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Apmeklētājiem durvis ver atjaunotais 
Raiņa muzejs “Tadenava” 

Ar trio “Mediante” pārstāvju uzstāšanos 
Jēkabpils novada Tadenavā sākās atjaunotā 
Raiņa muzeja prezentēšana apmeklētājiem. 
“Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar 
memoriālo muzeju apvienību īstenoja Eiro-
pas ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta 
fi nansēto projektu un restaurēja visu muzeja 
kompleksu. Tagad ir pabeigta arī jaunā muze-
ja ekspozīcija, ko veidojuši muzeja speciālisti 
sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi. Ekspozī-
cijā viss balstīts uz rotaļu elementiem. Inese 
Zandere stāsta: “Šo muzeju no laika gala vis-
vairāk ir apmeklējuši skolēni. Parasti uz me-
moriālajiem muzejiem brauc vai nu vecāki 
ar bērniem, vai klases. Es, protams, cienu arī 
tos muzejus, kuros bērniem ir jāstāv, jāskatās 
pa labi un pa kreisi un jāklausās, ko stāsta 
gids, bet šajā mājā nav saglabājušies īsti, reā-
li priekšmeti no Raiņa dzimtas laikiem. Tikai 
pati ēka ir piemineklis dzimtai, jo to tiešām 
ir uzcēlis Raiņa tēvs. Memoriālo muzeju ap-
vienības pārstāvji domā, ka nevajag mānīties 
ar autentiskumu. Tas neko nedod. Rainis šeit 
ir bijis bērniņš, pie tam mazs bērniņš, tādēļ ir 
svarīgi tiem bērniem, kas atbrauks šeit, ļaut 
darīt to, ko viņi vislabāk prot un kas viņiem ir 
galvenais darbs, – tā ir spēlēšanās.”

“Tadenavas” muzeja ekspozīcijā nudien 
nav vietas pasīvai stāvēšanai malā. Šeit kat-
rā telpā ir dažādas spēles, caur kurām var 
izzināt Raiņa pasauli, un ikvienā no tām jā-
izmanto maza koka bumbiņa, ko muzeja ap-
meklētājs paņem ierodoties un kas pavada 
viņu visu ekspozīcijas apskates laiku. Inese 
Zandere skaidro: “Tās mazās koka bumbiņas 
šeit simbolizē sauli, kas ripo visu cauru dienu 
pa debesjumu, kā Raiņa dzejolī. Rainis ļoti 
uzsver to, ka saule ir galvenais iespaids no 
viņa bērnības Tadenavā.” 

Raiņa muzeja “Tadenava” vadītāja Agne-
se Timofejeva saka: “Šeit viss ir ļoti radoši. Var 
caur spēlēm, caur rotaļām iepazīt Raiņa dzī-
vi un daiļradi. Gidam šeit, protams, vienmēr 
būs jābūt klāt, lai palīdzētu, lai paskaidrotu.” 

Ekspozīcijas un telpu iekārtošanas pro-
jektu izstrādāja un autoruzraudzību veica 
dizaina birojs “H2E”, bet realizēja SIA “MD 
Noass”. Apmeklētājiem pirmie iespaidi par 
redzēto ir pozitīvi. Rīdziniece Una saka: “Man 
šķiet interesants pats fakts, ka muzejs šodien 
tiek atvērts. Es vēl neesmu visu apskatījusi, ti-
kai pirmās istabas, bet tas ir ļoti intriģējoši, kā 
mūsdienīgā veidā veidot muzeju. Domāju, ka 
tas ir pilnā mērā izdevies, to jau rāda pirmās 
istabas.” 

Laura no Rīgas saka: “Šeit ir ļoti intere-
santa spēle – Raiņa dzīves gājums labirinta 

veidā. Tas ir interesanti, ka visur iesaistītas 
koka bumbiņas.”

Līvāniete Alīne saka: “Es šeit esmu pirmo 
reizi, un man ļoti patīk. Manuprāt, tas ir ļoti 
forši, ka visur ir spēles motīvs, jo arī pašiem 
mazākajiem ir tiešām interesanti.”

Ir padomāts ne tikai par bērniem, bet arī 
pieaugušajiem, kuri var izzināt Raiņa dzīvi un 
daiļradi, iepazīstot muzejā apkopotos video 

materiālus. 
Muzejs “Tadenavā” atvērts no 15. maija 

līdz 31. oktobrim, tas strādā trešdienās, ce-
turtdienās, piektdienās, sestdienās un svēt-
dienās no pulksten 10:00 līdz 17:00. 

Sandra Paegļkalne,

SIA “Vidusdaugavas televīzija” 

korespondente
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Mainās pedagogu 
mēneša darba 
samaksas noteikumi

Jūlija sēdē Jēkabpils novada dome 
lēma par izmaiņām pirmsskolas izglītības 
pedagogu mēneša darba algās. Tās mainās, 
vadoties pēc Ministru kabineta (MK) notei-
kumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” 43. punkta nosacījumiem. Sēdē 
par šo jautājumu ziņoja Jēkabpils novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Elga 
Ūbele.

Noteikts, ka Jēkabpils novada izglītības 
iestāžu pedagogu (izņemot bērnu no pie-
cu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos 
pirmsskolas izglītības pedagogus) mēneša 
darba likme no 2016. gada 1. septembra 
būs 620 eiro.

Savukārt šo pašu MK noteikumu 35. 
punkts un to 5. pielikums, kas izstrādāts, 
vadoties pēc Latvijas izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības priekšlikuma, 
paredz, ka ieteicamā pedagogu darba slo-
dzes aprēķināšana notiek atbilstoši vidējam 
izglītojamo skaitam klasē vai grupā un mā-
cību priekšmetam.

Jēkabpils novadā ir divas izglītības ies-
tādes, kurās vidējais izglītojamo skaits klasē 
ir mazāks nekā pieci audzēkņi (ieteiktais – 
pieci līdz deviņi audzēkņi klasē). Kā norā-
dīja E.Ūbele, ja vadītos pēc jaunajiem MK 
noteikumiem, šo klašu skolotāji paliktu bez 
samaksas par klases audzināšanu, burtnīcu 
labošanu, konsultācijām un gatavošanos 
stundām.

Līdz ar to Jēkabpils novada pašvaldība 
nolēmusi izdalīt izglītības iestādes ar vidējo 
izglītojamo skaitu klasē līdz četriem izglī-
tojamajiem un pedagogu darba slodzes 
aprēķinā iekļaut stundas burtnīcu laboša-
nai, klases audzināšanai, individuālajam 
darbam/konsultācijām un gatavošanos 
stundām.

Ilze Bičevska,

laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste

Vai atļaut medīt Dubultu dīķī?

Lemjot par medību tiesību nomas 
atļauju mednieku biedrībai „Vidsalietis”, 
Jēkabpils novada domes deputāti pauda 
pretrunīgus viedokļus.

Kopumā biedrība no pašvaldības vē-
lējās iznomāt medību tiesības 12 objek-
tos. Bet iebildumus biedrības pārstāvis 
A.Baranovskis saņēma par vienu – pašval-
dības nekustamo īpašumu „Dubultu dīķis” 
9 ha platībā.

Deputāts Gints Audzītis norādīja, ka 
viņš un citi makšķernieki, sēžot pie šī dīķa 
un makšķerējot, nejūtas droši, jo tur šau-
dās mednieki. Savukārt deputāte Sandra 
Vecumniece norādīja uz nesmukumiem, ko 
mednieki esot pieļāvuši agrāk: vietējie ie-
dzīvotāji vienā reizē dīķī ievērojuši peldam 
nošautu, bet nesavāktu bebru, bet citā rei-
zē kāds esot šāvis un arī nošāvis dažus šajā 
ūdenstilpnē esošos gulbjus.

Dažs šaudās tāpēc, ka tam patīk šau-
dīties. Un es zinu, kurš to darīja, - norādīja 
S.Vecumniece.

To, ka putnu šaušanā varētu būt 
vainīgs kāds no vietējiem medniekiem, 
A.Baranovskis kategoriski noliedza, sakot, 
ka viņš gādā par kārtību savā kolektīvā. 
Viens no iemesliem, kādēļ „Vidsalietis” vē-
loties iegūt šo medību tiesību nomu, tieši 
esot vēlme nepieļaut, lai dīķa apkārtnē 

medītu pie vietējā kolektīva nepiederoši cil-
vēki. Tapat viņš norādīja, ka arī ar bebriem, 
ja tie savairojas par daudz, karot spēj tikai 
mednieki.

Deputāte I.Blumberga interesējās, vai 
šis dīķis jau kādam ir iznomāts, bet pašval-
dības izpilddirektors J.Subatiņš norādīja, 
ka dīķa nomas tiesības un medību tiesību 
noma ir atšķirīgas lietas. Tāpat izpilddirek-
tors piebilda, ka tad, ja mednieki pieļautu 
kādas nekārtības dīķa apkārtē, pret pār-
kāpējiem ir iespēja vērsties administratīvā 
kārtībā. 

Visbeidzot pašvaldības deputāti par 
šo jautājumu balsoja trīs piegājienos: vis-
pirms par priekšlikumu atteikt iznomāt 
medību tiesības zemes vienībā 9 ha platībā 
nekustamajā īpašumā „Dubultu dīķis”. Un, 
kad vairums deputātu atteikumu tomēr 
neatbalstīja, tad ar septiņām balsīm „par”, 
bet pieciem deputātiem atturoties, tika no-
lemts  iznomāt medību tiesības uz Dubultu 
dīķi vietējiem medniekiem, kā arī visbeidzot 
tika balsots arī par pārējo pašvaldībai piede-
rošo objektu nodošanu mdnieku biedrībai 
„Vidsalietis”.

Ilze Bičevska,

laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste

K.Sēļa foto

Atbalsta iespējamo kora „Putni” dalību rokoperas 
„Lāčplēsis” veidošanā

Jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā tika 
saņemts SIA „Producents.lv” iesniegums par 
atbalstu rokoperas „Lāčplēsis” jauniestudē-
juma veidošanai. Kā vēstulē norāda organi-
zatoru pārstāvis J.Millers, Latvijas simtgades 
svinību ietvaros 2018. gada 9. novembrī 
arēnā „Rīga” notiks rokoperas „Lāčplēsis” uz-
vedums ar simfoniskā orķestra, ritma grupas, 
solistu un kora piedalīšanos. Organizatori 
plāno šī uzveduma kopkori veidot no labā-
kajiem katra novada koriem, kā arī pieciem 

Latvijas novadu tautas deju kolektīviem.
Tāpat pasākuma organizatori lūdz 

pašvaldības to deleģētos korus atbalstīt, 
nodrošinot transporta un citas izmaksas 
mēģinājumu laikā, kas plānoti 2018. gada 
rudenī. Vēl šajā vēstulē tika arī lūgts pie-
šķirt līdzfi nansējumu 2000 eiro apmērā, kas 
2017. gadā būs nepieciešami videoprojek-
ciju veidošanai, kā arī koru nošu eksemplā-
ru izgatavošanai.

Jēkabpils novada dome nolēma dot 

savu artavu rokoperas „Lāčplēsis” uzvedu-
ma veidošanā, atļaujot novada jauktajam 
korim „Putni” piedalīties iestudējumā, ar 
nosacījumu, ja tas spēj izpildīt organizētāju 
prasības, un kora dalībai nepieiešamo fi -
nansējumu nodrošināt no budžeta naudas. 
Savukārt orgaizatoru prasītais līdzfi nansē-
jums 2000 eiro apmērā pagaidām netiek 
dots.

Ilze Bičevska,

laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste
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Jēkabpils novada pašvaldība piedalās 
Somijas pilsētas zibakcijā

28. jūlijā Latvijas Pašvadību savienība 
un Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu asociācija aicināja ikvienu pašvaldību 
piedalīties Eiropas līmeņa akcijā “Mēs esam 
Eiropa” un izkārt Eiropas karogu.

Akcijā piedalās arī Jēkabpils novada 
pašvaldība, paceļot Eiropas savienības ka-
rogu pie administrācijas ēkas Jēkabpilī, 
Rīgas ielā 150a. Karogi tika pacelti arī pie 
dažādām pašvaldības iestādēm novadā, 
piemēram, Ābeļu pamatskolas, Leimaņu 
Tautas nama, Zasas vidusskolas, Dunavas 
pamatskolas un citur.

Akciju ierosinājusi Joensū pilsēta (Jo-

Veiks izpēti 
dziļurbuma 
ierīkošanai pie 
Leimaņu Tautas 
nama

Deputāts un Leimaņu Tautas nama 
vadītājs Gints Audzītis Jēkabpils novada 
domei lūdzis izskatīt jautājumu par dziļur-
buma ierīkošanu Leimaņu Tautas nama va-
jadzībām.

Deputāti jūlija domes sēdē sprieda par 
to, vai ir nepieciešams taisīt jaunu dziļurbu-
mu vai pieslēgties jau esošajam. Lai to no-
teiktu, jāveic izpēte.

Uz Tautas nama vadītāja ierosinājumu, 
ka urbums veicams maksimāli tuvu nama 
ēkai, pašvaldības izpilddirektors J.Subatiņš 
norādīja, ka tas nav iespējams, jo ir savi sani-
tārie nosacījumi, kas, šādu sistēmu ierīkojot, 
ir jāievēro.

Tika nolemts uzdot Īpašumu apsaim-
niekošanas un pakalpojumu sniegšanas no-
daļai veikt izpēti līdz šī gada 1. oktobrim par 
iespējamo dziļurbuma ierīkošanas vietu, kā 
arī veikt projektēšanas darbu organizāciju 
uz pašvaldībai piekrītošā zemes gabala.

Ilze Bičevska,

laikraksta „Brīvā Daugava” žurnāliste

ensuu, Somijā). Šī pilsēta aicināja visas Ei-
ropas pašvaldības atsaukties un 28. jūlijā 
izkārt Eiropas karogu pie to ēkām, tādējādi 
atbalstot Eiropas Savienības vērtības. Jo-
ensū aicināja citas Eiropas pilsētas parādīt 
visai pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu 
un pašvaldību sadarbība. 28. jūlijā pacēlām 
karogu kā mūsu kopējās Eiropas simbolu, 
lai uzskatāmi paustu pārliecību par to, ka 
Eiropas pilsētu un novadu sadarbībai ir ļoti 
liela nozīme.

Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto 

28 jūlijā Latvijas Pašvadīb

Jēkabpils novada domes augusta sēdē skatītie jautājumi
• Par pirmsskolas izglītības pedagogu mē-

neša darba algu.
• Par  pedagogu darba slodzes aprēķinā-

šanu.
• Par fi nansiālu atbalstu projektam “Lai 

dzīvo bērni!”
• Par atbalstu rokoperas “Lāčplēsis” uzve-

duma veidošanā.
• Par dziļurbuma ierīkošanu Leimaņu Tau-

tas nama darbības nodrošināšanai.
• Par dalību starptautiskā jauniešu apmai-

ņas programmā.
• Par projekta “History and secrets of Lit-

huanian and Latvian parks” (Lietuvas un 
Latvijas parku vēsture un noslēpumi) 
izstrādi un iesniegšanu INTERREG Lat-
vija – Lietuva programmas 2014 – 2020  
izsludinātajā atklātā projektu konkursā 
prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide”.

• Par projekta “Travel smart – visit Lit-
huania and Latvia” (Ceļo gudri – apmeklē 
Lietuvu un Latviju) izstrādi un iesniegša-
nu INTERREG Latvija – Lietuva program-
mas 2014-2020  izsludinātajā atklātā 
projektu konkursā prioritātē “Ilgtspējīga 
un tīra vide”.

• Par projekta “Explore unique heritage 

of nature and culture in Lithuania – 
Latvia Border. (Unique heritage) (Izpēti 
unikālo dabas un kultūras mantojumu 
Latvijas-Lietuvas pierobežā)” izstrādi un 
iesniegšanu INTERREG Latvija – Lietuva 
programmas 2014 – 2020  izsludināta-
jā atklātā projektu konkursā prioritātē 
“Ilgtspējīga un tīra vide”. 

• Par atkārtotu dzīvokļu īpašumu “Sēk-
lu Iecirknis” dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu 
izsolē (“Sēklu Iecirknis”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads).

• Par grozījumiem 26.05.2016. Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.127 “Par de-
tālplānojuma apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam “Bulīši” (kadastra nr. 
5666 004 0012, “Bites” kadastra nr. 5666 
004 0192) Jēkabpils novada Kalna pa-
gasts“. 

• Par grozījumiem Nekustamā īpašuma 
nomas līgumā Dignājas pagastā (Onko-
loģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzī-
vības koks”, Liepu aleja 11, Babīte, Babī-
tes novads, LV-2101).

• Par īres tiesību piešķiršanu Dignājas pa-
gastā (V.V.).

• Par īres tiesību piešķiršanu Leimaņu pa-
gastā  (E.D.).

• Par medību tiesību nomu (Mednieku 
biedrība „Vidsalietis”).

• Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā 
ar murdu (Z.E.).

• Par  zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu (“Kalna Melderi”, Ābeļu pagasts).

• Par pašvaldības nozīmes meliorācijas 
sistēmu. 

• Par fi nansējuma piešķiršanu Dignājas 
pagasta pārvaldes administrācijas ēkas 
ieejas mezgla pārbūvei.

• Par nekustamā īpašuma – “Rudzupuķes”, 
Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā at-
savināšanu.

• Par  atvaļinājuma piešķiršanu Domes 
priekšsēdētājam.

• Par mājas “Mežvijas” iekšpagalma sakār-
tošanu Mežgales ciemā.

Domes sēžu protokoli un ieraksti ska-
tāmi mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, 
augšā izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sada-
ļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis
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Tuvojas Sēlijas novadu 
II Jauniešu diena 
“Dzimis Sēlijā”

Straujiem soļiem tuvo-
joties vasaras brīvlaika iz-
skaņai, šī gada 20. un 21. 
augustā Neretas novada 
Ērberģē norisināsies Sēlijas 
novadu apvienības nova-
du – Neretas, Viesītes, Salas, 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, 
Jēkabpils un Krustpils novada II Sē-
lijas novadu Jauniešu diena “Dzimis Sēlijā”. Šogad pa-
sākums plānots daudz neierastāks – divas dienas – ar 
ballīti pirmajā dienā un sportiskām, izklaidējošām un 
izzinošām aktivitātēm otrajā dienā.

Pasākuma mērķis joprojām palicis nemainīgs – 
veicināt jauniešu sadarbību starp septiņiem Sēlijas 
novadiem un Krustpils novadu, organizējot kopīgas 
pasākumu tradīcijas un sekmējot jauniešu līdzdalību 
Sēlijas novadu jauniešu organizāciju un skolu pašpār-
valžu darbā.

Pasākuma pirmā diena sāksies vakarpusē ar ofi -
ciālo svētku atklāšanu pie noslēpumainās Ērberģes 
muižas. Jāpiebilst, ka tiks noskaidrots arī novads, kas 
nākamajā gadā turpinās Sēlijas novadu Jauniešu dienu 
tradīciju un uzņems visus novadus pie sevis.

Savu pirmo nopietno sevis prezentēšanu un iepa-
zīstināšanu organizēs nesen nodibinātā Sēlijas novadu 
apvienības Jauniešu padome “SēJa”. Tieši šīs padomes 
jaunieši ir tie, kas turpmāk veicinās vēl ciešāku visu Sē-
lijas jauniešu iesaisti kopīgās aktivitātēs un pārstāvēs 
jauniešu intereses reģionālā, nacionālā un starptautis-
kā mērogā.

Vakara turpinājumā Ērberģes muižas estrādē ik-
viens varēs baudīt grupu OLAS un Rock’n’berry kon-
certus, kurus papildinās Sēlijas novadu jauniešu gru-
pas – Ilūkses novada “Piparmētra” un Neretas novada 
“Wild Pride”. Ballītes izskaņā muzicēs Sēlijas DJ no Salas 
un Viesītes novada.

Otrajā dienā moži un gatavi aktīvai dienai jaunieši 
celsies, lai kopīgā rīta rosmē izlocītos un izvingrinātos. 
Plkst. 11.00 pie Ērberģes muižas sāksies visu Sēlijas 
novadu un Krustpils novada jauniešu komandu spēles 
volejbolā un futbolā. Paralēli šīm spēlēm novadu izvei-
cīgākie un erudītākie jaunieši piedalīsies spēlē Rīgas 
sargi “Cīņa par Sēliju”, kurā tiks pārbaudīta katra jaunie-
ša fi ziskā sagatavotība, vēsturiskās zināšanas un citas 
iemaņas.

Visas dienas garumā ikviens varēs iesaistīties da-
žādās sportiskās, izklaidējošās un izzinošās aktivitātēs, 
kuras organizēs katrs Sēlijas un Krustpils novads.

Pasākuma izskaņā visu novadu jaunieši tiks aicinā-
ti uz svētku noslēgumu un apbalvošanu.

Šogad pasākums notiek otro gadu pēc kārtas, sa-
vukārt 2017. gadā kādā no citiem Sēlijas novadiem vai 
Krustpils novadā. Visas aktivitātes pasākuma dienā ir 
bezmaksas, pateicoties visu astoņu iesaistīto pašvaldī-
bu un bankas Swedbank atbalstam.

A.Rutka

  Esam saņēmuši bildes no Kudlišku ģimenes Ābeļu pagastā un Nami-

ņu ģimenes Dignājas pagastā.

Kudlišku ģimene ir viena no retajām ģimenēm, kas dzīvo dabas lieguma 
“Ābeļi” teritorijā: „Izvēlējāmies arī to popularizēt. Dabas liegums ir izveidots tā-
pēc, kad šeit ir sastopama lielākā dzeņu un dzilnu populācija Baltijā. Uz šejieni 
brauc ļoti daudz ogotāju un sēņotāju, kas īsti neapzinās kādas dabas bagātības 
teritorijā te atrodas. Mēs fotogrāfējāmies vienā no atpūtas vietām, kas atrodas 
lieguma teritorijā. Agrāk šī “Sēnīte” kalpoja arī kā pietura autobusam. Mūsu ik-
diena aizrit dzīvojot šinī dabas krāšņumā. ”

Namiņu ģimene Dignājas pagastā izvēlējusies izcelt nupat izveidoto mazā 
meža kaķa trasi Dignājas pakā: „Tajā brīvo laiku var pavadīt gan lielie gan mazie. 
Blakus atrodas arī ugunskura vieta no kura paveras brīnišķīgs skats uz Daugavas 
senleju.”

Akcijas norisei līdzi var sekot un ar tās nolikumu iepazīties Jēkabpils novada 
mājaslapā, sadaļā „Latvijai 100: aktivitātes Jēkabpils novadā”.

K.Sēlis

Ģimeņu personīga arhīva foto

Jēkabpils novada Sociālā 
dienesta paziņojums

Tuvojas 2016./2017. mācību gada sākums. Sociālais dienests vēlas atgādi-
nāt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem  ir tiesības saņemt 
materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmērā vienam bērnam, ja bērns uz-
sāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā   un 
jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai. Iesniegumam jāpie-
vieno  izziņu no mācību iestādes, ka bērns uzņemts mācīties konkrētajā mā-
cību iestādē.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājas p.i.

L. Zeltiņa

Akcija “Iepazīsti savu novadu” turpinās!

Kudlišku ģimene atpūtas vietā “Sēnīte” līdzās dabas liegumam “Ābeļi”

Namiņu ģimene pie meža kaķa trases Dignājas parkā
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Par audžuģimeņu fi nansēšanu Jēkabpils novadā
Audžuģimenes, kas pilda sociālo pa-

kalpojumu, saņem atlīdzību gan no valsts, 
gan pašvaldības, taču atklājies, ka Jēkabpils 
novadā maksā mazāk par valdības noteiku-
mos paredzēto, tā augusta sākumā vēstīja 
telekanāla LNT raidījums “900 sekundes".

Par pienākumu pildīšanu katra ģimene 
no valsts saņem 113 eiro mēnesī, neatkarīgi 
no ģimenē ievietoto bērnu skaita un vecu-
ma. Audžuģimenēm vēl klāt nāk ienākumi 
no pašvaldībām dažādu pabalstu veidā. Cik 
lieli tie ir, nosaka pati pašvaldībā atkarībā 
no savas rocības, taču viens no pabalstiem 
par bērna uzturu vismaz 111 eiro apmērā ir 
obligāts. Taču Jēkabpils novada pašvaldība 
bērna uzturam atvēlējusi tikai 100 eiro jeb 
par 11 eiro mazāk.

Labklājības ministrijā raidījumam ap-
stiprināja, ka tādējādi pašvaldība ir pārkā-
pusi Ministru kabineta noteikumus.

Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētājs E.Meņķis skaidro, ka pabalsti au-
džuģimenēm tiek piešķirti saskaņā ar Jē-
kabpils novada pašvaldības noteikumiem 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā” (apstiprināti ar 
Jēkabpils novada domes 26.11.2015. sēdes 
lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15)

Audžuģimenei tiek piešķirts:

1. pabalsts bērna uzturam, EUR 100 
(viens simts euro) apmērā mēnesī vienam 
bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts 
pabalsts uzturam EUR 200 (divi simti euro) 
apmērā mēnesī vienam bērnam; 

2. pabalsts apģērba un mīkstā inven-
tāra iegādei EUR 50 (piecdesmit euro) ap-
mērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir 
tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei mantiskā veidā;

3. pabalsts bērna ārpusskolas interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai līdz EUR 70,00 (septiņdes-
mit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils nova-
da bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam 
audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzī-
vesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, 
izvērtējot audžuģimenes izdevumus intere-
šu izglītībai un transporta izdevumus;

4. ievietojot bērnu audžuģimenē vai 
izvērtējot situāciju un nepieciešamību bēr-
nam, vienreizēju pabalstu gadā EUR 150 
(viens simts piecdesmit euro) apmērā vie-
nam bērnam.

5.Pašvaldība izmaksā audžuģimenei 
(vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar 
Jēkabpils novada pašvaldību par bērna ie-
vietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu  
dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils no-
vadā) pabalstu mēnesī, par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu EUR 60,00 (sešdesmit 
euro) apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.
gada 15.janvāra noteikumiem Nr.37 “Notei-
kumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 
bērnam” par minimālo uzturlīdzekļu apmē-
ru bērnam ir noteikts, ka katram bērnam 
no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma 
sasniegšanai ir 25% apmērā no Ministru ka-
bineta noteiktās minimālās mēneša darba 
algas, tas ir, EUR 92.50 eiro, un katram bēr-
nam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai ir 30% apmē-
rā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, tas ir, EUR 111 eiro.

Sakarā ar to, ka sākot ar 2016.gadu at-
bilstoši MK noteikumu Nr.656 (Stājas spēkā: 
01.01.2016.) tika palielināta minimāla alga 
līdz EUR 370,00 mēnesī, Jēkabpils novada 
pašvaldībā netiek izmaksāts pilnais pabalsts 
tieši bērna uzturam 111 EUR apmērā arī no 
01.01.2016.gada. 

Kāpēc tas netiek maksāts pilnā sum-

mā?

Neatbilstoši Ministru kabineta 2013. 
gada 15. janvāra noteikumiem Nr.37 “No-
teikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmē-
ru bērnam”, pabalsts bērna uzturam tiek 
izmaksāts bērnam no 7 gadu vecuma sa-
sniegšanas līdz 18 gadu vecuma, jo 2015. 
gada oktobrī, izstrādājot un pieņemot 
pašvaldības saistošos noteikumus, nebija 
ņemtas vērā plānotās minimālās algas iz-
maiņas valstī. Dome saistošos noteikumus 
pirms to spēkā stāšanās nosūtīja atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM), kura izvērtē 
pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu 
tiesiskumu un atbilstību Ministru kabineta 
noteikumiem un likumiem, kas ir tiesību 
akti ar augstāku juridisku spēku un tikai pēc 
pozitīva atzinuma saņemšanas pašvaldības 
saistošie noteikumi tika publicēti un stājās 
spēkā.

Vai iedzīvotāji par to pašvaldībā nav 

sūdzējušies? 

Ar katru audžuģimeni tiek noslēgts “Lī-
gums par bērna ievietošanu audžuģimenē”, 
kur ir aprunāts pabalstu apmērs. Līdz šim 
nekādas sūdzības no audžuģimenes netiek 
saņemtas.

Vai tiek plānots maksāt pilnu pabal-

stu?

Jēkabpils novada pašvaldība papildus 
valsts izmaksātai atlīdzībai par audžuģime-
nes pienākumu pildīšanu, sniedz papildus 
fi nansiālu atbalstu audžuģimenei, izmaksā-
jot pabalstu par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu EUR 60 apmērā mēnesī, kas nav 
noteikts ar augstākiem normatīvajiem ak-
tiem kā obligāts pabalsta veids.

Lai nodrošinātu audžuģimenēm tiesī-
bas saņemt pabalstu par ģimenē ievietota 
bērna uzturu atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam apmēram, Jēkabpils novada 

domes augusta sēdē veiks grozījumus sais-
tošajos noteikumos un nodrošinās pašval-
dības saistošo noteikumu atbilstību Minis-
tru kabineta noteikumiem.

Vai tiek plānots arī izmaksāt kom-

pensācijas tām ģimenēm, kas nav saņē-

mušas pilnu pabalstu?

Pabalsti audžuģimenēm bērna uztu-
ram  tiek maksāti uz spēkā esošo saistošo 
noteikumu pamata, tātad, lai maksātu pēc 
MK noteikumiem paredzēto uztura pabal-
stu EUR 111 apmērā augusta mēnesī izda-
rīsim grozījumus saistošajos noteikumos un 
rosināsim domei piešķirt līdzekļus no soci-
ālā budžeta kompensācijas izmaksai par ne-
izmaksāto uztura pabalsta daļu.

Cik novadā ir ģimenes, kas saņem šo 

pabalstu?

Jēkabpils novada pašvaldībā spēkā ir 
līgumi ar piecām audžuģimenēm. Tajās bēr-
nu ievietoto skaits ir:

līdz 7 gadu vecuma  – 5 bērni;
no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 

gadu vecuma sasniegšanai – 6 bērni.
Jēkabpils novada pašvaldība

Izdots velomaršruta buklets 
“Raiņa pirmais ceļojums”

Tadenavā ikviens var piedzīvot jau-
no muzeja ekspozīciju, Taču – aicinām ie-
pazīties ar Raiņa zemi arī mazliet plašāk, 
dodoties emocionālā izbraucienā “Raiņa 
pirmais ceļojums”. Maršruts ir adresēts 
velobraucējiem, taču – ne mazāk prieka 
un pārsteigumu šajā ceļā saņems arī au-
tobraucēji.

Bukleta digitālo versiju var skatīt arī 
Jēkabpils novada mājaslapā, sadaļā “Tū-
risms”.

Ieva Jātniece
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Nosvinēti Jēkabpils novada svētki
Šogad Jēkabpils novada svētki sākās 

ar rītausmas modināšanu gongu skaņās. 
Pulksten sešos rītā Kalna pagastā, pie reha-
bilitācijas centra “Dūjas”, atskanēja gongi, 
perkusijas, fl auta, dziedošie trauki un dzid-
ras sieviešu balsis. Koncertu sniedza Marija 
Mežecka, Janīna Zālīte, Inese Lapiņa un Ele-
na Avdjukeviča.

Galvenās Jēkabpils novada svētku ak-
tivitātes norisinājās pie Ābeļu pamatskolas. 
Pa dienu bija daudz sportisku pasākumu. 
Iedzīvotāji ar lielu interesi vēroja spēkavīru 
šovu. Paraugdemonstrējumos bija iekļautas 
skotu kalniešu spēles, tādēļ vairāki spēka 
atlēti bija tērpušies skotu svārkos. Klātesoša-
jiem bija iespēja ne vien vērot šovu, bet arī 
pašiem izmēģināt spēkus. No dienas prog-
rammas vislielāko prieku noteikti 
guva bērni, kas varēja pavadīt lai-
ku dažādās sportiskās aktivitātēs, 
vizināties ar zirgiem un iepazīties 
ar Zemessardzes 56. kājnieku ba-
taljona militāro tehniku, ieročiem 
un Zemessardzes uzdevumiem 
un piedāvājumiem jauniešiem ie-
saistīties šajā struktūrā. Pat spēka-
vīru šova dalībnieki aktīvi iesaistīja 
mazos skatītājus, piedāvājot uz-
devumus, kas viņiem pa spēkam, 
un   iepriecinot viņus ar saldām 
balvām. Pie balvām varēja tikt arī 
novada stiprākie vīri un puiši, kuri 
nekautrējās mēroties spēkiem ar 
titulētajiem stipriniekiem.  Dienas 
programmai izskanot, svētku da-
lībnieki varēja bez maksas nobaudīt Ābeļu 
saimnieču vārīto gardo spēka putru — grū-
bu un kartupeļu virumu, kas aizdarīts ar sa-
ceptiem sīpoliem un speķi. 

Daudzi izmantoja iespēju pamēģināt 
šaut ar loku, kā arī tuvumā aplūkot zemessar-
gu ieročus un aprīkojumu. Ikviens varēja arī 
izjaukt un salikt ieroci. Par ieročiem interesi 
izrādīja ne tikai puiši un vīrieši, bet arī daiļā 
dzimuma pārstāves.

Iespēju vizināties karietē, kā arī doties 
izjādē zirga mugurā piedāvāja zemnieku 
saimniecība “Vecpūķi” no Krustpils novada 
Krustpils pagasta.
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Svētku vakara programma   izskanē-
ja   kā   suminājums un veltījums novada 
ļaudīm — stiprām ģimenēm, čakliem darba 
darītājiem, kas prot gādāt ne tikai par pil-
niem apcirkņiem, bet arī savas sētas un visa 
novada košumu, tur godā tradīcijas un garī-
gas vērtības, ir sabiedriski aktīvi.

Ne velti svētku koncertu ievadīja brau-
ciens ar pajūgu, kas lielos un mazos ceļotā-
jus atvizināja līdz skatuvei, tā simbolizējot 
paaudžu vienotību un mīlestību uz savu 
novadu. Un šī kopības sajūta valdīja arī svēt-
ku izskaņā, kad pirms zaļumballes lielie un 
mazie visi kopā iededza lāpas Daugavas 
krastā ap estrādi, un likteņupes ūdeņos at-
spoguļojās svētku salūta ugunis. Ja nostāsti 
vēsta, ka reiz no Kaupres pilskalna ar uguns-
kuru signalizēts, kad pa Daugavu tuvojas 
tirgotāji vai bīstami sirotāji, tad tagad salūta 
ugunis no Kaupres kalniņa bija zīme novada 
ļaužu svētku priekam un darba veikumam. 
Ne velti arī savā apsveikuma runā novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis piemi-
nēja, ka zemniekam sācies ražas laiks, bet 
darbam jāmijas ar atpūtu, un par paveikto 
katrs ir pelnījis pateicību.

„Svarīgākais ir, lai viss būtu līdzsvarā: 
ļaunais un labais, darba un svētku dienas. 
Vasara ir darba un ražas laiks, bet vasara 
arī ir laiks, kad mums jāuzņem dabas un 
saules enerģija. Un šodien mēs esam šeit, 
lai svinētu svētkus un baudītu šīs ener-
ģijas, ko sniedz šī lieliskā vieta Daugavas 
krastā,”sacīja E.Meņķis.

Viņš novēlēja, lai augusts zemniekus 
vairāk lutina ar sauli un ražas novākšanai 
labvelīgu laiku nekā jūlijs. Bet novada va-
dība savu „ražu” jau bija ievākusi, pagastu 
sakoptības skatē vērtējot administrācijas, 
uzņēmēju, zemnieku, čaklu ģimeņu un sa-
biedriski aktīvu cilvēku veikumu. Viņu su-
mināšana, pasniedzot novada pašvaldības 
tencinājums, arī bija viens no svētku vakara 
kulminācijas brīžiem.

 S. Paegļkalne, I.Zone un K.Sēlis
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Jēkabpils novada Zasā norisinājies grafi ķu un 
koktēlnieku plenērs “Zasas leģendas”

Jēkabpils novada Zasā norisinājās grafi -
ķu un koktēlnieku plenērs “Zasas leģendas”. 
Tajā biedrība “Sēļu pūrs” pulcēja mākslinie-
kus no Latvijas un Lietuvas.

Biedrības “Sēļu pūrs” vadītāja Anda Sva-
rāne stāsta: “Šogad tēma ir “Zasas leģendas”, 
Zasa ir izveidojusies skaistā vietā un savu 
nosaukumu guvusi no barona Zasa. Un mēs 
nolēmām, ka šīm leģendām ir jādzīvo ne tikai 
vārdos, bet arī mākslā. Un tāpēc grafi ķi šogad 
taisa Zasas leģendas grafi kā un koktēlnieki 
kokā.” 

Zasa un tās apkārtne ir apvīta ar dau-
dzām un dažādām leģendām, tāpēc tika plā-
nots izveidot vismaz 30 grafi kas estampus. 
Katra grafi ka attēlo kādu konkrētu leģendu. 
Grafi ķi ieradās no Latvijas un Lietuvas. Amat-
niecības centrā “Rūme”, speciāli šim plenē-
ram sagatavota grafi kas spiede. No grafi kas 
darbiem vēlāk ir paredzēts izveidot Zasas 
pastkaršu kolekciju, kuru varētu aplūkot un 
iegādāties gan paši Zasas iedzīvotāji, gan 
tās apmeklētāji. Pastkaršu kolekcijas mērķis 
ir likt apmeklētājam apskatīt Zasu un pabūt 
vietās, par kurām ir šīs leģendas. 

Anda Svarāne stāsta: “Interesanti ir arī 
tas, ka sadarbojas abas darbnīcas: grafi ķis 
uztaisa zīmējumu, tad koktēlnieks to iedzeļ 
kokā un tad mēs to printējam. To pašu sižetu 
taisīsim arī uz keramikas šķīvjiem. Ir ļoti liela 
dažādība tehnikās.” 

Keramikas šķīvjus, uz kuriem arī ir attē-
lotas Zasas leģendas, pēc gleznošanas ap-
dedzināja, lai tie būtu lietojami arī ikdienā, 
nevis kalpotu tikai par dekoratīvu elementu.

Grafi ķu un koktēlnieku plenērs sākās jau 
27. jūlijā un Zasā tas notiek 14. gadu. Grafi ķi 
plenērā strādāja jau no pirmās dienas, bet 
koktēlnieki no meistardarbnīcas “Zeļļi” iera-
dās Zasā 1. August un jau 4. devās projām. 
Meistardarbnīcas vadītājs Igurds Baņķis ple-
nērā strādāja kopā ar saviem zeļļiem un mā-
cekļiem.

Mēbeļu galdnieks, kokgriezējs, Latvijas 
amatniecības kameras biedrs, meistardarb-
nīcas “Zeļļi” vadītājs Igurds Baņķis stāsta: 
“Plenēra laikā mēs dzirdējām teiku, ko mums 
izstāstīja par raudošo princesi. Mani tā uzru-
nāja. Tā kā ir divas laivas, tad vienu laivu mēs 
taisām kā barona laivu un otru kā dārznieka 
laivu. Barona laiva būs greznāka, un dārznie-
ka laiva, kas brauc pretī meitenei, būs puķēm 
vīta.”

Laivas attēlo leģendu, kura vēsta, ka ba-
rona meita iemīlējās dārzniekā, bet šī mīles-
tība bija nelaimīga, jo barons nav ļāvis mei-
tai precēties ar dārznieku. Divas laivas, kuru 
kokgriezumus veido tēlnieki, simbolizē divu 
veidu bagātību, kāda var būt cilvēkam. Vie-
na bagātība ir nauda un greznība, bet otra – 
skaista dvēsele.

Projekts “Zasas leģendas” ir iekļauts 
“Zemgales kultūras programmā 2016” un 
top pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda 

un Jēkabpils novada pašvaldības fi nansiāla-
jam atbalstam. Piektdien, 5. augustā norisi-
nājās plenēra noslēgums, kur amatniecības 
centrā “Rūme” varēja aplūkot grafi kas izstādi 
un keramiskas darbus. Laivas paliks Zasā un 
būs pieejamas gan iedzīvotājiem, gan Zasas 
apmeklētājiem. 

Zane Pārpuce,

SIA “Vidusdaugavas televīzija” 

korespondente

Biedrības “Sēļu pūrs” arhīva foto
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Pasaules latviešu bērni atkal satiekas Zasā
Ar Latvijas valsts budžeta fi nansētās 

programmas „Ārpusskolas pasākumu prog-
ramma. Vasaras nometnes Latvijas un dia-
sporas bērniem” atbalstu Jēkabpils novada 
Zasā jūlija vidū notika nometne „Dabas dār-
gumi”, (projekta identifi kācijas Nr. 2016.LV/
SP/17/04). Nometne sākās 12. jūlijā, bet 19. 
jūlijā atvadījāmies no vecajiem un jauna-
jiem draugiem, un bērni izlidoja pa savām 
pašreizējām mītnes valstīm.

Nometnē galvenokārt tika pievērsta 
uzmanība Latvijas dabas bagātībām – caur 
mākslu un amatniecību, dzīvošanu āra aps-
tākļos, jaunsargu dzīves mācību, lekcijām 
un lauka pētījumiem. Protams, ka notika arī 
sportošana, latviešu valodas mācīšanās un 
vienkārši draudzēšanās.

Šogad nometne apvienoja bērnus ne 
tikai no dažādām valstīm, bet pat dažādiem 
kontinentiem. Esam priecīgi, ka latviešu dia-
sporu Brazīlijā šogad pārstāv Lūkass, kuram 
garais ceļš uz Latviju bez šādas programmas 
atbalsta varbūt nebūtu iespējams. Kopā no-
metnē pārstāvētas 6 valstis – Latvija, Gruzi-
ja, Lielbritānija, Beļģija, Krievija un Brazīlija. 

Īpaši vēlamies pateikties latviešu sko-
liņu un diasporas nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem – Regīnai Jakobidzei (Gruzija, 
biedrība „Ave sol!”), Annai Alekai (Lielbritā-
nija, Mančesteras latviešu nedēļas nogales 
skoliņa „Ezītis”), latviešu valodas skolotājam 
Alfrēdam Peterlēvicam Brazīlijā, kā arī Lat-
vijas vēstniecības Krievijā pārstāvim Kaspa-
ram Svilānam – par to, ka šiem cilvēkiem rūp 

latviešu bērni un bērnu saikne ar Latviju.
Protams, ka paldies arī visiem bērnu ve-

cākiem, kuri devuši mums iespēju iepazīties 
ar viņu meitenēm un zēniem!

Kas īpaši nozīmīgi – šogad satikām 
arī draugus, kas mūs apciemoja pagājušā 
gada „Vasaras Saulgriežu nometnē Latvi-
jas un diasporas bērniem”, kurai atbalstu 
saņēmām pagājušā gada programmas „Ār-
pusskolas pasākumu programma. Vasaras 
nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 
ietvaros. Gruzijas grupas vadītāja Regīna 
saka: „Mēs šogad nebraucām vienkārši uz 
nometni Latvijā. Mēs braucām pie drau-
giem!”,- un pie Jēkabpils novada amatniecī-
bas centra „Rūme”, blakus Latvijas karogam 
lepni plīvoja Gruzijas karogs.

Cerēsim, ka arī nākamajos gados valsts 
programma programmas „Ārpusskolas pa-
sākumu programma. Vasaras nometnes 
Latvijas un diasporas bērniem” turpināsies 
un dos iespēju vasarās Latvijas gājputniem 
salidot kopā – Latvijas laukos, pļavās un me-
žos. Un, kas pats galvenais - atrast šeit cil-
vēkus, kas viņus gaida, mājvietu un iespēju 
atstāt Latvijā savus labos darbus! 

Projekta vadītāja Daina Alužāne

Informācija sagatavota ar Sabiedrības 

integrācijas fonda atbalstu. 

Par informācijas saturu atbild biedrība 

„Sēļu pūrs”

Izmantot biedrības “Sēļu pūrs” 

arhīva foto

Termiņš zālāju nopļaušanai 
un novākšanai pagarināts 
līdz 15. septembrim 

Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā 
daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas da-
ļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā iesaistī-
tajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut 
un novākt sienu vai zāles masu lopbarības 
vajadzībām. Ziņas par siena un skābsiena 
ieguves grūtībām saņemtas no Lauksaim-
nieku organizāciju sadarbības padomes 
(LOSP) un arī no pašiem lauksaimniekiem 
dažādos Latvijas novados, īpaši no lauk-
saimniekiem Vidzemē un Latgalē.

Šogad, gaidot piemērotus laikapstāk-
ļus siena vai skābsiena ieguvei, var rasties 
situācija, ka daļu zālāju platības nevarēs pa-
gūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam. 
Savukārt 15. augusts ir datums, līdz kuram 
zālājam jābūt noganītam vai nopļautam 
un novāktam, ja lauksaimnieks ir pieteicies 
ES platību maksājumu atbalstam, tai skaitā 
vienotajam platību maksājumam, zaļinā-
šanas maksājumam, mazo lauksaimnieku 
shēmas maksājumam, maksājumam par 

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM
bioloģisko lauksaimniecību, maksājumam 
par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi spe-
cifi ski ierobežojumi. 

Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, 
pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku ierosi-
nājuma tiem lauksaimniekiem, kuri izmanto 
zālājus lopbarības vajadzībām, tiek sniegta 
iespēja nopļaut un novākt līdz šī gada 15. 
septembrim tos zālājus, kurus biežo nokriš-
ņu un lielā mitruma dēļ nevarēs nopļaut un 
novākt līdz 15. augustam. 

Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālājiem 
un bioloģiski daudzveidīgajiem zālājiem 
attiecīgais datums – 15. septembris – jau 
paredzēts noteikumos. 

Par atbalstu piena ražotājiem
Jau presē ir izskanējis ka 18. jūlijā Ei-

ropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 
turpmākam atbalsta pasākumu kopumam, 
tā ietvaros paredzot 500 miljonus eiro ES 
piena ražotāju fi nansiālam atbalstam, tajā 
skaitā kā tiešu fi nansiālu atbalstu Latvijai 
piešķīra 9,76 miljonus eiro. Šis atbalsts būs 
mērķēts uz saimniecībām, kuru fi nansiālā 
situācija ir jo īpaši apdraudēta ilgstoši ne-

labvēlīgajos tirgus un zemo cenu apstākļos. 
Savukārt brīvprātīgai piena ražošanas 

samazināšanai EK piešķīrusi 150 miljonus 
eiro visām ES dalībvalstīm. Šis atbalsts ne-
tiks sadalīts starp dalībvalstīm, un visi ES 
piena ražotāji uz vienādiem nosacījumiem 
šo atbalstu varēs izmantot, ja lems ražošanu 
samazināt.

Diskusijas par abu atbalsta pasākumu 
detalizētiem nosacījumiem un praktisko īs-
tenošanu jau ir sākušās, bet  attiecīgie tiesību 
akti būs spēkā ne agrāk kā septembra vidū.

Īsumā
- Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem 

mācības notiks augustā. Visus, kuriem šīs 
mācības šogad ir nepieciešamas, Jēkabpils 
konsultāciju birojs pēc LAD iesniegtā sa-
raksta ir sazvanījis un informējis. Mācības 
nepieciešamas tikai tiem, kuru zālāji ir no-
vērtēti augstākās kategorijās.

- Līdz 15. septembrim šogad LAD dek-
larētajām papuvēm jābūt uzartām vai apsē-
tām ar ziemājiem.

Ina Sēle, 

novada lauku attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414
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Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2016
Ik gadu pagastu vērtēšana notiek jūlija pirmajās dienās. 

Skates mērķis ir aplūkot pagastu kopainā: gan ceļmalas, gan 
laukus, sabiedriskās ēkas, parkus, kapsētas, sabiedrisko or-
ganizāciju veikumu, tūrisma objektus, uzņēmējdarbību utt., 
īpaši izceļot 10 nominācijas. Savu favorītu, nosakot novada 
sēliskāko sētu, meklēja biedrība ,,Sēļu pūrs’’.

Pagastu pārvaldnieki iepriekš apzina savā teritorijā rādā-
mos objektus visās nominācijās un izstrādā maršrutu.  Svarīgi 
vērtēšanā ir pēdējo gadu laikā sasniegtais progress, rado-
šums, estētiskums un pašu iedzīvotāju ieguldījums.

Lai arī novada teritorija komisijai pārsvarā ir zināma un 
izbraukāta krustu šķērsu, ik gadu sagaida lielāki un mazāki 
pārsteigumi gan sētās, gan biedrībās, gan uzņēmumos. 
Cilvēku radošumam, darbīgumam un uzņēmībai nav robe-
žu. Šogad komisiju īpaši izbrīnīja uzņēmēju paveiktais: gan 
savās saimniecībās un uzņēmumos, gan ieguldījums citās 
jomās.

Skates rezultāti tika paziņoti jūlija beigās, bet laureātu 
apbalvošana notika novada svētku noslēguma pasākumā 
30. jūlijā.

Lūk skatei izvirzītās nominācijas un to laureāti:
1. „Sakoptākais ciemats – pagasta centrs”:

Rubeņu ciems (Rubenes pagasta pārvalde),
Dunavas ciems (Dunavas pagasta pārvalde),
Vandānu ciems (Dignājas pagasta pārvalde).
2. „Sakoptākais ciemats ārpus pagasta centra”:

Liepu ciems (Zasas pagasta pārvalde)
3. „Sakoptākā novada individuālā ēka ciematā”:

„Priedes” (Ivanovsku ģimene, Ābeļu pagasts)
„Madaras” (Agris Alands, Kalna pagasts)
„Druvas” (Tija Dzelme, Dignājas pagasts)
„Ļūcāni” (Vībānu ģimene, Zasas pagasts)
„Ceriņi” (Vilcānu ģimene, Leimaņu pagasts)
„Ziedoņi” (Santa Novika un Āris Kusiņš, Dunavas pagasts)
„Kapari” (Irēna Lāce, Rubeņu pagasts)
4. „Sakoptākā viensēta novadā”:

„Jāņasēta” (Aija Bisāne un Jānis Mežals, Ābeļu pagasts)
„Galejas” (Inese Endzele, Kalna pagasts)
„Jaunslīterāni” (Anita Blumberga, Dignājas pagasts)
„Plaukas” (Artūrs Iskorostenskis, Zasas pagasts)
„Virgulāni-Miglāni” (Elga Miglāne, Leimaņu pagasts)
„Bites” (Ridvansku ģimene, Dunavas pagasts)
„Stūrēni” (Gurdišu ģimene, Rubeņu pagasts)
5. „Uzņēmējdarbības labākais piemērs”:

SIA „Kapačmuiža” (Jānis Kapačs, Ābeļu pagasts)
„Jaunvagulāni” (Sanita un Dzintars Mažori, Kalna pagasts)
z/s „Cielavas” (Vitauts Liepiņš, Dignājas pagasts)
SIA „Biomeat” (Teicānu ģimene, Zasas pagasts)
„Virgulāni-Zvirbuļi” (Andris Miglāns, Leimaņu pagasts)
SIA „Daugavmalas rapsis” (Reinis Balodis, Dunavas pagasts)
z/s „Mežāres” (Dzidra un Romalds Jakovicki, Rubeņu pagasts)
6. „Sabiedriskās organizācijas”:

Sporta klubs „Alko Racing Team” (Kalna pagasts)
Biedrība „Cirkuži” (Dignājas pagasts)
Biedrība „Pavadiņa” (Dunavas pagasts)
7. „Tūrisma vai vides objekti”:

Meža apsaimniekotājs Guntis Vībāns (Zasas pagasts)
8.  „Parku un skvēru sakoptība”:

Zasas parks (Zasas pagasta pārvalde)
Dignājas parks (Dignājas pagasta pārvalde)
9. „Labākie piemēri iestāžu sakoptībā”:

Rubeņu pamatskola (Rubenes pagasts)

Ābeļu pamatskola (Ābeļu pagasts).
10. Biedrības „Sēļu pūrs” balva nominācijā „Sēliskākā sēta”:

„Vaguļi” (Ingrīda Zarāne, Leimaņu pagasts).
Speciālbalvu par aktivitāti un ieinteresētību sava ciemata prezentēšanā 

saņēma Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.
Vērtējot redzēto, komisijas locekļi izvirzīja arī jaunas idejas nākošajam 

gadam, lai novada iedzīvotājiem šis pasākums būtu interesantāks.
Lielu paldies sakām SIA “Sedumi” un biedrībai “Sēļu pūrs”, kas skates 

laureātiem bija sarūpējuši krāšņas balvas.
Bildes no pagastu skates gada garumā būs apskatāmas ceļojošajā izstā-

dē, kā arī tās var aplūkot Jēkabpils novada mājaslapā, un Jēkabpils apriņķa 
laikrakstu jūlija numuros.

Ina Sēle, komisijas pr-ja

Autores foto
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Červonkas baznīcā izskanējusi 
koncertprogramma “Uz augšu!”

Jūlija pēdējā sestdiena mūs visus pār-
steidza gan ar īsti vasarīgām lietusgāzēm, 
kas uzspodrināja arī Červonkas baznīcas 
grīdu, gan ar apbrīnojami pacilājošu kora 
“Senais kalns” koncertprogrammu Raiņa 
kristību dievnamā.

Viss notikums atsauc atmiņā Rēzeknes 
mākslas koledžas pasniedzējas teikto: “Va-
jag staigāt apmēram kādu pusmetru no 
zemes. Tā, lai dubļi netiek klāt. Un lai kri-
tiens atpakaļ nav pārāk sāpīgs”. Dubļu, iz-
skalotu ceļu un slapjas zāles netrūka. Taču, 
iespējams gan, ka daudzus klausītājus un 
mūziķus sestdienas vakars pacēla uz aug-
šu krietni vairāk kā tikai pusmetru.

Baudot radošo un silto atmosfēru 
Kaldabruņas skolā, vairākas kora pārstā-
ves par koncerta norisēm tomēr bija ļoti 
skeptiskas: “Laukos neviens nekur neiet. 
Skaidrs, ka klausītāju nebūs. Tur taču( Čer-
vonkā) vairs nav pilnīgi nekā, no kurienes 
var rasties klausītāji? Mazākais klausītāju 
skaits, kam mēs esam dziedājuši, ir pieci 
cilvēki, varbūt šodien pārspēsim rekor-
du… Jūs vismaz atnāksiet? Izskatās, ka 
mēs dziedāsim sikspārņiem…”. Mēs kā 
biedrības pārstāvji gan viesus mierinājām, 
jāatzīst, ar zināmu humora piedevu: “Ja reiz 
Asīzes Francisks sludināja putniem, tad 
“Senais kalns” var arī dziedāt sikspārņiem, 
nav nekāds kauns…” Jo – mums taču bija 
zināms, ka ikviens pasākumus, ko līdz šim 
esam rīkojuši Červonkā, ir bijis labi apmek-
lēts.

Tomēr – tādu klausītāju pieplūdumu 
nebijām gaidījuši arī mēs. Sēdvietu pie-
trūka, un mūzikas mīļotāju skaits krietni 
pārsniedza simts cilvēkus. Tālākie braucēji, 
ko pazinām, bija no Neretas novada, tāpat 
– no Dignājas, Dunavas, Leimaņu pagas-
tiem. Daudzi no Bebrenes, Ancenes, Rube-
ņiem. Un, protams, Kaldabruņas saimnie-
ces, ar skaistākajiem savu dārzu ziediem 
klēpī.

Koncerta programma ietvēra mūsdie-
nu komponistu garīgo mūziku, renesanses 
mūziku, kā arī latviešu komponistu mazāk 
zināmus skaņdarbus. Liels pārsteigums 
daudziem bija virtuozie Marģera Zariņa 
madrigāli. Stunda aizritēja nepiedodami 
ātri, un, neraugoties uz vētraino klausītā-
ju atsaucību, piedevās tika atskaņots tikai 
viens skaņdarbs. “Stunda. Koncertam pil-
nīgi pietiek. Vajag taču, lai klausītājs paliek 
gribot! Tāpat, kā no galda jāceļas mazliet 
izsalkušam,” svētdien, pārrunājot koncerta 
norises, teica diriģents Einārs Verro.

Vakars pēc koncerta tika aizvadīts 
Kaldabruņas skolā, un svētdienas rītā visi 
vēl pulcējāmies uz kopīgu mēģinājumu 

un sarunām. “Vakardiena bija brīnums. Arī 
mūsos atvērās kaut kas jauns – balss, emo-
cijas, pilnīgi cits skanējums. Kaut kas papil-
dus koncertam. Neko tādu nebijām gaidī-
juši, un mājās aizbrauksim ar pilnīgi citu 
skatījumu uz Latvijas laukiem. Arī – daudz 
bagātāki, ” atvadoties teica diriģente Zane 
Kažēna.

Svētdienas pēcpusdienā koristi vēl 
devās iepazīt citus Sēlijas brīnumus – Gār-
senes takas, Tadevas Raiņa muzeja jauno 
ekspozīciju, romantisko Tadenavas biblio-
tēku, Zasas parku un amatniecības centru 
“Rūme”, Dunavas baznīcu un abas pārcel-
tuves pāri Daugavai.

Červonkas baznīcas celšanu “Uz aug-
šu!” mēs turpināsim, jo domubiedru loks ti-
kai pieaug; interesi par Raiņa kristību diev-
nama apskati izsaka aizvien vairāk cilvēku. 
Šobrīd domājam par to, kā padarīt baznīcu 
atvērtu un interesantu arī ikdienā. Nāka-
mais skaidri zināmais koncerts šeit plānots 
2016. gada decembrī – “Sala stabules”, sa-
darbībā ar folkloras kopu “Raksti”. Taču, ir 
pilnīgi iespējams, ka rudens sezonā dzims 
vēl kāds pasākums.

Ieva Jātniece,

biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja

Foto no biedrības personīgā arhīva
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Izskanējusi 
„Mazā ziņģe 2016”

22. jūlijā 22. reizi Rubenes brīvdabas estrā-
dē notika tradicionālais mūzikas festivāls „Mazā 
ziņģe 2016”. Tēma – satikšanās: satikšanās uz ska-
tuves dziesmā, satikšanās ar draugiem, vai vien-
kārši satikšanās…

Koncertā skanēja tautā populāras dziesmas, 
kā arī bija pirmatskaņojumi Ingas Deigeles, San-
tas Kasparsones, Gitas Auziņas-Muižnieces un 
Jura Ostrovska dziesmām. Par romantisku noska-
ņu un jautrību rūpējās aktieris Lauris Subatnieks. 
Koncertu atklāja pagājušā gada laureāti - grupa 
„Dvinskas muzikanti”. Koncertā piedalījās: jaunā 
soliste no Gulbenes novada Lejasciema Inga Dei-
gele, Santa Kasparsone un Ēriks Gruzniņš, grupas 
„Starpbrīdis”, „Nāc dejot”, „Sēnīte” „Pēc pusnakts” 
un „Arsenāls”. Noslēguma uzstājās grupa „Mūzi-
kas  kolekcija” no Bolderājas. Grupas līderis Jānis 
Bārtuls dzimis Latgalē, Rēzeknē. Ir iznākusi grā-
mata ar Jāņa dziesmām, kuru dāvināja arī mums. 
Dziesmas veltītas vietai, kur Jānis pašreiz dzīvo, 
kā arī dzimtajai zemei Latgalei: „Dzimtā Latgale”, 
„Latgaliešu kāzas”, „Mana sēta un pils”.

Paldies grupām un mūziķiem par daudzvei-
dīgo un skanīgo  koncerta programmu.

Kā vienmēr, arī šogad savus favorītus izvē-
lējās skatītāji. III pakāpes laureāti - grupa „Starp-
brīdis”, II pakāpes laureāti - grupa „Sēnīte” no 
Rudzātiem Līvānu novada, I pakāpes laureāti - 
Santa Kasparsone & Ēriks Gruzniņš. Randiņš uz 
skatuves noslēdzās ar Santas un Ērika dziedāto 
dziesmu „Mīlas zieds”. Debesīs aizlidoja sarkanas 
balonu sirdis ar labām domām un vēlējumiem.

Balvās laureāti saņēma ceļojuma somas ar 
domu - randiņš turpinās.

Par pasākuma fi nansiālo atbalstu  paldies  
Jēkabpils novada pašvaldībai.

Paldies  sponsoriem - IK “ ALENS S”, Sia “ Frei-
de”.

Uz tikšanos nākamgad!

Inta Tomāne, Rubenes KN vadītāja

K.Sēļa foto
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9. un 10.  jūlijā Jēkabpils novada Kalna 
pagasta sporta kompleksā “Pilskalni” pēc 21 
gada pārtraukuma visus autosporta entu-
ziastus priecēja īsts saldais ēdiens – trasē 
notika Latvijas čempionāts autokrosā; Balti-
jas čempionāts autokrosā un folkreisa vasa-
ras kausa izcīņas 3. posma sacensības.

Jau jūnija beigās tām bija pieteikušies 
ap 100 sportistu no visas Latvijas, sākot no 
iesācējiem, līdz profesionāliem valsts aug-
stākā līmeņa braucējiem. Protams, Jēkab-
pils puses līdzjutējus visvairāk interesēja 
vietējo sportistu – Jāņa Ščerbicka, Māra Līča 
un jaunā minibagiju braucēja, sešgadīgā 
Roberta Ūbeļa – starti.

Sporta kompleksā “Pilskalni”, gatavo-
joties šim pasākumam, paveikts ļoti daudz. 
Lielas pārmaiņas piedzīvojusi pati trase – tā 
pagarināta un izbūvēts tramplīns. Skatītā-
jiem bija interesanti vērot ne tikai šos lēcie-
nus, bet arī daudzās apdzīšanas, kas tagad 
kļuvušas iespējamas. Pārbūvētas arī skatītā-
ju vietas, atjaunotas tiesnešu vietas, divreiz 
lielāks kļuvis dalībnieku parks. “Pilskalnos” 
izdarīts viss iespējamais, lai Latvijas čem-
pionāta posmi turpmāk te notiktu regulāri.

9. jūlijā sākās folkreisa vasaras kausa 
treniņbraucieni, notika arī Latvijas un Bal-
tijas čempionāta braucamrīku tehniskās 
pārbaudes. Visas dienas garumā bija iespē-
jams apskatīt sporta mašīnas, pie tām fo-
tografēties un noskaidrot sev interesējošu 
informāciju. Abas dienas “Pilskalnos” dar-
bojās kafejnīca.Vakarpusē sākās Latvijas un 
Baltijas čempionāta brīvie treniņbraucieni 
un laika kontrole nākamās dienas startiem. 
Pašā vakarā “Pilskalnos” notika balle kopā 
ar grupu “Airi”. Līdzjutējiem bija arī iespēja 
abas dienas pavadīt teltīs, par to ne-
prasot papildus samaksu.

10. jūlijā sākās pirmie Latvijas un 
Baltijas čempionāta kvalifi kācijas brau-
cieni. Tiem sekoja atklāšanas parāde, 
kurā pasākuma dalībniekus un viesus 
uzrunāja arī Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs, tad abu čempionātu 2. 
un 3. kvalifi kācijas braucieni. Pēc tam 
sekoja folkreisa pusfi nāli un fi nāli. Vis-
beizot klāt bija arī Latvijas čempionā-
ta 4. posma un Baltijas čempionāta 3. 
posma fi nāli.

Patiesi kuplais skatītāju pulks varēja 
priecāties gan par lieliski noorganizētajām 
un aizraujošajām sacensībām, gan jauko 
laiku. Sacensības bija ļoti spraigas, sadurs-
mēm un dažādiem intriģējošiem notiku-
miem bagātas. Vienīgā bēda – varēja labāk 
veikties mūsu braucējiem, jo tehniskas 
problēmas lielajiem bagijiem gan Ščer-
bickim, gan Līcim diemžēl liedza vietu uz 

Grandiozie autosporta svētki Kalna pagasta 
sporta kompleksā “Pilskalni” 

goda pjedestāla. 
Pēc sacensībām interesenti varēja ie-

gādāties jebkuru folkreisa auto par fi ksētu 
cenu – 950 eiro.

“Sacensības izdevās noorganizēt tā, kā 
bija plānots. Braucēji atzinīgi novērtēja trasi. 
Skatītāju tik daudz šeit vēl nekad nebija bi-
jis, un arī no viņiem esmu dzirdējis pozitīvas 
atsauksmes. Problēmu ar autostāvvietām, 
ar ēdināšanu nebija, arī tirgotāji apmierināti 

ar pasākumu,” paveikto rezumē sporta kom-
pleksa “Pilskalni” pārstāvis un autosportists 
Māris Līcis. “Paldies draugiem un paziņām, 
kas dienām un naktīm palīdzēja izveidot 
šo trasi, lai pēc 21 gada pārtraukuma mēs 
varētu uzņemt tik liela mēroga sacensības. 
Darbus pabeidzām tikai sestdienas rītā, to-
mēr viss bija izdarīts godam, un sacensības 
notika stingri pēc grafi ka. Pašlaik nav zi-
nāms, vai šosezon “Pilskalnos” vēl gaidāms 
kāds autosporta notikums, bet, ja tāds būs, 
noteikti ziņosim.”

K. Sēlis un S. Rutka

M. Becīša foto
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Atceroties un cildinot Jāni Akurateru
Ir noslēdzies Ābeļu pagasta pārvaldes 

izsludinātais eseju un zīmējumu konkurss 
par rakstnieka darbiem.

Ir saņemti 53 zīmējumi. Zīmējumu kon-
kursa materiālu izstāde izvietota Ābeļu pa-
gasta pārvaldes aktu zālē. Ar eseju materiā-
liem var iepazīties bibliotēkas telpās.

Saņemti arī 26 eseju darbi. Iepriecina, 
ka ir vēl skolas, kuras atceras, ka Latvijai bija 
tāds romantiķis. Liepājas, Dundagas, Jelga-
vas, Rūjienas, Alūksnes, Riebiņu un citu skolu 
audzēkņi iepriecina ar domu dažādību un 
mūsdienīgu vērtējumu. Eseju novērtēšanā 
piedalījās rakstniece Lūcija Ķuzāne, novad-
pētniece Ausma Bērziņa un Ābeļu skolas 
latviešu valodas skolotāja Valda Bērziņa. 14 
darbi novērtēti ar izcilību. Tie 
noslēgumā saņems Goda raks-
tus un piemiņas balviņas, bet 
visi pārējie saņems pateicības 
rakstus.

Sniedzam autoru darbu 
fragmentus.

Dāniels Zariņš-Rencēnu 

pamatskolas 7. klase

„Mēs ejam blakus, un rai-
sās un strāvo domu pavedieni 
starp mums abiem. Cits laiks, 
citas iespējas, bet kā ar roman-
tisma tiltiem, kuri mesti dabas 
neatkārtojamībā? Kā divas pa-
ralēles ieplūstam apkārt redza-
majā. Kopīgais mums satuvina, 
pieredze ļauj vienam otru pa-
pildināt ar dzīves izpratni un iespējām. Atšķi-
rīgais liek atgriezties pagātnē, jo rītdienu var 
veidot uz vēstures pamatiem. Ir svarīgi, kas 
notiek apkārt, bet ejamo ceļu  nosaka cilvēks 
pats ar labu sirdi krūtīs, ar vēlēšanos būt va-
jadzīgam gan sev, gan citiem.

Pieliecamies tuvāk zāles un ziedu burvī-
bai un ieklausāmies koncertā, kas skan pāri 
ziedošajam laukam. Zeltaino pieneņu apļos 
bitīšu spieti vāc nektāru. Zaļos kostīmos sa-
posušies lauku muzikanti- sienāži trinkšķina 
vijoles, saplūstot ar zāles zaļumu. Pelēkās 
mušas nevar vien rimties, lien tieši mūsu 
zinātkārajās mutēs, kas pavērtas dabas jau-
kumu ieelpai. Atguļamies uz muguras un ve-
ramies saules pielietajās debesīs. Pāri mums 
peld baltie mākoņu putukrējumi, un mēs 
fantazējam, kas katrā attēlojas, kur tie tik 
steidzīgi dodas.”

Madara Kirpičenoka – Liepājas cen-

tra sākumskolas 3. klase. 

 „Apbrīnoju Jāņa Akuratera iztēli. At-
ceros, ka akmeņi tiek salīdzināti ar cilvēka 
pavēlniekiem, vasaru zēns redz kā brūnu, 
apdegušu meiteni. Es jautāju pati sev: ”Vai 
šodien būtu iespējams piedzīvot kalpa zēna 
vasaru?” Gan jā, gan nē. Mūsdienās daudzus 
darbus paveic ar dažādu mehānismu palīdzī-
bu, cilvēku roku darbu aizstāj ar mašīnām un 

traktoriem. Dabas 
skatus, kuri aprakstī-
ti grāmatā, gan var 
novērot vēl jopro-
jām Latvijas laukos, 
bet tikai tad, ja to ļoti 
vēlas un ir pacietība 
saplūst ar dabu”

Elīna Puķe – 

Berģu Mūzikas un 

mākslas pamatsko-

la 5. klase.

„Katra mana 
vasaras diena sākās 

ar smaidu. Es izlecu no gultas, saģērbjos, iz-
ķemmēju matus un skrienu ārā. Es skraidu pa 
slapjo rasu un man acīs spēlējas saules staru  
raidītie zaķi.. Aplaistu ziedus puķu podos un 
dobēs un veltu kādu lejkannu arī dārzam, 
padaru citus rīta darbus. Kad darbi pabeig-
ti, apsēžos uz dēļu soliņa un klausos putnu 
rīta dziesmās. Pagatavojam pusdienas un 
ejam tās baudīt ārā, saulē un vasarīgajā vējā. 
Kad esam miesu pa barojuši, tad arī dvēsele 
kliedz pēc mielasta, tāpēc apsēžamies garajā 
zālē un lasām grāmatas. Pēcpusdienā tēvs 
pļauj zāli, un es viņam palīdzu izvest zāli. ...”

Ance Millere – Taurupes pamatskolas 

Mazozolu fi liāle 7. klase.

  „Es skatos uz saviem vienaudžiem, re-
dzu, ka lielāko daļu viņi pavada pie datora, 
bezmērķīgi spēlējot dažādas spēles. Man 
brīvā laika ir ļoti maz, jo es mācos mūzikas 
skolā, dejoju tautiskās un sporta ejas, palīdzu 
vecākiem un vecvecākiem. Arī kalpa zēnam 
Jānim ļoti patika deja. Lasot šīs rindas par de-
jošanu, mantās šķita tik pazīstamas un sapro-
tamas izjūtas. Arī es tāpat kā Jānis, lai vai cik 
liels ir nogurums, dejā rodu jaunākus spēkus. 
Man liekas , ka kājas pašas cilājas mūzikas rit-
mā. Es esmu laimīga, ka dzīvoju laukos „ 

Dārta  Cīrule – Privātā pamatskola 

„Gaismas tilts 97” Ķekava 7. klase

  „... Taču nezin kāpēc visnegaidītākajā 
brīdī es arī ciešu. Kas pie tā ir vainīgs? Apkār-
tējie cilvēki, laikapstākļi ... Nē! Esmu vainīga 
tikai es – jauns cilvēks ar gribasspēku, jau 
lielām prasībām attiecībās pret sevi un savu 
mērķi. Jūtu sevī tādu pašu   neapslāpējamu 
dziņu kā Jānis – sasniegt, izrauties, piepildīt. 
Dvēseles gaisma taču ir nedziestoša, vai ne?  
Varbūt es to būtu sapratusi vēlāk, varbūt iz-
jutusi citādi, bet man bija lemts satikt stāsta 
Jāni. Atceros mazo Jaunsudrabiņa gleznu ar 
tumšu tīrumu, melnu mežu un sārto svītru 
pie apvāršņa. Vai redzat to gluži mazo zirdzi-
ņu un arāju? Es to saprotu kā simbolu. Agram 
darbam, grūtam darbam kopš jauniem ga-
diem. Un arī to es tagad attiecinu uz sevi.”

Baiba Zvilna – Mazzalves pamatskola 

8. klase

 „Beidzot esmu sagaidījusi laiku, kurā 
zāle kļūst zaļāka, debesis zilākas un saule 
spožāka. Kā es mīlu vasaras svaigo gaisu, 
kurš ir bagāts ar dažādu augu saldajām ziedu 
smaržām! Tā vien gribētos visu laiku būt ārā. 
... Jūlijā ļoti bieži braucam uz mežu, jo mel-
lenes lasām un braucam nodot. Tā ir mana 
vasaras peļņa. Bet pēc  dažām mežā pava-
dītajām stundām, kurās cītīgi esam lasījuši 
ogas, var just nelielu nogurumu un stīvumu 
mugurā. Tad miegs svaigā gaisā ir ļoti salds. 
Naktis mēs pavadām teltīs. Aizmigt traucē 
zaļās vardes mūsu dīķī, kuras sniedz mums 
vakara koncertu. No rīta agri, pat pārāk agri 
mūs modina putniņi. 

  Izrādās, ka neesmu mūsdienīga mei-
tene, jo dators un mobilais telefons vasaras 
mēnešos ir nepelnīti aizmirsti Bieži rotaļas ar 
draugiem jāpārtrauc, jo jāpalīdz vecākiem 
malku kraut vai dārzu ravēt.”

Elīne Kučere – Dundagas vidusskola 

9. klase.

  „Pasaule mums griežas apkārt; katrs 
cilvēks ir centrs  savai pasaulei. Kā ap sauli 
griežas planētas, tā ap mums – pasaule. Vie-
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ni pilnveido pasauli ar saviem sapņiem, citi 
piepilda to ar savu eksistenci. Atšķirība taču 
pastāv Mani sapņu zirgi ir noguruši, un man 
pašam  gurduma pilni visi locekļi. Mani  sap-
ņu, cerību un ilgu zirgi. Vai es tos pabaroju, 
vai gribu tikai ar tiem jāt? Interesanti ir tas, cik 
daudz mēs vēlāmies ņemt, cik dot pretī  dot. 
...Vai visiem āboliem ir jābūt sasniedzamiem? 
Dažkārt grūti sasniedzamais, neiegūtais pa-
dara mūsu dzīvi stiprāku Tiem jābūt tādiem, 
pēc kuriem vērts sniegties. Varbūt tie vedīs 
cauri nezināmajam un neatklātajam, ar sap-
ņu zirgiem, cauri ērkšķiem, bet tas ir tā vērts!” 

Vanessa Vinogradova – Jaunjelgavas 

vidusskolas 9. klase

 „Jāņa Akuratera kalpa zēns apbrīno 
dabu, tas arī viņu padara par romantiķi. Mūs-
dienās lielākā daļa cilvēku aizņemti  Viņiem 
pietrūkst laika apbrīnot to, kas viņiem ir ap-
kārt. Pat es bieži vien aizraujos ar ikdienas 
darbiem un aizmirstu par sauli, par lietu un 
pat par debesīm. Cilvēks nespēj mīlēt to, kas 
tam ir dots, līdz tas netiek tam atņemts. Vai 
tagad kāds raksturo meiteni tā, kā kalpa zēns 
raksturoja Minnu? 

„Cik viņai mazas, glītas kājas un šmaugs 
augums un cik viņa lokana ...” Almu, saimnie-
ka meitu, Jānis iemīlēja tik ļoti, ka viņu redzē-
ja puķēs, gan putnos – viss viņam lika domāt 
par Almu. Mūsdienās savu, teiksim tā, mīļoto 
cilvēku var redzēt naudas makā, statistikā un 
facebook. Viss balstās uz materiālām lietām 
un baudu, pārējais nav nekas, tukšums”

 Monta Meikališa - Madlienas vidus-

skola 12. klase

  „Drīz atsākās  kara darbība, un Dangam 
bija jādodas strēlniekiem palīgā, lai plecu pie 
pleca  darītu milzu darbus uz brīvības trauk-

smainā ceļa. Arī Māra nolēma būt viņam tu-
vumā – kā sanitāre, kā brīvprātīgā māsa.  ... 
Uzvara šķita tik tuvu, Danga novērsās un šā-
viņš viņam trāpīja sirds rajonā. Strēlnieks sa-
ļima, Māra kliedza un pieskrēja pie Dangas. 
Tajā mirklī viņa nedomāja par sevi. Satvēra 
un nolika mīļotā galvu uz rokām. Skatījās 
viens otram acīs – Māras sāļo asaru pilnajās 
acīs. Izmisums un nāves trauslā elpa apņēma 
Dangu. „Nebaidies, nu mēs esam brīvi, vairs 
neviens mums kalpos neraidīs. Galvenais ir 
tas, ka dzīvība, kas aug zem tavas sirds, būs 
brīva – nepazīs ciešanu un iznīcību,” pēdē-
jiem spēkiem nočukstēja Danga.”

Līga Struka – Riebiņu vidusskola 12. 

klase.

  „ ... Es atkal skatos pa logu uz zemi, kuru 
kapā lietus šaltis. Laiks rit uz priekšu, kaut kur 
dzimst un tajā pašā laikā  mirst kāda cerība. 
Pirms simts gadiem tepat, uz šīs zemes, kur 
mēs smejam, skumstam un priecājamies, lija 
asinis, piepildījās un bruka strēlnieku un viņu 
ģimeņu sapņi par brīvību, dzimteni, mīlestī-
bu un galu galā dzīvi – vienu vienkāršu vār-
du, kuram atšķirīgi uzburtu savā iztēlē, bet 
tomēr visiem līdzīgu. Arī tad debesīs slīdēja 
pelēki padebeši, spīdēja saule, lūkojās mē-
ness tāpat kā šodien.

Caur cauri grāmatas „Ugunīgi ziedi” iz-
devums caurausts ar kara atziņām, notiku-
miem, cīņām un gadījumiem, un mazliet ar 
mīlestības dvašu, kas Dangam atsvaidzina 
eksistenci kara virpulī.”

Veronika Svarinska – Rīga, 28 gadi.

„Ja Pēteris Danga kā reāla personība ek-
sistētu arī mūsdienās, viņš savas brīvības cī-
ņas turpinātu. Un šajos laikos Latviju ne kādā 
gadījumā nevar saukt par brīvu, kaut gan ne-

Šogad laba vasariņa par visām vasarām...
Šī gada 22. jūlijā Jēkabpils novada fol-

kloras kopa „Dignōjīši” tika uzaicināta pie-
dalīties Piltenes svētku ievada pasākumā 
– folkloras kopu sadziedāšanās „Šogad laba 
vasariņa par visām vasarām...”.

Šajā sadziedāšanās pasākumā piedalījās 
22 folkloras kopas no visas Latvijas: „Pill tīn” 
(Piltene), „Upīte” (Šķilbēni), „Dignōjīši” (Dig-
nāja), „Cielava” (Salacgrīva), „Sītava” (Puze), 
„Medainis” (Saldus), „Dvīga” (Saulkrasti), 
„Pūrs” (Slampe), „Kāndla” (Tārgale), „Dreņģeri” 
(Code), „Vācelīte” (Zante), „Nārbuļi” (Kuldīga), 
„Urdava” (Ugāle), „Izvoltīši” (Izvolta), „Vecsau-
le” (Vecsaule), „Dziedzieda” (Olaine),  „Trejteka” 
(Lauciene), „Milzkalnieki” (Milzkalne), „Mežā-
bele” (Jērcēni), „Dimzēns” (Jelgava),  „Zemgaļi” 
(Līvbērze) un „Maģie suiti” (Jūrkalne). 

Pasākums sākās ar svētku ieskandināša-
nu un gājienu, kurš noslēdzās Piltenes brīv-
dabas estrādē. Koncerts aizrāva ar katras ko-
pas vienreizīgumu un spēju sevi parādīt no 
vislabākās puses. Dažas folkloras kopas izrā-
dīja ne tikai savu dziedātprasmi, bet arī deju 
soli. Vieni no dejotājiem bija arī „Dignōjīši”, 
kuru sastāvā jau kādu laiku ir brangi puiši un 

spraunas meitas. Vislielākais prieks bija par 
jauno paaudzi, kas ar savu enerģiju un atrak-
tivitāti parādīja, ka mūsu tautas folklora ne-
tiks aizmirsta, bet tā tiks mācīta no bērnības 
un nodota tālāk no paaudzes paaudzē.

Visiem ļoti patika no āboliem veidotā 
Latvijas kontūra, kurā dalībnieki savu atraša-
nās vietu atzīmēja ar Saulītes simbolu.

Noslēdzoties lieliskam koncertam un 
pēc spēka zupas baudīšanas, sākās danči, kur 

mēs mācījāmies jaunus dančus no citiem, kā 
arī dižojāmies ar savām prasmēm.

Pasākums bija izdevies un apliecināja 
to, ka tiešām šogad laba vasariņa par visām 
vasarām...

Sakām PALDIES folkloras kopas „Dignōjī-
ši” vadītājai Aīdai Bikauniecei un šoferītim Jā-
nim Raginskim.

Folkloras kopa „Dignōjīši”

I. Bokānes foto

kādi asiņaini kari un revolūcijas te nenotiek 
Dangas rakstura cilvēki brīvajā Latvijā cīnījās 
par ekonomikas uzplaukumu, lauksaimnie-
cības modernizāciju, par sugas lopiem, par 
lauku darbu mehanizāciju. Arī tagad Latvijas 
valdībai un tautai rūp visai aktuāli jautājumi 
– bezdarba novēršana, algu paaugstināšana, 
svešvalodu mācīšana skolās, bet kultūras 
dzīves izkopšanai diemžēl tiek veltīts pārāk 
maz laika un enerģijas. Pēteris Danga sako-
potu visu savu  darbu, lai veicinātu Latvijā 
dekolonizāciju un padarītu to latviskāku. Tik-
tu atcelti svešu tautību svētki Tiktu dibināta 
jauna Pētera Dangas partija, kura panāktu 
ārzemnieku atgriešanos savās zemes. Pilnīga 
iespēja – pastāv risks, ka Pētera Dangas dar-
bošanās izraisītu milzīgu protestu no sabied-
rības puses.

Bet viņš nepadosies un izvērsīs savu 
darbību vēl un vēl, līdz beidzot Latvija būtu 
pilnīgi latviska bez imigrantiem.

Atgādinām, ka noslēdzošais pasā-

kums un apbalvošana notiks 20. augustā 

Ābeļos:

 plkst. 11:00 Ābeļu Tautas namā tiks sveik-
ti zīmējumu konkursa uzvarētāji;

 plkst. 13:00 pie J.Akuratera piemiņas ak-
mens Ābeļu pagasta „Jaunzemjos” (netā-
lu no Lašiem) notiks svinīgais mītiņš un 
tiks sveikti eseju konkursa uzvarētāji;

 brīvdabas estrādē pie Ābeļu skolas tiks 
rādīta Saldus novada teātra viesizrāde 
J. Akuratera „Vecie un jaunie” (5 cēlienos);

 būs plaša koncerta programma.
Sīkāka informācija sekos pavisam drīz.

Arnolds Jakubovskis



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.

2016. gada 15. augusts16 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

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

2016. gada augustā

Jēkabpils novada Jēkabpils novada 
kultūras sarīkojumikultūras sarīkojumi

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils 
novadā ir – 4975

Ābeļu pagasts
20.08. plkst. 11.00 Ābeļu pagastā 
jubilejas pasākums „J.Akuraters – 
Sēlijas romantiķis”

Dignājas pagasts
27.08. Dignājas estrādē Teātru 
pēcpusdiena

Dunavas pagasts
06.08. plkst. 10.00 Dunavā pie 
skolas notiks Jēkabpils novada 
atklātais turnīrs basketbolā un 
pludmales volejbolā

Kalna pagasts
17.08. Kalna kultūras namā se-
minārs „Koku un krūmu kopšana, 
apstādījumu veidošana”
30.08. Kalna kultūras namā Ziedu 
izstāde

Leimaņu pagasts
16.08. Leimaņu bibliotēka aicina 
pirmsskolas un sākumskolas laso-
šos bērnus ekskursijā uz Jēkabpi-
li.  Viesosimies leļļu muzejā, Sēļu 
sētā un Atpūtas parkā.
01.09. Ziedu izstāde Latvju zīmju 
parkā par godu Zinību dienai

Zasas pagasts
26.08. plkst. 10.00 Zasas vidus-
skolas sporta laukumā Jēkabpils 
novada sporta svētki
26.08. plkst. 22.00 kultūras namā 
balle „Vasarai aizejot”. Spēlē grupa 
„Galaktika”
Informāciju par kultūras sarīkojumiem 

apkopoja Inta Tomāne

Lūgsim tavai dvēselītei
debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.
 (V. Kokle–Līviņa)

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā jūlija mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Konstancija Bjalkovska

22.06.1925. – 01.07.2016.
Nellija Groma

29.01.1939. – 12.07.2016.
Veldze Klīšāne

15.05.1927. – 23.07.2016.
Adele Verečinska

28.12.1922. – 06.07.2016.
Izajs Stepans

23.09.1954. – 25.07.2016.
Georgijs Kubkins

11.12.1934. – 24.07.2016.
Ludmila Kazakeviča

18.09.1959. – 25.07.2016.

Izsakām līdzjūtību Jēkabpils novada 

mirušo tuviniekiem!

Lai jūsu mazā meitenīte,
Ir kā saules purenīte.
Izaugs liela, tad būs viņa,
Saules takas mijējiņa.

Jēkabpils novada 
jūlija mēnesī dzimušie – 
Emīlija, Marianna, 
Marta, Keitija
 Sveicam vecākus!

Sveicam Jauno pāri, 
kas viens otram 

“jā” vārdu teica un 
gredzenus mija, 
šī gada 1. jūlijā.

Lai Jūsu laulība ir saules siltuma un 
gaismas apmirdzēta!


