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22. jūlijā plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē notiks Mūzikas fes-
tivāls „Mazā ziņģe 2016”. Koncertā piedalās – Inga Deigele, Santa Kaspar-
sone, grupas „Dvinskas muzikanti”, „Starpbrīdis”, „Nāc dejot” , „Sēnīte”, 
„Pēc pusnakts”, „Arsenāls”, tautas mūzikas kapela „Augusti”. Īpašie viesi 
– grupa „Mūzikas kolekcija” (Bolderāja). Koncertu vada Dailes teātra ak-
tieris Lauris Subatnieks.

Ieejas maksa – 3,00 EUR. Skolēniem līdz 14 gadu vecumam – 1,50 
EUR. Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. 

Pēc koncerta „Lielā zaļumballe”. Spēlēs grupa „Galaktika”. Ieejas mak-
sa – 3,00 EUR. 

Darbosies kafejnīca, piepūšamās atrakcijas (par samaksu).
I.Tomāne

Notiks mūzikas festivāls „Mazā ziņģe 2016”

Svētku aktīvā daļa
15.00 – 18.30 Spēkavīru šovs (īstiem, stipriem vīriem un ne tikai... Būs ko redzēt!)
15.30 – 17.00 Karavīra stafete (viktorīnas, konkursi, dažādas militāras aktivitātes 
                                                                piedāvā Zemessardzes 56. kājnieku bataljons)
15.30 – 18.30 Vizināšanās ar zirgiem (piedāvā biedrība “Ūsiņš”)
15.30 – 18.00 Šaušana ar loku (bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem u.c.)
16.00 – 18.00 Sportiskas, interesantas un jautras aktivitātes bērniem dažādās sporta stacijās
16.30 – 18.00 “Spēka” putras baudīšana
Svētku svinīgā daļa 
19.00 – 21.30 “Mirdz zvaigznes Daugavas viļņos”

Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skates 2016 ” dalībnieku apbalvošana
Grupas “Laimas muzykanti” koncerts 

Svētku lustīgā daļa
22.00 Zaļumballe kopā ar populāro grupu “Novadnieki”

Darbosies vasaras kafejnīca!
Iespēja iegādāties un nobaudīt z/s “Ozoliņi” 
mājas vīnus un alus darītavas “BURSH” alu!
Visi pasākumi ir bez maksas!
Laipni gaidīti Ābeļos!
Kontaktinformācija. abelutn@jekabpilsnovads.lv 
mob. telefons 28316164 (Svetlana)

30. jūlijā Jēkabpils novada svētki

Ābeļu skolas estrādēĀĀ

“Zem zvaigznēm pie Daugavas”“Zem zvaigznēm pie Daugavas”
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No 17. - 19. jūnijam Jēkabpils novadā vie-
sojās delegācija no Šarkovščinas pašvaldības 
Baltkrievijā, ar mērķi dibināt kontaktus, iepa-
zīt mūsu novadu un plānot kopējas pārrobe-
žu projektu aktivitātes.

Kontaktu veidošana starp abām pašval-
dībām sākās jau pagājušā gada rudenī, kad 
Jēkabpils novada pašvaldība sāka meklēt 
jaunus sadarbības partnerus. Tās rezultātā 
jau šovasar varējām sagaidīt partneru pirmo 
vizīti mūsu novadā.

17. jūnija pēcpusdienā Jēkabpils novada 
administrācijā ieradās baltkrievu delegācija - 
Šarkovščinas rajona izpildkomitejas priekšsē-
dētājs Nikolajs Bogovičs, Šarkovščinas rajona 
izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma 
departamenta vadītāja vietniece Natālija 
Oreškova un vienota lauksaimnieciskās un 
rūpnieciskās ražošanas komercuzņēmuma 
„Goroģec” direktors Aleksandrs Markevičs. 
Delegāciju sagaidīja Jēkabpils novada paš-

valdības domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis un izpilddirektors 
Jānis Subatiņš. Viesi tika iepazīs-
tināti ar pašvaldības uzbūvi un 
darbu, tikās ar administrācijas 
darbiniekiem. Brīvā gaisotnē tika 
pārspriests kopīgais un atšķirīgais 
abās pašvaldībās. Tika secināts, 

ka vide un kultūra ir diezgan līdzīgas, 
taču atšķiras tieši pārvaldes sistēma. 
Šarkovščinas pašvaldības darbinieki 
bija pārsteigti par darbinieku skaitu 
pašvaldībā - ka tik maz darbinieku spēj 
paveikt tik daudz darba. Pēc tam turpi-
nājās darbs pie projekta ideju izstrādes 
un turpmākās sadarbības iespējām. 
Tika arī parakstīts nodomu protokols 
starp abām pašvaldībām, kas paredz ilgter-
miņa sadarbības attīstību ekonomikas, soci-
ālās, kultūras, veselības un vides aizsardzības 
jomās ar mērķi piesaistīt investīcijas un īste-
not kopīgus projektus. 

18. jūnijā delegācija devās braucienā pa 
pašvaldību. Tika apskatīta pamatskola un 
z/s “Laši” Ābeļu pagastā, sporta komplekss 
„Pilskalni” Kalna pagastā, pārvalde un amat-
niecības centrs „Rūme”, z/s „Bērzi” Zasas 
pagastā, kā arī pagasta pārvalde, kapliča, 
kultūras nams un parks Rubenes pagastā. 

Pēc tam viesi de-
vās uz Aknīsti, kur 
norisinājās Sēlijas 
novadu apvienības 
organizētie tautas 
mākslas svētki “Sēlija rotā”. Delegā-
cija bija sajūsmā par lielo pasākuma 
apmeklētāju skaitu un pašdarbnieku 
aktivitāti. Tautiskās noskaņās un pēc 
pozitīvi uzlādējoša koncerta, viesi de-
vās uz viesnīcu, un nākamajā rītā jau 
bija jādodas mājup.

Šķiroties viesi atzina, ka bija ļoti 
patīkami iepazīt Jēkabpils novada 
pašvaldību, un ka šie kontakti ir no-
teikti jāattīsta - ne tikai dažādām 
pieredzes apmaiņas vizītēm un kul-

tūras sarīkojumu kuplināšanai, bet 

arī, lai šī sadarbība nestu fi nansiālus augļus 
tieši priekš abu pašvaldību teritorijas atīstī-
bas. Paredzēta sadarbība dažādu projektu 
īstenošanā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmā. Jēkabpils 
novada pašvaldība arī tika aicināta apmeklēt 
Šarkovščinas rajonu šī gada 20. augustā, kad 
pie viņiem tiks svinēti Kristus Apskaidrošanās 
svētki jeb Jabločnij Spas. Ofi ciāls ielūgums vēl 
nav saņemts.

K.Sēlis

Autora un D.Ormaņa foto

Jēkabpils novada pašvaldība uzņem viesus no 
BaltkrievijasBaltkrievijas

Viesi tika sagaidīti Jēkabpils novada 
administrācijā. No kreisās: I.Kalniņa, J.Subatiņš, 
E.Meņķis, N.Bogovičs, N.Oreškova, 
G.Dimitrijeva un A.Markevičs.

Nodomu protokola parakstīšana.

Baltkrievu delegācija Sēlijas tautas mākslas svētkos 
„Sēlija rotā” Aknīstē.

2016. gada 15. jūnijā Jēkabpils nova-
da pašvaldība saņēma Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Kultūras pārvaldes piedāvā-
jumu iegādāties biļetes uz Operas dienu 
koncertuzvedumu visai ģimenei “Mūzikas 
skaņas”, kas Jēkabpilī, Krustpils brīvdabas 
estrādē norisināsies 24. jūlijā, plkst. 17.00. 
Ar biļetēm būtu iespējams apbalvot nova-
da labākos skolniekus aizvadītajā mācību 

gadā. Līdz domes sēdei tika apkopota in-
formācija no skolu direktoriem par au-
dzēkņu iespējām doties uz šo pasākumu. 
Rezultātā direktori neuzskatīja par lietde-
rīgu un iespējamu piedalīties šajā pasā-
kumā, bet lūdza novirzīt konkrētu sum-
mu kāda kopīga pasākuma organizēšanai 
labākajiem skolēniem uz jauno mācību 
gadu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, domes 
sēdes vadītājs aicināja neatbalstīt biļešu 
iegādi no pašvaldības līdzekļiem un at-
griezties pie jautājuma par līdzekļu pie-
šķiršanu skolām labāko audzēkņu atbals-
tam (apbalvošanai) septembra mēnesī, 
lemjot par budžeta grozījumiem. Šo vie-
dokli tad arī dome atbalstīja.

K.Sēlis

Biļešu vietā labākajiem skolēniem piedāvās kopīgus pasākumus
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Par remontdarbiem Jēkabpils novadā
Arī šovasar, pamatojoties uz pieejamo fi -

nansējumu, tiek uzlabota infrastruktūra visos 
Jēkabpils novada pagastos. Par aktuālākajiem 
remontdarbiem novadā stāsta Jēkabpils no-
vada Īpašuma apsaimniekošanas un pakal-
pojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda 
Feldmane.

Ābeļu pagastā, Ābeļu 9-gadīgās skolas 
dzīvojamā māja izremontēts koridors, kas sa-
vieno meiteņu un zēnu mājturības kabinetus 
un sakārtoti sanitārie mezgli.

Dignājas pagastā Dignājas pārvaldes 
ēkā „Kamenes” plānots bibliotēku savienot 
ar blakus esošo telpu, palielinot bibliotēkas 
platību un pārbūvēt ēkas lieveni, izveidojot 
uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Šādu uzbrauktuvi paredzēts būvēt arī pie 
Dignājas pamatskolas bērnudārza. Tiks sākti 
projektēšanas darbi ielu apgaismojuma ierī-
košanai Vandānu ciematā. Ja viss noritēs raiti, 
apgaismojuma stabi varētu tikt uzstādīti jau 
nākamgad.

Dunavas ciemā tiek ierīkots ielu apgais-
mojums. Dunavas kapličai veikta elektrības 
pievada projektēšana un pievada izbūve, lai 
nodrošinātu pastāvīgu elektrības pieslēgu-
mu. Pabeigti atjaunošanas darbi Tadaines 
klubā, kas atrodas blakus Raiņa muzejam 
"Tadenava". Jēkabpils novada pašvaldības 
ēkai uzlikts jauns jumts, veikts kosmētiskais 
remonts. 

Kalna pagastā tiek veikts kultūras nama 
ieejas telpu remonts: demontētas vecās grī-
das un mezgli, remonta rezultātā tiks ieklāts 
jauns grīdas segums ar fl īzēm.

Leimaņu pagastā sociālās aprūpes na-
mam „Mežvijas” veikts telpu remonts nama 
vecajā daļā. Tiks arī risināts jautājums par 
piebraucamā ceļa sakārtošanu pie aprūpes 
nama. Leimaņu kapličai bija nodrupušas plāk-
snes uz ieejas kāpnēm, tagad uzlikts jauns 
segums. Lieveni plānots sakārtot arī pie Lei-
maņu tautas nama.

Rubenes pagastā veikts skolas remonts. 

Atjaunotas koplietošanas telpas bērnudārza 
ēkā, izremontēts foajē. Jūlija nogalē Rubenes 
medpunktā tiks arī ierīkots pacēlājs uz otro 
stāvu, uz ārsta praksi. Tiek veikta jumta no-
maiņa Slates sabiedriskajam centram. Rube-
nes parka estrādei šogad plānots uzsākt pro-
jektēšanas darbus. Ja projekts tiks atbalstīts 
un būs arī pieejami nepieciešamie līdzekļi, bū-
vēšanu varētu uzsākt ne ātrāk, kā nākamgad.

Zasā tiek veikts Zasas vidusskolas telpu 
remonts.

Apkopota informācija par novadā esoša-
jām kapsētām. Kopā Jēkabpils novadā ir 31 
kapsēta, divās no tām cilvēkus vairs neglabā, 
vienā apbedīšana notiek reti, 15 no tām nav 
tualešu un 17 - nav aku. Darbu pie pirmo trūk-
stošo tualešu izbūves un sagādes plānots uz-
sākt jau nākamgad, cik to ļaus fi nanšu līdzekļi. 
Kas attiecas uz akām, nepieciešams fi nansē-
jums, bet par ūdens sagādāšanu kapsētām arī 
tiks domāts.

K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldība 2016. gada 
14. jūnijā saņēma Jēkabpils novada bāriņtiesas 
iesniegumu ar lūgumu atļaut iestāties Latvijas 
bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta 
pirmo daļu, Jēkabpils novada bāriņtiesas 2016.

gada 11.maija lēmumu Nr.1-6/21 “Par Jēkabpils 
novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijā”, Jēkabpils novada 
dome 30. jūnija sēdē nolēma atļaut Jēkabpils 
novada bāriņtiesai iestāties Latvijas bāriņtiesu 
darbinieku asociācijā no 2016.gada 1.jūlija.

K.Sēlis

Jēkabpils novada bāriņtiesa iestāsies Latvijas bāriņtiesu 
darbinieku asociācijā

Jēkabpils novada pašvaldība 2016. gada 
9. jūnijā saņēma folkloras kopas “Dignōjīši” 
vadītājas Aīdas Bikaunieces iesniegums ar 
lūgumu piešķirt fi nansējumu tautas tērpu 
iegādei. Folkloras kopas sastāvā ir 17 dalīb-
nieki. Kopa aktīvi piedalās novada pasāku-
mus, pārstāv novadu folkloras pasākumos 
republikā, ir folkloras festivāla “Baltica” da-
lībniece. Iesniegumam bija arī pievienots 

tautas tērpu saraksts un provizoriskās iegā-
des izmaksas. 

Jēkabpils novada dome 30. jūnija sēdē 
nolēma piešķirt fi nansējumu EUR 4361 Dig-
nājas pagasta pārvaldei folkloras kopas 
“Dignōjīši” tautas tērpu iegādei, iekļaujot to 
budžeta grozījumos no līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem.

K.Sēlis

Tiks piešķirts fi nansējums tērpu iegādei 
novada folkloras kopai “Dignōjīši” 

Jēkabpils novada pašvaldība saņēma 
piedāvājumu no biedrības “Vides iniciatīvu 
centrs”, un nodibinājuma “Mārtiņa fonds” 
piedalīties Latvijas vides aizsardzības fon-
da izsludinātajā projektu konkursā Valsts 
budžeta programmas “Vides aizsardzības 
fonds”, apakšprogrammas “Vides aizsardzī-
bas projekti” 2016. gada aktivitātē “Latvijas 
vides un dabas vērtību cildināšana godinot 
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. 

Jēkabpils novada dome 2016. gada 30. 
jūnija sēdē nolēma piedalīties projektu kon-
kursā kopīgi ar biedrību “Vides iniciatīvu 
centrs” projekta “Ieskaties Daugavai acīs: 
ieraugi Latvijas stāstus” izstrādē, kā arī pie-
dalīties projektu konkursā kopīgi ar nodibi-
nājumu “Mārtiņa fonds”. Domes priekšsēdē-
tājs Edvīnu Meņķis tika pilnvarots parakstīt 
projekta partnerības apliecinājumu.

K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldība piedalīsies 
programmā „Vides aizsardzībes projekti”

Videonovērošanas sistēmas plānots 
ierīkot Brodu, Dunavas un Zasas ciemos.

Šo sistēmu uzstādīšana domāta sakār-
totākai un drošākai dzīves videi. Minētajās 
vietās Ir konstatēti vai nu vairāki zagšanas 
gadījumi, vai arī vandālisms un braukša-
nas ātruma pārsniegšana. Videonovēroša-
nu šeit domāts ierīkot, lai būtu redzams un 
kontrolējams tas, kas notiek vēlajās vakara 
stundās. Tad iegūto informāciju varētu 
izmantot, sadarbojoties   ar policiju. Kopā 
tiktu uzstādītas 14 kameras, Brodos — čet-
ras, citur — pa piecām.

Domes sēdē, apstiprinot šo projektu, 
deputāts  Māris Balodis uzdeva jautājumu, 
kāpēc šādu kameru nebūs Rubeņos, un 
saņēma izpilddirektora Jāņa Subatiņa at-
bildi, ka lauku partnerība “Sēlija” finansē-
jumu dod ne vairāk kā četriem objektiem. 
Pašvaldība pieteikusi trijus, baidoties no 
tā, ka tiks pārmests, ka “cenšamies panākt 
lielāku finansējumu, nevis skatāmies, kur 
tas vairāk nepieciešams”. Turklāt ir liela 
konkurence.

Tika nolemts iesniegt projekta “Vi-
deonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jē-
kabpils  novada Brodu, Dunavas un Zasas 
ciemos” pieteikumu Lauku atbalsta die-
nesta   elektroniskajā pieteikšanas sistē-
mā.   No pašvaldības budžeta projekta īs-
tenošanai nepieciešamais līdzfinansējums 
ir 1234,26 eiro.

A.Valdmane un K.Sēlis

Jēkabpils 
novadā uzstādīs 
videonovērošanas 
kameras
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Jēkabpils novada pašvaldībā 2016. gada 
18. maijā tika saņemts novada kultūras koordi-
natores Intas Tomānes iesniegums ar lūgumu 
piešķirt fi nansējumu projektam “Sēlijas rak-
sturīgā kulinārā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana Jēkabpils novadā”. Pašvaldība 
iesniedza projekta pieteikumu un saņēma 
apstiprinājumu Zemgales plānošanas reģio-
na izsludinātajā Latvijas Kultūrkapitāla fonda 

un Latvijas valsts mežu atbalstītajā Zemgales 
kultūras programmā 2016. Programmas mēr-
ķis ir sekmēt Zemgales specifi sko kultūras 
vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību 
un pieejamību. Tā rezultātā paredzēts apzināt 
specifi sko Zemgales materiālo un nemateriālo 
kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt zemga-
ļu un sēļu kultūras daudzveidības saglabāšanu 
vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā, 
atbalstīt mākslas jaunrades un pētniecības 
procesus kultūras jomā.

Projekta laikā Jēkabpils novadā plānots 
vākt un pierakstīt seno ēdienu receptes, tās 

apkopot un izdot brošūrā 500 eksemplāros, 
kā arī nodrošināt elektronisko versiju mājasla-
pā. Projekts guva divām aktivitātēm, saņemot 
405 eiro lielu fi nansējumu. Galvenā aktivitāte – 
brošūras izstrāde un iespiešana – neguva at-
balstu. Tam vajadzēja papildu naudu – 370 
eiro.

26. maija domes sēdē tika nolemts piešķirt 
vajadzīgo fi nansējumu - 370 eiro – brošūras iz-
došanai, naudu nodrošinot no papildus neno-
dokļu ieņēmumiem, veicot grozījumus 2016.
gada budžetā.

A.Valdmane un K.Sēlis

Piešķirts fi nansējumu projektam “Sēlijai raksturīgā kulinārā 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana Jēkabpils novadā”

16. jūnija vakarā, Jēkabpils 
novadā, Zasā ieradās humānās 
palīdzības krava, ko no Vācijas 
uz Latviju atveda automašīnas 
vadītāji Francs Ganslmaijers 
un Doris Biendls. Labdarības 
kravas sūtījuma organizators 
ir mūsu labi zināmais Hardijs 
Kortmana kungs. 

Ciemiņus sagaidīja Zasas 

pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš, 
sociālā dienesta vadītājas p.i. Larisa Zel-
tiņa, kā arī laipnā un izpalīdzīgā tulkotāja 
Silvija Raģele. Humāna palīdzība tika izda-
līta 17. jūnijā. Pēc sadalīšanas pa pagastu 
pārvaldēm, preces tika nogādātas uz izda-
les vietām, kur tiek šķirotas un izdalītas. 

Sarūpēto mantu sastāvā bija 20 invalī-
du ratiņi, tehniskie palīglīdzekli (pastaigu 
balsti, spieķi, podukrēsli), gultas, kuras 
domātas gulošām personām, mājsaim-
niecības un sadzīves lietas, daudz spēļu, 
mantu un rotaļlietu bērniem. Vēl divvietī-
gā gulta, kura tika nogādāta daudzbērnu 
ģimenei Zasas pagastā, 80 virtuves galdi, 
2 televizori, 5 velosipēdi, neskaitāmi maisi 
ar drēbēm un apaviem, to skaitā ļoti daudz 
drēbju bērniem. 

No novada puses kravas piegādāta-
jiem tika pasniegtas pateicības dāvanas 
un somas ar etnogrāfisko rakstu, ko izga-
tavojusi biedrības „Pavadiņa” vadītāja Va-
lija Flandere.

 Sakarā ar to, ka 4 pārstāvji - Franz 
Ganslmayer, Thomas Bihler, Theo Kunze 
un Hans Götz, kuri koordinēja visu mantu 
un lietu ziedošanu un piegādi, vēlas at-
braukt un piedalīties mantu izdales iedzī-
votājiem procesā, 16. jūlijā plkst. 10:00 Lei-
maņu pagasta pārvaldē notiks labdarības 
akcija - mantu izdale. Labdarības organi-
zatori apmeklēs dažas trūcīgās daudzbēr-
nu ģimenes Zasas un Rubenes pagastā, 
kurām ir piegādāta humānā palīdzība, un 
Sociālās aprūpes namu “Mežvijas”. 

Paldies labdarības kravas sūtījuma or-
ganizatoram Hardija Kortmana kungam, 
pagastu pārvaldes vadītājiem par noor-
ganizēto transportu, sociālajiem darbi-
niekiem, administrācijas darbiniekiem un, 
protams, Silvijai Raģelei par aktīvu darbī-
bu un palīdzību komunikācijā.

Sociālā dienesta vadītājas p.i. 

Larisa Zeltiņa

Autores foto

Jēkabpils novada trūcīgie iedzīvotāji 
turpina saņemt humāno palīdzību 
no Vācijas

Francs Ganslmaijers, Doris Biendls, 
Hardijs Kortmans

Humānas palīdzības izkraušana

Latvijas Kopienu Ini-
ciatīvu Fonds programmā 
"Plaukstošu kopienu attīs-
tībai" apstiprinājis Dunavas 
pagasta biedrības "Dzīves 
prasme" jauno projektu "Mo-
derno tehnoloģiju un saziņas 
līdzekļu apguve", līguma nr. 
8/2016/PKA. Šī projekta īstenošanas laiks no 
1. – 31. augustam.

Projekta budžets - 488 eiro. Par to biedrība 
iegādāsies mūsdienīgu tehnoloģiju komplek-
tu: klēpjdatoru ar piederumiem un daudzfunk-
cionālu printeri.

Projekta mērķis ir biedrības materiāli 
tehniskās bāzes nostiprināšana, palīdzības 
sniegšana maznodrošinātiem, sociāli neaiz-
sargātiem, kā  arī vienkārši vecāka gadagāju-
ma Dunavas iedzīvotājiem jauno tehnoloģiju 
apguvē, IT resursu pieejamības nodrošināša-
na.  Interesentiem biedrība vienreiz nedēļā no-
drošinās bezmaksas nodarbības praktisko ie-
maņu apgūšanai darbā ar datoru, kopētāju, 
printeri un skeneri. Apmācību interneta lie-
tošanā veiks biedrības dalībnieces, kuras šīs 
prasmes ir pietiekami apguvušas. Vienlaicīgi 
tiks nodrošināta dažādu pakalpojumu pieeja-
mība - LAD, VID mājaslapas, e-pasta, i bankas 
pielietošanas apgūšana, dažādas informācijas 
meklēšana internetā.

Biedrības entuziastes ļoti iepriecina tas, ka 
beidzot arī biedrības telpās katra varēs izman-
tot tīmekļa nodrošinātās ļoti plašās iespējas 
apgūt jaunas rokdarbu tehnikas, stilus, iespēja 
piedalīties pieredzes apmaiņā ar līdzīgu intere-
šu cilvēkiem.

Biedrība "Dzīves prasme" ir gandarīta, ka 
mūsu ierosme (iniciatīva) ir guvusi Kopienu Ini-
ciatīvu Fonda atbalstu.

Biedrības "Dzīves prasme" dalībniece 

Broņislava Ošāne 

Atbalstīts Dunavas pagasta 
biedrības “Dzīves prasme” 
projekts “Moderno 
tehnoloģiju un saziņas 
līdzekļu apguve”
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Ar Veselības ministrijas 2016.gada 3.jūni-
ja rīkojumu Nr.67 “Par Veselīgas pašvaldības 
statusa piešķiršanu un pašvaldību uzņem-
šanu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” 
Jēkabpils novada pašvaldībai ir piešķirts 
Veselīgas pašvaldības statuss un pašvaldība 
ir uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā (NVPT).

Lai atbalstītu un veicinātu pašvaldību 
darbību iedzīvotāju veselības veicināšanā, 
kā arī sekmētu Sabiedrības veselības pamat-
nostādnēs 2014. – 2020. gadam uzstādīto 
mērķu sasniegšanu, Latvijas Republikas Ve-

selības ministrija un Slimības profi lakses un 
kontroles centrs uzsāka NVPT veidošanu.

Esam to pašvaldību vidū, kuras par vienu 
no prioritātēm attīsta iedzīvotāju veselības, 
labklājības un  vienlīdzīgu iespēju attīstību.

NVPT tiek veidots saskaņā ar Pasaules 
Veselības organizācijas noteiktajiem princi-
piem. Plānots, ka tas darbosies kā platforma 
savstarpējai informācijas un labās prakses 
piemēru apmaiņai starp pilsētām, dažādu 
apmācību organizēšanai, kopīgu projektu 
veidošanai, kā arī palīdzēs veidot politisko 
atbalstu pašvaldības līmenī vietējo sabiedrī-
bas veselības problēmu risināšanai.

NVPT iesais-
tītajām pašval-
dībām būs arī 
lielāka iespēja saņemt valsts fi nansējumu ie-
dzīvotāju veselības veicināšanas projektiem.

Atbildīgā politiskā amatpersona no paš-
valdības šajā programmā ir Jēkabpils nova-
da domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, bet 
tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā 
koordinēs Jēkabpils novada sporta pasāku-
mu organizatore Baiba Čākure.

Baiba Čākure

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Jēkabpils novada pašvaldība uzņemta Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā

Arī šogad Latvijas Tirgotāju asociācija rīko 
konkursu „Latvijas labākais tirgotājs 2016”.

Konkursa uzvarētāji tiek noteikti vairākās 
grupās – aptiekas, degvielas uzpildes staci-
jas, frizētavas un skaistumkopšanas saloni, 
sporta un atpūtas centri, restorāni, kafejnī-
cas, mājas virtuves, kafejnīcas-konditorejas, 
kafejnīcas-picērijas, kafejnīcas-veikali, bistro, 
krogi, ceļmalas krogi, mazie veikali, speciali-
zētie veikali, veikali, lielveikali un tirdzniecī-
bas centri.

Konkursa dalībnieku vērtēšanas galvenie 
kritēriji ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, 
preču klāsts, kārtība un tīrība, speciālie piedā-

vājumi un informācija.
Jēkabpils novada pašvaldība aicina ie-

dzīvotājus piedalīties aptaujā un līdz 8. au-
gustam izvirzīt savus labākā tirgotāja titula 
pretendentus 1. kārtai, sūtot nelielu aprakstu, 
kādēļ tieši šis pretendents būtu pelnījis god-
algu, uz e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv.

Konkursa mērķis ir sekmēt pašvaldību 
iedzīvotāju saņemto preču un pakalpojumu 
kvalitātes un izvēles palielināšanu, panākt 
pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kul-
tūras paaugstināšanu, paaugstināt tirgotāju 
profesionalitāti, popularizēt labākos tirdznie-
cības un ēdināšanas uzņēmumus un to darbi-

niekus, kā arī kvalitatīvāko preci.
Ar konkursa nolikumu sīkāk var iepazīties 

novada mājaslapā.
K.Sēlis

Aicina pieteikt arī Jēkabpils novada labākos tirgotājus

Jēkabpils novada domes jūnija sēdē skatītie jautājumi
Par nedzīvojamo telpu nomu nekustama-

jā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils (L. Veide)
Par īres tiesību piešķiršanu (R.D.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu (“Spices”, Dignājas pagasts)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu (“Zirnīši”, Zasas)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu (“Kalēji”, Rubenes pagasts)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu (“Gārdiņi”, Ābeļu pagasts)
Par meža cirsmu 11 (vienpadsmit) noga-

balu nekustamajos īpašumos “Banderi”, “Lak-
stīgalas”, “Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā, pārdošanu izsolē

Par Jēkabpils novada bāriņtiesas iestāša-

nos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā
 Par saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Gro-

zījumi 2016. gada 28.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.2/2016 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam”” ap-
stiprināšanu

 Par saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Gro-
zījumi 2016. gada 28.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.3/2016 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam”” 
apstiprināšanu

Par fi nansējuma piešķiršanu tērpu iegādei 
novada folkloras kopai “Dignōjīši”

Par fi nansējuma piešķiršanu biļešu iegā-
dei 

Par debitoru parādu norakstīšanu

Par Jēkabpils novada pašvaldības Publis-
kā pārskata par 2015.gadu apstiprināšanu

Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu (“Cauneskalni”, Zasas pagasts)

 Par  grozījumiem 28.04.2016. Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.105 “Par zemes ie-
rīcības projekta apstiprināšanu” (“Grāvnieki”, 
Ābeļu pagasts)

 Par nodomu protokola ar Baltkrievijas 
pašvaldību apstiprināšanu

Par atbalstu dalībai projektos
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā 
izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatī-
vie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Šī projekta vispārējais mērķis ir:  
„Paaugstināt un stabilizēt vietējo kopienu 

aktivitāti, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību sa-
vas dzīves vides uzlabošanā un tās tēla atpa-
zīstamības veidošanā Jēkabpils un Aknīstes 
novados.” Tā ietvaros notiks:

• Regulārās kopienas aktivizēšanas norises 

Kaldabruņā;
• Informatīvā bukleta sagatavošana un iz-

došana;
• Plenēra „Siena dienas” organizācija un 

norise;
• Kora „Senaiskalns” radošās nometnes no-

rise Kaldabruņā;

• Skiču konkursa „Labirints” organizācija;
• Semināra „Redzi savu ciematu!” organi-

zācija un norise projekta noslēgumā.
Projekts norisināsies līdz 2016. gada 31. ok-

tobrim, un tā fi nansējums sastāda EUR 4969.61.
Biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja 

Ieva Jātniece

Sabiedrības Integrācijas fonds Valsts programmas “NVO fonds” ietvaros  ir 
apstiprinājis projektu „Iezīmē kartē savu ciematu!”
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Bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzī-
bu izvērtēšana notiek Zemgales Plānoša-
nas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Atver sirdi Zemgalē” ietvaros. Šis projekts 
tiek saukts arī par deinstitucionalizācijas 
(turpmāk tekstā - DI) projektu. Šī projekta 
ietvaros veic bez maksas mērķauditorijas 
individuālo vajadzību izvērtēšanu un iz-
strādās individuālo atbalsta plānu. Pakal-
pojums attiecas uz bērniem ar invaliditāti 
un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. 

Izvērtēšana notiks laika periodā no 
aprīļa līdz novembrim. Izstrādātie atbalsta 
plāni palīdzēs sniegt mērķtiecīgu atbalstu 
- nepieciešamos pakalpojumus, ko fi nan-
sēs Eiropas Sociālais fonds. Tomēr, lai tos 
saņemtu, ir kāds nosacījums – jau šobrīd 
vecākiem savas atvases jāpiesaka izvērtē-
šanai.  

Ko nozīmē “izvērtēšana”? 
Izvērtēšana – tas izklausās gana nopiet-

ni, raisot asociācijas ar ārstu komisiju, kas, 
iekārtojusies aiz galda, ar kritisku skatienu 
vērtē vienu bērnu pēc nākamā… Patiesībā 
speciālistu mērķis būs cits – nevis uzstā-
dīt diagnozi, bet gan saprast, kā bērnam 
trūkst, lai viņš justos labāk. Tātad – kāds at-
balsts viņam nepieciešams. 

Kāpēc tas ir svarīgi?
Ne velti saka – kas der 

visiem, neder nevienam. 
Tāpēc vispirms jāsaprot, kas katram bēr-
nam, kam noteikta invaliditāte, vajadzīgs, 
un tikai pēc tam pašvaldībās varēs veidot 
jaunus pakalpojumus. Šķiet, nebūs melots 
apgalvojot, ka tik individuāla pieeja cilvē-
kiem ar veselības traucējumiem Latvijā tiek 
īstenota pirmoreiz. Turklāt pakalpojumi so-
lās būt gana vērtīgi – rehabilitāciju varēs sa-
ņemt ne tikai pats bērns, bet arī viņa vecāki, 
piemēram, par velti apmeklējot psihologu. 

Kā pieteikties? 
Pieteikties uz izvērtēšanu var Jēkabpils 

novada Sociālajā dienestā. Sociālais dienests 
pieņem no bērna likumiskā pārstāvja vai au-
džuģimenes iesniegumu par pieteikšanos uz 
individuālā atbalsta plāna izstrādi. Dienests 
pārbauda, vai iesniegumā norādīti visi dati un 
pievienoti nepieciešamie dokumenti:

bērna vārds, uzvārds, personas kods;
bērna likumiskā pārstāvja vai audžu-

ģimenes kontaktinformācija, faktiskās dzī-
vesvietas adrese;

 bērna pārstāvja vai audžuģimenes 
pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta 
kopija;

 VDEĀVK atzinuma par invaliditātes 
piešķiršanu.

Pēc bērna izvērtēšanas un atbalsta plā-
na saņemšanas ģimene dodas uz Sociālo 
dienestu un piesakās uz atbalsta plānā pa-
redzēto pakalpojumu saņemšanu.

Bērnu spēju izvērtēšanā piedalīsies 
speciālistu grupa (sociālais darbinieks, spe-
ciālais pedagogs, neirologs, ergoterapeits, 
logopēds, fi zioterapeits, klīniskais psiho-
logs). Procesa laikā tiks nodrošināta vecā-
ku/audžuvecāku klātbūtne.

Pēc izstrādātā individuālā atbalsta 
plāna, jau sākot ar 2017. gadu, atkarībā no 
vajadzībām būs iespēja saņemt maksimāli 
četrus dažādus bezmaksas pakalpojumus 
(katru 10 reizes), vecākiem - maksimāli di-
vus pakalpojumus (katru 10 reizes).

Jūs jau gaida. (Un nenokavējiet! Vērtēju-
mu varēs saņemt ierobežots skaits bērnu.)

Lai saņemtu papildus informāciju par 
projektu un atbildes uz jautājumiem par 
DI, ir izveidota projekta mājaslapa www.
atversirdi.lv
Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta 

vadītājas p.i. L.Zeltiņa

Pagarināta pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo 
vajadzību izvērtēšanai

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
programmā “Latvijai -100” ir 
apstiprinājis projektu “Latvija sienā, 
salā un lapās”

Projekts ir neparasts, pat provokatīvs, un 
kopumā tā ietvaros notiks trīs akcijas:

Akcija „Siena piramīda” . Piramīdu 7 
metru augstumā Kaldabruņas skolas brīv-
dabas teritorijā sāksim veidot jau jūlijā – 
tradicionālo Siena dienu laikā, Piramīdas 
veidošanā piedalīsies biedrības „Ūdenszī-
mes” biedri, vietējās kopienas iedzīvotāji, 
bērni un jaunieši. Šīs akcijas Latvijas kultū-
ras vērtību  akcents – siena kaudzīte kā lat-
viskā piramīda, Dieva zīmes simbols lauku 
ainavā; Ēģiptei ir savas, un mēs būvējam 
latvisko. Vārds, dzeja, tautasdziesma skan 
visur – sienā, zālē, zaros; tā ir mūsu esa-
mības daļa.  Publiskais pasākums – „Dzeja 
siena piramīdā” norisināsies Dzejas dienu 
ietvaros, 2016. Gada septembra otrajā ne-
dēļā. 

Akcija „Sala stabules” . Tā notiks  2016. 
Gada decembrī  Červonkas luterāņu baznīcā. 
Pasākums notiks sadarbībā ar Kaldabruņas 
luterāņu draudzi un folkloras kopu „Raksti”. 
Koncertu  „Sala stabules” sniegs folkloras ko-

pas dalībnieki, izmantojot latviešu folklorai 
raksturīgos pūšamos instrumentus. Latvijas 
kultūras vērtību akcents – pārrāvuma gadi 
tradicionālajā kultūrā; ērģeļu stabules, kas 
izmētātas grāvjos, pārbūvētas par traktoru 
izpūtējiem, putnu būriem un notekcauru-
lēm. Šodien spēlējam savas – salā, mazas 
un trauslas. Taču – tās mums ir šodien. Un to 
dzidrā skaņa, līdz ar mūsu elpu saltā decem-
bra gaisā, dziedē šo pārrāvumu.

Akcija „Kokles kokā”. Tās ietvaros tiks 
izveidotas 5 platformas kokos Kaldabruņas 
skolas brīvdabas teritorijā . Publiskais pa-
sākums - koncerts „Kokles kokā” norisinās 
2017. Gada maija trešajā nedēļā, to sniedz 
folkloras kopas „Raksti” dalībnieki – koklē-
tāji. Latvijas kultūras vērtību akcents – „Lat-
vieši ir maza tautiņa, kas dzīvo kokos un ēd 
sēnes....” ; „Latvija – zeme, kas dzied...”; 4. 
maijs – Neatkarības atjaunošana, kad maija 
zaļumā dzied katra lapa.

Saulgriežu laiks biedrībā “Ūdenszīmes” 
iegaismojas ar jaunu projektu uzsākšanu 

Maija sēdē Jēkabpils novada dome no-
lēma iesniegt projekta “Sporta aprīkojuma 
dažādošana Jēkabpils novada Dignājas pa-
gastā” pieteikumu Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Projek-
ta mērķis ir veicināt sporta un veselīga dzī-
vesveida aktivitātes.

Projektā plānots iegādāties un sporta 
laukumā pie Dignājas pamatskolas izvietot 
āra trenažierus, rezervistu soliņus ar plasti-
kāta jumtiem u.c. 

Projekta kopējais budžets ar PVN - EUR 
15723,95, bet pašvaldības plānotais līdzfi -
nansējums - EUR 1572,40.

K.Sēlis

Piemērs plānotajiem rezervistu soliņiem

Dažādos sporta 
aprīkojumu Dignājas 
pagastā
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INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Iesnieguma veidlapa LAD jāiesniedz līdz 
15. jūlijam.

Atbalstu par aitu māti var saņemt, ja:
• dzīvnieku reģistrē, apzīmē noteiktajā 

termiņā, un par to regulāri sniedz informāciju 
normatīvos aktos paredzētā kārtībā;

• saimniecības ganāmpulkā pēc stāvokļa 
uz 1.jūliju ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras 
saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās 
vai vecākas par gadu; 

• saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādī-

tos dzīvniekus vismaz simts dienas, no 16. jūlija 
līdz 24.oktobrim.

Ja šajā laika posmā rodas apstākļi, kuru 
dēļ ganāmpulkā ir nepieciešams aizstāt kādu 
no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to 
10 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās 
aizstāj ar aitu māti, kas uz aizstāšanas brīža ir 
vienu reizi atnesusies vai vecāka par gadu, un 
5 dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas veic la-
bojumu iesniegumā. Iepriekšējā gadā noteiktā 
likme bija 3,74 EUR par vienu aitu māti.

Svarīgākie datumi
• Līdz 15. jūlijam – iesniegums LAD 

Pārejas posma valsts atbalstam par aitu 
mātēm.

• Līdz 15. jūlijam – ceturkšņa atskaites 
VID.

• Līdz 31. jūlijam – LDC pārskats par sīk-
dzīvniekiem ganāmpulkā (izņemot bites) 
pēc stāvokļa uz 1.jūliju.

• Līdz 31. jūlijam – LDC pašpatēriņa 
cūku kustības atskaite par šī gada pirmo 
pusgadu.

Izsludināta no 11. jūlija līdz 10. augustam.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaim-

niecību nesaistītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot 
ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai 
attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un pa-
lielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitā-
tes, kas saistītas ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstību un dažādošanai, kā arī tūris-
ma aktivitāšu veicināšana.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek 
ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei - 
viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek 
veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražoša-
nas pamatlīdzekļi - divi gadi.

Neatbalstāmās nozares: lauksaimniecī-
ba, lauksaimniecības produktu pārstrāde, 

tērauda nozare, ogļrūpniecība, kuģu būve, 
sintētisko šķiedru nozare, transporta nozare 
(izņemot taksometru pakalpojumus, indivi-
duālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus 
un cauruļvadu transportu un kosmisko 
transportu), enerģijas ražošanas, sadales un 
infrastruktūras nozare.

Atbalsta intensitāte:
• 40% - no projektā apstiprinātajām attieci-

nāmajām izmaksām;
• 35% - no projektā apstiprinātajām attie-

cināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, 
kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā 
noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu defi nīcijai (attiecas tikai uz lauk-
saimniekiem);

• 25% - no projektā apstiprinātajām attieci-
nāmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes 
gadījumā.

Attiecināmās izmaksas:
• jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegša-

nai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;
• mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā 

transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģis-
trējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

• jaunas būvniecības vai pārbūves projektu 
izmaksas;

• būvmateriālu iegādes izmaksas;
• vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% 

no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo iz-
maksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu 
un aprīkojuma uzstādīšanas Atbalsta saņēmējs, 
pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var 
saņemt starpmaksājumus ne vairāk kā80% ap-
mērā no piešķirtā publiskā fi nansējuma.

Lauku atbalsta dienests no 25. jūlija līdz 
24. augustam izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņē-
mējdarbības attīstība" apakšpasākumā "At-
balsts jaunajiem lauksaimniekiem".

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados 
jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauk-
saimniecības darbībā un nodrošināt darba-
spēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados 
jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja sta-
tusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspē-
jīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības 
produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu 
saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais fi nan-
sējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem 

lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākša-
nai" ir EUR 8  000 000, kas sadalīts ievērojot 
reģionalizācijas principu. 

Nesen pieņemtās izmaiņas atbalsta pie-
šķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk papildu 
punkti tiek piešķirti atbalsta pretendentiem, 
kuru saimniecības pamatdarbības nozare 
ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. 
Jaunajam lauksaimniekam pieteikšanās brīdī 
ir jāatrodas saimniecības dibināšanas proce-
sā.

Tā kā saimniecības, kas nodarbojas ar ga-
ļas liellopu audzēšanu, aitkopību vai ilggadī-
go stādījumu audzēšanu, stabilus ienākumus 
var gūt tikai savas darbības 3. vai 4. gadā, iz-
maiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, 
ka šiem darījumdarbības plāniem īstenoša-

nas termiņš ir četri gadi.
Atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka 

saimniecības ekonomiskā lieluma SI (standar-
ta izlaides vērtības) aprēķināšanai tiek izman-
toti tādi saimniecības ražošanas resursi, kuri 
tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, un no 
kuriem tiek gūts ekonomiskais labums.

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai ir noteikts 40 000 
eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks iz-
maksāts divās daļās. Plānots, ka atbalsts jau-
najiem lauksaimniekiem veicinās jauniešus 
veidot jaunas vai pārņemt lauku saimniecības 
savā īpašumā.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante,

mob.t.26312414

Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

Projektu kārta – atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā

Projektu kārta jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

2016. gada 1. jūlijā Salas novada jau-
niešu centrā, notika pirmā Sēlijas novadu 
apvienības Jauniešu padomes “SēJa” sēde.  
Jaunieši šajā sapulcē diskutēja par padomes 
ilgtermiņa mērķiem, kā arī tika sadalīti kat-
ra padomes pārstāvja amats un pienākumi. 
Jēkabpils novada pārstāves Klinta un Kitija 
darbosies sporta nodaļā, un būs atbildīgas 

par sportiskām un veselību veicinošām akti-
vitātēm. Kā viens no pirmajiem uzdevumiem 
būs sadarbojoties ar kolēģi no Jaunjelgavas, 
koordinēt un organizēt rīta rosmi Sēlijas no-
vada jauniešu dienā, 21.augustā, Neretā. 

Šajā sapulcē liela uzmanība tika pie-
vērsta Sēlijas novada Jauniešu dienām, kas 
notiks 2016. gada no 20. līdz 21. augustam, 

Neretā. “SēJa” sadarbojoties ar Sēlijas novada 
Jaunatnes lietu speciālistiem, ņems aktīvu 
darbību gan pie organizatoriskiem darbiem, 
gan arī kā dalībnieki, aktīvi iesaistoties pa-
sākuma aktivitātēs. Šajā padomē ir aktīvi un 
darīt griboši jaunieši, kas ar savām idejām 
absolūti “spridzina”!

Klinta Miežāne

Jēkabpils novada pārstāves piedalās pirmajā Sēlijas novadu apvienības, Jauniešu padomes “SēJa” sapulcē
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15. jūnijā, Krustpils novadā, pie vecās 
Sūnu pamatskolas, norisinājās “Ģenerāļu 
kausa” izcīņas,  IV posms. Šajā posmā pie-
dalījās jauniešu komandas no  Aknīstes, 
Ilūkstes, Viesītes, Salas, Jaunjelgavas, Jēkab-
pils un Krustpils novada. Katru novadu pār-
stāvēja viena komanda, četru jauniešu sastā-
vā, Jēkabpils novadu pārstāvēja Alise Saviča. 
Andis Dūna, Normunds Liepiņš un Kristers 
Krēsliņš. Kopvērtējumā, Jēkabpils novada 
komanda ierindojās 5.vietā.

Šajā posmā jauniešiem bija jāpārvar mi-
litārā šķēršļu josla, kas sastāvēja no 21 šķēr-
šļa, trases kopējais garums 500 metri. Šī trase 

bija ne tikai pārbaudījums jauniešu fi ziskajai 
sagatavotībai un cīņas sparam, bet arī jau-
niešu spējai sadarboties, jo vairuma šķēršļu 

pārvarēšanai bija nepieciešams komandas 
atbalsts.

Jauniešu atziņas par pasākumu un šķēr-
šļu trasi: 

Normunds: Šajā trasē ir vajadzīga laba 
fi ziskā sagatavotība, kā arī bez labas koman-
das tas nav iespējams, tikai ar komandas at-
balstu mēs to paveicām.

Alise: Trase nebija no tām vieglajām, 
pirms sacensībām nebijām to arī izmēģinā-
juši, taču ar manu veiksmīgo roku izvilkām 
iespēju startēt pirmajiem. Mums veicās 
diezgan labi ,priekš pirmās reizes. Mūsu ko-
manda bija ļoti saliedēta, viens otram palī-
dzējām. Neskatoties uz to, ka guvām nelielas 
traumas, kas par to atgādināja vēl vismaz 
nedēļu, mēs to paveicām !

Spītējot vēsajam un lietainajam laikam, 
pasākumā valdīja pozitīvs noskaņojums, jo 
visus dalībniekus vienoja azarts un gandarī-
jums par paveikto. Jaunieši  bija ļoti saliedē-
ti, izpalīdzīgi un visi kā viens sasniedza fi niša 
līniju, neskatoties uz grūtībām, ar kurām bija 
jāsaskaras trasē, pārvarot šķēršļus un cīno-
ties ar sevi. 

Nākošais Ģenerāļu kausa posms nori-
sināsies 6. augustā, Ilūkstē, kad jaunieši no 
visiem Sēlijas novadiem piedalīsies Ilūkstes 
velomaratonā.

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada jaunatnes lietu 

speciāliste

IV Ģenerāļa kausa posms Krustpilī

2. jūnijā Viesītē norisinājās Strukturētā 
Dialoga,Sēlijas reģionālā konference . Kon-
ferencē jaunieši un lēmumu pieņēmēji no 
visiem Sēlijas novadiem diskutēja par jaunie-
šiem aktuāliem jautājumiem un problēmām. 
Konferences galvenā tēma – ”Veicināt visu 
jaunieši iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujo-
šā Eiropā”.

Konferencē Jēkabpils novadu pārstāvē-
ja trīs jaunietes – Eva Strika, Līga Miezīte un 
Alise Saviča kā arī trīs Jēkabpils novada paš-
valdības pārstāvji – Jēkabpils novada pašval-
dības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, sabied-
risko attiecību speciālists Kaspars Sēlis  un  
jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika.

Alise: Ieguvu iespēju doties uz Sēlijas 
kongresa reģionālo konferenci Viesītē, kur 
notika strukturētais dialogs, kurā apsprie-
da jautājumus par jauniešu iekļaušanos sa-
biedrībā un to, kā pievērst viņu uzmanību 
nopietnām lietām. Veicās ļoti labi, dažādās 
grupās apspriedām svarīgus jautājumus, 
kuros beigās nonācām pie dažādiem seci-
nājumiem, netrūka arī brīžu, kad varējām 
nedaudz izkustēties. Kopumā pasākums pa-
tika, un domāju, ka ja būtu iespēja, piedalī-
tos vēlreiz, jo tā ir ne tikai iespēja uzzināt ko 
jaunu, bet arī iespēja komunicēt un iepazīt 
jaunus cilvēkus!

Eva: Piedaloties šajā pasākumā, es guvu 

pozitīvas emocijas. Bija iespēja padiskutēt 
ar citiem jauniešiem, kā arī ar jau pieredzē-
jušām amatpersonām. Bija interesanti uzzi-
nāt citu jauniešu viedokli par konkrētajām 
tēmām. Šādi kongresi dod iespēju mācīties 
izteikt savu viedokli un uzklausīt citus.

Līga: Bija ļoti interesants un lietderīgs 
pasākums. Tika apspriestas jauniešu problē-
mas un kopīgiem spēkiem meklēti risināju-
mi. Arī amatpersonas uzklausīja jauniešus un 

piedāvāja savas idejas jautājumu un problē-
mu risināšanai. Netrūka arī aktivitāšu. Kopu-
mā ļoti pozitīvi pavadīta diena.

Liels paldies jauniešiem un lēmumu pie-
ņēmējiem par piedalīšanos un aktīvu iesaisti 
konferencē!    

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada jaunatnes lietu 

speciāliste

K.Sēļa foto

Jaunieši piedalās Sēlijas reģionālajā konferencē
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Sākot ar 1. jūliju, Jēkabpils novadā tika 
uzsākta akcija-izaicinājums „Iepazīsti savu 
novadu”. Tās ietvaros ģimenei, kas saņē-
musi uzaicinājumu, jānobildējas kādā sev 
mīļā vietā novadā ar īpašu ceļojošo akcijas 
simbolu, un tas jānodod citai ģimenei citā 
novada pagastā. Bildes, iesniedzot arī nelie-
lu aprakstu, tiks apkopotas, un no tām tiks 
veidots kopīgs foto albums un izstāde. Šī ini-
ciatīva ir arī neparasta ar to, ka nav iespējams 
paredzēt, kuru ģimeni un viņiem svarīgu 
vietu Jēkabpils novadā iepazīsim nākamo.

Akcijas mērķis: iesaistīt 100 Jēkabpils 
novada ģimenes 100 sava novada skaistāko 
vietu atrašanā un popularizēšanā līdz Latvi-
jas simtgades svinībām 2018. gadā. Piedalī-
ties var jebkura novadā dzīvojoša ģimene.

Ideja iniciatīvai radās starp Leimaņu pa-
gasta iedzīvotājiem, jūnija sākumā sanākot 
kopā un plānojot kopīgus pasākumus Latvi-
jas simtgadei.

Akciju uzsāka Poru ģimene no Mežgales, 
iesniedzot fotogrāfi ju, kurā redzama Poru 
ģimene pie dižliepas Leimaņu pagastā, ne-
tālu no Bērzgala skolas. Ģimene uzsver, ka 
šis ir “īpašs koks mūsu (Leimaņu) pagastā, 
kuru apbrīnojām un tā apkārtmēru mērījām 
gan savā skolas laikā, gan tagad kopā ar bēr-
niem.”

Tālāk akcijas simbols ceļoja uz Kalna 
pagastu, pie Lācīšu ģimenes, kas iesnie-
dza fotoattēlu ar vējdzirnavām Vidsalas 
ciemā: „Mūsu dzirnavas… Bērnībā – viens 
no “štābiņiem”. Dažu jaunības noslēpumu 
glabātājas. Tagad vienkārši saista. Varbūt 
ar savu neizstāstīto stāstu? varbūt tāpēc, 
ka tām piemīt senatnes “elpa”? Bet varbūt 

tāpēc, ka mūsu…”
Paldies Poru un Lācīšu ģimenēm, un gai-

dīsim, kuru novada ģimeni un vietu varēsim 
iepazīt nākamo!

Ar nolikumu var iepazīties un akcijas gai-
tai sekot Jēkabpils novada mājaslapā, sadaļā 
„Latvijai 100: Aktivitātes Jēkabpils novadā”.

K.Sēlis

Sākusies akcija “Iepazīsti savu novadu!”

Poru ģimene pie dižliepas Leimaņu pagastā, 
netālu no Bērzgala skolas.

Lācīšu ģimene pie vējdzirnavām Kalna 
pagastā

Jēkabpils novada jauktais koris “Put-
ni” savu dziesmu gadsimta garākās Līgo 
dziesmas ķēdē ievija, darot godu savam 
nosaukumam – daži dziedātāji bija sasēdu-
ši koka zaros. Latvijas Radio 2 ēterā 21.jūni-
jā no saules lēkta līdz pat rietam gadsimta 
garāko Līgo dziesmu izdziedāja kolektīvi 
no dažādām Latvijas malām. Koris “Putni” 
tiešajā ēterā skanēja pusdienlaikā – 12:15. 
Kora vadītāja Santa Kasparsone stāsta, ka 
dalībai Latvijas Radio 2 projektā izvēlē-
tas divas tautasdziesmas, kas savienotas 
kopā: “Es paņēmu vienu nezināmāku tau-
tasdziesmu Jāņa Rozīša apdarē, lai ir kaut 
kas vecāks, kas pēdējā laikā nav tik bieži 
dzirdēts Otru izvēlējos tradicionālāku tau-
tasdziesmu. Piemeklējām tādu, kur ir vārdi 
par putniem, lai būtu jautrāk pašiem un 
jautrāk klausītājiem. Tā mēs samiksējām 
no divām dziesmām vienu dziesmu.”

Latvijas Radio 2 unikālajā projektā, 
kura laikā gada garākajā dienā līgoja visa 
Latvija, bija paredzēti arī video, lai iedzī-
votāji pēc tam varētu projekta dalībnie-
kus arī redzēt. Jēkabpils novada jauktais 
koris “Putni”, kas dziedāja pie Zasas kultū-
ras nama, bija parūpējies par īstu vasaras 
saulgriežu atmosfēru – netrūka nedz Jāņu 
zāļu, nedz Jāņu siera un alus kausu, tāpat 
tika iedegts arī ugunskurs, kurā koristi sa-
dedzināja savus pērnā gada vainadziņus.

Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” 
ir diezgan jauns kolektīvs – šā gada rudenī 
tas svinēs piecu gadu jubileju. Korim rak-
sturīga ļoti liela vienotība. Kolektīvs arī 
atpūšas kopā, bieži vien rīkojot kopīgas 
ekskursijas. Santa Kasparsone stāsta: “Eks-
kursijas nav speciāli plānotas, tās tiek ap-
vienotas ar kādu konkrētu pasākumu, kurā 
ir jāuzstājas. Tā ir sanācis, ka mēs tiekam 
uz tiem tālākajiem pasākumiem. Pagāju-
šogad mēs bijām Limbažu novadā, šogad 
brauksim uz Kuldīgu, vēl esam bijuši Gau-

jā, kur laivojām ar laivām. Ekskursijās mēs 
vienmēr čuguna katlā vārām zupu. Tas viss 
mums izvēršas ļoti pozitīvi. Mums ir ļoti 
draudzīgs kolektīvs. Mūsu moto – vai nu 
visi, vai neviens.”

Gadsimta garākajā Līgo dziesmā vie-
nojās kopumā 19 kolektīvi. Dziesmas ceļu 
cauri Latvijai varēja vērot arī Latvijas Radio 
2 mājas lapā, kur neilgi pēc katra kolektīva 
uzstāšanās tika ievietots video ieraksts.

Sandra Paegļkalne

K.Sēļa foto

Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” ievij savu dziesmu 
gadsimta garākās Līgo dziesmas ķēdē
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2. jūlijā iepazīt Kurzemi un pieskandināt 
Kuldīgu Kurzemes dziesmu svētkos devās arī 
jauktais koris „Putni” no Jēkabpils novada.

Ceļojums sākās agrā rīta stundā, lai jau 
plkst. 12:00 piedalītos koncerta mēģinājumā. 
Pa ceļam tika dziedātas dziesmas un pīti visda-
žādākie ziedu vainagi.

Pievakarē koristi pulcējās svētku gājienam 
Kuldīgas rātslaukumā, no kura tālāk devās uz 
Kuldīgas estrādi. Kopā Kurzemes Dziesmu 
svētki pulcēja vairāk nekā 2000 dziedātāju no 
Kurzemes un citiem Latvijas novadiem, kā arī 
Kurzemes novada pūtēju orķestrus, deju ko-
lektīvus un folkloras kopas.

Koncertā "Kur zeme, tur saule" tika izceltas 
trīs Kurzemes etnogrāfi sko novadu – lībiešu, 

kuršu un suitu – pamatvērtības. Vairāk nekā 
trīs stundās dziedātāji un klausītāji varēja izdzī-
vot vienojošo un vienlaikus diezgan atšķirīgo 
kurzemnieku dzīvi saistībā ar saules ritējumu. 
Koncertu vadīja aktieri Ērika Eglija un Gints 
Grāvelis, bet papildināja tādi mākslinieki, kā 
Aira Rūrāne, Laura Teivāne, Ance Krauze un 
Juris Vizbulis. Skanēja daudzu ar Kurzemi sais-
tīto un citu pazīstamu komponistu skaņdarbi. 
Uz diriģentu pjedestāla kāpa Edgars Račevskis, 
Jānis Ērenštreits, Mārtiņš Klišāns, Ints Teterov-
skis, Gints Ceplenieks, Maruta Rozīte, Jēkabs 
Ozoliņš, Andis Groza u.c. Koncertā klātesošos 
uzrunāja arī kultūras ministre Dace Melbārde.

Lai gan pa dienu mēģinājumos koristus lu-
tināja spoža saule, koncerta izskaņā nograndē-

ja kārtīgs negaiss, un bez kārtīgas lietus dušas 
nepalika neviens! Par laimi, Jēkabpils novada 
koristi jau bija paguvuši iekārtoties naktsmājās 
Kuldīgas centrā, un īpašas problēmas slapjās 
drēbes nesagādāja.

Nākamajā rītā, izbraucot nelielu loku pa 
Kurzemi, koris devās mājup. Tika apskatīta 

Ventas rumba, Ventspils un apmeklēts Baltijas 
jūras krasts pie Staldzenes. Tieši šeit arī tika vā-
rīta un baudīta koristu tik ļoti iecīnītā un dau-
dzinātā biezzupa.

Kā atzīst kora vadītāja Santa Kasparsone, 
lidot ar „Putniem” uz Kurzemi bija superīgi: 
„Mums bija vissuperīgākais brauciens uz ze-
meslodes! Lai kur mēs - Putni - lidotu, mēs to 
darām un arī darīsim visi kopā. Vai nu visi, vai 
neviens!” 

Paldies koristiem par ieguldīto darbu un 
Jēkabpils novada pašvaldībai un SIA „Rubenī-
tis” šoferim Ivaram Kancānam par iespēju do-
ties uz šiem svētkiem!

K.Sēlis

Autora foto

Jēkabpils novada jauktais koris „Putni” Jēkabpils novada jauktais koris „Putni” 
Kurzemes Dziesmu svētkos KuldīgāKurzemes Dziesmu svētkos Kuldīgā
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18. jūnijā Aknīstē noritēja nu 
jau IV Sēlijas novadu apvienības 
tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”.

Svētkos piedalījās Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Neretas, Salas, Viesītes, Krustpils, 
Jēkabpils pilsētas un, protams, 
arī Jēkabpils novada amatierko-
lektīvi: kori, vokālie ansambļi, fol-
kloras un deju kopas. Jēkabpils 
novadu šogad Sēlijas svētkos 
pārstāvēja folkloras kopa “Dig-
nojīši” (vadītāja Aīda Bikauniece), 
jauktais koris “Putni” (diriģente 
Santa Kasparsone, kormeistare 
Anita Godiņa, koncertmeistare Anita Ķiku-
te), VPDK “Kaupre” (vadītāja Inita Gādmane),  
VPDK “Rasa” (vadītāja Inta Tomāne), VPDK 
“Deldze”, VPDK “Solis” un JDK “Landi” (vadī-
tāja Daiga Ģeidāne). Protams, svētku gājienā 
piedalījās un koncertu apmeklēja arī Jēkab-
pils novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis, kā arī izpilddirektors Jānis Subatiņš. 

Rīta pusē Aknīstē pie Svētavota notika 
folkloras kopu sasaukšanās, kur piedalījās arī 

mūsu “Dignojīši”. Pa dienu notika koncerta 
mēģinājumi, darbojās amatnieku tirdziņš. 
Tajā iegādāties dažādus izšuvumus piedāvā-
ja arī Dunavas pagasta biedrība “Pavadiņa”. 
Vakarā Aknīstes viesus priecēja svētku gā-
jiens no Aknīstes novada domes uz estrādi, 
bet tad sekoja pats svētku koncerts, kurā tika 
gan spēlēts, gan dejots, apdziedāts mūsu 
pašu Rainis un skandināti panti sēļu mēlē. 

Koncerta viesu starpā bija Sēlijas no-

vadnieks, Latvijas Nacionālās operas solists 
Armands Siliņš, kā arī solisti Mārtiņš Kalējs, 
Inna Celmiņa un Santa Vucāne. Muzikālo 
pavadījumu nodrošināja grupa Alda Liepiņa 

vadībā. Koncerta virsvadītājas – 
Agita Ikauniece, Elita Treilone un 
Vita Talla, bet režisore – Veronika 
Papaurele.

“Sēlija rotā”, protams, ir svarīgs 
pasākums Sēlijas identitātes veido-
šanā, un varam tikai priecāties, ka 
katru gadu Sēlijas mazie Dziesmu 
un Deju svētki kļūst arvien kuplāk 
apmeklēti. Patīkami, ka ir šāds pa-
sākums, kurā mēs kā Sēlijas nova-
da iedzīvotāji visi varam satikties 
un izjust kopā būšanas prieku, ap-
zināties, no kurienes tad īsti nākam 
un vairāk iepazīt viens otru. Jācer, 
ka dejot un spēlēt gribētāju skaits 
novadā un Sēlijā tikai pieaugs, un 

pati Sēlija tiks arvien biežāk pamanīta un no-
vērtēta arī ārpus novada robežām.

Paldies pašdarbniekiem un kolektīvu 
vadītājiem par ieguldīto laiku un darbu, 
piedaloties šajos svētkos, pārstāvot sevi un 
novadu, kā arī Jēkabpils novada pašvaldībai 
par pašdarbniekiem nodrošinātajām pus-
dienām svētku dienā, kas pēc garajiem mē-
ģinājumiem lieti noderēja!

K.Sēlis

Sēlijas svētki šogad aizvadīti AknīstēSēlijas svētki šogad aizvadīti Aknīstē
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18. jūnijā Ludzā notika Lielais Latgaļu 
tirgus un I Latgaļis nūvodu jaunīšu deju 
kolektivu sadancis „Sadancuošana Ludzā”. 

Pasākumā piedalījās jauniešu deju kolek-
tīvi no Preiļu, Balvu, Krāslavas, Rēzeknes, 
Ludzas un Jēkabpils apriņķiem. Jēkabpils 

apriņķi pārstāvēja Jēkabpils BJC deju ko-
lektīvs „Delverēni”, Krustpils kultūras deju 
kolektīvs „Delveri”, kā arī Jēkabpils novada 
Rubenes kultūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs „Laude”.

Koncerta programma tika veidota godi-
not tautas tradīcijas, dabas skaistumu, va-
saras saulgriežus, pa vidu ievijot dziesmas 
dziedošās  Tihovsku ģimenes izpildījumā.

Atbilstoši dabas ritumam koncerts no-
slēdzās ar dejotāju  veidoto saules ratu. 
Prieku sagādāja uguņošana, kas bija kā sim-
bols Jāņu ugunskuram.

Pēc koncerta dalībniekus kopīgai bal-
lei vienoja grupa „Trīs vīri laivā” ar latviešu 
danču mūziku.

Sandra Vaitķeviča, 

JDK „Laude” vadītāja

Foto no JDK „Laude” arhīva 

Jaunieši sadanco Ludzā

Zasas vidusskola 
dāvinājumā saņem 
trenažieri

Negaidīts pārsteigums Zasas vidusskolā 
ir jūnijā saņemtais dāvinājums: Zasas vidus-
skolas sporta zālē ieradās Randevs Diass un 
atveda eliptisko trenažieri.

Sporta zāles pārzine I.Aišpure un spor-

ta skolotājs J.Kokins atzinīgi novērtē iegūto 
inventāru. Skolēniem šobrīd ir brīvlaiks, taču 
sākoties jaunajam mācību gadam, trenažie-
ris tiks izmantots sporta nodarbībās ar lielu 
sparu.

Paldies Dominieku ģimenei!
Zasas vidusskolas direktore O.Spēka

Skolas foto

Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktors 
Ivars Zvīdris informē, ka labdarības akcijā 
“Dzīvo vesels” turpinās pieteikšanās ķirurga 
un podologu konsultācijām. Pieteikšanās 
traumatologu konsultācijām šobrīd jau ir no-
slēgusies.

Atsaucoties labdarības akcijas “Dzīvo ve-
sels” iniciatora traumatologa ortopēda Kaspa-
ra Ūdra aicinājumam, ķirurgs, proktologs 
Andrejs Miļčevskis bez maksas konsultēs 120 
pacientus un veiks 12 ķirurģiskas operācijas. 
Ķirurgs konsultēs pacientus ar ādas, zemādas 
veidojumiem, žultspūšļa problēmām, bruku, 
resnās zarnas, hemoroīdu problēmām. Pa-
cientu loks - pensionāri, invalīdi, politiski re-
presētās personas. 

Savu dalību akcijas norisē ir apstiprināju-
ši kāju pēdu problēmu speciālisti, podolgi – 
Anete Meinarte un Ligita Simsone. Akcijas lai-
kā podologi konsultēs 110 pacientus ar kāju, 

pēdu problēmām, kā arī veiks 33 pēdu aprū-
pes procedūras. 

Pacientu loks   pacienti ar ādas sabiezē-
jumiem pēdās, plaisām pēdas priekšējā daļā 
un papēžos, ieaugušu nagu problēmas, nagu 
formas un krāsas izmaiņas, varžacis, kārpas, 
čūlas, ādas un nagu sēnītes u.c.

Pacienti aicināti darba dienās no plkst. 
9:00 līdz plkst. 16:00 zvanīt uz tālruņa numuru 
+371 29630858 un pietiekties bezmaksas me-
dicīniskajām konsultācijām.

Pieteikšanās kārtība:
 zvanot uz norādīto tālruņa numuru, iedzī-

votājam jānorāda:
Vārds, uzvārds, dzimšanas dati;
Ķirurga konsultācijām - statuss   pensio-

nārs, invalīds, politiski represēta persona;
Deklarētā dzīvesvietas adrese;
Kontakttelefons;
Diagnoze (ja ir zināma) vai īss veselības 

traucējuma apraksts.
Ierodoties uz konsultācijām, iedzīvotā-

jiem būs jāņem līdzi visi pieejamie ar diagnozi 
saistītie, kā arī statusu apliecinošie dokumenti.

Medicīnisko konsultāciju un operāciju fak-
tiskā norise Jēkabpilī plānota no 10.-15.augus-
tam Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.

M.Liepiņa

Labdarības akcijā “Dzīvo vesels” turpinās 
pieteikšanās ķirurga un podologu 
konsultācijām

30.jūlijā - Jēkabpils novada svētki, Ābeļu 
skolas estrādē, plkst. 15.00 (Spēka vīru šovs, 
Loku šaušana, Karavīru stafete, Sportiskās akti-
vitātes ģimenei, Vizināšanās ar zirgiem).

6. augustā - Jēkabpils novada atklātais tur-
nīrs Basketbolā un Volejbolā, Dunavas pamat-

skolas sporta laukumā.
26. augustā - novada sporta svētki, Zasas 

vidusskolas sporta laukumā.
24. septembris - Jēkabpils novada atklātais 

futbola kauss, Dignājas pamatskolas sporta 
laukumā.

Visi sporta pasākumi ir bezmaksas, par pa-
sākumiem sīkāka informācija www.jekabpil-
snovads.lv  vai sazinoties ar Baibu – 28677242.

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Gaidāmie sporta pasākumi Jēkabpils novadā
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Dignājiete Valija Flandere (biedrības “Pavadiņa” va-
dītāja) aktīvi atbalsta Jēkabpils novada topošā muzeja 
krājuma papildināšanu ar latviešu tautas mūžsenām 
vērtībām. Muzejs dāvinājumā saņēma veselu duci 
tautisko jostu. Pēc Valijas aicinājuma laikrakstā “Brīvā 
Daugava”, novadnieki ir bijuši atsaucīgi un palīdzējuši 
sameklēt tautisko jostu rakstu elementus vai pat jostas 
no savu senču pūriem, un nu tām tapušas kopijas. Dāvi-
nājumā saņemti arī Dignājas tautiskie brunči, josta un 
sagša, arī senas fotogrāfi jas, kurās redzama pati tērpa 
darinātāja Milda Alkšāre (Kalnageidāne, dzim. 1913.g.). 
Pirmsjāņu nedēļā Valija Flandere uz Zasu atveda arī tēr-
pa dāvinātāju, Mildas meitu Sarmīti Kulitāni. Sarmīte 
muzejam dāvināja senas un nozīmīgas fotogrāfi jas, arī 

ar pēdējiem Dziesmu svētkiem pirms Otrā pasaules kara. Daudz uzzinājām par šo 
dzimtu un pagājušā gadsimta notikumiem. 

Pateicoties Valijas Flanderes rosīgumam un atbalstam, muzeja krājumā nonā-
kusi arī vecā izdevuma lielā “Latvju rakstu” enciklopēdija. Lai gan daudzas lappuses savā dāsnumā pret 
lietotājiem grāmata pazaudējusi, tomēr tās lielums un svars, ko sastāda atlikušās lappuses ar rakstiem 
un tautas tērpiem, liecinā par šīs grāmatas muzejisko vērtību. Pateicība Rasmas Ziemeles dzīvesbied-
ram, kurš grāmatu pēc sievas nāves saglabājis un tagad to nodod muzejam.

E.Balode

22. jūnijā Kalna pagasta kultūras namā 
pirmizrādi, dramatiskā kolektīva „Vienība” iz-
pildījumā piedzīvoja autores Guntas Drezovas 
luga „Kāzas Bazūnēs”.

Pēdējā laikā šī luga iemantojusi lielu po-
pularitāti un iestudēta visdažādākajās Latvijas 
vietās. Bet kā nu ne – luga piedāvā ironiski 
paskatīties uz mums pašiem un pagastu dzīvi 
padomju laikā. 

Ko darīt pagasta padomei, ja pēdējo gadu 
laikā pagastā nav rīkotas nevienas kāzas? Ār-
kārtas sēdē tiek izlemts – padome rīkos kāzas 
kādam pagasta pārim. Lai par kāzām Bazūnēs 
zinātu visi, tiek arī nolemts, ka tiks pieaicināti 

plašsaziņu līdzekļi, 
kas šo notikumu at-
spoguļos. Protams, 
sadzīves komēdijā 
neiztikt bez kurioziem un pārpratumiem. Kāzas 
Bazūnēs notiek – tikai ne tik gludi, kā padome 
bija iecerējusi. Bez izmēdīšanas un stereoti-
piskiem pārspīlējumiem nepaliek neviena sa-
biedrības kārta. Tas, kā situācija atrisinās, jāredz 
katram pašam, jo aprakstīt nav nemaz tik viegli.

Lugu vērot ieradies bija kupls skatītāju 
pulks, un netrūka ne smieklu, ne ovāciju. 
Pauzes starp ainām un lugu muzikāli papil-
dināja vokālais ansamblis „Līksma”(vadītāja 

Vita Avotiņa). Gardi nosmējušies, 
skatītāji tika aicināti doties ārā uz Jāņu 
ugunskura iedegšanu. Tika ēsts siers un dzie-
dātas dziesmas. Kalna pagasta iedzīvotāji 
devās rotaļās, bet pēc tam jau sekoja balle ar 
grupu “Janušeks”.

Video no lugas skatāms Jēkabpils novada 
mājaslapā.

K.Sēlis

Autora foto

Uz kāzām aicināja Kalna pagasta amatierteātris „Vienība”Uz kāzām aicināja Kalna pagasta amatierteātris „Vienība”

Novadpētniecības ekspozīcija Zasā dāvanā saņem 
dažādus tautas tērpu elementus
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Pirms Jāņiem, 16. jūnija pievakarē Jēkab-
pils novada novadpētniecības ekspozīcijas 
telpās Zasā ieskandinājām J. Akuratera 140. 
jubilejas gadam veltīto pasākumu “Kalpa zēna 
vasaras senā izkapts dziesma”.

Pirmajā daļā “Kad dzīve tā skanēja arī...” inte-
resanti un izzinoši bija klausīties novadpētnie-
ces, pensionētās literatūras skolotājas Ausmas 
Bērziņas (Ābeļu pag.) stāstījumu par Akurateru 
dzimtu un to saistību ar mūziku. Liela pateicība 
pensionētajai skolotājai par atsaucību un izpa-
līdzību. Sirsnīgs paldies Ābeļu pagasta pārval-
des vadītājam Raimondam Jaudzemam, kurš 
izpalīdzēja un nodrošināja Ābeļu novadpētnie-
ku, arī Arnolda Jakubovska un Rīgas Akuratera 
muzeja speciālistes Mairas Valteres ierašanos 
pasākumā un klausītāju uzrunāšanā. Aktīvi 
pasākumu atbalstīja Zasas vidusskolas 6. klasi 

beigusī skolniece Baiba Briede un klausītājiem 
lasīja J. Akuratera dzejoli “Latvijā”, kurā skanēja 
vārdi par līgo un vārdi ...”Tā Latvju zeme, kura 
klusa,/ Tā latvju tauta, kura dzied”. 

Kad kopīgi bijām ievijuši pateicības vārdus 
dižvīram Jānim Akurateram ozolu vainagā, tad 
ar Ābeļu pagasta ciemiņiem to nosūtījām uz šī 
gada jubilāra šūpuļvietu “Jaunzemjos”. Godinot 
dzejnieku vārdā Jānis, turpinājās pasākuma 
daļa “Ja tu dziedāsi, tev izaugs spārni” (tā teicis 
J. Akuraters savai meitai). Aīdas Bikaunieces 
vadībā skanēja Andas Svarānes, folkloras kopu 
“Dignojīši” un “Kāre” un visu dalībnieku dziedā-
tās Līgo dziesmas. Paldies jums par atbalstu!

Lai folkloristi varētu ierasties uz pasākumu, 
pateicība pienākas Arnim no Zasas, Ritai un In-
tai no Rubeņiem. 

Īpašs paldies biedrībai “Sēļu pūrs”, Aivaram 

Ērglim par senās izkapts “atdzīvināšanu” – pa-
stāstīšanu un parādīšanu, kā izkapti pareizi iz-
vēlēties, sagatavot un lietot - un radīto iespē-
ju klāt esošos izkapts trinējus jeb strīķētājus 
apdziedāt. Paldies par atbalstu biedrībai “No-
skaņa” un “Pavadiņa” un visiem tiem, kuriem 
sanāca laiks pabūt kopā, godināt dzejnieku un 
līksmot kopā, kā to mēs latvieši un sēļzemieši 
esam darījuši gadu simtiem, par ko varam pār-
liecināties mūsu literāro dižgaru darbos, arī J. 
Akuratera stāstā „Kalpa zēna vasara”.

Un vēl, Intam paldies par lietus laikā sagā-
dātajiem ozola zariem, kuru vītnes un vainagi 
rotāja muzeja ēku. Pateicība zāles pļāvējiem, 
kuri šo darbu ap muzeju veic visas vasaras ga-

rumā. Paldies Zasas pagasta pārvaldes vadītā-
jam Jurim Krūmiņam!

Novadpētniecības speciāliste 

Edīte Balode

Foto: K.Sēlis

Izskanējusi “Kalpa zēna vasaras senā izkapts dziesma”
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Zvaigzne! Zvaigznes! Tas ir gaismas pirm-
sākums pasaules valstībā! Ko tad vēsta zvaig-
znes? 

Gaismas un brīvības tuvošanos.
Izcilu personību nākšanu pasaulē.
Lemj cilvēku un tautu likteņus.
Akuratera dzeja ir cieši saistīta ar sava laika 

realitāti, tikai nepavisam ne tā kā cimds ar roku. 
Pirmajos krājumos tās ir dzīves apspiestības, 
apdraudētības diktēts izmisums – no vienas 
puses – un romantiski dumpinieciskas vēsmas 
no otras puses. Akuraters kļūst par aicinātā-
ju, ceļvedi un cīnītāju. Pāršķirsim dažus Jāņa 
Akuratera dzejoļu krājumus un salīdzināsim ar 
mūsdienām.

Akuratera pirmajā dzejoļu krājumā „Zvaig-
žņu nakts” /1905./ iezīmējas romantisma māks-
lai raksturīgais konfl ikts starp vēlamo un esošo.. 
Dzejolis „Uz klints”

„Neizmērojami un neaptverami augstu stāv 
zilā debess, un aiz viņas tālēm deg saule ... Un 
bezdibens ir arī lejā – tumša nemierīga dzelme” 
Akuraters tomēr nenoslēdzas šaurā pasaulē, 
viņa dzejas varonis mīl plašus horizontus.

Brīvība tāpat kā romantisms, ir bezgalīga, 
neaprobežota, bezdibenīga. Dzejolis „Skaista ir 
debesu dzīle”

Skaista ir debesu dzīle
Mūžīgi plaša un tāla,
Mūžīgi pilna ilgu un spēka
Plašuma alkst mani prāti,
Smaidoša, klusa
Un kā pie bezdibeņa,
Stāvu un lūkojos turpu -
Aukas brīvo spārnu
Un mūsdienas!

Vai mūsu vadošie darbinieki pietiekoši pie-
vēršas jaunatnes patriotismam? Vai var kļūt par 
patriotu, ja nav darba, nav dzīves disciplīnas, 
atbildības?

Dzejoļu otrajā krājumā „Ziemeļos” 
/1906./ turpinās dzīves vērojumi. Valda ve-
cās dzīves agonijas ainas, skumjas vēl vairāk 
sabiezējušas. Vienīgi neaptraipītas palikušas 
zvaigznes augstās debesīs. Dzīvē valda krie-
vu monarhijas varaskalpu un vācu baronu 
asiņainās izrēķināšanās, apcietināšanas un 
izsūtījumi. Akuratera dzeja tomēr iztur pret-
cīņas noskaņojumu. Progresīvā inteliģence 
panāk latviešu valodai pilntiesiskāku stāvokli 
skolās.

Padomāsim.
Par maz mēs cīnāmies, lai valdībā būtu tikai 

valstiski domājoši un darbīgi cilvēki.
Vai par daudz mēs nelielāmies ar to, ka pā-

ris cilvēkiem esam iedevuši latvietību?
Vai mazie varas vīri nekļūst par – maziem 

cariņiem – un – muižkundziņiem, kuri
Sevi uzskata par visgudriem un uzspiež sa-

vus rīkojumus?
Dzejas krājumā „Bez svētnīcas” /1907./ Dze-

jolis „Izredzētais” aicina ar lepnumu cīnīties vei-
dot pasaules atdzimšanu..

Dzejoļu krājums „Elēģiski momenti” /1925./ 
aktualizē domas par laika straujo plūdumu un 
dzīves skaudrajiem pieskārieniem. Dzejolī 
„Atraisīts” apliecināts saules, sapņu un ideālu 
spēks, kurš spēj augšup nest garu:

Pāri par ielām mirdz
Zvaigžņota mūžība,
Liesmotais sapņu strauts
Dvēsli rauj savvaļā.

Krājumā „Neatrastā” /1932./ izskan vairāki 
kritiski ironizēti dzejas darbi, kas rezonē Latvi-
jas tagadnes dzīves negācijas. Dzejolī „Gara ne-
miernieki” izskan it kā aicinājums mūsdienām: 

Tādēļ uz ceļu, lielie nemiernieki,
Pirms vecās patiesības trūdēt sāk,
Mums ugunsputni – sapņu ceļinieki
Vēl šodien viņu gaitā jāpanāk.

Ir noslēdzies Jānim Akurateram veltī-

to eseju un zīmējumu iesniegšanas laiks. 
Saņemti 26 eseju darbi. Iepriecina, ka ir vēl 
skolas, kuras atceras, ka Latvijai bija tāds 
romantiķis. Liepājas, Dundagas, Jelgavas, 
Rūjienas, Alūksnes, Riebiņu un citu skolu 
audzēkņi iepriecina ar domu dažādību un 
mūsdienīgu vērtējumu. Novadpētniece 
Ausma Bērziņa izveidojusi vērtēšanas ko-
misiju, kuras sastāvā ir arī rakstniece Lūcija 
Ķuzāne.

Ir saņemti 53 zīmējumi. Zīmējumu izstā-
de izvietota Ābeļu pagasta telpās. Lūdzam 
apmeklēt izstādi un piedalīties vērtēšanā. Tiks 
ņemta vērā demokrātiskā tautas vērtēšana, bet 
noteicošās vērtētāju balsis noteiks pagasta ad-
ministrācija.

Atgādinām, ka noslēdzošais pasākums 

un apbalvošana notiks 20. augustā Ābeļos.

• Notiks svinīgais mītiņš pie piemiņas ak-
mens „Jaunzemjos”,

• Tiks rādīta Saldus novada teātra viesizrā-
de J. Akuratera „Vecie un jaunie” (5 cēlienos),

• Notiks eseju un zīmējumu konkursa da-
lībnieku apbalvošana,

• Būs plaša koncerta programma
Arnolds Jakubovskis

Gaismas stari Jāņa Akuratera dzejā

7. jūlijā Dignājas pamatskolas sporta stadio-
nā norisinājās 2016. gada Senioru aktīvā atpū-
tas diena. Jēkabpils novada pagastu komandas 
sacentās septiņās komandu un trīs individuāla-
jās sporta un erudīcijas disciplīnās. Visa pasā-
kuma laikā dalībniekiem bija iespējams izmērīt 
asinsspiedienu pie sertifi cētas mediķes Ivetas 
Vilcānes, saņemt fi zioterapeita konsultācijas, 
kā arī biedrības „Ābeļzieds” fi zioterapeite pa-
sākuma dalībniekiem mācīja kā pareizi nūjot. 

Sporta sta-
cijās dalībnieki sacentās šautriņās, iemācījās 
spēlēt kroketu, lidināja šķīvīšus uz lielā mērķa, 
kā arī piedalījās dažādos erudīcijas uzdevumos, 
atsvaidzinot savas zināšanas par veselību ak-
tuālām tēmām. Sporta fi zioterapeite demons-
trēja muguras vingrinājumus.

Šī gada veiksmīgākās komandas bija: Ru-
benes pagasta komanda „Rubeņi’’ – 3. vieta, 
Kalna pagasta komandai „Vienība” – 2. vieta un 

Dunavas pagasta komandai „Dunavas meite-
nes” -godpilnā 1. vieta. Tika apbalvoti arī paši 
izveicīgākie individuālo disciplīnu dalībieki: 
„Šautriņās” visprecīzākā bija Dunaviete Rasa 
Matuseviča, „Bumbiņu ripināšanā” visizveicīgā-
kā bija Ābeļu pagasta kultūras virtuoze Svetla-
na Koriņeva un „Lidojošo šķīvīšu Darts” disciplī-
nā vislabāk veicās Aijai Indriksonei no Leimaņu 
pagasta komandas.

Pēc kopīgās zupas baudīšanas, ko bija sa-
rūpējuši Dignājas sabiedriskā centra darbinie-
ki, un apbalvošanas, dalībniekiem bija iespēja 
noskatīties Dignājas amatierteātra „Madagurči” 
jestrās izrādes „Pavasara neprāts” vienu cēlienu. 
Īpašs paldies pagastu kultūras darbiniekiem 
par komandu organizēšanu, un katra pagasta 
pārvaldei, kas noorganizēja dalībnieku trans-
portu pasākumam! Protams, paldies Dignājas 
sabiedriskajam centram par viesmīlīgu uzņem-
šanu un Dignājas jauniešiem par izcilu darbu 
pasākuma tiesāšanā! Veiksmi, veselību un iztu-
rību arī nākamajos Jēkabpils novada sporta un 
atpūtas pasākumos! 

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Baiba Čākure

Jēkabpils novada Senioru aktīvās atpūtas diena Dignājas pagastā
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2016. gada jūlijā

Jēkabpils novada Jēkabpils novada 
kultūras sarīkojumikultūras sarīkojumi

Ābeļu pagasts
15.07. plkst. 15.00 Ābeļu parkā 
pie dīķa pasākums bērniem "Kur 
pirāti paslēpuši dārgumus?”
30.07. Ābeļu skolas estrādē Jēkab-
pils novada svētki „Zem zvaigznēm 
pie Daugavas”:
plkst. 15.00 Spēka vīru šovs, loku 
šaušana, karavīru stafete, sportis-
kās aktivitātes ģimenei, vizināšanās 
ar zirgiem.
plkst. 19.00 Svētku svinīgā daļa 
„Mirdz zvaigznes Daugavas viļņos”, 
Jēkabpils novada “Pagastu sa-
koptības skates 2016” dalībnieku 
apbalvošana, Grupas “Laimas 
muzykanti” koncerts.
plkst. 22.00 zaļumballe. Spēlē 
grupa “Novadnieki”.

Kalna pagasts
30.07. plkst. 6.00 Kalna pagastā 
pie centra „Dūjas” notiks Rītausmas 
modināšanas koncerts gongu 
skaņās. Piedalīsies: Marija Mežecka, 
Janīna Zālīte, Inese Lapiņa un 
Elena Avdjukeviča. Ieeja par 
ziedojumiem.

Rubenes pagasts
22.07. plkst.20.00 Rubenes 
brīvdabas estrādē mūzikas festivāls 
“Mazā ziņģe 2016”
Koncerts. Piedalās populāri mūziķi 
un grupas. Koncertu vada Dailes 
teātra aktieris Lauris Subatnieks. 
Īpašie viesi - grupa “ Mūzikas kolek-
cija” (Rīga)
plkst.23.00 zaļumballe. Spēlē 
grupa “Galaktika”

Informāciju par pasākumiem 

apkopoja I.Tomāne

Kapusvētki Kapusvētki 
Jēkabpils novadā Jēkabpils novadā 
2016. gadā2016. gadā
KAPUSVĒTKI JĒKABPILS 
UN ZASAS ROMAS 
KATOĻU DRAUDŽU 
KAPSĒTĀS
17. jūlijā 
Ābeļu kapos plkst. 15.00,
Nagļu kapos plkst. 16.00,
31. jūlijā 
Zasas kapos plkst. 15.00,
7. augustā 
Meņķu kapos plkst. 15.00.

DIGNĀJAS EV. LUT. 
DRAUDZES KAPUSVĒTKI
23. jūlijā
Līču kapos plkst. 12.00
Daugavas kapos plkst. 13.30
Dūņenieku kapos plkst. 15.00
6. augustā
Bērzu kapos plkst. 12.00
Ļūcānu kapos plkst. 13.30

KAPUSVĒTKI KALNA 
PAGASTĀ
13. augustā
Minsteru kapos plkst. 15.00
Ērgļu kapos plkst. 16.00
20. augustā
Ūdenānu kapos plkst. 15.00
Ķiocu kapos plkst. 16.00
Vagulānu kapos plkst. 17.00

ZASAS EVANĢĒLISKI 
LUTERISKĀS DRAUDZES 
KAPUSVĒTKI
7. augustā
Zasas kapsētā plkst. 12.00
Staģu kapsētā plkst. 13.30

Sarakstā nav norādīta informācija 
par kapusvētkiem, kas jau notikuši. 
Ja Jums ir informācija par 
kapu svētkiem citos pagastos, 
lūgums dot ziņu uz 
e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Jēkabpils novada jūnija mēnesī dzimušie - 
Sofija, Kira, Nauris
Sveicam vecākus!

Dārzā novīsts zieds 
pēc zieda,
Cilvēks aiziet 
viņiem līdz.
Un bezgala skumjš 
un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
( N.Dzirkale)

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā jūnija mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Grīna Minna
07.06.1932. - 01.06.2016

Miglāne Marta
15.03.1925. - 02.06.2016

Rinkevičs Miervaldis
10.03.1933. - 05.06.2016

Skudra Anastasija
13.03.1925. - 14.06.2016

Vingre Vanda
10.03.1945. - 18.06.2016

Izsakām līdzjūtību Jēkabpils novada 

mirušo tuviniekiem!

Iedzīvotāju skaits 
Jēkabpils novadā ir – 

4992

Par Jēkabpils novada 
"Pagastu sakoptība skati 2016" un 

autokrosa svētkiem sporta kompleksā 
"Pilskalni" lasi nākamajā numurā.


