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Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā 
notika profesionālās ievirzes mākslas skolu 
audzēkņu Valsts konkursa II kārtas darbu 
vērtēšana. Žūrija – keramiķe Aira Lesiņa, 
tēlnieks Andris Maračkovskis un PIKC RDMV 
Keramikas nodaļas vadītāja Inese Pēterso-
ne – izvērtēja 352 jauno autoru keramikas 
materiālā veidotus putnus no 89 Latvijas 
mākslas skolām. Vērtēšanas kritēriji – 1. 
mākslinieciskais risinājums (1–10); 2. stilizā-
cijas prasme (1–10); 3. tehniskais izpildījums 
(1–10).

Jēkabpils mākslas skolu pārstāvēja 4 
Zasas fi liāles audzēkņi – Megija Bankova, 
Marta Demkova, Ilgona Pudža un Vadims 
Kuzmenko. Visi Zasas fi liāles audzēkņi, kas 
piedalījās konkursā, ir tā laureāti! Viena 
1.vieta, divas 2.vietas, viena 3.vieta. Un ko-
pējais punktu skaits skolai – 347, pats lielā-
kais starp skolām – dalībniecēm.

Valsts konkursa III kārta šogad notiks 
2.aprīlī četrās norises vietās – PIKC Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā, Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolā, Liepājas Di-

zaina un mākslas vidusskolā un Valmieras 
Mākslas skolā.

Putnus veidoja pilnīgi visi Zasas fi liāles 
audzēkņi, un tie putni, kuri neaizlidoja uz 
Rīgas konkursu, ir salidojuši novadpētniecī-
bas telpās Zasā. Apmeklējiet izstādi!

Jēkabpils mākslas skolas Zasas fi liāles 

skolotāja

Anda Svarāne, 

Ievas Svarānes foto

Lieliskas, lieliskas ziņas!

Par tevi, māte Latvija, mēs gājām moku ceļus,
No tēvu zemes pavarda sirds sāpēs spēku smeļot –
Ar tevi kopā dalījām mēs smago verga jūgu,
Lai atdzimšanas rītausmā tu balta, skaidra būtu. 
/Anna Rode/

2016. gada 23. martā Dunavā tika pie-
minēti padomju varas okupācijas represi-
jās cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji. 
Oficiālais datums šajai dienai Latvijā ir 
25. marts, taču šogad tas sakrita ar Lielo 
piektdienu, līdz ar to novadā piemiņas 
pasākums tika rīkots agrāk. Diena sākās 

ar aizlūgumu Dunavas Romas katoļu 
baznīcā, kurā atcerējāmies 1949. (kā 
arī 1941.) gada Padomju Savienības 
okupācijas iestāžu veikto masveida 
Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanu 
uz attāliem PSRS reģioniem. Aizlūgu-
mā mācītājs lika aizdomāties arī par 
šobrīd valstī un pasaulē notiekošo, 

kā arī aicināja neaizmirst savu dzimteni 
un tuviniekus, īpaši liekot uzvaru uz jauno 
paaudzi.

Pēc tam Dunavas pagasta tradīciju zālē 
represijās cietušie pulcējās uz kopīgu atce-
res pēcpusdienu ar zīmīgu nosaukumu „Ne-
aizmirstamais stāsts”. 
Turpinājums 4. lpp. »»»

Represēto piemiņas pasākums Dunavā

Megija Bankova “Māmiņa”

Marta Demkova “Apsnigušais”Ilgona Pudža “Domātājs”Vadims Kuzmenko “Vērīgais”
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Šogad 
Lielā Talka 
notiks 
sestdien, 
23. aprīlī. 
Izglītības 
iestādēs skolēni 
talkos arī dažas dienas iepriekš. 
Aicinām laicīgi pieteikt savu talkas 
vietu, kā arī ziņot par piesārņotām 
dabas teritorijām, sazinoties ar pagastu 
pārvalžu vadītājiem, kā arī Lielās Talkas 
koordinatoru Jēkabpils novadā – Jāni 
Subatiņu, mob. tel. 29126223. E-pasts: 
janis.subatins@jekabpilsnovads.lv .

Jēkabpils novada pašvaldība

Vairāk informācijas www.talkas.lv

2016. gada 20. janvārī Jēkabpils no-
vada pašvaldībā tika iesniegts Jēkabpils 
novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
jas S.Vanagas iesniegums ar ierosinājumu 
mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr.498 atrašanās 
vietu no adreses „Kamenes”, Vandāni, Dig-
nājas pagasts, Jēkabpils novads, uz adresi 
„Dignājas pamatskola”, Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads. 

Republikas pilsētu un novadu vēlēša-

nu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta trešā daļa nosaka, ka vēlē-
šanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu 
pēc republikas pilsētas domes vai novada 
domes priekšlikuma apstiprina Centrā-
lā vēlēšanu komisija. Dome paziņojumu 
par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu iz-
liek domes informācijas sniegšanas vietā, 
bet Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu 
sarakstu publicē laikrakstā „Latvijas Vēst-

nesis”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, vado-

ties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 25. punkta, Jēkabpils novada 
dome nolēma ierosināt noteikt vēlēšanu 
iecirkņa Nr. 498 atrašanās vietu adresē 
„Dignājas pamatskola”, Dignājas pagasts, 
Jēkabpils novads. Atrašanās vietai piekrita 
arī Centrālā vēlēšanu komisija.

Jēkabpils novada pašvaldība

Dignājā vēlēšanu iecirknis turpmāk atradīsies 
Dignājas pamatskolā

LMT sadarbībā ar Jēkabpils novadu izslu-
dina pieteikšanos projektu konkursam „LMT 
Latvijai”. Ikvienam interesentam ir iespēja ie-
sniegt projekta ideju sava novada un novad-
nieku dzīves uzlabošanā.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 14. 
aprīlim ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai 
juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā 
adrese ir Jēkabpils novadā, var iesniegt projek-
ta pieteikumu. Projektu īstenošanai novadam 

paredzēts piešķirt astoņus tūkstošus eiro, kat-
ram projektam ir iespēja saņemt no 500 līdz 
2000 eiro fi nansējumu vai līdzfi nansējumu.

Ar detalizētiem konkursa noteikumiem 
var iepazīties Jēkabpils novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, kā arī portālā www.
lmt.lv/lmtlatvijai .

“Mazo novadu pašvaldībām šajā plānoša-
nas periodā ir ļoti ierobežotas iespējas piesais-
tīt lielo struktūrfondu fi nansējumu, tādēļ prie-
cājamies, ka LMT piedāvā šādu unikālu iespēju 
Jēkabpils novadam – gan iedzīvotājiem, gan 
biedrībām un iestādēm īstenot daudz lielākas 
ieceres, saņemot fi nansējumu lielākā apjomā, 
nekā to parasti ļauj pašvaldības budžets. Iesa-
kām šo iespēju arī aktīvi izmantot!” teic Jēkab-
pils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis.

“Aicinu pašvaldības iedzīvotājus, orga-
nizācijas un iestādes iesniegt projektus, kas 
veicinātu mūsu novada izaugsmi,” piebilst 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors 
Jānis Subatiņš.

Projektu izvērtēšana norisināsies aprīlī, 
savukārt balsot par tiem varēs maijā. Pirmajā 
kārtā projektus vērtēs LMT un Jēkabpils no-
vada domes pārstāvju žūrija, savukārt otrajā 
kārtā uzvarētājus un fi nansējuma saņēmējus 
noteiks tikai paši iedzīvotāji, elektroniski bal-
sojot portālā http://www.lmt.lv/lmtlatvijai vai 
aizpildot balsošanas anketas novada domē. 
Savukārt LMT klientiem būs iespēja balsot arī 
ar īsziņas palīdzību.

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu. 

K. Sēlis

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas 
Jēkabpils novada attīstībai

Drīz būs klāt putni, kā tad mēs lai viņiem 
svilpjam pretī, ja nebūs, ar ko?

Gaidām pieteikumus dalībai svilpaunieku 
darbnīcai Rūmē, kas notiks Eiropas lielā amat-
nieku pasākuma "Satiec savu meistaru!" ietva-
ros. 

Darbnīcas laiks – no plkst. 10:00 līdz 16:00, 
1. – 3. aprīlis (piektdien, sestdien, svētdien).

Dalība darbnīcā ir bezmaksas.
Darbnīcas uzdevums – izgatavot dažādus 

svilpauniekus, saprast – kā un kāpēc svilpau-
nieks skan. Uzveidot, ielikt svilpi, izžāvēt un 
izdedzināt.

Lietuvas mākslinieks Arūns Augutis dalī-
sies svilpaunieku noslēpumos. Viņš gan zina 
par svilpauniekiem visu, un dažādus svilpau-
nieku veidus apkopojis un aprakstījis zinātniski 
pētnieciskā darbā "Baltu keramikas tradīcija – 

svilpaunieks".
Paša Arūna 

svilpaunieki ir at-
pazīstami uzreiz – tās ir 
sarežģītas kompozīcjas ar cilvēku un dzīvnieku 
fi gūrām – viens svilpaunieks var tikt būvēts pat 
no 3 dzīvnieku un 9 cilvēku fi gūrām – ik uz kat-
ra zirga pa trim jātniekiem!

Taču, ne izskatā slēpjas svilpaunieku īstās 
atšķirības – tās ir atkarīgas no paša svilpojamā 
aparāta uzbūves.

Posieties, tās būs trīs dienas rūpīga un uz-
manīga, bet ļoti interesanta darba!

Lūdzu pieteikties pa tālruni 22335439, vai 
uz e-pastu daina.aluzane@gmail.com.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Daina Alužāne.

Ievas Svarānes foto.

„Satiec savu 
meistaru! 2016” 
svilpaunieki Rūmē

Lielajai Talkai 
gatavojoties...
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Zasas bibliotēkā skatā-
ma dzejas krājuma "Satikšanās sabiedrībā" 
ilustrāciju izstāde. Grāmata tapusi ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu Zemgales 
kultūras programmas ietvaros, sadarbībā 
ar biedrību „Sēļu pūrs”.

Projekts, kurā tapa šī grāmata "Satikša-
nās sabiedrībā", ilga divus gadus. Pirmajā 
tika radītas ilustrācijas, veikti visi tehniskie 
darbi, kas nepieciešami grāmatas iznākša-
nai. Projekta 2.posma realizēšanai biedrī-
ba "Sēļu pūrs'' piedalījās ar 11% pašfinan-

sējumu (finansējums 
sastādīja 1680,00 euro).

Tuvāk iepazīties ar darba rezultātiem 
var, apmeklējot izstādi Zasas bibliotēkā, 
jo šī grāmata tapusi sadarbībā ar mūsu un 
Lietuvas māksliniekiem, kā arī bērnu–ilus-
tratoru konkursa uzvarētājiem. Pateicoties 
šiem cilvēkiem, mūsu novadā piedzimusi 
jauna un zīmējumiem bagāta grāmata, 
kuru lasot un skatoties varam godāt mūsu 
novada lielo dzejnieku Raini.

Zasas bibliotēkas vadītāja 

Inese Grauze

Autores foto

sējumu (finansējums
sastādīja 1680,00 euro).

Amatniecības centrā „Rūme” turpināsies 
darbs pagājušā gadā uzsāktajās keramikas un 
aušanas studijās, tādēļ lūdzam jau savlaicīgi 
pieteikties šā gada darbam, jo vietu skaits stu-
dijās ir ierobežots.

Sakarā ar meistaru lielo aizņemtību, studi-
jas varēs uzsākt darbu ne agrāk kā maijā. Tāpat 
kā pērn, studijas darbosies 6 mēnešus, vienu 
reizi nedēļā. Novada pašvaldība ar savu fi nan-

sējumu atbalsta meistaru darba atalgojumu, 
bet materiālu izmaksas jābūt gataviem segt 
pašiem studiju dalībniekiem. Kā jau iepriekš, 
aktīvi piedalīsimies izstādēs. Pagājušā gada iz-
stādes bija pieprasītas un labi apmeklētas arī 
kaimiņu novados, tādēļ esiet gatavi strādāt ar 
lielu atdevi, lai darbos ir jūtama izaugsme.

Atsaucoties uz vecāku iniciatīvu, Ieva Sva-
rāne Rūmē arī šogad vada sestdienas skoliņu 
pirmsskolas vecuma bērniem, kurā bērni strā-
dā ar ļoti dažādiem materiāliem. 

Vecāki, redzot, cik darbīgi ir viņu bērni, ir 
izteikuši vēlmi apgūt gleznošanas pamatus. 
Ņemot vērā darba specifi ku un kvalitatīvās 
prasības, šāda studijas grupa nevar būt lielāka 
par 6 dalībniekiem. Uz šo brīdi esam saņēmuši 
3 pieteikumus gleznošanas nodarbībām, tādēļ 
lūdzam pieteikties uz brīvajām vietām glezno-
šanas studijā.

Par gleznošanas studijas laiku varēs vieno-
ties ar studijas vadītājiem, kad grupa būs pilnī-
bā nokomplektēta.

Pieteikties radošajām studijām var uz 
vietas amatniecības centrā „Rūme”, pa tālruni 
22335439, vai e-pastu daina.aluzane@gmail.
com.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Daina Alužāne

K. Sēļa foto

Lūdzam pieteikties 
uz radošajām 
studijām Rūmē

Iepazīsim Raiņa daiļradi 
caur zīmējumiem

No 16. – 29. 
martam Zasas 
bibliotēkā bija ska-
tāmi Zasas vidus-
skolas 5–6 gadīgo 
bērnu pirmsskolas 
grupas vizuālās 
mākslas darbi 
„Lieldienas sagai-
dot”.
Zasas bibliotēkas 

vadītāja Inese 

Grauze

Autores foto

Lieldienu izstāde Zasas bibliotēkā



2016. gada 1. aprīlis4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

«««Sākums 1. lpp.
Lai vairotu prieku par atkal atgriešanos 

dzimtenē, tika dziedātas dažādas dziesmas, 
notika kopīga sadziedāšanās. Pasākumu ar 
skaistām balsīm papildināja Dunavas vokālais 
ansamblis „Variācija”, kā arī mūziķes Ilze un 
Ieva Savickas no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

Represijās dzīvi palikušo skaits katru 
gadu kļūst arvien mazāks, un drīz var pie-
nākt tāds brīdis, kad šiem skarbajiem noti-
kumiem vairs nebūs tiešu liecinieku. Tādēļ 
ir pēdējais laiks apciemot šos cilvēkus, un 
uzklausīt viņu stāstus; tos atcerēties un no 
tiem mācīties. Mācīties ne tikai izdzīvot, bet 
mīlēt dzimteni.

Atmiņu stāstu netrūka arī šogad. Uz pa-
sākumu klātienē bija ieradušies: Rita Bartke-
viča no Ābeļu pagasta, Maigonis Greiselis 

no Dignājas pagasta, Helēna Nešpore, Rita 
Ķimse, Ainis Baltmanis, Rita Klaucāne un Jā-
zeps Kurmis no Dunavas pagasta, Lonija Līce 
un Anna Guļajevska no Rubenes pagasta, kā 
arī Raisma Brandule un Vija Roze no Zasas 
pagasta. Pasākuma dalībnieki saņēma dažā-
das piemiņas veltes gan no novada domes 

priekšsēdētāja, gan pagastu pārvalžu vadī-
tājiem.

Paldies ikvienam, kas spēja rast laiku un 
piedalījās šajā pasākumā. Īpašs paldies Ani-
tai Ozoliņai un Dunavas pagasta pārvaldei 
par šī pasākuma organizēšanu!

Laikā, kad pie mūsu dzimtenes robežām 
siro tās bagātību alkstošs un vērtību nicinošs 
naidnieku pulks, mums jābūt stiprākiem kā 
vēl nekad: jāmācās no izsūtīto pieredzes un 
jādzen dziļas saknes šeit pat mūsu dzimtajā 

zemē, lai neviens ”varas buldozers”mūs vairs 
neizstumtu no mājām, kā tas bija vairākus 
gadu desmitus atpakaļ...

K.Sēlis

Ar foto galeriju no piemiņas pasākuma 
var iepazīties novada draugiem.lv lapā.

Represēto piemiņas pasākums Dunavā

24. martā Dignājas pamatskolā „Zaļā 
josta” kopā ar talismanu Ezīti Jostiņu pieda-
lījās Zaļajai ceturtdienai veltītā pasākumā 
– „Zaļas domas un zaļi darbi”. Uzņēmuma 
pārstāvji vadīja izglītojošu lekciju par atkri-
tumu šķirošanas ieguvumiem pašiem un 
apkārtējai videi, tika demonstrēts jaunākais 
„Zaļā josta” izglītojošais video – „Kāpēc šķi-
rot atkritumus ir nozīmīgi?”, kā arī norisinā-
jās darbošanās atraktīvās spēlēs zināšanu 
pārbaudei un nostabilizēšanai. Dignājas pa-
matskola jau vairākus gadus aktīvi iesaistās 
„Zaļā josta” rīkotajos makulatūras un izlieto-
to bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvi-
jai!”, kā arī veic citus 
darbus tīras Latvijas 
vides saglabāšanā. 

Dignājas pamat-
skola jau vairākus 
gadus iesaistās Eko-
skolu programmā un 
šī gada tēma – trans-
ports. Pasākuma 
programmas sākumā 
katras klases skolēni 
prezentēja par tādām 
ar transportu saistī-
tām tēmām, piemē-
ram, „Mans sapņu 

transportlīdzeklis”, „Elektro-
mobilis”, „Transporta ietek-
me uz vidi” u.c. Vecāko klašu 
skolēni vēlreiz atgādināja 
par velosipēda pozitīvo ie-
tekmi, ka tas ir dabai drau-
dzīgākais un katram pašam 

arī veselīgākais pārvietošanās līdzeklis.
Ar prezentācijas un līdzpaņemto izlie-

toto iepakojumu palīdzību „Zaļā josta” iz-
glītoja skolēnus un skolotājus par pareizu 
atkritumu šķirošanu un to nozīmi ikdienā, 
izskaidroja, ka stiklu iespējams pārstrādāt 
bezgalīgi daudz reižu nezaudējot tā kvali-

Norisinājās zaļā vides izglītības misija Dignājas 
pamatskolā
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tāti, izlietoto bateriju bīstamību apkārtējai 
videi un cilvēka organismam, PET pudeļu 
iestrādi apģērbā un daudziem citiem node-
rīgiem faktiem. Zināšanu nostabilizēšanai 
pēc prezentācijas tika demonstrēts arī „Zaļā 
josta” video – „Kāpēc šķirot atkritumus ir 
nozīmīgi?” 

Tā kā Dignājas pamatskola jau vairākus 
gadus aktīvi iesaistās „Zaļā josta” organi-
zētajos makulatūras un izlietoto bateriju 
vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai”, tad 
„Zaļā josta” kopā ar Dignājas pamatskolas 

Ekoskolas vadītāju Silviju Krēsliņu izteica 
pateicību visām ģimenēm, kas aktīvi vāca 
izlietotās baterijas, nepieļaujot to nonāk-
šanu dabā, bet nododot baterijas otrreizē-
jai pārstrādei. Pasākuma laikā tika izteikta 
pateicība ģimenēm par aktīvo makulatūras 
vākšanu, saudzējot vērtīgos dabas resursus 
un enerģiju. 

Ne tikai prezentācijas laikā skolēnu un 
skolotāju prāti tika nodarbināti par atkritu-
mu šķirošanu, bet arī atraktīvo spēļu laikā, 
kur katram bija iespēja pārbaudīt savas zi-

nāšanas par atkritumu šķirošanu. 
Spēļu starplaikā skolēniem bija jāsaga-

tavo radoši plakāti par tēmām „Zaļā josta”, 
„Atkritumi”, „Zaļā ceturtdiena” un „Trans-
ports”, kā arī tie jāprezentē. Savukārt mazā-
kajiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
gatavot apsveikumus „Zaļa josta” pārstāvim 
un talismanam Ezītim Jostiņam, kā arī pasā-
kuma operators tika pie sava Lieldienu ap-
sveikuma. 

Ieva Krēsliņa

Autores foto

19. martā Aizkrauklē notika piektā Pārno-
vadu uzņēmēju diena. Šogad dalībnieku skaits 
pietuvojās jau 200. Jēkabpils novada stendā 
bija aplūkojama Andas Svarānes keramika, SIA 
,,Daugavmalas rapsis’’ dažādās eļļas, linsēklas, 
ziepes, Raismas Brandules pērļotās aproces, 
biedrības ,,Ūdenszīmes’’ darinājumi no stikla 
un koka , kā arī biedrības ,,Dzīves prasme’’ pla-
šais rokdarbnieču veikums. Katru gadu pircēju 

gaume un tirdzniecības veiksme nav progno-
zējama. Šogad lielāka interese bija, protams, 
par A.Svarānes keramikas darbiem, kuri jau pa 
gabalu piesaistīja skatītāju uzmanību. Ik pēc 
laika nācās izritināt dažādo toņu ,,Dzīves pras-
mes’’ darinātos grīdceliņus un pārcilāt nepa-
rastos grabuļus. Pie ,,Ūdenszīmju’’ meitenēm 
interesenti pulcējās visu laiku, jo viņu izstrādā-
jumi ,,uzrunāja’’ jau pa gabalu. ,,Daugavmalas 

rapsis’’ ik gadu dažādo ražoto eļļu klāstu un 
iepakojumu. Jaunums ir rapšu eļļas arī ar si-
nepju, ķimeņu un diļļu garšu. Atšķirīgas, no 
citos stendos redzētajām austajām, bija košos 
tautiskos rakstos pērļotās   R. Brandules apro-
ces. Jēkabpils novada stends bija pamanāms, 
un arī pasākuma dalībnieki bija apmierināti.

Ina Sēle,

novada lauku attīstības konsultante

Pārnovadu uzņēmēju diena AizkrauklēPārnovadu uzņēmēju diena Aizkrauklē

11. martā Jēkabpils Tautas namā jau 25. 
reizi notika mazo vokālistu konkurss “Cālis”. 
Ar lielu apņēmību tajā piedalījās Agnese Dze-
ne, kura mācās Zasas pirmskolas 3 – 5 gadu 
grupiņā, kopā ar skolotāju Anitu Ķikuti. Kā tei-
ca Agneses skolotāja Anita: “Agnese ir atraktī-
va, pacietīga, centīga, ar lielām darba spējām 
un konkursam gatavojās ļoti rūpīgi”. Konkur-
sā kopā piedalījās 21 dalībnieks un diviem no 
mazajiem cāļiem tika dota iespēja piedalīties 
starpnovadu konkursā “Cāļu cālis” Daugav-
pilī, kas notiks 28. martā. Ar savu centību un 

apņēmību Agnese ieguva šo titulu – iespēju 
piedalīties 2. kārtā “Cāļu cālī”. 

Liels paldies Zasas pagasta pārvaldei un 
Jēkabpils novada pašvaldībai par atbalstu un 
palīdzēšanu! Un, protams, paldies Agneses 
skolotājai Anitai, kopā ieguldot lielu darbu, lai 
viss izdotos! 

Vēlot vislabākos vēlējumus, lai veiksmīga 
gatavošanās un startēšana Cāļa otrajā kārtā!

Krista Cankale

Zasas kultūras nama vadītāja

Foto: Jānis Lācis

Agnesei Dzenei panākumi vokālistu konkursā “Cālis”
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Šogad pieteikties platību maksājumiem, 
iesniedzot vienoto iesniegumu Lauku atbal-
sta dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22.mai-
jam. (Ja kāds nokavēs, tad var vēl līdz 15. 
jūnijam, bet jau ar atbalsta apjoma samazinā-
jumu–1% par katru nokavēto dienu.)

Ir noteikts pārejas periods (līdz 2017. g.) 
platību maksājumu iesniegšanai elektroniski, 
t. i.:

• Šogad elektroniski pieteikumu iesniedz 
saimniecības, kurās ir vairāk nekā 10 ha lauk-
saimniecības zemes, un ja saimniecība piesa-
kās LAP pasākuma "Agrovide un klimats" vai 
"Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam.

• Lauksaimnieki, kuri vēlas 2016. gadā 
iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, 
līdz 15. aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD 
par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes 
sagatavošanu papīra formātā. Var pieteikt 
novada lauku attīstības konsultantei.

Lai varētu lietot Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu (EPS) un iesniegt tajā iesniegumu, 
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpo-
jumu izmantošanu.

Līdz šī gada 1.maijam pagarināts lauku 
bloku un ainavu elementu precizēšanas ter-
miņš, kad EPS ir iespējams iesniegt precizēša-
nas pieprasījumus. Lauku bloku precizēšana 
ir jāveic, ja lauku bloku kartē zemei, kuru lauk-
saimnieks apstrādā nav uzrādīts lauku bloks, 
situācija lauku bloku kartē un dabā atšķiras, 
ja apsaimniekotā platība šobrīd ir sakopta, 
bet tā līdz šim nav iekļauta lauku blokos.

No 15.jūnija līdz 25.jūnijam EPS tiks ie-
viesta paškontroles sistēma, kad šo 10 dienu 
laikā uz e-pastu tiks nosūtīta vēstule, ja atklā-
sies kļūdas (lauku pārdeklarācija, pārklāšanās 
uc.). Šajā periodā kļūdas varēs vēl paspēt iz-
labot.

Līdz 15. maijam Dabas aizsardzības pār-
valde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski 
vērtīgus zālājus (BDUZ). 2016. gadā tiks uz-
sākta BDUZ kartēšana visā Latvijas teritorijā. 
Eksperti dosies dabā un tos inventarizēs. Kar-
tēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. 
Lai pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbil-
stība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz 
šim nekad nav pārbaudīta, t. i., īpašnieks tos 
nekad nav pieteicis pārbaudei, un tie nav zaļi 

vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mā-
jaslapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina 
zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pār-
baudei. Sīkāka informācija www.daba.gov.lv

Saimniecībām, kuras vēlas uzsākt saim-
niekot bioloģiski, pieteikums bioloģiskās 
lauksaimniecības sertifi kācijai jāiesniedz līdz 
1. aprīlim vienā no sertifi kācijas institūcijām 
– Sertifi kācijas un testēšanas centrā (Dārza 
ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, LV–4126) un biedrībā "Vides kvalitā-
te" (Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā, 
LV–2169). Pieteikumi ir pieejami sertifi cējo-
šo iestāžu mājaslapās internetā: www.stc.lv, 
www.videskvalitate.lv. Sīkāku informāciju var 
gūt, zvanot Sertifi kācijas un testēšanas cen-
tram pa tālruni 64130013, "Vides kvalitātei" 
– 67709001.

No 1. marta sākusies Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana VID gan tiem nodok-
ļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan 
tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņem-
tu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 
par ārstniecības, izglītības un citiem attaisno-
tajiem izdevumiem.

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Atgādinājums par svarīgākajiem datumiem

– Informatīvās rokasgrāmatas par 2016.
gada platību maksājumu sezonu būs pieeja-
mas aprīļa padsmitajos datumos, arī pagastu 
pārvaldēs.

– Vienotajā iesniegumā jānorāda tā kul-
tūrauga kods, kas konkrētajā laukā dominē 
(pārsniedz 50%) attiecībā pret augiem, kas 
tajā piesējušies dabiski.

– Bioloģiskās saimniecības var samazināt 
platību līdz 2%, var palielināt platību līdz 20%. 
Ja palielina vairāk par 20%, tad jāuzsāk atkal 
jauns 5 gadu saistību periods.

– Lauku bloku kartē būs iespēja redzēt 
saimniecības laukiem blakus esošus bioloģis-
ki apsaimniekotus laukus un apzināt šo lauku 
saskares joslas, kurās piesardzīgi lietojami 
augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi.

– Bioloģiski vērtīgo zālāju (BDUZ) īpašnie-
kiem, kuriem 2016. ir otrais saistību gads, ob-
ligāti līdz šī gada beigām jāapmeklē 8 stundu 
speciālie apmācību kursi . Ja tas netiks izdarīts, 
daudzgadu saistības tiks pārtrauktas, un būs 
jāatmaksā viss par attiecīgo platību iepriekš 
saņemtais atbalsts. Mācības vasarā organizēs 
Jēkabpils konsultāciju birojs, bet pieteikties 
var jau tagad, arī pie novada lauku attīstības 
konsultantes.

– Papuve. Ja pagājušā gada ilggadīgo zā-

lāju uzar līdz 30.maijam, šogad to var pieteikt 
kā papuvi.

– Ilggadīgo stādījumu platībām noteikta 
papildu prasība, kas paredz pienākumu aiz-
vākt nokaltušos ilggadīgo stādījumu kokus 
vai krūmus līdz kārtējā gada 15.septembrim.

– Precizēti noteikumi par piena izman-
tošanas uzskaiti saimniecībās, kuras vēlas 
saņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu par slau-
camām govīm, skaidri nosakot, ka informācija 
hronoloģiskā secībā uzskaitāma par jebkuru 
piena izmantošanas veidu un izmantotā pie-
na daudzumu, tai skaitā par lopbarībai un 
iznīcināšanai paredzēto pienu, lai varētu no-
teikt pārraudzības izslaukuma apjomu atbil-
stību faktiski iegūtā piena apjomam.

– Uz ekoloģiski nozīmīgām platībām vairs 
nevarēs pieteikt buferjoslas. Gar aramzemē 
sēto zālāju lauku vai papuvi varēs izveidot 
laukmales ar nosacījumu, ka laukmali aizņem 
zālaugi ar atšķirīgu botānisko sastāvu.

– Mazo lauksaimnieku shēma (500 eiro). 
Pieteikties no jauna uz MLS nevar, bet pagā-
jušajā gadā pieteikušies pretendenti dalību 
MLS var turpināt. Ja grib atteikties, LAD līdz 
15.maijam jāiesniedz izstāšanās iesniegums, 
lai varētu iesniegt parasto vienotā platību 
maksājuma iesniegumu. MLS platību nedrīkst 

samazināt pat par 0.01 ha, kā pamats ir 2015.
gadā pieteiktā platība. Palielināt drīkst. Ja būs 
samazinājums, maksājums tiks liegts. Elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā laukiem var parā-
dīties cita platība, jo pēc fi ziskajām kontrolēm 
vai arī pagājušā gada karšu noskenēšanas, 
platības var būt mainītas, parasti – samazinā-
tas. Par tiesībām saņemt mazo lauksaimnieku 
atbalstu noteikts, ka šīs tiesības nav nododa-
mas citai personai, izņemot gadījumu, kad 
saimniecību pārņem tikai viena persona man-
tošanas ceļā no lauksaimnieka, kurš piedalās 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, pārņe-
mot visus saimniecības 2015.gadā deklarētos 
atbalsttiesīgos lauksaimniecības zemes hek-
tārus.

–  Pieteiktās kartes papīra formātā būs pēc 
25.aprīļa.

– Bezakcīzes dīzeļdegvielu aprēķinās par 
papuvi līdz 30% no platību maksājumiem pie-
teiktajiem ha. Ja papuve lielāka par 30%, tad 
par šo daļu dīzeļdegviela nepienāksies.

– Ja rudenī no lauku blokiem tika izņemta 
nesakopta ( nepļauta) platība, tad tagad, lai to 
iekļautu atkal atpakaļ blokā, lauks ir vismaz 
jānosmalcina.

Ar pārējām izmaiņām varēs iepazīties in-
formatīvajā rokasgrāmatā.

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

LDC mājaslapā ir publicēts visu novietņu saraksts, kurās šogad 
lauksaimniecības dzīvniekiem ir jāveic obligātie izmeklējumi (dzīv-
nieki un termiņi, kuros jānoņem asinis uz leikozi, brucelozi vai citām 
slimībām). Par to ir atbildīgs pats ganāmpulka īpašnieks. Ja sarakstā 
novietne nav atrodama, tātad šogad obligātie izmeklējumi nav jāveic.

Veterinārārsti Jēkabpils novadā
Tekla Gribuste Ābeļi 25654586 (suņus čipo)
Antons Tropiks Leimaņi 29452995 (suņus nečipos)
Veronika Nābuzda Rubeņi 26275146 (suņus čipos)
Gatis Timofejevs Rubeņi 28630685 (suņus čipo)

Šogad obligāti veicamie dzīvnieku izmeklējumi
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Pamatojoties uz nepietiekamo fi nanšu 
līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazi-
nātas likmes MK not. Nr.73 “Valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecī-
bas dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā 
arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un 
produktivitātes datu izvērtēšanai” 9.pun-
ktā minētajam atbalstam par pakalpojuma 
sniegšanu piensaimniecības nozarē:

• par vienu pārraudzībā esošu piena 
šķirnes slaucamo govi (tostarp pirmpieni), 
kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas 
izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kg – 76.74 
euro apmērā;

• par vienu pārraudzībā esošu piena šķir-
nes slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās 
standarta laktācijas izslaukums ir vismaz 
7000 kg – 94.39 euro apmērā;

• par vienu pārraudzībā esošu Latvijas 
brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamu 
govi, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par valsts un Eiropas Savienības lauku at-
tīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku 
ainavas uzlabošanai ir izsniegts atdzinums 
ar slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās 
vai Latvijas zilās šķirnes prasībām – 94.39 
euro apmērā. 

Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības no-

zarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izman-
tojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu 
esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uztu-
rēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes 
un produktivitātes noteikšanas testiem 
(produktivitātes kontrolei un novērtēšanai 
pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru 
atlasei).

Škirnes dzīvnieku audzētāju savienības 
mājaslapā www.ciltsdarbs.lv sadaļā ,,subsī-
dijas’’ var aplūkot sava ganāmpulka govju 
skaitu, par kurām pienākas samaksa (pēc 
izslaukumiem). 

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs aicina jauniešus vecumā no 18–40 ga-
diem piedalīties bezmaksas mācībās, lai iegū-
tu teorētiskas un praktiskas zināšanas par uz-
ņēmuma veidošanu, uzsāktu īstenot vai attīstīt 
savu uzņēmējdarbības ideju laukos. Pabeiguši 
mācības, jaunieši ar savu ideju varēs startēt 
konkursā "'Laukiem būt!"

Pasākums jauniešiem ietver:
– informatīvo dienu;
–piecu dienu mācības;
– pieredzes apmaiņas braucienu
– individuālo sadarbību;
Jēkabpils konsultāciju birojs šogad jau 

ceturto gadu organizē šo pasākumu un aicina 
jauniešus pieteikt tajā savu dalību. t. 26511269 
vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem.

Mežziņi Jēkabpils novadā
Jēkabpils nodaļa Vec.mežzinis Juris Čaupjonoks 29422024
Ābeļu pagasts Vec.mežzinis Andris Sēlis 29467702
Kalna pagasts mežzinis Guntis Baumanis 29334714
Leimaņu, Zasas pag. mežzine Lilija Buķe 28663757
Dignājas, Dunavas pagasts 

(lielākā daļa)

mežzinis Zintis Vucenlazdāns 29179722

Rubenes, Dunavas pagasts 

(neliela daļa),

mežzinis Aivis Holkins 20214035

Zasā – katru pirmdienu, plkst. 9.–15.,
Rubeņos – katru otrdienu, plkst. 9.–15., 
izņemot 12. aprīli (līdz 12.00),
Dunavā – katru trešdienu, plkst. 9.–15.,
Slatē – 12.aprīlī no plkst. 12.15, 28.aprīlī, 
plkst. 9–15,
Leimaņu TN – 22.aprīlī, plkst. 12.30– 15.00,

Vidsalā – 21.aprīlī no plkst. 12.15,
Vandānos – 22.aprīlī,plkst. 8.30– 12.00, 
29.aprīlī plkst. 9–15.
Dubultos – 21.aprīlī plkst. 8.30– 12.00,
Mežgalē – maijā.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, 26312414

Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai

Novada lauku attīstības konsultantes darba grafi ks aprīlī

Šekspīrs ir teicis: „Visa pasaule ir teātris, kur 
cilvēki ir aktieri, un viņi katrs nāk un iet no ska-
tuves, un katram sava loma ir ne viena vien”.

Marts uzskatīts par teātru mēnesi – 27.mar-
tā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā 
teātru diena. Kalna pagasta kultūras namā, kā 
tradīcija, marta mēnesī, notiek teātru dienām 
veltīts pasākums – “Teātru karuselī”. 19. mar-

tā vakara garumā 
skatītāji varēja prie-
cāties par piecām, 
pilnīgi dažādām, 
interesantām izrā-
dēm. I. Šteinbergas 
“Kas man par to 
būs?” Dunavas ama-
tierteātra “Sateka” 
izpildījumā. Režiso-
re Silvija Krēsliņa. M. 
Birzes “Sieviešu sli-

mības” – Dignājas amatierteātris “Madagurči”, 
režisore Inta Stroža. Zasas amatierteātris reži-
sores Ievas Maltenieces vadībā parādīja frag-
mentu no savas lugas “Pīles lidojums”. Daudz-
vārdes lugu “Saimnieks meklē sievu” rādīja viesi 
– Dvietes amatierteātris “Nebēdnieki”, režisore 
Virgīnija Fjodorova. Kalna pagasta amatier-
teātris “Vienība” (režisore Sandra Vecumniece) 
uz šo pasākumu iestudēja un parādīja skeču 
“Pie daktera”. Pasākumu vadīja bijusī Viesītes 
kultūras nama amatierteātra vadītāja Valentīna 
Korsiete. Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs 
saņēma mazas piemiņas dāvaniņas, pateicības 
rakstu. Pasākums beidzās visiem kolektīviem 
kopā vienojoties ar skaistu teātra himnu “Li-
lioma dziesmu”. Ka šāds pasākums mums ne-
pieciešams, liecināja skatītāju pilnā zāle. Es do-
māju, ka ikviens šī pasākuma apmeklētājs guva 
milzīgu pozitīvo lādiņu un “C” vitamīna devu 
ilgam laikam. Paldies visiem, kas bija kopā ar 
mums! Paldies aktieriem par spēlētprieku!

 Kalna kultūras nama vadītāja Sandra 

Vecumniece

Autores foto

Teātru diena Kalna pagastā
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Kopš 2013. gada 1. janvāra visas dzimtsa-
rakstu nodaļas civilstāvokļa aktus reģistrē un 
datus sinhronizē vienotā valsts civilstāvokļa 
aktu reģistrā– Civilstāvokļa Aktu Reģistrāci-
jas Informācijas Sistēmā (turpmāk – CARIS). 
Strādājot ar CARIS, kas ir Iedzīvotāju reģistra 
apakšsistēma, jauninājums ir tāds, ka reģis-
trējot jebkura veida civilstāvokļa aktu, sistē-
ma pati automātiski piešķir reģistra numuru, 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša 
dokumenta (laulības, dzimšanas un miršanas 
apliecības) numuru un jaundzimušajam pie-
šķir personas kodu.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

2015. gadā reģistrētas 11 laulības 
,tai skaitā, 3 noslēgtas baznīcā. 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 33 dzimšanas 
(21 meitene un 12 zēni). Miršanas 
reģistra ieraksti ir izdarīti 61. Salī-
dzinot 2015. gadu ar iepriekšējo 
gadu, laulības ir bijušas 2015. gadā 
vairāk nekā 2014.gadā. Dzimšanas 

reģistra ierakstu 2015. gadā sastādīts vairāk, 
bet miršanas reģistra ierakstu – mazāk. Izpē-
tot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par 
sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, 
par Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvo-

tājiem, jāatzīst, ka kopumā mirstības rādītāji 
samazinājušies, bet dzimstības līmenis palicis 
nemainīgs.

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārval-
des datiem uz 05.01.2015., Jēkabpils novadā 
deklarēti 5188 iedzīvotāji. Salīdzinot rādītājus 
ar šo gadu – 2016., jāsecina, ka iedzīvotāju 
skaits strauji sarūk, un, neskatoties uz mirstī-
bas samazināšanos, Jēkabpils novadā 2016. 
gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 
119 cilvēku. Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
Jēkabpils novadā joprojām ir saistīta ar iedzī-
votāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos 
citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Informāciju sagatavoja Alda Beinaroviča 

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2016.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā uz 1.01.2016.

Pagasts

Iedzīvotā-

ju skaits

uz 

5.01.2015.

Iedzīvotā-

ju skaits

uz 

1.01.2016.

Dabiskais 

pieau-

gums

Ābeļu pagasts 940 930 –10
Dignājas pagasts 523 520 –3
Dunavas pagasts 670 643 –27
Kalna pagasts 607 590 –17
Leimaņu pagasts 517 491 –26
Rubenes pagasts 1021 1002 –19
Zasas pagasts 910 893 –17
KOPĀ 5188 5069 –119

Iedzīvotāju skaits novadā joprojām samazinās

19. martā Viesītē, Zemes stundas ietva-
ros, notika Sēlijas novadu apvienības un 
Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcī-
ņas 2016. gada pirmais posms. Kausa izcīņā 
varēja piedalīties jaunieši vecumā no 13 – 
25 gadiem.

Šogad pasākums pie Viesītes muzeja 
“Sēlija”pulcēja jauniešus no 5 Sēlijas nova-
diem – Viesītes, Aknīstes, Jēkabpils, Ilūkstes 
un Krustpils. Pasākuma atklāšanā klāteso-
šos bērnus un jauniešus uzrunāja ģenerālis 
Juris Vectirāns, novēlot veiksmi un izturību 
visos kausa izcīņas posmos, uzsverot, ka 
jauniešiem ir jātur godā Sēlijas vārds.

Jēkabpils novadu šoreiz bija apņēmu-
šies pārstāvēt jaunieši no Zasas un Leima-
ņiem – Eva Strika, Laura Ņikiforova, Ieva Ko-
kina un Kaspars Sēlis. Šajā posmā jaunieši 
sacentās erudīcijā un veiklībā nakts orien-
tēšanās sacensībās, kuras bija sagatavojusi 
Viesītes jauniešu dome. Kopējā distance 
bija aptuveni 3 km gara. Pirmajā kontrol-
punktā bija jāatbild uz 3 jautājumiem par 
Viesītes kultūrvēsturi, otrajā – komandai 
nesarunājoties jāizveido noteiktas formas 
fi gūra, bet trešajā – jāatrod 7 paslēptas kas-
tes un jāatpazīst tajās ievietotā Sēlijas no-
vadu simbolika un personības.

Rezultātā pirmo vietu izcīnīja komanda 
no Aknīstes, otrajā vietā ierindojās Ilūkstes 
jaunieši un ar trešo vietu tika apbalvoti mā-
jinieki – Viesītes komanda. Mūsu jaunieši 
palika ceturtie, bet par rezultātu neskuma, 
jo galvenā bija vēlme piedalīties, un arī da-
žādu interesantu piedzīvojumu sacensību 
laikā netrūka. Rezultātā komanda ieguva 

arī vērtīgus punktus, kas ļaus izcīnīt augs-
tāku vietu šī kausa kopvērtējumā. Jēkabpils 
novadā sacensību posms paredzēts maija 
beigās.

Paldies jauniešiem par atsaucību un uz 
tikšanos arī citos posmos Sēlijā!

L.Liepiņa un K.Sēlis

L.Liepiņas foto

Novada jaunieši piedalās nakts orientēšanās 
sacensībās Viesītē

No kreisās: L.Ņikiforova, I.Kokina, ģenerālis J.Vectirāns, K.Sēlis, E.Strika
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16. martā Leimaņu Tautas namā notika 
pasākums bērniem “Zaķēnu jampadracis”, 
ko organizēja Leimaņu bibliotēka sadarbī-
bā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas bērnu 
nodaļu. Tā kā aizvadītajā nedēļā bija skolē-
nu brīvdienas, tad uz pasākumu ieradās gan 
lielāki, gan mazāki zaķēni ar vecākiem vai 
vecvecākiem.

Šis bija 4. pasākums, kurā tika skaļi lasī-
tas grāmatas. Šoreiz tas bija par Lieldienām 
un zaķēniem Grāmatas lasīja Zaķu mamma 
(Ilona no Jēkabpils GB). Pēc lasīšanas bērni 
atbildēja uz jautājumiem par dzirdēto, tā no-
pelnot konfektes. Kopā ar Zaķu mammu un 
pieaugušajiem, visiem bērniem tika izgata-
votas zaķu ausis un skaistas zaķu sejiņas, un 
jampadracis varēja sākties. Zaķu mammai 
bija arī divi aktīvi, radoši palīgi (Egija un Pau-
la), kuri spēlēja gan teātri, gan palīdzēja va-
dīt rotaļas un stafetes. Skanēja smiekli, jo visi 
aktīvi iesaistījās jautrās rotaļās. Klātesošie 

minēja mīklas, atcerējās ticējumus 
par Lieldienām, uzzināja jaunus, 
meklēja zaķa noslēptās šokolādes 
oliņas, iepazinās ar grāmatām par 
Lieldienu tradīcijām. Visi pasāku-
ma dalībnieki krāsoja un noformē-
ja izgrieztās papīra olas un dekorē-
ja kultūras namu. 

Pasākuma noslēgumā kopā 
baudījām tēju un Lieldienu pīrāgu.

Leimaņu b–kas vad. L.Lācīte

“Zaķēnu jampadracis” Leimaņos

2016. gada 26. februārī Leimaņos ar nepa-
rastām izdarībām un gardu putru tika svinēts 
Meteņu laiks.

Pavasara gaidīšanas svētki latviešiem jau 
izsenis bijuši jautru izdarību pilni. Februāris ir 
pēdējais mēnesis, kad mūsu senči gāja čigānos 
jeb ķekatās. Viņi pārģērbās un negaidīti gāja 
ciemos pie kaimiņiem, diedelēja visādas labas 

lietas, sniedza priekšnesumus 
un svinēja pavasara tuvošanos. 
Arī pasākumā, kas norisinājās 
Latvju zīmju parkā, netrūka jautrības.

Ar senajām paražām viesus iepazīstināja 
Leimaņu Tautas nama vadītājs Gints Audzītis. 
Katrs bija arī sarūpējis sev kādu ķekatu tēr-
pu, bet kuram tāda nebija – tas tika iedots. 

Pateicoties brangajai sniega kārtai, 
svinību dalībnieki sacentās dažādās ar 
sniegu saistītās aktivitātēs, sacensībās, 
tika būvēta sniega sieva, un notika arī 
citas māžošanās. Beigu beigās, aktivi-
tātēm pierimstot, dalībnieki bija gatavi 
sagaidīt pavasari, ziemai tikai pateiktas 
ardievas, sadedzināta vecā gada slota, 
Līgo vai- nags vainags un 

citi priekšmeti, 
un viesi ar gar-
du muti varēja 
baudīt vietējo 
saimnieču saga-
tavoto putru.

Lai arī šo-
gad apmeklē-
tāju skaits bija 
neliels, jācer, 
ka nākamgad 

tas pieaugs, jo, kā vēsta ticējums, jo tālāk Me-
teņu dienā ciemojas, jo labāka raža gaidāma 
nākamajā vasarā. Tādēļ gaidām jūs uz Meteņa 
svinībām arī nākamgad!

K.Sēlis

Autora foto

Meteņu svinības Leimaņos
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Ir aizritējis pasākums, kas 
noticis par godu sieviešu dienai. 
Pasākumā mūs priecēja mūsu 
pašu Dignājas pagasta amatier-
teātris ar M.Birzes lugu “Sieviešu 
slimības”, paldies mūsu aktieriem 
Ainim Mikulānam, Ivetai Cielavai, 
Ivetai Mašinskai, un režisorei Intai 
Strožai par amizanto lugu. Mūs 
priecēja arī muzikāli dziedošā ģi-
mene no Leimaņiem Ievas Ģeidā-
nes vadībā. Arī laiks bija jauks un silts – priecēja un sildīja mūs visu dienu. Tas 
radīja patīkamu noskaņojumu gan sirdij, gan baudot pasākumu.

Dignājas kultūras darba organizatore Ginta Saviča

Autores foto

Dignājā aizvadīts pasākums par godu sieviešu dienai

Lielie lasīšanas svētki

Tāpat kā daudzās Latvijas skolās, arī 
Ābeļu pamatskolā skolēni, sadarbojoties ar 
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēku, lasa un 

vērtē Bērnu žūrijas projekta grāmatas.
Tradicionāli februāra beigās vai marta 

sākumā skolā kopā ar Ābeļu pagasta biblio-

tēku tiek rīkots noslēguma pasākums. Šogad 
pasākumu rīkoja 5. klases aktīvās lasītājas 
Undīne Kolkovska un Milāna Kravceva, viņām 
palīdzēja Kerija Koļesņikova, Amanda Bērziņa 
un citi. Pasākums ieguva nosaukumu “Bērnu 
žūrijas lasītāju stunda”. Sākoties šai grāmatu 
lasīšanai veltītajai pēcpusdienai, meitenes 
jaunāko klašu lasītājiem pastāstīja, kā kļūt 
par Bērnu žūrijas ekspertu un par kurām grā-
matām viņas balsoja. Undīnes vadībā bija sa-
gatavoti vairāki konkursi – jāatšifrē grāmatu 
nosaukumi, jāatrod grāmatas autors. Milāna 
vadīja konkursu, kurā komandām bija jāatrod 
dzejoļa rindas un dzejolis jānolasa.

Bērnu žūrijas lasītāju stunda beidzās ar 
patīkamo daļu, ko sarūpējusi bija Ābeļu bib-
liotekāre Ineta Survillo,– ar apbalvošanu pie 
tējas galda.

Valda Bērziņa, skolotāja

Inetas Survillo foto

Bērnu žūrijas stunda Ābeļu pamatskolā

5.martā Rīgā notika Lielie lasīšanas svētki 
– lasītprasmes veicināšanas programmas „Bēr-
nu, jauniešu, vecāku žūrija 2015” noslēguma 
pasākums, kuru organizēja Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas darbinieki.

Uz šo pasākumu kopā ar bibliotekārēm 
Guntu Jaunzemi un Ģertrūdi Avotiņu devās 
čaklākās grāmatu ekspertes, Zasas vidusskolas 
skolnieces Lita Kokina, Viktorija Bankova, Karo-
līna Kuzmenko (Zasas vidusskolas bibliotēka), 
Sanda Rugaine (Mežzemes bibliotēka), Dana 
un Megija Pabērzas (Kalna pagasta bibliotēka). 

Pasākumā Rīgā piedalījās ap 800 skolēnu 
– grāmatu vērtētāju. Tā kā pasākums bija labi 
organizēts, visi dalībnieki izjuta svētku prieku. 
Katrs dalībnieks dāvanā saņēma kalendāru 
skolēnam un „Limpo” bundžiņu.

Mūsu meitenēm bija brīvbiļetes uz Lat-
vijas Dabas muzeju, kuram šogad aprit 170 
gadu. Muzejā varēja apskatīt dažādas ekspo-
zīcijas – minerāļu, dažādu putnu un dzīvnie-
ku – sauszemes un ūdens. Interesanta bija 
ekspozīcija – izziņas istaba „Par Zemi, Sauli un 

mums”, kā arī ģeoloģijas ekspozīcijas sadaļa 
“Dinamiskā ģeoloģija un ieži”, kurā varēja pie-
dzīvot nebijušas izjūtas – ieklausīties vulkānu 
skaņās, sajust zemestrīces satricinājuma spē-
ku, ielūkoties zvaigžņotās debesīs. Uzkāpjot uz 
vibrogrīdas, bija iespējams sajust zemestrīces 
satricinājumu, pirms tam izspēlējot spēli, atbil-
dot uz jautājumiem par zemestrīcēm. Latvijas 
zīdītāju ekspozīcijā ir apskatāmas gandrīz vi-
sas Latvijas zīdītājdzīvnieku sugas. Daudzas no 
tām iekļautas Latvijas un Eiropas aizsargājamo 
sugu sarakstos. Muzejs ir plašs un sniedz bagā-
tīgu uzziņu. Iesakām to apmeklēt.

Gaismas pils Ziedoņa zālē pulcējāmies 
uz pasākumu, kura laikā tika apbalvoti „Bēr-
nu, jauniešu, vecāku žūrijas 2015” uzvarētāju 
grāmatu autori, ilustratori, izdevēji, tulkotāji. 
Bija interesanti redzēt, dzirdēt lasīto grāmatu 
autorus, par viņiem uzzināt. Lita un Viktorija 
priecājās, ka grāmata R.Dž.Palasio „Brīnums”, 
kurai viņas piešķīra 1.vietu, arī Latvijā kopumā 
ieguva 1.vietu.

No visām izlasītajām grāmatām lasītāji no-

minēja un deva savu balsi tikai tām grāmatām, 
kas bija patikušas vislabāk. + 5 grupā: 1.vieta 
Tjerī Roberešts. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas 
– 2456 balsis; 2.vieta Pija Lindenbauma. Brigita 
un brāļi aļņi – 1418 balsis; 3.vieta Mārtiņš Zu-
tis. Nenotikušais atklājums – 1200 balsis. 9+ 
grupā: 1.vieta Lūse Lāgerkranca. Mana laimī-
gā dzīve – 1919 balsis; 2.vieta Sinika Nopola. 
Tā stunda ir situsi, Risto Reperi – 939 balsis; 
3.vieta Luīze Pastore. Elīna Brasliņa. Pazudušais 
pērtiķis – 567 balsis; 11+ grupā: 1.vieta Kristīne 
Olsone. Stikla bērni – 1496 balsis; 2.vieta Arno 
Jundze. Kristofers un Ēnu ordenis – 673 balsis; 
3.vieta Ieva Samauska. Elīna Brasliņa. Govs 
uz bagāžnieka – 440 balsis; 15+ grupā: 1.vie-
ta R.Dž.Palasio. Brīnums – 545 balsis; 2.vieta 
Volfgangs Herndorfs. Čiks – 333 balsis; 3.vieta 
Sabīne Košeļeva. Rīga – Maskava: 21.gadsimta 
mīlasstāsts – 289 balsis; Vecāku žūrija: 1.vieta 
Māris Bērziņš. Svina garša – 799 balsis; 2.vieta 
Rīka Pulkinena. Patiesība – 233 balsis; 3.vieta 
Daina Tabūna. Pirmā reize – 188 balsis.

Savos iespaidos par pasākumu dalās 4.kla-
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ses skolniece Megija Pa-
bērza: – Man ir prieks, ka 
bērni lasa grāmatas. Kad 
es ieraudzīju Nacionāla-
jā bibliotēkā tik daudz 
bērnu, man bija ļoti liels 
prieks, jo mūsdienās bēr-
ni tikai spēlē telefonos 
spēles un nelasa grāma-
tas. Tur bija bērni, kas ir 
gudri un lasa grāmatas. Es 
visiem ieteiktu lasīt grāmatas.

Mūsu skolas bibliotēka šādā lasītpras-
mes veicināšanas programmā iesaistās 

trešo gadu, gan iegūstot jaunākās, popu-
lārākās grāmatas, gan mudinot skolēnus 
tās vērtēt. Laika periodā no 2015.gada sep-
tembra līdz 2016.gada janvāra beigām BJŽ 
grāmatu kolekciju vērtēja 34 mūsu skolas 
bibliotēkas lasītāji. Visvārāk grāmatu – 17 
– izlasīja 5.klases meitenes Lita Kokina un 
Viktorija Bankova, 7 grāmatas – Aiva Koki-
na (2.kl.), Karolīna Kuzmenko (4.kl.), 6 grā-
matas – Santa Rugaine (5.kl.), 5 grāmatas 
– Krista Rjebece (4.kl.), Ruta Kokina (7.kl.), 4 
grāmatas – Sindija Minalto (1.kl.), Viktorija 
Martinova (3.kl.), Ilgona Pudža (5.kl.), Mārcis 
Putnis (5.kl.), Dāvis Rossinskis (5.kl.), Evelīna 
Jumīte (7.kl.), 3 grāmatas – Endija Alekse-

jeva (1.kl.), Mārcis Gabranovs (1.kl.), 
Markuss Brutāns (2.kl.), Estere Saviča 
(2.kl.), Uvis Aleksejevs (3.kl.), Katrīna 
Ģeidāne (5.kl.), vecāku žūrija – sko-
lotājas Zinta Nagle, Iveta Kliģe, Inga 
Jumīte. Tā kā grāmatas bija tikai vienā 
eksemplārā, cik grāmatu izdosies izla-
sīt, bieži vien bija atkarīgs no laimīgas 
sagadīšanās, vai grāmata ir atnesta 
uz bibliotēku un ir pieejama. Paldies 
visiem lasītājiem! Septembrī sāksim 
lasīt jauno BJŽ 2016 kolekciju!

Zasas vidusskolas bibliotekāre 

Ģertrūde Avotiņa

Autores foto

Kas ir cilvēks, un kur iet viņa gaita? Kāpēc 
mums vajaga uzziedēt un mīlēt, un cīnīties, un 
raudāt, un novīst, un izzust kā vējam, un kāpēc 
pār mūsu trūdiem vajaga rozēm plaukt un jau-
niem radījumiem ar jaunām, karstām sirdīm 
staigāt pa šo godības pilno zemi Tā rakstnieks 
izdevumā „Pārdomās” izteicies jau pirms pirmā 
pasaules kara. Šie „Kāpēc?” katram cilvēkam 
būtu jāpārdomā arī šodien!

Viens no labākajiem Jāņa Akuratera prozas 
darbiem ir „Kalpa zēna vasara”. Darbs sarakstīts 
dzīvojot Norvēģijā. Pirmpublicējums 1908. 
gadā. Darbā daudz krāsainu dabas ainojumu, 
raksturīgi personu portretējumi, cilvēku sav-

starpējo attiecību iejūtīgums. Šis darbs ir him-
na sējēja, zemkopja darba diženumam, svētu-
mam, mīlestības skaistajai varai, cilvēka garīgās 
pilnveides tieksmēm, sapņu un jūtu bagātas 
dvēseles daiļumam.

„Kalpa zēna vasara” ir sapņojums par sen 
aizgājušām jaunības dienām, pilns medus sal-
duma un nedzēšamu skumju. Darbs skatāms 
kā skaista Latvijas dabas glezna. Lasāms kā 
valdzinošs mīlas stāsts. To var izzināt kā lauku 
darbu poētisku enciklopēdiju un uztvert arī kā 
intīmu dvēseles dienasgrāmatu

„Senā vasara pamostas kā brūna nodegusi 
lauku meitene un tiešām aizskar mani ar savu 
roku un smaidu ... Atmiņas šaujas kā bezdelīgas 
ap mani”.

Akuratera kalpa zēns, smagi strādājot, pa-
gurst, taču ar prieku sagaida katru jaunu dienu. 
Tā ir jaunības prieka dziesma, oda jaunu asiņu 
straujumam, ko raksta Akuratera romantiskā 
sirds un skandē kalpa zēns Jānis un citi dzīves 
vēl nenogurdinātie un nesalauztie.

„Bet, kad iedomājos rītdienu, man paliek 
uzreiz priecīgi krūtīs. Rīt būs pavasara saule, sil-
ta, karsta; viņa kāps un cīruļi dziedās, un nupat 
tik puķes sāks ziedēt no katras ceļmalas. Man 
liekas, ka rītdiena ir visa mana dzīves laime, un 
es pakratu galvu un atlieku cepuri pakausī, ne-
zināms prieks mani dīda.”

Meistarīgi izdevies vasarlaika raksturo-
jums.

„Un gaiss pilns putnu, un skaņas ar skaņām 
jaucas un sakliedzas. Mežā tālu rubina rube-
ņi, un viņu dziesmas skan, kā kad ūdeni lietu 

caur pudeles kaklu ārā, skanīga un ātra. Upes 
kārklos velk vālodzes šmaugi un skaisti, un no 
meža purvāja nāk kliedzošas ķīvīšu skaņas, un 
cīruļi tepat kā apreibuši lej bez mēra.”

Akuraters veiksmīgi ieskatās sava perso-
nāža sejās un tajās izlasa arī morāles pamat-
principus, personības garīgo statusu. Salīdzi-
nājumam kalpa meitu – Minnas un Ievas tēlu 
skicējumi. MINNA – „jauna, balta meitene”; 
„gaiša un kaunīga meitene”; „ātri samulst, mīl 
puķes”; ,,locekļi viņai glezni un miesa nenobrie-
dusi”; ,,mazas, glītas kājas un šmaugs augums”; 
,,lokana, daudz strādā”. IEVA – „drukna un sarka-
na, pilnām krūtīm un resnām gūžām”; ,,kliedz 
uz cilvēkiem un kustoņiem”; „puišus nekad 
nesmādē”; „pēc beigta darba gultā, – no gultas 
pie darba – tas ir viss, ko viņa prot”.

Saimnieks Pēteris Grants – „praktiskuma 
un dzīves mācības piesūcies kā dēle ūdens”; 
„kā ķirpis viņš grauza savu dzīvi pamazām un 
prātīgi”. Kalps Mārtiņš – „mierīgs un iet izplēties 
kā meža lācis”; „kāju pirkstiem nagi kā zirgam”; 
„viņš ir ķentaurs, ... zemes stampātājs, pasaules 
nesējs, vērsis”. 

Arī nākotnes skaistās dzīves vīzijas Akura-
tera varoņiem saistās ar lauku un dārzu iekop-
šanu, ar puķu un ābeļu audzēšanu, ar sauli un 
mīlestību, ar saules apspīdētām labības dru-
vām, puķu un ābeļu dārziem, ar mīlestību ap-
starotām cilvēku attiecībām, arī ar mākslas brī-
numa klātbūtni. Zemes apstrādāšanas darbs 
netiek izskaistināts, skaidri parādīts tā grūtums 
un sviedrainība, tomēr šī darba kopējais augs-
tais novērtējums, zemnieka darba jēgas apziņa 

Jānis Akuraters: „Kalpa zēna vasara”

Kopā ar bibliotekāri Guntu Jaunzemi pie 
Nacionālās bibliotēkas.

Dana un Megija Dabas muzejā. Lita, Viktorija un Sanda Dabas muzejā.
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Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo paš-
valdību tīklā

Par projekta „Ceļojums pa J.Akuratera li-
terārā mantojuma takām” izstrādi un iesniegša-
nu AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Zemga-
les kultūras programmas 2016 konkursā

 Par projekta „Sēlijai raksturīgā kulinārā 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
Jēkabpils novadā” izstrādi un iesniegšanu AS 
“Latvijas valsts meži” atbalstītās Zemgales kul-
tūras programmas 2016 konkursā

 Par starptautiska projekta „Sustainable 
Adult on–line Guidance for Educators” /SAGE/ 
(Ilgtspējīgas tiešsasaistes vadlīnijas izglīto-
tājiem) iesniegšanu ERASMUS+ programmā 
stratēģisko partnerību aktivitātē „Sadarbība 
inovāciju veicināšanai un labas prakses ap-
maiņa”

Par pašvaldības autonomo funkciju dele-
ģēšanu biedrībai „Ūdenszīmes”

Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu („Zalaki”, Dignājas pagasts, Jēkabpils no-
vads, kadastra nr.5652 006 0033)

Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu („Saulītes”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads, kadastra nr.56540040086)

 Par derīgo izrakteņu atļaujas izsniegša-
nu AS „Latvijas valsts meži” (AS „Latvijas valsts 
meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004)

Par atļaujas izsniegšanu A.Ķ. zvejai Dau-
gavā ar murdiem 

Par atļaujas izsniegšanu V.M. zvejai Vārz-
gūnes ezerā 

Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības 

 Par grozījumiem telpu nomas līgumā 
(SIA „BENU Aptieka Latvija”, Kleistu iela 24, Rīga)

 Par atļauju sniegt pasta pakalpoju-
mus Kalna pagastā (VAS „Latvijas Pasts”, 
VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta 
„Rīga”, Mārupes novads, LV–1000)

Par īres tiesību piešķiršanu (A.Z.)
Par īres tiesību piešķiršanu (E.R.)
Par Domes priekšsēdētāja dalību piere-

dzes apmaiņas braucienā uz Gruziju
 Par atvaļinājuma piešķiršanu Domes 

priekšsēdētājam
 Par Jēkabpils novada pašvaldības pār-

stāvniecību biedrības „Lauku partnerība „Sēli-
ja”” valdē

Par Jēkabpils novada Kalna pagasta ne-
kustamo īpašumu „Bulīši” (kadastra nr. 5666 

004 0012, „Bites” kadastra nr. 5666 004 0192) 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
Kalna pagastā

Par fi nansiālo atbalstu biedrībai „Latvijas 
Politiski represēto apvienība” politiski represē-
to personu salidojumam 

Par fi nansiālo atbalstu biedrībai „Selonia 
velo”

 Par fi nansējuma piešķiršanu ģimenes 
ārsta prakses telpu kosmētiskajam remontam 
Dunavas pagastā

 Par amata vietu likvidēšanu un jaunas 
amata vietas izveidošanu

Par fi nansiālo atbalstu biedrībai „Sporta 
klubs „Slīterāni””

 Par nekustamā īpašuma „Radžusalas”, 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 
atsavināšanai
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

mājaslapā 

www.jekabpilsnovads.lv,

 augšā izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, 

sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Par nekustamā īpašuma „Daugavkrasts”, 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu 
izsolē

Par īres tiesību piešķiršanu (A.M.)
Par īres tiesību piešķiršanu (V.O.)
 Par medību tiesību nomu (Mednieku 

klubs „Bebris”)
 Par medību tiesību nomu (Mednieku 

klubs „Zosu Pļava”)
Par zemes nomu Leimaņu pagastā (SIA 

„Brēķu studenti”)
Par zemes nomu Zasas pagastā (AS „Tele-

kom Baltija”)
Par atļaujas izsniegšanu P.M. zvejai Vārz-

gūnes ezerā
Par atļaujas izsniegšanu G.C. zvejai Dau-

gavā ar murdiem 
Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (M.K.) 
 Par zemes gabala platības precizēšanu 

(Dunavas pagastā)
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

Leimaņu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu („Liepkalni”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-

šanu („Kuplejas”, Rubenes pag., Jēkabpils nov.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu („Jaunzemnieki”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.) 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jē-

kabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītī-
bas atbalsta centru

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaun-
sardzes un informācijas centru

Par Jēkabpils novada 2016. gada NVO ini-
ciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu

 Par telpu nomas maksu Ābeļu Tautas 
namā

Par smilts un smilts – grants ieguves ce-
nas noteikšanu pašvaldības grants atradnēs

Par atbalstu fondam „Sibīrijas bērni” un 
dokumentālās fi lmas izrādīšanai

 Par fi nansējuma piešķiršanu leģionāru 
atceres pasākumam

 Par grozījumiem Jēkabpils novada do-
mes 27.11.2014. lēmumā Nr.264 „Par komisijas, 
darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūša-
nu īpašumā, izveidošanu”

 Par atļauju savienot amata pienākumu 
pildīšanu (Gints Audzītis)

 Par atļauju savienot amata pienākumu 
pildīšanu (Olita Spēka)

 Par atļauju savienot amata pienākumu 
pildīšanu (Edvīns Meņķis)

Jēkabpils novada domes februāra sēdē skatītie jautājumi

Jēkabpils novada domes marta sēdē skatītie jautājumi

visu laiku paliek spēkā un netiek apšaubīta
„Kalpa zēna vasara” ir viens no populārāka-

jiem latviešu literatūras sacerējumiem, blakus 
K. Skalbes „Kaķīšu dzirnavām” un J. Jaunsudra-
biņa „Baltajai grāmatai” Darbs izdots neskaitā-
mas reizes un tulkots daudzās valodās.

Ar rakstnieka Akuratera darbiem lieliski 
varam veikt jaunatnes audzināšanu Latvijas 
dabas skaistuma izpratnē, nacionālo un pat-
riotisko jūtu nostiprināšanā. Neviens skepti-
ķis vai pesimists, kurš kaut mazliet pašķirstījis 
Akuratera darbus,, to nevar noliegt. Viegli jau ir 
aizbildināties. Tas nav skolu mācību program-
mā? Šis roku darba cildinājums jau ir vēsture! 
Bet vēsture un senču tikumi jau ir viens no au-

dzināšanas pamatiem. Vai kāds mums to liedz? 
Nē! Mums pašiem trūkst gribas. Pusgadsimtu 
valsts vara Latvijā kultūru centās socializēt, at-
ļaujot sīkus nacionālos noformējumus. Arī tad 
radās drosmīgi „vadošie” darbinieki, kuri gribē-
ja pavērt brīvu ceļu nacionālajai kultūrai. Toreiz 
! Toreiz tas bija pat dzīvības jautājums. Minēšu 
vienu momentu no tikko izdotās Voldemāra 
Hermaņa grāmatas „Zem LKP kupola” par sēlpi-
lieti LKP Latvijas 2. sekretāru Vili Krūmiņu.

Atskatoties uz „Hrušķova atkušņa” gadiem 
Latvijā, viņš ar aizrautību runā par latviešu kul-
tūras mantojuma saglabāšanu. „Visā savā no-
zīmībā augšāmcēlās Aspazija, Plūdonis, Bārda, 
Akuraters, Jaunsudrabiņš, Skalbe. Jaunā un pil-

nīgā skanējumā pavērās Raiņa diženums”, stās-
ta Krūmiņa kungs, bez liekas kautrības izceļot 
paša līdzdalību un ieguldījumu..

Skolu direktori, skolotāji un pašvaldību 
darbinieki!

Atradīsim brīvu laiku un gribu Akuratera 
darbu popularizēšanā savās darba vietās!

Organizēsim skolēnu un iedzīvotāju pie-
dalīšanos Ābeļu pagasta izsludinātajā eseju un 
zīmējumu konkursā!

Organizēsim piedalīšanos rakstnieka Jāņa 
Akuratera 140. jubilejas svinībās Ābeļos 20. 
augustā!

Arnolds Jakubovskis
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Februāra beigās un marta sākumā Jē-
kabpils novadā tika izsludināts konkurss uz 
jaunatnes lietu–projekta speciālista vakanci. 
Līdz šim šāds amats pašvaldībā nav bijis. 25 
kandidātu konkurencē par piemērotāko tika 
izraudzīta Jurgita Bareika.

Jurgita par dzimto vietu sauc Dignājas 
pagastu, bet kādu laiku dzīvojusi Rīgā un 
izmēģinājusi arī iespējas ārpus valsts robe-
žām. 

Kā Jurgita izlēma pieteikties jaunatnes 
lietu speciālista amatam? „Cilvēks ir fobiska 
būtne, mēs baidāmies no visa jaunā, nezi-
nāmā, bet izkāpšana no komforta zonas nes 
dzīvē jaunas iespējas. Ceļš līdz jaunatnes 
lietu speciālista amatam bija pārdomāts, jo 
vēlējos attīstīt sevi, apgūt un pierādīt sevi 

jomās, kuras mani interesē,” teic jaunā spe-
ciāliste. 

Jurgita arī pati ir jauniete, tādēļ apzinās 
galvenās problēmas un saredz arī iespējas: 
„Līdz šim vairāk esmu līdzdarbojusies kā 
dalībnieks, tādēļ šī ir lieliska iespēja iegūt 
pieredzi organizatores lomā. Mūsu novadā ir 
lieliski jaunieši, tādēļ es domāju,ka mēs spē-
sim, sadarboties un mācīties viens no otra.”

Jurgitas mērķis, darbojoties šajā amatā, 
ir nevis uzspiest jauniešiem iesaistītes, bet 
gan sniegt viņiem jaunas iespējas: „Protams, 
uzsākot darbu, katrs izvirza grandiozas vī-
zijas, reizēm pat utopiskas, tomēr es ceru, 
ka pēc kāda laika, atskatoties uz paveikto, 
redzēšu pozitīvus rezultātus.  Viens no pri-
mārajiem uzdevumiem ir veicināt jauniešu 

vēlmi iesaistīties un līdz-
darboties, kā arī uzla-
bot komunikāciju starp 
pašvaldību un jaunatni. 
Man sķiet, ka viens no 
svarīgākajiem ceļiem, kā 
veicināt novada attīstību, 
ir iesaistīties ikvienam, iz-
teikt savas idejas, un tad 
arī kopā strādāsim, lai tās 
realizētu.”

Jurgita zināšanas ir gu-
vusi, studējot Rīgas Stradi-
ņa universitātē, multime-
diju komunikācijas studiju 
programmā. Paralēli studi-
jām iesaistījusies dažādos 

konkursos un projektos, apguvusi jaunas 
zināšanas, apmeklējot lekcijas un izstādes. 
Kā galvenās interešu jomas Jurgita min kino, 
teātri un mākslu, tādēļ cer, ka laika gaitā iz-
dosies ieviest jaunas tradīcijas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Jēkabpils novadā. 

Vēlam Jurgitai veiksmi un izdošanos, un 
aicinām iedzīvotājus, īpaši jauniešus, aktīvi 
sadarboties ar jauno darbinieci, vērsties pēc 
padoma, un kopā īstenot visdažādākās ide-
jas!

K.Sēlis

Jurgitas personīgā arhīva foto

Jēkabpils novadā darbu uzsākusi 
Jaunatnes lietu – projektu speciāliste

Kontaktinformācija:
Mob. tel. 29354160

e-pasts: jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv

Raiti dejas soļi 5.martā piepildīja Zasas kul-
tūras namu, kur pulcējās jauniešu un vidējās 
paaudzes deju kolektīvi no Jēkabpils, Ābeļiem, 
Leimaņiem, Rubeņiem, Ilūkstes un Zasas. Kon-
certā „Sadancis pie Amora”, ko vadīja Zasas vi-
dējās paaudzes deju kolektīva „Solis” dalībnieki, 
dejotāji sniedza klātesošajiem tautiskas noska-
ņas un mīlestības pilnu vakaru, kura temats bija 
„Ak, sievietes, sievietes!” 

Sadancī ar priekšnesumiem priecēja 8 
deju kolektīvi: „Ance” no Ilūkstes, „Rasa” no Ru-
beņiem, „Kaupre” no Ābeļiem, „Deldze” no Lei-
maņiem, „Delveri” un „Delverēni” no Jēkabpils, 
kā arī mājinieki no Zasas „Landi” un sadanča 
rīkotāji „Solis”.

Galvenie pasākuma mērķi tika sasniegti 
- pasākuma apmeklētāji aizgāja mājās ar ie-
gūtām pozitīvām emocijām, bet paši dejotāji 
jautrā un draudzīgā atmosfērā ballējās līdz rīta 
gaismai! Ir patiess prieks, ka dejotāji turas kopā, nedēļas nogalēs no sirds ļaujo-
tiess aizraujošam un pozitīvam vaļaspriekam – tautas dejām! 

Paldies ikkatram, kurš piedalījās pasākuma tapšanā! Uz tikšanos arī 2017. 
gada „Sadancī pie Amora!”

Zasas kultūras nama vadītāja Krista Cankale

G.Pērkones foto

Sadancis pie Amora

Jautrākai dzīveiJautrākai dzīvei

Zīmēja K.Sēlis
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Pēc vairāku gadu pārtraukuma Jēkabpils 
novada Kalna pagasta sporta kompleksā “Pils-
kalni” atgriezies folkreiss – Latvijas Automobiļu 
federācijas Folkreisa Ziemas kausa pēdējā pos-
mā 27. februārī piedalījās 30 sportisti no visas 
Latvijas. Notikums īpašs arī tādēļ, ka tās bija 
pirmās sacensības nesen labiekārtotajā trasē.

“Pilskalnu” trases īpašnieks Vilnis Grandāns 
stāsta: “Mēs nolīdzinājām laukumus, paplašinā-
jām trasi, uzlikām ierobežojumus. Vēl jau darbi 
turpināsies arī vasarā. Tā nopietni mēs šim dar-

bam ķērāmies klāt tikai pagājušajā vasarā. Ir 
nomainīta trases konfi gurācija, bet vēl jāuzlabo 
nožogojumi un segums.”

Atjaunoto trasi pozitīvi vērtē gan iesācēji, 
gan jau pieredzējuši folkreisa braucēji.

Sacensību dalībnieks no Rīgas Edijs Ošs 
stāsta: “Šajā trasē esam pirmo reizi, līdz ar to 
tas mums ir kaut kas jauns. Pirmais iespaids ir 
ļoti labs. Latvijas čempionāts, kas būs šogad, 
domāju, būs ļoti labs. Šeit viss ir noorganizēts 
patīkami, cilvēki ir centušies, sagatavojuši trasi.”

Kaspars Cikmačs no Jelgavas saka: “Trase 
ir ļoti forša, interesanta, patika tas, ka pie līku-
miem ir uzkalniņš, līdz ar to var iet nedaudz 
ātrāk nekā parasti. Patika.”

Sandris Vigulis no Ogres stāsta: “Pirmo reizi 

šajā trasē braucu. Ledus, dubļi, 
viss kopā. Diezgan liels izaici-
nājums jaunajiem. Es ar auto-
sportu nodarbojos aptuveni 
gadu, bet interese sākās jau 13 

gadu vecumā, kad skatījos un visu laiku cerēju, 
ka dabūšu mašīnu un varēšu kaut kur braukt. 
Kad bija iespēja, tad to izmantoju.”

Folkreiss ir autokrosa sacensības vieglajām 
sērijveidā ražotām automašīnām. Sportisti uz-
sver, ka tas ir ļoti interesants autosporta veids, 
kas ir arī daudz pieejamāks fi nansiāli.

Viesturs Saukāns no Jelgavas novada 
skaidro: “Folkreiss ir demokrātisks un fi nansiāli 
pieejams, cik jau vispār autosports var būt fi -
nansiāli pieejams. Šī ir laba iespēja pamēģināt. 
Ja, teiksim, gribas braukt autokrosā, ir skaidrs, 
ka, lai to darītu konkurētspējīgi, tās ir ļoti lielas 
izmaksas. Tas ir diezgan briesmīgi – tērēt lielus 
līdzekļus tikai, lai vienkārši pamēģinātu, vai tas 
patīk, vai nepatīk. Folkreiss ir iespēja par salīdzi-

noši mazu naudu nopirkt mašīnu. Jebkuru ma-
šīnu var par 950 eiro nopirkt, iekāpt un pamē-
ģināt. Ja patīk, brauc tālāk, būvē krosa mašīnu, 
sāc tērēt naudu. Ja nepatīk, nebrauc.”

Sacensību organizēšanu fi nansiāli atbalstī-
ja Jēkabpils novada pašvaldība. “Pilskalnu” tra-
sei šīs bija ļoti nepieciešamas pārbaudes sacīk-
stes pirms vasarā gaidāmā Latvijas autokrosa 
čempionāta posma.

Sandra Paegļkalne

O.Plūgas foto

Jēkabpils novada Kalna pagastā sporta kompleksā 
“Pilskalni” atgriezies folkreiss

Sestdien, 27. februārī, Rugājos, Rugāju sporta centrā, norisinājās Lat-
vijas Kausa 2. posms, kurā ar veiksmīgiem startiem startēja arī Jēkabpils 
komanda.

Vīriešu grupā 1. vietu izcīnīja Valērijs Cvetkovs, svara kategorijā līdz 
85 kg, junioru grupā, svara kategorijā līdz 68 kg, 3. vietu izcīnīja Jāņa 
Āboliņa sporta kluba debitants Jānis Bērtulis, savukārt Zane Viliška ju-
nioru grupā, svara kategorijā līdz 58 kg ieguva 2. vietu, bet jauniešu gru-
pā kļuva par 1. vietas ieguvēju. 2. vietu jauniešu grupā ieguva Artjoms 
Kornijčuks, svara kategorijā līdz 73 kg.

Jēkabpilieši piedalījās arī komandu stafetēs, kur guva teicamus re-
zultātus. Vīriešu stafetē startēja Vladislavs Voitehovičs, Valērijs Cvetkovs 
un Edgars Melderis un godam izcīnīja 1. vietu, pārspējot RTU komandu, 
kas jau ilgu laiku ir plūkusi uzvaras laurus. Junioru stafetē startēja Artūrs 
Voitehovičs, Henrijs Sidorenkovs, Artjoms Kornijčuks un Jānis Taukulis, 
iegūstot 3.vietu. Deviņu komandu konkurencē juniori ieguva 3. vietu.

Sacensību noslēgumā notika arī Latvijas Svarbumbu Celšanas Aso-
ciācijas valdes kopsapulce, un tur mūsu treneris, Ņikita Sekretovs, tika 
ievēlēts par Nacionālo sacensību galveno tiesnesi. Pateicību par atbal-
stu izsakām Jēkabpils Sporta Centram.

Zane Viliška

Aizritējis Latvijas Kausa 2. posms svarbumbu celšanā
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Piektdien, 26. februārī, Dunavā tika atklāts 
Jēkabpils novada Zolītes 2016. gada čempio-
nāts, kas pulcēja 51 dalībniekus no visiem 7 
pagastiem. Tika izspēlētas 6 kārtas (katrā kārtā 
pa 20 partijām), kur pirmās 6 vietas sadalīja: 
1. vieta – Jānis Vilks (Ābeļu pagasts), 2. vieta – 
Andrejs Visnops (Rubeņi), 3. vieta – Juris Kalniš-
kāns (Kalna pagasts), 4. vieta – Ivars Nazarovs 
(Kalna pagasts), 5. vieta – Kaspars Štolnieks 
(Rubeņi) un 6. vieta – Armands Stanks (Kalna 
pagasts). Par vislielāko „Zolmani” tika godināts 
Jānis Isaks (Leimaņu pagasts), kurš atklāšanas 
vakarā uzvarēja 6 „Zoles”. Pagastu ieskaitē tika 
saskaitīti 4 labākie spēlētāju punkti no katra 
pagasta, un pirmās 1. vietā ierindojās Kalna 
pagasts, 2. vietā – Ābeļu pagasts un 3. vietā – 
Zasas pagasts. 

Prieks, ka Jēkabpils novada zolītes čempio-
nāts pulcē tik daudz dalībnieku, un ka tajā ie-
saistās arvien jauni spēlētāji no visiem novada 
pagastiem un čempionāts aizrit veselīgas kon-
kurences un sportiskas draudzības gaisotnē.

4. martā, Dignājā, piedaloties rekordlielam 
dalībnieku skaitam, norisinājās 2016. gada zolī-
tes 2. posms, kopā pulcinot 66 dalībniekus no 
mūsu 7 pagastiem, kā arī čempionātā pirmo 
reizi startēja komanda no Biržiem. 

Izspēlējot 120 partijas, 2. posma veiksmī-
gākie vakara spēlētāji bija: 1. vieta – Uldis Strēl-
nieks (Dunavas pagasts), 2. vieta – Guntis Vītols 

(Birži), 3. vieta – Mārtiņš Ziners (Zasas pagasts), 
4. vieta – Māris Rusiņš (Dignājas pagasts), 5. 
vieta – Imants Šļumba un 6. vieta – Armands 
Stanks. Vislielākā „Zolmaņa” titulu ieguva Mār-
tiņš Makoveckis, kas uzvarēja 9 „Zoles”. Pagastu 
ieskaitē triumfēja mūsu čempionāta ciemiņi 
no Biržiem, 2. vietu izcīnīja Dignājas pagasts un 
3.vietu – Kalna pagasts.

18. martā Rubenes pagasta kultūras namā 
norisinājās Zolītes čempionāta 3. posms, kas 
pulcēja 66 dalībniekus no mūsu novada pa-
gastiem, kā arī piedalījās komanda no Biržu 
pagasta. 

 Spēlētāji no dažādiem pagastiem viens 
otru jau iepazinuši no regulārajiem zolītes 
čempionāta posmiem, tāpēc, ierodoties Rube-
ņos, cits citam spiež roku, vēl veiksmi un pārru-
nā iepriekšējā posma veiksmes un neveiksmes. 
Veiksmīgākie 3.posma dalībnieki individuālajā 
kategorijā bija: 1.vieta – Viesturs Mikulāns (Dig-
nāja), 2.vieta – Uldis Strēlnieks (Dunava), 3.vieta 
– Jānis Spule (Leimaņi), 4.vieta – Aivars Valters 
(Dunava), 5.vieta – Kristaps Vanags (Leimaņi) 

un 6.vieta – Modris Iraids (Zasa). Par posma 
lielāko „Zolmani” tika godināts Guntars Dadei-
ka (Zasa), kurš tajā vakarā izspēlēja 9 „Zoles”. Šī 
posma pagastu ieskaitē vislabāk veicās Dig-
nājas pagasta komandai, 2.vietu dalīja Zasas 
un Leimaņu pagasts, 3.vietā ierindojās Ābeļu 
pagasts. Īpaši tika godinātas Elīna Caune (Kal-
na pagasts) un Ieva Kokina (Zasa), kas šogad 
zolītes čempionātā startēja pirmo reizi un aiz-
stāvēja daiļā dzimuma zolītes spēlmaņu godu.

Atgādinām, ka šogad norisinās 6 Zolī-
tes čempionāta posmi, kur tiks noskaidroti 
24 labākie spēlētāji. Lai piedalītos fi nālā, tiks 
vērtēti 4 posmu labākie rezultāti. Fināls nori-
sināsies Kalna pagasta kultūras namā 6. maijā 
plkst.19.00. 

Tiekamies Leimaņu tautas namā jau 1. ap-
rīlī !

Ar rezultātiem var iepazīties novada mājas-
lapā, sporta aktualitāšu sadaļā.

Jēkabpils novada sporta organizatore 

Baiba Čākure

Autores foto

Sācies Jēkabpils novada 2016. gada Sācies Jēkabpils novada 2016. gada 
Zolītes čempionātsZolītes čempionāts

Ik gadu tiek noteikts Latvijas pašvaldību 
e-indekss, un pēdējo gadu mērījumi liecina, 
ka pašvaldību digitālā vide ir attīstījusies. Mē-
rījums iegūts, apkopjot informāciju par pašval-
dību e-vides infrastruktūru, interneta resursu 
popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un lī-
meni, informācijas sistēmu un datu drošību, kā 
arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm 
katrā no pašvaldībām.

Mērījumā piedalījās visas 119 Latvijas paš-
valdības. Mūsu novads tika vērtēts mazo nova-
du grupā (ar iedzīvotāju skaitu zem 7000). 61 
mazā novada konkurencē kopvērtējumā esam 
ierindojušies 8. vietā. Salīdzinājumā ar 2014. 
gadu, novads pakāpies par 5 vietām.

Pēc pašvaldības nodrošināto iedzīvotājiem 
brīvi pieejamo datoru skaita uz 1000 iedzīvo-
tājiem, esam augstajā 2. vietā starp visām 119 
pašvaldībām, ar 11,19 datoriem uz 100 iedz., 
turpat aiz Rugāju novada (15,5 uz 1000). Šeit 
liels paldies jāsaka pagājušajā gadā novadā īs-

tenotajam ERAF projektam „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība Jēkabpils novada paš-
valdībā”.

Pašvaldības interneta resursu popularitā-
tes un cilvēku prasmes ziņā esam kaut kur pa 
vidu – 36. vietā. Pēc sekotāju skaita pašvaldību 
profi liem sociālajos tīklos – 21. vietā, ar 221 se-
kotāju uz 1000. Kopējais sekotāju skaits 1146.

Bezdarbnieku īpatsvars, kas pēdējo 36 mē-
nešu laikā ir apmeklējuši darba meklētājiem 
domātās NVA datorapmācības programmas, 
ir ļāvis mums mazo novadu grupā ierindoties 
vien 36. vietā, ar 2,1 mācekli uz 1000 iedzīvo-
tājiem.

Pēc NVA datorapmācības programmu, kas 
nav paredzētas darba meklētājiem, apmeklē-
tāju skaita (pēdējo 36 mēnešu laikā) pret paš-
valdības iedzīvotāju skaitu, esam ierindojušies 
19. vietā.

Ļoti labi ir e-pārvaldes rādītāji. Šajā katego-
rijā mazo novadu grupā esam augstajā 6. vie-

tā. Pēc pašvaldību ienākošās korespondences 
(iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumi/ 
pieprasījumi) īpatsvara, kas saņemts elektro-
niski pēdējo 12 mēnešu laikā, esam 33. vietā. 
Pēc pašvaldību elektroniski saņemtās ienāko-
šās korespondences īpatsvara, kas bija paraks-
tīta ar elektronisko parakstu, esam 10. vietā. 
Pēc pašvaldības mājaslapā pieejamo ar paš-
valdības sniegtajiem pakalpojumiem saistītu 
veidlapu sagatavju skaita esam 12. vietā ar 27 
veidlapām, bet pēc pašvaldības mājaslapā pie-
ejamo pašvaldības sniegto pakalpojumu ap-
rakstu skaita – 10. vietā no 61. Pēc dzīvesvietas 
elektroniskās deklarēšanas rādītājiem esam 20. 
vietā, pēc nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu 
elektroniskās izsūtīšanas rādītājiem – 42. vietā, 
bet pēc pakalpojumu aprakstu skaita publisko 
pakalpojumu reģistrā Latvija.lv – 10. vietā. 

Plašāk ar pētījuma rezultātiem var iepazī-
ties portālā eindekss.lv

K.Sēlis

Jēkabpils novadam labi rādītāji pašvaldību e-indeksā



Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.
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Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils–novads/
twitter. com/JekabpilsNovads

Tu aizej prom pa 
krāšņo ziedu ceļu.
Uz mūžību!
Šalc egles, priedes, bērzs.
Un kādā mājā, kādā istabiņā
Gan tavas balss, gan tavu soļu trūkst.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā februāra mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Anfi mova Aina

25.07.1941 – 15.02.2016
Kaktinieks Vilnis

08.07.1970 – 14.02.2016
Čečkina Zelma

15.02.1921 – 08.02.2016
Dāboliņa Vilma

18.09.1924 – 21.02.2016
Stolnieks Artis

15.09.1972 – 14.02.2016
Zaičenkina Ilga

09.03.1942 – 25.02.2016
Līcīte Arita

15.03.1987 – 17.02.2016
Pļaviņš Jānis

14.11.1940 – 13.02.2016

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

2016. gada aprīlī2016 gada aprīlī
Jēkabpils novada kultūras sarīkojumiJēkabpils novada kultūras sarīkojumi

Mazais pērļu gliemezīti,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā februāra mēnesī  reģistrētas 

3 dzimšanas:

LAURA, JĀNIS, MIĶELIS

To mīlas dzirksteli, kas sirdī krita,
No dzīves aukstiem vējiem sargājiet.
Lai nedziest tā, lai neiedegas cita,–
Ceļš, kopā sākts, līdz galam jānoiet.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā februāra mēnesī  reģistrētas 

10 laulības.

Ābeļu pagasts
09.04. plkst. 13.00 Ābeļu Tautas namā 

senioru pēcpusdiena 
22.04. plkst. 14.00 laukumā pie šūpo-

lēm atrakciju un rotaļu pēcpusdiena bēr-
niem 

Dignājas pagasts
23.04.plkst. 19.00 Dignājas pamat-

skolas zālē tematisks pasākums “Aprīļa pi-
lieni”

Dunavas pagasts
16.04. Dunavas skolā–tradīciju zālē iz-

rāde .J.Jaunsudrabiņš “Ansis auns” .Viesojas 
Krustpils novada Zīlānu amatierteātris “Pa-
tapa”

Kalna pagasts
30.04. plkst. 20.00 kultūras namā te-

ātra izrāde. Viesojas Vietalvas amatierteātris 
plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa “Pēc 

pusnakts”

Rubenes pagasts
23.04. plkst. 19.00 kultūras namā tra-

dicionālais joku koncerts “Raibais karuselis” 
(raibu raibos deju rakstus dejos tautas deju 
kolektīvi)

Zasas pagasts
15.04. plkst. 20.00 kultūras namā Za-

sas amatierteātra izrāde “Pīles lidojums”. 
Režisore Ieva Malteniece.

plkst. 22.00 Balle

Leimaņu pagasts
22.04. Leimaņu Tautas namā Leimaņu 

pagasta senioru pēcpusdiena

Citi pasākumi:
30.04. plkst. 14.00 Dignājas 

sabiedriskajā centrā marmorēšanas 
nodarbība (Vada Dace Tropa)

Ābeļu tautas namā rokdarbnieču 
klubiņa “Bitītes” aktivitātes:

04.04. plkst. 10.00 Šalles veido-
šana uz dakšas

11.04. plkst. 10.00 Klūdziņu pī-
šanas nodarbība

18.04. plkst. 10.00 Dekupāža 
un oregami veidošana

25.04. plkst. 10.00 Šūšanas no-
darbība

AICINA AICINA 
ATJAUNOT ATJAUNOT 

SENAS SENAS 
TAUTISKĀS TAUTISKĀS 

JOSTASJOSTAS
Varbūt Tev mājās glabājas kāda 
ģimenē mantota tautiskā josta 

no seniem laikiem? 
Jēkabpils novada – sevišķi 

Ābeļu, Dignājas un Sudrabkalna 
un Slates puses – iedzīvotāji 

tiek aicināti meklēt un iesniegt 
izpētei austas senās jostas 
vai to fragmentus, tādejādi 

iepazīstot kādreiz apvidū austo 
jostu dažādību un aušanas 

paradumus. Tām tiks veidotas 
kopijas, un jostu reprodukcijas 
ar informāciju, no kurienes tās 

nākušas, iesniegtas novada 
muzejam. Oriģinālās jostas tiks 

atdotas īpašniekiem.
Plašāka informācija 
vēršoties pie Valijas 

Flanderes Dunavas pagastā, 
mob. tel. 26208125.


