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Otrdien, 7.jūnijā, Ābeļu Tautas namā svinīgi 
tika paziņoti un apbalvoti pieci “Latvijas Mobilā 
Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT Lat-
vijai” Jēkabpils novada uzvarētāji. Pateicoties 
iegūtajam fi nansējumam, projekta ietvaros 
tiks labiekārtots bērnu rotaļu laukums Brodos, 
radītas jaunas iespējas sportiskām aktivitātēm 
Dunavā, Sudrabkalnā labiekārtota atpūtas vie-
ta, bet Dignājā izveidota atpūtas taka. Balsoju-
mā vislielāko atbalstu guva iecere par atpūtas 
vietas izveidi Slates ciematā.

Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās 
projektu fi nālisti, uzvarētājus paziņoja un fi nā-
listus sveica Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētājs Edvīns Meņķis, LMT viceprezidents Alfs 
Janevics, LMT biznesa klientu centra “Jēkabpils” 
vadītāja Inta Eglīte, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Jānis Subatiņš, kā arī Jēkab-
pils novada pagastu pārvalžu vadītāji.

“Priecājamies par Jēkabpils novada iedzī-
votājiem, kuri darbojas līdzcilvēku labā, domā-
jot, kā novadniekus pievērst aktīvākam dzīves-
veidam un sportiskām nodarbēm svaigā gaisā. 
Esam gandarīti, ka arī LMT spējis iedzīvotājus 
iedvesmot idejām novada dzīves pilnveidoša-
nai, lai kopīgiem spēkiem tās realizētu,” uzsver 
LMT viceprezidents Alfs Janevics.

No 19 konkursa ietvaros saņemtajām pro-
jektu idejām iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā 
tika izvirzītas 16. Apkopojot balsojuma rezultā-
tus, kopumā tika saņemtas 2942 balsis.

“Iesaistīto iedzīvotāju un draugu skaits lie-
cina par vēlmi palīdzēt nelielajos ciematiņos 
realizēt kādu labu ieceri, ideju, lai papildinātu 
iespējas veselīgākam dzīvesveidam, lai darītu 
pievilcīgāku un saturīgāku apkārtējo dzīves 
vidi. Paldies visiem par izrādīto iniciatīvu un 
veselīgo sacensības garu, par dzimtās vietas 
patriotismu. Sirsnīga pateicība LMT vadībai, 
organizatoriem par šo iespēju Jēkabpils no-
vadā īstenot skaistus un vajadzīgus projektus, 
kas mobilizē un vieno cilvēkus,” teic Jēkabpils 

novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.
Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja 

LMT un Jēkabpils novada pašvaldības žūrija. 
Lai noteiktu uzvarētājus un fi nansējuma sa-
ņēmējus, par Jēkabpils novada otrajā kārtā 
izvirzītajiem projektiem balsot varēja Jēkabpils 
novada pašvaldībā, kā arī interneta vietnes 
www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt LMT 
klienti varēja balsot arī īsziņas veidā. 

Šogad konkursā “LMT Latvijai”, atbalstot 
sava novada attīstību, projekta pieteikumus 
varēja iesniegt ikviens Alūksnes, Balvu, Grobi-
ņas, Jēkabpils, Krāslavas, Mārupes, Tērvetes un 
Ventspils novada iedzīvotājs, iedzīvotāju gru-
pa, nevalstiska organizācija vai juridiska perso-
na, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir kādā 
no minētajiem novadiem.

Kopš 2011.gada visā projektu konkursa 
realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 
111 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti 24 Latvijas 
pilsētās un novados. LMT piecu gadu laikā ir 
atbalstījis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk 
nekā 320 tūkst. eiro apjomā, savukārt šogad 
tika sniegts atbalsts 64 tūkst. eiro apmērā.

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. 

Jēkabpils novadā “LMT Latvijai” 
uzvarējušie projekti:

 1. Aktīvās atpūtas vietas izveide Slates 
ciematā. Projekta ietvaros tiks atjaunots Slates 
skolas sporta laukums. Nomainīts volejbola 
laukuma zemes segums, uzlikts jauns volejbo-
la tīkls. Tāpat tiks atjaunotas (nokrāsotas) līdzte-
kas, no koka izveidota jauna līdzsvara taka, kā 
arī uzliktas koka šūpoles, izveidota atpūtas un 

piknika vieta ar koka galdu un soliem, uguns-
kura vietu un atkritumu urnām. Projekta ie-
sniedzējs: Daiga Spēka. Piešķirtais fi nansējums: 
1104 EUR.

2. Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana 
Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Jēkabpils novada 
pašvaldībā. Projekta ietvaros Ābeļu pagasta 
Brodu ciemā paredzēts uzlabot esošo bērnu 
rotaļu laukumu, uzstādot trīs elementus – bēr-
nu rotaļu kompleksu (platforma, nerūsējošā 
tērauda slīdkalniņš, kāpnes, divslīpņu jumts), 
smilšu kasti un atsperšūpoles. Labiekārtotais 
bērnu rotaļu laukums nodrošinās nepiecie-
šamo atbalstu ģimenēm ar bērniem un veici-
nās veselīgu dzīvesveidu, paplašinot iespēju 
uzturēties svaigā gaisā labā un sakoptā vidē. 
Aprīkojums tiks uzstādīts pašu spēkiem, pie-
saistot brīvprātīgā darba veicējus. Projekta ie-
sniedzējs: Raimonds Jaudzems, Ābeļu pagasta 
pārvalde. Piešķirtais fi nansējums: 1932,22 EUR.

3. Jaunas iespējas aktīvai atpūtai Duna-
vā. Papildinot Dunavas sporta laukumu ar āra 
trenažieri un vingrošanas ierīci, tiks radītas jau-
nas iespējas un nodrošināti piemēroti apstākļi 
sportiskām aktivitātēm. Bērniem, jauniešiem 
u.c. interesentiem vakaros un brīvajā laikā būs 
iespēja aktīvi un veselīgi atpūsties svaigā gaisā. 
Zināmā mērā tiks veicināta vietējās kopienas 
attīstība, sporta laukums vēl vairāk kļūs par 
tuvākās apkārtnes sportotgribētāju tikšanās 
vietu, kurā veidosies saturīgas brīvā laika pa-
vadīšanas tradīcijas. Projekta iesniedzējs: Uldis 
Auzāns, Dunavas pamatskola. Piešķirtais fi nan-
sējums: 1888 EUR.

4. Sudrabkalnam jāatdzīvojas. Sudrabkal-
nā agrāk bija muiža, bet no tās ir palicis pāri ti-
kai muižas dārzs, kas ir aizmirsts un nesakopts. 
Sudrabkalna jaunieši vēlas to labiekārtot un 
attīstīt. Lai to īstenotu, nepieciešams ieguldīt 
darbu un naudas līdzekļus. Vēlme ir muižas 
dārzā izveidot labiekārtotu atpūtas vietu, kas 
būtu pieejama visiem Jēkabpils novada iedzī-
votājiem. Projekta iesniedzējs: Klinta Miežāne. 
Piešķirtais fi nansējums: 1600 EUR.

5. Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie 
Dignājas pamatskolas. Aktīvās atpūtas takas 
izveidošana pie Dignājas pamatskolas plāno-
ta divos posmos. Pirmajā posmā tiek izveidoti 
četri dažādi takas elementi. Šajā projektā tiks 
īstenots otrais posms – papildināta aktīvās 
atpūtas taka ar trīs šķēršļu joslas elementiem 
no koka, izveidots koka tiltiņš pāri strautiņam, 
veikti “Tējas namiņa” labiekārtošanas darbi un 
iekārtota atpūtas vieta. Projekta iesniedzējs: 
Dzidra Nartiša, biedrība „Cirkuži”. Piešķirtais fi -
nansējums: 1934 EUR.

Ieva Balode, Valdis Jalinskis un 

Kaspars Sēlis 

K.Sēļa foto

Ar LMT atbalstu Jēkabpils novadā tiks 
labiekārtotas un izveidotas vietas aktīvai atpūtai
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Saskaņā ar 2015. gada 4. augustā noslēg-
to līgumu “Par detālplānojuma izstrādi”, SIA 
“Reģionālie projekti” izstrādāja un iesniedza 
apstiprināšanai detālplānojumu nekustama-
jam īpašumam “Bulīši” Jēkabpils novada Kalna 
pagastā. 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar Jē-
kabpils novada pašvaldības 2015. gada 30. ap-
rīļa lēmumu. Detālplānojums tika nodots pub-
liskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
Publiskā apspriešana notika no 2016. gada 11. 
aprīļa līdz 2016. gada 7. maijam. Apspriešanas 
sanāksme notika 2016. gada 29. aprīlī plkst. 
11:00 Kalna pagasta pārvaldē. Sanāksmē pie-
dalījās 13 ieinteresētās personas. Sanāksmes 
protokols pievienots Pārskatā par detālplāno-
juma izstrādi.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas 
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzi-
numu izskatīšanas sanāksme notika 2016. gada 
13. maijā plkst. 13:00 Kalna pagasta pārvaldē. 
Sanāksmē piedalījās 7 ieinteresētās personas. 
Sanāksmes protokols pievienots Pārskatā par 
detālplānojuma izstrādi, ietverot norādes par 
atzinumos ietverto nosacījumu izpildi.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plāno-
šanas likuma 29.pantu, Ministru kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 “Noteiku-
mi par pašvaldību teritorijas attīstības plāno-

šanas dokumentiem” 119. punktu, Ministru ka-
bineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifi -
kācija un nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra no-
teikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 8.1.un 

8.2.punktu, Jēkabpils novada dome 2016. gada 
26. maija sēdē nolēma apstiprināt detālplāno-
jumu nekustamajam īpašumam “Bulīši” (kadas-
tra nr. 5666 004 0012, “Bites” kadastra nr. 5666 
004 0192) Vidsalā, Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā.

Dz.Nartiša

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam 
īpašumam “Bulīši” Kalna pagastā 

Iedzīvotājus aicina sekot 
līdzi labdarības akcijas 
“Dzīvo vesels” norisei

Jēkabpils novada pašvaldība 2016. gada 
9. maijā saņēma Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
un nodibinājuma “Jēkabpils slimnīcas atbalsta 
fonds” iesniegumu par fi nansiālu atbalstu lab-
darības akcijai “Dzīvo vesels”.

Akcijas ietvaros plānots sniegt bezmaksas 
konsultācijas un nodrošināt nepieciešamās 
ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils pilsētā un 
kaimiņu novados dzīvojošiem pensionāriem, 
invalīdiem, politiski represētām personām. 
Labdarības akcijas laikā plānots nedēļas laikā 
veikt līdz 30 operācijām un konsultēt ap 170 
pacientu ar pleca, ceļu un gūžas locītavu de-
ģeneratīvām izmaiņām, traumām, muskuļu 
cīpslu, saišu plīsumiem. Jēkabpils reģionālā 
slimnīca piedāvā savu infrastruktūru konsultā-
ciju nodrošināšanai un ķirurģisko manipulāciju 
veikšanai, ārsti un medicīnas personāls akcijas 
laikā strādā bez maksas.

Jēkabpils novada dome 26. maija sēdē 
nolēma atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo ve-
sels”, piešķirot fi nansējumu EUR 1000. Aicinām 
iedzīvotājus uzmanīgi sekot līdzi informācijai 
presē un nenokavēt iespēju pieteikties.

Finansējumu plānots piešķirt no 2016. 
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
biedrībām un nodibinājumiem.

K.Sēlis

Līdz šim Jēkabpils novada pagastos bija 
atšķirīga kārtība dzīvojamās telpas īres un 
apsaimniekošanas platības noteikšanā.

Lai būtu vienota kārtība un, saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 14. punkta b) apakšpunktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldības fi nanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu, 
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.1 

pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzī-
vojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto 
daļu, lai nodrošinātu Jēkabpils novada paš-
valdības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvo-
jamo telpu pienācīgu uzturēšanu, novērstu 
dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa paslikti-
nāšanos, kā arī ievērojot labas pārvaldīšanas 
principu, Jēkabpils novada dome 2016.gada 
28.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 92 “Par Jēkab-
pils novada pašvaldības dzīvojamo māju 
lodžiju, balkonu un segto terašu iekļaušanu 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas 
un dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanā”. 

Lēmumā noteikts, ka īres un apsaim-
niekošanas maksu aprēķina par dzīvojamās 
telpas kopējo platību, kas precizēta, ņemot 
vērā lodžiju platībai piemērojamo koefi cien-
tu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – 
koefi cientu 0,3. Lēmums stāsies spēkā 2016.
gada 1.novembrī. 

Tiks sagatavotas Vienošanās pie īres un 
apsaimniekošanas līgumiem par dzīvojamo 
telpu platību izmaiņām.

Īpašumu pārvaldīšanas speciāliste

Inga Bokāne

Par lodžiju, balkonu un segto 
terašu platības iekļaušanu īres 
un apsaimniekošanas platībā
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Jēkabpils novada pašvaldība kā sadarbī-
bas partneris Zemgales plānošanas reģiona 
projektā „Atver sirdi Zemgalē” par personām, 
kurām ir nepieciešami, bet nav nodrošināti 
sociālie pakalpojumi, lai veiktu individuālo 
vajadzību izvērtēšanu, individuālo sociālās ap-
rūpes/rehabilitācijas plāna izstrādi un turpmāk 
saņemtu sociālos pakalpojumus, šī gada maijā 
iesniedza:

• sarakstu par pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras 
potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes 

institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai 
ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 
grupa);

• sarakstu par bērniem  ar funkcionā-
liem traucējumiem (FT), kuriem ir noteik-

ta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, pie liku-
miskiem pārstāvjiem vai audžuģimenēs.

 Bērnus ar funkcionāliem traucējumiem iz-
vērtēšanai atlasīja pēc klientu atlases principa: 
brīvprātība – vecāku, audžuvēcāku izteikta vēl-
me saņemt atbalsta pakalpojumus. Lai sāktu 
izvērtēšanu, sociālajā dienestā būs jāuzraksta 
iesniegums. Pirms izvērtēšanas ar bērnu vecā-
kiem sazināsies Zemgales reģiona iepirktais iz-
vērtētāju komandas koordinators, lai vienotos 
par izvērtēšanas laiku un vietu.

Pilngadīgas personas ar GRT, kas dzīvo 

pašvaldībā, atlasīja pēc klientu atlases principa: 
brīvprātība un motivācija. Pirms izvērtēšanas 
personai vai tās likumiskajam pārstāvim būs 
sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums, ar 
viņu sazināsies sociālais darbinieks no Dobeles, 
Iecavas, Ozolnieku, Krustpils novada vai Jelga-
vas, Jēkabpils pilsētas sociālā dienesta, lai vie-
notos par izvērtēšanas laiku un vietu.  

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un 
pieaugušu personu at GRT izvērtēšana norisi-
nāsies līdz šī gada beigām.

Projektā “Atver sirdi Zemgalē” ir plānots iz-
vērtēt 300 personas ar GRT, 356 bērnus ar funk-
cionāliem traucējumiem un 334 ārpusģimenes 
aprūpē esošos bērnus no Zemgales reģiona.
Projekta grupas vadītāja Jēkabpils novadā 

E.Krūkliņa

Projekta „Atver sirdi Zemgalē” aktivitātes

13. maijā Tadenavā, VAS "Latvijas 
valsts meži" izveidotajā auto stāvlau-
kuma un atpūtas zonas teritorijā, bla-
kus Raiņa muzejam, notika viens no 
Meža dienu noslēguma pasākumiem, 
un tika veikti apzaļumošanas darbi. 

Stāvlaukuma ierīkošana un tam 
līdzās esošās ūdenstilpnes tīrīšanas 
darbi Jēkabpils novada Dunavas pa-
gastā tika pabeigti jau 2015. gada 
augustā, taču vēl bija nepieciešams 
veikt pašu teritorijas apzaļumošanu. 
Šo darbu piektdienas rītā paveica Lat-
gales reģiona Dienvidlatgales mež-
saimniecības, Jēkabpils novada paš-
valdības un Raiņa muzeja darbinieki. 

Diena sākās pašvaldības pārval-
dībā esošajā, nupat atjaunotajā Ta-
daines klubā ar patīkamu koncertu 

vokālā ansambļa „Variācija” izpildījumā. Meža 
dienu dalībnieki varēja arī nedaudz iestiprinā-
ties pirms veicamajiem darbiem. Stāvlaukuma 
un atpūtas zonas teritorijā mežsaimniecības 
darbinieki jau bija pacentušies izvietot stādus 
atbilstoši plānojumam, atlika vien tos iesēdināt 
zemē. Katram no vairāk kā 30 dalībniekiem tika 
iedalīta lāpsta vai ūdens spainis, un varēja ķer-

ties klāt pie stādīšanas. Tika stādīti dažādi koki 
un košumkrūmi. Tika apmežota arī teritorijai 
līdzās esošā lauksaimniecības zeme, un iestā-
dīti 150 bērzi, par godu pērn aizvadītajai Rai-
ņa un Aspazijas jubilejai. Darbi ritēja ļoti ātri, 
un, pateicoties kuplajam dalībnieku skaitam, 
stundas laikā visa plašā teritorija bija veiksmī-
gi apstādīta.

Kā teic Dienvidlatgales mežsaimniecības 
izpilddirektors Antons Breidaks, tad šo dienu, 
kopā ar Jēkabpils novada pašvaldību, bija iz-
devies ieplānot ļoti precīzi: nebija ne karsti, ne 
slapji, spīdēja saulīte, un visiem bija labs no-
skaņojums. Darbs nebija grūts, bet ļoti atbil-
dīgs – iestādīt un ieaudzēt. Prieks bija atbalstīt 

pašvaldību. Breidaka kungs cer, ka izbūvētais 
apskates objekts ar tam līdzās esošajām dabas 
vērtībām spēs piesaistīt papildus interesentus 
Raiņa muzejam, un otrādi.

Atpūtas zonā tika arī uzstādīts informatī-
vais stends par Tadenavas apkārtni ar tūristiem 
noderīgu informāciju, tostarp norādēm uz da-
bas liegumu „Eglone” un tajā nupat izveidoto 

dabas taku, kas pamazām tiek pilnveidota, sa-
darbībā ar Daugavpils Universitāti.

Dienas noslēgumā čaklie Meža dienu da-
lībnieki, Tadenavas muzeja direktores Agneses 
Timofejevas un memoriālo muzeju apvienības 
Ritas Meinertes vadībā, varēja izstaigāt nupat 
atjaunotās Raiņa muzeja telpas un dalīties sa-
vos iespaidos par redzēto.

Meža dienu mērķis ir iemācīt pamatus tam, 
kā pareizi apsaimniekot dabu un uzvesties 
tajā, lai šī bagātība tiktu saglabāta un nezus-
tu nākamajām paaudzēm. Jēkabpils novada 
pašvaldība teic lielu paldies visiem Meža die-
nu dalībniekiem par ieguldīto laiku un darbu, 
sevišķi VAS "Latvijas valsts meži" darbiniekiem, 
un novēl Tadenavai jau pavisam drīz sagaidīt 
jaunus viesus, kas vēlētos tuvāk iepazīt gan 
mūsu vēsturi, gan dažādas dabas vērtības. Sa-
vukārt Raiņa muzejs "Tadenava" ar jauno eks-
pozīciju būs atvērts apmeklētājiem jau no jūlija 
beigām. Gaidīsim ciemos!

K.Sēlis

Autora foto

Meža dienu noslēgums Tadenavā
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INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

1) Lauku pārdeklarācijas brīdinājumu vēs-
tules.

Līdz 15. jūnijam vēl ir iespējams LAD ie-
sniegt Platību maksājumu iesniegumus, bet 
par katru nokavēto dienu, sākot no 24.maija, 
platību maksājums tiks samazināts par 1%.

Līdz 15. jūnijam var veikt arī jau iesniegtā 
Platību maksājumu iesnieguma labojumus.

No 15. līdz 25. jūnijam LAD uz klientu e 
pastiem izsūtīs brīdinājuma vēstules par kon-
statētajām kļūdām. Pirmās vēstules par pārklā-
jumiem jau ir izsūtītas ātrāk.

Lai EPS identifi cētu laukus ar pārklāju-
miem, pie šiem laukiem ir norādīts brīdinājums 
"Laukā Nr. ... ir konstatēta pārklāšanās ar cita 
pretendenta deklarēto lauku".

Līdz ar to Dienests aicina pārliecināties, vai 
lauku robežas EPS lauku bloku kartē ir norādī-

tas korekti. Platību, kur konstatēta pārklāšanās, 
EPS var identifi cēt, atverot lauka bloku karti 
(pie attiecīgā lauka uzklikšķinot ar peles kreiso 
taustiņu uz Latvijas kartes apzīmējuma). Pla-
tība, kas pārklājas, ir attēlota sarkanā krāsā ar 
svītrojumu. Labojumi nav jāveic, ja lauku bloku 
kartē norādītās lauka robežas atbilst faktiskajai 
situācijai. Savukārt, konstatējot, ka lauka robe-
žas nav norādītas korekti, Dienests lūdz tās ko-
riģēt EPS līdz šī gada 25.jūnijam.

Labojumi veicami EPS sadaļā Vienotais 
iesniegums (platību maksājumi), nospiežot 
spiedpogu "Izveidot labojumu/papildināju-
mu", savukārt lauku bloku kartes aizpildīšanas 
vadlīnijas norādītas Rokasgrāmatā par EPS 
izmantošanu, aizpildot un iesniedzot Vienoto 
iesniegumu.

Konstatētās nepilnības Dienests lūdz no-

vērst līdz šī gada 25.jūnijam. Ja labojumus veik-
siet norādītajā termiņā, par samazināto platību 
Dienests nepiemēros administratīvo sodu - sa-
mazināto platību neuzskatīs par pārdeklarētu.

Veicot labojumus pēc norādītā termiņa, 
Dienests uzskatīs, ka ir informējis par pārkāpu-
miem attiecībā uz norādītajiem laukiem. Līdz 
ar to par samazināto platību piemēros pārde-
klarācijas sankcijas.

2) Ir iespējams pieteikt atbalstam platības, 
kas ir sakoptas un kuras nav iekļautas lauku 
blokā

Lauksaimnieki atbalstam var pieteikt arī tās 
platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļau-
tas blokā. LAD ir sagatavojis skaidrojošu mate-
riālu par to, kā pareizi veikt ārpus bloka zīmēša-
nu, lai lauksaimnieki pareizi pieteiktu platības 
un nepieļautu kļūdas.

Platību maksājumi

(Detalizētu informāciju skat. Platību maksā-
jumu rokasgrāmatas 21.11. apakšnodaļā)

1)Var palielināt saistību platību. Ja saistību 
platība 2016.gadā palielinās, salīdzinājumā ar 
saistību uzņemšanās gadu:

-ne vairāk kā par 20%, tad saistību periods 
nemainās;

-vairāk nekā par 20%, tad atbalsta preten-
dentam sākas jauns daudzgadu saistību pe-
riods par visu palielināto saistību platību.

2)Platību nedrīkst samazināt vairāk par 2%.
Uzskatāms, ka saistību platība nemainās, ja, 

salīdzinot ar saistību uzņemšanas gadu, saistību 
platība neatšķiras vairāk kā par 2%:

- RLZP -no kopējās apstiprinātās saistību 
platības;

- BDUZ -no kopējās apstiprinātās saistību 
platības vai apstiprinātās saistību platības lauku 
bloku līmenī.

Atbalsts tiks aprēķināts pēc kārtējā gadā 
noteiktās mazākās platības!

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzga-
du saistības pirms saistību perioda beigām, tas 
atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platī-
bas daļu, par kuru daudzgadu saistību platība ir 
samazināta. Tas pats attiecas arī uz samazināju-
mu vairāk par 2%- par samazināto daļu atbalsts 
jāatmaksā.

Ja atbalsta pretendents visu zemi vai daļu 
zemes, uz kuru attiecas saistības, vai visu saim-
niecību nodod citai personai laikposmā, kurā 
ir spēkā saistības, minētā cita persona var pār-
ņemt saistības vai to daļu, kas atbilst nodotajai 
zemei, uz atlikušo laikposma daļu vai izbeigt to 
piemērošanu, un par laikposmu, kurā saistības 
bija spēkā, atbalsta atmaksāšanu nepieprasa.

Aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" 
maksājumu var saņemt, ja pieteiktā rugāju 
platība ir vismaz 10 ha. Pretendents uzņemas 
5 gadu saistības par kopējo RLZP atbalstam ap-
stiprināto platību. Saistību periodā drīkst mainīt 
lauku atrašanās vietu, arī aizstājot to ar citu lau-
ku. Pēc ražas novākšanas nedrīkst lietot augu 
aizsardzības līdzekļus, un rugāju lauku drīkst 
uzart tikai pēc 1.aprīļa. Pagājušajā gadā likme 
bija 87 eiro/ ha.

Izsludināta projektu pieņemšanas kārta pa-
sākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināša-
nā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks no27. jūnija līdz 27. jūlijam.

Pasākuma „Ieguldījumi meža platību pa-
plašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 
apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" atbalstā-
mās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopša-
na, ieaugušas mežaudzes papildināšana.

"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās 
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu pie-
šķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilsto-
ši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vē-
jlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras 
dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā 
mežs ir atjaunojams. 

"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības 
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstā-
mās aktivitātes ir jaunaudžu retināšana un jaun-
audžu retināšana ar atzarošanu, neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku 
sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 
30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

BDUZ (bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) un RLZP 
(rugāju lauks ziemas periodā) saistības

Būtiska informācija visu 
dzīvnieku sugu pārraugiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centrs informē, ka personām, kuras veic 
pārraudzību vienā ganāmpulkā (B metode), 
ik pēc pieciem gadiem, sākot no apliecības 
izsniegšanas datuma, ir jāatjauno apliecības 
darbības periods, sazinoties ar LLKC atbildī-
go speciālistu.

Turklāt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
566 fi ziskai personai, kura ir saņēmusi ap-
liecību, piecu gadu laikā jāpaaugstina kvali-
fi kācija attiecīgajā darbības jomā (ne mazāk 
kā 16 stundas), pretējā gadījumā personas 
darbība tiek uz laiku apturēta.

Pievēršam uzmanību tam, ka 8. un 20. 
jūnijā visām personām, kuras veic dzīvnie-
ku pārraudzību un ir nokavējušas apliecības 
atjaunošanu, ir iespēja klātienē Ozolniekos, 
Rīgas ielā 34 atjaunot apliecību turpmākai 
darbībai. Pretējā gadījumā personas vai ga-
nāmpulki netiks uz jauno pārraudzības sis-
tēmu.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, 
Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2016. gada 8. un 20. 
jūnijs (viena no dienām) plkst. 10.00.

Jēkabpils, Bebru iela 108; tālrunis/fakss: 
65235694, mob. tālrunis: 26510578, 22041998.
Konsultāciju laiks: pirmdienās no 8.30 līdz 
12.00 un no 12.30 līdz 17.30, ceturtdienās no 

8.30 līdz 12.00 (iepriekš pieteikties pa tālruni). 
Mēneša pirmajā pirmdienā slēgts!

Ina Sēle, novada lauku attīstības 
konsultante, mob.t.26312414

Īsumā
▶ Šogad mazo lauksaimnieku projek-

tiem (15 000 eiro) otro kārtu neizsludinās, 
pasākums pārcelts uz nākošo gadu.
▶ Līdz 1.jūlijam jāizņem esošā perioda 

bezakcīzes dīzeļdegviela, bet uz nākošo pe-
riodu bija jāpiesaka līdz 1.jūnijam.
▶ Līdz 15.jūnijam VID jānomaksā ienāku-

ma nodoklis par 2015.gadu, jo deklarācijas 
bija jāiesniedz līdz 1.jūnijam.
▶ Līdz 15.jūlijam LAD jāiesniedz iesnie-

gums Pārejas posma valsts atbalstam par 
aitu mātēm (10 un vairāk).

Lauksaimniecības datu centra darba laiks
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Aktualitātes īsumā:
Viesi no Baltkrievijas: 17. jūnijā Jēkabpils 

novadā ieradīsies delegācija no Baltkrievijas 4 
cilvēku sastāvā. Viesošanās paredzēta līdz 19. 
jūnijam.

Notiks pagastu sakoptības skate: No 
2016. gada 15. jūnija līdz 11. jūlijam Jēkabpils 
novada pašvaldība rīkos „Jēkabpils novada pa-
gastu sakoptības skati 2016”. Tā tiks rīkota divās 
kārtās: pirmajā kārtā (no 15. līdz 29. jūnijam) 
tiks noteikti pagasta sakoptākie lauki, ciemati, 
sētas un saimniecības, iestādes, uzņēmumi, ko 
vērtēs pagasta pārvaldnieka izveidota komi-
sija. Skates otrajā kārtā (no 4. līdz 11. jūlijam), 
saskaņā ar izpilddirektora sastādītu grafi ku un 
kārtību ar piedāvātajiem objektiem iepazīsies 
novada domes veidota komisija 7 cilvēku sa-
stāvā. Skates komisijas darbā piedalīsies arī 
pagastu pārvalžu vadītāji un informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists.

Sociālais dienests bez vadītājas: Ņemot 
vērā Elizabetes Krūkliņas iesniegumu, Jēkab-
pils novada dome 2016. gada 26. maija sēdē 
nolēma iecelt par Jēkabpils novada Sociālā 
dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju Larisu 
Zeltiņu, sākot ar 2016. gada 27. maiju.

Turpina vākt makulatūru un nolietoju-

šās elektroiekārtas: Ir noslēgusies „Zaļā jos-
ta” rīkotā Vislatvijas makulatūras un otrreizējo 
izejvielu vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” 12. 
gadskārta. Konkursa ietvaros, Jēkabpils nova-
dā izvesti un otrreizējai pārstrādei nodoti 2943 
kg makulatūras: Dignājas pamatskolā 1250 kg 
un Ābeļu pamatskolā 1693 kg, kā arī 30,6 kg 
bateriju no Dignājas pamatskolas.

Paldies skolām par aktīvo dalību konkursā 
un vēlmi padarīt mūsu zemi tīrāku un zaļāku!

K.Sēlis

Pamatojoties uz „Nolikumu 
Jēkabpils novada vispārizglītojošo 
skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai 
par gūtajiem rezultātiem mācību priekšme-
tu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecis-
kajā darbībā, interešu izglītības konkursos, 
skatēs un sporta sacensībās un Jēkabpils 
novada pašvaldības 26.05.2016. rīkojumu 
Nr.2-4/16/52 “Par skolēnu apbalvošanu” par 
gūtajiem sasniegumiem 2015./2016. mācī-
bu gada starpnovadu, reģionālajās un valsts 
olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un 
sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada At-
zinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai 
saldumiem - par kopējo summu EUR 1200) 
kopumā apbalvoti 69 skolēni un grupas:

FK "Mikālēni", vokālais ansamblis "Mi-
kālēni", Aizupietis Alvis, Brakovska Katrīna, 
Briņķis Elvijs, Butāns Alens, Butāns Ričards, 
Dāboliņš Deivids, Kamišovs Edgars, Kate 
Bokāne, Kazanovs Renāts, Krodziniece Vit-
nija, Krodzinieks Agris, Krodzinieks Kristaps, 
Latvele Jana, Ļūļāka Viktorija, Odziļeviča 
Laine, Pinne Laura, Saikins Ēriks, Urķe Aivita, 
Vinciune Samanta, vokālais ansamblis "Van-
dānīši", Bikauniece Alīna, Daģe Līga, Daģis 
Daniels, FK "Digna", FK "Dignōjīši", Jurgevi-
ča Solvita, Leiskina Ieva, Liepiņš Normunds, 
Loginovs Daniels, Mīkule Linda, Rāviņš Ro-
berts, Sinkeviča Zane, Stroža Terēze, Kusiņa 
Estere, Plāne Evelīna, Baltmanis Artūrs, Bēr-
ziņa Samanta, Daģe Evija, Grupa "DAMIX", 
Ivanovs Sandis, Ņikitovs Valentīns, Pavloviča 

Evelīna, Pavlovičs Daniels, Rubiķis Mairis, Vā-
sulis Jānis, Aleksejeva Endija, Aleksejevs Rai-
vo, Austruma Liene, Austrums Egīls, Balodis 
Niks Daniels, Briede Baiba, Diāna Dadeika, 
Girone Elīna, Godļevskis Ginters, Gremze 
Sandis, grupa "JUST DO IT", Ģeidāne Katrīna, 
Kazanausks Alvis, Kuzmenko Vadims, Marti-
nova Egija, Pabērza Dana, Pabērza Megija, 
Rudzāte Elvīra, Rusiņa Signe, Spēks Kārlis un 
TDK "Dzirnupīte".

Sasniegums palīdzēju gūt sekojoši skolo-
tāji: Iveta Bērziņa, Tatjana Donāne, Silva Zepa, 
Inga Tulinska, Gunta Bičole, Mārīte Pore, Aīda 
Bikauniece, Līga Bernāne, Sarmīte Strade, As-
tra Liopa, Ilmārs Zemlickis, Juris Rubiķis, Ilona 
Kantāne, Elga Kukle, Inguna Uzkure, Anita 
Vērdiņa, Līvija Zemlicka, Mairita Strika, Jānis 
Kokins, Anda Jurgeviča, Inese Kalniškāne, Lai-
ma Šnikere, Zita Goldberga, Ģertrūde Avoti-
ņa, Sarmīte Upeniece un Daiga Ģeidāne.

Paldies skolēniem un skolotājiem par 
darbā ieguldīto laiku un pacietību! Vēlam, lai 
iegūtās zināšanas un sasniegumi liek noticēt 
sev un mudina censties arī turpmāk, sasniegt 
vēl augstākus rezultātus!

Ar detalizētāku sarakstu un iegūtajām vie-
tām var iepazīties novada mājaslapā.

Brigita Užule

Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā 

speciāliste izglītības jautājumos

K.Sēļa foto

Jēkabpils 
novada domes 
priekšsēdētājs 
E.Meņķis un 
Ābeļu pagasta 
pārvaldes 
vadītājs 
R.Jaudzems sveic 
skolēnus Ābeļu 
pamatskolā

Jēkabpils novada atzinību saņēmušie skolēni un 
skolotāji 2015./2016. mācību gadā

Š.g. 15. maijā "Jauno ğimeņu klubiņa" 
biedri sapulcējās pie Dinas ğimenes, lai atzī-
mētu Starptautisko ğimenes dienu. Pasākums 
norisinājās Daugavas krastā. Bērniem prieku 
sagādāja satikšanās brīvā dabā, lielās smilšu 
kaudzes iekarošana un pikniks. Mammas tik-
mēr izmantoja mirkli, lai aprunātos par savu 
pieredzi bērnu audzināšanā. Redzot, kādu 
prieku mazajam atvasēm un pašàm mammām 
sagādāja tikšanās šo 2 gadu laikā, ir nolemts 
turpināt darboties! Tāpēc aicinām arī piebied-
roties ğimenes no Dignājas pagasta, kuriem 
ir bērni līdz skolas vecumam! Kontaktpersona 
Ginta Saviča, tel. Nr. 26439901.

Inga Stūrmane

Autores foto

Ģimenes diena Ģimenes diena 
DignājāDignājā
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27. maijā, Jaunjelgavā, notika astotais Sē-
lijas Kongress, kurā laikā tika dibināta Sēlijas 
novada jauniešu padome “SēJa”. 

Sēlijas jauniešu padomē “SēJa” darbojas 16 
jaunieši, no  septiņiem Sēlijas vēsturiskā reģio-
na novadiem - Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīs-
tes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Neratas novada un 
sadarbības novada – Krustpils.”SēJā” apvieno 
kopā brīvprātīgos jauniešus no minētajiem no-
vadiem, vecumā no 14 līdz 30 gadiem.  Sēlijas 
jauniešu padomes “SēJa” mērķis ir pārstāvēt Sē-
lijas novada jauniešu intereses nacionālā mēro-
gā un ārvalstīs.

Padome tika dibināta Sēlijas Kongresa 
laikā, kad jaunieši kopā ar jaunatnes lietu spe-
ciālistiem apsprieda padomes darbību ievēlēja 
priekšsēdētāju un vietnieku, un izstrādāja Sēli-
jas novadu apvienības, Jauniešu padomes no-
likumu un nosaukumu. Kongresa noslēgumā 
jaunieši sniedza padomes ziņojumu, un Sēlijas 
novadu apvienības priekšsēdētājs J.Dimitrijevs 
un Sēlijas novadu apvienības jauniešu pado-
mes priekšsēdētājs K.Deikovskis svinīgi paraks-
tīja jauniešu padomes nolikumu. 

Jēkabpils novadu pārstāvēs divas jaunietes 
– Klinta Miežāne un Kitija Saviča. 

Klinta mācas Rīgas tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumā. Skolā darbojos izglīto-
jamo pašpārvaldē, teātra studijā, kā arī jauk-
tajā korī. Klinta skolas ietvaros piedalās visos 
pasākumos, kas ir saistīti ar mākslu un mūziku. 
Izglītojamo pašpārvaldē darbojās, jo vēlas or-
ganizēt un dalīties ar idejām par dažādu pasā-
kumu organizēšanu un īstenošanu. Jauniete ir 

guvusi dažādus panākumus, darbojoties  fol-
kloras kopā ,,Dignojiši". Sēlijas novadu apvienī-
bas, jauniešu padomē “SēJa” Klinta iestājās, jo 
vēlējās gūt jaunu pieredzi, attīstīt savas spējas, 
kā arī vēlējās paust un realizēt savas idejas, bet 
viens no galvenajiem mērķiem ir iepazīt jaunus 
cilvēkus un darboties kopā ar jauniešiem no ci-
tiem novadiem. 

Kitija mācos Rīgas tūrisma un radošās in-
dustrijas tehnikumā 1.kursā. Skolā piedalās da-
žādos pasākumos, kā arī darbojas teātra studijā 

un jauktajā korī. Kitija aktīvi darbojas skolēnu 
padomē kultūras centrā, kur iesaistās dažādu 
pasākumu rīkošanā. Jauniešu apvienībā “SēJa” 
iesaistījās, jo vēlējās izmēģināt ko jaunu, iepa-
zīt jaunus, aktīvus cilvēkus, kā arī iesaistīties un 
paust savas idejas pasākumu organizēšanā, 
kuru mērķauditorija ir dažāda vecuma grupu 
jaunieši.

Jurgita Bareika,

Novada jaunatnes lietu-projektu speciāliste

LJP foto

Sēlijas novadu Jauniešu apvienība “SēJa”

Sēlijas novadu Jauniešu apvienība “SēJa”

Zasas pagasta pārvaldē 6.maijā pulcējās 
Jēkabpils novada jaunieši un lēmuma pie-
ņēmēji, lai kopīgi pārrunātu savā novadā un 
Eiropā jauniešiem aktuālo.

Šī bija pirmā Jēkabpils novada jaunie-

šu, lēmuma pieņēmēju, kā 
arī novadam jaunizveidotā 
amata – Jaunatnes lietu spe-
ciālistes – Jurgitas Bareikas 
kopīgā tikšanās. Pasākumā 
piedalījās arī Jēkabpils no-
vada pasvaldības priekš-
sēdētājs Edvīns Meņķis, 
deputāti – Gints Audzītis 
un Ieva Jātniece, un terito-
rijas plānošanas speciāliste 
Dzidra Nartiša. Šis pasākums 
pulcēja krietnu bariņu aktīvu 
novada jauniešu, un, jācer, 
ka kopīgas aktivitātes daudz 
kuplākā skaitā īstenosies arī 
turpmāk. Šī tikšanās sola iezī-
mēt arī daudz jaunus pašval-
dības un jauniešu sadarbības 
projektus turvākajā nākotnē.

Šobrīd visā Latvijā aktīvi 
notiek Latvijas Jaunatnes pa-

domes organizētās šāda veida vietējā līmeņa 
jauniešu un politiķu tikšanās pasākumi. Pal-
dies jaunatnes lietu speciālistei Jurgitai, kas 
organizēja šo pasākumu Zasā!

L.Zēberga un K.Sēlis

Zasā aizvadīta Sēlijas reģionā pirmā jauniešu Zasā aizvadīta Sēlijas reģionā pirmā jauniešu 
„Kafi ja ar politiķiem”„Kafi ja ar politiķiem”



2016. gada 9. jūnijs8 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

No 23. līdz 29. maijam notika Latvi-
jas Veselības nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros 
Zasā, muižas parkā 25. maijā notika Ģe-
nerāļu kausa Sēlijas novada jauniešiem 
3. posms – orientēšanās spēles. Tajās bija 
divas daļas, pirmajā daļā startēja septiņas 
komandas no skolas un otrajā daļā pieda-
lījās septiņas komandas 4 cilvēku sastāvā 
no Sēlijas novadiem (Aknīstes, Ilūkstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Rites, Neretas un kai-
miņiem – Krustpils). Pasākumu organizēja 
Jēkabpils novada jaunatnes lietu, sporta 
un sabiedrisko attiecību speciālisti. Dažā-
dās disciplīnas tiesāja Zasas vidusskolas 
jaunsargi.

 Sacensības sastāvēja no dažādām 
šķēršļu joslām. Viss sākās ar riņķa stafeti, 
tad bija jāskrien uz gaisa pārceltuvi, kur 
tiesneši bija Alvis un Ilgvars. Kad tika izieta 
gaisa pārceltuve, bija jāskrien uz avotiņu, 
kur bija vēsturiski jautājumi. Atbildes uz 
jautājumiem uzskaitīja Kitija. Tālāk, skrie-
not pa parku, bija jāšauj ar gaiseni. Tiesāja 

Lāsma. Pēc šaušanas katrai komandai bija 
jāskrien līdz mīlestības bērzam, kur viņus 
gaidīja nākamais uzdevums - nestuves. 
Tiesāja Airisa. Tad bija jāskrien uz priekšu, 
kur gaidīja Samanta ar kubu, kas bija jāno-
stiprina starp komandas biedriem un jāiz-
iet šķēršļu josla. Cukurkalniņā gaidīja Mon-
ta ar šķēršļu joslu, kuras nosaukums bija 
„Aklās vistiņas”. Pārskrienot pāri Mīlestības 
tiltiņam, bija jāmet granāta. Tiesāja Digna. 
Pēc granātu mešanas bija jāskrien līdz āra 
trenažieriem, bija jāveic dažādi vingrināju-
mi. Tiesāja Signe. Tad bija jāskrien uz Zaļo 
klasi, kur gaidīja Kārlis ar dažādiem uzde-
vumiem par dabu. Papildus kontrolpunk-
tiem, dalībnieki varēja arī iegūt papildus 
punktus, nofotografējoties pie ievēroja-

miem objektiem parkā.
3. vietu starp Sēlijas nova-

diem izcīnīja Jēkabpils nova-
da komanda, 2. vietu – Aknīs-
tes, bet 1. – Ilūkstes komanda. 
Komandas tika apbalvotas ar 
diplomiem un medaļām.

Kopumā tika labi pavadīts 
laiks. Liels paldies Baibai Čā-
kurei, Lāsmai Lūsei, Jurgitai 
Bareikai un Kasparam Sēlim 
par ieguldīto darbu pasāku-
ma organizēšanā!

Airisa Ģeidāne, Zasas 

vidusskolas 

10. klase

K.Sēļa foto

Sēlijas novadu jaunieši sacenšas Zasas muižas parkā

Jēkabpils novadu pārstāvēja Zasas vidusskolas 
12. Klases skolēni - Aldis Korņejevs, Evija 

Korņejeva, Laura Briede un Eva Strika, izcīnot 
3.vietu!
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Atkal noziedējuši ceriņi, zied kreimenes, 
un ir pagājis kārtējais mācību gads Dignājas 
pamatskolā. Ar prieka pilnām acīm un zie-
diem rokās uz skolu pēdējā mācību dienā do-
das skolēni. Prieks ir neizsakāms.

No rīta skolēnus sagaidīja svinīgais pa-
sākums, kurā tika apsveikti skolēni, kuriem 
mācību gadā bija dažādi sasniegumi. Pēc tam 
skolēni tika aicināti uz klasēm, lai audzinātāji 
kopā ar saviem skolēniem pavadītu pēdējo 
klases stundu. Katram skolēnam tika izsnieg-
ta liecība ar mācību gada darba rezultātiem. 

Kāds bija prieks, kad pēc stundas sko-
lēnus gaidīja pēdējai skolas dienai veltītas 
izklaides. Biedrības „Ūsiņš’’ darbinieki ar 
zirgiem vizināja gan lielākus, gan mazākus 
bērnus. Arī sejas varēja apgleznot, jo māks-
linieces no Jēkabpils piedāvāja savus pa-

kalpojumus. Paldies Inai Geleckai un viņas kolēģei par sagādāto 
baudījumu. Īpašu prieku skolēniem sagādāja Andreja Dobkeviča 
atvizinātie velokarti, ar kuriem bērni varēja vizināties visu pasāku-
ma laiku. Ļoti lielu paldies par šo pasākumu vēlamies pateikt šīs 
dienas sponsoram Z/S „Cielavas’’ un pasākuma līdzdalībniekiem: 
Baibai Daģei un Tālim Stradam. Paldies!

Dignājas pagasta kultūras darba 

organizatore Ginta Saviča

Ir maijs, un Daugava Dignājas pusē atkal 
sagaidījusi savus ciemiņus. Brīnišķīga diena 
ar saules siltumu un cilvēku prieku. Svētki sā-
kas ar aktivitātēm pie Dignājas pamatskolas. 
Ir prieks ieraugot, kā dažāda vecuma cilvēki 
izmanto skaistos zirgus, lai izbaudītu jāša-
nas prieku. Arī apgleznotās sejiņas bērniem 
liecina par svētku sajūtu šajā dienā. Dažādas 
spēles palīdz iegūt saldumus par sasniegu-

miem. Priecājas kopā bērni un vecāki. Skaisti 
sakoptajā Dignājas estrādē ierodas dažādu 
paaudžu ļaudis, lai kopā klausītos svētku 
koncertu.

Apmeklētājus priecēja VPDK „Rasa” 
Intas Tomānes vadībā, vokālais an-
samblis „Smaidiņi” Anitas Ķikutes va-
dībā. Ar skanīgu balsi visus pārsteidza 
mazā Agnese Dzene, kura pelnīja lielus 

applausus. Bet lielu prieku sagādāja apvienī-
ba „Maska” Sarmītes Veigures vadībā, netrū-
ka gan labu vārdu, gan humora. 

Paldies Intai Strožai par sagatavotajiem 
materiāliem un brīnišķīgo    izstādi par Jāni 
Akurateru, kā arī pasākuma apskaņotājam 
Aivaram Daņiļevičam un grupai „Ilūzija” par 
skaisto balli pasākuma noslēgumā!

Dignājas pagasta kultūras darba ogani-
zatore Ginta Saviča

K.Sēļa foto

Daugavas svētkus aizvadot…

Pēdējā skolas diena Dignājas pamatskolā
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20. maijā Jēkabpils novada pašvaldī-
bas novadpētniecības ekspozīcija Zasā 
rīkoja Muzeja dienu “Atver durvis”. Ska-
tītājus priecēja Zasas KN teātra pulciņa 
“Maskas” uzvedums , un Zasas v- sk. pirms-
skolas bērnu priekšnesums “Kas aiz šīm 
durvīm?” Paldies Zasas vidusskolas skolā-
tājai Ingūnai Klaucānei un direktorei Olitai 
Spēkai par atsaucību un atbalstu pasāku-
ma norises īstenošanā. Pateicos vidussko-
las skolēniem par aktīvu dalību erudīcijas 
spēlē “Es iestājos Latvijas durvīs” un spēlē 
“Gudrs Sēlijai”. Dalībniekiem bija iespē-
ja virtuāli paceļot pa Jēkabpils novadu. 
Pateicībā JMS Zasas filiāles audzēkņi par 
dalību izstādē “Putni” (pasniedzēja Anda 
Svarāne), Muzeja dienas spēļu erudīti un 
mazie aktieri saņēma mazas dāvaniņas un 
kliņģeri. Erudītiem bija iespēja laimēt picu. 
Skolēni un pedagogi iesaistījās latviešu 
tautas rotaļās. Priecēja smaids bērnu sejās 
un Zasas vidusskolas skolotāju un darbi-
nieku atbalsts. Paldies Kasparam Sēlim par 
fotomirkļu uzņemšanu!

Novadpētniecības ekspozīcijas 

organizatore Edīte Balode

K.Sēļa foto

Muzeju diena Zasā

Jēkabpils novada 
pašvaldība NVO inicia-
tīvu atbalsta konkursā 
atbalstīja biedrības 
“Cirkuži” sagatavoto 

projektu “Aktīvās atpūtas takas izveidošana 
pie Dignājas pamatskolas”. 

Fiziskā aktivitāte ir nepieciešama visiem – 
no bērna līdz sirmgalvim. Ja ir pietiekoša fi zis-
kā aktivitāte bērnībā un tālāk pusaudžu gados, 
tad vēlāk jau pieaugušo vecumā tā ir garantija 
labai veselībai. Ja aktīvi ir vecāki, arī bērni ir 
daudz motivētāki kustībai, biežāk iesaistās da-
žādos sporta pasākumos. Fiziskas aktivitātes 
sākot no pirmsskolas vecuma, bērniem palīdz 
veidot un nostiprināt dažādas rakstura īpašī-
bas, piemēram, prieku un labsajūtu, pašpie-
tiekamību un cīņas sparu, vienlaikus attīstot 
socializēšanās un apgūšanas prasmes.

Izveidojot “Aktīvās atpūtas taku” būs ie-
spējams atpūties aktīvi, radoši un veselīgi! 

Projekta mērķis ir:
1. izveidot “Aktīvās atpūtas taku” pie Dig-

nājas pamatskolas, kas attīstīs un daudzveidos 
bērnu un viņu vecāku aktīva dzīvesveida ie-
spējas Dignājas pagastā, veicinot iedzīvotāju 
fi zisko aktivitāti, pārbaudi uz veiklību un izvei-
cību, līdzsvara izjūtu, pārvarot dažādas šķēršļu 
joslas;

2. izveidot tēju dārzu, lai interesenti varētu 
iepazīties ar veselīgām zāļu tējām, uzzināt to 
dziednieciskās īpašības un ieteikumus drogu 

kvalitatīvai vākšanai.
Un tā, nu ir pienācis laiks sākt realizēt mūsu 

ieceres. Kā pirmais darbiņš projektā ir paredzē-
ta tējas dārza izveidošana vietā, kur kādreiz ir 
atradusies siltumnīca.

Esam uzsākuši vietas attīrīšanu no nezā-
lēm un sagatavošanu tējas augu stādīšanai.

Lai ātrāk varētu baudīt projekta rezul-
tātus, priecāsimies par atbalstu un palīdzī-
bu darbu veikšanā, pieteikties var pie Gitas 
Namiņas (tel.29991845) vai Dzidras Nartišas 
(tel.26436637).

Projekta vadītāja Dzidra Nartiša

Autores foto

Biedrība “Cirkuži” uzsāk darbu pie projekta “Aktīvās atpūtas takas 
izveidošana pie Dignājas pamatskolas” realizācijas
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Novadpētniecības ekspozīciju organizato-
re Edīte Balode informē: “Projektam “Ceļojums 
pa J. Akuratera literārā mantojuma takām” ir 
piešķirts fi nansējums 800,00 EUR apmērā. Pro-
jekta īstenošanas termiņš - no 2016. gada 1. 
maija līdz 2016. gada 15. decembrim. Projekta 
mērķis ir saglabāt, popularizēt un nodrošināt 
pieejamību novadnieka Jāņa Akuratera lite-
rārajam mantojumam, ieinteresēt un iesaistīt 
iespējami plašāku mērķauditoriju, tai skaitā 
bērnus un jauniešus. Projekta uzdevums ir no-
drošināt inovatīvu kultūras procesu attīstību 

un kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāsanu, popularizēšanu, pieejamības 
nodrošināšanu Jēkabpils novadā, izvei-
dojot virtuālu braucienu “Ceļojums pa 
J. Akuratera literārā mantojuma takām”. 

Šis brauciens paredzēts kā atrak-
tīvs izziņas un izglītojošs materiāls 
J. Akuratera darbu iepazīšanai. 
Otra projekta aktivitāte ir izstādes 
“Sēlijas dižgaram Jānim Akurate-
ram – 140” izveide un atklāšana. 
Šīs aktivitātes īstenošanas laiks ir 
no maija sākuma līdz jūlija bei-
gām. 

Jēkabpils novada pašvaldībā uzsāk divu A/S “Latvijas valsts meži” 
atbalstītās Zemgales kultūras programmas atbalstītu projektu īstenošanu

29. maijā Rubeņos, parkā un estrādē 
notika tradicionālais pasākums bērniem, 
jauniešiem un ģimenēm. Svētku rīts sākās ar 
sporta aktivitāšu priekšnesumu „Greentrials 
Bike Tour”, kur 40 minūšu garumā puiši de-
monstrēja velo šovu. Tas bija kā spridzeklis, 
lai mostos darbīgai dienai.

Pēc atraktīvā šova sākās sporta aktivi-
tātes un radošās darbnīcas. Bērni sportoja, 
zīmēja uz asfalta, apgleznoja stiklu. Sporta 
un veiklības aktivitātēs piedalījās ne tikai 
bērni, bet visa ģimene. Sporta aktivitātes 
notika Latvijas veselības nedēļas ietvaros, un 
6 sporta stacijās ģimenes dienas apmeklētā-
ji pārbaudīja savu precizitāti, metot bum-
biņas un riņķus noteiktos mērķos, uzzināja 
vai spēj darboties komandā, veicot stafeti 
četrvietīgajās slēpēs, kā arī sacentās „Torņu 
spēlēs”. No plkst. 10.00 ģimenēm bija iespē-
ja laivot pa ciemata dīķi ar četrvietīgajām 
kanoe laivām, ko piegādāja un nomāja Sia 
„A.A.Mežmalas”. Parkā, pretī rūķu ciematam 
darbojās rūķu kafejnīca. Pēc kafejnīcas atklā-
šanas bija iespēja nobaudīt rūķu ēdienkarti-
popkornu rūķu cepurēs un rūķu dzērienu. 
Rūķu kafejnīcā darbojās kultūras nama teāt-
ra pulciņš „ Dadzīši”- mazie rūķēni un Rūķu 
mammas Ilona un Ligita.

Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemga-

les kultūras programmas 2016 projekta „Sē-
lijai raksturīgā kulinārā mantojuma saglabā-
šana un popularizēšana Jēkabpils novadā” 
ietvaros notika viena no projekta aktivitā-
tēm – senā ēdiena “strebeklis” prezentācija 
un degustācija ar mērķi saglabāt un popula-
rizēt Sēlijas specifi sko kulināro mantojumu, 
īpašu uzmanību veltot jaunajai paaudzei 
izzināt vecmāmiņu recepšu pūru, jo ēdiens 
ir daļa no katrai valstij unikālā kultūrvēstures 
mantojuma un atšķirīgās identitātes. Na-
cionālos ēdienus pagatavo no produktiem 
un izejvielām, kuras atrodamas tautas ap-
dzīvotajā teritorijā un kam ir savi īpatnējie 
nosaukumi, tos bieži vien nevar iztulkot citā 
valodā. 

Svētki noslēdzās ar koncertu „Brīnum-
puķe”, kurā piedalījās bērnu un jauniešu ko-
lektīvi: „Cālis 2016” 2. vietas ieguvēja Agnese 
Dzene un vokālais ansamblis „Smaidiņi” no 
Zasas KN (skolotāja Anita Ķikute), vokālie 
ansambļi „Kamolītis” un „Supermeitenes” 
no Jēkabpils TN (skolotāja Iveta Janušev-
ska), deju kolektīvs „Sprigulītis” no Sēlpils 
KN (skolotāja Ligita Ludāne), Zasas v-skolas 
mūsdienu deju grupa „Just do it” (skolotāja 
Anda Jurgeviča), jauniešu mūzikas apvie-
nība no Zasas KN (skolotāja Ieva Geidāne), 
vokālais ansamblis „Puķuzirņi” no Rubenes 

KN (skolotāja Sandra Radiņa), tautas deju 
kolektīvs „Pērkonītis” no Rubeņu pamatsko-
las (skolotāja Ilona Pudāne), mūsdienu deju 
grupa „Damix”, meitenes Evija un Santa no 
Rubeņiem ar savu dejas horeogrāfi ju un 
sniegumu. Koncerta laikā uzauga liela brī-
numpuķe, kurā katrs kolektīvs ielika savus 
sapņus, prieku un labas domas kopā ar at-
raktīvo koncerta vadītāju Zani Ozolu. Noslē-
gumā 21 krāsains balons ar vēlējumiem aizli-
doja debesīs. Šajā koncertā par baloniem arī 
dziedāja Zasas „Smaidiņi”:

Lidojums ar gaisa balonu
Grozā iekšā tikai es un tu
Tā no Zasas līdz pat Rubeņiem
Pāri mūsu mīļai zemītei
Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par 

fi nansiālo atbalstu. Paldies IU „Aliens” un SIA 
„Freide” par atbalstu. Paldies visiem, kas dar-
bojās pasākuma dienā un atbalstīja pasāku-
ma norisi – Daigai Spēkai, Sandai Kuklei, Ritai 
Skrējānei, Matīsam Tomānam, Ilzei Spēkai, 
Lonijai Līcei, Ligitai Zālītei, Ilonai Kantānei, 
Tomam Zālītim ar savu komandu un sporta 
organizatorei Baibai Čākurei ar palīgiem/
tiesnešiem: Jāni un Annu Vāsuļiem, Elmāru 
Timofejevu, Santu Mičuli un Eviju Daģi.

Inta Tomāne, Rubenes 

kultūras nama vadītāja

Gaisa balonā no Zasas līdz pat Rubeņiem…
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Pateicoties Jēkabpils novada pašvaldības 
atbalstam, 23. maijā Ābeļu pagasta Veselī-

bas takā atklājām vingrošanas nodarbības ar 
nūjošanu. Visas dalībnieces nevarēja aktīvi 

piedalīties veselības problēmu dēļ, bet pā-
rējās darbojāmies ļoti aktīvi. Pat mēģinājām 
staigāt basām kājām. Visizturīgākā izrādījās 
Austra, nosoļoja visu apli basām kājām. Pirms 
nodarbībām mūsu medmāsiņa Ilona mērija 
visām asinsspiedienu un pēc nodarbības at-
kal. Izrādījās, ka ne visas dalībnieces var aktīvi 
darboties. Projekta ietvaros iegādājāmies 10 
pārus nūju, lielās bumbas 4 gab., hanteles, es-
ponderus, taču ne visu ieplānoto. Sporta pre-
ču veikalos visu uzreiz nevarējām iegādāties, 
vajadzēja pasūtīt, tagad gaidām kad būs at-
vestas preces. Esam entuziasma pilnas darbo-
ties. Gaidām, kad bērni beigs skolu un pievie-
nosies mums. Tā kā mums ir mazdārziņi, tad 
bieži sportot nesanāks, taču katru pirmdienu 
mēs tomēr iesim, lietus laikā pagasta kultūras 
nama zālē, labā laikā ārā.

Aicinām visus sportot gribētājus pievie-
noties mums Ābeļu pagastā!

 Projekta vadītāja Mārīte Rocēna

Autores foto

Biedrība „Ābeļzieds” aicina sportot gribētājus

Maija mēnesis ir bagāts dažādiem notiku-
miem, kultūras norisēm, svētkiem. Arī daba 
mostas pēc ziemas, viss zaļo un zied, smaržo 
gaiss, un esam atkal vasaras gaidās.

14. maijā Rubenes kultūras namā notika 
Latvijai veltīts pasākums, laikā starp Latvijas 
Republikas neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas dienu, mātes dienu, ģimenes dienu.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, šogad aiz-
sākta jauna tradīcija-Baltā galdauta svētki, 

ar mērķi iedibināt un stiprināt tradīciju 
cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, 
draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti 
svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri 

palīdzējuši to radīt un nosar-
gāt.

Pasākums sākās ar rok-
darbu izstādes “Manis pašas 
radīts” atklāšanu. Izstādē ar 
saviem darbiem piedalījās 
kultūras nama rokdarbu pul-
ciņa dalībnieces- Valija Bog-
dāne, Anta Rubiķe, Ligita 
Zālīte, Elza Zakarevska, Anita 
Miķitova, Edīte Virbule, Ina 
Dāboliņa, Laura Valaine un 
Daiga Spēka. Izstādē arī ap-
skatāmas Rubenes pagasta 
Slates ciema trīs tautiskās jos-
tas, katra savā rakstā, kuras 

audusi Daiga Spēka.
Koncerta programmai kultūras nama vo-

kālie ansambļi gatavoja Raimonda Paula dzies-
mas, jo šogad ir komponista jubilejas gads. 
Koncertā piedalījās kultūras nama trīs vokālie 
ansambļi Sandras Radiņas vadībā – sieviešu 
vokālais ansamblis “Kantilēna”, jauktais vokā-
lais ansamblis „Ā‘re”, bērnu un jauniešu vokā-
lais ansamblis “Puķuzirņi”.

Koncerts noslēdzās ar sadziedāšanos an-
sambļiem ar skatītiem. Emocionāli un skaisti.

Pasākuma noslēgumā kopīga tikšanās un 
sarunas pie tējas un svētku kliņģera visiem ap-
meklētājiem un dalībniekiem.

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja

Autores foto

Nekur nav tik labi kā mājās
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6.maijā, Skolu sadraudzības projekta ie-
tvaros, Zasas vidusskolā viesojās delegācija 
no Lietuvas  Roķišķiu J.Tūbelio proģimnāzijas 
20 skolēnu un 7 skolotāju sastāvā. Draudzība 
uzsākusies 2014. gada rudenī, sākumā tikās un 
savā pieredzē dalījās skolu pedagogi , bet šajā 
mācību gadā skolu darbu  iepazīst arī skolēni.

7.,8. klašu skolēniem no rīta sporta zālē 
bija noorganizētas stafetes , lai  sportiskās akti-

vitātēs viņi savā starpā varētu sacensties un sa-
draudzēties. Ar sirsnīgiem vārdiem visus sveica 
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs 
E.Meņķis. Pēc pusdienām Zasas kultūras namā  
notika koncerts „Ar sirsnīgu skatienu, saulai-
nu smaidu…”. Koncerta sākumā visus sveica 
J.Tūbelio proģimnāzijas  direktors Z.Pošiūnas, 
dziedāja un muzicēja lietuviešu skolēni, vēlāk 
visas māmiņas, vecmāmiņas un ciemiņus prie-

cēja skolas interešu izglītības  kolektīvu saga-
tavotie priekšnesumi. Visi priekšnesumi tika 
uzņemti ar skanīgiem aplausiem.

Viesi iepazinās ar skolu,  Zasas parku, Jē-
kabpils novada  muzeja ekspozīciju. Skolēni 
spēlēja spēles un dejoja, iepazinās tuvāk  un 
apmainījās kontaktiem.

Ar gandarījumu varam teikt, ka šī diena 
bija izdevusies- saulaina, pilna smaidu, prieka, 

sirsnības, mīļuma un labestības. Saziņa notika 
angļu un krievu valodā, tāpat tika apgūti vārdi 
lietuviešu valodā.  Daudz pozitīvu emociju, lie-
liska pieredze un jauni draugi tepat kaimiņos. 
Paldies visam skolas kolektīvam par veiksmīgu 
sadarbību projekta īstenošanā, koncerta saga-
tavošanā!

Zasas vidusskolas direktore O.Spēka

Skolas arhīva foto

Zasas vidusskola stiprina draudzības saites ar 
Rokišķu proģimnāziju

11. maijs Zasas vidusskolā iesākās kā 
parasti, bet šis bija diezgan īpašs rīts, jo bija 
gaidāms neparasts ciemiņš. Skolu apcie-
moja Ohaio Universitātes Ģermāņu valodu 
fakultātes asociētā profesore Anna Grotāne, 
kura bija ieradusies ne tikai apskatīt dzimtas 
mājas Kalna pagastā un noskaidrot kaut ko 
vairāk par savas vecmāmiņas radu rakstiem 
Zasā, bet arī parunāt ar skolēniem. Skolas 
apciemojuma laikā viņa satikās ar 7.-8. un 
9.-12. klašu skolēniem. Sarunas notika angļu 
valodā.Pprofesore mazliet pastāstīja par sevi, 
savu darba vietu un Amerikas Savienotajām 
valstīm. Skolēni uzdeva visdažādākos jautāju-
mus par Ameriku. Īpaši labi profesore sapra-
tās ar 7.- 8.klases skolēniem, kas nekautrējās 
parādīt savas valodas zināšanas un uzdeva 
jautājumus. Pēc tam, kad skolēni bija pastās-
tījuši par to, ko viņi labprāt dara brīvajā laikā, 
8.klases puiši profesorei par prieku nodejoja 
gabaliņu savas breika dejas, par ko viņa bija 
sajūsmā. Ļoti draudzīgo un aktīvo sarunu pār-
trauca zvans no stundas, skolēni bija sajūsmi-
nāti par tikšanos un aicināja Annu Grotāni 
atbraukt vēlreiz. Nākamajā mācību stundā ar 
skolas viesi nāca satikties 9.-12. klašu audzēk-
ņi. Šī saruna bija nopietnāka, jo vidusskolēni 
labprātāk runāja par politiskiem un vēsturis-
kiem tematiem, par prezidenta vēlēšanām 
ASV un pretendentiem, par situāciju Kubā, 

bēgļiem un citām aktualitātēm. Anna Grotā-
ne atzina, ka Eiropa pēdējos gados ir ļoti iz-
mainījusies, tieši etniskā ziņā, Vācija vai Fran-
cija pirms 5 gadiem bijusi daudz eiropeiskāka 
nekā šodien. Kā izrādās, ASV tūristiem ir izvei-
dots populārāko brīvdienu galamērķu tops, 
un Latvija ietilpst tā pirmajā desmitniekā. 

Pēc tikšanās ar skolēniem profesore atzi-

na, ka viņai ir ļoti patikusi skolēnu attieksme, 
aktivitāte, vēlme izzināt pasauli un labā angļu 
valodas izruna, zināšanas, kas ir skolotāju no-
pelns. Anna Grotāne apsolīja, atbraukt vēlreiz 
un parādīt, kā arī pastāstīt vairāk par ASV 
dabu, cilvēkiem un tradīcijām.

Iveta Kliģe

Skolas arhīva foto

Tikšanās ar Ohaio Universitātes profesori Zasas vidusskolā
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Kad pavasara darbi padarīti un daba pil-
nā plaukumā, Dunavā uz tradicionālo senioru 
deju kopu sadanci pulcējās 7 kolektīvi. Paš-
māju „Cielavas” ciemos uzņēma „Daugavietes” 
(Jēkabpils), „Omes un kungus” (Sēlpils), „Ru-
dzupuķes” (Bebrene), „Saulespuķes” (Dviete), 
„Draiskās peonijas” (Rubeņi) un „Ābelietes” 
(Ābeļi). 

Šīgada pasākuma vadmotīvs – „Lai sirdī 
būtu prieks!”. Pasākumu atklājot, Dunavas KN 

vadītāja Anita Ozoliņa klātesošos uzrunāja ar Z. 
Mauriņas vārdiem, uzsverot, ka  prieks ir dzīves 
vislielākā jēga, kā elpas vilciens, bez kura nevar 
dzīvot. Šos senioru kolektīvus vieno dzīvot-
prieks, vaļasprieks un dejas prieks. 

Priekšnesumus ievadīja moderno deju de-
jotāji –Juris un Nellija no Jēkabpils, tad trīs deju 
tūrēs tika izdejotas 20 dažādas dejas. Latviešu 
populāro dziesmu „Savāda vasara”, „Meitene 
zivtiņa”, „Vēju stundā”, „Rožu klēpis” u. c. iespai-
dā radušās horeogrāfi jas mijās ar cittautu rit-
miem. Skatītājus iepriecināja arī somu, ukraiņu, 
tiroliešu, spāņu, vācu, zviedru, u.c. deju soļi. Lē-
nas un jestras, jau dejotas un pavisam jaunas, 
ar cepurēm un aubēm galvās, vējā plīvojošām 
zīda šallēm, puķēm matos, dažādiem atribū-
tiem un bez - tik dažādas bija senioru deju 
kopu izraudzītās dejas šai reizei. Jāatzīmē arī 
kolektīvu skaistie tērpi mūsu dabā sastopamās 
krāsās no sūnu zaļā , debess zilā, smilšu brūnā  
līdz magoņu sarkanajam.

Kad dejas izdejotas, sekoja kolektīvu no-
saukumu prezentācijas. Kopu dalībnieki to da-
rīja ļoti radoši- gan ielīgoja Jāņus un skandēja 
nosaukumu tautasdziesmā,  gan slavēja sevi 
un atklāja sava kolektīva pastāvēšanas noslē-
pumu, cildināja peonijas, izstāstīja pasaku par 
saulespuķi,  kā arī „izaudzēja” jaunu rudzupuķu 
šķirni. 

Pasākums aizritēja draudzīgā un sirsnīgā 
gaisotnē, to kuplināja Ziedoņa Vildes akor-
deona un saksofona spēle. Skatītājus un dejo-
tājus ik pa laikam izklaidēja divas pļāpīgas un 
visu zinošas žagatas (Rasa Matuseviča un Helē-
na Liepiņa no dramatiskās kopas „Sateka”). 

Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar gar-
šīgu zupu, kuru sarūpēja pavārītes Regīna Mar-
cinkeviča un Vilhelmīne Vilciņa. 

Uz sadanci nākamgad, kad pasākums svi-
nēs piekto gadskārtu!

Astra Liopa

Autores foto

Senioru deju kopu sadancis Dunavā

Rubeņu bibliotēkā par tradīciju kļuvis katru 
gadu sarīkot kādas kolekcijas izstādi. Šajā pava-
sarī līdz 1.jūnijam bija skatāma Olitas Katenas 
privātkolekcija „Vardītes”. Lai cik dīvaini tas arī 
neskanētu, Olita pati ar vardēm ir uz „Jūs” un 
tās respektē. Kā tad tās vardītes krājas?

Draugi, radi un tuvinieki to zinādami, nolē-
muši Olitu pamazām pie vardītēm pieradināt, 
pa kādai uzdāvinot… Joks pa jokam un var-
dītes sāka krāties, lai gan pirmā vardīte mājās 
ir bijusi pirms kādiem 25 gadiem – rotaļlieta 
bērniem.

Pirmsākumos zaļganbrūnās lēcējas dzīvo-
jās Olitas sekciju plauktos, bet tagad savairoju-
šās un pārcēlušās uz groziem. Ja jautāts tiek par 

kolekcijā esošo vardīšu skaitu- tad atbilde skan: 
Nu kādi 5-6 grozi… Apmēram viens grozs var-
dīšu gadā…

Gan svētku reizēs, gan braucot no tālākām 
un tuvākām ekskursijām, draugi un tuvinieki 
ved Olitai suvenīrus. Vardītes ir atceļojušas no 
Ēģiptes, Portugāles, Sanktpēterburgas, Anglijas, 
Lietuvas. Lielākajai vardīšu daļai ir savs praktis-
kais pielietojums - krājkasītes, sālstrauciņi, smil-
šu pulkstenis, termometrs, kuloni, rakstāmrīki, 
podziņas, šķēres, atklātnītes, līmlenta ar vardīšu 
bildītēm, mušu sitamā pletnīte, ogu lasāmrīks, 
rotaļlietas, spēlītes un vēl un vēl. Ir pat vardītes, 
kuras dzied pavasara varžu dziesmiņu.

Pie Olitas mājās vardītes neskumst grozos, 

tām nav lemts apputēt. Kad ierodas mazie cie-
miņi, pirmais jautājums skan: Kā iet vardītēm? 
Iedosi paspēlēties? Daudzas vardītes ikdienā 
tiek lietotas sadzīvē, vai novietotas kā dekori 
Olitas puķu dārzā.

Par vardītēm sajūsmā ir mazie bibliotēkas 
apmeklētāji, jo kolekcijas turētāja atļāvusi izstā-
des eksponātus paņemt rokās un aplūkot. Pie-
augušie bibliotēkas apmeklētāji skatīja izstādi 
ar smaidu sejā.

Paldies Olitai Katenai par radītajām pozitī-
vajām emocijām ikvienam izstādes apmeklē-
tājam.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja

Agra Ozoliņa

Izstāde Rubeņu bibliotēkā
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„Vecie un jaunie” - Jāņa Akuratera dramaturģija
Jāņa Akuratera interese par dramaturģiju 

nostiprinās Norvēģijā, ar iedvesmu veicot Ib-
sena drāmu tulkojumu. Akurateram ir diezgan 
daudz publikāciju par iespaidiem franču teāt-
ru dzīves norisēs, par Maskavas teātru jaunu-
miem, kā arī par Latvijas dramaturģiju, teātra 
mākslu un kritikas problēmām.

Jānis Akuraters sarakstījis vairāk kā divdes-
mit lugas. Lugas ir vidēji apjomīgas. Ir drama-
tiski vēsturiskas lugas, lugas ar pasaku tēmu, 
lugas bērniem un arī lugas ar tā laika atspo-
guļojumu. Akuratera lugās tiek slavēts darba 
tikums – grūts, pašaizliedzīgs sviedrains, bet 
svētīgs darbs.. Tiek noraidīta vienpusīga tiek-
šanās pēc materiālās labklājības. Svarīga loma 
atvēlēta garīgām vajadzībām, dzīvespriekam, 
sapņiem. Tiek uzteikts dziesmu gars, skaisti su-
minātas mīlestības jūtas.

Ir iespēja, ka jubilāra sumināšanas noslē-
guma pasākumā 20. augustā Ābeļos vieso-
sies Saldus novada Druvu ciema dramatiskais 
kolektīvs ar piecu cēlienu komēdiju “Vecie un 
jaunie”. Šīs saimniecības ilggadējs vadītājs, pa-
domju gados izveidojot paraugciematu, bija 
ābelietis Jānis Rubulis, kura ģimene kara eva-
kuācijas laikā palika dzīvot Kurzemē.

Tāpēc pievērsīsimies komēdiju žanram. 
Akuraters šai ziņā kaut kādā mērā tomēr vēlas 
saglabāt blaumaniskās tautas joku lugu tradī-
cijas. Komēdijās rādīti vecsaimnieku un jaun-
saimnieku ķīviņi; dažādu partiju nesaskaņas, 
risināts kalpu jautājums.

Pievērsīsimies komēdijai „Vecie un jaunie”. 
Darbība notiek laukos blakus dzīvojošo vec-
saimnieka Buļļa un jaunsaimnieka Vecgaiļa 
pagalmos. Saimnieki atgriezušies no kroga, kur 
ne tikai alkohols, bet arī azartspēles uz naudu 
ievilkušas kaimiņus savos valgos. Vecsaimnieks 
jau paspēlējis lielas summas jaunsaimniekam.. 
Strīdu jautājumos parādās arī daudzpartiju sis-
tēmas nelietderība un valstī uzsāktais bekon 
cūku audzēšanas process. Strīdos un atriebī-
bas plānos tiek iesaistītas ne tikai sievas, bet arī 
kalpi. Nonāk pat tik tālu, ka viens otram pretī 
stājas ar pielādētām bisēm. Ar dziļu humoru 
tiek parādīta kalpu neapmierinātība, lai saīsina 
darba dienu, ka ir iespēja pamest lauku darbu 
un Rīgā saņemt bezdarbnieka pabalstu. Kalpu 
saruna.

Džimis ... Vai mēs kādi vergi. Un koste ar-
vien sliktāka paliek.

Jānis... Jā. Katru dienu – speķis un piens. Vai 
es kāds zīdams bērns, ka ar pienu jābaro.

Džimis... Būtu devuši pārmaiņus kādu 
desu, vai krūzi alus.

Jānis ...Bet darbs katru dienu. Vai mēs kādi 
baltie nēģeri? Mēs esam apzinīgi proletāri

 Džimis... Ar astoņu stundu tiesībām...
Mantkārība kaimiņus novedusi pie risinā-

juma, ka jāizprecina studējošie bērni pie ba-
gātības tikušiem vecākiem preciniekiem, bet 
jaunieši mīl viens otru, neskatoties uz vecāku 
naidošanos. Komiskas situācijas abās saimnie-
cībās, kad tur ierodas precinieki

 Jaunība, mīlestība, asais studējošās jaunat-
nes prāts atrisina gan parādu, gan pūra naudas, 
gan savstarpējā naida jautājumus. Arī vecie 
precinieki saprot, ka viņi derīgi viens otram un 
nav jājaucas jauno mīlestībā.. Luga noslēdzas 
ar pravietiskiem jaunā pāra aicinājumiem.

Šodien priecāsimies. Bet neaizmirstat, ka 
tagad te sāksies darbs. Tad strādāsim. Lai nīkst 
partijas, lai dzīvo darbs!

Būšu neatlaidīgs un atkārtoti aicināšu 

visus aktīvāk iesaistīties eseju rakstīšanā un 

zīmējumu veidošanā. Jūs gaida pārsteigu-

ma balvas un katram dalībniekam - pateicī-

bas raksts. 

Ierosmei īss fragmentiņš no Aizkraukles 
skolnieces Nikolas Meisteres darba veltīta „ Kal-
pa zēna vasarai”: Laiks steidzas, iet gadi. Jānis 
iemācās un aprod ar jauno vidi. Tikai gadās  

tādi brīži kalpa zēna ikdienā, kad gribas skaļi 
kliegt: „Laidiet mani, lai es atgrieztos, kur tīrums 
kūp un debess saule mani skūpsta, un kailām 
kājām es rasā varu staigāt. Laidiet mani, kur 
klētiņā aiz sijām ir bērzzari un ārā līgo putni, un 
visa debess no līksmes kliedz, - laidiet mani, kur 
manas  kalpa zēna dienas zied!”

Esam arī saņēmuši skaistu zīmējumu no 
Ogres tehnikuma audzēkņa Roberta Ozoliņa:

"Zīmējumā esmu centies attēlot, kāda 
varētu būt Pētera Dangas un viņa cīņubiedru 
nākotne jaunajā Latvijā, kurā noteikti ir spēks 
un reizē vājums – nezināma un tāla kā augstu 
debesīs lidojošu putnu ceļi, siltu un melanho-
lisku atmiņu pilna kā ik rītu uzlecošās saules 
maigums, dzīve dažādu taku krustceļos..."

Arnolds Jakubovskis

“Jaunā Latvija! 
Vai tāda ir kaut kur?” 
(J.Akuraters)

16. jūnijā plkst. 18:00 Jēkabpils novada 
ekspozīcijas telpās Zasā notiks J. Akurate-
ra jubilejas gadam veltīts pasākums “Kalpa 
zēna vasaras senā izkapts dziesma”.

Programmā:
“Kā dzīve tā skanēja arī...” (J.Akuraters) 

- novadpētniece, pensionētā literatūras sko-
lotāja Ausma Bērziņa (Ābeļu pag.) stāstot jūs 
ieinteresēs par Akurateru dzimtu un tās savī-

šanos ar mūziku. 
“Ja tu dziedāsi, tad tev izaugs spārni!” 

(J. Akuraters meitai Laimai). Šos J. Akutate-
ra vārdus pie sirds ņemot, dziedāsim Līgo 
dziesmas, iepazīsim mūsu novadā ne tik 
populāras Līgo dziesmu melodijas kopā ar 
folkloras kopu vadītāju Aīdu Bikaunieci, kā 
arī ar Dignājas un Rubeņu folkloras kopu da-
lībniekiem. 

Senā izkapts, kura kādreiz jau pirms Līgo 
dienas dziedāja savu rīta dziesmu smaržīga-
jās pļavās, tagad, kaut kur pažobelē uzkārta, 
klausās moderno zāles pļāvēju rūkoņā, un ir 
lieciniece tam, ka sēļi dzied caur gadu sim-
tiem - Līgo! 

Esiet aicināti uz sadziedāšanos!
Novadpētniecības speciāliste 

Edīte Balode

Ar dziesmām godinās Jāni Akurateru
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6. maijā Kalna pagasta kultūras namā 
norisinājās šī gada zolītes čempionāta fi -
nāls, kur par labākā zolmaņa titulu cīnījās 
32 veiksmīgākie čempionāta dalībnieki. Fi-
nālu pārstāvēja Jēkabpils novada visi 7 pa-
gasti, kā arī 2 dalībnieki no Biržiem. Novēlot 
viens otram veiksmi, dalībnieki izspēlēja 7 

kārtas, kopā 140 partijas. Kā jau ierasts, speciāl-
balvu fi nālā par visvairāk uzvarētajām „Zolēm” 
izcīnīja Kristaps Vanags (Leimaņu pagasts) ar 
5 uzvarētām „Zolēm”. Fināla kopvērtējuma top 
6 un 2016.gada Zolītes čempionāta kausus un 
piemiņas balvas izcīnīja: 6.vieta – Jānis Bojārs 
(Ābeļu pagasts) ar 29 lielajiem punktiem, 5. un 
4.vietas ieguvējiem lielo punktu skaits bija vie-
nāds – 30, tāpēc uzvarētāju likteni izšķīra fi nāla 
mazie punkti. 5.vietu ar 61 mazajiem punktiem 
izcīnīja – Andris Ribāks (Ābeļu pagasts), 4.vieta 
ar 68 mazajiem punktiem – Raivo Vilks (Ābeļu 
pagasts), 3.vieta – Sandris Ziemelis (Dignājas 
pagasts) ar 31 lielajiem punktiem, 2.vieta – 
Agris Bogdāns (Ābeļu pagasts) ar 33 lielajiem 
punktiem un čempiona tiltulu 2016.gada zo-
lītes čempionātā izcīnīja Aigars Petrovs (Kalna 

pagasts) ar viena punkta pārsvaru - 34 lielajiem 
punktiem. 

Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās 
čempionāta 6 posmos, kuplā skaitā pārstāvēja 
savu pagastu, kā arī veiksmīgākajiem čempio-
nāta zolmaņiem kas cīnījās fi nālā. Lai atlikušajā 
2016.gadā dzīve dala lielās zoles visās jomās! 
Bet tiem, kuri vēl tikai domā vai piedalīties 
nākošajā zolītes čempionātā – nebaidīties un 
pārbaudīt savu spēlētprasmi un veiksmi. Tieka-
mies 2017.gada zolītes čempionātā!

Ar Jēkabpils novada zolītes čempionāta 
kopvērtējumu var iepazīties Jēkabpils novada 
mājaslapā, sporta sadaļā.

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore 

Baiba Čākure

Noslēdzies Jēkabpils novada 2016. gada zolītes čempionātsNoslēdzies Jēkabpils novada 2016. gada zolītes čempionāts

Jēkabpils novada 2016. gada zolītes 
čempionāta fi nāla rezultāti

Vārds, Uzvārds Pagasts Lielie Mazie Vieta

Aigars Petrovs Kalna 34 80 1
Agris Bogdāns Ābeļi 33 92 2
Sandris Ziemelis Dignāja 31 63 3
Raivo Vilks Ābeļi 30 68 4
Andris Ribāks Ābeļi 30 61 5
Jānis Bojārs Ābeļi 29 34 6
Helmuts Liepiņš Dignāja 28 59 7
Ivans Daņils Kalna 24 52 8
Andrejs Visnops Rubeņi 24 36 9
Kristaps Vanags Leimaņi 24 24 10
Jānis Kokins Zasa 23 17 11
Nauris Kusiņš Dunava 23 12 12
Armands Stanks Kalna 22 30 13
Andrejs Okuņevs Dignāja 21 11 14
Jānis Sils Ābeļi 20 15 15
Juris Kalniškāns Kalna 20 -3 16
Guntars Dadeika Zasa 20 -3 17
Ivars Nazarovs Kalna 20 -26 18
Māris Rusiņš Dignāja 19 -49 19
Kaspars Štolnieks Rubeņi 18 -34 20
Modris Iraids Zasa 18 -36 21
Uldis Strēlnieks Dunava 17 -35 22
Imants Šļumba Birži 17 -49 23
Gaidars Blumbergs Ābeļi 17 -57 24
Guntis Vītols Birži 16 -21 25
Jānis Spule Leimaņi 16 -22 26
Mārtiņš 
Makoveckis

Kalna 16 -91 27

Viesturs Mikulāns Dignāja 15 -4 28
Juris Meļehovs Kalna 15 -31 29
Jānis Vilks Ābeļi 14 -35 30
Modris 
Jakubovskis

Ābeļi 12 -43 31

Jānis Raubiška Dignāja 10 -110 32
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Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik 
dārgas 
Sirds ilgi saglabās.
(M. Jansone)

Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā maija 

mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Grauziņš Imants
17.05.1940 - 07.05.2016

Kudliška Milda
22.05.1920 - 06.05.2016

Putekle Franciska
18.09.1924 - 12.05.2016

Šalkovskis Dainis
12.07.1945 - 17.05.2016

Zeltiņa Zelma
02.11.1923 - 13.05.2016

Rusiņa Ausma
20.03.1923 - 26.05.2016

Borisenoks Garijs
23.12.1957 - 07.05.2016

Lazdāne Elizabete
08.07.1936 - 03.05.2016

Petrovskis Mihails
28.10.1957 - 10.05.2016

Izsakām līdzjūtību Jēkabpils novada 

mirušo tuviniekiem!

Kapusvētki Jēkabpils, 
Viesītes un Zasas Romas 
katoļu draudžu kapsētās 
2016. gadā:
5. jūnijā 
Viesītes Jaunos kapos plkst. 15.00,
12. jūnijā 
Leimaņu pagasta kapos plkst. 15.00,
19. jūnijā 
Cīrulīšu kapos plkst. 15.00,
26. jūnijā 
Auzānu kapos plkst. 15.00,
26. jūnijā 
Dzelznavas kapos plkst. 16.00,
3. jūlijā 
Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12.00,
17. jūlijā 
Ābeļu kapos plkst. 15.00,
17. jūlijā 
Nagļu kapos plkst. 16.00,
24. jūlijā 
Biržu kapos plkst. 15.00,
31. jūlijā 
Zasas kapos plkst. 15.00,
7. augustā 
Meņķu kapos plkst. 15.00. 

pr. Viktors
Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas 

katoļu draudžu prāvests

Luterāņu draudzes 
kapusvētki Ābeļu pagastā

26.jūnijā:
plkst. 13.00 Nagļu kapos,
plkst. 14.30 Ābeļu kapos.

kām aktivitātēm, un jauki pavadīt saulai-
nu sestdienas pēcpusdienu.

Apmeklētāji varēja piedalīties gan 
komandas, gan individuālās sacensībās - 
lēkt ar maisu, veikt stafeti četrvietīgajās 
slēpēs, mest mērķos ar riņķiem un šautri-
ņām, celt pēc iespējas augstākus torņus, 
spēlēt volejbolu, pārbaudīt roku izturību, 
turot spaiņus, un piedalīties virves vilkša-
nā. Protams, varēja lēkāt arī piepūšamā 
pilsētiņā. Darbojās cukurvates stends.

Lai piedalītos aktivitātēs, ģimenes 
un draugi bija apvienojušies dažādas ko-
mandas, kā, piemēram, „Dinozauri”, „Plē-
sēji”, „Briesmonīši”, „Minjoni”, „Frediji”, 
„Alise un Co”, „Vienība”, „Kalīna” u.c. Par 
sportiskāko ģimeni tika atzīta Austrumu 
ģimene. Individuālajās disciplīnās labu 
sniegumu uzrādīja Tomass Jankovskis, 
bet garāko torni uzcēla Laila Tauriņa. 
Prasmīgākie sportisti tika arī pie dažā-
diem vērtīgiem gardumiem un bērnu 
šampanieša, bet sportiskākā ģimene – 
pie kliņģera.

Pasākumu rīkoja Leimaņu Tautas 
nams, bet sporta aktivitātes nodrošināja 
novada sporta pasākumu organizatore 
Baiba Čākure ar palīgiem – Jurgitu Barei-
ku, Aija Austrumu, Edīti Dzeni un Anitu 
Gaidi. Piepūšamo pilsētiņu sagādāja SIA 
„Jurģa parks”.

Paldies visiem, kas piedalījās, un uz 
tikšanos nākamajos svētkos!

K.Sēlis

Autora foto

Ģimeņu aktīvās atpūtas diena LeimaņosĢimeņu aktīvās atpūtas diena Leimaņos

4. jūnijā Leimaņos, Latvju zīmju parkā tika svinēta ģimeņu aktīvās 
atpūtas diena. Gan lieliem, gan maziem bija iespēja nodarboties ar dažādām sportis-



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

2016. gada jūnijā2016 gada jūnijā
Jēkabpils novada kultūras sarīkojumiJēkabpils novada kultūras sarīkojumi

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
maija mēnesī reģistrētas 2 dzimšanas: VIKTORIJA, ADRIĀNA

un vēl viena aprīļa mēnesī: ESTERE
Sveicam Jēkabpils novadā dzimušos!

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēta viena laulība!

Ābeļu pagasts
11.06. plkst. 16.00  Ābeļu pamatskolā 9. 
klases izlaidums.
22.06. plkst. 19.00 laukumā pie pagasta 
pārvaldes Jāņu dienas ielīgošana kopā ar 
atraktīvo un lustīgo “Latgales dāmu popu”. 
Koncerts “Papardīte uzziedēja Līgo dienas 
vakarā…”

Dignājas pagasts
11.06. plkst. 19.00 Dignājas pamatskolā 
9. klases izlaidums.
22.06. plkst. 20.00 Dignājas estrādē Jāņu 
ielīgošanas pasākums un balle. Spēlē: 
grupa „Pēc pusnakts”

Leimaņu pagasts
21.06. plkst. 20.00 Leimaņu Latvju zīmju 
parka estrādē Kalna pagasta dramatiskais 
kolektīvs ,,VIENĪBA” svinēs ,,Kāzas Leima-
ņos”
23.06. plkst. 22.00 Leimaņos Jāņu uguns-
kura iedegšana un zaļumballe, kurā spēlēs 
grupa ,,KONTRAKTS”. Būs Jāņu spēka 
dzēriens, siers un ieeja bez maksas.

Kalna pagasts
22.06. plkst. 20.00 Jāņu dienas 
ielīgošanas pasākums Kalna pagasta 
amatierteātra “Vienība” pirmizrāde –
 G. Drezova “Kāzas Bazūnēs”
plkst. 21.00 Kopīga ugunskura iedegšana
plkst. 22.00 Balle Jāņu dienas noskaņās
Spēlē: Janušeks

Dunavas pagasts
11.06. plkst. 14.00 Dunavas pamatskolā 
9. klases izlaidums.
21.06. plkst. 19.00 Daugavas krastā pie 
plostnieku piemiņas akmens Vasaras saul-
griežu svinēšana visām paaudzēm

Rubenes pagasts
10.06. plkst. 18.00 Červonkas baznīcā 
koncerts “Baltā nakts baltajā baznīcā”.
11.06. plkst. 19.00 Rubeņu pamatskolā 9. 
klases izlaidums.
23.06. plkst. 22.00 Slatē Vecāru šķūnī 
Līgo nakts pasākums Ugunskurs, līgo 
dziesmas, balle Spēlē: grupa „Airi” (Līvāni)

Zasas pagasts
11.06. plkst. 18.00 Zasas kultūras namā 
Zasas vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidums.
19.06. plkst. 14.00 amatniecības centrā 
“Rūme” gatavošanās Līgo vakaram Zasā. 
Dziedāsim, dejosim, saimniekosim!
23.06. plkst. 22.00 Zasas muižas šķūnī 
Līgo Zaļumballe. Spēlē: Viesturu & co

Izstādes:
20.05.-21.06. Dunavas skolā – s
abiedrisko resursu centrā izstāde “ 
J.Akurateram – 140”

Informāciju par pasākumiem 

apkopoja I.Tomāne

JĒKABPILS NOVADA BRĪVDABAS PASĀKUMI 2016. GADA VASARĀ

PASĀKUMA NOSAUKUMS
NORISES VIETA UN 

DATUMS
KONTAKTPERSONA

Vasaras saulgrieži
„Saule rotā Daugavā”

21.06. Dunavā 
Daugavas krastā 

Anita Ozoliņa,
mob.tel.20239071

Novada senioru aktīvās 
atpūtas diena

07.07. Dignājā pie 
skolas

Ginta Saviča, mob.
tel.26439901

Mūzikas festivāls 
„Mazā ziņģe 2016”

22.07. Rubenes parkā 
un estrādē

Inta Tomāne, mob.
tel.26478498

Jēkabpils novada svētki 
„Zem zvaigznēm pie Daugavas”

30.07. Ābeļu estrādē Svetlana Koriņeva, 
mob.tel.28316164

Jubilejas pasākums J.Akuraters 
–Sēlijas romantiķis

20.08. Ābeļu estrādē Svetlana Koriņeva, 
mob.tel.28316164

Brīvdabas izstāde 
„Sarunas ar ziediem”

01.09. Leimaņos 
Latvju zīmju parkā

Gints Audzītis, mob.
tel.28315265

josim, saim
plkst 22 00 Zasas

kskolā 

pie 
aul-

06

Līgo Z

Izst
20.05.-21.06. Dunavas sko
abiedrisko resu
J.Ak

s muižas šķūnī 6. p

esturu & co
6. plkst. 22.00 Zasas
Zaļumballe. Spēp lē: Vies

tādes:

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā 
uz 2016. gada 6. jūniju - 4990.
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