līdz ar to apkures rēķini būs 
mazāki. Taču starptautiskie klimata progno-
zēšanas dienesti prognozē, ka ziema varē-
tu būt diezgan auksta. Un, lai izvairītos no 
nepatīkamiem pārsteigumiem, katram dzī-
vokļa īpašniekam, īrniekam, iestāžu vadītā-
jiem nopietni jāpārskata ne tikai kurināmā 
krājumi, bet arī tās iespējas, kas ļautu siltu-
mu saturēt ēkās, nesildot ārā gaisu. Siltu-
ma taupīšanas pasākumi vēl ir izdarāmi, jo 
ziemā, liekas, nekas nav svarīgāks kā silts 
un gaišs mājoklis vai darba vieta.

Edvīns Meņķis

Iekavējušies darbi jāpaveic

Godina Stiprās ģimenes 
pasākumā „Dzīves gadu 
gredzenus izdzīvojot”

Pie Jēkabpils novada Zasas kultūras 
nama saules staru apmirdzētas – dzelten-
sarkanās kļavu lapas virpuļojot vējā, klāj 
zemi un pārvērš to citās krāsās. Laikam jūt, 
ka vakarā šeit gaidāmi ciemiņi – Jēkabpils 
novada Stiprās ģimenes.

Pasākums „Dzīves gadu gredzenus 
izdzīvojot” notiek jau otro gadu. Šogad 
Jēkabpils novadā sudraba, pērļu, rubīna, 
zelta un dimanta kāzu jubilejas svin 97 ģi-
menes, kas ir par 6 ģimenēm vairāk nekā 
2010. gadā. Sīkāk pa jubileju veidiem sa-
dalījums ir sekojošs:

Sudraba kāzas (25 gadu kāzu jubileju) 
svin 31 pāris, pērļu kāzas (30 gadu kāzu 
jubileju) – 30 pāri, rubīna kāzas (40 gadu 
kāzu jubileju) – 17 pāri, bet zelta kāzas (50 
gadu kāzu jubileju) svin 17 pāri un dimanta 
kāzas (60 gadu kāzu jubileju) – 2 pāri.

Uz pasākumu bija pieteikušies 19 pāri, 
bet ieradās – 16. 

Laulība savieno divus atsevišķus ceļus 
vienā, tā dod divām dzīvēm uzdevumu un 
dubulto katras spēku, lai to paveiktu. Lai-
mīga laulība nes sevī mieru un drošības 
sajūtu, kas neizgaist pat dzīves nestundās. 
Visi šī gada kāzu jubileju pāri ir tikuši pāri 
savām dzīves nestundām, un kā aplieci-
nājums tam, saņēma speciāli sagatavotas 
kāzu jubileju apliecības.

Sudraba kāzu apliecības tika pasnieg-
tas Sandrai un Aleksandram Podvins-
kiem, Marutai un Jurim Krūmiņiem, 
Maijai un Valdim Lapiņiem, Ingrīdai 
un Varim Buculāniem, Anitai un Mārim 
Baltmaņiem.

 Pērļu kāzu apliecības tika aicināti sa-
ņemt Aina un Jānis Daukstes, Judīte un 
Jānis Gaidi, Anita un Jānis Okmaņi, Zel-
tīte un Agris Daudzvārdi, Zane un Guntis 
Caunes, Daina un Agris Alandi.

Rubīna kāzu apliecības svinīgi tika 
pasniegtas Geņai un Jānim Zariņiem, 
Modrai un Valdim Vietniekiem, Verai un 
Gunāram Kārkliņiem, Intai un Ārijam 
Strožiem.

Jēkabpils novada visstiprākās ģime-
nes ir tās, kuras šogad svin Zelta kāzas. 
Zelta kāzu gaviļnieki Lolita un Jānis Pa-
stori tika aicināti saņemt Zelta kāzu ap-
liecību. Pēc apliecības saņemšanas Zelta 
kāzu jubilāri tika aicināti pasēdēt tikai vi-
ņiem sagatavotos – izpušķotos Goda krēs-
los, kuros sēžot, varēja baudīt tieši viņiem 
veltītu priekšnesumu Ābeļu pagasta vīru 
ansambļa „Pieci plus”... skanīgajā un tik 
ļoti izjustajā izpildījumā.

Pēc svinīgi izsniegto kāzu jubileju ap-
liecību izsniegšanas gaviļniekiem, Jēkab-
pils novada priekšsēdētāja vietniece Aija 
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 Sagaidot mūsu valsts 93 dzimšanas 
dienu, devāmies viesos pie diviem no 
gados vecākajiem novada iedzīvotājiem 
– Vilmas Kancānes Rubenes pagastā un 
Ādolfa Mikulāna Dignājas pagastā. Vil-
mas kundzes mūžs skaitāms par veselu 
gadu garāks nekā Latvijas neatkarības 
– viņa dzimusi 1917. gadā un izdzīvojusi 
visus pārmaiņu un karu laikus. Ādolfam 
Mikulānam gan gadu skaits vēl nav tik 
ražens, toties – dzimšanas diena svina-
ma reizē ar Latviju – 18. novembrī, un 
šogad tiks sagaidīti 89 gadi,  kuros  pie-
dzīvoti visdažādākie laiki. 

Vilma Kancāne (Spārīte)
Dzimusi 1917. gada 20. martā – Sibīri-

jā, Tomskas apgabalā,  augusi Slatē. Jau 
no mazotnes mācījusies tautas dziesmas, 
darbojusies Slates pašdarbības teātrī 
un dziedājusi Rubeņu korī. Teātra izrādē 
„Trauslā meitene” spēlējusi galveno lomu 
un ar šo izrādi devušies 17 izbraukuma 
izrādēs. Mēģinājumu dienās darbi tika 
padarīti ātrāk, lai laikus varētu doties uz 
mēģinājumu. Rubeņu koris, kurā dziedāja 
Vilma, tolaik bija lielākais Ilūkstes apriņķī. 
Dziedājusi pirmo soprānu. Mīlestība pret 
dziesmu, mūziku turpinās vēl šodien. Vil-
mai ir 94 gadi, atmiņa vēl ir ļoti laba, vārdi 
zināmi, ja tik meldiņš skan var dziedāt līdzi. 
Pārcilājot Vilmas 3 lielās dziesmu klades 
skaistā rokrakstā var atrast senākas un ne 

tik senas dziesmas. Tas ir tikai īss Vilmas 
dzīves pārskats, visām tik gara mūža epi-
zodēm būtu nepieciešams lielāka apjoma 
romāns, tomēr – šeit atspoguļosim mazliet 
no dzīves gaitām. 

Iespaidīgs ir Vilmas atmiņu stāsts no 
Sibīrijas:

„Tomskā dzīvoju līdz trīs gadu vecu-
mam, vecāki bija devušies bēgļu gaitās, 
un, Pirmajam pasaules karam beidzo-
ties, atgriezāmies Latvijā. Bet es atceros 
gan, atceros! Mani vecāki dzīvoja tādā kā 

dzelzceļa stacijas mājā, bet  vecvecāki – 
pāri sliedēm, zemnīcā. Un es, tāds mazs 
kunkulis, vēlos pie vecāsmātes ciemos. 
Nakti arī, tur bija tāda mēnesnīca – gaišs 
kā dienā! Latvijā tādu neatceros redzējusi. 
Vienu nakti, vecāmāte man saka: „Es tev 
parādīšu Sibīrijas vilkus, kad tad vēl tādus 
redzēsi!” Un, atceros kā šodien – izkāp-
jam mēs pa trepītēm no tās zemnīcas ārā( 
man liekas, ka ļoti augstu jākāpj), un tur, 
spožā mēnesnīcā gar mežmalīti skrien tas 
vilku bars! Vai dieniņ, kādi divdesmit vilki, 
un barvedis – krietna kumeļa lielumā un ar 
vējā plīvojošām krēpēm! Tiesa gan, Latvi-
jā tādus vilkus negadījās redzēt, kaut laiki 
bija tādi, kad sliktākas būtnes par vilkiem 
pa ceļiem staigāja... bet bailes iet caur 
mežu man vienmēr ir bijis. Tad tikai dzie-
dāju un dziedāju – skaļā balsī un visu ceļa 
gabalu, cik nu bija jāiet!”

Vilmas dzimta nāk no Mazlates, tur 
arī visi pēc Sibīrijas atgriezušies – vecāki 
kopā ar Vilmu un brālīti, Latvijā dzimuši vēl 
divi brāļi un māsa. Vecvecākiem Mazslatē 
piederējušas 3 pūrvietas zemes, tolaik šai 
ciemā pavisam bijušas 36 šādas saimnie-
cības. Uz skolu gan iznācis iet tālu – septiņi 
kilometri, un kādi četri no tiem caur Slates 
silu. „Toties gājām visi kopā, kādi piecpad-
smit bērni no Mazslates vien. Katram sava 
maizes lādīte līdzi, nedēļas beigās gan 
vairs nebija ko ēst, tad nu visi dalījās ar to, 
kas nu kuram atlicis.”

Raginska aicināja visus šī gada gaviļniekus 
uz vakara pirmo tostu. Bet ar to pasākuma 
oficiālā daļa vēl nebeidzās. Pēc kopīgā to-
sta, vakara vadītāja Inita Beinaroviča, kopā 
ar grupu „Leivēri” gaviļniekiem – vīriem lū-
dza, lai viņi savas mīļās sieviņas paņem pie 
rokas un dodas nodejot pirmo valsi.  

Svinīgās daļas izskaņā tika teikti pal-
dies vārdi tiem, kas palīdzēja pie pasā-
kuma organizēšanas un tajā piedalījās. 

Un tie ir: Ābeļu pagasta vīru ansamblis 
„Pieci plus”(vadītājs Romāns Kielbickis), 
Dignājas kultūras nama sieviešu vokā-
lais ansamblis (vadītāja Aīda Bikauniece), 
Dunavas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis (vadītāja Laine Zeile), Rubenes 
kultūras nama jauktais ansamblis (vadītāja 
Sandra Radiņa) un Zasas kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Iveta 
Bērziņa). Paldies Jums par jaukajām dzies-

Zelta pāris Lolita un Jānis Pastori Goda krēslos.

mām un skaisto izpildījumu!
Tāpat liels paldies par atbalstu un pa-

līdzību pasākuma organizēšanā, kā arī 
gaviļnieku pāru apzināšanā, jāsaka Ābeļu 
tautas nama vadītājai Svetlanai Koriņe-
vai, Dignājas kultūras nama vadītājai Intai 
Strožai, Dunavas kultūras nama vadītājai 
Anitai Ozoliņai, Kalna kultūras nama vadī-
tājai Sandrai Vecumniecei, Leimaņu tautas 
nama vadītājam Gintam Audzītim, Rube-
nes kultūras nama vadītājai Intai Tomānei 
un nama mātei Anitai Ķikutei – Zasas kultū-
ras nama vadītājai.

Neticami, ka laiks tik ātri skrien uz 
priekšu, un, nu jau pagājuši 25, 30, 40, 50 
gadi, kopš Jūs, augsti godātās Jēkabpils 
novada Stiprās ģimenes, viens otram tei-
cām „jā” vārdu. Tas ir brīnišķīgi, ka vīram 
un sievai kopā jāiemīlās atkal un atkal. Lūk, 
tā ir laulības īstenā būtība – palīdzēt viens 
otram visā pilnībā būt cilvēkiem, pastāvī-
gām un atbildīgām būtnēm, kuras nebēg 
no dzīves un no visa, ko tā mums sniedz. 

Novēlu Jums visiem katrā kāzu jubilejā 
iemīlēties vienam otrā no jauna un cik ie-
spējams, biežāk viens otram atkārtot: cik 
labi, ka tu man esi! Lai gadi Jūs aizvien 
vairāk satuvina!

Ar cieņu, Aļona Semeiko, Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Latvijas līdzgaitnieki
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Pēc skolas Vilma  Aknīstē  izmācīju-
sies par šuvēju, jo tik lielas saimes uztu-
rēšanai zemes bijis par maz. „Kad biju 
gadus 16 veca, tēvs izrentēja Sila krogu. 
Kur tas ir? Nu, tur, kur bērni staigā mel-
nām mutēm no mellenēm! Tā tas ir vēl 
tagad. Tur dzīvojām kādus trīs gadus, 
kroga māja bij` diegan jocīga, tur arī 
vaņģinieki kādreiz turēti, ķēdes pie sie-
nām karājās...”  

Vilma agri nonākusi precētas sievas 
godā: „Noprecēju lielsaimnieku Kancānu, 
jauna biju un smuka! Nu nezin, ja viņa 
vecāki būtu dzīvi bijuši, vai man tas būtu 
izdevies,”šķelmīgi nosmaida vecā kun-
dze. Tad arī drīz vien sākušies pārmaiņu 
laiki. Vīrs Valdemārs bijis Aizsargu priekš-
nieks, un jau 1941. gadā arestēts un izsū-
tīts. Vilma ar mazajiem bērniem saimnie-
kojusi viena pati. Pavisam uzaudzinājusi 
četrus bērnus – divas meitas un divus dē-
lus. Kā traģiskāko laiku viņa atzīmē 1945. 
gadu, kad arestēta un ielikta Ilūkstē cie-
tumā, mājās palikuši divi mazuļi un veca 
tante. „Tur gulējām uz grīdas divas nedē-
ļas, kādas sešas sievietes. Pēc tam mūs 
ar kājām dzina uz Daugavpili, uz tiesu. Vi-
sas citas notiesāja uz 2 gadiem, bet man 
bija advokāts, tad izlaida laukā bērnus ap-
raudzīt. Kad pārnācu mājās – tā bija  tuk-
ša, viss izlaupīts, gan lopi, gan  mantas, 
mēs ar tanti nezinājām, ko bērniem dot 
ēst. Bija gan arī labi cilvēki, palīdzēja ar 
pārtiku. Tāpat tiesnese bija tā, kas teica, 
lai pārceļos prom no pagasta, tad skaitī-
šos pazudusi, un viņa mani nemeklēs.” Tā 
arī darījuši, pēckara gados Vilma ar bēr-
niem dzīvojuši gan Viesītē, gan Odzienā, 
gan Dignājā. 1957. gadā aicināti atgriez-
ties mājās, bet – dignājieši negribējuši 
laist prom. Tikai tad, kad teicu: „Man no 
Daugavas bail! Tad gan palaida...” Tā no 
vīra dzimtajās mājās Mazslatē Vilma dzīvo 
visus šos gadus, šobrīd – kopā ar meitu, 
mazmeitu un mazmazdēlu.  

Šo laiku – no 1957. gada gan Vilma 
atzīmē kā skaistu un labu – gan teātris 
spēlēts, gan korī dziedāts, gan austs un 
rokdarbi strādāti. Aŗī godos gājusi par 
saimnieci.  Protams – arī darbā gan bijis 
jāiet, un no šodienas raugoties, palaikam 
liekas – kā gan spēka visam pieticis? „Vil-
ma bija viena no manām labākajām paš-
darbniecēm,” stāsta Ārija Vanaga, kura 
tolaik vadīja Slates kultūras dzīvi,” vien-
mēr visur bija klāt, pati piedalījās un citus 
uzmundrināja.”

„Man bija 54 gadi, kad noliku braukša-
nas tiesības un nopirku moskviču, re kā! 
Braukšanas eksāmenā gan pirmajā reizē 
izkritu, bet tas jau nekas, ar otro reizi noli-
ku ka skan! Un tad jau bija cita dzīve, visur 
varēja paspēt. Tas arī bija mans labākais 
dzīves laiks...” 

Arī šobrīd Vilmas kundze par dzīvi ne-
sūdzas – ir optimistiska, ar gaišu prātu un 
labu atmiņu apveltīta. Lai veselība un dzī-
vesprieks, bagātā mūža gadus ritinot! 

Otru Latvijas 
līdzgaitnieku – Alfonu 
Mikulānu – apciemojam 
„Goču” mājās Dignājas 
pagastā.

„Mikulāna kungs ir mācījis vismaz trīs 
dignājiešu paaudzes,” stāsta viens no viņa 
skolniekiem Ivars Bērziņš, kurš ir laipni pie-
kritis būt par ceļvedi uz Mikulānu mājām, 
„Un jāsaka, ka viņš bija izcils skolotājs, 
mācīja ģeogrāfiju un vēsturi, diezgan sa-
režģītus priekšmetus. Es pēc viņa mācītā 
vēl šodien atceros daudzus ģeogrāfijas 
jautājumus, kas citiem maniem vienau-
džiem sen jau aizmirsušies.”

Dignājas pamatskolu Alfons Mikulāns 
vadījis 17 gadus, pirms tam bijis skolas 
direktors Aknīstē, Elkšņos, Rubenē, Rau-
dā – kopumā 30 gadus. „Nu pavisam man 
pedagoģiskā darba stāžs ir 49 gadi,” ar pa-
tiesu lepnumu saka skolotājs. 

Līdz šim darbam viņu aizveduši raibum 
raibi likteņa līkloči un... liela veiksme. „Jā, 
Dievs mani sargāja,” Mikulāna kungs atzīst, 
„Tik daudzi gāja bojā tajos laikos.” Un, uz-
klausot viņa dzīves gājumu cauri Otrā pa-
saules kara gadiem, tam nevar nepiekrist.

„Dzimis esmu Bebrenes pagastā. Pats 
mācījos lietuviešu skolā, lietuviski, jā. Jo 
tur visas grāmatas deva par brīvu, ēdināja 
arī. Pavisam taču Subatē bija četru tautī-
bu skolas – latviešu, krievu, lietuviešu un 
ebreju. Tādēļ, kad aizgāju uz Rīgu, uz vi-
dusskolu, brīvi pārvaldīju piecas valodas 
– latviešu, krievu, vācu, poļu, lietuviešu. 
41. gadā mani taisni no skolas sola krievi 
paņēma tā kā uz apmācībām, tā kā darba 
dienestā, laikam jau to pašu valodu dēļ. 
Nu, dzīvojam Bolderājā, kaut ko strādā-
jam, ierindā soļojam. Te, vienu dienu dzir-
dam – karš sācies! Sadzina visus vagonā, 
durvis noslēgtas, tādi lopu vagoni bija, nu 

ja, pa spraugām tik kaut ko varēja redzēt. 
Domājām – bēgsim! Bet nu, vēl tā kā ne, 
vēl tikai Pļaviņas, lai tiekam tuvāk Daugav-
pilij, pie mājām. Izbēgt nepaguvām, naktī 
mūs izlaida kaut kur mežā, dzirdam tikai 
– visapkārt šauj. Nekādas vadības mums 
nebija, neviens nezināja ko darīt. Tikai „po-
ļitruks”, tāds pats puika kā mēs, pistole vi-
ņam bija ar auklu pie siksnas piesieta, tas 
kaut ko teica. Nu, rīta gaismā no mūsu 400 
puišiem tikai kādi 60 bija palikuši dzīvi....... 
Tad mūs ar otru puisi – Nikolaju Slapkov-
ski- sūtīja uz tuvējām mājām pēc maizes, 
jo nekādu pārtikas krājumu jau arī nebija. 
Nu gan nodomājām – bēgsim. Izbēgām ar. 
Tikām pāri Daugavai, pēc tam atkal cēlā-
mies atpakaļ, caur mežiem tikām līdz Su-
sējai. Tur saimnieks mums iedeva kādas 
nebūt drēbes, makšķeri un spainīti rokās, 
lai ejam gar upītēm mājās. Atnācām. Tak, 
ko nu darīt? Dokumentu nav, nezinu ko 
iesākt. Pieteicos pagastā, un tā vadītājs 
teica – pastrādāsi pusgadu bez algas, 
iedošu pasi. Tā arī notika. Ko es? Ne nu 
nobijos, nekā, braucu uz Daugavpili, pie-
teicos Vācu pārvaldē darbā – valodas taču 
zinu, izglītība arī ir! Tā nu mani 42. gadā 
no turienes iesauca vācu armijā, laikam 
jau to pašu valodu dēļ ielika izpalīgos, ap-
sardzē. Ar vācu armiju bijām Abrenē, Lu-
bānā, tad Lietuvā, Jonavas apriņķī. Un re, 
sagadījos kopā ar to pašu puisi – Nikolaju. 
Nolēmām – bēgsim atkal! Un taču izdevās 
arī šoreiz... Aizgāju uz tēva mājām, visu 
ceļu likās, ka kāds man saka, kur jāiet, kur 
ne. Un – mājās man saka: Kā tu atnāci? 
Pilns mežs ar vāciešiem! Mājās noslēpties 
nekādi nevarēja, tad aizgāju pie mežabrā-
ļiem, tur lietuvietis bija vadītājs. Bet, ne cik 
ilgi – krievu „istrebiķeļi” viņus aplenca, arī 
manas tēva mājas bija aplenktas. Bet man 
atkal kaut kā izdevās tika no meža laukā 
dzīvam. Ko tad darīju? Ko, ko – aizgāju pie 
krieva pieteikties kā brīvprātīgais! Visu lai-
ku gan sirds trīcēja, ka neuzzina par vācu 
armiju, bet – atkal paveicās, Dievs nosar-
gāja. Tā tiku uz fronti vēlreiz – 1944. gada 
29. decembrī nosūtīja uz Kaļiņingradas 
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Septembra mēnesī Čehijas pilsētā Brno 
norisinājās Eiropas čempionāts vieglatlētikā 
bērniem. Latvijas izlases sastāvā šajās sacen-
sībās piedalījās Viesītes Sporta skolas vieglat-
lētikas nodaļas audzēkne, Ābeļu pamatskolas 
skolniece Laine Donāne. Sacensības sākās ar 
grandiozu atklāšanas gājienu stadionā. Pirma-
jā sacensību dienā Laine piedalījās bumbiņas 
mešanā  un  ar rezultātu 56,48 metri iekļuva fi-
nālā. Fināla metieni notika nākošajā dienā,kur 
sacensību spriedzi palielināja nelabvēlīgie laika 
apstākļi, jo visas dienas garumā pamatīgi lija.  
Taču, neskatoties uz sarežģītajiem blakusfakto-
riem, Lainei izdevās uzrādīt  personīgo rekordu 
– 60,08 metri, kas viņu ierindoja trešajā vietā 
un tika izcīnīta bronzas medaļa. Otrai vietai bija 

zaudēti tikai 15 centimetri! Uzreiz pēc bumbiņas 
fināla notika sacensības šķēpa mešanā (600 g), 
kur sacentās 1997. g. dzimušās  un jaunākas 
meitenes. Laine šajā grupā bija vienīgā 1998. 
gada pārstāve. Priekšsacīkstes bija veiksmīgas, 
tika izcīnītas tiesības startēt finālā. Galarezul-
tāts – 33,44 metri un izcīnīta augstā 4. vieta, bet 
līdz  1. vietai  pietrūka tikai 6 metri. Laines debija 
Eiropas sacensībās izdevās godam, gaidīsim 
jaunus sasniegumus! Gaidīsim labus rezultātus 
arī no citiem Ābeļu pamatskolas skolēniem, jo 
kopš 2011. gada janvāra  Ābeļos ir divas Vie-
sītes Sporta skolas vieglatlētikas grupas, kur 
bērni var apgūt dažādu vieglatlētikas disciplīnu 
pamatus un pilnveidot savas prasmes.

Tatjana Donāne

apgabalu. Pēc kara  divus gadus strādāju 
Maskavā, tur bija briesmīgs bads. Demobi-
lizēja arī 29. decembrī, tad atgriezos Dig-
nājā. Vispār – 29. decembris man dzīvē ir 
svarīgs datums, šai datumā arī 1952. gadā 
apprecējos ar savu Ainu!” 

Šajos kara gados piedzīvotais patie-
šām liecina par neticamu veiksmi, un arī 
– drosmi, optimismu un azarta pilnu attiek-
smi pret visām dzīves norisēm. Visas šīs 
īpašības Alfona Mikulāna acīs dzirkstī arī 
šodien. Arī kara gadu stāstos jūtamas ne 
traģiskas noskaņas, bet dzīvesprieks un 
azarts. Arī medīt esot iemācījies kara ga-
dos, Kaļiņingradā. „Oho, aktīvs mednieks 
biju visus Dignājas gadus, arī kolektīva va-
dītājs, tas man ļoti patika.”

- Cik tad ilgi medījāt, līdz gadiem 80 
droši vien? – jautāju. „Kur nu! Vismaz 85 
man jau bija, kad vēl par dzinēju gāju!” Arī 
šodien Alfons ir aktīvs pagasta pasākumu 
apmeklētājs, no mazas glāzītes arī nemaz 
neatsakoties un danci uzgriezt  arī varot. 

Šobrīd Dignājas „Goču” mājās – pavi-
sam netālu no Dignājas pamatskolas – viņi 
dzīvo divatā ar sievu Ainu Mikulāni, kura ir 
pazīstama kā Dignājas novadpētniecības un 
folkloras materiālu vācēja. Arī patlaban abi ir 
aizņemti un nodarbināti – Ainas kundze kārto 
mūža gaitās savāktās materiālu mapes, Al-
fons – lasa avīzes un grāmatas, rūpējas par 
saimniecību, apmeklē pasākumus. Saimnie-
kot palīdz arī bērni – dēli Viesturs un Ainis, 
kuri dzīvo tepat Dignājā, un meita Sarmīte, 
kuru darba gaitas aizvedušas citur. 

Kurš periods no dzīves pašam liekas 
visgaišākais un jaukākais?

„Vai, skolā man ļoti patika, tie bija tie-
šām labi gadi,” no sirds saka Alfons, „Ar 
bērniem man bija viegli saprasties. Biju arī 
bargs, kā nu ne, sarāju, kad vajag – bet, tad 
tūlīt pēc piecām minūtēm atkal bijām drau-
gi. Dusmas ilgi turēt nedrīkst. To iemācījos 
no slavenā pedagoga Jāņa Menča.” 

Iespējams, tieši prasme ilgi neturēt 
dusmas un izbaudīt dzīvi kā aizraujošu pie-
dzīvojumu, rada to gaišo noskaņu, kas sa-
glabājās pēc viesošanās Mikulānu mājās. 
Viņu dāvātie sārtie āboli vēl tagad man stāv 
uz loga – lai atgādinātu par cilvēkiem, kuri 
piedzīvojuši un paveikuši neticami daudz 
savā garajā dzīves laikā, saglabājot možu 
prātu un labvēlību pret pasauli.  

Dignājas bibliotēka šo rudeni un ziemu 
sagaida ar prieku – mājīgi izremontētajā 
kabinetā bibliotēkas saimniece Dace Alk-
šāre ar smaidu sagaida viesus un apmek-
lētājus. Prieka iemesls ir nupat noslēdzies 
kosmētiskais remonts, kura ietvaros telpās 
iebūvēta arī jauna krāsns. Remonts veikts 
par Dignājas pagasta pārvaldes līdzek-
ļiem saimnieciskā kārtā – tas nozīmē, ka 
naudiņa tērēta tikai materiālu iegādei, bet 
visus darbus veikuši pārvaldes komunā-
lās saimniecības darbinieki savām rokām. 
Līdz ar to – remonta izmaksas, salīdzinoši 
ar iegūto rezultātu, ir ļoti nelielas. Bibliotē-
kā nu valda pavisam cita noskaņa – apkār-

tējo māju bērni, kas ir vieni no centīgāka-
jiem bibliotēkas apmeklētajiem, varēs lasīt 
grāmatas un spēlēties siltumā un drošībā. 
„Pie lasīšanas gan viņi ir jāpieradina,” stās-
ta Dace Alkšāre, „Vairāk mūs vilina datori. 
Bet – man ir arī savi noteikumi. Vispirms 
kopā lasām grāmatas, un tikai tad var lie-
tot datoru.” Bibliotēkai netrūkst arī pieau-
gušo lasītāju, saka Dace: „Mums lietotāju 
sarakstā ir 200 cilvēki, no pagasta kopējā 
iedzīvotāju skaita, kas nupat jau ir mazāks 
par 600 cilvēkiem, tas ir liels procents. Fi-
nansējums jaunākās literatūras iegādēm ir 
pilnīgi pietiekams, arī preses izdevumiem 
naudiņas pietiek – pasūtām „Brīvo Dau-
gavu”, „Jauno Vēstnesi”, „Latvijas Avīzi”, 
arī žurnālus – „Ievas māja”, „Ievas dārzs”, 
„Ievas veselība”; šos izdevumus mūsu cil-
vēki lasa vislabprātāk. Ir jau mēģināti arī citi 
izdevumi, taču tie tādu atsaucību neguva.” 
Novembra sākumā bibliotēkā plānots rīkot 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļu. 

Daudzdzīvokļu mājā, kurā atrodas Dig-
nājas bibliotēka, ir izremontēta arī kāpņu 
telpa, tāpat – tās iedzīvotāji tika mudināti arī 
paši sakopt apkārtni. Un – mudinājums ir 
atradis dzirdīgas ausis, jo saulainā rudens 
pēcpusdienā pie šīs mājas talkoja visi, sā-
kot ar mazuļiem, kas tikko sākuši staigāt.

Mājīgas telpas ieguvusi Dignājas bibliotēka

Eiropas bronzas medaļa ceļo uz Ābeļiem
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Pašvaldības speciālisti apgūst jaunu pieredzi

Laikā no 11. – 16. oktobrim četri cilvēki 
no Jēkabpils novada pašvaldības – Edvīns 
Meņķis, Gints Audzīts, Inta Tomāne un 
Gunta Dimitrijeva piedalījās starptautiskajā 
Eiropas Savienības Mūžizglītības program-
mas Grundtvig apakšprogrammas projekta 
Comtour sanāksmē Glāzgovā, Lielbritānijā.

Sanāksmes laikā dalībnieki no Somijas, 
Latvijas, Spānijas un Skotijas apmeklēja la-
bas prakses piemēru vietas, kur apguva jau-
nu pieredzi izglītības, tūrisma pakalpojumu 
un vietējo resursu efektīvas izmantošanas 
jomās, kas kompleksi nodrošina teritorijas 
attīstību. Pieredzes apmaiņa un tikšanās ar 
vietējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
deva iespēju ne tikai redzēt, bet arī izzināt, 
kā cilvēki strādā valstī, kur ir samērā skarbi 
apstākļi. Pārdomātā plānošana, mārketinga 
pasākumi, nodrošinātā augstas kvalitātes 
infrastruktūra, kā arī laba un elastīga izglītī-
bas sistēma nodrošina tūrisma kā svarīgas 
nozares attīstību visā Skotijā. Mozervellas 
(Motherwell) koledžas, Kaledonijas (Ca-
ledonian) universitātes, bijušo industriālo 
teritoriju New Lanark, kur tagad ir ierīkots 
atraktīvs muzejs, ražotnes un kultūrvēstu-
risko vietu Glāzgovas un Edinburgas apkār-
tnēs apmeklējumi deva iespēju ikvienam no 
sanāksmes dalībniekiem pārliecināties, ka 
profesionālas zināšanas, jauna pieredze un 
inovatīvas idejas var dot pozitīvu rezultātu, 
lai attīstītu uzņēmējdarbību, un, ka vienuviet 
veiksmīgi var sadzīvot mazie uzņēmumi ar 
lielākiem. Latvijas sanāksmes dalībnieku 
iespaidi ir spilgti un atspoguļo tās izjūtas, 
kuras ir radušās brauciena laikā. 

Gints Audzītis, Leimaņu tautas nama va-
dītājs: „Ceļot ar lidmašīnu līdz šim nav gadī-
jies, tādēļ nokļūšana līdz Skotijai bija pirmais 
spilgtais notikums. Glazgova mūs sagaidīja 
ar patīkami mēreniem laika apstākļiem. Ceļā 
no lidostas uz tikšanās vietu Motherwellas 
koledžu ievērojām, ka šeit ir ļoti populāra 
golfa spēle. Motherwellas koledžā mūs sa-
gaidīja starptautiskās sanāksmes dalībnieki. 
Kopīgi noklausījāmies Skotu draugu sniegto 
koncertu un iepazīšanās vakariņās baudī-
jām skotu nacionālos ēdienus, tai skaitā arī 
„Haggis”. Sanāksmes organizētāji piedāvā-
ja plašu un interesantu darbības plānu.

Motherwellas kledžas un Glasgovas Cal-
ledonian universitātes apmeklējums sniedza 
priekšstatu par profesionālās un akadēmis-
kās izglītības organizēšanu. Pasaules mē-
roga kultūrvēstures mantojuma vietā New 
Lanark apskatījām angļu sociālista – utopista 
Roberta Ouena veidoto aušanas manufaktū-
ru. Apmeklējot Hampdenas stadionu nācās 
secināt, ka golfs tomēr nav nacionālais sporta 
veids. Futbols skotiem noteikti ir pirmajā vietā. 
Šim sporta veidam stadiona teritorijā ir izvei-
dots interesants muzejs.

Savādāks priekšstats par Skotiju radās 
dodoties uz „Glengoyne” viskija darītavu. 

Skotijas ziemeļu daļa atšķīrās no vidienes 
ar reljefu un skarbāku dabas ainavu. Lekci-
jā un ekskursijā, kurā vizuāli tika apskatīts 
viskija tapšanas process radās izpratne par 
šī dzēriena nozīmi skotu kultūrā. Ar nepa-
cietību gaidīju braucienu uz skotu galvas-
pilsētu Edinburgu. Manā skatījuma tas bija 
visspilgtākais notikums brauciena laikā. 
Daudz lasītais un vēstures stundās apgū-
tais nu bija reāli apskatāms. Interesantas 
un atraktīvas ekspozīcijas nodrošināja 
viegli uztveramu informāciju par vēsturē 
labi zināmiem notikumiem. Noslēguma 
vakars tika aizvadīts sarunās par turpmāka-
jiem plāniem. Skotu draugi sagādāja patī-
kamu pārsteigumu – „skotu nacionālo deju 
vakaru”. Šķiršanās laikā dalībnieki runāja 
par uzsāktās sadarbības turpināšanu.”

Inta Tomāne, Rubeņu kultūras nama 
vadītāja: „Mani ļoti saistīja skotu tautas tra-
dīcijas, īpaši mūzika, un nacionālā virtuve. 
Skoti ļoti lepojas ar savas tautas tradīcijām. 
Daudzviet varējām redzēt skotu vīriešus 
valkājot tradicionālos skotu svārkus”.

Apkopojot brauciena dalībnieku novēr-
tējumu par ieguvumu profesionālā jomā, 
visi atzina, ka brauciens ir devis labu iespēju 
pilnveidot savas prasmes. G. Audzītis: „Jau-
ni kontakti, iespaidi un zināšanas mobilizē 
pašvaldības darbinieku uz produktīvāku un 
radošāku darbību.” I. Tomāne: „Strādāju kul-
tūras namā, organizēju pasākumus. Vasaras 
pasākumi saistīti ar tūristiem, kuri apmeklē 
dabas parku, kur notiek pasākumi. No re-
dzētā Skotijā radās dažas idejas, kā popu-
larizēt tradīcijas un savu nacionālo ēdienu.”

Edvīns Meņķis, Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs: „Sanāksmes laikā valdīja 
dalībnieku draudzīgā un atvērtā atmosfēra. 
Plānotā programma tika apgūta ļoti veiksmī-
gi un pilnā apjomā. Skotiju gadā vidēji ap-
meklē apmēram 12 miljoni cilvēku. Tūrisms 
ir ceturtā ienesīgākā nozare valstī. Tas notiek 
pateicoties nopietnai, vienotai valstiskā līme-
nī atzītai politikai. Ļoti liela uzmanība tiek pie-
vērsta tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglī-
tošanai, kas ir pamats uz klientu vajadzībām 
orientētas pieejas veidošanai. Vizītes rezultā-
tā ir uzlabojušās manas sociālās prasmes un 
apgūta jauna pieredze.”     

Par nozīmīgākiem personīgiem ieguvu-
miem G. Audzītis uzskata iegūtās zināšanas 
par skotu vēsturi un tradīcijām, jauniegūtos 
somu, spāņu un skotu draugus, priekšstatu 
par tūrisma industrijas organizēšanu Skoti-
jā, kā arī ceļošanas prasmes. I. Tomāne uz-
skata, ka viņas ieguvums ir Skotijā redzētie 
pozitīvie piemēri, kas būtu noderīgi tūrisma 
attīstībai Latvijā. New Lenarkā spilgti palika 

atmiņā vienkāršais fabrikas meitenes An-
nijas stāsts, īpaši atraktīvais veids, kā tas 
tika piedāvāts apmeklētājiem. Viņi noderīga 
šķiet Kaledonijas Universitātē demonstrētā 
prezentācija par tūrismu, par to, kā Skotijā 
strādā ar mērķa grupām un valstīm tūrisma 
jomā. Tikšanās laikā, kamēr pārējie dalībnie-
ki iepazinās ar Motherwell koledžu, koordi-
natori kopā ar Motherwell koledžas vadību 
un Glāzgovas Kaledonijas universitātes va-
dību tikās darba sanāksmē, kuras laikā ana-
lizēja līdz šim paveikto darbu, sasniegtos re-
zultātus, pārrunāja problēmas un diskutēja 
par plāniem turpmākajām kopīgajām aktivi-
tātēm šajā projektā, kā arī tika strādāts pie 
jauna projekta idejām. Katrs partneris infor-
mēja pārējos par īstenotām lokālām aktivi-
tātēm. Turpmākais svarīgākais darbs ir pro-
jekta rezultātu izplatīšana, un, lai to paveiktu 
labā kvalitātē, tiek veidota projekta mājas 
lapa. Tā kā lielākā daļa koordinatoru esam 
pazīstami jau kopš 2005. gada, tad kopīgā 
sadarbība ir droša un tās turpinājums tiek 
vienbalsīgi atbalstīts, lai īstenotu jaunus pro-
jektus, kuru pamatā būtu jauno tehnoloģiju 
pielietošanas pieredzes izplatīšana tieši ve-
cākās paaudzes iedzīvotāju vidū. Nākošajā 
– projekta noslēguma sanāksmē partneri 
tiksies 2012. gada jūnijā Kauhavā, Somijā.

Projektu 100% apjomā finansē Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programma.

Informāciju apkopoja projekta 
koordinatore G. Dimitrijeva.
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22. oktobrī sporta klubs „Slīterāni” rī-
koja kluba biedru un tā atbalstītāju, spon-

soru atpūtas pasākumu. Pasākumā tika 
pasniegti formas krekli, kuriem Jēkabpils 

Jēkabpils novada pašvaldība jau gadu 
īsteno ESF līdzfinansētu projektu „Būvinže-
niera piesaiste Jēkabpils novada pašvaldī-
bā”, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/
VRAA/01. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros 
Eiropas Sociālais fonds finansē speciālista 
atalgojumu un darba vietas aprīkojumu, kā 
arī viņa profesionālās pilnveides apmācī-
bas. Mūsu pašvaldībai ir paveicies piesaistīt 
jaunu speciālistu, kurš šajā intensīvajā būv-
niecības laikā ir vajadzīgs, lai varētu nodro-
šināt kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem 
atbilstošu būvniecības procesu ne tikai ES 
līdzfinansētajos projektos, bet arī pašu ik-
dienas darbu veikšanai. Sandris Dimants 
pašvaldībā strādā nu jau vairāk kā gadu un 
ir interesanti uzzināt, kādas ir viņa domas 
par darbu pašvaldībā. Sandris Dimants: 
„Veicot būvinženiera pienākumus Jēkab-
pils novada pašvaldībā, esmu ievērojami 
paplašinājis savas zināšanas visdažādāko 
celtniecības darbu tehnoloģijā. Kā būtiskā-
ko varu minēt tieši labiekārtošanas un ceļu 
izbūves darbus, jo tieši šiem darbu veidiem 
man nebija gan teorētisko, gan praktisko 
zināšanu bāzes. Esmu arī attīstījis savas 
zināšanas nelielajos remontdarbos, tāmēs, 
kuri bieži vien ir krietni komplicētāki nekā 
liekas no pirmā acu uzmetiena. Tas saistīts 
ar esošo materiālu un jauno būvmateriālu 
veiksmīgu kombināciju.

Kā zīmīgu pieredzi būvuzraudzībā varu 
minēt ūdenssaimniecību rekonstrukcijas, sil-
tumapgādes mezglu izbūves mezglu risinā-
jumus. Kopumā dažādu objektu uzraudzība, 
risinājumu meklēšana ir veicinājusi datu bā-
zes veidošanu, kurā esmu savācis vienkopus 
tā brīža aktuālo informāciju, kuru jebkurā brīdī 
var izmantot atkārtoti. Šī informācija ir sagru-
pēta pa darbu veidiem un būvobjektiem. 

Domāju, ka Jēkabpils novads kopumā 
var lepoties ar aktivitāti būvniecībā un es 
nevaru sūdzēties par darbu trūkumu vai 
attīstību, jo nemitīgi notiek lielāki vai ma-
zāki būvdarbi. Lai sekotu līdzi jaunākajām 
tendencēm, esmu apmeklējis dažādus se-
minārus saistībā ar būvniecību, kas ir man 
devuši jaunu pieredzi un iemaņas būvdar-
bu procesā un tā kontrolē. Domāju, ka 
darbs pašvaldībā ir attīstījis manas iema-
ņas ne tikai tehniskajā, bet arī garīgajā sa-
skarē, kas, iespējams, ir pat svarīgāk, nekā 
tīri tehniskas zināšanas, jo būvprocess ir 
daudzu attiecību kopums. Lai varētu veik-
smīgi risināt dažādas problēmas, nepiecie-
šams būt labam inženierim, kā arī labam 
psihologam, tāpēc domāju, ka tieši šādas 
zināšanas man ir devis darbs pašvaldībā.” 

Projektu 100% apjomā līdzfinansē Ei-
ropas Sociālais fonds. Kopējais budžets 
15822 Ls.

24. oktobrī amatniecības centrā 
„Rūme” notika otrā amatnieku tikšanās, 
kurā runājām par piedalīšanos Ziemassvēt-
ku tirdziņā Averojā, Norvēģijā, mūsu nova-
da sadarbības partneru pašvaldībā.

Paldies visiem, kas ieradās uz šo tik-
šanos, it īpaši tiem, kuri centīgi strādājuši 
pagājušā mēneša laikā un kuru darbi jau 
salikti uz Norvēģiju vedamo smukumu 
lādē. Elza Zakarevska un Līvija Štolniece 
ir īsti daiļamata meistari – viņu cimdus un 
zeķes pat mazliet žēl vest prom, gribētos 
tos paturēt tepat „Rūmē”, lai ir, kur rudens 
drēgnumā acis pamielot.

Pašlaik, sadarbībā ar Norvēģijas part-
neriem, esam noskaidrojuši, ka Ziemas-
svētku tirdziņš Averojā notiks 25., 26. 
novembrī, taču tiem, kas pārstāvēs mūsu 
novadu šajā tirdziņā, būs jādodas prom no 
Zasas jau 22. novembrī, un atpakaļ mājās 
nokļūsim tikai 29. novembrī. 

Ļoti patīkami, ka vai katru dienu mūsu 

novadā atklājas aiz-
vien jauni, talantīgi 
un radoši amatnieki. 
Pašlaik amatniecī-
bas izstrādājumu 
klāsts ir papildinā-
jies ar jauniem, ne tik tradicionāliem amat-
nieku darbiem – lina tamborētām rotām, 
bišu vaska svecēm un stikla rotām.

Amatniecības centrā „Rūme” ir arī citi 
jaunumi. Laukums pie ieejas durvīm skais-
ti nobruģēts ar laukakmeņiem, un turp-
māk ne apmeklētājiem, ne amatniekiem 
pavasaros un rudeņos nebūs jābrien pa 
dubļiem, lai tiktu „Rūmē”. Par to paldies 
Raismai Brandulei, ar kuras laipnu atļauju 
bija iespējams tikt pie atbilstošiem laukak-
meņiem un, protams, bruģētā laukuma iz-
veidotājiem – meistariem Laurim Okmanim 
un Raivim Veļikam. 

7. novembrī, plkst. 15:00 „Rūmē” vieso-
sies stikla apstrādes meistare Sanita Seile, 
stāstīs un rādīs stikla pērļu izgatavošanas 
smalkumus. Pūķa acis, dzīvnieku figūriņas, 
dažādās tehnikās izgatavotas lielas, mir-
dzošas un krāsainas stikla pērles – to visu 
Sanita izgatavo savā darbnīcā un labprāt 
nodemonstrēs darba procesu arī „Rūmes” 
apmeklētājiem. Visi laipni aicināti pirm-
dien, 7. novembrī, plkst. 15:00 uz šo burvju 
mākslas izrādi!

Amatniecības centrā „Rūme”

Oktobra mēnesī ir apstiprināts projekts 
“Sabiedriskā centra attīstība Kalna pagasta 
Dubultu ciemā”  Lauku attīstības program-
mas “Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietva-
ros. Projekta kopējās izmaksas 4297.80 
lati, publiskais finansējums 3868.02.

Projekta ietvaros tiks iegādāti velotre-
nažieris, universālā fitnesa stacija, sporta 

inventara komplekts, biljarda galds, tiks ie-
gādātas iekārtas (tehnika), mūzikas apska-
ņošanai, filmēšanai un nofilmētā demons-
trēšanai, kā arī dators gan portatīvais, gan 
stacionārais.iegādājoties un uzstādot šīs 
iekārtas un aprīkojumus tiks nodrošināta 
brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādoša-
na pagasta iedzīvotājiem. Projekts realizē-
jams līdz 2012. gada 31. decembrim.

Sandra Vecumniece

Pirmais LEADER programmas projekts arī biedrībai „Cerību logi” 

„Slīterānos” noticis sporta un atpūtas pasākums
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novada pašvaldība piešķīra finansējumu 
110 Ls vērtība. Iesaistoties arī biedrībai ar 
savu finansējumu tika pasūtīti un izgatavo-
ti 28 formas krekli. Uz krekla atspoguļota 
sporta kluba „Slīterāni” emblēma un spon-
soru, atbalstītāju logo.

Pasākums izvērsās ne tikai par atpū-
tas pasākumu, bet arī par sportisku pa-
sākumu, kurā tika iesvētīti jaunie krekli 
ar moto trases dubļiem, moto sportisti 
izbrauca goda apli pa trasi ar jaunajiem 
krekliem.

Sporta klubs „Slīterāni” pateicas Jē-
kabpils novada pašvaldībai par piešķirto 
finansējumu, kā arī visiem sponsoriem un 
atbalstītājiem un cer arī uz turpmāku, tik 
pat veiksmīgu, sadarbību. 

Sporta kluba valdes priekšsēdētājs
Andis Bikaunieks

Kā katru gadu, arī šogad, 3. oktobrī se-
nioru klubiņš „Ābeļzieds” uzsāka savu jauno 
darba sezonu. Katru pirmdienu plkst. 12.00 
sanākam kopā 14 čaklas rokdarbnieces, 
pasēžam pie tējas tases, apspriežam vasarā 
paveikto, apskatām  jaunākos līdzpaņemtos 
darbiņus. Šogad esam iecerējušas katru 
pirmdienu rīkot arī  tematiskas saiešanas, 
piem. 10. oktobrī klubiņā notika sulu spieša-
nas paraugdemonstrējumi, kur katra dalīb-

niece atnesa vai nu augļus vai dārzeņus, kas 
katrai izaudzēti  mazdārziņā. Cik gardus un 
veselīgus sulu kokteiļus izgaršojām!

Nākošo esam iecerējušas rīkot pankū-
ku pēcpusdienu, kur cepsim un pēc tam 
garšosim pašizceptās pankūkas ar zeme-
ņu, upeņu vai brūkleņu ievārījumu! Būs 
arī salātu, konservēto ziemas gardumu un 
visādas citas interesantas un aizraujošas 
pēcpusdienas.

Pašreiz mūsu klubiņā ir iegādātas au-
šanas stelles un nu jau sākam apgūt au-
šanas tehnikas pamatelementus, kas, kā 
sākumā likās, nav tik viegli un vienkārši, 
bet toties tik aizraujoši un interesanti!

Mēs aicinām savā klubiņā jaunus, dar-
bīgus dalībniekus! Pieteikties var pie mūsu 
klubiņa vadītājas Maijas Miezes, telefons 
26355164, vai Tautas nama vadītājas, tele-
fons 28316164.

Mārīte Rocēna, 
klubiņa dalībniece     

Biedrība „Ābeļzieds” uzsāk jauno darba sezonu

Jaunu darbu vārtos
Nākošā vasara folkloras kopām iezī-

mēsies ar folkloras festivāla „Baltika” ak-
tivitātēm. Šis festivāls Latvijā notiek ik pēc 
diviem gadiem. Uz to sabrauc viesu fol-
kloras kopas pat no vairākiem kontinen-
tiem, no daudzām valstīm. Lai tajā pieda-
lītos Latvijas folkloras kopām jau gandrīz 
gadu iepriekš sākas skates visos Latvijas 
novados – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, 
Zemgalē. Arī mūsu folkloras kopai „Dig-
nojīši” ir sācies spraigs darbs repertuāra 
apguvē. Šogad skates tēma ir „Ceļš”. 
Mūsu dziedātās dziesmas stāsta par tiem 
laikiem, kad Daugava bija galvenais ceļš 
no varjagiem uz grieķiem. Daudziem šis 
ceļš ir izzudis, bet mēs tajā dodamies ar 
skanīgu novada tautas dziesmu. Mēs pa-
ceļam dziesmotas buras, lai pa Daugavu 
uz Rīgu aiztek dziesma – skanīga un mū-
žam nezūdoša. 

Kā mēs pošamies uz šiem svētkiem? 
Ikvienam dziedātājam ir jāizskatās skais-
ti un stalti, ir jāprezentē savs novads ne 
vien Latvijā, bet arī tiem viesiem, kas te 
ieradīsies no tālienes. Pirmais, ko viņi 
ieraudzīs vēl pirms dziedātās dziesmas, 
būs mūsu ietērps: etnogrāfiski pareizs 
tautas tērpu salikums, karogs, kas rak-
sturos mūsu būtību, tautas mūzikas 
instrumenti, kas piederas mūsu dzies-
mām. Pie tā šovasar tika strādāts īpaši, 
bet darbs vēl turpinās. Turpinās līdzek-
ļu meklējumi tautas tērpu rotām, vīriešu 
tērpiem un karogam.

Šobrīd vislielākais gandarījums par Hi-
potēku bankas atbalstu mūsu tautas tērpa 
pilnveidošanā. Hipotēku bankas Klientu 
klubs „Mēs paši” caur projektu konkursu 
ļāva mums tikt pie trijiem jauniem tērpiem, 
kaut vai daļēji tos nokomplektējot. Par to 
viņiem lielais paldies. Bet arī paši dziedātāji 
rosīgi darināja sev trūkstošos tērpus: auda 
tautiskus brunčus, šuva un izšuva tautis-
kas blūzes un vestes, gādāja par baltām 
zeķītēm, piemērotām saktiņām, kurpēm un 
daudziem maziem sīkumiem, bez kā dzie-
dātājiem neiztikt.

Kāda bijusi mūsu šīs vasaras dzies-
mu raža? Par to ikkatra dziedātāja dvēse-
lē ir ielijis gandarījums un prieks. Daudz 
skaistu tautas dziesmu esam izdziedāju-
ši daudzos koncertos gan pašu novadā, 
gan citās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, 
Jēkabpilī. Paldies tiem mūsu novada ļau-
dīm, kas mūsu koncertus apmeklēja un 
juta līdzi gan Rīgā Brīvdabas muzejā, gan 
Jelgavā Maizes svētkos. Paldies Rube-
ņu folkloras kopai „Kāres”, kas vairākos 
koncertos kopā ar mums koncertēja un 
lustējās.

Folkloras kopas „Dignojīši” atbalstītāja 
un līdzdziedātāja Inta Stroža.
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Paziņojam, ka ir sagatavota Jē-
kabpils novada jaunatnes politikas 
attīstības stratēģijas  2012. – 2014. 
gadam darba versija. Aicinām visus in-
teresentus iepazīties ar stratēģijas teks-
tu, kas ievietots pašvaldības mājaslapā 
– www.jekabpilsnovads.lv un sniegt 
savus ierosinājumus, priekšlikumus, 
komentārus Jēkabpils novada informā-
cijas un sabiedrisko attiecību speciālis-
tei Ievai Jātniecei: ieva.jatniece@gmail.
com līdz šī gada 11. novembrim.

Stratēģijas apspriešana notiks arī 
pagastos, par apspriešanas sanāksmju 
norises laiku ziņosim atsevišķi. 

Izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu vairākos 
Eiropas Savienības atbalsta 
pasākumos lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumos „Atbalsts daļēji naturālo 
saimniecību pārstrukturēšanai”, „Atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem” un „Lauku 
saimniecību modernizācija”.

Projektu iesniegumu pieņemšana pa-
sākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimnie-
cību pārstrukturēšanai” 4. kārtai notiks 
no 2011. gada 21. novembra līdz 21. de-
cembrim, „Atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem” 2. kārtai notiks no 2011.gada 21. 
novembra līdz 21. decembrim  LAD Zie-
meļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvid-
latgales reģionālo pārvalžu teritorijā.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasā-
kumā „Lauku saimniecību modernizācija” 
11. kārtai notiks no 2011. gada 21. novem-
bra līdz 21. decembrim ar publisko finansē-
jumu lauku saimniecībām 30 647 053 latu 
un lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvajām sabiedrībām (LPKS) 5 000 000 latu. 
Iesniegto projektu īstenošanas beigu da-
tums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas 
pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja 
tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – 
divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pro-
jektu iesniegumu pieņemšana notiek saska-
ņā ar MK 2010. gada 1. novembra noteiku-
miem Nr. 1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu pro-
jektu iesniegumu konkursu veidā pasāku-
mam „Lauku saimniecību modernizācija””.

Finansējuma apmērs   Viduslatvijas 
RLP   2 221 080 LVL.

Projekta iesnieguma veidlapa un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir at-
rodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā 
ES atbalsts.

Lai sāktu jaunu biznesu no nulles vai 
attīstītu esošo, nereti pietiek arī ar salīdzi-
noši nelieliem naudas līdzekļiem. Hipotēku 
banka tieši šādām vajadzībām sāk piedā-
vāt jaunu valsts atbalsta mikrokreditēšanas 
programmu. Turklāt, šī programma pare-
dzēta ne tikai ražošanas un pakalpojumu 
nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, bet 
arī lauksaimniecības nozares uzņēmu-
miem, kā arī tiem, kas sava uzņēmuma 
izveidi vēl tikai plāno. 

Jaunā programma piedāvā aizdevumu 
līdz 10 000 latu, kā arī grantu, kas ir neat-
maksājams finansējums un ļaus samazināt 
aizdevuma atmaksas summu. Jaunā prog-
ramma tiek īstenota Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas ietvaros.

Par jauno mikrokredītu programmu in-
formē Hipotēku bankas Jēkabpils filiāles 
vadītāja Mārīte Lazdiņa.

Kas var pieteikties atbalstam?
Jaunās programmas iespējas ir ļoti pla-

šas. Tā ir paredzēta gan jau nodibinātiem 
uzņēmumiem, gan individuālajiem komer-
santiem. Tāpat pieteikties var cilvēki, kas 
savu uzņēmumu plāno izveidot   pēc tam, 
kad  būs saņemta pozitīva bankas atbil-
de par finansējuma piešķiršanu. Vienīgais  
nosacījums – uzņēmums nodarbina līdz 
10 darbiniekiem un gada apgrozījums un 
bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu. Bū-
tisks jaunums ir tas, ka atbalstu var saņemt 
arī lauksaimniecības nozares projekti.

Ko piedāvā mikrokreditēšanas prog-
ramma?

Programmā pieejams finansējums aiz-
devuma un granta veidā.  

Aizdevums iespējams līdz 10 000 latu 
investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem. 
To iespējams saņemt latos ar fiksētu vai 
mainīgu likmi, aizdevuma termiņš ir līdz 5 
gadiem. Ja biznesa projekta kopējā sum-
ma nepārsniegs 5000 latu, aizdevums tiks 

piešķirts līdz 100% no projekta summas. 
Ja projekta kopējā summa būs lielāka par 
5000 latu, aizdevums tiks piešķirts 90% 
apmērā no projekta summas, bet 10% būs 
uzņēmēja līdzfinansējums. 

Pēc tam, kad projekts īstenots un biz-
ness sācis darboties, uzņēmumam būs 
pieejams grants jeb neatmaksājams fi-
nansējums aizdevuma dzēšanai. Granta 
summa būs 50% no investīcijām piešķirtās 
mikroaizdevuma summas, bet ne vairāk kā 
500 latu, ja projekts tiek īstenots Rīgā, Dau-
gavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Lie-
pājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī vai Rīgai 
pieguļošajās pašvaldībās, un ne vairāk kā 
750 latu, ja biznesa projekts tiek īstenots 
pārējā Latvijas teritorijā.   Šāds nosacījums 
ieviests ar mērķi veicināt attīstību reģionos 
un ārpus lielajām pilsētām. Grants tiks iz-
maksāts pēc 12 mēnešiem no aizdevuma 
līguma noslēgšanas datuma.

Kā pieteikties?
Vispirms jāaizpilda aizdevuma pietei-

kums un atbalsta apjoma veidlapa. Klientu 
ērtībām šo dokumentu veidlapas ir ievie-
totas Hipotēku bankas mājas lapā www.
hipo.lv, tomēr ikviens klients ir laipni aici-
nāts nākt uz Hipotēku bankas filiālēm un 
norēķinu grupām, kur Hipotēku bankas 
kredītspeciālisti sniegs konsultācijas par 
valsts atbalsta programmām. 

Kā ar mums sazināties?
Hipotēku bankas Jēkabpils filiāle atro-

das Brīvības iela 116, Jēkabpilī.
Konsultācijas pa tālruni 26414128; 

65231135; 65233722.
Plašāka informācija par šo un citām 

valsts atbalsta programmām pieejama arī 
Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv, 
kā arī zvanot uz klientu bezmaksas infor-
mācijas tālruni 80 000 100. 

Hipotēku banka vēlas Jūs iedrošināt 
īstenot savas biznesa idejas!

Lai veicinātu Latvijas 
lauksaimniecības un lau-
ku attīstību, Eiropas Par-
lamenta deputāte Sandra 
Kalniete kopā ar Latvijas 
Avīzi un Zemnieku Saei-

mu jau otro gadu izsludina konkursu jauna-
jiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums”. 

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas 
jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. 
Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš 
veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, 
piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli at-
bildīgi veicina lauku dzīves vides saglabā-
šanu un attīstību. Pieteikšanās konkursam 
ilgst no 10. oktobra līdz 13. novembrim.

Konkursa žūrijā arī šogad darbosies 8 
dažādu jomu profesionāļi:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta 
deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīs-
tības komitejas locekle;

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saei-
mas priekšsēdētaja vietniece;

Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes val-
des priekšsēdētājs;

Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes Ekonomikas fakultātes 
dekāne;

Anna Vītola-Helviga, Lauku Atbalsta 
dienesta direktore;

Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas 
valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Indulis Jansons, Latvijas Lauksaim-
niecības Kooperatīvu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs;

Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zem-
nieku kluba padomes priekšsēdētāja.

Pretendentus konkursam var pieteikt 
trešās puses. Pieteikumi un konkursa no-
likums ir atrodami www.zemniekusaeima.
lv, vai rakstot uz e-pastu zsa@zemnieku-
saeima.lv ar norādi „Jauno zemnieku kon-
kursam”. Papildus informāciju var saņemt 
Zemnieku Saeimas birojā, Rīgā, Republi-
kas laukumā 2, 501. kabinetā vai zvanot pa 
tālruni 67027044.

Hipotēku bankā izveidota jauna mikrokredītu 
un grantu programma

Senču aicinājums 2011
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Dabas liegums „Eglone”, kas Duna-
vas pagastā 2004. gadā izveidots, lai 
saglabātu un aizsargātu īpašas neskar-
tās dabas vērtības, šobrīd atkal nonācis 
zinātnieku uzmanības lokā, – top dabas 
lieguma dabas aizsardzības plāns. Tā 
uzdevums būs saskaņot dabas aizsar-
dzības un sabiedrības intereses, un pie 
šī darba ķērušies Daugavpils Universi-
tātes biologi.

Kurš no mums gan nav skolas ga-
dos braucis klases ekskursijā uz Raiņa 
dzimto Tadenavu un brīnījies par simtga-
dīgajiem ozoliem, kas ieskauj viņa dzim-
tās mājas? Bet vai mēs zinām, ka turpat 
netālu – otrpus Eglones upei sastopa-
mas arī izcilas Latvijas dabas vērtības? 
Izrādās, Eglones upes ielejā atrodamas 
nevien Latvijas, bet arī Eiropas nozīmes 
aizsargājamas dzīvotnes – parkveida 
pļavas un dabiskie meži, te aug vairākas 
retas augu sugas, dzīvo reti un aizsargā-
jami putni un kukaiņi.

Tagad Eiropas Komisijas LIFE+ 
programmas finansētā projekta EREMI-
TA MEADOWS ietvaros, ko no 2011. līdz 
2015. gadam īsteno Daugavpils Univer-
sitātes Sistemātiskās bioloģijas pētnieki, 
plānots sagatavot šī dabas lieguma dabas 
aizsardzības plānu, veikt aizaugošo pļavu 
apsaimniekošanu, atbrīvojot kādreizējās 
parkveida pļavas no krūmiem un atēnojot 

Rudens noskaņas un septem-
bra dzejas dienas ir mudinājušas 
izteikt savas domas poēzijā arī 
skolēnus. Šoreiz publicējam da-
žus Rubenes pamatskolas 9. kla-
ses audzēkņu dzejoļus.

Nenopelnāmā

Laime man nav draugs, bet tas nenozī-
mē, ka viņu nezinu.

Pēc sejas viņu viegli zināt.
Esmu bieži jutusi, kā viņa uz mani pa-

skatās, saprot, ka nedarīšu neko, lai viņa 
paliktu. Un tad, pagrūžot mani ar plecu, 
paiet man garām, tā kā es viņu nekad 
nespēšu nopelnīt, un tā kā es viņai virsū 
plītos!

Vāks, sasodīts, es tagad būtu laimīga, 
bet pati izvēlējos nebūt!

SSK

* * *

Kad aizveru acis,
Es ieraugu Tavu atspulgu!
Kad iekrītu tavos apskāvienos,
Es nejūtu VAIRS Tavu siltumu!

Tu mūžam būsi mana elpa,
Kaut zeme bruks un pasaule juks.
Tavs smaids, skūpsts un apskāviens,
Tas mūžam dos man dzīvību.

Kā maza meitene rotaļu lācīti,
Es iemīlēju tevi!
Kā bērnam atņemot konfekti,
Es raudāšu, ja man atņems Tevi!

PLVD...

Rudentiņš

Dārzā viss sāk briest
Uz ziemu sāk rosīties.
Āboli sarkani zemē krīt,
Sārtojas kļavu lapas.
Dzeltē bērzi un liepas,
Apses kā uguns deg pie debesīm,
Kastaņi brūni ripo pa zāli,
Mājām skursteņi kūpēt sāk.
Pagrabi strauji pildās,
Āpši, lāči migas taisa,
Gājputni debesīs kliedz.
Kāsis pēc kāša pāri mums lido.
Paliek viss tik tukšs un kluss.
Koki paliek kaili,
Zāle čaukstēt sāk.
Un drīz būs rudens beidzies,
Ziema nāk!

2011. gada 25. septembrī
Indulis Daukšta

Eiropas projekta ietvaros pēta Eglones 
dabas vērtības

Parkveida pļava.

Ziedoša pļava.

lielos kokus. Tāpat paredzēts Eglonē izvei-
dot dabas taku ar informācijas stendu un 
demonstrācijas vietu, kur katrs interesents 
varēs gan uzzināt, kādas īpašas dabas 
vērtības te sastopamas, gan daļu no tām 
mēģināt ieraudzīt un atpazīt, gan noskaid-
rot, ko mēs katrs varam darīt un kā saim-
niekot, lai saglabātu Latvijas dabas daudz-
veidību. 

Dabas aizsardzības plāna sagatavo-
šanas gaitā Egloni šajā vasarā vairākkārt 
apmeklēja un arī nākamvasar pētījumus 
turpinās botāniķi un entomologi, ornitologi 
un dzīvotņu eksperti, lai plānotu teritorijā 
nepieciešamos apsaimniekošanas pasā-
kumus. Parkveida pļavu attīrīšanas darbos, 
dabas takas un informācijas centra izveidē 
būs iespējams iesaistīties arī vietējiem ie-
dzīvotājiem un zemju īpašniekiem, un arī 
šos darbus finansēs no Eiropas līdzekļiem. 
Dabas aizsardzības plāna sagatavošanas 
laikā notiks arī vairākas tā sabiedriskās 
apspriešanas, uz kurām aicinātas visas 
ieinteresētās organizācijas, valsts un paš-
valdības institūcijas, zemes īpašnieki un 
iedzīvotāji. Pirmā sabiedriskā apspriešana 
notika jau 28. oktobrī.

Eglone pēc zinātnieku domām ir īpaša 
ar saviem dabiskajiem, cilvēka darbības 
maz ietekmētajiem jauktajiem platlapju, 
egļu un bērzu mežiem. Arī upes ielejas mē-
reni mitrajās pļavās un parkveida pļavās 
un lielajos ozolos sastopama īpaša augu 
un dzīvnieku sugu daudzveidība. Viens no 
Eglones īpašajiem iemītniekiem ir, piemē-
ram, lapkoku praulgrauzis – vabole, kas 
dzīvo tikai krietnu vecumu sasniegušos, 
dobumainos un saules apspīdētos lapu 
kokos. Tāpat te atrastas vairākas retas un 
aizsargājamas ķērpju un putnu sugas.

Par projektu
EK LIFE+ programmas finansētais 

projekta EREMITA MEADOWS (LIFE09 
NAT/LV/000240) galvenais mērķis ir nodro-
šināt parkveida pļavu apsaimniekošanu un 
divu Eiropas nozīmes aizsargājamo kukai-
ņu sugu – lapkoku praulgrauža un dzelten-
krūšu ēnvaboles aizsardzību mūsu valstī. 
Projekta galvenie pasākumi notiks 10 īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās visā Lat-
vijā, tai skaitā, dabas liegumā „Eglone”. 
Projektu īsteno Daugavpils Universitātes 
Sistemātiskās bioloģijas institūts sadarbī-
bā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Dien-
vidlatgales NVO atbalsta centru. 

Vairāk informācijas par projektu: www.
eremita-meadows.lv
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Kāši

Kad bērni ligzdās izauguši,
Kad koku lapas krāsu maina,
Kad vēsas kļūst naktis,
Tad pienācis laiks lidot...
Lidot uz siltajām zemēm.
Putns pie putna baros vācas,
Tad ar lielu jezgu paceļas
Un sākas lidojums tāls.
Kāsis pēc kāša paceļas un lido,
Lido pāri mūsu galvām,
Pāri mūsu un savām mājām.
Viņi lido prom uz siltajām ziemām.
Mums atliek tikai novēlēt viņiem
                                   labu ceļa vēju,
Lai pavasarī sveiki un veseli
Atgriežas mājās,
Lai atkal priecē mūs.

2011. gada 26. septembrī
Indulis Daukšta

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts.
Tur dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminēsim
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:

Jāzeps Klaucāns Dunavas pagastā 
12.04.1943. – 15.10.2011.

 
Ilga Muižniece Dignājas pagastā 

22.06.1924. – 16.10.2011.

Jānis Zeltiņš Dignājas pagastā 
14.02.1924. – 17.10.2011.

Dzidra Rubiķe Rubenes pagastā 
19.04.1940. – 18.10.2011.

 
Pēteris Mikitanovs Ābeļu pagastā 

21.07.1940. – 26.10.2011.

Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem!

27. novembrī plkst. 14.00 ar pazīsta-
mā angļu dramaturga  Kena Ludviga  ko-
mēdiju  – „Mīlestība vai nauda?”   Zasas 
Kultūras namā  viesosies  Daugavpils teāt-
ra latviešu trupa.  

 Daugavpils teātra viesrežisora Mi-
haila Mamedova (Maskava) iestudētās  
temperamentīgās situāciju komēdijas 
ir  pazīstamas ar  asiem un ašiem siže-
ta pavērsieniem un to, ka izsmiešanās 
garantēta, jo uz skatuves notikumi  allaž 
savērpjas pavisam neparedzamos mez-
glos.  Kena Ludviga „Mīlestība vai nau-
da?” (pazīstama arī ar nosaukumu „Pri-
madonnas”) ir tieši par to – par prasmi 
jebkurā situācijā palikt par  cilvēku, kurš  
spēlē.  Spēlē! – un tu vinnēsi gan miljo-
nus, gan mīlestību.  

Divi jauni provinces aktieri, cenšas 
iekarot skatītāju sirdis, taču ne visai 
veiksmīgi. Un tad  nejauši viņu rokās 
nonāk avīze ar sludinājumu, kurā kāda 
padzīvojusi miljonāre meklē savas man-
tinieces… Ko darīt? Seko pārģēbšanās 
un sākas notikumi, no kuriem attopaties 
tikai izrādes finālā – ar jautājumu, kā vai 
tad jau viss?!    

Lomās: Karina Lučiņina, Egils Vi-
ļumovs, Māris Korsiets, Maija Korkliša, 
Ritvars Gailums, Alda Krastiņa, Ivars Bra-
kovskis, Viesturs Rencis. Režisors Mihails 
Mamedovs, Scenogrāfs Ivo Folkmanis, 
Kostīmu māksliniece Nataļja Marinoha. 
Izrāde divos cēlienos.  

SIA „Valmieras kinostudija” piedā-
vā muzikālu izrādi  bērniem vecumā 
no 4 līdz 12 gadiem „Tāltālā meža va-
ronis”, kas ir piedzīvojumu pilns stāsts, 
par to kā Šrekam jāatgūst Fiona, uz kuru 
savas tiesības ir izteicis kaimiņu zemes 
princis Negantais Hugo. Bet Hugo ir 
viltīgs, ļoti viltīgs. Notiek sīva sacensība 
visas izrādes garumā. Protams, Šrekam 
uzdevumu veikšanā daudz palīdz viņa 
vecais draugs Ēzelītis, bez kura nebūtu 
iedomājama Šreka uzvara un laimīgas 
beigas. 

Lomās: Šreks – Mārtiņš Lūsis (ex 
Liepājas teātris), pārējās lomās Valmie-
ras teātra aktieri: Māra Mennika, Aigars 
Apinis, Ivo Martinsons vai Imants Strads 
un Krišjānis Salmiņš.

Valmieras Kinostudija 2011.
Tālrunis 26514127

Cienījamie Jēkabpils 
novada iedzīvotāji!

Tuvojas valsts svētki – Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 93. gadadie-
na. Pavisam drīz Latvijas pilsētās un 
laukos iedegsies piemiņas uguntiņas, 
plīvos sarkanbalti sarkanie karogi, iz-
skanēs svētku koncerti. Šis ir laiks, kad 
mēs pārdomājam un novērtējam mūsu 
valsts sasniegumus un izaugsmi, lepo-
jamies ar panākumiem savā novadā, 
sveicam tos cilvēkus no kuru veiktajiem 
darbiem vairojusies mūsu valsts, mūsu 
novada iedzīvotāju labklājība. 

Jēkabpils novadā svētku mēnesis 
iesāksies ar tematiskiem pasākumiem, 
izstādēm un atceres brīžiem latviešu brī-
vības cīnītājiem pagasta pārvaldēs, sko-
lās, kultūras namos.

Uz kopīgu Latvijas valsts dzimša-
nas dienu svinēšanu novada iedzī-
votāji tiek aicināti 17. novembrī plkst. 
19.oo Leimaņu tautas namā. Jēkabpils 
novada goda un atzinības rakstus da-
žādās nominācijās saņems 27. mūsu 
novadnieki. Svētku koncertā savus 
priekšnesumus sniegs pašdarbības 
kolektīvi: folkloras kopa „Dignōjīši”, 
Zasas kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „SOLIS”, Jēkabpils novada 
jaunizveidotais koris „PUTNI”. Dažā-
dus skaņdarbus izpildīs Akordeonistu 
kvartets  „EXCELSUS” no Rēzeknes. 
Svētku ballē plkst. 22.oo muzicēs 
„Viesturs un Gints”.  Ieeja brīva.

Novēlot svinīgu novembri, gaidīsim 
jūs Latvijas Republikas proklamēša-
nas 93. gadadienas svinībās Leimaņu 
tautas namā.

Leimaņu tautas nama vadītājs
Gints Audzītis

Daugavpils teātra 
latviešu trupa ar 
komēdiju „Mīlestība vai 
nauda?” viesosies Zasas 
Kultūras namā
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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.

Kultūras pasākumi novembrī

Ābeļu pagasts
09.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienas 
skrējiens (sīkāka informācija pie Arnol-
da Jakubovska, tel. 65233111)
14.11. plkst. 12.00 Tautas namā Senio-
ru klubiņā „Ābeļzieds” tematiska pēc-
pusdiena „Pankūku diena”
18.11. plkst. 19.00 Tautas namā  Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 93. 
gadadienai veltīts svinīgs pasākums. 
Apbalvošana. Koncerts.
plkst.   21.00  Groziņballe (spēlē Alvis 
un Kristīne)
21.11. plkst. 12.00 Tautas namā Ve-
selīgā uztura ietvaros – lekcija „Ko es 
zinu par E vielām”, sadarbībā ar bērnu 
dienas centru un klubiņu  „Ābeļzieds” 
(Tautas namā)
28.11. plkst. 12.00 Tautas namā tikša-
nās ar dzejnieci Nadīnu Liepiņu (Tautas 
namā) 

Dunavas pagasts
18.11. plkst. 22.00 Dunavas skolā – 
tradīciju zālē – Balle. Spēlē: grupa A2O 
(Ilūkste)

Dignājas pagasts
11.11. plkst. 18.00  –  Lāčplēša dienas 
pasākumi:
*  Lāpu gājiens uz Daugavas senlejas 
    krastu.
*  Svinīgs piemiņas brīdis.
*  Dziesmas par varoņu tēmu.
*  Karstas tējas un pankūku baudīšana 
*  Dzejas lasījumi
 26.11. plkst 14.00  Dignājas pamatskolā   
izrāde  „Es pazinu tēva sētu”.  Kalna pa-
gasta dramatiskā kolektīva sniegumā.  
10.12. plkst. 14.00 pie pagastmājas    
Adventes pasākums „Jūs, bērniņi nā-
ciet...”  Āra egles iedegšana.  Dzejas 
kompozīcija „Ziemas pasaciņa”
 

Kalna pagasts
10.11. plkst. 14.00  kultūras namā 
Biedrības „Cerību logi” sezonas atklā-
šanas pasākums
17.11. plkst. 11.00 Kalna pagasta Dok-
torātā Latvijas Republikas proklamēša-
nai veltīts svinīgs pasākums. Pasākuma 
ietvaros notiks arī Kalna pagasta pārval-
des izsludinātā skiču konkursa laureātu 
apbalvošana 
no 21. – 27.11. kultūras namā darbo-
sies Rūķu darbnīca (Ziemassvētku rotu  
gatavošana) 

No 01.11. – 30.11. Ābeļu tautas 
namā Ābeļu pamatskolas bērnu zīmē-
jumu izstāde. 

No 01.11. – 20.11. Rubenes kultū-
ras namā  mazajā zālē – izstādes 

•  „Sēļi – zīmes”,
•  LP Sēlija foto izstāde
    „Laiks apstājas laukos”.

No 27.11. Kalna pagasta kultūras 
namā adventes vainagu izstāde un pir-
mās sveces iedegšana.

Novembrī  Kalna pagasta doktorātā 
izstāde veltīta A. Grīnam.

No 9.11. – 20.11. Leimaņu tautas 
namā izstāde veltīta Latvijas brīvības 
cīņām.

No 10.11. – 21.11. Dignājas pamat-
skolā novadpētniecības materiālu izstā-
de „Biržu un Līvānu kauju piemiņai”.

Novembrī  Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē Jēkabpils mākslas skolas 
pedagogu gleznu izstāde.

No 07.11. – 30.11. Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē Jēkabpils mākslas 
skolas skolotājas Daces Tropas perso-
nālizstāde „Neparastie bērnu spoguļi”. 

Novembrī – Rubenes pagasta
Kaldabruņas skolā izstāde “Uz pa-

debeša lapas”.

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

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrētas 2 dzimšanas:

Edgars Zasas pagastā un
Kārlis Rubenes pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Leimaņu pagasts
11.11. plkst. 18.00 Leimaņu kapsētā 
piemiņas brīdis latviešu karavīriem.
17.11. plkst. 19.00 Leimaņu tautas 
namā Jēkabpils novada svinīgs pasā-
kums veltīts Latvijas Valsts proklamēša-
nas 93. gadadienai 
Programmā:

- Apbalvošana
- Koncerts

 

Rubenes pagasts
04.11. plkst. 20.00 Jēkabpils novada 
zemnieku balle
08.11. plkst. 12.00 kultūras namā Inte-
rešu kopas „Gardēdis” tematisks pasā-
kums „Mārtiņdiena nāk”
17.11. plkst. 13.00 Latvijas republikas 
proklamēšanas 93. gadadienai veltīts 
svinīgs pasākums 
• Apbalvošana
• Koncerts. Viesojas Aijas Rūlietes deju 
grupas „Pastalnieki” un „Kreicburga”
18.11. plkst. 22.00 Koncertballe.
Grupa „Tranzīts”
03.12. plkst. 18.00  Jubilejas koncerts 
„Peoniju laiks”. Senioru dāmu deju ko-
pai „Draiskās Peonijas – 5”

Zasas pagasts
04.11. plkst. 20.00 kultūras namā A. 
Skujiņas dzejas izrāde „Labvakar, es 
esmu Austra”
10.11. plkst. 14.00  kultūras namā SIA 
„Valmieras kinostudija” muzikāla izrāde 
bērniem „Tāltālā meža varonis’’
17.11. plkst. 13.30 Kultūras namā pa-
sākums veltīts Latvijas proklamēšanas 
gadadienai.
17.11. plkst. 22.00 Balle. Spēlē: grupa 
„Airi”
27.11. plkst. 14.00 kultūras namā vie-
sojas Daugavpils teātris ar K. Ludviga 
komēdiju 2. daļās „Mīlestība vai nau-
da”. Notiek biļešu iepriekšpārdošana 
kultūras namā vai pieteikt pa telefonu 
20371520
10.12. plkst. 19.00 Zasas kultūras 
namā pasākums-koncerts „Atnāc ar 
savu dziesmu un nesaki, ka tev ir bail’’. 
Zasas kultūras nama darbinieki aicina 
visus dziedātgribētājus no tuvākas un 
tālākas apkārtnes kuplināt koncertu ar 
savu priekšnesumu. Ceram uz atbalstu. 
Pieteikties Zasas k. namā vai pa telef. 
20371520 līdz 1. decembrim.
Pēc koncerta – balle kopā ar grupu 
„Daugavieši”
Zasas vidusskolā
10.11. plkst. 12.00 Mārtiņdienas tirgus
11.11. plkst. 16.00 Lāčplēša dienai vel-
tīts pasākums 


