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18. – 26. jūlijs 

18.07. 
Rubenes brīvdabas estrādē mūzikas festivāls 
„Mazā ziņģe 2014”– 20 gadu jubilejas 
pasākums
plkst. 20.00 Koncerts 
Koncertā piedalās – aizvadīto gadu festivālu 
laureāti – grupas „ Ginc un es”, „Kiwi”, 
„Zasas muzikanti”, dueti – Kristīne &Alvis, 
Inga & Normunds, Juris Ostrovskis no 
grupas „ Patrioti LG”, Santa Kasparsone, 
Ēriks Gruzniņš un viesi - grupas „A2”, „ANY 
FACE” un „Latgales dāmu pops”. Pasākumu 
vada – Ingars un Artūrs Puncuļi. Ugunsšovs.
Pēc koncerta „Lielā Zaļumballe” 
Spēlē grupa: „Ginc un es”

19.07. 
plkst. 21.00 Dignājas baznīcā Zvanu 
ansambļa „ACCELERANDO” vakara 
koncerts

Festivālu līdzfinansē Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 
2007. – 2013. projekta „Seno tradīciju 
iekļaušana mūsdienu dzīvē” ietvaros un 
Jēkabpils novada pašvaldība

Starptautisks Tautas tradīciju festivāls

MOTO: „DAUGAVIŅA – MĀMULĪTE”

20.07. 
plkst. 13.00 Kaldabruņā – Pļavas muzeja zālē 
dzejas un mūzikas piedzīvojums 
„ZAĻĀS PASAULES GAISMĀ” 
Piedalās: world music grupa „Ābols virs upes”, 
angļu fi loloģijas un mitoloģijas speciālistes 
Liene Cukura un Lauma Lapa. Laumas Liepiņas 
kaligrāfi jas darbu izstādes atklāšana

24.07. 
plkst. 13.00 Kalna pagasta atpūtas parkā pie 
Doktorāta ēkas „Aktīvās atpūtas un veselības 
diena”. Pasākumā piedalās eksperti – Mārtiņa 
Rītiņa restorāna „Vincents” pavāri. Tautas 
mūzikas instrumentu demonstrēšana un 
latviešu tautas mūzika Lubānas lauku kapelas 
„Meldiņš” izpildījumā

25.07. 
plkst. 18.00 Zasas parkā „Jautro un sportisko 
aktivitāšu diena”
plkst. 21.00 Zasas kultūras namā Manguļu 
ģimenes koncerts ar netradicionālajiem 
mūzikas instrumentiem. Pēc koncerta – balle 
Spēlē: jauniešu grupa „ANY FACE”

26.07.
plkst. 7.00 „Dūjās” pie Bancānu ezera rīta 
koncerts „Rītausmas modināšana” Baudīsim 
kokļu grupas „Dzītari” mūzikas plūdumu kā 
neparastu perfomanci

plkst. 18.00 Jēkabpils novada muzejā Zasā 
foto un amatnieku darbu izstādes „Sēlijas 
amatnieks un zemnieks” atklāšana. Muzicē 
folkloras kopa „Šatrija” (Lietuva)
Izstāde „Skaista mana tēva sēta” – JMS 
Zasas fi liāles audzēkņu darbi
Zasā amatniecības centrā „Rūme” festivāla 
pasākums „Skaista mana tēva sēta…”
no plkst. 18.00  amatnieku izstāde, 
demonstrējumi, radošās darbnīcas, atrakcijas 
bērniem, foto salons
! Ja vēlies – apdrukā savu kreklu... un velc 
mugurā
plkst. 20.00 Svētku koncerts un „Jēkabpils 
novada pagastu sakoptības skates 2014” 
dalībnieku apbalvošana. Koncertā piedalās 
novada tautas deju kolektīvi: „Solis”, „Rasa”,  
„Laude”, folkloras kopa „Kāre” un viesu 
kolektīvi –  folkloras kopa „Gastauta” (Lietuva, 
Roķišķi), folkloras kopa „Šatrija” (Lietuva, 
Šauļi), tautas deju kolektīvi „Valgundietis” un 
„Saulgrieži” (Jelgavas novads, Valgundes 
pagasts)
! Zupa no lielā katla – ikvienam kas atnāks
! Darbosies bufete – ēdieni, dzērieni un 
citi gardumi no „Latgales golda” (10. gs. 
tradīcijas) un Špeka veirs
plkst. 22.00 Svētku balle kopā ar grupu 
„Ilūzija” 
No 24.07. izstādes:
! Leimaņu latvju zīmju parkā izstāde „Ziedu 
ceļš”
! Dunavas skolā – tradīciju zālē foto izstāde 
„Daugavas viļņu pieskāriens”
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Jēkabpils novada sakoptības skates rezultāti
 Komisija laikā no 2014. 

gada 1. – 3. jūlijam apmeklēja 
visus 7 Jēkabpils novada pagas-
tus, apskatot pagastu pārvalžu 
un iedzīvotāju izraudzītos objek-
tus; kā arī objektus pēc savas ini-
ciatīvas, lai gūtu iespējami pilnī-
gāku priekšstatu par sakoptības 
līmeni pagastos. 

Kopumā konkursam, saska-
ņā ar nolikumu, ir izveidotas 9 
nominācijas; atbilstoši tām tika 
veikta izvērtēšana. Konkursa ko-
misija, veicot izvērtēšanu, nolē-
ma piešķirt šādus apbalvojumus:

1. Nominācija – sakoptā-
kais ciemats – pagasta centrs:

1.1. Dunavas pagasts – 
Dunava;

1.2. Rubenes pagasts – 
Rubene;

1.3. Zasas pagasts – Zasa.
2. Nominācija – sakoptā-

kais ciemats, kas nav pagasta 
centrs:

2.1.  Leimaņu pagasts – 
Leimaņi.

3. Nominācija – sakoptā-
kās novada individuālās ēkas 
ciematā:

3.1. „Kastaņi”, īpašnieks 
Velga Bruka, Mežgale, Leima-
ņu pagasts;

3.2. „Druvas”, īpašnieks 
Tija Dzelme, Vandāni, Dignājas 
pagasts;

3.3. „Palmas”, īpašnieki 
Jānis un Helēna Dombrovski, 
Dunavas pagasts;

3.4. „Brīviņi”, īpašnieks 
Valija Gatiņa, Leimaņi, Leima-
ņu pagasts.

4. Nominācija – sakoptā-
kās viensētas novadā: 

4.1. „Līdumnieki”, īpaš-
nieks Ojārs Bite, Rubenes pa-
gasts;

4.2.  „Mežstūri”, īpašnieki 
Zeniņu ģimene, Kalna pagasts;

4.3. „Laukāres”, īpaš-
nieks Vilnis Nerets, Zasas pa-
gasts;

4.4. „Austriņi”, saimnieki 
Līgas Saldes un Aivara Plāņa 
ģimene, Dunavas pagasts (papildu Sē-
lijas partnerības balva par mastā uzvilkto 
karogu kā piederības apliecinājumu sa-
vam pagastam, novadam, laukiem)

4.5. „Ūdri”, īpašnieks Juris Žikovs, 
Ābeļu pagasts, (Sēlijas partnerības balva 
par sakoptu raksturīgu piemājas saimnie-
cību).

5. Nominācija – uzņēmējdarbī-

bas labākie piemēri:
5.1. z/s „Laši”, saimnieks Arturs 

Akmens, Ābeļu pagasts;
5.2. z/s „Krasti”, saimnieks Jānis 

Gaidis, Kalna pagasts;
5.3. z/s „Ceļmalnieki”, saimnieks 

Arnis Bruņenieks, Leimaņu pagasts;
5.4. „Apīņi”, saimnieki Modra un 

Valdis Vietnieki, Ābeļu pagasts;

5.5. z/s „Cielavas”, saim-
nieks Vitauts Liepiņš, Dignājas 
pagasts;

5.6. „Stanuļi”, īpašnieks 
Ainis Daģis, Dignājas pagasts.

6. Nominācija – sabied-
risko organizāciju vai iniciatīvu 
grupu veikums:

6.1. biedrība „Ūdenszī-
mes”, Kaldabruņa, Rubenes 
pagasts;

6.2. biedrība „Pavadiņa”, 
Dunavas pagasts (veicināšanas 
b.);

6.3. biedrība „Pūpols”, Lie-
pas, Zasas pagasts (veicināša-
nas b.).

7. Nominācija – labākie 
tūrisma vai vides apskata ob-
jekti:

7.1. „Valterāni”, īpašnieks 
Dzidra Nartiša, Vandāni, Dignā-
jas pagasts, par sakoptu sētu un 
ģimenes tradīciju saglabāšanu 
(veicināšanas b.).

8. Nominācija – „Sēlis-
kākā sēta” vai veikums Sēlijas 
novada popularizēšanā:

8.1.  „Zvaigznes”, Duna-
vas pagasts, īpašnieki Alberts 
un Irēna Plāņi (Sēliskākā sēta, 
papildu balva no amatniecības 
centra „Rūme”);

8.2.  „Jaunarāji”, Ābeļu 
pagasts, īpašnieki Arāju ģimene 
(par senu īpašumu saglabāšanu) 
(veicināšanas b.);

8.3.  „Zemgaļi”, Zasas pa-
gasts, īpašniece Valda Zdanovs-
ka (par senu īpašumu saglabāša-
nu) (veicināšanas b.).

9. Nominācija – kapsētu 
sakoptība pagastā:

9.1. Leimaņu kapi, kap-
liča (labākā kapsētas sakoptība 
novadā) (sakopšanas iniciatīvas 
grupa);

9.2. Skudru kapsēta – Du-
navas pagastā, (veicināšanas b.), 
(sakopšanas iniciatīvas grupa);

9.3. Celminieku kapsēta – 
Dunavas pagastā (veicināšanas 
b.), (sakopšanas iniciatīvas gru-
pa).

Skates „Jēkabpils novada sakop-
tākais pagasts” 2014. gadā dalībnieku 
apbalvošana notiks 2014. gada 26. jūlijā 
starptautiskā festivāla ietvaros.

Par pašu skates gaidu var lasīt laik-
rakstā „Brīvā Daugava”.

Informāciju apkopoja K. Sēlis
Foto – Ina Sēle

Leimaņu pag. „Brīviņi” – Valija Gatiņa un Ainis Krievāns.

Kalna pag. „Mežstūri” – Guna un Andrejs Zeņini.

Dunavas pag.  „Austriņi” – Līga Salde un Aivars Plānis.
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Turpinājums 4. lpp.

No Rubeņiem līdz Rubeņiem – 2988 km
No 2. līdz 8. jūlijam Jēkabpils nova-

da pašvaldības pārstāvji un Rubeņu JDK 
„Laude” devās vizītē uz sadraudzības 
pašvaldību Parhimu Vācijā un tās ciema-
tiņu – Slati, kam ir tāds pat nosaukums 
kā Rubeņu pagasta Slates ciemam. Vie-
sošanās laikā delegācija iepazina vācu 
kultūru un guva pieredzi visdažādākajās 
sfērās. Turpretī vācieši tika iepazīstināti ar 
latviešu tautas dejām un Jēkabpils nova-
du administrācijas sagatavotā fotoizstā-
dē. Vīzītes noslēgumā tika arī slēgts sa-
darbības līgums starp Jēkabpils novada 
un Parhimas pilsētas pašvaldībām.

2. jūlijs tikai pavadīts ceļā, agrā rīta 
stundā izbraucot no Rubeņiem. Jēkab-
pils novada pašvaldību pārstāvēja domes 
priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, Rubenes 
pag. pārvaldes vadītāja Intra Kurme un 
Ābeļu pag. pārvaldes vadītājs Raimonds 
Jaudzems, sabiedrisko attiecību speciā-
lists Kaspars Sēlis, Rubeņu k/n vadītāja 
Inta Tomāne, JDK „Laude” ar vadītāju 
Sandru Vaitķeviču un vācu valodas tulce 
Arta Kusiņa. Kopā bijām 19 cilvēki, plus 
2 šoferi. Nakti pavadījām naktsmītnē Po-
lijā, Licheń Stary, pie reizes apskatot arī 
Liheņas jaunuzcelto baziliku un tai apkārt 
pieguļošo svētceļnieku ciematu. Apbūve 
tik pat grandioza kā Vatikānā.

3. jūlija vakarā iebraucām Slatē, 
Vācijā, kur mūs laipni savās mājās uz-
ņēma sadarbības uzsācēji Edna un Pē-
teris Šulci. Vakara noslēgumā devāmies 
nelielā pārgājienā pa Slates ciematu, ko 
sakoptības ziņā varētu pielīdzināt Vents-
pilij – smalki sakoptas viensētas un puķes 
visur, kur vien tās iespējams iestādīt. Par 
mūsu naktsmājām kļuva izbijušas armijas 
kazarmas, kurās ar „Leader II” projektu 
tagad iekārtota patīkama dienesta vies-
nīca.

4. jūlijā devāmies uz novada pašval-
dību Parhimā, kur mūs sagaidīja birģer-
meistars Bernds Rollijs (Bernd Rolly) ar 
kolēģiem. Jaunuzceltajā pašvaldības ēkā 
(Stadthaus) bija izvietota fotoizstāde, kurā 
iepazīstinājām vāciešus ar mūsu novada 
skaistākajām vietām un interesantāka-
jiem notikumiem. Kā pateicību saņēmām 
bildes ar skatiem no Parhimas, ko tagad 
ceļojošā izstādē varēs aplūkot mūsu 
pašu novadā. Pēc ofi ciālas mūsu delegā-
cijas uzņemšanas tikām vesti ekskursijā 
pa pilsētu un tuvējo apkārtni. Iepazinām 
raibo un senatnīgo vecpilsētu, devāmies 
uz jaunizkoptiem I un II. p.k. kapiem, ku-
ros, par nožēlu, bija atrodami arī daudzi 
latviešu vārdi. Sajutām spēcīgu vietējo 
līdzjūtību un nožēlu par šīm tumšajām 
vēstures lapām. Tam sekoja brauciens uz 
pašvaldības personīgo lidlauku, kuru ta-
gad iegādājušies ķīnieši. Papildus tepat, 

Pēc līguma noslēgšanas starp 
Jēkabpils novada un Parhimas 

pašvaldībām.

Eda Šulca sagaida ciemiņus.

Pie Slates zīmes Vācijā.

pāri galvai lidojošu lidmašīnu vērošanai, 
mums bija iespēja pašiem pabūt „debe-
sīs” – skatutornī vienā no augstākajām 
Parhimas pašvaldības virsotnēm. Ainavu 
visapkārt rotāju vēja ģeneratoru un saules 
bateriju parki. Tāpat arī apmeklējām mo-
dernās mākslas muzeju un parku, kurā 
visas it kā ikdienā nevajadzīgās lietas, 
piemēram metāllūžņi, bija pārvērstas ne-
parastos un interaktīvos objektos. Visas 
dienas garumā tikām arī bagātīgi ēdināti 

ar plašu ēdienu klāstu – medījuma gaļa, 
mājas gaļa, dažādas zivis, vidažādākie 
salāti, deserti un vēl, un vēl.

5. jūlijā pie darba ķērās JDK „Lau-
de”. Gan Slates, gan Parhimas pilsētas 
svētkos bija jāsniedz vairāki latviešu tau-
tas deju koncerti. Spītējot karstajai saulei, 
dejotāji spēja sniegt plašu un aizrautīgu 
deju koncertu, kas skatītāju pūlim lika 
sajūsmā gavilēt. Parhimā ar tautiskajām 
dejām pārsvarā nodarbojas pensionāri, 
un redzēt jauniešus tik aizrautīgi izpildot 
tautiskās dejas viņiem likās pārsteidzoši.  
Kārtējo reizi apskaužami bija tas, kā vie-
tējie rūpējās par saviem viesiem – dejo-
tājiem tika sagādāti gan saulessargi, gan 
piedāvāts ūdens. Patīkama izvērtās arī 
vienkārša dejotāju pozēšana fotogrāfi jām 
pie ugunsdzēsēju mašīnas, kas pārvēr-
tās ugunsdzēsēju depo apmeklējumā un 
reāla ugunsgrēka izsaukuma novēroša-
nā. Viss notika ātri, operatīvi, un birģer-
meistars bija gatavs mums rādīt vēl un 
vēl. Pēc kārtējās brangās maltītes devā-
mies uz Slates luterāņu baznīcu, kur vie-
tējie iedzīvotāji bija sarīkojuši aizlūgumu 
par mums un mūsu sadarbību. Kā patei-
cību no mūsu puses, mēs nodziedājām 
dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”.

6. jūlijā Slatē notika dievkalpojums 
brīvā dabā, kurā ar garīgās mūzikas 
priekšnesumiem uzstājās arī vietējie 
jaunieši. Pēc dievkalpojuma, labiem vār-
diem kā no vācu, tā latviešu puses un 
stāstījuma par Slates vēsturi Bernda Rol-
lija izpildījumā, sekoja sadarbības līguma 
slēgšana starp Jēkabpils novada un Par-
himas pašvaldībām, ko plaši atspoguļoja 
arī vācu vietējā televīzija. Pēc veiksmīgas 
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turpinājums no 3. lpp.

Ēdiens bija ļoti daudzveidīgs.

līguma noslēgšanas sekoja „Laudes” 
deju koncerts, apdāvināšana un mūsu 
delegācijas pārstāvju pateikšanās vietē-
jiem par viesmīlīgo uzņemšanu. Pēc tam 
sekoja neofi ciālā daļa, kurā ar vietējiem 
tika spēlēts volejbols un apmeklēta bou-
linga zāle. 

Vakara noslēgumā naktsmītnēs mēs, 
latvieši, kopīgi atskatījāmies uz pēdējās 
dienās piedzīvoto, dalījāmies iespaidos, 
kā arī atzīmējām, ko tad katrs no šī brau-
ciena esam ieguvuši. Jauni draugi, lauzti 
stereotipi, efektīvas sadarbības paraugi 
un krietna pozitīvisma deva bija tikai daži 
no minētajiem ieguvumiem.

7. jūlijā tikām pavadīti līdz Berlīnei 
un apmeklējām Vācijas parlamenta ēku 
Reihstāgu. Tur arī šķīrāmies no mūsu 
vācu draugiem, lai atkal satiktos. Pēc 
drošības kontroles pārbagātā, bet intere-
santā ceļojuma pa divreiz nopostīto un no 
jauna atjaunoto ēku, baudījām brīvo laiku 
Berlīnē, iepirkām suvenīrus un uzsākām 
ceļu mājup.

8. jūlijā pēc 2988 km gara ceļa atgrie-
zāmies Rubeņos.

Domes priekšsēdētāja Edvīna 
Meņķa iespaidi par ceļojumu:

Galvenā svētku izdošanās atslēga ir 
cilvēku iesaistīšanās gan organizēšanas 
posmā, gan arī norises laikā. Slates cie-
mata cilvēkus kultūras un sporta aktivitā-
tēm mobilizē jau gados esošie cilvēki Eda 
un Pēteris Šulci, Hains Madasu, vietējās 
draudzes padome. Šie cilvēki, uzrunājot 
un sadalot pienākumus citiem, prot no-
organizēt lieliskus svētkus pašiem, bez 
kāda kultūras un sporta organizatora, bez 
lieliem līdzekļiem. Galvenais ieguvums: 
svētki izdodas tik labi, cik paši iecerēju-
ši, un nav ko kritizēt, skatoties no malas 
- cilvēki ir apmierināti un gandarīti, jo tas ir 
kaut kas savs.

Viesojoties sadarbības pašvaldībā 
Parhimā un Slates ciemā, nosaukt vienu 
galveno, patīkamāko iespaidu ir grūti, jo 
tādu bija daudz.

Varējām just, ka paši cilvēki šiem 
svētkiem bija gatavojušies ļoti laicīgi un 
nopietni pārdomājuši programmu. La-
biem cilvēkiem palīdz arī Dievs, kā šajā 
gadījumā – ar lieliskiem laika apstākļiem.

Varējām būt gandarīti, ka uz mums 
liktās cerības kā uz ārzemniekiem attais-
nojās ar deju kolektīva „Laude” sniegumu 
un visu pārējo delegācijas locekļu sniegta 
padoma palīdzību, pateiktu labu vārdu, 
uzslavu. Sirsnīgs paldies visiem par vie-
notību, jo mēs pārstāvējām savu novadu, 
Latviju patiesi ar lepnumu par savu kultū-
ras mantojumu, ar to, ko mākam.

Nopietni pārdomātā un piedāvātā 
objektu apskate ļāva daudziem gūt nelie-
lu priekšstatu par Mēklenburgas zemes 
zaļo dabu, cilvēku sirsnību un atsaucību, 

moderno mākslu, kulinārijas un ēdienu 
gatavošanas receptēm, par ciemiņu uz-
ņemšanu, par baznīcas iesaisti svētku 
norisē, par ugunsdzēsēja-glābēja profe-
sijas augsto prestižu valsts un pašvaldī-
bas līmenī, par augsto apziņu un brīvprā-
tīgu iesaistīšanu šajā darbā.

Desmit gados mēs savstarpēji esam 
iepazinuši viens otru kā pašvaldības, kā 
cilvēki, kā sadarbības partneri, un tas kal-
poja, lai tiktu noslēgts sadarbības līgums 
starp Jēkabpils novada un Parhimas 
pilsētas pašvaldībām. Kā tālāk izmanto-
sim līguma iespējas, atkarīgs no mums 
pašiem. Negaidīsim, ka mums tikai ko 
piedāvās. Jāmēģina pašiem uz savu ini-
ciatīvu aicināt uz kopējiem projektiem, uz 
draudzības saišu stiprināšanu, pieredzes 
savstarpēju apmaiņu.

Cienot un ievērojot iepriekšējo gadu 
tradīciju, nākamais gads ir mūsu „uzstā-

šanās” reize un par to jādomā savlaicīgi. 
Sirsnīgi un patiesi izteikti sveicieni no Sla-
tes un Parhimas pilsētas cilvēkiem, ar ku-
riem mums bija iespēja iepazīt un svinēt 
vācu tautas svētkus!

JDK „Laude” dejotāju iespaidi par 
ceļojumu:

Mārtiņš: „Uzņemšana bija patīkama, 
par visu bija padomāts, un tikām sagai-
dīti kā seni draugi. Uz Slati Vācijā biju arī 
pirms 10 gadiem, un šis brauciens tikai 
apstiprināja manu priekšstatu par vācie-
šiem kā atvērtiem un draudzīgiem cil-
vēkiem. Uzstāties Slatē un Parhimā bija 
patīkami, mūs sagaidīja brīva gaisotne 
un lieliska publika. Šī bija lieliska, pozitīva 
pieredze.”

Laura: „Aizbraukt uz svešu valsti un 
sajusties gaidītam – tā ir brīnišķīga sajū-
ta.”

Andris S.: „Šis brauciens šķita kā 
viena liela ballīte. Ļoti patika draudzīgā 
sagaidīšana, kur sagaidītāji apskāva vie-
sus ar patiesu prieku. Tik daudz smai-
došus cilvēkus nebiju redzējis. Ievēroju 
cilvēku draudzību vienam pret otru, no 
kuras mums vajadzētu daudz mācīties.”

Ilze: „Bija prieks par Slates un Parhi-
mas iedzīvotāju lepošanos par savu dzī-
ves vietu. Šīs abas vietas bija patiešām 
skaistas.”

Liene R.: „Vācija un Slate ir skaistas, 
bet cilvēki un no viņiem gūtā pieredze ir 
šī brauciena lielākais ieguvums. Mani 
patiesi pārsteidza tā vienkāršība un sir-
snība, kādu izjutām. Ikkatra kundze juta 
kā pienākumu pienākt un apsveicināties, 
pateikt ko jauku. Satikām dāmu, kas bija 
līdzi paņēmusi foto no Dziesmu un deju 
svētkiem un vēlējās „sazīmēt” – kas ir kas. 
Pārsteidza komunikācija. Lai arī mūsu 
vācu valodas zināšanas neļauj izpausties, 
tā nekad nebija problēma nedz noskaid-
rot info, nedz pajokot.”

Liene G.: „Kopumā ļoti amizants 
brauciens, no Rubeņiem uz Slati, tikai iz-
metām tādu nelielu līkumiņu caur Červon-

JDK „Laude” vāciešiem māca plaukstiņpolku
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Saņemtas atbildes uz iedzīvotāju vēstuli par valsts ceļiem

ku un Izabelinu. Jebšu kā beigās šoferīši 
teica no Rubeņiem līdz Rubeņiem 2988 
km. Šajā ceļojumā piedzīvojumu netrūka. 
Mēs tikām apburti ar vietējo Vācijas slatie-
šu viesmīlību un nebeidzamo sirsnību un 
atvērtību. Tikām pabaroti ar gardiem vācu 
ēdieniem un tortēm un neilgi pēc tam de-
vāmies uz kalnu, kur, pat neskatoties uz 
milzīgo sāta sajūtu uzskrējām vismaz 30 
m augstā skatu tornī. Iepazinām Parhimu 
un satikām pašu Parhimas laupītāju ar 
kundzi. Uzspēlējām volejbolu ar vietējiem 
slatiešiem un, protams, iepriecinājām vi-
ņus ar savu dejošanu. Viss šis ceļojums 
bija piepildīts tikai ar tiem labākajiem ie-
spaidiem.”

Sandra: „Iepazīstot citu kultūru, va-

ram apzināties arī savas vērtības. Ap-
skaužami bija vērot, cik cilvēki ir atvērti un 
komunikabli, kā prot būt kopā. Mums tas 
ir zudis. Vairāk esam individuālisti. Jauki 
bija iepazīt arī savus jauniešus. Prieks par 
viņu optimismu, izturību un labo humora 
izjūtu. Lai novadam šī sadarbība [ar Par-
himu] izdodas. Mācīsimies no citiem, bet 
neaizmirsīsim, ka arī mūsu cilvēki, valsts 
ir vērtība.”

Andris D., Ritvars, Dāvis: „Baznīcas 
apmeklējums Polijā bija ļoti iespaidīgs. 
Slates iedzīvotāju draudzīgums pret ie-
braucējiem. Patika tas, ka vācieši mūs 
uzņēma kā savējos. Visu šo nedēļu pa-
vadot kopā ar kolektīvu, mēs viņus visus 
iepazinām vairāk, nekā bijām domājuši. 

Nezinot mūsu valodu viņi vienalga mēģi-
nāja ar mums sarunāties.”

Annija: „Brauciena laikā visvairāk 
pārsteidza cilvēku (vietējo) sirsnība, at-
saucība, draudzība, ko sajutām visu 
Vācijā pavadīto laiku. Sajutāmies īpaši. 
Dejojot Vācijas Slates ciematā, bijām pa-
tīkami pārsteigti par cilvēku atsaucību un 
patieso sajūsmu, ko jutām no skatītājiem. 
Ieguvumi – jauna pieredze un patīkama 
pozitīvisma deva.”

Informāciju apkopoja 
Kaspars Sēlis

Autora foto

Sīkāka informācija novada mājaslapā:
http://jekabpilsnovads.lv/?p=3557

Jēkabpils novada pašvaldība ir sa-
ņēmusi atbildes uz 7. martā sagatavoto 
un ~1400 iedzīvotāju parakstīto vēs-
tuli par situāciju uz valsts ceļiem P72 
Ilūkste–Bebrene–Birži un V783 Jēkab-
pils–Dignāja-Ilūkste, adresētu Satiksmes 
ministrijai, Latvijas Valsts prezidentam, 
ministru prezidentei, VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”, VARAM, tiesībsargam u.c.

Satiksmes ministrija: „Lai uzlabotu 
braukšanas apstākļus, šā gada martā, 
aprīlī un maijā autoceļam P72 četras 
reizes tika veikta ceļa klātnes planēša-
na, iesēdumu un bedru labošana grants 
segumā, kopā iestrādājot 320 m3 grants 
materiāla un ceļa sāngrāvju tīrīšana pos-
mā km 24,98 – 25,60, bet autoceļam 
V783 trīs reizes tika veikta ceļa klātnes 
planēšana, divas reizes ceļa klātnes pro-
fi lēšana un posmā km 1,25 – 1,60 noma-
ļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti 
izlīdzinot uz vietas.

Autoceļu ziemas uzturēšanā ietau-
pītie līdzekļi tiks novirzīti Jūs interesējo-
šā autoceļa P72 atsevišķu posmu grants 
seguma atjaunošanai un pastirpinātai 
uzturēšanas darbu izpildei vasaras pe-
riodā.

Valsts autoceļu sakārtošana tiek 
plānota atbilstoši Valsts autoceļu sa-
kārtošanas programmai 2014. – 2020. 
gadam (Programma), kurā ir iekļauta 
arī vairāku Jūs interesējošo ceļu P72 un 
V783 posmu seguma atjaunošana. Vei-
cot programmas ikgadējo aktualizāciju, 
tiks izvērtētas iespējas programmā ie-
kļaut grants seguma atjaunošanu visos 
Jūs interesējošajos autoceļu P72 un 
V783 posmos.”

Latvijas Valsts prezidenta kance-
leja: „Informējam, ka autoceļu ziemas 
uzturēšanā ietaupītie līdzekļi ir novirzīti 
Jūs interesējošā autoceļa P72 atsevišķu 

grants segumu atjaunošanai un pastipri-
nātai uzturēšanas darbu izpildei vasaras 
periodā.

Valsts autoceļu sakārtošanās prog-
rammā 2014. – 2020. gadam ir iekļau-
ta arī vairāku Jūs interesējošo autoceļu 
P72 un V783” posmu seguma atjauno-
šana sākot ar 2018. gadu. Veicot prog-
rammas ikgadējo aktualizāciju, tiks 
izvērtētas iespējas programmā iekļaut 
grants seguma atjaunošanu visos auto-
ceļu P72 un V783 posmos. Lēmumu par 
minēto autoceļu pilnīgu rekonstrukciju 
un tā fi nasēšanu pieņem Ministru kabi-
nets.”

Latvijas Republikas tiesībsargs: 
„No Jēkabpils novada iedzīvotāju iesnie-
guma izriet, ka valsts reģionālie autoceļi 
P72 un V783 neatbilst Ceļu satiksmes 
likumā paredzētajām ceļu drošības pra-
sībām (Ceļu satiksmes likuma 5. pants: 
„Jebkuram ceļam jābūt aprīkotam ar 
nepieciešamajām ceļu inženierbūvē un 
satiksmes organizācijas tehniskajiem 
līdzekļiem atbilstoš obligāto standartu, 
tehnisko normatīvu un noteikumu pra-
sībām”).

Tomēr 2010. gada 9. marta Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 224 5.3. punkts 
paredz, ka šo noteikumu 2. Pielikumā 
noteiktās autoceļu uzturēšanas klases 
nepiemēro, ja autoceļa uzturēšanai pa-
redzētais (pieejamais) fi nansējums nav 
pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbil-
stošo uzturēšanas prasību izpildi. Šādā 
gadījumā veic šo noteikumu 9. Punktā 
minēto autoceļu ārkārtas uzturēšanu. Arī 
Noteikumu 6.3. punkts paredz, ka ceļa 
īpašniekam atbilstoši pieejamajam fi na-
sējumam ir tiesības samazināt šo notei-
kumu pielikumos minēto prasību līmeni 
uz zemākām autoceļu uzturēšanas kla-
sēm noteikto līmeni.

2014. gada 13. maijā Ministru ka-

binets nolēma piešķirt papildus 3,7 mil-
jonus eiro vietējo autoceļu un tiltu uz-
turēšanas darbiem, no kuriem vien 0,5 
miljoni novirzīti vietējo ceļu uzturēšanai.”

Komentāri:
Edvīns Meņķis: „Pēc Latvijas valsts 

ceļu sniegtās atbildes un Satiksmes mi-
nistrijas sniegtās atbildes var secināt, ka 
ceļam P72 tiks piešķirta papildus nauda 
seguma uzlabošanai uz ziemas periodā 
ieekonomētās naudas, savukārt Zemga-
les plānošanas reģions prasīja aizsūtīt 
ceļu sarakstu, kurus būtu nepieciešams 
iekļaut ceļu sakārtošanas programmā 
no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs rakstī-
jām, ka nepieciešams iekļaut visa ceļa 
garumu ceļam Birži-Ilūkste un ceļam 
V783 – Jēkabpils-Dunava-Dviete. Cik 
daudz tās naudas būs iedalīts – to mēs 
pagaidām nezinām. Bet, faktiski, ceļš 
P72 atsevišķos posmos tiks labots, kā 
arī uz šī valsts autoceļa ir ieplānots re-
monts no Lašiem līdz Nagļu kapsētai.”

Jānis Subatiņš: „No valsts līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem (kā arī 
citiem līdzekļiem) kopumā tika piešķirti 
3,7 miljoni euro, un no tiem 570 tūkstoši 
tika ceļa Zasa-Rubeņi uzlabošanai (~50 
kilometriem). Summā iekļauta grants uz-
bēršana 500 m3 uz kilometra, grāvju rak-
šana, caurteku izbūve 36 km garumā. 
Bet summa nav īpaši liela. Ar to varēs 
novērst tikai pilnīgu izjukšanu vai atse-
višķu ceļa daļu noārdīšanos. Pat ja šos 
ceļus iekļaus ceļu sakārtošanas prog-
rammā, šis process var tikt īstenots vien 
vidēji 4 gadu laikā. Labā ziņa – pateico-
ties Jēkabpils pilsētas priekšniekam Le-
onīdam Salcevičam, jau jūlijā pie pilsētas 
sāksies darbi uz Dunavas ceļa – 4,7 km. 
No Lašiem līdz Nagļu kapsētai, veicot 
virsmas divkāršo apstrādi.”

Informāciju apkopoja K. Sēlis
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„Rūme” turpina projekta „Vidusbaltijas amatniecība” 
laikā uzsākto starpvalstu sadarbību

Laikā no 7. līdz 11. jūlijam amatnie-
cības centrs „Rūme” piedalījās 10. starp-
tautiskajā mākslinieku un amatnieku sim-
pozijā Rokiškos, Lietuvā, kuru organizēja 
Rokišku novada muzejs sadarbībā ar 
mākslinieku apvienību „Roda” un Rokiš-
ku pilsētas pašvaldību. Esam pagodināti, 
ka mūsu projekta „Vidusbaltijas amatnie-
cība” partneri – Rokišku novada muzejs, 
aizvien tur cieņā projekta laikā izveidoju-
šos sadarbību un uzaicina mūs pārstāvēt 
novadu viņu organizētajās aktivitātēs.

Simpozija ietvaros tika atklātas trīs 
izstādes, no kurām divās mūsu māksli-
nieki piedalījās ar saviem darbiem, gan 
līdzi vestajiem, gan simpozija laikā ra-
dītajiem. Pašlaik Rokišku muzeja divās 
izstāžu zālēs var aplūkot starptautisku 
mākslinieku izstādi, kurā apvienoti tādu 
mākslinieku darbi, kuri sadarbojas ar 
muzeju jau desmit gadus, tais skaitā arī 
mūsu mākslinieku plastika un gleznas. 

Lielākais un laikietilpīgākais darbs 
simpozijā, paralēli ofi ciālajiem pieredzes 

apmaiņas pasākumiem, 
bija Rokišku 10. logu 
slēģu apgleznošanas 
plenērs. Darbs pie slēģu 
apgleznošanas ilga visas 
piecas simpozija dienas. Tie, kas pēdē-
jos gados apmeklē Rokišku pilsētu, no-
teikti ir ievērojuši, ka pilsētas ielas rotā 
unikāli noformētas mājas – galveno ielu 
malās gandrīz visām mājām ir apglezno-
ti slēģi. Tas ir mākslinieku darbs 10 gadu 
garumā, un rezultāts ir pievilcīga un es-
tētiska pilsētvide. 11. jūlijā atklājām arī 
simpozija laikā radīto slēģu izstādi, kā 
arī saņēmām apliecības par dalību pa-
sākumā. Pašlaik slēģi jau izceļojuši pie 
saviem saimniekiem un rotā Rokišku 
ielas.

Simpozija laikā notika arī Rokiš-
ku mākslinieka, mākslas pedagoga un 
mākslinieku apvienības „Roda” priekš-
sēdētāja Arūna Auguša autordarba – 
zinātniski pētnieciskas grāmatas „Baltu 
tradīcija – svilpaunieks” prezentācija. 

Lepojamies, ka šajā darbā ir iekļauti arī 
divi mūsu amatnieki ar viņu izgatavota-
jiem svilpauniekiem. Katram no amat-
niekiem tika pasniegts pa grāmatas 
eksemplāram ar autora novēlējumu un 
autogrāfu.

Ir ļoti patīkami apzināties, ka sadar-
bība, kas uzsākās caur projektu „Vidus-
baltijas amatniecība” 2009. gadā, arī 
šodien ir projekta partneriem aktuāla, 
ka mēs aizvien esam viens otram sva-
rīgi. Mums ir, ko stāstīt, rādīt, ir, ar ko 
dalīties, jo – tikai daloties, var darīt sevi 
bagātāku.

Informāciju sagatavoja 
Daina Alužāne, 

a/c „Rūme” koordinatore
Autores foto

Rubeņos pabeigta hokeja laukuma būvniecība

Jēkabpils novada pašvaldībā 
noslēdzies ELFLA līdzfi nansēts 
Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitā-
tes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
projekts „Aktīvās atpūtas laukuma 
izveide un aprīkošana ar bortiem 
Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” 
Nr. 13-05-LL13-L413202-000001. 
Projekta kopējā attiecināmo iz-
maksu summa ir EUR 6697,97, no 
kuras 90% fi nanšu resursu tiek līdzfi nan-
sēti no Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai. Par būvdarbu veikšanu 
tika noslēgts līgums ar SIA „Idegra”, kas 
veica aktīvās atpūtas laukuma būvniecī-
bu un aprīkošanu ar bortiem. Projekta 
mērķis ir sasniegts. Rubeņu ciemā izvei-

dots un ar bortiem (apmalēm) norobe-
žots aktīvās atpūtas laukums ar kopējo 
platību 1000m2, paredzēts hokeja spē-
lēšanai ziemas periodā. Iedzīvotājiem ir 
uzlabota pieejamība saturiskai laika pa-
vadīšanai lauku teritorijā. Hokeja spēles 
interesentiem būs nodrošināta iespēja 

nodarboties ar hokeja spēli Rube-
ņu ciemā uz vietas, nebūs jādodas 
uz Daugavpils sporta halli. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 11775,01, 
tai skaitā Leader programmas līdz-
fi nansējums EUR 6028,18, pašval-
dības ieguldījums EUR 5746,83, tai 
skaitā līdzfi nansējums 10% apjomā 
no attiecināmajām izmaksām EUR 
669,79. Aktīvās atpūtas laukuma ie-
rīkošana veicinās aktīva dzīvesvei-
da popularizēšanu un ievērošanu 
Rubeņu ciemā, piesaistot ne tikai 

spēlētājus, bet arī viņu draugus, vecākus 
un citas iedzīvotāju grupas.

Projektu administrē Lauku atbalsta 
dienests.

Projekta vadītāja Intra Kurme
Foto – Inga Kliģe
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Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates ciemā” īstenošanā

turpinājums 8. lpp.

Jēkabpils novada pašvaldība 2014. 
gada 9. jūnijā saņēma SIA „Jēkabpils pa-
kalpojumi” vēstuli par atkritumu apsaim-
niekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties 
uz grozījumiem Dabas resursu nodokļa 
likumā, 3. pielikumā, kas stājas spēkā ar 
01.01.2014. Likums nosaka, ka paaugsti-
nās nodokļu likme no EUR 9,96 uz EUR 
12,00 par tonnu.

Jēkabpils novada dome nolēma 
apstiprināt jauno sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksu (bez PVN):

EUR 
Tarifs par 1 m3 sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanai, 
kopā

16,45

tai skaitā:
Sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izdevumi 
par degvielu uz 1m3 sadzīves 
atkritumu savākšanu

1,74

Dabas resursa nodoklis uz 1m3 
savākto sadzīves atkritumu

2,16

Sadzīves atkritumu 
apglabāšanas izdevumi 
poligonā „Dziļā Vāda” 1 m3 
savākto nešķiroto sadzīves 
atkritumu daudzumu

5,79

Pārējie sadzīves atkrituma 
apsaimniekotāja izdevumi 
un peļņa par 1 m3 savākto 
sadzīves atkritumu daudzumu

6,76

* Pievienotās vērtības nodoklis tiek 
aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības 
nodokļa likumā noteiktajai kārtībai un ap-
mērā.

** Lēmums stājas spēkā ar 2014.
gada 1. augustu.

Sagatavoja K. Sēlis

Izmaiņas sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
tarifā

Rubenes pagastā turpinās darbs 
pie ūdenssaimniecības projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/118/033 
„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Rubenes pagasta Slates ciemā”.

Ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš 
akceptēts Būvvaldē 2014. gada 13. jan-

Projektā iesaistītie 4 valstu skolotāji un 
skolēni no Slovēnijas, Polijas, Latvijas un 
Norvēģijas, piedalījās Mūžizglītības prog-
rammas Comenius apakšprogrammas 
„Skolu daudzpusējās partnerības” pro-
jekta „Preparing for Europe, Preparing for 
Life” Nr.2013-1 –NO 1- COMO 6- 062375 
seminārā Norvēģijā.

Vizītes galvenais mērķis – iepazīties ar 
iespējām nākamās profesijas izvēlē Norvē-
ģijā. Kā Latvijas pārstāvji komandējumā uz 
Norvēģijas dienvidu pilsētu Kristiansandu 
no 13.05. līdz 18.05. devās Jēkabpils no-
vada Rubeņu pamatskolas 9. klases skol-
nieces Annija Graudiņa, Madara Pudāne, 
Laura Rubiķe, 7. klases skolēns Daniels 
Pavlovičs, kā arī projekta vadītāja skolotāja 

vārī. Projekta izstrādātājs – SIA „C pro-
jekti”. 2013. gada 23. septembrī noslēgtā 
līguma summa par tehniskā projekta iz-
stādi un autoruzraudzību ar PVN ir EUR 
3105,90. SIA „Vide un būve” veikusi teh-
niskā projekta ekspertīzi par EUR 392.54.

Noslēgts līgums ar SIA „Vide un 
būve” par būvuzraudzību būvdarbiem 
projekta ietvaros par kopējo summu EUR 
1480,00 ar PVN EUR 1790,80) un būvdar-
bu līgums ar SIA „Hektors”.

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir EUR 82 987,06. ERAF līdzfi nansē-

jums sastāda 85% no attiecināmajām iz-
maksām nepārsniedzot  EUR 70 539,00. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
100 414,34. Līdz šim no CFLA saņemts 
avanss EUR 50 183,98.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un fi nanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfi nansē 
Eiropas Savienība.

 
Intra Kurme,

Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja

Projekta „Preparing for Europe, 
Preparing for Life” dalībnieku 
otrā tikšanās Norvēģijā

Inguna Uzkure un skolotāja Ināra Rudevi-
ča. Minētie skolēni bija aktīvākie projekta 
uzdevumu īstenošanā skolā un labākie 
angļu valodas zināšanās. Bērniem bija pa-
redzēts dzīvot ģimenēs, lai labāk apgūtu 
angļu valodas prasmes, saskarsmes kul-
tūru, iepazītu attiecīgās zemes ieražas un 
tradīcijas.

13.05. tika pavadīts ceļā, no vienas 
lidmašīnas uz otru. Kristiansandas lidostā 
mūs sirsnīgi sagaidīja visas 4 ģimenes ar 
bērniem. Nekāda samulsuma pie tikšanās 
nebija, jo mūsu bērni ar interneta palīdzību 
jau bija iepazinušies ar ģimenēm, kurās 
viesosies 5 dienas.

Otrajā dienā pie viesnīcas tiekamies 
ar poļu un slovēņu kolēģiem. Sagaidām 
norvēģu skolotājus, kuri mūs aizvizina uz 
Torrindāles pašvaldības lauku pamatsko-
lu, kur paredzēta tikšanās visiem projektā 
iesaistītajiem dalībniekiem, bērniem un 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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turpinājums no 7. lpp.
pieaugušajiem. No norvēģu puses projek-
tā iesaistīti 4 skolotāji, bet semināra dienās 
tiekamies ar vairākiem šīs skolas skolotā-
jiem.

Skolas zālē tiekamies ar saviem bēr-
niem un pārējiem projektā iesaistītajiem 
skolēniem un skolotājiem. Skolas direkto-
re prezentācijā iepazīstina ar projekta mēr-
ķiem, uzdevumiem, skolas vēsturi, darba 
kārtību, un novēl veiksmīgu sadarbību 
turpmākajās dienās.

Pēc prezentācijas dodamies iepazīties 
ar skolu. 1. stāvā ir plaša halle, kur izvie-
totas dažādas galda spēles atpūtai, akti-
vitātēm starpbrīžos. Skolotājiem ir kopēja 
atpūtas telpa, bet katram savs darba kabi-
nets. Skolotāji katrs māca vairākus priekš-
metus. Ar skolēniem strādā skolotājs un 
skolotāja asistents. Ir skolotāja, kura strādā 
ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības. 
Ir klases, kurās skolēni gatavojas stundām 
un blakus lekciju telpa ar interaktīvo tāfeli 
un datoriem. 

Skolā ir ļoti plaša sporta zāle, pie-
mērota arī deju nodarbībām (kuru svētku 
reizēs var pārkārtot par pasākumu zāli vi-
siem pašvaldības iedzīvotājiem), aprīkota 
ar trenažieriem un visu nepieciešamo da-
žādām sporta aktivitātēm. Ir divi mūzikas 
instrumentu kabineti – skolas orķestrim un 
individuālajām nodarbībām, labiekārtoti 
darbmācības un mājturības kabineti. Reizi 
nedēļā skolēni cep picas pārdošanai. Sko-
lā ēdnīca nedarbojas, bērni un skolotāji 
pusdienas ņem līdzi, ir iespēja tās sasildīt. 
Darbojas plaša bibliotēka, ar jaunākajām 
tehnoloģijām. Mācību grāmatas un darba 
burtnīcas skolēniem ir bezmaksas. Daiļ-
literatūras fondu pamazām komplektē, jo 
grāmatas ir ļoti dārgas. Skolai ir daudzi 
sponsori, kuri atbalsta dažādus projektus. 
Sākumskolas klasēs vidēji ir 31 – 32 sko-
lēni. Ar bērniem strādā skolotājs un sko-
lotāja palīgs.

Pēc pastaigas pa pilsētu mūs gaida 
ekskursija vienā no vadošajām Skandinā-
vijas pirmās palīdzības medicīnas produk-
tu ražotnēm „Snōgg”. Te tiek ražoti dažāda 
izmēra plāksteri no dabīga materiāla gan 
cilvēku, gan dzīvnieku brūču nosegšanai.

Pēc ekskursijas mūsu skolēni dodas 
uz savām jaunajām ģimenēm, bet skolotā-
jiem ofi ciālā darba diena beidzas ar projek-
ta darba pārskatu, atskaiti no iepriekšējā 
gada rudens, līdz šā gada maijam. Katras 
valsts projekta vadītājs stāsta par to, ko 
veikuši skolēni, skolotāji un kas vēl jāizda-
ra līdz 15. septembrim, kad visu projektā 
iesaistīto valstu pārstāvji tiksies Rubeņu 
pamatskolā.

15.05. ir otrā semināra diena – doda-
mies iepazīties ar Kristiansandas Zooloģis-
ko dārzu. Tas ir dabas parks, kur dzīvnieki 
dzīvo plašās teritorijās, pietuvināti dabīgai 
videi. Vietām dzīvniekus redzam, vietām 
par to esamību vēsta tikai uzraksta plāksnī-
te. Beidzot garo pastaigu pa Zooparka teri-

toriju, skolēnu ofi ciālās aktivitātes ir beigu-
šās, skolotājiem turpinās darba pārrunas.

16.05. – no rīta tiekamies pie Henni-
ga – Olsena saldējuma rūpnīcas, lielākās 
saldējuma ražotnes Norvēģijā. No 2. stāva 
caur stiklu varam redzēt kā lejā plašajā tel-
pā notiek darbs pie konveijeriem. Prezen-
tācijas telpā, ar reklāmas fi lmas palīdzību, 
skolēni un skolotāji tiek iepazīstināti ar sal-
dējuma ražošanas procesu, līdz pat nogā-
dāšanai uz veikaliem. Bērniem prezentāci-
jas svarīgākā daļa ir saldējuma degustāci-
ja, pēc katra garšas izjūtām, var nogaršot 
vairākas šķirnes.

Plkst.13.00 tikšanās Rātsnamā ar 
Kristiansandas mēru. Sagaidot pie plašās 
sēžu zāles durvīm, mērs katram spiež roku 
un laipni sasveicinās. Prezentācijā mēra 
kungs iepazīstina klātesošos ar savu pil-
sētu. 

Skolēni ar saviem pavadoņiem, kā 
plānots, dodas pa savu maršrutu pa pilsē-
tu, bet skolotājiem norvēģu kolēģi piedāvā 
apmēram 2,5 st. ekskursiju gar ostu uz līča 
pusi, lai apskatītu arī mazliet „norvēģiskā-
ku” dabu – klintis un kalnus.

17.05. – Norvēģijas Konstitūcijas 
diena un Kristiansandas 200 gadu jubile-
ja. Jau no paša rīta viesnīca dūc kā bišu 
strops, it kā būtu nokļuvušas citā pasaulē. 
Izrādās – iepriekšējā vakarā ostā ienācis 
kuģis ar svētku dalībniekiem no visas Nor-
vēģijas. Acis ņirb no tautas tērpu daudzvei-
dības, no maza bērniņa līdz sirmgalvjiem. 
(Ne tikai latviešiem tautas tērpu bagātība. 
Arī tiešā nozīmē – viens rokām darināts 
tautas tērps, ar sudraba rotājumiem, iz-
maksā 150 tūkst. kronas, t.i. ap 20 tūkst. 
EU! Te nu redzam dzīves līmeni!) Vīrieši, 
kuriem nav tautas tērpa, ģērbušies uz-
valkos ar kaklasaiti vai tauriņu, sievietēm 
pārsvarā tautas tērpi. Visiem rokās valsts 
karodziņi. Pa ielām plūst tauta veselām ģi-
menēm.. Kurš ģērbies citādi, tas nav nor-
vēģis. Patriotisms ir milzīgs un neviltots. 

Kristiansandas pilsētas svētki sākās 
pilsētas laukumā ar daudzām svētku uz-
runām. Gājiens bija patiešām iespaidīgs – 
piedalījās vairāki pūtēju orķestri, studentu 
korporācijas, policijas vienības, karavīri, 
teātra trupas, daudzi sporta un deju klubi, 
gājiena laikā iemanoties sniegt arī priekš-
nesumu. Gājiens turpinājās apmēram 2,5 
st., lai pēc tam izietu arī pa citām ielām. 

  Pilsētas svētki noslēdzās pirms pus-
nakts ar ielu dejām un varenu uguņošanu 
ostmalā. Starp gājienu un svētku uguņo-
šanu vēl ir laiks atvadu vakariņām kopā ar 
norvēģu kolēģiem. Varām apkopot iespai-
dus, izvērtēt iegūto informāciju, emocionā-
lo bagāžu.

18.05. Iespaidiem un emocijām bagā-
tā nedēļa noslēgusies… Viesnīcas vestibi-
lā sirsnīgi atvadāmies no poļu skolotājām. 
Pirms atvadīšanās saņemam sertifi kātus. 
Ar Trondu un vēl vienu skolotāju būs tikša-
nās septembrī. 

Lidostā mūs sagaida mūsu bērni ar 
savu jauniegūto draugu ģimenēm. Vēl ko-
pīga fotografēšanas un atvadas… Esam 
jau domās par mājām, bet nekas jau vēl 
nebeidzas, jāgatavojas 3. projekta pos-
mam – viesu uzņemšanai savā skolā un 
pagastā. Vizītes izvērtējums nāk pama-
zām: bija iespēja gūt jaunu pieredzi, dalī-
ties iespaidos, apmainīties domām ar citu 
valstu skolotājiem, uzzināt daudzus jaunus 
faktus par Norvēģiju, iepazīt ziedošo, pret 
ciemiņiem laipno Kristiansandu, skolēniem 
noteikti pilnveidot angļu valodas zināša-
nas, kā arī uzzināt par studiju un darba ie-
spējām Norvēģijā. Iespējams, bija vieglāk 
nokārtot angļu valodas eksāmenu.

Plašāk ar ceļojuma iespaidiem un bil-
dēm var iepazīties Jēkabpils novada mā-
jaslapā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=3221

Ināra Rudeviča, 
Rubeņu pamatskolas skolotāja



2014. gada 21. jūlijs 9NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Gaidam smaidigus, macities gribošus, pozitivi 
noskanotus skolenus Zasas vidusskola!

Atrodamies skaistā vietā Zasas par-
kā, veicam skolas ēku, telpu remontus, 
iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar 
mācību līdzekļiem, grāmatām, darba 
burtnīcām, darbojamies programmās 
„Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalā-
mies dažādos projektos, braucam mācī-
bu ekskursijās.

Mēs nodrošinām šādu program-
mu apguvi: 

 vispārējās vidējās izglītības vis-
pārizglītojošā virziena programma (3101 
10 11);  

 pamatizglītības programma 
(2101 11 11);  

 pirmsskolas izglītības program-
ma (0101 11 11;)

 speciālās pamatizglītības prog-
ramma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (2101 56 11).

Zasas vidusskolas kolektīvs šo-
gad ir veicis nopietnu izvērtēšanas dar-
bu, un skola un izglītības programmas ir 
akreditētas līdz 2020. gada 27. aprīlim. 

Skolā darbojas pagarinātās dienas 

Aicina Abelu pamatskola
Vai jūsu ģimenē aug nāka-

mais pirmklasnieks? Vēlamies 
iepazīstināt ar mūsu skolu – Ābe-
ļu pamatskolu.

Skola atrodas netālu no pil-
sētas, klusā vietā pie Daugavas 
Ābeļu pagastā. Neskatoties uz 
to, ka no pilsētas līdz skolai, kā-
jām ejot, ceļā paiet 30 minūtes, 
novads nodrošina transportu 
bērnu pārvadāšanai uz un no 
skolas.

Bez intensīvā mācību darba 
skolā notiek dažādas ārpuskla-
ses nodarbības. Skolotāja Iveta Bērziņa 
māca mīlēt mūziku, gatavo bērnus kon-
certiem, konkursiem, skatēm. Mazie tau-
tisko deju dejotāji ar skolotājām Ievu Lā-
čplēsi un Maiju Vilku rotaļīgās nodarbībās 
apgūst nopietno Dziesmu un deju svētku 
repertuāru. Modernajā sporta kompleksā 
skolotāja Tatjana Donāne gatavo nāka-
mos olimpiešus.

Visa mācību gada garumā notiek da-
žādām interesēm un gaumēm atbilstoši 
ārpusklases un ārpusskolas pasākumi. 
Tradicionāli tiek svinēta Zinību diena, 
Miķeļi, Skolotāju diena, Mārtiņi, Latvijas 
jubileja, Ziemassvētki, zinību konkursi, 

Lieldienas, Māmiņdiena, Dziesma skolas 
paaudzei, izlaidums un citi pasākumi. 
Skolēniem ir iespēja izpausties, orga-
nizējot šos pasākumus. Katra mācību 
gada 2. semestrī notiek starpnovadu mā-
cību priekšmetu olimpiādes un konkursi, 
kuros piedalāmies un gūstam godalgo-
tas vietas. Arī skolas pulciņu dalībnieki 
piedalās dažādās skatēs, konkursos un 
sacensībās, saņemot augstāko novērtē-
jumu.

Novada pašvaldība rūpējas un no-
drošina, lai būtu mūsdienu prasībām at-
bilstoša mācību vide. 

Ja jūsu bērnam ir grūtības iejusties 

grupa 1.–4. klasei, ir 
ļoti daudzveidīgs inte-
rešu izglītības piedā-
vājums (deju kolektīvi 
visām vecuma grupām, 
mūsdienu deju grupa, 
koris, ansambļi, solo, 
mākslas, kokapstrādes, 
skolas avīzes izdošana, 
kristīgā mācība). Skolo-
tāji strādā papildus ar 
talantīgajiem skolēniem 
un palīdz tiem, kuriem 
ir grūtības vielas ap-
guvē. Skolēni piedalās 
olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās, koncertos. 
Skolai ir savas tradīcijas, notiek dažādi 
pasākumi. 

Aicinām vecākus un skolēnus iz-
vēlēties mūsu skolu!

 3–4-gadīgus, 5–6-gadīgus bēr-
nu apmācībai pirmsskolas grupās;

 sākumskolas, pamatskolas 
posmā no 1. līdz 9. klasei;

  vidusskolas posmā no 10. līdz 
12. klasei.

Vasaras brīvlaikā pieņemiet svarīgo 
lēmumu: „Kur mācīties?”

Tel: 65231061, 27008981 Uz tikša-
nos skolā!

O. Spēka,
direktore 

Kur macities talak?
Latvijas Darba devēju konfederā-

cija sadarbībā ar karjeras un izglītības 
portālu Prakse.lv sagatavojusi Latvi-
jas darba devēju ieteiktāko izglītības 
iestāžu sarakstu, kas jau trešo gadu 
sniedz jauniešiem ieskatu pieprasītā-
kajās profesijās un izglītības iestādēs, 
kur tās būtu vislabāk apgūt. Saraksta 
izveides mērķis ir veicināt pārdomātu 
pamatskolu un vidusskolu absolven-
tu tālākās izglītības un karjeras izvēli. 

Plašāka informācija: 
http://ej.uz/1dar

lielā klases kolektīvā, ja gribat, lai  bērni 
mācās nelielā skolā, kur katrs saņem uz-
manību un  individuālu pieeju, aicinām 
jūs pie sevis, Ābeļu skolā, 2014./2015. 
mācību gadā. 5, 6 gadīgos pirmsskolas 
grupiņā sagaidīs skolotāja Sandra Utinā-
ne, 1. klases skolēnus sagaidīs un  mācīs 
skolotāja Elīna Puķe.  Aicinām skolēnus 
arī 2. – 9. klasēs.

Ar skolu var iepazīties darbdienās 
no plkst. 9 līdz 16 un iegūt informāciju, 
zvanot pa tālruni 65236835 (skola) vai 
26422133 (direktors).

Inese Pūcīte,
skolotāja 
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Varmācīga ģimenes locekļa izraidīšana no ģimenes
Vardarbība ģimenē ir nozīmīga sa-

biedrības veselības problēma. Pēc Pasau-
les Veselības organizācijas datiem, aptu-
veni viena no piecām sievietēm dzīves lai-
kā saskaras ar kāda veida vardarbību no 
sava dzīves partnera vai bijušā partnera. 
Vardarbība ģimenē visā pasaulē ir viens 
no vadošajiem traumu un nāves cēlo-
ņiem sievietēm. Pārliecinoši lielākajā daļā 
gadījumu varmāka ģimenē ir vīrietis, bet 
upuris – sieviete vai bērns, tomēr dažos 
gadījumos arī vīrietis var ciest no sievietes 
vardarbības. Tādi faktori kā stress, naba-
dzība, alkohola un narkotiku lietošana var 
veicināt vardarbību. Ar laiku vardarbība 
bieži vien pieņemas spēkā un biežumā. 
Latvijā nav precīzu statistikas datu par 

vardarbības izplatību ģimenē, tomēr, bals-
toties uz esošajiem pētījumiem valsts līme-
nī, tā ir apzināta kā nozīmīga un izplatīta 
problēma.

Lai nodrošinātu vardarbībā cietuša-
jām personām aizsardzību, Latvijas Re-
publikas normatīvajos aktos (Civilproce-
sa likums, Bāriņtiesu likums, likums ,,Par 
policiju”, 25.03.2014. Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 161 ,,Kārtība, kādā novērš 
vardarbības draudus un nodrošina pagai-
du aizsardzību pret vardarbību” u.c.) tika 
iestrādāts mehānisms, lai personiskās 
tiesības (tiesības uz dzīvību, brīvību, per-
sonas neaizskaramību, veselību, dzimum-
neaizskaramību, privātās dzīves mājokļa 
un korespondences neaizskaramību) būtu 

iespējams aizsargāt arī ar pagaidu civil-
procesuālajiem līdzekļiem. Izstrādātais tie-
siskais regulējums dod iespēju no vardar-
bības cietušajām personām civilprocesa 
ietvaros vērsties tiesā, tai skaitā ar polici-
jas starpniecību un lūgt noteikt ierobežoju-
mus vardarbīgai personai. Pieteikumu par 
pagaidu aizsardzību var lūgt:

- laulātie vai bijušie laulātie;
- personas, starp kurām pastāv 

bērnu un vecāku attiecības;
- personas, starp kurām pastāv 

vai pastāvējušas aizbildnības vai citas ār-
pusģimenes aprūpes attiecības;

- personas, starp kurām pastāv 
radniecības vai svainības attiecības;

- personas, kas dzīvo vai dzīvoju-

Ja daudzbērnu ģimenei noteikts trū-
cīgas vai maznodrošinātas ģimenes sta-
tuss, tad uz ģimeni attiecas  visi sociālās 
palīdzības, materiālās palīdzības un soci-
ālo pakalpojumu atbalsta pasākumi, kas 
noteikti trūcīgām un maznodrošinātām 
personām atbilstoši Jēkabpils novada 
saistošajiem noteikumiem:

Jēkabpils novada pašvaldības atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm
* Jēkabpils novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
(apstiprināti Jēkabpils novada domes 
sēdē 2009. gada 17. septembrī);

* Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 12 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes 
sēdē 2009. gada 17. septembrī)

* Jēkabpils novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi Nr.24 Jēkabpils novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtība” (apstiprināti Jēkab-
pils novada domes sēdē 2010.gada 26. 
augustā)

1. Pabalsts bērna izglītībai un audzi-
nāšanai

 Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā 
trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izzi-
ņu), vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un 
vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bēr-
nu uzturēšanos Jēkabpils novadā eso-
šajos bērnu rotaļu un attīstības centros.

 Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā 
trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izzi-
ņu), vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un 
vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bēr-
nu uzturēšanos Jēkabpils novadā eso-
šajos bērnu rotaļu un attīstības centros.

2. Pabalsts brīvpusdienām tiek pie-

Par sociālajiem pakalpojumiem Jēkabpils novadā:
šķirts bērniem, kuri mācās Jēkabpils no-
vadā esošajās mācību iestādēs

* Bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem;

* Bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas 
ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu 
garantētā minimālā ienākuma nodroši-
nāšanai;

* Daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs 
un vairāk bērnu).

3.  Ja ģimenē aug bērns invalīds, 
iespēja saņemt apmaksātu asistenta 
pakalpojumu;

4. Ja ģimenē ir bērna augšanai un 
attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, Sociālais 

dienests, izvērtējot situāciju, lemj par ie-
spējamo pakalpojumu;

5. Ziemassvētku paciņas;
6. Eiropas savienības Pārtikas pa-

kas;
7. Kultūras un sporta pasākumi;
8. Dalība NVO aktivitātēs
Par valsts atbalstu ģimenēm ar bēr-

niem un daudzbērnu ģimenēm interesē-
ties Labklājības ministrijas mājas lapā

Par iepriekšminēto pakalpojumu 
nodrošināšanu interesēties Jēkab-
pils  novada  sociālajā dienestā.   Tālr. 
65220735, mob. 29344339.

Starptautiskās ģimenes dienā, 15. 
maijā, Dignājas sabiedriskajā centrā sa-
pulcējās jaunās ģimeņes ar bērniem, līdz 
4 gadu vecumam, uz pirmo nodarbību, 
lai iesaistītos aktivitātēs un nodibinātu jau-
no ģimeņu klubiņu. Ieradās 7 bērni un 6 
mammas, lai uzzinātu un papildinātu savas 
zināšanas par bērnu attīstību pa vecuma 
posmiem. Lekciju pasniedza fi zioterapeite 
J. Upeniece. Nākošajā tikšanās reizē tapa 
„Jauno ģimeņu” „karogs” – bērnu rociņu 
un kāju nospiedums uz audekla, kā arī tapa 
jauno mākslinieku gleznojumi un nospie-
dumi mīklā. Šī ir ļoti laba iespēja satikties 

Jauno ģimeņu klubiņš Dignājā

Pirmā kopbilde jauno ģimeņu klubiņā.

bērniem un vecākiem, ap-
mainīties ar zināšanām, kā 
arī gūt prieku, tāpēc klubi-
ņa mammas ir apņēmušās 
turpināt jauno tradīciju. 
Nāc un pievienojies! (Ko-
ordinatore Ieva Dreimane, 
tel. nr. 26439901, e-pasts: 
ieva.dreimane@inbox.lv)

Sabiedriskajā centrā 
notiek arī fi lcēšanas no-
darbības. Laipni aicināti!

Inga un Jēkabs 
no jauno ģimeņu klubiņa
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šas vienā mājsaimniecībā;
- personām, kurām ir vai ir gai-

dāms kopīgs bērns;
- personas, starp kurām pastāv 

vai ir pastāvējušas tuvas personiskas vai 
intīmas attiecības.

Izmaiņas īsumā var izteikt šādi: ja pret 
kādu personu ir vērsta jebkāda fi ziska, 
seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska 
vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai 
esošajiem laulātajiem vai citām savstarpē-
ji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai 
aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā māj-
saimniecībā ar aizskarto personu, upuris 
var vērsties pēc palīdzības policijā vai ar 
pieteikumu tiesā un, ja tam ir pietiekams 
pamats, iegūt pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību. Pagaidu aizsardzības pret 
vardarbību pamats var būt arī vardarbīga 
kontrole (draudi, pazemošana, iebiedē-
šana u.c. darbības, kuru mērķis ir kaitēt, 
sodīt vai iebiedēt).

Policijas rīcība vardarbības draudu 
gadījumā:

- valsts vai pašvaldības policijas 
darbinieks, ierodoties iespējamās aizsar-
gājamās personas mājokļa adresē, no-
skaidro notikuma apstākļus;

- apzina aizsargājamo personu un 
personu, kas rada draudus;

- izvērtē, vai persona, kas rada 
draudus, varētu nodarīt kaitējumu aizsar-
gājamās personas dzīvībai, brīvībai vai ve-
selībai (vardarbības draudu risks) un/ vai 
pastāv tūlītēji draudi;

- ja nepastāv tūlītēji draudi un nav 
nepieciešams pieņemt policijas lēmumu 
par nošķiršanu, policijas darbinieks in-
formē aizsargājamo personu vai tās liku-
misko pārstāvi par tiesībām iesniegt tiesā 
pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību, norādot, kādās prasībās pie-
ļaujama pagaidu aizsardzība pret vardar-
bību;

- ja pastāv tūlītēji draudi, policijas 
darbinieks pieņem: aizsargājamās perso-
nas vai tās likumiskā pārstāvja pieteikumu 
policijas lēmuma par nošķiršanu pieņem-
šanai; paskaidrojumu, ko sniedz persona, 
kas rada draudus; rakstiskus paskaidroju-
mus no lieciniekiem; policijas lēmumu par 
nošķiršanu;

- policijas lēmumā par nošķiršanu 
uzliek par pienākumu iespējamajam atbil-
dētājam, kurš rada draudus, atstāt mājok-
li, neatgriezties un neuzturēties tajā vai arī 
tā tuvumā uz laiku līdz astoņām dienām; 
pēc aizsargājamās personas lūguma lē-
mumā var aizliegt kontaktēties ar iespēja-
mo prasītāju;

- ja prasītājs būs izsaucis policiju, 
tai būs pienākums (pēc aizsargājamās 
personas lūguma) pieņemt no upura pie-
teikumu par pagaidu aizsardzību un nosū-
tīt to tiesai.

Valsts policijas viens no pienākumiem 
turpmāk būs arī kontrolēt to, kā vardarbīgā 

persona pildīs tiesas lēmumus par pagai-
du aizsardzību pret vardarbību. 

Pirmām kārtām, viss iepriekš minētais 
nozīmē, ka vardarbības upurim vairs neva-
jadzēs bēgt no sava pāridarītāja, bet, gluži 
pretēji – mājoklis būs jāpamet varmākam, 
un viņš tam nedrīkstēs tuvoties (ar nosa-
cījumu – ja atbildētājs 
sasniedzis pilngadību). 
Izmantojot šīs tiesības, 
ir jāatceras, ka upurim 
ir jāgriežas tiesā ar civil-
prasību pret varmāku. Kā 
noteikts Civilprocesa liku-
mā, pagaidu aizsardzība 
pret vardarbību ir pieļaujama prasībās par 
laulības neesamību vai šķiršanu, prasīju-
mos personisku aizskārumu dēļ, prasībās 
par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, pra-
sībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, 
kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai 
tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, 
kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, 
lietās, kas izriet no aizgādības un saskars-
mes tiesībām u.c. civiltiesiskās prasībās.

Iespējamais prasītājs var iesniegt 
motivētu pieteikumu par pagaidu aizsar-
dzību arī pirms prasības celšanas tiesā. 
Pieteikums par pagaidu aizsardzību no-
formējams pēc noteikta, Ministru kabine-
ta apstiprināta parauga (skat. paraugu 
http://likumi.lv/doc.php?id=265314), kurā 
iekļautas nepieciešamās ziņas gan par 
aizsardzības prasītāju, gan atbildētāju, 
apstākļiem, kuru dēļ aizsardzība nepiecie-
šama, kā arī piemērojamie aizsardzības 
līdzekļi. Pieteikumu par pagaidu aizsardzī-
bu tiesa izskata un pieņem lēmumu par to 
ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā 
saņemšanas, ja nav nepieciešams piepra-
sīt papildus pierādījumus vai kavēšanās 
varētu radīt būtisku tiesību aizskārumu. Ja 
pierādījumi nav pietiekami vai tie jāpiepra-
sa, pieteikumu izskata 20 dienu laikā.

Šādos gadījumos tiesa nosaka prasī-
tājam termiņu prasības iesniegšanai tiesā 
(ne ilgāku kā vienu gadu, bet attiecībā uz 
aizliegumu uzturēties mājoklī vai tuvoties 
tam atbildētājam, kas pastāvīgi dzīvo mā-
joklī kopā ar prasītāju – ne ilgāk par 30 
dienām). 

Pēc personas lūguma tiesa var noteikt 
šādus pagaidu aizsardzības līdzekļus:

 pienākumu atbildētājam atstāt 
mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un 
aizliegumu atgriezties un uzturēties tajā;

 aizliegumu atbildētājam atrasties 
tuvāk par tiesas lēmumā minēto attālumu 
no mājokļa, kurā dzīvo vardarbības upu-
ris;

 aizliegumu atbildētājam uzturē-
ties noteiktās vietās;

 aizliegumu atbildētājam satikties 
ar prasītāju un uzturēt ar to fi zisku vai vi-
zuālu saskari;

 aizliegumu atbildētājam jebkurā 
veidā sazināties ar prasītāju;

 aizliegumu atbildētājam, izman-
tojot citu personu starpniecību, organizēt 
satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos 
ar prasītāju;

 aizliegumu atbildētājam izman-
tot prasītāja personas datus;

 citus aizliegumus un pienā-
kumus, kurus tiesa vai 
tiesnesis noteicis atbil-
dētājam un kuru mērķis 
ir nodrošināt prasītāja 
pagaidu aizsardzību pret 
vardarbību.

Ja vardarbīgā perso-
na neievēros tiesas no-

teiktos aizliegumus un pienākumus, tad 
vardarbīgo personu varēs saukt pie krimi-
nālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

Ja vardarbības izpausmes skar bēr-
nu, tad pieteikumu tiesai bērna interesēs 
var iesniegt viens no bērna vecākiem, aiz-
bildnis, bāriņtiesa vai prokurors. Tātad, tie-
sības iesniegt pieteikumu par pagaidu aiz-
sardzību pret varmācību ar grozījumiem 
Bāriņtiesu likumā dotas arī bāriņtiesām, 
ja bērna vecāks vai aizbildnis objektīvu ie-
meslu dēļ nav to iesniedzis, ja:

 pret bērnu ir vērsta jebkāda fi zis-
ka, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomis-
ka vardarbība vai vardarbīga kontrole;

 saņemtas ziņas par iespējamu 
pret bērnu vērstu fi zisko, seksuālo, psi-
holoģisko vai ekonomisko vardarbību vai 
vardarbīgu kontroli;

 pret personu, kas pastāvīgi dzī-
vo kopā ar bērnu, ir vērsta jebkāda fi ziska, 
seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska 
vardarbība; 

 saņemtas ziņas par iespējamu 
fi zisko, seksuālo, psiholoģisko vai ekono-
misko vardarbību pret personu, kas pastā-
vīgi dzīvo kopā ar bērnu.

Pieteikumu par pagaidu aizsardzī-
bu iesniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības 
teritorijā konstatēts kāds no iepriekš mi-
nētajiem apstākļiem vai kuras darbības 
teritorijā bērns dzīvo. Ja tiesas lēmumā 
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību 
noteiktajā termiņā prasība nav celta, bā-
riņtiesa izvērtē bērna vecāka vai aizbildņa 
rīcības atbilstību bērna interesēm.

Šīs normatīvo aktu novitātes sniedz 
jaunas iespējas ģimenei dzīvot bez var-
darbības, nodrošinot mūsu bērniem 
piemērotu dzīves vidi. Svarīgākais ir ie-
mācīties dzīvot veselīgu, apmierinošu 
un mierīgu dzīvi, kur varmāka nespēs 
nodarīt pāri ne Jums, ne Jūsu bērniem. 
Bāriņtiesas darbinieki ir gatavi sadar-
bībai, lai savas kompetences robežās 
aizstāvētu Jūsu ģimenes.

RISINĀS IM PROBLĒMAS KOPĀ!

Ar cieņu.
Jēkabpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 
I. Gusāre
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Nometne Bērzgalā

Bērzgala pamatskolā ir tradīcija mā-
cību gada noslēgumā organizēt sporta 
dienu, katru gadu iekļaujot jaunas un jau-
nas sporta spēles.

Šogad tā bija īpaši aizraujoša, jo to 
vadīja un organizēja skolas bijušais au-
dzēknis Kristaps Kancāns ar savu ko-
mandu – biedrību „Izaicini sevi”, kura bija 
izstrādājusi projektu dienas nometnei 
Leimaņu pagastā. Šo projektu fi nansēja 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Maija vidū Bērzgala pamatskolas 
sporta laukumā norisinājās dienas no-
metņu pirmā diena. Tajā Leimaņu pagas-
ta bērni un jaunieši apguva jaunas un līdz 

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadar-
bības programmas 2007.–2013. atbal-
stītā projekta ietvaros Jēkabpils novada 
pašvaldība organizē un piedalās partne-
ru īstenotajās aktivitātēs un tas notiek ar 
mērķi popularizēt amatniecību. 5. jūlijā 
piedalījāmies svētkos Jelgavas novadā, 
bet šoreiz – 12. jūlijā devāmies pie part-
neriem uz Lietuvu. Tur Telšu rajona Lokes 
pagastā Šatrijas pilskalnā, kas ir viens no 
augstākajiem kalniem Žemaitijā, mūsdie-
nās nozīmīgs arheoloģijas piemineklis un 
kulta vieta, notika Starptautisks festivāls 
– amatnieku tirgus ar kultūras program-
mu. Projekta „Bringing old traditions 
to modern life” /Crafts&Culture/ (Seno 
tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ie-
tvaros Latviju pārstāvēja amatnieki no 
amatniecības centra „Rūme” – Anda 
Svarāne, Daina Alužāne, Krista Vilcāne, 
Baiba Jansone un Andra Meldere, tau-
tas deju kolektīvi – JDK „Solis” (Zasa), 
VPDK „Deldze” (Leimaņi), kā arī projekta 
partneri no Jelgavas novada – amatnie-
ki un amatierkolektīvi. Projekta mērķis ir 
stiprināt sadarbību starp pašvaldībām, 
veicināt sabiedrības interesi par kultūras 
mantojumu un tradīcijām. Ar projekta 
īstenošanu tiek akcentēta mūsdienu pie-
eja, popularizējot amatniecību ar kultūras 
starpniecību.

Festivāla atklāšana notika Šatri-
jas kalnā, veicot rituālu un upurēšanas 
uguns iedegšanu Dievam. Turpinājumā 
tika atklāts amatnieku tirgus, notika ama-
tu demonstrējumi, mākslinieku izstādes 
prezentācija. Bija skatāma romantiska 
un aizraujoša zirgu izjādes programma. 
Kultūras programmu atklāja mājinieki ar 

Jēkabpils novada deju kolektīvi dejo Šatrijas kalnā Lietuvā 

folkloras kopas „Šatrija” uzstāšanos. 
Mūsu programma sastāvēja no tautas 
dejām.  Deju kolektīvi „Deldze” un „Solis” 
sniedza plašu  deju programmu, ko ska-
tītāji uzņēma ar pozitīvām emocijām un 
aplausiem. Pašmāju kolektīvi pārsteidza 
ar tautas mūzikas kapelu sniegumiem, 
kas uzturēja atraktīvu gaisotni pasākuma 
norises vietā.

Tikām cienāti ar lietuviešu nacio-

nālo biezputru, kā arī varējām nobaudīt 
lietuviešu nacionālo virtuvi – iecienītos 
cepelīnus un citus nacionālos ēdienus 
un dzērienus, kā arī izbaudījām kaimiņu 
lietuviešu viesmīlību un Šatrijas kalna 
skaisto panorāmu. 

   

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja 
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2. diena

Jēkabpils novada aktīvās atpūtas pēcpusdiena
Aicinām Jēkabpils nova-

da iedzīvotājus, it īpaši vecā-
ka gadugājuma cilvēkus un 
seniorus, uz aktīvās atpūtas 
pēcpusdienu Jēkabpils no-
vada Kalna pagastā! 

1. Mērķis un uzdevumi:  
1.1. Veicināt veselīgu un 

aktīvu dzīvesveidu;
1.2. Piedāvāt lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju;
1.3. Veicināt sadarbības prasmes ko-

lektīvā, komandas garu;
1.4. Saliedēt Jēkabpils novada pa-

gastu iedzīvotājus.
2. Vieta un laiks:  
Pasākuma sākums: 24.07.2014.  

plkst. 13:00 pie Kalna pagasta dokto-
rāta. 

No plkst. 13:00 līdz 15:00 dažādas 
aktivitātes, plkst. 15:00 tautas mūzikas 
instrumentu demonstrēšana un latvie-
šu tautas mūzika Lubānas lauku kape-
las „Meldiņš” izpildījumā.

3. Pasākuma tiesneši:  
Galvenais tiesnesis – Aivis Kokins 

(Jēkabpils novada sporta koordinators);

Tiesneši – speciāli šim pasākumam 
izveidota tiesnešu komanda.

4. Pasākuma dalībnieki:
4.1. Aktīvajā atpūtā piedalās Jēkab-

pils novada pagastu iedzīvotāji, īpaši 
aicināti vecāka gadugājuma iedzīvotāji, 
seniori;

4.2. Komandas – katra pagasta ko-
mandā vismaz 6 dalībnieki (maksimālais 
skaits neierobežots);

5.Pasākuma disciplīnas un vērtē-
šana: 

5.1. Disciplīnas:
 „Ne asakas!”
 „Lido mērķī!”
 „Noķer apļus!”
 „Slapjie mērķi”
 „Saliec vārdus!”
 „Precīzi centrā”

 „Trāpīgā roka”
 „Garākā pīne”
5.2. Vērtēšana notiek starp 

pagastu komandām – katrā dis-
ciplīnā tiek vērtēti 6 labākie dalīb-
nieku rezultāti no katra pagasta, 
kuri tiek skaitīti kopā (par 1. vietu 
1 punkts, par 2. vietu 2 punkti 

utt.). Uzvar tā pagasta komanda, kurai 
mazāk punktu. Vienāda punktu skaita ga-
dījumā augstāku vietu ieņem tā koman-
da, kurai vairāk 1. vietu, ja arī tās ir vie-
nāds skaits, tad kurai vairāk 2. vietu utt.

6. Komandu apbalvošana:
6.1. Komandas tiks apbalvotas ar ve-

selīgām un garšīgām balvām.
7. Pieteikumi:
7.1. Sacensību vietā līdz plkst. 12:45;
7.2. Zvanot Jēkabpils novada sporta 

koordinatoram pa tel.: 27878984;
7.3. Rakstot uz e-pastu: aivis.ko-

kins@jekabpilsnovads.lv.

Būsim aktīvi un veselīgi!

Sīkāka informācija pa tel.  
27878984

šim neparastas iemaņas, sportiskas akti-
vitātes. Dalībnieki mācījās 
komandu veidošanas 
iemaņas, savstarpējo 
sadarbību, prasmi pa-
līdzēt komandas bied-
riem, kā arī apgūta tūris-
ma prasmes.

Bērni un jaunieši 
izmēģināja savas spē-
jas tūrisma trasē ar ho-
rizontālām un vertikālām 
virvēm, šaušanu ar pne-
imatisko ieroci un dažā-
dām prāta spēlēm, pat ar 
matemātiskās domāšanas 
elementiem.

Dienas otrajā daļā no-
metnes dalībnieki iepriekš 
apgūtās zināšanas pielietoja praksē – 
divu komandu sacensībās.

Šī diena skolēniem ļoti patika un 
pierādīja to, ka sportiskās aktivitātēs bez 
spēka un veiklības prasmēm tikpat aiz-
raujošas ir prāta aktivitātes savienojumā 
ar fi ziskām iemaņām.

Otrā diena notika jau jūnijā, un tā bija 
pārgājiena diena.

Paldies biedrībai „Izaicini sevi”, īpaši 
Kristapam Kancānam, un Jēkabpils nova-
da pašvaldībai par atbalstu.

Bērzgala pamatskola

Dienas nometnes otrā diena nori-
sinājās 2014. gada 15. jūnijā, Leimaņu 
pagastā. Ikvienam Jēkabpils novada 
bērnam bija iespēja piedalīties aizraujošā 
pārgājienā visas dienas garumā. 

Pārgājiena laikā bērniem bija iespē-
ja pārbaudīt savu izturību, orientēšanās 
prasmes un tūrisma iemaņas. Ar nomet-
nes vadītāju palīdzību bērni iemācījās 
iegūt uguni, izmantojot kramus, izveidot 
ūdensizturīgas guļvietas, orientēties ap-
vidū pēc dažādām zīmēm dabā kā arī 
atpazīt zvēru atstātās pēdas mežā. Bērni 
izmēģināja savas alpīnisma iemaņas ar 
horizontālo virvju trašu palīdzību, kā arī 
pārbaudīja savas precizitātes spējas šau-

jot mērķī ar pneimatiskajiem ieročiem. 
Pārgājienu aizraujošu padarīja no-

metnes vadītāju stāsti par viņu piedzīvo-
jumiem dabā, dodoties pārgājienus, laivu 
braucienos un citos aizraujošos piedzīvo-
jumos un tas, cerams, mudinās jauniešus 
nepavadīt vasaru sēžot pie saviem dato-
riem, bet iesaistīties sportiskās un veselī-
gās aktivitātēs.

 Lai arī nometnes dalībnieki dienas 
beigās bija noguruši no garā pārgājiena, 
viņi teica, ka pārgājiens bija ļoti intere-
sants un viņi būtu gatavi doties šādā pār-
gājienā pat uz vairākām dienām. 

Laura Kancāne
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Aicinām ikvienu biedrību, iestā-
di, organizāciju, daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotājus, deju un koru kolektīvus, 
kā arī jebkuru domubiedru grupu iz-
veidot savas komandas, lai piedalītos 
un jautri pavadītu laiku. Atraktīvākā 
un vizuāli krāšņākā komanda saņems 
speciālbalvu.

1. Mērķis un uzdevumi:  
1.1. Piedāvāt Jēkabpils novada un 

tā apkārtnes jauniešiem saturīgi un jautri 
pavadīt brīvo laiku;

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam 

Jēkabpils novada jautro un sportisko 
atraktivitāšu diena

dzīvesveidam, sporta aktivitātēm;
1.3. Saliedēt Jēkabpils novada pa-

gastu iedzīvotājus.
2. Vieta un laiks:  
Sacensības notiek: 25.07.2014.  

plkst. 18:00, Jēkabpils novada Zasas 
pag. sporta laukumā un parka terito-
rijā. Atklāšana Zasas sporta stadionā 
plkst. 18:00. Pēc visām aktivitātēm (ap-
tuveni plkst. 20:30) iestiprināšanās pie 
zupas galdiem. Pēc iestiprināšanās 
(plkst. 21:00) koncerts kopā ar Mangu-
ļu ģimeni. Pēc koncerta – groziņballe 

ar jauniešu grupu „Any face”.
3. Sacensību disciplīnas:
1) Stipro skrējiens 
 komandas skrējiens (komandā 

4 cilvēki, no kuriem vismaz 1 meitene) vai;
 individuālais skrējiens
2) Jautrā slēpošana (komandā 4 

dalībnieki, no kuriem vismaz viena mei-
tene)

3) Šaušana mērķī;
4) Lidojošo šķīvīšu mešana vārtos;
5) Basketbola metieni;
6) Šautriņu mešana;

Aizvadīts Jēkabpils novada zolītes čempionāta fi nālposms

21. jūnija pēcpusdienā, pirmssvētku 
noskaņojumā, tika aizvadīts Jēkabpils 
novada zolītes čempionāta fi nālposms, 
kur spēles gudrībā spēkiem mērojās 24 
čempionāta kopvērtējuma labākie spēlē-
tāji. Jau no pagājušā gada decembra visi 
šie spēlētāji bija cīnījušies par to, lai tieši 
viņi būtu tie, kuri fi nālposmā sacenstos 
savā starpā un censtos būt labākie no 
labākajiem.

Izspēles kārtība šajā posmā bija tieši 
tāda pati, kā iepriekšējos posmos – fi nāl-
posma dalībniekiem labi zināma, tāpēc 
spēlētāji ātri vien ķērās klāt spēlēšanai. 
Fonā skanot Jāņu dziesmām, pie gal-
diem spēlētāju sarunām un smiekliem, 
laiks paskrēja teju nemanāmi. Pēc iz-
spēlētas puses no 6 paredzētajām kār-
tām vadībā izvirzījās 3 zasieši – Kristaps 
Mažeika, Jānis Kokins un Pēteris Kokins, 
kuriem sekoja čempionāta jaunākais 
spēlētājs no Dunavas – Nauris Kusiņš. 
Taču, kā pieredze rādījusi no iepriekšē-
jiem posmiem, tad pēc puses no izspē-
lētajām kārtām vēl nedrīkstēja spriest par 
posma goda piedestālu – nesaki „Hop” 
pirms neesi pārlēcis.

Jēkabpils novada ZOLĪTES čempionāta 
FINĀLPOSMA individuālais kopvērtējums 

Nr.
p.k. Vārds, uzvārds Pagasts Mazie 

punkti Vieta

1. Armands Stanks Kalna 10 (+93) I

2. Kristaps Mažeika Zasa 10 (+59) II

3. Jānis Bojārs Ābeļi 11 (+55) III
4. Jānis Sils Ābeļi 11 (+47) 4.
5. Mārtiņš Ziners Zasa 12 (+43) 5.
6. Jānis Kokins Zasa 12 (+25) 6.
7. Pēteris Kokins Zasa 13 (+62) 7.
8. Viesturs Mikulāns Dignāja 13 (+40) 8.
9. Helmuts Liepiņš Dignāja 13 (-13) 9.
10. Kristaps Vanags Leimaņi 14 (+9) 10.
11. Ģirts Lapašinskis Zasa 14 (+6) 11.
12. Raimonds Jaudzems Ābeļi 15 (+4) 12.
13. Ivars Mucenieks Zasa 15 (-3) 13.
14. Sergejs Loginovs Dignāja 15 (-22) 14.
15. Igors Loginovs Dignāja 15 (-36) 15.
16. Jānis Raubiška Dignāja 16 (+2) 16.
17. Nauris Kusiņš Dunava 16 (-20) 17.
18. Raimonds Papsujevičs Dignāja 16 (-23) 18.
19. Uldis Strēlnieks Dunava 16 (-45) 19.
20. Juris Ozoliņš Zasa 16 (-51) 20.
21. Andrejs Okuņevs Zasa 18 (-32) 21.
22. Uģis Dzelme Dignāja 18 (-41) 22.
23. Jānis Belkovskis Dignāja 18 (-53) 23.
24. Artis Stolnieks Dignāja 19 (-105) 24.

Sākoties pēdējai 
kārtai, pie līderu galda 
spēlēja Kristaps Mažeika 
(Zasas pag.), Jānis Ko-
kins (Zasas pag.), Jānis 
Bojārs (Ābeļu pag.) un 
Armands Stanks (Kalna 
pag.), un jebkurš no vi-
ņiem, labi nospēlējot, va-
rēja izcīnīt uzvaru. Šoreiz 
tas izdevās Kalna pagas-
ta pārstāvim Armandam 
Stankam, kuram tas bija 
1. panākums kādā no 
čempionāta posmiem. 
Jāatzīmē gan, ka nevie-
nam no spēlētājiem visa 
čempionāta laikā neizdevās izcīnīt uzvaru 
2 posmos. 2. vietā fi nālposmā ierindojās 
zasietis Kristaps Mažeika, kurš no uzvarē-
tāja atpalika vien par dažiem „mazajiem” 
punktiem. Arī trešās vietas likteni izšķīra 
vien pāris „mazo” punktu – 3. vietu izcīnī-
ja Ābeļu pagasta pārstāvis Jānis Bojārs, 
aiz goda piedestāla atstājot sava pagasta 
komandas biedru Jāni Silu.

Ar šo posmu Jēkabpils novada 2014. 

gada zolītes čempionāts noslēdzās, tā-
pēc vēlos teikt lielu paldies visiem čem-
pionāta rīkošanā un norisē iesaistītajiem 
cilvēkiem, kā arī visiem čempionāta da-
lībniekiem, kuri nenogurstoši cīnījās un 
radīja pozitīvi azartisku atmosfēru visa 
čempionāta garumā!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators 

Autora foto
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1. Mērķis un uzdevumi: 
1.1. Pievērst iedzīvotājus veselīgam 

dzīvesveidam, sporta aktivitātēm;
1.2. Veicināt sadarbības prasmes ko-

lektīvā, komandas garu;
1.3. Saliedēt Jēkabpils novada pa-

gastu un to apkārtnes iedzīvotājus;
1.4. Noskaidrot spēcīgākās sporta 

spēļu komandas Jēkabpils novadā un tā 
apkārtnē.

2. Vieta un laiks:  
Sacensības notiek: 02.08.2014.  

plkst. 11:00 Jēkabpils novada, Zasas 
pag. sporta stadionā, komandu reģis-
trēšanās līdz plkst. 10:30.

3. Komandas sastāvs:
3.1. Sacensībās piedalās Jēkabpils 

novada un tā apkārtnes iedzīvotāji bez ve-
cuma ierobežojuma;

3.2. Komandā maksimālais dalībnie-
ku skaits – 5 vīrieši, 2 sievietes (minimālais 
4+1)

4. „Daudzcīņas” disciplīnas:
Kopvērtējuma ieskaitē tiek skaitītas 

sekojošas 4 disciplīnas:
1) volejbols (uz laukuma 4 spēlētāji, 

no kuriem vismaz 1 meitene);
2) basketbols (uz laukuma 5 spēlētā-

ji, no kuriem vismaz 1 meitene);
3) futbols (uz laukuma 4 spēlētāji, no 

kuriem vismaz 1 meitene + vārtsargs);
4) virves vilkšana (komandā 5 dalīb-

nieki, no kuriem vismaz 1 meitene).
Par uzvaru spēlē 2 punkti, par zau-

dējumu 1 punkts, par neierašanos uz 
spēli 0 punkti. 

Atsevišķas individuālās disciplīnas
 šautriņu mešana;
 svarbumbu celšana;
 florbola metieni;
 „Gladiatoru cīņas”;
5. Sacensības organizē un vada:  
Organizē – Jēkabpils novada pašval-

dība;
Galvenais tiesnesis – Aivis Kokins 

(Jēkabpils novada sporta koordinators) + 
speciāli šīm sacensībām izveidota tiesne-
šu komanda.

Jēkabpils novada sporta spēļu daudzcīņa

6. Sacensību izspēles sistēma un 
vērtēšana: 

6.1. Sacensību izspēles sistēma un 
vērtēšana tiks apspriesta un saskaņota 
sacensību dienā pēc komandu reģistrēša-
nās un būs atkarīga no pieteikto komandu 
skaita. 

6.2. Kopvērtējumā vērtē 4 disciplīnu 
(volejbols, strītbols, futbols, virves vilkša-
na) punktus. Komandai katrā disciplīnā 
tiek piešķirts tāds punktu skaits, kādu 
vietu tā izcīna. Uzvar komanda, kurai 4 
disciplīnu kopvērtējumā mazāks punktu 
skaits. Vienāda punktu skaita gadījumā 
augstāku vietu ieņem komanda:

1. kurai šajās 4 disciplīnās augstā-
ka vieta kādā no šīm disciplīnām, tad nā-
košā augstākā vieta.

2. kuras komandas dalībnieks ie-
ņem augstāku vietu gladiatoru cīņās.

7. Dalībnieku apbalvošana:
7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji „daudz-

cīņā” un individuālajās disciplīnās tiks ap-
balvoti ar diplomiem, medaļām un balvām 
no Jēkabpils novada pašvaldības.

7) Futbola sitieni vārtos,
8) „Gladiatoru” cīņas u.c. aktivitā-

tes.
Katras disciplīnas atsevišķs noli-

kums būs pieejams sacensību dienā uz 
vietas.

4. Sacensības vada:  
Galvenais tiesnesis – Aivis Kokins 

(Jēkabpils novada sporta koordinators);
Tiesneši – speciāli šim pasākumam 

izveidota tiesnešu komanda.
5. Sacensību dalībnieki:
4.1 Sacensībās piedalās Jēkabpils 

novada un tā apkārtnes iedzīvotāji;
4.2 Sacensībās piedalās abu dzimu-

mu iedzīvotāji no 15 gadu vecuma... līdz 
vecumam, kamēr cilvēks jūtas jauns.

6. Dalībnieku apbalvošana:
6.1 Pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbal-

voti ar balvām no Jēkabpils novada paš-
valdības.

7. Pieteikumi:
7.1. Līdz 20. jūlijam sūtot uz e-pas-

tu aivis.kokins@jekabpilsnovads.lv savu 
vārdu uzvārdu un vecumu ar norādi par 
pieteikšanos jautro un sportisko atraktivi-
tāšu dienai;

7.2. Zvanot vai sūtot sms uz tel. Nr. 
27878984;

7.3. Sacensību dienā un vietā līdz 
plkst. 17:40;

7.4. Dalība pasākumā – bezmaksas.

Sīkāka informācija pa tel. 
27878984

8.Pieteikumi, dalības maksa:
8.1. Sacensību vietā līdz plkst. 10:30;
8.2. Zvanot uz tel. Nr. 27878984 (Ai-

vis);
8.3. E-pastā: aiviskokins@inbox.lv;
8.4. Dalība sacensībās – bez mak-

sas!
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts: 

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

 Citas aktivitātes:
Kalna pagasta kultūras namā Bru-

no Groninga draugu kopas nodarbī-
bas: 02.08., 23.08. plkst. 11.00.

Divi mīļi acu pāri
Tā kā zvaigznes spīd.
Divi mīļi acu pāri
Grib tev pasacīt.
Mana mīļa māmuliņa
Saulīti ir atnesusi
Priekšautiņā iesējusi,
Gaišu dienu dāvājusi,
Mīļus vārdus runājusi,
Šūpļa dziesmu dziedājusi.
 /V. Kokle-Līviņa/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā jūnijā reģistrētas 3 dzimšanas:
Nellija, Monta, Viktors

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Tavs darbs bij
Tava mūža rota
Nu zemes klēpī dus 
Tā vainagota.
 /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Anna Ieviņa
03.02.1942. – 02.06.2014.
Herta Bērziņa
07.02.1927. – 13.06.2014.
Larisa Ikauniece
12.04.1930. – 19.06.2014.
Eduards Zalāns
11.12.1942. – 20.06.2014.
Anatolijs Andronovs
21.07.1942. – 25.06.2014.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 

2014. gada jūlijā, augustā

Kalna pagasts
11.08. – 16.08. Gimeņu sporta 
nedēļa

Leimaņu pagasts
02.08. plkst. 22.00 Leimaņu tautas 
namā balle

Zasas pagasts
29.08. plkst. 22.00 kultūras nama 
groziņballe „Vasarai aizejot” kopā ar 
grupu „Galaktika”

15.07. – 01.09. Kalna pagasta 
kultūras namā izstāde „Kultūras pa-
sākumi foto mirkļos Kalna pagastā”

Aicinām uz skolas salidojumu absolventus un bijušos darbiniekus 

16. augustā plkst. 18.00.
Visi laipni aicināti, līdzi ņemot groziņu un jaukākās atmiņas. 

Dalības maksa 3 euro.
Sīkāka informācija pa tālruni 65228204, 29388480

ZASAS PAGASTA KAPSĒTĀS
3. augustā 
Zasas kapos plkst. 12.00 
Staģu kapos plkst. 13.30
Zasas evanģēliski luteriskā draudze

KALNA PAGASTĀ
9. augustā
Minsteru kapos plkst. 12.00
Ērgļu kapos plkst. 13.30
Ūdenānu kapos plkst. 15.00
23. augustā
Ķiocu kapos plkst. 12.00
Vagulānu kapos plkst. 13.30
Kalna pagasta luterāņu draudze

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā reģistrētas 

4 laulības.

.......
///////

Ābeļu bibliotēkas vadītāja 
būs atvaļinājumā 

no 14. jūlija līdz 27. augustam. 
Bibliotēka būs atvērta un bibliotēkas 

vadītāja strādās 22., 29. jūlijā un 
5., 12. augustā.

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


