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Svētku ieskaņas pasākumu 
plānu lasiet 6 lpp.

Jāņi
Jāņus var uzskatīt par vislatviskāka-

jiem svētkiem. Latviešu tautas dziesmu 
krājumā ir tūkstošiem Jāņu dziesmu. Tās 
veltītas katrai lietai, norisei, katram svēt-
ku brīdim un cilvēkam. Līgošana Jāņu 
dienā saistīta ar auglības veicināšanu 
un nelaimju novēršanu. Jāņos jālīgo, lai 
usnes neaugtu tīrumā, lai lini augtu gari 
un nesakristu veldrē. Jāņu bērni aplīgoja 
gan tīrumus, māju, gan saimniekus, mei-
tas un puišus. Tādēļ, lai nekristu kaunā, 
visi jau laikus centās padarīt savus dar-
bus, lai uz Jāņiem viss būtu nevainojamā 
kārtībā.

Uz Jāņiem posās un gatavojās jau 
laikus. Saimnieks ķērās pie alus darīša-
nas, saimniece savukārt sēja Jāņu sieru. 
Tika ravēti dārzi, velētas drēbes, postas 
istabas un klētis, slaucīti pagalmi un ceļi, 
gatavota malka ugunskuram un cirstas 
meijas, pļauta zāle govīm un zirgiem.

Liela loma Jāņos veltīta Jāņu zālēm. 
Jāņu zāles otrā dienā žāvēja, lai ziemā, 
pavasarī, kad atnesās govis, tām varētu 
dot tūliņ pirmajā barības došanas reizē. 
Atsevišķiem augiem plūkšanas laiks bija 
dažāds: dažas jāplūc pusdienā, citas 
Jāņu vakarā, citas Jāņu rītā – rasā. Jāņu 
zāles pa nakti un nākamo dienu atstāja 
istabā. Ārā neslaucīja, lai neizslaucītu 
svētību. Tāpat rīkojās arī ar Jāņu vai-
nagiem. Jāņos plūktos pīlādža zariņus 
sasēja slotiņā, izžāvēja un lietoja bērna 
apkvēpināšanai, kad tas bija slims vai 
nobaidījies, kad kāda ļauna acs to bij no-
lūkojusi.

Arī vainagu vīšanā izmantoja dažā-
dus ziedus, arī ozolu lapas. Vainags, no 
trejdeviņām puķēm un zālēm pīts, ir kā 
maģisks aplis, kas, galvā uzlikts, pasargā no 
nelaimēm un slimībām, atvaira skauģus un ne-
labvēļus. Vainags veidoja apli, un tas, tāpat kā Jāņu siers un 
Jāņu uguns, simbolizē sauli. Ozolu vainagi tika doti puišiem un 
saimniekam. Ozolu vainags, ko liek Jāņa tēvam galvā, sola zir-
gu, arī bišu svētību. Ar vanagu vītnēm izrotāja arī istabas. Gani 
appušķoja ganāmpulkus – govīm apvija ragus, bullim uzlika 
ozola vainagu.

Mājas rotāšanu parasti sāka 
ar vārtu pušķošanu. Pie tiem 
piesēja pīlādža, ozola vai bēr-
za meijas. Tāpat arī pie visām 

durvīm tika pieliktas meijas – gan istabā, 
gan klētī un kūtī. Aiz griestu sijām aizbāza 
lauztus ozolu, pīlādžu un liepu zarus. Īpa-
ša uzmanība tika veltīta govju laidara puš-
ķošanai. Tautasdziesmās, dažādu ļaunu 
garu, īpaši raganu atvairīšanai, min visus 
dzeloņaugus, ērkšķus, dadžus un nātres, 
lai raganas uz šo augu adatām sadurtos 
vai nodurtos.

Vasaras saulgrieži iekrīt zemniekam 
visnabadzīgākajā laikā, kad jaunā raža vēl 
nav ievākta un pagājušā gada krājumi jau 
iztukšoti. Tomēr mājas saimnieku pienā-
kums ir rūpēties par to, lai nekā netrūktu 
Jāņa bērnu pamielošanai.

Jāņuguns kā vasaras saulgriežu 
senā rituāla neatņemama sastāvdaļa ir 
bijusi plaši pazīstama Austrumeiropā un 
citās Eiropas daļās – no skandināvu ze-
mēm līdz Francijai, Spānijai, Itālijai, Īrijai 
un Grieķijai – tādēļ tā uzskatāma par ļoti 
senu, no indoeiropiešu tautu kopienas 
laikiem mantotu tradīciju. Jāņuguns sim-
bolika ir galvenokārt saistīta ar saules aiz-
stāšanu, pēc tam, kad tā norietējusi, lai ne 
mirkli nepaliktu bez gaismas līdz saules 
atnākšanai. Jāņuguns šķīsta, veicina ve-
selību un auglību. Jāņu gaismā pabijušie 
cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi 
iegūst spēku un auglību. 

(No www.liis.lv/folklora)

Jāņu vainagu 
pīšanas 
receptes

Vainagam Līgo svētkos piemītot īpašs 
spēks, bez tam meitas un sievas ar vainagu 

galvā izskatās īpaši skaistas. Tie ir tikai divi no būtiskajiem 
iemesliem, kāpēc Jāņu naktī rotāties ar vainagiem.

ozollapu vainags vīriem
Jāņu naktī ozollapu vainagi ir galvā teju visiem Jāņiem un 

ne tikai. Visvieglāk šādu vainagu pīt no sīkiem ozolzariņiem vai 
pat tikai lapām. Lai vainags būtu pietiekami stingrs, ozolzariņus 
vai lapas ar auklu var pīt klāt biezākai auklai vai stieplei. Pa vidu 
lapām var vīt dažādus ziedus, smilgas un citus Jāņu laika 
daiļumus. Ar ziediem papildināts un šaurāks ozollapu 
vainags piestāvēs arī sievietei.

Jāņus var uzskatīt par vislatviskāka- durvīm tika pieliktas meijas – gan istabā, 
gan klētī un kūtī. Aiz griestu sijām aizbāza 
lauztus ozolu, pīlādžu un liepu zarus. Īpa-
ša uzmanība tika veltīta govju laidara puš-
ķošanai. Tautasdziesmās, dažādu ļaunu 
garu, īpaši raganu atvairīšanai, min visus 
dzeloņaugus, ērkšķus, dadžus un nātres, 
lai raganas uz šo augu adatām sadurtos 
vai nodurtos.

visnabadzīgākajā laikā, kad jaunā raža vēl 
nav ievākta un pagājušā gada krājumi jau 
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kums ir rūpēties par to, lai nekā netrūktu 
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Avārijas situācija ar Rubeņu skolas bijušo 
internāta ēku jānovērš

Ziedu vainags
Meitu vainagos var iepīt 

iekšā visu, kas pļavā atro-
dams, jo šajā laikā katra 
zālītē ir enerģijas pārpilna. 
Lai ziedu vainadziņš būtu 
vienmērīgi biezs, svarīgi to 
pīt no vienāda garuma pu-
ķēm. Jau pa gabalu smaržos 
un nēsātāju labi izcels jasmīnu 
vainags (to jāstiprina ar auklas pa-
līdzību, līdzīgi kā ozollapu vainagu). Pie 
jebkura apģērba piestāvēs no smilgām 
vien darināta galvasrota. Vispateicīgākās 
puķes vainagu vīšanai ir margrietiņas, 
rudzupuķes un sarkanais āboliņš, kā arī 
smilgas. Ticējumi gan vēsta, ka Jāņu vai-
nagā jāiepin trejdeviņas zālītes.

kalmju pinums
Smaržīgs un ļoti vienkārši darināms 

ir kalmju vainags. Nepieciešamas vien 
trīs (var arī sešas, veidojot dubultbiezu 
vainagu) iespējami garākas kalmju la-
pas, kuras vienā galā stingri sasien kopā 

un sāk vīt bizes veida vijumu. Pa 
vidu tādā bizē var iepīt arī mar-

grietiņas un citas jāņuzāles. 
Ik pa laikam pinumu piemē-
ra, kad tas ir nepiecieša-
majā garumā, abus galus 
stiprina kopā vainaga formā 
un zaļa, smaržīga, ziedoša 

bize, ko likt galvā svētkos ir 
gatava. 
kļavu lapu cepure

Pēdējā laikā arvien vairāk latviešu 
svētkos rotājas ar kļavu lapu cepurēm. 
Tādas pirms svētkiem nopērkamas teju 
visos tirgos un vienlīdz labi piestāv gan 
vīriem, gan sievām. Tā var kļūt arī par lie-
lisku dāvanu svētku laikā. Kļavu lapu ce-
puru vīšana būs pa spēkam cilvēkiem ar 
priekšzināšanām fl oristikā. Vienkāršāku 
idejas atvasinājumu gan var izveidot arī 
visi pārējie- no bieza papīra izveido ce-
pures pamatni (papīra cepuri), kurai klāt 
pamīšus līmē kļavu lapas tā, lai papīra 
baltums nespīdētu cauri. Arī šeit cepuri 

var papildināt ar ziediem. 
nevīstoša galvasrota
Tiem, kuriem nav laika vai vēlēšanās 

rotāties ar ziedu vai lapu pinumiem, var 
izlīdzēties ar prievīti vai krāsainu lentu, ko 
sien ap galvu, atstājot aizmugurē nokarā-
jamies garākus prievītes galus. 

Vainags ne tikai galvā
Jāņu laikā vainagi domāti ne tikai 

galvas rotāšanai. Tie ir arī labi un noska-
ņu raisoši dekori gan telpām, gan pagal-
mam. Laukos vainagus vij arī dzīvniekiem 
(govīm), bet arī pilsētā, piemēram, mājok-
ļa durvis var dekorēt ar krāsainu vainagu. 
Piemājas teritorijā krāsainu vainagu var 
karināt kokā vai krūmā, to var novietot uz 
galda vai izmantot automašīnas dekorē-
šanai. Dekorēšanai paredzētus vainagus 
var veidot arī ļoti lielus vai ļoti mazus, tiem 
nav tik būtiski ievērot stingrību – svarī-
gāks ir vizuālais iespaids. 

Materiālus par Jāņiem un vainagiem 
sagatavoja Slates bibliotēkas vadītāja   

Līga  Zālīte

Meitu vainagos var iepīt 

un nēsātāju labi izcels jasmīnu 
vainags (to jāstiprina ar auklas pa-

un sāk vīt bizes veida vijumu. Pa 
vidu tādā bizē var iepīt arī mar-

bize, ko likt galvā svētkos ir 
gatava. 
kļavu lapu cepure

„Sudrabota upe tek gar zaļo novadi-
ņu”  – ar šādu devīzi pagājušās nedēļas 
nogalē izskanēja trešie Jēkabpils novada 
svētki. Ja iepriekšējā gadā svētku norises 
tika koncentrētas Daugavmalas pagas-
tos, tad šogad tos rīkoja „iekšzemes” pa-
gasti – Kalns, Leimaņi, Zasa un Rubeņi. 

Svētki tika svinēti trīs dienas, un 
to norises sākās jau ceturtdienas, 17, 
maija, pēcpusdienā. Laika apstākļi šķita 
piemērojušies plānotajām svētku nori-
sēm, jo Kalna pagasta doktorātā skano-
šās Literāri muzikālās pēcpusdienas „Kas 
būtu mēs bez mīlestības…” laikā aiz loga 
šalca spēcīgs pavasara lietus.  Šai pēc-
pusdienā uz tikšanos ar novada poēzijas 
mīļotājiem bija ieradušās dzejniece Āri-
ja Āre un dziesminiece Antra Ķimere no 
Kokneses novada.  

Piedalījās arī divas novada dzejnie-
ces – Dace Dadeika un Una Kukle. Dzejas 
pēcpusdienas apmeklētāji bija ieradušies 
gandrīz no visiem novada pagastiem – 
kopumā ap 30 cilvēki. 

otrais svētku pasākums notika 
piektien, 18. maijā Leimaņu pagastā –  
Latvju zīmju parkā.

Šis pasākums izcēlās ar etnogrāfi ski 
krāšņu atklāšanu, par ko bija gādājis Lei-
maņu Tautas nama vadītājs Gints Audzītis 
– viņš pats uz atklāšanas ceremoniju iera-
dās zirga mugurā, stalti nesot novada ka-
rogu. Arī sagatavotā tautasdziesmu kom-
pozīcija radīja pacilājošu svētku noskaņu. 
Tautas mūzikas koncertā „Es mācēju, es 
dziedāju” piedījās folkloras kopas  „Dig-
nojīši”, „Kāre”, „Raksti”, „Lākači” un tau-

Aizvadīti trešie Jēkabpils novada svētki
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tas mūzikas ansamblis „Ra-
kari” no  Daugavpils.

Lielā svētku diena 
– 19. maijs – tika atklāta 
10.00 Zasas pagasta lau-
kumā. 

Skanēja Zasas pagasta 
pārvaldnieka Jura Krūmiņa 
un novada domes priekš-
sēdētāja Edvīna Meņķa 
uzrunas, klātesošos prie-
cēja daudzveidīgais stādu, 
rokdarbu un gardumu tir-
dziņš,  kā arī deju uzvedums 
„Saule sēja sudrabiņu”. 
Amatnieku izstrādājumus 
varēja aplūkot amatniecības 
centrā „Rūme”, kur centra 
koordinatore Daina Saule-
viča viesus sagaidīja Sēlijas 
etnogrāfiskajā tērpā. Zasas vidusskolas 
sporta laukumā bērniem bija sarūpētas 
atrakcijas; 11.30 notika atraktīva lekci-
ja „Raibais ducis”, kur uzstājās  Rīgas 
Zooloģiskais dārzas  dārzs ar dresētiem 
dzīvniekiem. Šķiet, viens no atraktīvāka-
jiem pasākumiem bija   suņu izstāde un 
dresēto suņu paraugdemonstrējumi. Šo 
brīniškīgo uzvedumu mums nodrošināja 
Latvijas dzīvnieku biedrība „Ako”.

19. maijā plkst. 20.00 Rubenes pa-
gasta brīvdabas estrādē skanēja nova-
da svētku noslēguma pasākums „Zem 
debestiņas, zem vienas saules” 

Svētku koncerta pirmajā daļā  – „Pa-
vasara saules ritmi” muzicēja Denisa 
Paškeviča kvintets „Funk Therapy”. Šis 
priekšnesums novada svētku un citu kul-
tūras pasākumu kontekstā bija kas ne-
parastāks – tika atskaņota profesionāla 
džeza mūzika, un publika to uztvēra ar 
dalītām jūtām. Daļa bija apmulsusi no ne-
gaidītā snieguma, daļa – iepriecināta par 
atraktīvo un profesionālo sniegumu. Īpaši 
šeit jāatzīmē deju kolektīvu jaunieši, kuri 
nebaidījās pat dejot uz skatuves kopā ar 
šo populāro grupu. 

Koncerta otrajā daļā – „Pavasa-

ra saules dejas” –  uzstājāš  Jēkabpils 
novada un pilsētas tautas deju kolektīvi 
– „Rasa”, „Luste”, „Solis”, „Dzirnupīte”, 
„Sadancis”, Rubenes KN jauniešu deju 
kolektīvs, „Dejotprieks” (Aknīste) un Jē-
kabpils novada koris „Putni”. Svētku za-
ļumballē spēlēja  pūtēju orķestris „Dauga-
va”  no Daugavpils. 

Svētku noslēguma pasākumā ar ap-
sveikuma uzrunām piedalījās arī Aknīstes 
novada pašvaldības pārstāvji un humā-
nās palīdzības sūtījumu organizators no 
Vācijas Hārdijs Kortmans. 

Ieva Jātniece

Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) jau trešo gadu īsteno Eiropas So-
ciālā fonda (ESF) projektu „Profesionālās 
izglītības programmu, pamatprasmju un 
kompetenču apguve izglītības un profe-
sionālās karjeras turpināšanai”, lai snieg-
tu iespēju jauniešiem gada vai pusotra 
laikā bez maksas iegūt profesiju kādā 
no profesionālās izglītības iestādēm 
visā Latvijā.

VIAA aicina jauniešus ar vidussko-
las vai pamatskolas izglītību gada vai 
pusotra laikā bez maksas iegūt profe-
siju kādā no 36 profesionālās izglītības 
iestādēm visā Latvijā. Līdz šim gandrīz 

700 jauniešu Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā ieguvuši kādu noderīgu profesiju.

2012./2013. mācību gadā ar Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstu 36 profesio-
nālās izglītības iestādēs jaunieši bez mak-
sas varēs apgūt kādu no 54 profesijām 
94 profesionālās izglītības programmās. 
Mācībām var pieteikties 17–25 gadus veci 
jaunieši.

Lielākajā daļā programmu var iestā-
ties, ja iegūta vidējā izglītība, taču starp 
tām ir arī  viengadīgas programmas, kurās 
var mācīties vismaz 17 gadus veci jaunie-
ši, kuri ieguvuši pamatizglītību.

Projekta laikā jauniešiem ir iespēja 

Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem 
speciālistiem

apgūt pavāra, metinātāja, namu apsaim-
niekošanas meistara, veterinārārsta asis-
tenta, lokomotīvju saimniecības tehniķa, 
jumiķa, kokkopja (arborista), meža ma-
šīnu operatora un citas profesijas. Pilns 
profesionālās izglītības iestāžu un piedā-
vāto profesionālās izglītības programmu 
saraksts, pieejami izglītības ceļvedī www.
niid.lv.

Mācību laikā jauniešiem maksā sti-
pendiju. Audzēkņiem tiek nodrošināta dzī-
vošana skolas dienesta viesnīcā.

Vairāk informācijas par projektu: 
www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie 
projekti”.

Sākoties tūrisma sezonai, Jēkabpils 
novada pašvaldība var lepoties arī ar savu 
tūrisma bukletu – „Jēkabpils novads Sēli-
jā”. Buklets ir izdots 2000 eksemplāros, un 
tajā ir ietverta informācija par apskates ob-
jektiem, aktīvās atpūtas iespējām, sakrālo 
mantojumu un pilskalniem. Viena lappuse 

Iznācis tūrisma buklets
veltīta novada uzņēmēju popularizēšanai – 
tajā ir iekļauta informācija par telšu vietām, 
naktsmītnēm, veikaliem, kafejnīcām, auto-
servisiem, aptiekām. Īpaši izcelts ir mūsu 
novada savdabīgais transporta piedāvā-
jums – abas pārceltuves pār Daugavu. 

Tāpat bukletā ir iekļauti izstrādāti tūris-

ma maršruti pa Jēkabpils novadu:
- mežs un ūdeņi;
- senie amati un prasmes;
- literārais mantojums;
- daba dziedē. 
Interesenti šo bukletu var saņemt Jē-

kabpils novada pašvaldības administrācijā 
pie projektu speciālistes Guntas Dimitrije-
vas un Zasas amatniecības centrā „Rūme”. 
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Kā dzīvo un izdzīvo mazās lauku skolas…
Kad bezdelīgas uz saviem spārniem ir 

atnesušas vasaru, skolā izskanējis pēdē-
jais zvans un ikdienas kņada norimusi, tel-
pās vairs neskan bērnu aizrautīgie smiekli, 
tad ir laiks atskatīties un svērt, kāds bijis šis 
mācību gads, cik pašu rokām, sirdīm un 
prātiem izdarīts, cik palīdzības snieguši at-
saucīgi cilvēki un organizācijas.

Šis mācību gads Bērzgala pamatskolā 
bijis gana jauks un patīkams gan skolē-
niem, gan skolotājiem. No 33 audzēkņiem 
16 skolēniem liecībās vērtējums nav ze-
māks par 6 ballēm. Tas ir ļoti labs sekmju 
rādītājs, kas panākts skolēnu un skolotāju 
rūpīgā un nenogurstošā ikdienas darbā.

Esam piedalījušies vairākās mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 
Mājturības olimpiādē 9. klases skolniecei 
Mairitai Tabunovai 1. vieta (sk. I. Zariņa), lat-
viešu valodas olimpiādē 9. klases skolnie-
cei Nellijai Kovaļevskai jau otro gadu pēc 
kārtas 2. vieta un 8. klases skolniecei Ilutai 
Tauriņai – atzinība (sk. I. Puķīte). Skatuves 
runas konkursā viens 2. pakāpes diploms 
6. klases skolniecei Sanitai Tumšai un divi 
3. pakāpes diplomi – 2. klases skolniecei 
Unai Mažorei un 8. klases skolniecei Ilutai 
Tauriņai (sk. S. Audzīte).

Ārpus bijušā rajona robežām un re-
publikas mērogā esam piedalījušies Lat-
viešu valodas aģentūras organizētajā 
konkursā „Starp tevi un mani ir valoda” (9. 
kl. skolniece Aija Avotiņa), R. Blaumaņa 
7. literārajā konkursā, kurā 7. klases skol-
niece Rainelda Žinka  ieguva atzinību un 
no rakstnieces I. Baueres rokām saņēma 
grāmatu ar autores autogrāfu, divas skol-
nieces (Gita Pērkone, I. Tauriņa) saņēma 
pateicības (konsultēja sk. I. Puķīte).

7. klases kolektīvs audzinātājas  I. Tau-
riņas vadībā piedalījās konkursā „Labāk 
radošs, nekā pārdrošs”, kuru organizēja 
izdevniecība „Jumava ”sadarbībā ar valsts 
akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš”.

Jēkabpils novada organizēto eseju 
konkursā, kas veltīts  J. Akurateram, savu 
eseju iesniedza 7. klases skolniece Gita 
Pērkone (konsultēja sk. M. Pērkone).

5.–7. klašu skolēni piedalījās konkursā 
„Lasītprieks”, kuru organizēja novadu bib-
liotekāri.

Skolā darbojās Bērnu žūrija, pieda-
loties Lasīšanas veicināšanas projektā nu 
jau desmito gadu. Dalībnieki lasīja, vērtēja 
viņiem piedāvātās grāmatas, zīmēja, tikās 
ar grāmatu varoņiem Tatu un Patu, brauca 
ekskursijā uz amatniecības centru „Rūme”, 
atbalstīja Grāmatu svētkus Jēkabpilī, pie-
daloties dažādās aktivitātēs.

2012. gada 23. martā mūsu skolas 
audzēknes G. Pērkone un L. Nazarova 
piedalījās Jēkabpils novada organizētajā 
pasākumā, kurš bija veltīts 1949. gada 25. 

marta izsūtīto novadnieku atcerei. Viņas sa-
gatavoja un prezentēja materiālus par Ritu 
Vabuli – Lazdiņu no Kalna pagasta un Veltu 
Minkeviču – Vilcāni no Leimaņu pagasta 
(konsultēja sk. M. Pērkone). 

Skolā darbojās ansamblis (sk. E. Ba-
lode), deju kolektīvs (sk. A. Pore), drama-
tiskais pulciņš (sk. S. Audzīte), kuri regulāri 
visos svētkos sniedza koncertus gan skolā, 
gan pagastā.

Interesantāku un pilnvērtīgāku skolas 
dzīvi padarīja daudzās ekskursijas, kuru 
organizēšanā finansiāli palīdzēja Austrālijas  
„Daugavas Vanagi”. Viņi sedza ekskursijas 
izmaksas.  Daži skolēni pirmo reizi redzēja 
jūru, dzīvoja līdzi Dailes teātra mākslinieku 
izpildījumā izrādes „Vārnu ielas republika” 
varoņiem. Ja nebūtu šāda atbalsta, dau-
dzus  skolēnus vecāki nekad nevarētu aiz-
vest ekskursijās.

Katru gadu kaut vienu reizi cenšamies 
aizvest skolēnus izglītojošās ekskursijās. 
Arī šogad vecāku sarūpētu ekskursiju no-
organizējām uz Braku muzeju un līdzās 
tam izveidoto šķēršļu trasi. Bērni bija ļoti 
apmierināti, jo šajā mācību gadā bijām pie-
cās ekskursijās.

Tāpat kā katru gadu, tā arī šajā mācību 
gadā materiālu pabalstu sniedza  „Lietišķo 
sieviešu apvienība” Irinas Pētersones vadī-
bā, piedāvājot skolēniem noskatīties Rīgā 
baleta izrādi „Sniega karaliene”, kā arī pa-
sniedzot  Ziemassvētku dāvanas.

 Vienmēr atsaucīgas ir Leimaņu pagas-
ta saimniecības, nodrošinot balvas konkur-
su uzvarētājiem.

Mūsu skolas dzīve nav iedomājama 
bez dažādu svētku svinēšanas. Kopjam un 
godā turam latviešu tradīciju svētkus Mārti-
ņus, Ziemassvētkus, Lieldienas.

Vienmēr patiesi jauka ir Zinību diena 
ar krāšņo ziedu izstādi pie Leimaņu Tautas 
nama, Skolotāju diena, kuru organizē 9. 
klase. Šajā mācību gadā skolēni priecā-
jās un emocijas vēl ilgi nerima pēc florbola 
sacensībām un daudzveidīgās un intere-
santās sporta dienas (sk. J. Puķītis). Ne-
pieciešamo inventāru florbola sacensībām 
pašu spēkiem izgatavoja sporta skolotājs 
un skolas saimnieks. Svinīgi un emocio-
nāli skaisti tika noorganizēti  Latvijas valsts 
svētki, kā arī pēdējais koncerts 29. maijā 
Mežgales kultūras namā kopā ar Leimaņu 
pagasta pašdarbniekiem.

Patiesi atzinīgus un labus vārdus un at-
balstu esam saņēmuši no Leimaņu pagas-
ta pārvaldes darbiniekiem.

Esam gandarīti par jauno tehnoloģi-
ju – interaktīvās tāfeles ienākšanu mācību 
procesā.

Kad skolas budžets ir pavisam niecīgs, 
ļoti daudzas lietas tiek organizētas tikai ar 
skolēnu, vecāku, pagasta pārvaldes un 

skolotāju pašaizliedzīgu darbu, nesaņemot 
par to samaksu. Skolotāji savu brīvo laiku 
velta skolēniem – konsultē mācību darbā, 
vada pasākumus un dara visu iespējamo, 
lai skolā ikdiena ne ar ko neatšķirtos no 
lielajām skolām ar pietiekami lielu budžetu.

Mēs sakām visiem paldies par at-
balstu, sapratni, līdzdalību mūsu mazās 
skoliņas mācību un audzināšanas  dar-
ba pilnvērtīgā nodrošināšanā: Austrālijas 
„Daugavas Vanagiem”, „Lietišķo sieviešu 
apvienībai ” Irinas Pētersones vadībā, Lei-
maņu pagasta saimniecībām, Leimaņu 
pagasta bibliotekārei Līgai Lācītei, Leimaņu 
pagasta kultūras dzīves vadītājam Gintam 
Audzītim, skolēnu vecākiem, ikvienam cil-
vēkam par labiem un sirsnīgiem vārdiem. 
Īpašs paldies Leimaņu pagasta pārvaldes 
darbiniekiem par ikdienas rūpēm un silto 
uzņemšanu  pārvaldes telpās, sirdssiltiem 
vārdiem un sarūpētajām brīnišķīgajām dā-
vanām.

Bērzgala pamatskolas nelielais kolek-
tīvs koncertu Mežgales kultūras namā vel-
tīja visiem, kas ir palīdzējuši mācību gada 
laikā kaut tikai ar labu vārdu. 

Mēs lepojamies un esam gandarīti, 
ka arī mazā kolektīvā spējam paveikt ļoti 
daudz!

Bērzgala pamatskolas kolektīvs

Ir jāmācās atrast un nepagurt, 
No slapjiem žagariem uguni kurt, 
No nespodra krama dzirksteli šķilt, 
Gan sildīt citus, gan pašam silt.

Sveicam 9. un 12. klases 
absolventus, viņu pedagogus 
un vecākus nozīmīgu dzīves 

posmu noslēdzot!  
Lai veiksmīgs turpmākais 

dzīves ceļš! 
Visiem skolēniem un pedagogiem  

paldies par darbu aizvadītajā mācību gadā!  
Lai vasaras brīvdienu saule un siltums 

ļauj uzkrāt jaunus spēkus turpmākajam 
darbam!

Jēkabpils novada administrācija 
un  Izglītības un kultūras pārvalde
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Sveicam skolēnus – olimpiāžu un konkursu laureātus!  

31. maijā Ābeļu pamatskolā notika 
„Paaudžu sasaukšanās” pasākums.

 Beidzoties mācību gadam,  mēs 
rīkojām koncertu un zaļumballi. Skolēni 
tikās ar bijušajiem skolotājiem – taga-
dējiem pensionāriem. Koncertu vadīja 
latviešu valodas skolotāja Valda Bērzi-
ņa, mūs visus priecēja skolotājas Ivetas 
Bērziņas sagatavotās dziesmas, Ievas 
Lāčplēses dejotāji  un interesanto dzejo-
ļu teicēji. Pēc koncerta pateicāmies labā-
kajiem skolēniem par veikumu šinī gadā, 
kā arī ar ziediem sveicām viesus un 
mūsu palīgus pagastā. Ļoti aktīvu dalību 
visos pasākumos parādīja mūsu ciemiņi 
– draugu skola no Dignājas. Skolotāju – 
pensionāru stāstījumā  atmiņu takā viņi 
izrādīja patiesu ieinteresētību par mūsu 
skolas vēsturi un zīmīgākajām apkārtnes 
vietām. Visus pasākuma dalībniekus se-
višķi priecēja mūsu skolas tehniskā per-
sonāla uz ugunskura vārītā soļanka un 
piparmētru tēja. Skolēnu brīvdienas jauki 
iešūpoja grupa „Daugavieši”, vainaga 
pludināšana pa Daugavu un salūts.

Priecīgu un darbīgu vasaru jums 
novēl pasākuma organizatore 

Silva Zepa

Vasaras ieskaņās

Jau pirms izlaidumiem – 18. maijā, 
novada pašvaldības pārstāvji – izpilddi-
rektors Jānis Subatiņš, Izglītības un kultū-
ras nodaļas vadītāja Elga Ūbele, Izglītības 
un kultūras nodaļas speciāliste Brigita 
Užule, deputāts Uldis Auzāns devās uz 
piecām novada skolām, lai sveiktu sko-
lēnus – olimpiāžu un konkursu laureātus. 
Izrādās, ka ar šiem laureātiem esam ļoti 
bagāti – izcilus sasniegumus šā mācību 
gada laika uzrādījuši 93 mūsu novada 
skolēni, apsveicam: 

Vārds, uzvārds Skola

Madara Spēka Rubenes pamatskola

Roberts Pavlovskis Ābeļu pamatskola

Sintija Veigure Ābeļu pamatskola

Mairita Tabunova Bērzgala pamatskola

Alīna Bikauniece Dignājas pamatskola

Kristiāna Baltmane Dignājas pamatskola

Terēze Stroža Dignājas pamatskola

Armuss Bružuks Dunavas pamatskola

Renārs Urbāns Dunavas pamatskola

Indulis Daukšta Rubenes pamatskola

Agnese Čūriška Zasas vidusskola

Diāna Dadeika Zasas vidusskola

Mārtiņš Leitietis Zasas vidusskola
Niks Butāns Zasas vidusskola

Santa Zariņa Ābeļu pamatskola

Liene Austruma Zasas vidusskola

Alvis Aizpurietis Ābeļu pamatskola

Paula Pavāre Dignājas pamatskola

Toms  Jurgevics Dignājas pamatskola

Kristīne 
Semjonova Zasas vidusskola

Raivis Vasiļivs Zasas vidusskola

Sandis Gremze Zasas vidusskola

Mārcis Briška Ābeļu pamatskola

Madara Pudāne Rubenes pamatskola

Sabīne Ozoliņa Zasas vidusskola
Linda Līce Zasas vidusskola
Megija Meļnika Zasas vidusskola
Andris Gailis Dignājas pamatskola

Evija Korņejeva Zasas vidusskola
Jānis Daudzvārds Zasas vidusskola
Laura Briede Zasas vidusskola

Folkloras kopa 
„Dignojīši” Dignājas pamatskola

Ričards Grauze Ābeļu pamatskola

Laine Donāne Ābeļu pamatskola

5.–7. klases 
ansamblis Rubenes pamatskola

Annija Briška Ābeļu pamatskola

Duets Ābeļu pamatskola

Rihards Lazdāns Ābeļu pamatskola

Roberts Čakss Ābeļu pamatskola

Evija Šimkūne Ābeļu pamatskola

Nellija Kovaļevska Bērzgala pamatskola

Sanita Tumša Bērzgala pamatskola

Ieva Leiskina Dignājas pamatskola

Solvita Jurgeviča Dignājas pamatskola

9. kl. skolēnu 
komanda Dunavas pamatskola
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Tu zemes bērns, tev viņas ilgas, 
Tev mūžam saules ceļos dimt, 
Tu pilns ar nerimstošu steigu, 
Nav vietas, kur tev mierā rimt. 

Jau rakstnieka Jāņa Akuratera dzim-
šanas dienā janvārī tika izsludināts eseju 
konkurss  Jēkabpils un Salas novadu 
skolniekiem par stāsta „Degoša sala” 
simtgades atzīmēšanu, paredzot noslē-
gumu jūnija sākumā. Vienlaicīgi notika 
Akurateru dzimtas salidojums un Ābeļu 
pagasta muzeja desmitgade. 

Tiek nolikti ziedi pie piederīgo atdu-
sas vietām Jēkabpils kapsētā. Seko īsa 
Ausmas Bērziņas uzruna par Akuratera 
dzimtas vēsturi un rakstnieka vecāku go-
dināšana Biržu kapsētā. Tālāk ieinteresē-
tie dodas pa stāsta „Degoša sala” takām. 
Rakstnieks ir stāsta galvenās personas 
Smaiļa prototips. Pie bijušās skolas pa-
matiem, kura sagrauta pirmajā pasaules 
karā un vēlāk te pacēlās varens aizsar-
gnams, kura liktenis izbeidzās otrajā pa-
saules karā, skan dziesmas un fragmenti 
no stāsta, Smaiļa skolas gadi, klases 
biedri, sapņi un pirmā mīlestība – Rūtiņa. 
Ceļš no skolas uz mājām virzījās gar baz-
nīcu. Mums plaši un viesmīlīgi atvērtas 
svētnama durvis. Te risinājušies daudzi 
Akurateru dzimtas dzīves momenti. Arī 
Rūtiņa te tika salaulāta ar bagātnieku no 
Leišmales. Rakstnieka vecāku māja Bei-
tāni, stāstā Zvanītāji, pēdējos gados, kā 
daudzas Latvijas sētas, ir beigusi savu 
mūžu. Gabaliņu no ozoliem, pie kuriem 
tapuši vairāki rakstnieka darbi, mūs sa-
gaida līgo dziesmas, Jāņu dienas ziedi 
un siera galds. 

Godinām AkurāterusRičards Krīvāns Dunavas pamatskola
Laura Marcinkeviča Dunavas pamatskola
1.–4. kl. deju kolektīvs Rubenes pamatskola
Anna Vāsule Rubenes pamatskola
Artūrs Baltmanis Rubenes pamatskola
2.–4., 4.–5. kl. 
ansambļi Zasas vidusskola

4.–8. klašu koris Zasas vidusskola

Agija Godļevska Zasas vidusskola

Anete Beāte Puķīte Zasas vidusskola
Ansis Amols Zasas vidusskola
Dagnija Krukovska Zasas vidusskola
Kitija Ģeidāne Zasas vidusskola
Kristiāns Jānis Radiņš Zasas vidusskola
Laila Austruma Zasas vidusskola
Santa Stradiņa Zasas vidusskola
1.–2. klašu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” Zasas vidusskola

10.–12. klašu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” Zasas vidusskola

3.–4. klašu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” Zasas vidusskola

5.–8. klašu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” Zasas vidusskola

1.– 4. klašu ansamblis Ābeļu pamatskola
Folkloras kopas 
„Dignōjīši” mazā 
grupa

Dignājas pamatskola

Folkloras kopa 
„Mikālēni” Ābeļu pamatskola

Agnese Kuko Ābeļu pamatskola
Katrīna Brakovska Ābeļu pamatskola
Iluta Tauriņa Bērzgala pamatskola
Una  Mažore Bērzgala pamatskola
Karīna Guļāne Dunavas pamatskola
Ksenija Šulte Dunavas pamatskola
Rēzija  Ērgle Dunavas pamatskola
Armands Pudāns Rubenes pamatskola
Daniels Pavlovičs Rubenes pamatskola
Edgars Ošāns Rubenes pamatskola
Ervīns Gusts Kuklis Rubenes pamatskola
Evija Daģe Rubenes pamatskola
Evita Petenko Rubenes pamatskola
Jānis Vāsulis Rubenes pamatskola
Samanta Bite Rubenes pamatskola
Valentīns Nikitovs Rubenes pamatskola
Dagnija Avotiņa Zasas vidusskola
Baiba Briede Zasas vidusskola
Kaspars Iesalnieks Zasas vidusskola
Kristīne Bite Zasas vidusskola
Krišjānis Valters Zasas vidusskola
Laura Ņikiforova Zasas vidusskola
Mareks Geižāns Zasas vidusskola
Sandis Gremze Zasas vidusskola
Sigita Butāne Zasas vidusskola
Valērija Jākobsone Zasas vidusskola

Cik žēl, ka starp mums maz ir jaunat-
nes, kuri varētu salīdzināt savu jaunību ar 
Rūtiņas un Smaiļa kautrīgo un goda jūtu 
pilno draudzības sarunu Jāņu naktī.    

Paldies skolotājai Vijai Pazuhai un 
viņas komandai par lielo ieguldīto darbu! 
Paldies! 

Ierodamies Ābeļu skolā. Pārsteidz 
celtniecības varenums. „Kā pasakā!” 
saka viesi, vērojot sporta laukumu, spor-
ta zāli un plašo estrādi Daugavas krastā. 
Atmiņas pie liepu alejas un sajūsma par 
Ivetas Bērziņas vadīto bērnu dziesmām, 
kuras skan pāri Daugavai uz Kaupres 
pilskalnu Ābeļu salā. 

  Kā vienmēr lieliski sakoptas mūs 
sagaida Marija Dzērve Akuratera dzim-
tajās mājās Jaunzemjos. Atmiņas pie 
piemiņas akmens, domu apmaiņa. Kā 
dzīvosim tālāk? Vai mēs netiekam par 
daudz ierobežoti Eiropas Savienībā? Šīs 
aizmaldījušās domas patīkami pārsteidz 
Alda Jaša vārītā zivju zupa un Edmunda 
Erdlāna ēstgribas piedevas.

Ar lietus gāzi esam nonākuši Ābeļu 
kultūras namā. Eseju vērtēšanas komisi-
jas vadītāja Valda Bērziņa lasa raksturī-
gākos citātus no darbiem. Pagasta  va-
dība un Rīgas Akuratera muzeja pārstāvji 
veic uzvarētāju apbalvošanu. Tās ir Gita 
Pērkone, Santa Zariņa un Sintija Veigu-
re. Tiek sveikts arī muzejs 10 gadē. Atkal 
pārdomām tiek noskatīta H. Paukša luga 
„Es pagaidīšu aiz durvīm” pagasta ak-
tieru izpildījumā. Paldies Anitai Lemakai, 
Artūram Akmenim par vakariņu cienastu 
un visiem, visiem, kuri pielika savu roku, 
lai šis pasākums izdotos! 

             Arnolds Jakubovskis 

Pasākuma dalībnieki pie Akuratera pieminekļa.
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Piepildīts mūžs
Viesos pie Rasmas Lācītes uz Vidsalu 

aicina Kalna pagasta pārvalde un biblio-
tēka – Rasmas kundzei nupat nosvinēta 
septiņdesmitā dzimšanas diena, un jūnija 
saulgriežu dienās svinamas Rasmas. Ir 
īstais brīdis sumināt cilvēku, kas visu dzī-
vi strādājis, rūpējies par ģimeni, atbalstījis 
līdzcilvēkus un daudziem sagādājis priecī-
gus brīžus.

Rasma Lācīte dzīvo Vidsalas ciematā, 
un tikai nesen devusies pelnītā atpūtā – 
pēc Kalna pagasta pasta nodaļā nostrādā-
tiem 49 gadiem. „Vienā darba vietā – fak-
tiski visu mūžu. Tas vien jau daudz pasaka 
par cilvēku – par viņa raksturu, noturību,” 
saka Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Ma-
ruta Cankale.

„Strādāt sāku pēc Zasas vidusskolas 
beigšanas,” stāsta pati Rasma Lācīte, „Pir-
mais darbs man bija telefona centrālē. Jūs 
sakāt, daudz sarunu varēja noklausīties? 
Jā, varēja gan, bet nenāca taču ne prātā 
kaut ko izpaust, bija tik daudz darba! Pēc 
tam jau sāku strādāt pasta nodaļā. Arī tur 
viss notika daudz aktīvāk, nekā šodien – 
cilvēki pasūtīja vismaz 3 – 4 žurnālus, vai-
rākas avīzes. Cik jau padomju laikos to 
preses izdevumu bija, bet pasūtīja daudz. 
Šobrīd ir tik daudz ko izvēlēties! Taču – cil-
vēkiem nav naudas, presi pasūta maz... 

Mazāk jau arī pašu cilvēku, daudz 
mazāk. Tepat Vidsalā – uz purva pusi bija 
piecpadsmit mājas, kuru tagad vairs nav. 
Jāsaka gan – tik ilgi pastā nebūtu nostrā-
dājusi, ja vien man nebūtu laimējies ar 
lieliskiem priekšniekiem. Noteikti gribu pa-
teikt viņiem paldies – Jankovskim, Gaida-
movičai, Leitānam – brīnišķīgi cilvēki bija, 
darbiniekus cienīja un atbalstīja, izturējās 
kā pret līdzīgiem. Kolēģi no citām pasta 
nodaļām pat brīnījās. Īpaši atceros vienu 
gadījumu ar veco priekšnieku Jankovski 
– viņš jau toreiz bija krietni gados. Biju uz 
kursiem Rīgā, tie beidzās vēlu. Domāju – 
kā nu tikšu mājās. Bet, iznākot no kursu 
telpas, redzu, ka mans priekšnieks mani 
gaida! Ilgi viņš bija gaidījis, vairākas stun-
das… Kolēģes prasīja – kas tas tāds, vai 
draugs? Kad teicu – priekšnieks, viņas ne-
ticēja. Vispār jau – daudz kas no kolektīva 
ir atkarīgs, no cilvēcīgajām attiecībām.” 

Vai tomēr nekad nav gribējies darbu 
mainīt, pārcelties?

„Bija, bija,” Rasmas kundze saka, 
„Vienu brīdi sataisījos iet uz Rīgu, tirdznie-
cību mācīties. Taču – tie paši labie priekš-
nieki atturēja... Pastā strādāt tomēr nekad 
nav garlaicīgi, arī atbildība liela. Pēdējos 
gados, šķiet, tīri apzināti pasta sistēma tiek 
nolaista. Neteikšu gan, kas tur pie vainas, 
bet, manuprāt, sākās tas viss ar vienu mi-
nistru – gan parādi, gan mazās pastnieku 

algas un dārgu mašīnu iepirkšana. Pie tam 
– tās mašīnas taču nav laukiem domātas! 
Tā mums pastnieciņi brauc ar savām, bie-
ži naudas trūkst to labošanai, algas taču 
tik nelielas un ceļi slikti. Jāturās jau ļoti, jo 
pasts cilvēkiem ir tik svarīgs, tā jau vesela 
traģēdija, ja ciematā aizver pasta nodaļu. 
Mums te Vidsalā tā vēl turas. Taču – ko tur 
par darbu, kas man tur īpaši ko lepoties! 
Ar mazdēlu – ar to gan es lepojos, labāk 
par viņu pastāstīšu!” 

Ģimene Rasmai Lācītei ir liela – izau-
dzināti četri bērni, visi dzīvo un strādā šeit 

pat, Jēkabpils novadā. Audzināmi četri 
mazbērni – vecākā mazmeita jau strādā 
par floristi, mazākajam, Kārlim, ir tikai divi 
gadi, un viņš bieži izbauda vecmāmiņas 
rūpju siltumu. „Paulīte – tā mana dzimša-
nas dienas dāvana!”, vecmāmiņa raksturo 
septiņgadīgo mazmeitu Paulu. Lielais lep-
nums ir mazdēls Kristiāns Jānis Radiņš, 
kurš mācās 6. klasē, un šogad saņēmis 
Zasas vidusskolas „Zelta liecību” – tātad, 
labākais skolnieks visā skolā! Vecmāmi-
ņa tur rūpi un palīdz visiem mazbērniem 
– gan mācībās, gan dzīves gudrībās, pie 
tam – viņas siltuma pietiek arī radu un pa-
ziņu bērniem. 

„Rasma Lācīte ir  vietējās sabiedrības 
dvēsele, sirds cilvēks,” saka Maruta Can-
kale. „Visu mūžu viņa bijusi godu saimnie-
ce, pie tam  - arī aktīva rokdarbniece. Cik 
daudzās mājās ir viņas tamborētās segas, 
adītie cimdi, zeķes! Brīnums, ka tam visam 
pietiek laika, jo ģimene aprūpē arī piemā-
jas saimniecību, tur lopiņus. Daudzi gados 
jaunāki cilvēki pagastā to vairs nedara…” 

Godu saimnieces mūžs  noteikti ir pie-
dzīvojumiem bagāts, taču Rasmas kundze 
ir diezgan atturīga – tādas lietas taču neva-
rot rakstīt! Kaut gan – godu, sevišķi kāzu 
svinību, agrākajos gados ir bijis krietni vai-
rāk, un tās svinētas no visas sirds, vairākas 
dienas, ar visām atbilstošajām tradīcijām. 
Interesants ir stāsts par bēru tradīcijām:

„Agrāk arī bēres svinēja divas dienas. 
Un otrajā dienā bija īpaša tradīcija – ja 
miris bija saimnieks vai saimniece, otrajā 
dienā cēla godā tās sētas jaunos saimnie-
kus – sēdināja krēslā, pasniedza karotes, 
atslēgas, citus saimnieku atribūtus. Bija 
vesela ceremonija, tagad vairs par tādu 
neesmu dzirdējusi.”

Tikpat pieticīga viņa ir par saviem rok-
darbiem – neesot ko rādīt, ne sagatavots 
kas, nekā… Tomēr – mums ir iespēja ap-
skatīt smalkas tamborētas sedziņas, arī 
krāšņu gultas pārklāju. Cik ilgi tāds dari-
nāms? Apmēram divi mēneši paejot gan, 
darbs nopietns un rūpīgs. 

Ko Rasmas kundze domā par šodie-
nas dzīvi? „Ir jau labi, tagad pasaule vaļā. 
Kādreiz uz ārzemēm nelaida – tagad var 
braukt, kur grib! Tos peļņas darbus divi no 
maniem bērniem arī pamēģināja, bet ātri 
vien bija mājās, šeit tomēr labāk – ir ģime-
ne, dzimtās vietas, viss tuvs un pazīstams. 
Znots Jānis Radiņš kopā ar mazdēlu gan 
daudz brauc uz autosporta pasākumiem 
– znots ir mehāniķis, un mazdēlam arī tā 
ir milzīga aizrautība. Domāju, ka viņš to 
varēs piepildīt savā dzīvē un darbā, tagad 
tam ir iespējas. Arī citiem mazbērniem no-
vēlu – piepildiet savus sapņus! Neko uz-
spiest un paredzēt negribu, gan viņi paši 
zinās, pēc kā sirsniņa tiecas…” 

Pie Rasmas kundzes viesojās
Ieva Jātniece

Rasma Lācīte.

Tamborētie darbi.
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Novada lauku attīstības konsultantes pieņemšanas laiki
Lai gan pēc amata apraksta esmu 

lauku attīstības speciāliste, man pieņe-
mamāks ir – konsultante. Pārrunājot ar 
novada cilvēkiem par nepieciešamo kon-
sultāciju biežumu un laiku, sākot ar jūliju 
pagastos pieņemšanās būšu vienreiz 
mēnesī. Ja turpmāk radīsies  vajadzība, 
protams, arī biežāk. Nebūšu tikai kabineta 
cilvēks, bet vajadzības gadījumā braukšu 
arī uz saimniecībām. Jau gadiem, gan 
strādājot Ciltsdarba valsts inspekcijā, gan 
kā eksperte, vērtējot dzīvniekus, regulā-
ri izbraucu novadu krustām šķērsām, un 
jautājumi zemniekiem ir bijuši visdažādā-
kie: sākot ar tīri zootehniskām, subsīdiju  
un likumdošanas, beidzot ar dārzkopības, 
komerciālām u.c. lietām. Mana patstāvīgā 
darba vieta būs Zasas pagasta pārvaldes 
ēkā (kad tiks pabeigts tās remonts), tāpēc 
atsevišķa pieņemšana manā, Leimaņu pa-
gastā, un Kalna pagastā, nebūtu nepiecie-
šama, varu atbraukt jebkurā laikā.

Ābeļi Mēneša pirmā trešdiena 9.00 –12.00
Dignāja Mēneša pirmā piektdiena 9.00– 12.00
Dunava Mēneša pirmā piektdiena 13.00 – 16.00
Rubeņi Mēneša otrā otrdiena 9.00 – 12.00
Zasa Katru pirmdienu

Pārējā laikā, lūdzu, zvaniet. 

Pagastu l/s konsultanti: 

Ābeļi Ludmila Kalniņa
Dignāja Zeltīte Mikulāne
Dunava Ināra Ruļuka
Rubeņi Intra Kurme
Kalna Zane Caune
Leimaņi Ruta Gremze
Zasa Aina Daukste

Pieredzes un jaunu iespaidu gūšanai 
organizēšu arī tuvākus un tālākus braucie-
nus pa nozarēm vai interešu grupām. Lai 
gan uz pirmo braucienu (Latgales ciltslietu 
un mākslīgās apsēklošanas stacija) atsau-
cība bija neliela, ceru, ka nākamreiz’ auto-
busu izdosies nokomplektēt pilnībā. Nā-
košo braucienu plānoju 14. jūlijā uz Jaun-
piebalgu – lielais republikas puķu draugu 
saiets (programma ļoti plaša) un Jaunpie-

balgas puses skaistāko lauku sētu un dār-
zu aplūkošana. Lūdzu, pieteikties līdz 30. 
jūnijam. (Diemžēl, dalības maksa Ls 10 + 
transports). Ja būs atsaucība, brauksim. 
Turpmāk – govju īpašniekiem varbūt va-
rētu  būt interesanta Viesītes lielās fermas 
„Kalna Dambrāni’’  aplūkošana vai arī 
graudaudzētājiem Priekuļu selekcijas sta-
cija ar savām jaunākajām šķirnēm. Gaidu, 
protams, arī citus ierosinājumus.

Tāpat neizpaliks semināri. Tuvākie 
rudens pusē būs par jauno platībmaksā-
jumu sistēmu 2014. – 2020. gadiem, ko 
nupat ir prezentējusi ZM. Aktuālāko un 
tīri praktisko (piemēram, kā analizēt ikmē-
neša piena kontroles lapas, lai pamanītu 
govju saslimšanas pazīmes uc.) īsumā 
centīšos izskaidrot arī novada avīzē.   

Lai varētu ātrāk un  precīzāk organi-
zēt informācijas apmaiņu, kā arī opera-
tīvāk nosūtīt nepieciešamo un jaunāko, 
gaidu no jums, zemniekiem, uzņēmējiem, 
e-pastu adreses. Ceru uz atsaucību un 
sadarbību.  

  Ina Sēle
 tālr. 26312414, 26445523

Ina.sele@inbox.lv

Vēl joprojām ganāmpulku īpašnie-
kiem ir neskaidrības par obligātajiem 
veterinārajiem izmeklējumiem un izceno-
jumiem. Govīm (vecākas par 24 mēn.)
asins analīzes uz leikozi jāņem ik pēc 3 
gadiem (neaizmirst, ka var ņemt arī piena 
paraugus), vaislas buļļiem – katru gadu, 
bez leikozes arī  vēl uz brucelozi, virusālo 
diareju un infekciozo rinotraheītu, neaiz-
mirstot  tuberkulinizāciju. Sākot ar nākošo 
gadu, ganāmpulku saraksti, kuros 2013. 
gadā jāveic leikozes izmeklējumi, būs 
atrodami Lauksaimniecības datu centra 
mājas lapā, kā šobrīd jau aitu un kazu 
ganāmpulki, kuros šogad obligāti veicami 
izmeklējumi uz brucelozi (dzīvniekiem ve-
cākiem par 6 mēn.). Procentuālais parau-
gu skaits katram ganāmpulkam zināms 
veterinārārstam. Zirgiem – izmeklējumus 
uz zirgu infekciozo anēmiju, sākot jau no 
1 gada vecuma  ik pēc 3 gadiem  Cūkām  
veic izmeklējumus uz brucelozi. Sivēnmā-
tēm – vienu reizi divos gados, kuiļiem – ik 
pēc 6 mēnešiem, bet jauncūkām – pirms 
lecināšanas. Suņu, kaķu un istabas 
sesku vakcinēšana pret trakumsērgu 
–1x gadā. Visiem obligātajiem izmeklēju-

 Veterinārie izmeklējumi un vakcinācijas
InfoRmĀCIJA LAukSAImnIEkIEm

miem, visiem datumiem jāseko līdzi pa-
šiem ganāmpulku īpašniekiem. Protams, 
ja jums ir izveidojusies laba sadarbība ar 
veterinārārstu, šis darbs ir mazāk stre-
sains. Katram pagastam (teritorijai) pat-
reiz ir „piestiprināts” savs vetārsts, bet 
tas nenozīmē, ka ganāmpulka īpašnieks 
nevar izvēlēties jebkuru citu – sev tīkamā-
ko vai ātrāk sasniedzamo. Tikai, ja šis cits 
vetārsts noņem obligātās analīzes, lūdzu, 
painformējiet par to savu pagasta dakte-
ri, lai viņš nejauši neatbrauc otrreiz, jo jūs 
esat viņa sarakstā (teritorijā).

dzīvesvieta pagasts tālrunis
Tekla Gribuste Ābeļi Ābeļi, Kalna, Dignāja 26143367
Antons Tropiks Leimaņi Leimaņi 29452995
Veronika Nabuzda Rubeņi Rubeņi, Zasa 26275679
Gatis Timofejevs Rubeņi Dunava 28630685

Ganāmpulka īpašniekam jāatceras, 
ka  laikā neveikti obligātie veterinārie iz-
meklējumi nozīmē viņa ganāmpulkam 
aizliegumu jebkuras produkcijas realizā-
cijai un dzīvnieku  pārvietošanai. 

Aptuvenais  izcenojums, aptaujājot 

veterinārārstus: ceļš – Ls 10, vizīte – Ls 
10,  vienas govs leikozes analīze – Ls 5. 
Pārējiem dzīvniekiem vēl papildus nāk 
laboratorijas izcenojums. Piemēram, zir-
gam – Ls 5 asins parauga noņemšana 
+ laboratorijas izmaksas. Aitai – Ls 2 
noņemšana + brucelozes  laboratorijas 
izmaksas (Ls 2.99), kuras atrodamas la-
boratorijas mājas lapā www.bior.gov.lv.  
Suņu vakcinēšana maksā Ls 3 – 5. Tā kā 
vetārstiem ir privātprakse, šie cipari ne-
daudz var mainīties. No saimnieku puses 
raugoties, skaitļi lieli, bet jāņem vērā, ka 

ar šo naudu vetārsts uztur savu mašīnu, 
telefonu, datortehniku, pērk specapģēr-
bu, instrumentus, brauc uz kvalifikācijas 
celšanas kursiem sertifikāta  pagarinā-
šanai utt.                                                                                                                                            

Ina Sēle
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Lauksaimnieki varēs saņemt kredītu lauksaimnieciskai 
ražošanai paredzētas zemes iegādei

Maija mēneša sākumā informējām par 
to, ka mūsu novadu ar Hārdija Kortmana 
palīdzību atkal sasniegusi humānās palī-
dzības krava no Vācijas. Krava tika sadalīta 
uz visiem septiņiem novada pagastiem, 
pagastu sociālie darbinieki veica apģērbu 
šķirošanu un pārskatāmu izvietošanu. 18. 
maijā pagastu iedzīvotāji tika aicināti uz zie-
dojuma sadali. Šoreiz aicināti tika visi iedzī-

Valdība  29. maija sēdē vienojās par 
Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādā-
tajiem grozījumiem Lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes iegādes kreditēšanas 
programmā, lai r  ažotājus nodrošinātu ar 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai 
nepieciešamo zemi. Noteikumos paredzē-
tie aizdevumi galvenokārt orientēti uz maza 
un vidēja lieluma un jauno lauksaimnieku 
saimniecībām.

Lai saņemtu aizdevumu, aizņēmējam 
ar iesniegumu būs jādodas uz valsts akci-
ju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” (Hipotēku banka), kas iesniegumu 
izvērtēs un tālākai administrēšanai nodos 
valsts akciju sabiedrībai „Lauku attīstības 
fonds” (LAF). Programmas realizēšanā ko-
mercbankas iesaistītas netiks. 

Kopējā kredītlīnija būs 10 miljoni latu. 
Viens saimnieciskās darbības veicējs vai 
savstarpēji saistīti aizņēmēji varēs saņemt 
atbalstu ne vairāk kā 100 000 latu. Atbalsta 
summa nedrīkstēs pārsniegt 100 procen-
tus no iegādājamās zemes platības tirgus 
vērtības. Aizdevuma termiņš būs līdz 20 
gadiem, un aizdevumus izsniegs līdz 2013. 
gada 31. decembrim.

Ja piesaistītā aizdevuma resursu ce-
nas (mainīgās daļas) pieauguma dēļ aiz-
devuma procentu gala likme pārsniegs 
četrus procentus gadā, starpību starp čet-
ru procentu likmi un faktisko (tirgus) likmi 
LAF segs:

• 50% – ZM no tās budžeta atse-
višķi izveidotās valsts budžeta program-
mas vai apakšprogrammas līdzekļiem;

• 50% – aizņēmējs no saviem lī-
dzekļiem.

Tā kā LAF kreditēšanas programmas 
administrēšana ir jauna funkcija, lai to veik-
smīgi izpildītu, tiks slēgts līgums ar Hipotē-
ku banku projektu pieņemšanai un izvēr-
tēšanai visās bankas reģionālajās nodaļās.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācijai: 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=

40250469&mode=mk&date=2012-05-29 

Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Izdalīts humānās palīdzības sūtījums
votāji, kam vien tas nepieciešams, lai izvai-
rītos no situācijas, kad visa veida palīdzību 
palaikam saņem vieni un tie paši cilvēki. 
Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina in-
formē, ka visos pagastos sadales process 
noritējis raiti un korekti. Pats Kortmana 
kungs kopā ar savu „Latvijas mammu” 
Silviju Raģeli piedalījās sadales procesā 
Zasas pagastā. Taču iedzīvotāju sagatavoti 

apsveikumi un pateicības viņam tika nogā-
dātas arī no Dignājas un Leimaņu pagas-
tiem. Hārdijs un Silvija piedalījās arī novada 
svētku pasākumā Rubeņos, kur teica uzru-
nu. No novada puses, savukārt, viņam tika 
pasniegts etnogrāfi skos rakstos darināts 
adījumu komplekts, ko izgatavojusi bied-
rības „Ābeļzieds” vadītāja Mārīte Rocēna. 

Projektu jaunumi pašvaldībā
Dunavas skolā atklāts Vides inter-

pretācijas centrs
25. maijā Dunavas pamatskolā tika at-

klāts Vides interpretācijas centrs. Tas tapis 
LEADER programmas „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros projekta „Vides izglītības 
attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā cen-
trā” (Nr. 11-05-LL13-L413203-000002) īste-
nošanas rezultātā. 

Projekta budžets Ls 3995, no tā Ls 
2947.68 ELFLA piešķirtais fi nansējums, bet 
Ls 1047.32 pašvaldības līdzfi nansējums. 
Par šo naudu iekārtota viena telpa, kurā 
jauni galdi, krēsli, dokumentu skapis, kā arī 
iegādāts dators, videoprojektors, ekrāns ar 
statīvu, stendi. Aktivitātēm dabā nopirkti 5 
tūrisma komplekti, kuros ietilpst telts, pa-
klājs, binoklis. Nakšņošanai telpās savu-
kārt iespēja izmantot 20 saliekamās gultas. 

Šī projekta īstenošana sniegs infor-
māciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem 
Dunavas pagasta teritorijā, iespējām aktī-
vai atpūtai, nakšņošanai telpās un ārā. Šo-
brīd tā ir iekārtota telpa, kurā var skatīties 
izglītojošas fi lmas. Ar laiku plānots apkopot 
informāciju par Dunavas pagasta ievēroja-

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

mākajām vietām, apskates objektiem, kā 
arī izvietot informāciju uz stendiem.

Centra atklāšanā klātesošos uzrunā-
ja skolas direktors Uģis Vārslavāns. Viņš 
izteica gandarījumu par paveikto, uzsvēra  
projekta nozīmi tūrisma attīstībā Dunavā. 
Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Balta-
ruņķis atzīmēja, ka skolā tagad ir par vie-
nu izremontētu un sakārtotu telpu vairāk. 
Īpašu pateicību saņēma Armands Gurtais,. 
Viņš vairāk kā mēnesi darbojās, remontējot 
šo telpu. Darbā lieti noderēja Sorosa fonda 
Latvija fi nansētā projekta ietvaros apgūtās 

zināšanas mājsaimniecībā – mājokļa re-
montdarbos. 

Jēkabpils novada domes deputāts Ul-
dis Auzāns atklāšanas reizē uzteica vietējo 
iedzīvotāju aktivitāti, realizējot projektus. 
Šis ir jau otrais realizētais projekts viena 
mācību gada laikā. Rudenī tika atklāta koka 
nojume – zaļa klase, kas tapa ar Hipotēku 
bankas fi nansiālu atbalstu. 

Paldies arī Jēkabpils novada projektu 
speciālistei Guntai Dimitrijevai, kas duna-
viešu idejas un vēlmes palīdzēja uzrakstīt 
un konsultēja projekta īstenošanas laikā. 

Pēc simboliskās zaļās lentas pārgrie-
šanas viesi iepazinās ar jaunatklāto centru, 
tā darbības iespējām, bet skolēni gatavo-
jās Tūrisma dienai. Tika izveidotas 6 ko-
mandas, tām bija jāveic dažādi uzdevumi 
– jāuzceļ telts, jāiekurina ugunskurs, jāsa-
meklē dabā noteikti augi, jāpārvar „purvs” 
u.c. Pēc jautrām un aizrautīgām sacensī-
bām visi pulcējās koka lapenē, kur skolas 
saimniece Regīna visus – gan sacensību 
dalībniekus, gan viesus – cienāja ar auksto 
zupu. Ar tūrismu saistītajās aktivitātēs tika 
izmantots projektā nopirktais inventārs. Visi 
bija gandarīti par saturīgi un interesanti pa-
vadīto laiku brīvā dabā. 

Astra Liopa, 
projekta koordinatore 

Dunavas Vides interpretācijas centrs. 
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Informācijas stends.

klimata pārmaiņu projekts.

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Novada teritorijā uzstādīti 12 
jauni informatīvi stendi, kas ir pro-
jekta „Informācijas stendu izveide 
un uzstādīšana publiskās infra-
struktūras uzlabošanā Jēkabpils 
novada pašvaldībā” 11-05-LL13-
L413201-000001 rezultāts. Tajos ir 
atspoguļota informācija par nozī-
mīgām vietām. Stendi ir uzstādīti: 
Kalna pagastā vēsturiskās ēkas 
„Doktorāts” teritorijā, Zasas pagas-
tā Zasas parkā un pie amatniecības 
centra „Rūme”. Dunavas pagastā ir 
uzstādīti 3 stendi – pagasta centrā, 
pie plostnieku piemiņas akmens 
Daugavas malā un Tadenavā. Arī 
Rubenes pagastā uzstādīti 3 stendi 
– Rubenes parkā un Rubeņu ciema 
vēsturiskajā centrā un Kaldabruņas cen-
trā. Ar informācija par nozīmīgām vietām 

un objektiem Dignājā var iepazīties pie 
Dignājas pamatskolas. Ābeļu pagastā 

stends atrodas Ābeļu pamatskolas 
teritorijā, netālu no jaunā estrādes, 
sporta zāles un sporta laukuma. Par 
Leimaņu pagasta nozīmīgākajām 
vietām var izlasīt stendā pie Leima-
ņu tautas nama. 

Materiālu vākšana un apkopo-
šana, kā arī atlase tika uzsākta 2011. 
gada nogalē. Šajā apjomīgajā dar-
bā iesaistījās bibliotekāri, kultūras 
darbinieki un citi speciālisti. Paldies 
tiem darbiniekiem, kuri savlaicīgi 
iesniedza informāciju un aktīvi līdz-
darbojās stendu izveidē. Projekta 
kopējais budžets Ls 2 891.40, tai 
skaitā ELFLA līdzfinansējums Ls 2 
133.00, pašvaldības līdzfinansējums 
Ls 237.00. 

G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Jēkabpils 
novada pašvaldības ēkās – Rube-
ņu pirmsskolas mācību iestādē un 
Zasas pagasta pārvaldes adminis-
tratīvā ēkā”, identifikācijas Nr. KPFI-
7/10, īstenošanas darbi aktivizējās 
līdz ar pavasara iestāšanos. Abu 
ēku vizuālais izskats mainās un ir 
redzami rezultāti – nomainīti logi, 
durvis, tiek siltinātas ārsienas, ir no-
siltināti jumta segumi, darbi notiek 
arī iekštelpās. Zasas administratīva-
jai ēkai tiek krāsota fasāde, tiek pabeigti 
sanitārā mezgla remontdarbi, ir pabeigta 
radiatoru nomaiņa. Rubeņu PII ēkai tiek 
siltinātas ārsienas, drīzumā tiks uzsākta 
fasādes krāsošana. Būvdarbus veic SIA 
„Borg”. Pēc projekta īstenošanas abām 
ēkām būs samazināta CO2 emisija un 
vidējais siltumenerģijas patēriņš, kas, 

savukārt, nodrošinās ēku uzturēšanas 
izmaksu samazināšanos. 

Īstenojot projektu, nākas saskaries 
ar nopietnām problēmām. Viena no vis-
svarīgākajām joprojām ir sadarbība ar 
būvnieku, lai nodrošināt projekta īsteno-
šanu līgumā paredzētajā termiņā. Varētu 
vēlēties labāku darba organizāciju būv-

firmā. Pašvaldības speciālisti regu-
lāri apmeklē būvobjektu, piedalās 
sanāksmēs, sastāda defektu aktus 
un rakstiski brīdina būvnieku par 
iespējamām sankcijām līguma no-
sacījumu nepildīšanas gadījumā. 
Neskatoties uz sarežģīto situāciju, 
gribu cerēt, ka projektu izdosies 
īstenot atbilstoši līguma starp LR Vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Vides Investīciju fondu un Jē-
kabpils novada pašvaldību nosacījumiem 
un visi plānotie darbi būs veikti pienācīgā 
kvalitātē.

A. Vanags,
projekta vadītājs

Pašvaldības teritorijā uzstādīti informativi stendi

Starptautiskā sanāksme Somijā un Grundtvig stūrītis Rubeņos
Kopš 2010. gada pašvaldībā tiek 

īstenots starptautisks ES Mūžizglītības 
programmas projekts „Comtour”. Part-
neri no Spānijas, Turcijas, Skotijas, Somi-
jas un Latvijas projektu izstrādāja 2009.
gadā, šogad jūlijā tas noslēdzas. Bez 
vietējām aktivitātēm katrā valstī, obligāts 
nosacījums ir organizēt starptautiskas 
sanāksmes un projekta piešķirtais finan-
sējums tiek attiecināts tikai tad, ja katras 
valsts partneris ir nodrošinājis plānoto 
skaitu mobilitāšu. Mobilitāte ir viena cil-
vēka brauciens uz šādu sanāksmi. Kā 
jau iepriekš tika ziņots laikrakstā „Brīvā 
Daugava”, jau kopš gada sākuma noti-
ka gatavošanās sanāksmei. Bija orga-

nizēta dalībnieku pieteikšanās, notika 
sagatavošanās sanāksmes, veikta biļešu 
iegāde, gatavotas prezentācijas. Paralē-
li šim darbam jau kopš pagājušā gada 
decembra pagastos tika organizētas sa-
nāksmes, kurās iedzīvotāji varēja izteikt 
savus priekšlikumus un ierosinājumus, 
lai uzlabotu savu dzīves vidi. Priekšlikumi 
pēc sastimatizēšanas tika iestrādāti paš-
valdības attīstības dokumentos. Viens 
no projekta gala produktiem ir jaunais 

tūrisma buklets „Jēkabpils novads Sēli-
jā”. Iedzīvotāju informēšanai par projekta 
norisi ir izveidots Grundtvig stūrītis Rube-
ņu kultūras namā. Te ikviens var apskatīt 
albumu; tajā ir fiksēti momenti no kopī-
gām aktivitātēm. Fotogrāfijās sevi atpazīs 
daudzi novada iedzīvotāji. 

No 4. līdz 9. jūnijam projekta nos-
lēguma sanāksmē Somijā piedalījās 7 
pašvaldības darbinieki – J. Subatiņš, I. 
Daņiļeviča, R. Jaudzems, I. Šķesteris, I. 
Tomāne, S. Dimants, G. Dimitrijeva. „Man 
šķiet, ka es sapņoju, ka tas nenotiek ar 
mani”, tā pirmos iespaidus emocionā-
li izteica Ilvija Daņiļeviča. Pirmajā dienā 
notika tikšanās ar Kauhavas pašvaldības 
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vadītāju Harri Matilla, kurš mūs uzņēma 
arī pagājušajā gadā, kad 5 speciālisti 
uzturējāmies mācību vizītē Kauhavā Ei-
ropas Sociālā fonda projekta ietvaros. 
Gada laikā strādājot kopā esam kļuvuši 
par labiem partneriem, kopīgi tika izstrā-
dāts, iesniegts un ir apstiprināts projekts 
Ziemeļvalstu mobilitātes programmas 
konkursā. Šajā tikšanās reizē Kauhavas 
mērs apliecināja, ka varētu tikt veido-
ta oficiāla sadarbība starp Kauhavu un 
Jēkabpils novadu. Viņš to raksturoja īsi 
„From Kauhava to Dauhava”, kas nozīmē 
„No Kauhavas līdz Daugavai”. Sanāks-
mes dalībniekiem bez prezentācijām un 
diskusijām bija iespēja apmeklēt dažā-
dus objektus – mūžizglītības centru, bib-
liotēku, amatierteātri, pirmsskolas bērnu 
dienas centru, izstāžu zāli Lapua pilsētā, 
vietējos un reģionālos muzejus, tai skai-
tā privāto brīvdabas muzeju Vainontali. 
Apmeklējām ģimenes uzņēmumu, kurā 
ražo picas, sulas un sieru, paklāju ra-
žošanas rūpnīcu, ģimenes uzņēmumu, 
kurā ražo vīnu un nodarbojas ar lauku 
tūrismu, zvejniecību. Iepazināmies ar lau-
ku viesnīcas Kivitippu un atrakciju parka 
Power Park dažādajiem piedāvājumiem 
un attīstības iespējām.

Sanāksmes dalībnieku iespaidi:
„Kā pagasta pārvaldes vadītājs kā at-

zīstamu un realizējamu ideju saskatu, ka 
zem „viena jumta” pagasta pārvaldes ēkā, 
kas ir pietiekoši plaša, turpināt izvietot da-
žādas institūcijas, kas uzlabotu pagasta 
iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību. 
Šis pozitīvais piemērs bija vērojams So-
mijā mūžizglītības centrā Vanha Paukku, 
Lapua un bērnu dienas centrā Evijarvi 
pašvaldībā.”/R. Jaudzems/

„Pēc Somijas apmeklējuma radās 
dažas idejas darbam kultūras jomā – mūž-
izglītības nodarbību piedāvājums, brīvda-
bas pasākumu vietas (estrādes) projekta 
izstrādes varianti, telpu estētiskais no-
formējums. Par tūrismu laukos – vairāk 
jādomā par savas „odziņas” radīšanu un 
pasniegšanu.” /I.Tomāne/

„Kopējās apmācībās izjutu, ka Jē-
kabpils novada pašvaldība ir līdzvērtīgs 
partneris pārējo valstu dalībnieku vidū 
zināšanu un pieredzes jomā. Uzskatu, 
ka Ostrbotnijas reģiona pašvaldības ir 
piemērotas sadarbībai to ģeogrāfiskā 
novietojuma, tradīciju, kultūras un pamat-
nodarbošanās veida dēļ. Apguvu jaunu 
pieredzi par tūrisma attīstību un pakalpo-
jumu sniegšanu lauku teritorijās. Tūristiem 
katrā vietā tiek piedāvāts pakalpojumu 
komplekss. Apskates saimniecībās un 
atpūtas vietās ir iespēja objektu ne tikai 
apskatīt, bet arī aktīvi atpūsties, darboties, 
paēst, ir pieejamas nakšņošanas iespē-
jas. Jebkurā vietā ir padomāts par plašāku 

pakalpojumu klāstu nevis tikai par viena 
veida pakalpojumiem. Lielāko pārsteigu-
mu man sagādāja tas, ka izbaudījām agru 
pavasari, kas Latvijā mūs priecēja ar ievu 
un pieneņu ziedēšanu.”/J. Subatiņš/

„Paplašināju zināšanas uzņēmējdar-
bības jomā, atklāju, ka varu vadīt pre-
zentāciju, kā arī tikt pāri uztraukumam un 
papildināju angļu valodas prasmes, īpaši 
sarunvalodu. Līdz šim man nebija izde-
vības runāt angļu valodā. Interesanti bija 
iepazīt Somijas iedzīvotājus, dabu, uzzināt 
vairāk arī par Skotiju un Spāniju. Saņēmu 
sertifikātu, kas apliecina dalību projektā. 
Tā kā mana prezentācija bija par biznesa 
plānu, tad lai to sagatavotu, man bija jāie-
pazīstas ar diezgan lielu informācijas dau-
dzumu un es ieguvu papildus zināšanas, 
kuras varēšu izmantot gan savā ģimenes 
biznesā, gan varēšu arī palīdzēt kādam 
ar padomu, ja man tas tiks vaicāts. Esmu 
ieguvusi daudz jaunu draugu. Turpināšu 
sazināties ar iegūtajiem draugiem caur 
portālu Facebook. Ir izdevies nodibināt 
noderīgus kontaktus. Tā kā mana prezen-
tācija tika uzņemta pozitīvi, tad ceru, ka 
ar to tika popularizēta Latvijas valsts un 
Jēkabpils novada pašvaldības vārds. Vēl 
varu teikt to, ka jebkurā gadījumā šāds 
pieredzes apmaiņas brauciens paplašina 
zināšanu loku un uzlabojas darba kvalitā-
te.” /I. Daņiļeviča/

„Spilgtākos iespaidus radīja tas, ka 
visu dalībvalstu dalībnieku  grupā bija ļoti 
jauki, atsaucīgi cilvēki – gan somi, gan 
spāņi, skoti un, protams, mēs paši – lat-
vieši. Tas arī radīja lieliskus apstākļus sav-
starpējai komunikācijai, jo neviens sevi 

nevērtēja augstāk kā otru. Atzinīgi vērtēju 
somu koordinatores Mari īpašo attieksmi 
organizēšanā, lai viss būtu perfektā kārtī-
bā un izplānots pa minūtēm. Attiecībā uz 
manu profesionālo jomu, veidojās inova-
tīvs skatījums un jaunas idejas būvniecī-
bas praksē.” /S. Dimants/

I. Šķesterim bija divi pienākumi pro-
jektā – šoferis un dalībnieks. Viņš  ār-
valstu partnerus iepazīstināja ar ūdeņu 
bagātību, makšķerēšanas tradīcijām un 
lielajiem lomiem Latvijā. Lai gan dienā 
nobraucām vairāk kā tūkstoš kilometru, 
mašīnā jutāmies droši. Ivara miers palī-
dzēja tikt galā ar nervozākiem momen-
tiem. 

Dalības rezultātā ikviens ir bagāti-
nājies ar jaunām zināšanām, pieredzi, 
atziņām, kuras noderēs turpmākajā dar-
bā profesionālajā un arī sadzīves jomās. 
Ceru, ka tiks turpināta sadarbība ar Kau-
havas pašvaldību, bet tas ir atkarīgs no 
mūsu politiķu lēmuma. Projekts drīz no-
slēgsies, bet iegūtās zināšanas, prasmes 
un kontakti paliks. Gandarījums ir par to, 
ka mūsu cilvēki savas prasmes var pie-
lietot un gūt atzinību. Jāatzīmē, ka pro-
jekta logo autors ir S. Dimants, bet Ilvijas 
izstrādātais biznesa plāna paraugs tiks 
publicēts kopīgajā materiālā un tas būs 
pieejams mūsu pašvaldības mājas lapā, 
kā arī kopīgajā projektu rezultātu sistēmā 
European Shared Treasure. Apmeklējiet 
Grundtvig stūrīti Rubeņu kultūras namā 
un gūstiet priekšstatu par notikušajām 
aktivitātēm.

G. Dimitrijeva,
projekta koordinatore 
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Ziemeļvalstu 
– Baltijas  Mobi-
litātes program-
mas ietvaros ir 
apstiprināts starp-
tautisks projekts. 
Projekta pieteicējs ir Jēkabpils novada 
pašvaldība, iesaistītie partneri – Averojas 
pašvaldība Norvēģijā un Kauhavas paš-
valdība Somijā. Programmas piešķirtais 
grants ir 5000 eiro. Plānots īstenot piere-
dzes apmaiņas pasākumus – mācību vizī-
tes speciālistiem. Projektu plānots īstenot 
2013. gadā.

2012. gada maijā ir 
apstiprināts Jēkabpils no-
vada pašvaldības projekts 
„Zivju resursu papildinā-
šana Daugavas upē posmā no Dunavas 
līdz Dignājai” Nr. 1.29. Projekta ietvaros 
paredzēta 14000 zandartu mazuļu iegāde 
un ielaišana upē. Kopējais projekta apstip-
rinātais  budžets ir Ls 1708, tai skaitā Zivju 
fonda fi nansējums Ls 1250, pašvaldības 
līdzfi nansējums Ls 150. Ir veikts iepirkums, 
pēc līguma noslēgšanas varēsim īstenot 
plānoto aktivitāti. 

G. Dimitrijeva, projektu vadītāja

Apstiprināti 
jauni projekti

Dignājas pamatskola ir viena no 74 
izglītības iestādēm Latvijā, kura 2011. 
gadā uzsāka starptautiska projekta 
„European Chamber Music” (Eiropas 
kamermūzika) īstenošanu. Šoreiz tā ie-
tvaros no 16. līdz 20. maijam skolas di-
rektore A. Ķiploka, skolotājas A. Pavāre, 
S. Krēsliņa un koordinatore G. Dimitrije-
va piedalījās projekta sanāksmē Lodzas 
pilsētā Polijā. 

Skolotājas Silvijas Krēsliņas vērtē-
jums: „Ļoti interesanti bija vērot un apru-
nāties ar poļu bērniem, jo viņi, tāpat kā 
es, runāja īsos un vienkāršos teikumos 
angļu valodā, līdz ar to saprasties varē-
ja lieliski. Arī skolas direktore un skolotāji 
bija atsaucīgi un ieinteresēti kontaktiem, 
mums bija iespēja aplūkot klases žur-
nālu – tā iekārtojumu un salīdzināt ar 
to, kā darām mēs, apskatīt telpu nofor-
mējumus, aprunāties ar poļu kolēģiem 
angļu vai krievu valodā, piedalīties sko-
las darbinieku, skolēnu un viņu vecāku 
rīkotajā piknikā – izbaudīt tautas mūzi-
ku, dejas, nogaršot poļu tradicionālos 
ēdienus. Pārsteidza lielā viesmīlība no 
mājinieku puses. Koncertu fi lharmonijā 

Dignājas pamatskolas skolotāji viesojas 
Lodzas pilsētā Polijā

var nosaukt par grandiozu, gan pati ēka, 
koncertzāle, skatuve, klausītāju skaits, 
priekšnesumu daudzums bija iespaidīgi. 
Varbūt ne viss koncerts bija sagatavots 
augstā līmenī, bet to, ka tas nāk no sirds, 
to varēja sajust. Koncerta laikā varēja 
iepazīties ar visu „Comenius” projektā 
iesaistīto valstu mūziku, rast priekšstatu, 
kas ir kopīgs, kas atšķirīgs dažādu tautu 
dziesmās.

Pēdējā atvadu vakara muzicēšanas 
pasākums sanāksmes dalībniekiem, ma-
nuprāt, izvērtās ļoti sirsnīgs.

Arī pats ceļojums bija kā piedzīvo-
jums, jo ne tik bieži gadās izbaudīt tik da-
žādus transporta līdzekļus.

Paspēju papētīt arī Polijas dabu, ai-
navas, pilsētas, to infrastruktūru. Esmu 
atgriezusies atpūtusies no ikdienas stre-
sa un uzlādēta pozitīvām emocijām – līdz 
ar to šo pozitīvo „lādiņu” saņem skolēni.”

Dignājas pamatskolā 2012. gada 
septembrī viesosies projekta dalībvalstu 
pārstāvji. Esam saplānojuši pasākumu 
virkni kopā ar saviem sadarbības part-
neriem – Ābeļu pamatskolu un Dunavas 
pamatskolu. 

No sirds uz sirdi
Kalna pagasta amatierteātrī spēlē 

12 dalībnieki (vadītāja S. Vecumniece), 
sieviešu vokālajā ansamblī dzied 6 dalīb-
nieces (vadītāja L. Zeile), Jēkabpils nova-
da korī „Putni“ (vadītāja S. Kasparsone) 
dzied 10 dalībnieki no Kalna pagasta.

Pavasara skaistākajā ziedēšanas lai-
kā uz lustīgu ballīti sanāca  Kalna pagasta 
pašdarbnieki un viņu atbalstītāji. Šoreiz 
dalībnieku skaits bija daudz kuplāks nekā 
rudens pasākumā, jo amatierteātra aktie-
riem klāt piepulcējušās sieviešu vokālā 
ansambļa „Varavīksne” dalībnieces un 
jauktā kora „Putni ” dziedošās Kalna pa-
gasta meitenes.

Lai vakars būtu interesantāks, katram 
kolektīvam bija jāsagatavo kāds priekšne-
sums.

Dzirkstoši jautri skanēja kora dalībnie-
ču izpildītā dziesma „Āvu, āvu, baltas kā-
jas”. Vokālā ansambļa meitenes jestri rāva 
vaļā dziesmu „Uz laukiem”. Amatierteātra 
aktieri nospēlēja pašu izdomātu gabaliņu 
iz dzīves, ko pavadīja skatītāju sirsnīgie 
aplausi un smiekli. Jāpiebilst, ka amatier-
kolektīvam tā bija visīstākā improvizācija, 

jo iepriekš bija norunāta tikai priekšnesu-
ma tēma.

Katrs kolektīvs bija sagatavojis dažā-
das spēles un atrakcijas, kurās piedalīties 
neviens nebija jāskubina. Sevišķi liela pie-
krišana bija karaokei un to var saprast, jo 
lielākā daļa vakara dalībnieku bija ar ska-
nīgām balsīm.

Vakara interesantākie notikumi tika fi l-
mēti ar videokameru, ko pērn, izstrādājot 
ES projektu, savā īpašumā ieguva biedrī-
ba „Cerību logi”. Šī paša projekta ietvaros 
biedrība tika arī pie jaunas muzikālas ie-
kārtas, tāpēc vakaram īpašu noskaņu pie-
šķīra brīnišķīga, kvalitatīva mūzika.

Pēc kārtīga darba – atpūta. Tā var 
teikt par visiem Kalna pagasta pašdar-
bības kolektīviem. Novada koris „Putni” 
izveidojies 2011. gada septembrī, bet jau 
dziedāts 18. novembra pasākumā Lei-
maņos, Ziemassvētku koncertā Krustpils 
Katoļu baznīcā, aprīlī koru skatē Jēkabpilī, 
maijā Jēkabpils novada svētkos un Latga-
les dziesmu svētkos Preiļos.

 Sieviešu vokālais ansamblis „Vara-
vīksne” izveidots šā gada sākumā. Ener-

ģiskās dāmas martā piedalījušās vokālo 
ansambļu skatē Zasā, Rubeņos dziedāts 
aprīļa joku pasākumā un maijā Tadenavā 
muzeju nakts pasākumā. 

Amatierteātrim ir sena pagātne, jo te-
ātris ir spēlēts jau no 20. gadsimta trīsdes-
mitajiem gadiem. Ir nomainījušās neskai-
tāmas aktieru paaudzes, bet spēlētprieks 
ir saglabājies nemainīgs. Pērn iestudēta 
Rītupes luga „Es pazinu tēva sētu”, ar 
kuru apbraukāti vairāki pagasti. Nozīmīgs 
notikums bija piedalīšanās novadu ama-
tierteātru izrāžu skatē – parādē decembrī. 
Kolektīvs ieguva balvu nominācijā Par ra-
došu uzdrīkstēšanos un orģināldramatur-
ģijas iestudēšanu.

Strādāts tiešām ir no sirds uz sirdi! 
Pašdarbnieku vakars notika jau otro 

reizi un tā bija vienreizēja iespēja satikties  
cilvēkiem,kuru dzīvē svarīga loma ir kultū-
rai un mākslai. Cilvēkiem, kuri sevi garīgi 
bagātina un iedvesmojas cits no cita, snie-
dzot pozitīvas emocijas un prieku saviem 
līdzcilvēkiem.

   Dace Štāle,
pašdarbniece
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2012. gada 
26. aprīlī 
Saistošie 
noteikumi Nr. 6    
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.04.2012. sēdes lēmumu Nr. 169 (protokols 
Nr. 6)

Grozījumi 
Jēkabpils novada domes 
2010. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos 
nr. 24 „Jēkabpils novada 

pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas 

kārtība”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, 
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija notei-
kumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2010. gada 26. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 24 „Jēkabpils novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība” šādus grozījumus:

1. izteikt 7.1.2. punktu šādā redak-
cijā:

„7.1.2. Sociālās aprūpes nams „Mež-
vijas”;”

2. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
„20. Sociālās aprūpes nams „mež-

vijas”. Sociālās aprūpes nams „Mežvi-
jas” nodrošina Jēkabpils novada pensijas 
vecuma vecu, vientuļu personu, II un III 
grupas invalīdu aprūpi, kā arī nodrošina 
viņus ar pastāvīgu dzīves vietu. Sociālās 
aprūpes nams „Mežvijas” iemītnieku dzī-
ve ir tuvināta ģimenes videi. Iemītniekiem 
ir dota iespēja dzīvot Sociālās aprūpes 
namā „Mežvijas” ar savām personīgajām 
mantām. Katrai personai ir atsevišķa dzī-
vojamā istaba. Ja personai pazeminās 
pašaprūpes spējas, pasliktinās veselības 
stāvoklis, tiek izskatīts jautājums par per-
sonas ievietošanu ilgstošas sociālās ap-
rūpes institūcijā.”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jē-
kabpils novada pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Ļaudis un Darbi”.

E. meņķis,
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos nr. 24 „Jēkabpils novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, 
kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja 
attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad 
skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:
ņemot vērā LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības departamenta norādījumus un ieteikumus, lai reģistrētu kā 
sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu „Sociālā aprūpe”, ne-
pieciešams mainīt Jēkabpils novada sociālā dienesta struktūrvienības 
nosaukumu no Veco ļaužu nams – pansija uz Sociālās aprūpes nams 
„Mežvijas”

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnva-
rojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un tre-
šo daļu, 18., un 20. pantu Ministru kabineta 2003. gada 27. maija notei-
kumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6. punktu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt Jēkabpils novada soci-
ālā dienesta struktūrvienības nosaukumu. 
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvena-
jiem nosacījumiem:
saistošo noteikumu būtība: uzlabot personas, ģimenes, personu grupas 
un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas 
sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. 

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz paš-
valdības budžetu: 
Saistošo noteikumu projekts minimāli ietekmēs esošo pašvaldības bu-
džetu.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, dar-
ba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu 
saistošo noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums: Jēkabpils novada pensijas vecuma vecu, vientuļu perso-
nu, II un III grupas invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu 
dzīves vietu;
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils no-
vada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ie-
tekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais regulējums 
radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai no-
drošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizē-
šanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienā-
kumus.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu pie-
mērošanā – Jēkabpils novada sociālais dienests.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, 
piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo no-
teikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti;
6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības 
mājas lapā;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: 
nav saņemti.
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Dignājas pagasta pārval-
des izsludinātais fotokonkurss 
„Mana atraktīvā ģimene” nos-
lēdzies. 2. jūnijā bērnu svētku 
ietvaros Dignājā tika apbalvoti 
fotokonkursa dalībnieki. Kon-
kursam tika iesūtītas 5 fotog-
rāfijas – „Uz kuģa” iesūtija Sin-
tija Strade; „Ko sēsi, to pļausi” 
iesūtija Zane Dzelme; „Uz 
akmeņa gavilēj’” iesūtīja Ali-
se Bikauniece; „Foto” iesūtīja 
Baiba Daģe un  „Mēs” iesūtīja 
Tatjana Timofejeva – Indrikso-
ne. Par fotogrāfijām bija iespē-
jams balsot www.draugiem.
lv, kā arī žūrija izvēlējās savu 
favorītu. Visi dalībnieki tika pie 
balvām, jo sponsori – Līvānu 
centra aptieka, SIA „Daugulis 

uzsākts jauns posms  projekta  
„Jēkabpils novada biedrību kapaci-
tātes paaugstināšana sociālajā jomā 
„Pasniedz roku!””  īstenošanā.

Projekta norise ir uzsākta  janvāra  
mēnesī, un šobrīd tā ietvaros uzsāktas 
jauns posms. Arī pirmajos piecos mēne-
šos projekta darbība aptvēra lielāko daļu 
novada teritorijas – aktivitātes notika Ru-
benes, Dunavas, Kalna, Zasas, Ābeļu, 
Leimaņu, Dignājas pagastos. Tās bija 
gan psiholoģiskā atbalsta grupas, gan IT 
apmācības, gan lekcijas, gan daudzvei-
dīgas radošās nodarbības.

Taču, sākot ar jūnija mēnesi, stabila 
un regulāra nodarbību norise tiks uzsāk-
ta vēl divās novada biedrībās – „Dzīves 
prasmes” Dunavas pagastā un „Cerību 
logi” Kalna pagasta Dubultu ciemā.  Ša-
jās biedrībās, ņemot vērā pieredzi, ko 
īsteno biedrība „Ūdenszīmes” Kaldabru-
ņas ciemā, tiks īstenoti atbalsta pasāku-
mi iedzīvotājiem. Šie pasākumi ietver:
1) lietotu mantu un apģērbu apmaiņas 

sistēmu. Tātad – biedrībā „Cerību 
logi” sākot ar jūnija mēnesi var gan 
ziedot, gan saņemt sev nepiecieša-
mās lietas katru otrdienu no 10.00 
līdz 14.00. Savukārt Dunavas pa-
gastā biedrība „Dzīves prasmes” jūs 
gaidīs katru trešdienu no 12.00 līdz 
16.00;

2) vienu reizi mēnesī katrā no šīm bied-
rībām viesosies psihologs – būs 

Uzsākts jauns posms

iespējas piedalīties gan grupu no-
darbībās, gan arī saņemt atbildes 
uz sev svarīgiem jautājumiem indi-
viduālās konsultācijās;

3) Tāpat vienu reizi mēnesī notiks prak-
tiskās nodarbības, kuru laikā būs 
iespējams apgūt dažādas jaunas 
prasmes.
Par precīziem nodarbību laikiem 

lūdzam interesēties pie Sandras Vecum-
nieces, t. 26824411 un Anitas Ozoliņas, 
t. 29726110, kā arī  – pavērot sludināju-
mus par nodarbību norisēm.

Tāpat šādas aktivitātes turpinās arī 
biedrībā „Ūdenszīmes” Kaldabruņā. 
Šeit atvērto durvju dienas ir otrdienās un 
piektdienās no 9.00 līdz 16.00.

Vēl viena būtiska tēma, ko risi-
nām šī projekta ietvaros, ir – iedzīvo-
tāju aktivitātes paaugstināšana tajos 
Jēkabpils novada ciematos, kas nav 
pagastu centri. Līdz šim ļoti veiksmīgi 
esam darbojušies Zasas pagasta Liepu 
ciematā, kur, pateicoties bibliotekāres 
Ināras Valaines atsaucībai un biedrības 
„Pūpols” aktīvai līdzdalībai, ir notikušas 
gan sanāksmes, gan IT apmācības, gan 
radošās nodarbības. Par projekta līdzek-
ļiem iegādātos dekupāžas darbnīcas 
materiālus esam nodevuši iedzīvotāju 
rīcībā, un ar Ināras Valaines laipnu at-
ļauju un, palīdzību, šobrīd Liepu dāmas 
apmeklē bibliotēkas telpas ne tikai lai la-
sītu, bet arī – lai nodarbotos ar radošām 

lietām.  To, kas Liepās paveikts, sākot 
ar 20. jūniju varēs aplūkot arī izstādītē 
bibliotēkas telpās. 

Jau 19. jūnijā dosimies ciemos arī 
pie Lašu iedzīvotājiem – otrdien, 19. 
jūnijā, plkst. 15.00 pļaviņā Lašu ciema-
ta centrā aicinām iedzīvotājus uz va-
sarīgi jauku pasākumu „Gada gaišākā 
diena”. Sanāksim kopā uz nelielu cie-
nastu un pārrunām par to, kā padarīt 
dzīvi Lašu ciematā interesantāku, ap-
lūkosim nelielu izstādi. Savā pieredzē 
dalīsies biedrība „Ūdenszīmes” no 
kaldabruņas ciemata.

Būs arī radošā darbnīca – stikla 
apgleznošana, dārza lukturīšu izga-
tavošana no stikla burciņām. krāsas 
būs sarūpētas, paņemiet līdzi burci-
ņu!

Ar muzikālu pārsteigumu mūs 
priecēs Ābeļu vokālais ansamblis.

Pasākumā varēsim tikties ar Ābe-
ļu pagasta sociālo darbinieci Ilzi Dze-
ni, pagasta pārvaldnieku Raimondu 
Jaudzemu, kultūras darba organiza-
tori Svetlanu koriņevu, deputāti Anitu 
Lemaku, novada izpilddirektoru Jānis 
Subatiņu, biedrības „Ābeļzieds” da-
lībniecēm.

Projektu īsteno biedrība „Ūdenszī-
mes”, sadarbībā ar biedrībām „Dzīves 
prasmes”, „Cerību logi” un nodibināju-
mu „ Mārtiņa Fonds” . Ar līdzfinansējumu  
šai projektā piedalās Jēkabpils novada 
pašvaldība. 

92% no Projekta finansē Eiropas Sa-
vienība ar Eiropas Sociālā fonda starp-
niecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts 
Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības in-
tegrācijas fondu. 

Fotokonkurss „Mana atraktīvā ģimene” noslēdzies
& Partneri” un Foto pasaule MI-
NOX, parūpējās par visiem pie-
ciem dalībniekiem. Dalībnieku 
dāvanu grozā bija liela kaste ar 
cepumiem, albūms ģimenei un 
vitamīni bērniem. Skatītāju sim-
pātija „Uz kuģa” un žūrijas fa-
vorīts „Uz akmeņa gavilēj’” tika 
pie īpašām Dignājas pagasta 
krūzītēm. Domājam, ka turp-
māk šāda veida konkursi  kļūs 
aktuālāki un dalībnieku skaits 
tikai pieaugs! 

Paldies dalībniekiem un 
liels paldies sponsoriem, kas 
atbalstīja! 

Ieva Dreimane,
 Dignājas pagasta kultūras 

pasākumu organizatore
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Dubultu kultūras nams uzplaucis vasarīgā krāšņumā
Maija mēneša otrajā pusē noslēdzās 

remontdarbi Kalna pagasta Dubultu kul-
tūras namā. Iepriekšējā gadā, izmantojot 
projektu finansējumu, namam, kas bija 
ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī, tika nomai-
nīts jumts un logi. Šogad, izmantojot 
pašvaldības finanšu līdzekļus, sakārtota 
apkure, atremontēta pasākumu zāle un 
vestibils. 

Kultūras nama telpas, salīdzinot ar 
situāciju pirms diviem gadiem, ir gandrīz 
vai neatpazīstamas – zālē atjaunota grī-
da un skatuve, sienas mirdz pirmo bēr-
za lapiņu gaismā. Griesti saglabājušies 
neskarti, taču uz kopējā fona tie ir grezni 
un svinību zālei atbilstoši. „Dejotājiem 
vairs neķersies kājas izpuvušajos grīdas 
dēļos!” priecājas kultūras nama vadī-
tāja Sandra Vecumniece. „Pēdējā laikā 
strādājām tiešām ekstrēmos apstākļos 
– ziemā mēģinājām mēteļos un cimdos, 
cilvēki teica – vairs uz ballēm nenāksim, 
jo te jau var pat nopietnas traumas iegūt! 
Tomēr – paldies visiem tiem, kas izturēja 
un nāca, neraugoties uz grūtībām! Tagad 
būs pilnīgi cits darbaprieks.” Visvairāk 
Sandra priecājas par skaisto vestibilu – 
tas ir krāšņā fuksiju rozā krāsā, kas jau 
pati par sevi rada priecīgu svētku no-
skaņojumu. Krāsas telpām izvēlējusies 
Sandra pati. Viņas vadībā kultūras nama 
telpās aktīvi darbojas arī biedrība „Cerību 

labiekārtota vide. „Tieši apkārtnes lab-
iekārtošana ir tas, kas šobrīd ir aktuāls,” 
saka Sandra Vecumniece. „Mums taču 
būs pavisam cita dzīve, tikko būs asfal-
tēts ceļš!”. Ceļa remontdarbi šovasar rit 
pilnā sparā. Un, kad tie būs noslēgušies, 
Dubultu ciematam tiešām ir iespējas at-
gūt dzīvīgumu un skaistās kultūras nama 
telpas piepildīt gan ar saturiskiem pasā-
kumiem, gan kuplu apmeklētāju pulku. 

Ieva Jātniece

logi”, kas sagatavojusi projektu LEADER 
programmai, plānojot iegūt finansēju-
mu otrā stāva telpu remontam biedrības 
vajadzībām. Tāpat tiks rīkoti pasākumi, 

Svētki norisinājās 2. jūnijā Dignājas 
pamatskolas sporta laukumā. Laika ap-
stākļi bija brīnišķīgi, saulīte sildija un pul-
cēja bērnus kopā ar vecākiem uz svētku 
atklāšanu. 

Svētkus atklāja, palaižot ar baloniem 
kopā vēlējumu, lai Dignājas pagasts kļūst 
ar bērniem un kuplām, laimīgām ģime-
nēm bagāts. Veltījumu gaisā palaida gal-
venais svētku tiesnesis Juris Mašinskis 
un viena no fotokonkursa „Mana atraktīvā 
ģimene” sponsorēm Velta Vēvere.

Pēc atklāšanas sākās sporta spē-
les un atrakcijas (ķegļu gāšana, graudu 
maisiņu mešana, frīzbija šķīvīšu meša-
na, basketbola metieni, futbola sitieni, 
šautriņas, asfalta zīmējumi, batuts u.c.). 
Bērniem bija jāpiedalās visos sporta un 
atrakciju posmos, jo pie medaļām tika 
kopvērtējuma labākie, kā arī katra posma 
veiksmīgākie dalībnieki. Pēc atrakcijam 
varēja piedalīties Lielajā stafetē.

Mazajā grupā (līdz 7 gadiem) pie me-
daļām tika – III. vieta Daniels Bojaruns; II. 
vieta Madara Berga; I. vieta Niks Karpovs, 

Bērnu svētki „Jautrais jampadracis” Dignājā 

Lielajā grupā (8 un vairāk gadi) III. vieta 
Andris Gailis; II. vieta Normunds Liepiņš; 
I. vieta Alīna Bikauniece.

Lielajā stafetē uzvarēja komanda 
„Nike” (Alīna Bikauniece, Normunds Lie-
piņš, Kristers Krēsliņš).

Paldies SIA „Daugulis & Partneri” par 

sarūpētajām gardajām balviņām.
Svētki tika aizvadīti jautrā un saulai-

nā noskaņojumā. Paldies visiem dalīb-
niekiem un dalībnieku atbalstītājiem!

Tiksimies nākamgad!
Ieva Dreimane,

 Dignājas kultūras darba organizatore 
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Pirmdien, 11. jūnijā plkst. 11,00 Jē-
kabpils novada administrācijā pulcējā-
mies uz Erudīcijas konkursa Jēkabpils 
novada jauniešiem „Pasaule, kas tevi 
gaida” noslēguma pasākumu.

Konkurss, kurā Jēkabpils novada 
jaunieši sacentās erudīcijā, norisinās jau 
no šā gada marta mēneša. Konkursa ie-
tvaros notika trīs darba grupas – ģeogrā-
fi ja, ekonomika un politika. Ģeogrāfi jas 
darba grupu vadīja ekoloģe, Nīderlandes 
Karalistes vēstniecības projektu vadītāja 
Ieva Upmane, ekonomikas darba grupu 
– Latvijas Hipotēku  bankas Jēkabpils 
fi liāles vadītāja Mārīte Lazdiņa, politikas 
darba grupu – „Vienotības” jaunatnes 
frakcijas vadītājs Ivars Bandonis. 

Konkursa norisi organizē Jēkabpils 
novada pašvaldība sadarbībā ar banku 
sektoru un nevalstiskajām organizācijām. 
Lielu pateicību izsakām  Hipotēku bankai, 
kas piešķir konkursa otro balvu – por-
tatīvo datoru, nodibinājumam „Mārtiņa 
Fonds”, kas sadarbībā ar tūrisma aģentū-
ru „Go Adventure” piešķir galveno balvu 
– ceļojumu uz Turciju, kā arī Swedbank 

Novada jaunieši saņem 
vērtīgas balvas 

Jēkabpils fi liālei, kas piešķir īpašo  balvu 
un „Vienotības” jaunatnes frakcijai, kas 
arī piešķir savu simpātiju balvu. 

Sveicam konkursa laureātus! 
1. vieta – Liene Graudiņa 
2. vieta – Guna Pērkone
3. vieta – Austra Spēka  

Atzinības raksti:
Ilze Adumāne – veicināšanas balva „Ra-
došākais dalībnieks”;
Annija Tomāne – veicināšanas balva „At-
raktīvākais dalībnieks”; 
Valērija Jākobsone – veicināšanas bal-
va „Jaunākais dalībnieks”;   
Liene Radiņa – atzinības raksts „Tālre-
dzīgākais dalībnieks”;
Jānis Daudzvārds – atzinības raksts 
„Jaunietis ar attīstītāko politisko domā-
šanu”, simpātiju balva no „Vienotības” 
jauniešu grupas;
Dagnija krukovska – atzinības raksts 
„Zinātkārākais jaunietis”;
Ieva krēsliņa – atzinības raksts „Jaunie-
tis ar zaļāko domāšanu”;  
Dāvis Zālītis – atzinības raksts „Drosmī-
gākais dalībnieks”. 

Degvielas uzpildes staciju tīkls „Latvijas Nafta” piedāvā 
iegādāties bezakcīzes degvielu lauksaimniekiem 

Atlaides degvielai tiek piemērotas atbilstoši LAD piesķirtam apjomam, pro-
porcionāli izņemtajam apjomam degvielas uzpildes staciju tīklā „Latvijas Nafta”. 
Papildu informācija par atlaidēm – www.lnafta.lv, 

tālr.: 67226475; 26444427, 
e-pasts: aigars.volskis@ewt.lv

Noslēdzies 
konkurss 

„Vārdu 
Daugava”

15. maijā noslēdzās konkurss 
„Vārdu Daugava”, kurā iedzīvotājus 
aicinājām iesūtīt sev tuvākās un inte-
resantākās tautasdziesmas par Dau-
gavu. Kopumā esam saņēmuši vairāk 
nekā 120 tautasdziesmu, no kurām 80 
četrrindes nedublējas. Tātad – varēsim 
izveidot patiešām skaistu apkopoju-
mu, kurā visiem sešdesmit kilomet-
riem Daugavas, kas plūst gar mūsu 
novada teritoriju, būs pa tautasdzies-
mai. Kā jau minējām konkursa sludinā-
jumā, tautasdziesmu apkopojums tiks 
izmantots novada svētku scenārijiem, 
tūrisma materiāliem, noformējumu vei-
došanai. 

Visvairāk skaistu  tautasdziesmu 
iesūtīja – Tadenavas bibliotēkas va-
dītāja Aina Timofejeva, Dunavas pa-
matskolas skolotāja Astra Liopa kopā 
ar Dunavas pamatskolas skolēniem, 
Benita Kalniņa un Sveta Lāce. Viņas 
arī saņems balvas no novada izpilddi-
rektora un Lielās Talkas koordinatora 
Jāņa Subatiņa. 

Ieskatam – trīs tautasdziesmas:

Piesēdies, Vēja māte,
Sausas egles galiņā,
Kamēr mani bāleliņi
Pāri ies Daugavā.

Pār Daugavu tiltu grīda,
Ozoliņa dēlīšiem,
Ka varēju ritināt
Savas baltas vilnainītes.

Ķīsels brauca pār Daugavu
Rakstītāmi kamanām,
Teciet, bērni, paltiņā,
Mazgājiet karotītes.
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Aicinām uz 
siena 

skulptūru 
plenēru 

Nu jau tradicionālo siena skulptūru plenēru Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas skolas ābeļdārzā  
biedrība „Ūdenszīmes”  rīko  piekto gadu pēc kārtas. 

Sākums – 27. jūnijā plkst. 10.00
 27., 28., 29. jūnijā un 30. jūnijā līdz plkst. 16.00 – visi darbojamies pie siena skulptūru veidošanas. Būs sagādāti  

materiāli, varēs saņemt  padomus  un palīdzību  skulptūru izveidošanā. Padomus dos jau pieredzējuši siena skulptūru 
veidotāji – Latvijas dārzu biedrības vadītāja Inita Šteinberga, fl oriste Elga Vuškāne,  „Ūdenszīmju”  biedres – Sanda 
Kukle, Ilona Kantāne, Ieva Jātniece.  

29. jūnijā plkst. 16.00 – aicinām uz aizraujošu lekciju par latviešu tradicionālajiem augiem, to pielietojumu 
medicīnā, sadzīvē un maģijā – „Latviskie augi dārzos un stāstos”. Lekciju lasīs nacionālā botāniskā dārza Den-
drofloras nodaļas pētniece Daina Roze.

30. jūnijā plkst. 16,00 – „Siena dienu” noslēguma pasākums – dalībnieku apbalvošana, koncerts ar  folkmū-
ziķes Elīnas Līces un Asares pagasta vokālā ansambļa piedalīšanos. kopīga sadziedāšanās un siena skulptūru 
izstādes apbrīnošana.

Dalība pasākumā ir bez maksas!
Tālumniekiem – ir iespējams pārnakšņot teltīs vai Kaldabruņas skolas telpās, ņemot līdzi savus matračus un guļam-

maisus, pieejama virtuve. Dalībniekus cienāsim ar sulu, tēju un maizītēm, taču tiem, kuri nakšņos, iespējams, vajadzēs 
ņemt līdz arī savu pārtiku. 

„Siena dienas” 2012 
atbalsta:

Jēkabpils novada pašvaldība
Zemgales kultūras 

programma

maisus, pieejama virtuve. Dalībniekus cienāsim ar sulu, tēju un maizītēm, taču tiem, kuri nakšņos, iespējams, vajadzēs 

Vairāk 
informācijas: 

www.udenszimes.lv 
ieva.jatniece@gmail.com

t. 26167960
29548967 
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Pērļu smalkuma 
izstāde Rubeņu 
bibliotēkā

 
Dzirdot vārdu  – pērļošana, lielākajai 

daļai cilvēku nāk prātā dažāda lieluma un 
krāsu krelles, kas savērtas uz pavedie-
niem kā kaklarotas vai rokassprādzes.

Mūsdienās šis ir moderns rokdarbu 
veids, ar kuru aizrāvusies ne viena vien 
rokdarbniece. Pērlītes no seniem laikiem 
pielietoja  dažādu priekšmetu un apģēr-
bu rotāšanā. Bet laika gaitā no pērlītēm 
tiek  darinātas aizvien sarežgītākas lietas 
– apsveikumu kartītes, glezniņas, dekora-
tīvi ziedi u.c.

Rubeņu bibliotēkā visu maija mēnesi 
būs skatāma izstāde, kurā būs aplūkoja-
mi no pērlītēm darināti ziedi.

Šo darbu autore ir Inga Kliģe, kuras 
vaļasprieks un aizraušanās ir rokdarbi. 
Un jo svešāks un nepazīstamāks rok-
darbu veids, jo lielāks izaicinājums tas 
ir Ingai.  Var teikt, ka neviena rokdarbu 
tehnika Ingai nav sveša – viņai padodas 
viss, kam vien viņa ķeras klāt, bet īpaši 
tādi rokdarbu veidi, kur nepieciešama lie-
la precizitāte, pacietība, radoša izdoma. 
Rokdarbu izstādēs esam redzējuši Ingas 
pērļotās rotas, tapotās šalles, smalkos 
tamborējumus, greznās apsveikuma at-
klātnītes utt. Šinī  izstādē ir skatāmas pu-
ķes – zvaniņi, klīvija, gloksīnija, lavanda, 
sarkanās magones, dažādas orhidejas.

Šis pērļoto ziedu skaistums un smal-
kums  nav vārdos izsakāms vai apraks-
tāms. To visu vajag redzēt katram savām 
acīm.

Laipni visi aicināti!
Agra ozoliņa, 

bibliotēkas vadītāja

Atgādinām, ka joprojām ir aktuāls 
piedāvājums saņemt novada avīzīti Jūsu 
e-pastā. Pie tam – iedzīvotāji, kuri saņem 
šo izdevumu elektroniskā formā, saņem 
arī iknedēļas ziņu lapas par pašvaldības 
aktualitātēm. Jo, apzinoties, ka informa-
tīvais izdevums iznāk tikai reizi mēnesī, 
cenšamies nodrošināt arī aktuālo infor-
māciju iespējami plašākam cilvēku lo-
kam. 

Lai Jūs sasniegtu šī informācija, lū-
dzu nosūtīt pieprasījumu uz e-pastu: ieva.
jatniece@gmail.com 

Papildus šim piedāvājumam aici-
nām iedzīvotājus par sev interesējo-
šiem jautājumiem vērsties pie novada 
administrācijas, iestāžu darbiniekiem 
un deputātiem arī pa tālruni – visi tāl-
ruņu numuri ir publicēti novada mājas-
lapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā 

Aicinājums iedzīvotājiem!
„kontakti”. Vēršoties tieši pie atbildīgā 
speciālista – vai tas būtu Sociālais die-
nests, Nekustamo īpašumu nodaļa, Kultū-
ras un izglītības pārvalde, Finanšu noda-
ļa vai arī novada vadība – Jūs saņemsiet 
konkrētu, pamatotu atbildi par problēmu, 
kas Jūs uztrauc. Pie tam – ļoti ātrā laikā. 
Vēršoties ar jautājumiem presē, tomēr ne 
vienmēr izdodas noskaidrot objektīvo si-
tuāciju, un palaikam neviļus tiek aizskarti 
cilvēki vai iestādes, kuru atbildības jomā ri-
sināmais jautājums neietilpst. Ja uzskatāt, 
ka pašvaldības izpildvara – administrācija, 
iestāžu darbinieki – nesniedz Jums ne-
pieciešamo informāciju pietiekami ātri un 
izsmeļoši, aicinām izmantot iespēju vēr-
sties pie lēmējvaras – piecpadsmit novada 
pašvaldības deputātiem, kuri ir iedzīvotāju 
ievēlētas personas un nodrošina Jūsu in-
terešu pārstāvību pašvaldības darbā. 

Jūnijs ir kaut kur pa vidu starp pava-
sari un vasaru. Siltās un saulainās dienas 
ir atvērušas visus pumpurus dārzā un pļa-
vā. Tevi gaida tik daudz vasaras prieku; 
pirmās saldās zemenes, agrie vasaras rīti, 
kad gaiss tik brīnišķīgi atsvaidzina, siltās 
ūdens peldes, garie vasaras vakari, kad 
kopā ar draugiem sarīkot skaistu pikniku. 
Dzīve nupat mums rāda savu vissaulainā-
ko pusi – piedalies tajā!

Brīnumi nekrīt 
no debesīm, bet no-
tiek uz zemes.

Kurš ir tavs vis-
lielākais sapnis? Par 
ko tu sapņo?... Tad 
atļauj sev to prieku! 
Vienkārši dari! Tu to nenožēlosi, tikai ne-
gaidi rītdienu. Šodiena ir īstais laiks tavam 
vislielākajam sapnim.

Rīt sākas vasara. Šodien ir vasaras 
saulgrieži – gada īsākā nakts. Ja, aizritē-
jušie mēneši strādājot tev ir paskrējuši 
garām kā vējš, tad ir pienācis īstais laiks 
baudīt vasaru. Neatliec to uz brīvdienām... 
Grāmatas, kas atliktas atvaļinājumam, sāc 
lasīt jau tagad. Tevi jau sen gaida ciemos, 
tu visu laiku atliki braucienu, jo nebija lai-
ka.. brauc taču beidzot! Neatliec neko uz 
vēl labākiem laikiem! Katra diena ir kaut 
kas īpašs! Baudi vasaru, kas sāksies rīt!

Beidzot vasara ir klāt, kad debesīs sta-
ro saule un gaiss smaržo pēc ziediem.

Jūlijs – mēnesis ar  medus garšu uz 
lūpām.

Jūlijs – rāda mums dabas visjaukāko 

Jūnijs – mēnesis 
ar izšķērdīgo dāsnumu

seju. Vasara – pārpilnības un apmierinā-
tības laiks, brīdis, kad iestājies pastāvīgs, 
silts laiks. Laime un harmonija ieplūst mūsu 
dvēselē. Saule izkveldējusi laukus, un mēs 
priecīgi patveramies no tveices koku ēnā. 
Novērtē arī ūdeni – vasaras vērtīgāko velti. 
Vasara ar savām veltēm ir gada skaistākā 
dāvana.

Izbaudiet vasaras priekus un ielai-
diet sauli savās sirdīs!

Arī pavisam vienkār-
šas lietas var darīt mūs lai-
mīgus – ja mēs tās protam 
tās baudīt kā nākas. Un 
otrādi – pat vissatraucošā-
kais atvaļinājums nesagā-
dās mums nekādu prieku, 

ja nepratīsim to izbaudīt. Mums tikai jāie-
mācās izbaudīt skaistās lietas mūsu dzīvē: 
baudīt uzmanīgi un pateicīgi. Ir tik daudz 
ieganstu priekam – mums tikai atliek atvērt 
acis. Reizēm, lai baudītu, ir nepieciešama 
spēja gaidīt. Prieks no tā jau nekļūst ma-
zāks, bet gan tikai lielāks. Uzmanība un 
pacietība ir atslēgas, lai mēs dzīvi varētu 
baudīt!

Izmantojiet jūlija beigu siltās naktis. 
Šai gadalaikā gandrīz vienmēr ārā ir silti 
un jauki. Nosviniet dārza svētkus kopā ar 
saviem draugiem. Kopīgi svētki ļauj labāk 
iepazīt citam citu un tā ir kolosāla sajūta, 
kad mēs kopā uzburam svētkus.

Daudz krāsainu brīžu mums visiem, 
vasarā ieejot! 

     Ināra Valaine,
 Liepu bibliotēkas vadītāja
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JŪLIJS

Kalna pagasts
no 16.07. līdz 21.07. kultūras 

namā ģimeņu nedēļa. Darbosies rado-
šās darbnīcas

21.07. plkst. 10.00 pie kultūras 
nama sporta diena

Dignājas pagasts
21.07. Sporta diena Dignājā Dig-

nājas pamatskolas sporta laukumā:
plkst. 10.30 reģistrēšanās koman-

du sporta spēlēm;
plkst. 10.30 Sporta dienas atklāša-

na.
Dalībnieki varēs piedalīties: volej-

bolā (komandā 4 cilvēki – 2 vīrieši un 
2 sievietes), individuālajās disciplīnās; 
spēka cīņās, stafetē bērniem, veselības 
skrējienā un orientēšanās sacensībās.  
plkst. 22.00 diskotēka Dignājas parka 
estrādē. 

28.07. plkst. 20.00 Dignājas parka 
estrādē Jēkabpils novada „Saimnie-
ku un saimnieču diena.” Koncerts un  
„Jēkabpils novada sakoptākā pagasta 
2012” laureātu apbalvošana

Pēc koncerta balle kopā ar Santu 
kasparsoni

Leimaņu pagasts
28. 07. Leimaņu tautas namā  Bal-

tinavas dramatiskā kolektīva ,,Palādas” 
komēdija  „Ontans i Anne”   2. daļa 
„Kozu goda jubileja”

Rubenes pagasts
14.07. plkst. 19.30 brīvdabas es-

trādē   izrāde – komēdija „Balkona rag-
neši”

Piedalās aktieri: Zane Jančevska, 
Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš, Mārtiņš Brū-
veris, Voldemārs Šoriņš

20.07. brīvdabas estrādē tradicio-
nālais mūzikas festivāls „ Mazā ziņģe”

plkst. 20.00 Koncerts
plkst. 23.00 „Lielā ziņģes zaļum-

balle”
Spēlē: grupa „Roja”

JŪnIJS

Ābeļu pagasts
23.06. plkst. 20.00 Līgo dienas pa-

sākums laukumā pie vecās estrādes 
– tiks iedegts Līgo svētku ugunskurs, 
tiks dziedātas latviešu tautas dziesmas 
kopā ar Ābeļu pagasta pašdarbnie-
ku kolektīviem – vīru ansambli „Pieci 
plus…” un sieviešu ansambli, siera 
un alus baudīšana, konkursi Līgām un 
Jāņiem, disko ballīte līdz saules lēktam

Dignājas pagasts
23.06. plkst. 21.00 Dignājas par-

ka estrādē „Zāļu vakara burvības varā” 
Svinēsim Jāņus kopā! Pasākuma prog-
rammā – izrāde „Tautiski un latviski Jāņu 
dienu sagaidot.”, sadziedāšanās un sa-
dancošanās ar vokālo ansambli „Mada-
ras” un folkloras kopu „Dignōjīši” 

Dunavas pagasts
21.06. plkst. 20.00  pie Dauga-

vas plostnieku piemiņas akmens
„Vasaras saulgrieži” – piedalās Duna-
vas pagasta pašdarbības kolektīvi vie-
si – Naujenes pagasta folkloras kopa 
„Rūžeņa”.

Celsim godā latviešu tautas tērpu, 
iespēju robežās apmeklētājus lūdzam 
ierasties tautas tērpos.

27. jūnijā plkst. 13.00 biedrības 
„Dzīves prasme” sadarbībā ar NVO 
„Ūdenszīmes” rīkotā psiholoģijas no-
darbība

Kalna pagasts
23.06. plkst. 21.00 kultūras namā 

Jāņu ielīgošanas pasākums

Leimaņu pagasts
22.06. plkst. 21.00  tautas nama 

estrādē,, Vasaras saulgriežu ielīgošana 
Jāņu nakts krāsās”

Zaļumballe. Spēlē grupa „Pēc pus-
nakts”

Kultūras pasākumi 2012. gada 
JŪNIJĀ un JŪLIJĀ

Rubenes pagasts
23.06. plkst. 21.00 Slatē Vecāru 

šķūnī Līgo nakts balle.
Spēlē: grupa „Rasa”
Aicinu piedalīties Jāņu pušķu un 

vainagu izstādē konkursā „Visa laba 
Jāņu zāle”

(Līgotāji var rotāties paši vai rotāt 
Līgo svētku vietu)

Lustīgi danči, īsts Jāņu alus un 
ugunskurs visas nakts garumā!

Zasas pagasts
23.06 plkst 20.00 kultūras namā 

Līgo pasākums „Īsa, īsa Jāņu nakts 
pār visām naksniņām’’ kopā ar kultū-
ras nama amatierkolektīviem. 2. daļā 
Monikas Zīles komēdija „Sunīts un viņa 
kauliņš’’.

23.06. plkst. 22.00 Zasas muižas 
šķūnī groziņballe. Spēlē grupa „Leivēri” 
(Madona)

AuGuSTS

Dignājas pagasts
03.08. plkst. 19.00 parka estrādē 

Baltinavas teātra „Palādas” komēdija 
„Ontons izklajdej”

plkst. 22.00 Zaļumballe. Spēlē gru-
pa „Airi” (Līvāni)
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Dignājas draudzes 
kapu svētki

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.

Jūnijā Zasas kultūras nama izstāžu 
zālē foto izstāde „Mūsu Sēlija’’ un Za-
sas mākslas skolas fi liāles audzēkņu 
darbu izstāde
no 05.06. līdz 22.06. Dunavas sa-
biedrisko resu rsu centrā Jēkabpils 
mākslas skolas audzēkņu izstāde 
„Darbs materiālā”  
no 1.06. līdz 30.06. –   Krustpils no-
vada Kūku pagasta Novada izpētes 
centra ceļojošā fotoizstāde
„Ziedi – telpā, pļavā, dārzā, parkā” 
Fotogrāfi : Ilva Lejiņa, Juris Taškovs, 
Vizma Lejiņa
no 18.06. līdz 10.07. Leimaņu tautas 
namā fotoizstāde „Mūsu Sēlija” (Lie-
tuva, Utenas lauku partnerība)

Ozolam galotne trīc – 
Mūžs beidzies negaidīts.
No pazarēm rasa krīt,
Dvēselē sāpes mīt...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:

Raitis upenieks Dignājas pagastā
02.12.2009. – 30.04.2012. 

Austris Auzāns Dunavas pagastā 
19.03.1965. – 12.05.2012. 

Anita kancāne Ābeļu pagastā 
04.07.1956. – 14.05.2012. 

Veronika Zeltiņa Dignājas pagastā 
13.10.1929. – 15.05.2012. 

Igors Gerasimovs Zasas pagastā 
04.03.1969. – 18.05.2012. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Laime, laime tai meitai,
Kas piedzima saulītē:
Vakarā rozes sēja,
Rītā vija vainadziņu.
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
maijā reģistrētas 
3 dzimšanas:
Odrija Ābeļu pagastā
Evelīna Rubenes pagastā
Adelīna Zasas pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot! 

Sirsnīgs paldies 
Leonam Cepurītim 

par Ābeļu bibliotēkai  uzdāvinātajām 
grāmatām. 

Iveta Survillo, bibliotēkas vadītāja

7. jūlijā
Daugavas kapi 
Dunavas pagastā plkst. 12.00
Dignājas kapi 
Dignājas pagastā  plkst. 13.30

28. jūlijā
meņķa kapi 
Dignājas pagastā plkst. 12.00
Slīterānu kapi 
Dignājas pagastā plkst. 13.30

29. jūlijā
Līču kapi 
Dunavas pagastā plkst. 12.00
Dūņenieku kapi 
Ābeļu pagastā plkst. 13.30

4. augustā
Ļūcānu kapi 
Rubenes pagastā plkst. 12.00
Bērzu kapi 
Rubenes pagastā 
plkst. 13.30

Aicinām gatavoties skatei: 

„Jēkabpils novada 
sakoptākais pagasts 

2012”! 
Šīs skates objektu vērtēšana pagas-

tu pārvalžu līmenī tiks  uzsākta jau jūnija 
beigās. Savukārt, no 3. līdz 10. jūlijam 
notiks novada skate pēc šāda grafi ka:

3. jūlijs – Kalna un Ābeļu pagasti.
4. jūlijs – Dignājas, Zasas un Leima-

ņu pagasti.
10. jūlijs – Dunavas un Rubenes pa-

gasti.  


