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pamatskolā, kur viesus sagaidī-
ja skolas direktore Ilga Vēvere, 
tērpusies Dignājas tautas tērpā. 
Skolas zālē folkloras kopa “Dig-
nōjīši” emocionāli un skanīgi 
parādīja latviešu folkloras bagā-
tības. Dignājas pamatskolas 8. 
klases skolnieks Daniels Loginovs 
perfektā krievu valodā pastāstī-
ja par skolas vēsturi un skolēnu 
sasniegumiem olimpiādēs un 
konkursos. Viesi devās ekskursijā 
pa Dignājas pamatskolas telpām. 
Lielu interesi raisīja Folkloras 
muzeja eksponāti un mūzikas 
instrumenti, kurus demonstrēja 
skolotāja Aīda Bikauniece. Balt-
krievijas delegācija apmeklēja arī 
Dignājas pamatskolas pirmssko-
las izglītības telpas.

Vizītes pirmā diena noslēdzās 
Zasas ciemā. Viesi tika sagaidīti 
pie Zasas vidusskolas ar dažādām 
latviskām rotaļām – olu meklēša-
nu un ripināšanu, jo jau pavisam 
drīz, pēc pāris dienām, Latvijā 
tika svinētas Lieldienas.

Zasas vidusskolas direktore 
Olita Spēka izrādīja Zasas vidus-
skolas sporta zāli, pirmsskolas iz-
glītības nodarbību telpas. Direk-
tore kopā ar Šarkovščinas rajona 
izpildkomitejas pārstāvjiem pie 
skolas kā sadraudzības simbolu 
iestādīja dzeltenas rozes stādu. 
Ar Zasas vidusskolas internātu 
iepazīstināja Jēkabpils novada 
deputāts Juris Ratnieks.

Zasas vidusskolas skolēni vie-
siem bija sarūpējuši koncertu 
– skolas zālē tika dziedātas dzies-
mas un rādītas tautu deju soļi.

Apaļā galda diskusijā “Par 
sadarbības iespējām starp Šar-
kovščinas rajona un Jēkabpils 

novada izglītības iestādēm” ar 
video prezentācijas palīdzību de-
legācijas pārstāvjus iepazīstināja 
ar Jēkabpils novadu. Informāciju 
par Šarkovščinas rajona skolu 
tīklu sniedza Izglītības nodaļas 
galvenā speciāliste Jekaterina 
Mihnjonoka.

Zasas vidusskolas vēstures 
skolotāja Sarmīte Upeniece stās-
tīja par skolas pozitīvo praksi 
skolēnu iesaistē kultūrvēsturisku 
vērtību apzināšanā un saglabāša-
nā, sākumskolas skolotāja Daiga 
Ģeidāne – par skolēnu veiktajiem 
dabas izpētes projektiem.

Jēkabpils novada izglītības 
iestādes piedāvāja veikt sadarbī-
bu šādās jomās:

- informācijas apmaiņa un 
komunikācija starp Latvijas un 
Baltkrievijas skolēniem un jau-
niešiem par kultūras un tradīciju 
dažādību. Šajā procesā varētu 
izmantot jaunākās tehnoloģijas. 
Tas būtu veids, kā skolēniem at-
rast jaunus draugus citā valstī, 
padziļināti apgūstot svešvalodu, 
pastāstīt par savu valsti, novadu 
un skolu.

- Pedagogu individuālā sadar-
bība, veidojot katrā valstī “ēnu 
dienas” pedagogiem gan Latvijā, 
gan Baltkrievijā.

- Apkārtējās vides izpētes pro-
cess – dabaszinību un vides izglī-
tības ietvaros.

- Projekta darbs “Daugavas ba-
seina vēsture”.

Abas puses piekrita uzsākt sa-
darbību starp Jēkabpils novada 
un Šarkovščinas rajona izglītības 
iestādēm mācību, audzināšanas 
un interešu izglītības jomās un 
organizēt pedagogu un skolēnu 

pieredzes apmaiņas vizītes un 
sekmēt starpkultūru un projektu 
sadarbību.

Dienas noslēgumā Baltkrie-
vijas delegācija viesojās amat-
niecības centrā “Rūme”, kur par 
amatnieka nozīmi vietējā kopie-
nā un nepieciešamību paplašināt 
redzesloku stāstīja amatniecības 
centra koordinatore Daina Alu-
žāne.

17. aprīlī delegācija apmeklēja 
Ābeļu pamatskolu. Viesi tika sa-
gaidīti ar koncertu un kopīgām 
rotaļām. Ar skolas vēsturi un 
tradīcijām iepazīstināja novad-
pētniecības pulciņa dalībnieki. 
Ābeļu pamatskolas direktors 
Juris Gaigals viesiem piedāvāja 
ekskursiju pa skolu, izrādot klašu 
telpas un iegādāto moderno ap-
rīkojumu. Izmantojot skārienjūtī-
go tāfeli, skolotāja Gunta Bičole 
stundā demonstrēja interesantu 
un aktīvu mācību procesu. De-
legācija apskatīja skolas plašo 
sporta laukumu un sporta zāli, 
kur bija arī iespēja piedalīties 

Tatjanas Donānes vadītajā sporta 
nodarbībā.

Viesi sajūsminājās par gleznai-
najiem Daugavas krasta skatiem 
un Ābeļu pagasta estrādi, kur vi-
sus uz rotaļām aicināja folkloras 
kopa “Mikālēni” un viņu vadītāja 
Iveta Bērziņa.

Jēkabpils novada skolu direk-
tori, Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Anita 
Lemaka un Šarkovšinas rajona 
skolu direktori un izpildkomite-
jas speciālisti parakstīja nodomu 
protokolu par tālāko sadarbību 
izglītības jomā.

Noslēgumā vēl tikai kopīgais 
fotomirklis pie Ābeļu pamatsko-
las, laba vēlējuma vārdi, tad jau 
pēc nelielas ekskursijas pa Jēkab-
pils pilsētu Šarkovščinas rajona 
delegācija devās mājupceļā.

Liels paldies novada skolu ko-
lektīviem par viesmīlīgo ciemiņu 
uzņemšanu un skolu telpu nofor-
mēšanu Lieldienu noskaņās!

K.Sēlis, A.Kalniņa

K.Sēļa foto

Jēkabpils novadā noslēgusies 
2019. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursa pie-
teikumu izvērtēšana. Kopā tika 
saņemti 17 projektu pieteikumi: 
12 no nevalstiskajām organizā-
cijām un 5 no iedzīvotāju ini-
ciatīvu grupām. Kopējā no paš-
valdības pieprasītā fi nansējuma 
summa sastādīja 11 586,40 eiro. 
Konkursa mērķiem šogad bija 
atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diem-
žēl, nebija iespējams atbalstīt 
visus projektus, un daļai nācās 
piešķirt nedaudz samazinātu fi -
nansējumu.

Rezultātā atbalstīti 11 projekti:

- biedrības “Akācija Plus” pro-
jekts “Leimaņu vēstures ekspo-
nātu izstādīšana un seno amatu 
prasmju atdzimšana” ar fi nansēju-
mu EUR 660;

- biedrības-sporta kluba “ALKO 
Racing Team” projekts “Sporta 
kompleksa “Pilskalni” labiekārto-
šana” ar fi nansējumu EUR 700;

- biedrības “Ābeļzieds” projekts 
“Jēkabpils novads – Saules zeme” 
ar fi nansējumu EUR 670;

- biedrības “Ballūn” projekts 
“Apmācības jauniešiem “No Jad-
vigogas līdz Ābeļiem”” ar fi nansē-
jumu EUR 480;

- iedzīvotāju grupas “Bērzzem-

nieku mājas” projekts “Āra dzīvo-
jamā istaba” ar fi nansējumu EUR 
700;

- iedzīvotāju grupas “Ciema 
Vandāni iedzīvotāji” projekts 
“Labiekārtots bērnu rotaļlaukums 
brīvā laika pavadīšanai” ar fi nan-
sējumu EUR 700;

- iedzīvotāju grupas “Dzirnavu 
draugi” projekts “Zasas dzirnavu 
vēsturiskā ekspozīcija” ar fi nansē-
jumu EUR 700;

- biedrības “EKO Selonia” pro-
jekts “Lapenes izveide Vidsalā un 
ģimeņu sporta svētki” ar fi nansē-
jumu EUR 700;

- biedrības “Sēļu pūrs” projekts 

“Dzīvā kopienā – dzīva ainava” ar 
fi nansējumu EUR 290;

- biedrības “Ūdenszīmes” pro-
jekts “Vasaras gaismas un siena 
skulptūru plenērs “Apgaismo”” ar 
fi nansējumu EUR 700;

- iedzīvotāju grupas “Vārpas” 
projekts “Koplietošanas telpu 
labiekārtošana daudzdzīvokļu 
mājā “Vārpas”” ar fi nansējumu 
EUR 700.

Sakām lielu paldies ikvienam, 
kas centās, nāca klajā ar jaunām 
idejām un piedāvāja tās kopīgi 
īstenot. Lai projekti veiksmīgi īs-
tenojas!

Jēkabpils novada pašvaldība

Zināmi Jēkabpils novada 2019. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursa rezultāti
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Jūnija vidū Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem tiks piegādāts lab-
darības kravas sūtījums no Vācijas. 
Humānās palīdzības izdalīšana no-
tiks visos septiņos Jēkabpils nova-
da pagastos:

Ābeļu pagasta pārvaldes telpās 
17.jūnijā, plkst. 13.00.

Dignājas pagasta pārvaldes tel-
pās 19. jūnija, plkst. 11.00.

Kalna pagasta kultūras namā 

17. jūnijā plkst. 10.00.
Leimaņu pagastā, Mežgales kul-

tūras namā 20. jūnijā, plkst. 10.00.
Zasas pagasta kultūras namā 

18. jūnijā, plkst.13.00.
Rubenes pagasta pārvades tel-

pās 18. jūnijā, plkst. 13.00. 
Dunavas pagasta kultūras namā 

17. jūnijā, plkst. 13.00.
Sociālā dienesta vadītāja

L. Zeltiņa

Par labdarības sūtījumu no Vācijas

Jēkabpils novada pašvaldība 
izsludina pieteikšanos uz īpašuma 
pārvaldīšanas speciālista amatu 
uz nenoteiktu laiku (pilna slodze, 
maksimālā alga pirms nodokļiem 
833 EUR, profesiju klasifi katora 
kods 333409)

Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība, par priekš-

rocību atzīstama augstākā izglītī-
ba tiesību zinātnēs;

- vēlama pieredze nekustamo 
īpašumu pārvaldīšanā, apsaim-
niekošanā;

- vēlamas prasmes normatīvo 
aktu un dokumentu sagatavoša-
nā;

- nepieciešamas B kategorijas 
autovadītāja tiesības un trans-
ports.

Kontaktinformācija:
Īpašuma apsaimniekošanas un 

pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
vadītāja I.Feldmane 65220822, 
26367939; Izpilddirektors J. Suba-
tiņš 65220733, 29126223; Priekš-
sēdētājs A.Vanags 29204384.

Motivācijas vēstuli un profesio-
nālās darbības aprakstu (CV) līdz 
2019. gada 24. maija plkst. 14.00 
sūtīt uz e-pastu: novads@jekab-
pilsnovads.lv, vai iesniegt Jēkab-
pils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150a, 1.stāvā, Jēkabpilī (Reģ.
Nr.90009116789).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulas (ES) 2016/679 par fi zisko 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un, 
ar ko atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils no-
vada pašvaldība informē, ka:

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie 
personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinā-
tu šīs atlases konkursa norisi un novērtētu 
pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu 
amatu;

- iepriekš minētās Jūsu personas datu 
apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada paš-
valdība (kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, 
Jēkabpils, LV-5201);

- datu apstrādes juridiskais pamats – Vis-
pārīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 
1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 
9.panta 2.punkta b) apakšpunkts, Darba liku-
ma 38.pants.

Ja pretendents netiks pieņemts darbā, 
tad informācija par pretendentu tiks iznīcinā-
ta pēc tam, kad personāla atlase uz noteikto 
amatu būs pabeigta.

Jēkabpils novada pašvaldība

Piedāva darbu īpašuma pārvaldīšanas 
speciālistam Jēkabpils novadā

Lauku partnerības “Sēlija” rī-
kotais radošā konkursa “VEDĒJS” 
noslēguma pasākums ir kļuvis 
par labo vārdu svētkiem Vedēja 
nosaukuma cienīgiem lauku cil-
vēkiem.

Šogad konkurss norit 14. 
reizi. Pagājušajā gadā tika ie-
sniegti 10 apraksti, kuru varoņi 
ir dažādu lauku dzīves jomu 
pārstāvji – biedrību aktīvisti, 
ģimene – kultūra vērtību uztu-
rētāja, kultūras darbinieki, cil-
vēki ar interesantu aizraušanos, 
uzņēmējs. Konkursa noslēguma 
pasākums tradicionāli notiek ie-
priekšējā gada laureāta pagastā 
vai mazpilsētā. Šogad tas notiks 
Jēkabpils novada Rubenes pa-
gastā, kur dzīvo Inta Tomāne - 
Vedēja 2018. 

Par šādiem pozitīvi domājo-

šiem, lauku vidi un cilvēkus ie-
dvesmojošiem cilvēkiem aicinām 
rakstīt arī šogad. 

Par ko rakstīt: 
1. Par pozitīvi domājošiem ra-

došiem cilvēkiem Jūsu pagastā.
2. Par jauniešiem, kas aktīvi ie-

saistās pagasta dzīvē.
3. Par vietējiem uzņēmējiem, 

kuri ne tikai veiksmīgi vada savu 
uzņēmumu/saimniecību, bet arī 
piedalās pagasta pasākumos un 
atbalsta tos materiāli.

4. Par jauno ģimeņu motivāciju 
dzīvot laukos – par viņu vērtību 
izpratni. 

5. Par lauku cilvēkiem, kuriem ir 
īpašas aizraušanās. 

Lūgums aprakstīt sava varoņa 
veikumu pēdējo 5 gadu laikā.

Iesniegšanas laiks: līdz 2019.
gada 21. jūnijam. 

Iesniegt Skaidrītei Medveckai, 
adrese: Skolas 7-24, Aknīste, LV-
5208; e-pasta adrese: sk_medvec-
ka@inbox.lv .

Konkursa nolikumu skatīt part-
nerības mājas lapā www.partneri-
baselija.lv

S.Medvecka,

Lauku partnerības “Sēlija” 

administratīvā vadītāja

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija" 
izsludina gadskārtējo jaunrades 
konkursu "Vedējs 2019"

VAS Latvijas Valsts ceļi  (LVC) 
mājaslapā www.lvceli.lv ir pie-
ejama remontdarbu karte, kurā 
ikviens var iepazīties ar visiem 
šogad valsts autoceļu tīklā plāno-
tajiem ceļu remontdarbiem un arī 
spēkā esošajiem satiksmes iero-
bežojumiem.

Kartē iezīmēti gan tie būvdarbi, 
kas jau notiek, gan tie, kas vēl tikai 
plānoti uz valsts galvenajiem, re-
ģionālajiem un vietējiem autoce-
ļiem. Tāpat redzami posmi, kuros 
darbi iesākušies jau pagājušajā 
sezonā un turpinās šogad [Diem-
žēl, Jēkabpils novadā uz valsts au-
toceļiem šogad remontdarbi nav 
plānoti].

Šogad būvdarbi plānoti vairāk 
nekā 80 valsts autoceļu objektos, 
no tiem 15 būs tilti un 5 – atsevišķi 
satiksmes drošības uzlabošanas 
projekti. 2019. gadā darbi notiks 
kopumā uz 30 tiltiem: pieciem 

tiltiem reģionālo autoceļu maršru-
tos notiks pārbūve, savukārt vēl 10 
tiltu objekti ir uz Vidzemes šosejas 
Sēnītes posmā. Kapitālieguldīju-
mus plānots veikt 481,02 kilomet-
ros valsts autoceļu, bet dažādu 
veidu darbus kopumā plānots 
veikt uz 800 km valsts autoceļu.

Valstij piederošo autoceļu ga-
rums Latvijā ir 19  947 kilometri, 
no tiem vairāk nekā puse – 54 % 
ir ceļi ar grants segumu, 46 % – ar 
asfalta segumu. Šogad valsts ceļu 
remontdarbiem un uzturēšanai 
ir pieejami 261,8 miljoni eiro, no 
tiem 185,3 miljoni ir Eiropas Savie-
nības fondu līdzfi nansējums.

Aktuālā informācija par būv-
darbiem un citiem satiksmes ap-
grūtinājumiem valsts autoceļu 
tīklā un uzziņas ir pieejamas arī 
pa diennakts bezmaksas tālruni 
80005555.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Publicēta karte ar visiem šogad plānotajiem 
remontdarbiem uz valsts ceļiem

Lieldienu brīvdienās jauniešu 
grupiņa izvēlējās svinēt svētkus, 
demolējot vēl neuzstādītos infra-
struktūras objektus muižas parka 
teritorijā. Tāpat upē ik pa laikam 
tiek mestas dažādas atlūzas, dēļi, 
baļķi, demolēta tiek arī “Bišu dzī-
ves” taka. Par laimi, lieli bojājumi 

nav nodarīti, taču, ja vēlamies, lai 
parks attīstītos, radītu godu vietē-
jiem iedzīvotājiem un atstātu patī-
kamu iespaidu tā apmeklētājiem, 
aicinām tomēr izturēties pret jau-
najiem objektiem saudzīgi! Par 
objektu demolēšanu atbildīgās 
personas sagaida administratī-
vie sodi. Tāpat nebūtu ieteicams 
pārvietoties pa parkā uzraktajām 
teritorijām, kur pagaidām notiek 
būvdarbi, lai nebojātu sagatavo-
to segumu, un arī automašīnām 
liegts iebraukt dziļāk parka teri-
torijā. Katrs radītais bojājums ap-
grūtina parkā notiekošā projekta 
īstenošanu un rada papildus iz-
maksas. Paldies par sapratni!

Jēkabpils novada pašvaldība

Bojā objektus Zasas muižas parkā
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Zemā pasta pakalpojumu pie-
prasījuma dēļ Jēkabpils novada 
Dignājas pagastā no 2019. gada 
20. maija tiek mainīts Dignājas 
pasta nodaļas darbības mode-
lis, darbalaiks un atrašanās vieta, 
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām 
vajadzībām. Turpmāk Vandānos 
visi pasta pakalpojumi katru darb-
dienu no plkst.13.30 līdz 14.30 tiks 
nodrošināti Dignājas pagasta pār-
valdes telpās Kamenēs vai arī ie-
dzīvotāji varēs tos ērti saņemt pie 
pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pa-
kalpojumu pieprasījumu Dignājas 
pasta nodaļā, kas veido tikai vidēji 
četrus sūtījumus dienā un rada 
Latvijas Pastam ikgadējos zau-
dējumus aptuveni 5000 eiro ap-
mērā, tiek mainīts pasta nodaļas 
darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem 
arī turpmāk būs ērti pieejami visi 
nepieciešamie pasta pakalpoju-

mi.
Tāpat kā līdz šim, Dignājas pas-

ta pakalpojumu sniegšanas vietā 
iedzīvotājiem būs pieejami visi 
pasta pakalpojumi un arī citi pas-
ta pakalpojumi, kurus nodrošina 
Latvijas Pasts: vienkāršu un ie-
rakstītu iekšzemes un pārrobežu 
vēstuļu korespondences saņem-
šana un nosūtīšana, iekšzemes un 
pārrobežu pasta paku saņemšana 
un nosūtīšana, pastmarku un ap-
lokšņu iegāde, preses izdevumu 
abonēšana, iemaksas Pasta norē-
ķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas 
pārvedumu izmaksa, komunālo 
maksājumu un citu rēķinu ap-
maksa un komercpreču iegāde 
mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotā-
jam jau patlaban ir plašas iespējas 
saņemt nepieciešamos pasta pa-
kalpojumus arī pie pastnieka tieši 
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta 
dzīvesvietā nodrošina pastkaršu 

un vēstuļu nosūtīšanu, pastmar-
ku un aplokšņu iegādi, sūtījumu 
piegādes pieteikšanu mājās, pre-
ses izdevumu abonēšanu, naudas 
pārvedumu un pensijas saņemša-
nu, komunālo un citu rēķinu ap-
maksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību 
Dignājas pagasta iedzīvotājiem 
iespējams saņemt arī skaidras 
naudas izmaksu no PNS konta. 
Šo pakalpojumu iespējams pie-
teikt, zvanot pa tālruni 27892759, 
67008001 vai 27008001. Pārējos 
pastnieka pakalpojumus savā 
dzīvesvietā Dignājas iedzīvotā-
ji var pieteikt, zvanot pa tālruni 
27891947.

Saņemot aicinājumu par re-
ģistrēta sūtījuma izņemšanu, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt 
sūtījuma bezmaksas saņemša-
nu Dignājas pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā, iepriekš zvanot 
pa tālruni 652 21048 vai 27891947 

un norādot datumu, kurā klients 
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, 
apmeklējot Zasas pasta nodaļu 
Zaļajā ielā  8, sūtījumu saņemša-
na bez iepriekšēja pieteikuma 
iespējama katru darbdienu no 
plkst.8.30 līdz 10 un no plkst.11.30 
līdz 14.

Pasta pakalpojumu sniegša-
nas vietu skaitu un izvietojumu 
nosaka Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 
lēmums Par universālā pasta pa-
kalpojuma saistībām, kas paredz, 
ka Latvijas Pastam katra novada 
teritoriālajā vienībā ir vismaz vie-
na pasta pakalpojumu sniegšanas 
vieta.

Dignājas pagasta iedzīvotāji 
par pasta pakalpojumu saņem-
šanas iespējām no 2019. gada 20. 
maija ir informēti ar īpašiem pazi-
ņojumiem savās pastkastītēs.

V.Danielsone,

VAS Latvijas Pasts

Vandānos pasta pakalpojumus pielāgo reālajam 
pieprasījuma līmenim

Šī gada 23. aprīlī Viesītē notika 
Sēlijas novadu apvienības biedru 
sapulce. Sēdi vadīja Sēlijas no-
vada apvienības priekšsēdētājs, 
Neretas domes priekšsēdētājs 

Arvīds Kviesis. Piedalījās: Aknīstes 
novada domes priekšsēdētāja 
Vija Dzene, Ilūkstes novada do-
mes priekšsēdētājs Stefans Rāz-
na, Jaunjelgavas novada domes 

priekšsēdētājs Guntis Libeks, 
Jēkabpils novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Vanags, Neretas 
novada domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kviesis, Salas novada domes 
priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Vie-
sītes novada domes priekšsēdē-
tājs Alfons Žuks. Sēdē tika izskatīts 
VARAM sagatavotā informatīvā zi-
ņojuma “Par sabiedriskai apsprie-
šanai izvirzāmo administratīvi 
teritoriālā iedalījuma modeli” pro-
jekts un izteikts kopīgs viedoklis.

Sēlijas novadu apvienība 
nolēma:

1. Neatbalstīt VARAM piedāvā-
to administratīvi teritoriālās refor-

mas modeli.
2. Uzskata, ka līdzšinējie nova-

di ir izveidoti likumīgi ar Saeimas 
likumu.

3. Uzskata, ka piedāvātais ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
modelis graus Sēlijas identitāti, 
tas veicinās Sēlijas novadu iztuk-
šošanos un būs par pamatu vēl 
vienam vietējo iedzīvotāju emig-
rācijas vilnim.

4. Rosina pabeigt līdzšinējo 
reformu ar otrā līmeņa paš-
valdību izveidošanu, kas reāli 
veicinātu novadu ekonomisko 
attīstību.

D.Sala,

Viesītes novada pašvaldība

Sēlijas novadu apvienība neatbalsta VARAM piedāvāto administratīvi 
teritoriālās reformas modeli

Valsts meža dienests ar 2019. 
gada 19. aprīli izsludinājis uguns-
nedrošo periodu mežā. Uguns-
nedrošajā periodā mežā aizliegts 
veikt jebkādu dedzināšanu. 
Ugunskurus atļauts kurināt tikai 
īpaši ugunskuriem ierīkotās vie-
tās, kā arī aizliegts pārvietoties 
ārpus meža ceļiem ar motorizē-
tiem transportlīdzekļiem. Jebkuri 
dedzināšanas darbi mežā vai tā 
tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas 

virsmežniecību vai attiecīgajām 
mežniecībām.

Par jebkuru aizdegšanos 
mežā vai tā tuvumā jāziņo Sēli-
jas virsmežniecības inženierim 
Jurim Čaupjonokam, mob. tālr. 
29422024, meža ugunsdzēsības 
stacijas vadītājam Jānim Iļjinam, 
mob. tālr. 25357188 vai vietējam 
mežzinim.

G.Vārpsaliete,

Sēlijas virsmežniecība

Ar 19. aprīli izsludināts ugunsnedrošais 
periods mežos AICINA VECĀKUS IEPAZĪTIES 

AR ZASAS VIDUSSKOLAS 
PIRMSSKOLAS GRUPU DARBĪBU

Aicinām 4. jūnijā plkst. 15.30 uz Zasas vidusskolas 
pirmsskolas grupu vecāku tikšanos. 

Informēsim par darba organizāciju pirmsskolā jaunajā 
2019./2020. mācību gadā. 

Gaidīsim vecākus, kuru bērni jau apmeklē pirmsskolas 
grupas vai plāno to darīt ar 2019. gada 2. septembri.

Zasas vidusskola
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Šogad Lielā Talka tika rīkota 27. 
aprīlī. Liela uzmanība tika pievēr-
sta savākto atkritumu šķirošanai. 
Zilajos talkas maisos bija jāvāc 
plastmasa un stikls, baltajos mai-
sos – citi atkritumi. Tāpat daudzās 
pieteiktajās talkas vietās cilvēki 
ne vien vāca atkritumus, bet arī 
labiekārtoja un apzaļumoja savu 
apkārtējo vidi, padarot to pievilcī-
gāku un draudzīgāku. 

Ābeļu pagastā tika kopta ve-
selības taka Brodu ciemā (talkas 
vadītājs - J.Turlajs) un mednie-
ku kluba “Sencis” īpašums (vad. 
Ģ.Abizārs).

Dignājas pagastā - Vandānu 
ciemata centrs (vad. J.Raubiška) 
un Dignājas muiža (vad. G.Berķe). 
Tika sakārtota onkoloģisko pa-
cientu psihosociālās rehabilitāci-
jas centra apkārtne. 6. aprīlī tika 

rīkota pavasara talka Dignājas 
kapsētā, uz kuru aicināja Dignā-
jas pagasta pārvalde un biedrība 
“Cirkuži”.

Dunavas pagastā Lielās Talkas 
dienā talkotāji darbojās atpūtas 
vietā pie Dunavas vecās skolas 
(vad. S.Ruļuks).

Kalna pagastā tika kopts Vid-
salas ciems (talka notika 26. aprīlī, 
vad. M.Cankale) un teritorija Mār-
tiņa Fonda reabilitācijas centrā 
“Dūjas” (vad. E.Keiša). 14. aprīlī 
talka tika rīkota Ūdenānu kapos 
(vad. A.Vilcāne).

Leimaņu pagastā biedrība 
“Akācija Plus” turpināja kopt ama-
tu mājas “Rūķīši” teritoriju (vad. 
I.Lāce.), un Leimaņu kapsētā dar-
bojās pagasta pārvaldes darbinie-
ki (vad. A.Tropiks).

Rubenes pagastā talkošanas 
darbi norisinājās pie Kaldabru-
ņas pilskalna un Sēļu kapos 
(vad.I.Preitāga). 25. aprīlī notika 

talka Slatē, Bērza kapos, ko orga-
nizēja Rubenes pagasta pārvalde.

Zasas pagastā 27. aprīlī Zasas 
muižas parkā talkoja Jēkabpils no-
vada administrācijas un Zasas pa-
gasta pārvaldes darbinieki (vad. 
J.Subatiņš). Arī Staģu kapsētā čak-
li rosījās talkotāji (vad.I.Grauze).

Vita Jaunzeme, Latvija Lielās 
Talkas vadītāja: “Vēlos pateikties 
visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri 
piedalījās talkā un kopīgiem spē-
kiem padarīja mūsu valsti zaļāku 
un tīrāku. Mēs piederēsim nākot-
nei, ja spēsim saredzēt problēmas 
un tās risināt ar pozitīvu un cerīgu 
nostāju, ka viss ir iespējams. Talka 
ir unikāla parādība - savā izpaus-
mē tā ietver sevī beznosacījuma 
mīlestību pret dabu un satuvina 
daudzus cilvēkus vienotam mēr-
ķim – Latvijai būt zaļai”. 

Šogad, tāpat kā pērn, plānots 
rīkot arī rudens talku 21. septem-
brī, aicinot ikvienu piedalīties 
Pasaules Lielajā Talkā. Iedzīvotāji 
tiek aicināti piedalīties arī akcijā 
“Stādām Latvijas nākotni - Katram 
savu laimes koku!”, iestādot savus 
laimes kokus un atzīmējot tos Lai-
mes koku kartē: https://talkas.lv/
laimes-koki/ Tāpat aicinām labie-
kārtojot savu apkārtni, gatavojo-
ties Latvijas neatkarības svētkiem!

K.Sēlis

Aizvadīta 2019. gada Lielā Talka

Maijā Kalna bibliotēka apmeklētājiem 
piedāvā divas izstādes.

Līdz 31. maijam bibliotēkā skatāma Jē-
kabpils Galvenās bibliotēkas sagatavotā 
izstāde „Melodiju burvis no Saukas „Lejas 
Arendzāniem”.

Ja Latvijas mūzikas kultūras kanonā Jē-
kabpils pusi pārstāv Jāzeps Vītols, tad Sau-

kas pagastā viena no kultūras mantojuma 
personībām nenoliedzami ir Jāzepa Vītola 
audzēknis Latvijas Valsts konservatori-
jā Arvīds Žilinskis (1905 – 1993). Nākamā 
gada 31. martā komponistam atzīmēsim 
115. dzimšanas dienu.

Sagaidot komponista jubileju, ir izvei-
dota foto izstāde no 23 fotogrāfijām, kuras 
publicēšanai laipni piedāvājis komponista 
dēls Valts Žilinskis.

Izstādē aplūkojamas arī grāmatas, kas 
stāsta par izcilā komponista Arvīda Žilins-
ka dzīvi un daiļradi.

Jāatzīmē, ka Arvīdam Žilinskim ir cieša 
saistība arī ar mūsu pagastu, jo viņa māte 
Ieva Žilinska (dzim. Grieķere) nāk no ta-
gadējā Kalna pagasta Vagulānu Grieķeru 
dzimtas.

Līdz 17. maijam Kalna bibliotēkā bija 
skatāma Rokdarbu izstāde, kurā izvieto-
ti bibliotēkas un biedrības „Cerību logi” 
rokdarbu pulciņa dalībnieču darbi. Ekspo-
zīciju veidoja darbi, kas radīti dažādas rok-
darbu tehnikās – adījumi, tamborējumi, 
izšuvumi. Acis priecēja arī krāšņas rotaslie-
tas, suvenīri un gleznas. Paldies rokdarbu 
pulciņa dalībniecēm Jasminai Dmitrijevai, 
Rasmai Lācītei, Ilzei Gabrēnai, Ainai Pabēr-
zai, Anitai Bazajevai, Ņinai Caunei, Mārītei 
Cankalei, Leontīnei Kalnbērziņai, kā arī 
rokdarbniecēm Līvijai Bačkovai, Ritai Laz-
diņai un Ivetai Gasiņai par skaistajiem dar-
biem un radīto krāsu prieku!

Maruta Orbidāne,

Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas 

vadītāja

Izstādes Kalna bibliotēkā
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LĒMUMS N r.109: Par atme-

žošanu īpašumā “Zīles” Ābeļu 

pagastā 

Atļaut z/s “Laši” atmež ot 
meža zemi 0,4669 ha platībā ne-
kustamā īpašuma “Zīles” Ābeļu 
pagastā zemes vienībā (kad.nr. 
56480040002) 0,4669 ha platībā, 
saskaņā ar atmežojamās meža ze-
mes izvietojuma plānu.

LĒMUMS Nr.110: Par nekus-

tamā īpašuma “D/s Veselība 

Nr.147” Ābeļu pagastā iera kstī-

šanu zemesgrāmatā uz pašval-

dības vārda

Pēc T.I. iesnieguma ierakstīt 
nekustamo īpašumu “D/s Veselī-
ba Nr.147” Ābeļu p agastā (kad.nr. 
5648 0 05 0200) 0,0542 ha platībā, 
zemesgrāmatā uz Jēkabpils nova-
da pašvaldības vārda. 

LĒMUMS Nr.111: Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināša-

nu Dignājas pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu ne kust amā īpašuma 
“Zīles” Dignājas pagastā (kad.nr. 
5652 005 0106 ), zemes vienības 
sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO 
Mērniecība” izstrādāto zemes ie-
rīcības projekta lietu.

LĒMUMS Nr.112: Par nekus-

tamā īpašuma “Rumbas” Zasas 

pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils nova da 
pašvaldībai piedero šajam nekus-
tamajam īpašumam “Rumbas” 
Zasas pagastā (kad.nr.5698 001 
 0 283), kas sastāv no zemes gabala 
0,7247 ha platībā un ēkas 531,9 m2 
platībā. Noteikt īpašuma sākum-
cenu - 4200,00 EUR un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.113: Par īres tie-

sību piešķiršanu (K.L.)
Piešķirt īres tiesības K.L. uz dzī-

vokli Aldaunes iela 2-26, Brodos, 
Ābeļu pagastā (dzīvokļa kopējā 
platība 35,50 m2), uz vienu gadu 
kā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

 LĒMUMS Nr.114: Par nekus-

tamā īpašuma Ābeļu pagastā 

atsavināšanu

Noteikt, ka zemes vienība ar 
apzīmējumu 5648 002 0151, kas 
atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. At-
dalīt no nekustamā īpašuma “Re-
zerves  zemes fonds” (kad.nr. 5648 
002 0052) zemes vienību 0,0 8 ha 
platībā ar apzīmējumu kadastrā 
5648 002 0151 un piešķirt atdalī-
tajai zemes vienībai nosaukumu 

D/s Liesma Nr.115. Nekustamo 
īpašumu nodot atsavināšana i, rī-
kojot izsoli.

LĒMUMS Nr.115: Par nekus-

tamo īpašumu Kalna pagastā, 

atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpa-
šums ar kadastra Nr. 5666 004 
0046, “Kalnbirzes”, Kalna pagastā 
ar kopējo platību 0,08 ha piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. Lie-
tošanas mērķis - neapgūta indivi-
duālo dzīvojam o māju apbūves 
zeme (0600). Noteikt, ka nekus-
tamai s īpašums Kalna pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 5666 004 
0047 un kopējo platību 0,1 ha pie-
krīt Jēkabpils novada pašvaldībai 
un piešķirt nosaukumu “Birzes”; 
lietošanas mērķis - neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme (0600). Nekustamos 
īpašumus “Kalnbirzes” un “Birzes” 
nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.116: Par nekus-

tamā īpašuma Kalna pagastā 

atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpa-
šums ar kadastra Nr. 5666 004 
0182, Kalna pagastā ar kopējo 
platību 0,16 ha piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai un piešķirt 
nosaukumu “Līcīši”. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – lauk-
saimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve (1003). Nekus tamo īpašu-
mu rīkojot izsoli, nodot atsavinā-
šanai.

L ĒMUMS Nr.117: Par nekus-

tamā īpašuma Dunavas pagas-

tā atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpa-
šums Dunavas pagastā, Jēkabpils 
novadā ar kadastra Nr. 5654 001 
0078, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar apzīmējumu kadas-
trā 5654 001 0290, ar platību 3,4 
ha piekrīt Jēkabpils novada paš-
valdībai un piešķirt nosaukumu 
“Apses”. Nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis – 0101 – zeme , uz 
kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimnie cība. Nekusta-
mo īpašumu, rīkojot izsoli, nodot 
atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.118: Par četru 

nekustamo īpašumu Dunavas 

pagastā, atsavināšanu 
Noteikt, ka sekojošas zemes 

vienības Dunavas pagastā piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai: 
“Pie Vanagiem” (kad.nr. 5654 001 
0249, kopējā platība 1,0 ha); “Ka-
zukalna krūmi” (kad.nr. 5654 001 
0253, kopējā platība 2,1 ha); “Kadi-
ķi” (kad.nr. 5654 001 0309, kopējā 

platība 1,45 ha); “Čausītis” (kad.nr. 
5654 001 0449, kopējā platība 1,4 
ha). Nekustamo īpašumu lietoša-
nas mērķis – 0101 – zeme, uz ku-
ras galvenā saimn ieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Nekustamos 
īpašumus, rīkojot izsoli, nodot at-
savināšanai.

LĒMUMS Nr.119: Par nekus-

tamā īpašuma Dunavas pagas-

tā atsavināšanu 
Noteikt, ka nekustamais īpa-

šums “Cukuriņu pļava”, Dunavas 
pagastā ar kadastra Nr. 5654 008 
0057 un platību 8,4 ha piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. 
Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Nekustamo īpa-
šumu, rīkojot izsoli, nodot atsavi-
nāšanai.

LĒMUMS Nr.120: Par deleģē-

šanas līgumu apstiprināšanu 

par Izglītības pārvaldes snieg-

tajiem pakalpojumiem

Slē gt deleģēšanas līgumu ar 
Krustpils novada pašvaldību, 
n osakot, ka Jēkabpils novada Iz-
glītības pārvaldei tiek deleģētas 
Krustpils novada pašvaldības 
funkcijas izglītības pārvaldības 
jomā, saskaņā ar Deleģēšanas lī-
guma nosacījumiem [Dziesmu un 
deju svētki].

LĒMUMS Nr.121: Par deleģē-

šanas līgumu apstiprināšanu 

par Kultūras pārvaldes sniegta-

jiem pakalpojumiem

Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Viesītes novada pašvaldību, nosa-
kot, ka Jē kabpils novada Kultūras 
pārvaldei tiek deleģētas Viesītes 
novada pašvaldības funkcijas kul-
tūr as pārvaldības jomā, saskaņā 
ar Deleģēšanas līguma nosacīju-
miem [Dziesmu un deju svētki, 
starpnovadu kultūras pasākumi].

LĒMUMS Nr.122: Par Admi-

nistratīvās komisijas sastāvu

Atbrīvot A.S. no Jēkabpils no-
vada Administratīvās komisijas 
locekļa pienākumu veikšana s ar 
2019. gada 26. aprīli, veikt grozī-
jumus Administratīvās komisijas 
nolikumā un turpmāk komisiju 
organizēt 4 locekļu sastāvā.

LĒMUMS Nr .123: Par atbal-

stu Jēkabpils novada pašvaldī-

bas projektam Ābeļu pagastā

Iesniegt projekta “Ceļa Nr.1-
4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve 
Jēkabpils novada Ābeļu pagas-
tā” pieteikumu Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā projektu 
iesniegumu konkursā pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. Pro-
jekta kopējās izmaksas 97702,07 
EUR (15694,14 EUR - pašvaldības 
līdzfi nansējums, 82007,93 EUR - 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfi nansējums). 
Projekta īstenošanas priekšfi nan-
sējuma un līdzfi nansējuma no-
drošināšanai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē.

 LĒMUMS Nr.124: Par projek-

ta Ābeļu pagastā prioritāti un 

aizņēmuma ņemšanu fi nansē-

šanai

Noteikt projektu “Ceļa Nr.1-4 
“Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jē-
kabpils novada Ābeļu pagastā”” 
ELFLA un Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. līdz 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” ietvaros par 
prioritāru izpildi 2019. gadā. Lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju aizņēmuma sa-
ņemšanai Valsts kasē par summu 
75967 EUR uz 5 gadiem ar kredito-
ra noteikto procentu likmi projek-
ta realizēšanai.

LĒMUMS Nr.125: Par Jēkab-

pils novada pašvaldības gada 

pārskata par 2018. gadu ap-

stiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības fi nanšu pārskata par 
2018.gadu bilances kopsummu 
16832210 EUR ar skaidrojumiem; 
apstiprināt Jēkabpils novada fi -
nanšu pārskata par 2018.gadu bu-
džeta izpildes rezultātu +1108530 
EUR; apstiprināt Jēkabpils novada 
fi nanšu pārskata par 2018.gadu 
vadības ziņojumu.

LĒMUMS Nr.126: Par pabal-

stiem mācību līdzekļu iegādei, 

uzsākot mācības Jēkabpils no-

vada izglītības iestāžu 1. klasē

Nodrošināt pabalstu izmaksu 
mācību līdzekļu iegādei, uzsākot 
mācības Jēkabpils novada izglī-
tības iestāžu 1.klasē 2019./2020. 
mācību gadā izglītojamajiem, 
kuru deklarētā dzīves vieta ir citās 
pašvaldībās:vienreizējā pabalsta 
apmēru 1 izglītojamajam noteikt 
50 EUR, pabalsta izmaksu veikt 
pēc izglītības iestādes vadītāja 
izdota rīkojuma, pamatojoties uz 
izglītojamā vecāka/tiesiskā aizbil-
dņa iesnieguma, atbilstoši Valsts 
izglītības informācijas sistēmā 
(VIIS) reģistrētajiem datiem par 
skolēnu skaitu 1.klasē 2019.gada 
1.septembrī. Pabalstu neizmak-

Jēkabpils novada 25. aprīļa domes sēdē skatītie jautājumi
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sāt, ja pabalsts, uzsākot mācības 
1.klasē, pienākas saskaņā ar citas 
pašvaldības normatīvajiem ak-
tiem.

LĒMUMS Nr.127: Par īres tie-

sību piešķiršanu (Z.P.)
Piešķirt īres tiesības Z.P. uz 

dzīvokli pēc adreses “Vēsmas”-3, 
Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils 
novads (dzīvokļa kopējā platība 
48,20 m2), uz vienu gadu kā palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā. 

LĒMUMS Nr.128: Par pilnva-

rojumu dalībai Latvijas Pašval-

dību savienības 30. Kongresā 

un biedru sapulcē

Pilnvarot Jēkabpils novada do-
mes deputātu Mārtiņu Līci pārstā-
vēt Jēkabpils novada pašvaldību 
ar tiesībām piedalīties un balsot 
Latvijas Pašvaldību savienības 
30. Kongresā un biedru sapulcē 
2019. gada 17. maijā. Uzdot Liet-
vedības nodaļai reģistrēt dele-
gātus – Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāju Aivaru Vanagu un 
Jēkabpils novada domes deputā-
tu Mārtiņu Līci – dalībai.

Domes sēžu protokoli un ieraksti 
skatāmi mājaslapā www.jekabpil-
snovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par 
pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti”

Izrakstu no domes  sēdes 

protokola veica K.Sēlis

Datumi, kuri jāatceras
17. maijā sākas pieteikšanās 

LAD projektu kārtai “Atbalsts ie-
guldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un 
attīstīšanā” (tūrisma aktivitātēm).

20. maijā sākas pieteikšanās 
LAD projektu kārtai “Atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai”.

22. maijs - pēdējā diena, kad 
EPS var ieniegt Platību maksā-
jumu Vienoto iesniegumu bez 
atbalsta apjoma samazinājuma 
par katru nokavēto darba dienu.

30. maijs - diena, kad jābūt 
uzartiem pagājušā gada ilgga-
dīgajiem zālājiem (710. kods), ko 
šogad piesaka uz papuvi.

1. jūnijs - pēdējā diena, kad 
biškopji var pieteikties uz valsts 
subsīdijām (vairāk kā 29 saimes).

3. jūnijs - pēdējā diena, kad 
var iesniegt pieteikumu marķē-
tajai dīzeļdegvielai.

3. jūnijs - pēdējā diena, kad 
var VID iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju.

3. jūnijs - sākas pieteikšanās 
uz biedrības ,,Sēlijas partnerība’’ 
izsludināto LEADER projektu 
kārtu.

9. jūnijs - pēdējais datums, 
kad jābūt atjaunotiem iepriek-
šējā gadā uzartajiem vai pār-
veidotajiem ES nozīmes zālāju 
biotopiem.

15. jūnijs - datums, kurā pla-
tību maksājumiem pieteiktajai 
lauksaimniecības zemei jābūt 
lauksaimnieka īpašumā vai tie-
siskā valdījumā (lietošanā).

17. jūnijā sākas pieteikšanās 
LAD projektu kārtai ,, Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecī-
bas’’.

17. jūnijs - pēdējā diena, kad 
jāsamaksā deklarācijā norādītais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

17. jūnijs - pēdējā diena, kad 
var veikt labojumus iepriekš 
iesniegtajā platību maksājumu 
pieteikumā (bez sankcijām).

17. jūnijs - pēdējais datums, 
kad var pieteikties platību mak-
sājumiem ar atbalsta apjoma 
samazinājumu –

1% par katru nokavēto darba 
dienu pēc 22. maija.

27. jūnijs - pēdējā diena, kad 
var iesniegt labojumus attiecībā 
uz lauku platību pārklājumiem 
bez sankcijām. Citus labojumus 
pēc 17. jūnija var iesniegt, tikai 

sazinoties ar LAD.
Līdz 30. jūnijam - jāizņem eso-

šā perioda dīzeļdegviela.

LAD izmaksāja valsts 
atbalstu par 2018. gada 
sausuma skartajiem 
sējumiem un stādījumiem

Lauku atbalsta dienests 8. mai-
jā sāka izmaksāt valsts atbalstu 
par 2018. gada sausuma skarta-
jiem sējumiem un stādījumiem. 
Par katru laukaugu, dārzeņu un 
ilggadīgo stādījumu platību hek-
tāru lauksaimnieki saņem 4,91 

eiro.
Šādu atbalstu valdība nolēma 

piešķirt, lai lauksaimniekiem ma-
zinātu zaudējumus, ko 2018. gadā 
radīja ilgstošais sausums, kas tika 
klasifi cēts kā valsts mēroga da-
bas katastrofa. Atbalstam valdī-
ba lēma no valsts budžeta 2019. 
gadā izmaksāt 4,4 miljonus eiro.

Valsts atbalstu izmaksā par 
2018. gadā vienotajā platību mak-
sājumu iesniegumā deklarēto kul-
tūraugu platību, ja atbalsttiesīgā 
lauksaimniecības zemes kopējā 
platība ir vismaz viens hektārs un 
tā 2018. gadā tika atzīta par at-
balsttiesīgu vienotajam platības 
maksājumam vai mazo lauksaim-
nieku atbalsta shēmas maksāju-
mam.

Atgādinājums par papuvēm
Papuve - aramzeme, uz kuras 

nenotiek ražošana:
- neaug neviens kultūraugs, 

izņemot tos, kas tiek audzēti zaļ-
mēslojumam;

- neizmanto ganīšanai.
- nezāles tiek regulāri apkaro-

tas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, 
tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā 
gada 15. septembrim;

- līdz kārtējā gada 30. maijam 
mehāniski jāapstrādā, ja papuves 
platība iepriekšējā gadā deklarēta 
kā ilggadīgais zālājs; platībā regu-
lāri jāapkaro nezāles un augi jā-
iestrādā augsnē līdz kārtējā gada 
15. septembrim;

- augus pirms iestrādāšanas 
augsnē drīkst smalcināt.

Ja papuvi piesaka kā ENP (eko-
loģiski nozīmīgo platību), tad 
jāievēro arī augu aizsardzības lī-
dzekļu lietošanas aizliegums līdz 
15. jūlijam.

Savstarpējā atbilstība
Savstarpējās atbilstības pra-

sības un nosacījumi ir jāievēro 

visiem lauksaimniekiem, kas 
piesakās maksājumiem.

Savstarpējās atbilstības mēr-
ķis ir veicināt lauksaimniekus 
ievērot noteiktu prasību izpildi 
lauksaimniecībā, sabiedrības 
interesēs attiecībā uz vides 
aizsardzību, augu un dzīvnie-
ku veselību, drošu pārtiku un 
mājlopu labturību, kā arī labu 
lauksaimniecības un vides stā-
vokli. SA šobrīd nodrošina saik-
ni starp atbalsta saņemšanu un 
atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktiem nosacījumiem. Pēc 
būtības – savstarpējā atbilstība 
ir dažādu normatīvo aktu prasī-
bu kopums, kas lauksaimniekam 
jāievēro, lai netiktu samazināti 
atbalsta maksājumi.

Savstarpējo atbilstību veido:
• obligātās apsaimniekošanas 

prasības, kas paredzētas Eiropas 
Savienības tiesību aktos;

• laba lauksaimniecības un vi-
des stāvokļa nosacījumi (LLVN), 
kas noteikti nacionālajos norma-
tīvajos aktos;

• arī ilggadīgo zālāju sagla-
bāšana (Latvijai jānodrošina, lai 
ilggadīgo zālāju platības īpat-
svars (ilggadīgo zālāju platības 
attiecība pret kopējo lauksaim-
niecības zemi), ko deklarējuši 
lauksaimnieki, nesamazinās par 
vairāk nekā 5% salīdzinājumā ar 
īpatsvara references vērtību, kas 
Latvijai noteikta).

Savstarpējā atbilstība ietver 
šādās jomas:

• vide, klimata pārmaiņas un 
labi zemes lauksaimniecības 
apstākļi;

• sabiedrības, dzīvnieku un 
augu veselība;

• dzīvnieku labturība.
Pretendējot uz LAP maksāju-

miem (BDUZ, VSMD, RLZP, BLA, 
ADSI, NIM), visā saimniecībā jā-
ievēro arī minimālās organiskā 
mēslojuma un augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas prasības 
un citas obligātās prasības, kas 
noteiktas nacionālajos normatī-
vajos aktos.

Šie nosacījumi nodrošina 
augsnes un tās struktūras sagla-
bāšanu un ilgtspējību, vides un 
ainavas elementu saglabāšanu 
un aizsardzību, kā arī ūdens re-
sursu saglabāšanu un pārvaldī-
bu.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Svarīga 
informācija 
amatniekiem un 
mājražotājiem!

Līdz 25. maijam amatnieki un 
mājražotāji var pieteikties “Zem-
gales novadu dienām Rīgas Cen-
trāltirgū”. Pasākumu organizē 
Zemgales Plānošanas reģions, 
kopā ar Rīgas Centrāltirgu un 
Zemgales reģiona pašvaldībām. 
Tirgošanās datums – š.g. 23. au-
gusts, viena pilna diena. Uz vienu 
amatnieku pieejama aptuveni 1.5 
– 2 metrus liela platība.

Amatnieki un mājražotāji paši 
par vietu nemaksā, bet pieda-
lās ar savu produkciju un, ja var, 
piedāvā kādu demonstrējumu 
vai degustāciju. Ja nepieciešams 
elektrības pieslēgums vai citas 
ekstras, to sakiet uzreiz, domāsim, 
kā atrisināt. Ja braucēju būs daudz 
un kādam problēmas ar transpor-
tu – gan jau arī atradīsim veidus, 
kā savstarpēji izlīdzēties.

Pieteikšanās: daina.aluzane@
gmail.com, tel. 22335439.

D.Alužāne
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23. aprīlī Rubeņu pamatskolā 
projekta „Skolas soma” ietvaros 
viesojās Zinātnes teātris no Rīgas, 
lai pastāstītu nedaudz no ķīmijas 
vēstures. Skolēni tika sadalīti trīs 
vecuma grupās.

Sākumā skolēnus iepazīstināja 
ar Latvijā dzimušo un strādājošo 
Nobela prēmijas laureātu ķīmiķi 
Vilhelmu Ostvaldu, kas to saņē-
ma par katalīzes pētījumiem, kā 
arī fundamentālo principu izpēti 
attiecībā uz ķīmisko līdzsvaru un 
ķīmisko reakciju ātrumu.

Priekšnesuma laikā bija iespēja 
iepazīt dažādus materiālus un vie-
las, izzināt viņu īpašības un mijie-
darbību. Bērniem ļoti patika vērot 
eksperimentu šovu, jo bija lieliska 
iespēja iesaistīties, līdzdarboties 
un pašiem izmēģināt, kā kas dar-
bojas.

Interaktīvajā šovā vadītāja 
kopā ar dalībniekiem veica ekspe-
rimentus un zinātniskus trikus, kas 
bērniem ļāva ieraudzīt zinātni pa-
visam jaunā gaismā.

Lūk, kādas atsauksmes bija par 
šovu:

„man patika eksperimenti un 
tas, ka varēju pati palīdzēt,”

„patika viss, eksperimenti bija 
ļoti interesanti, daudz ko jaunu 
uzzināju, piemēram, kā dzelzs 
deg,”

„ļoti patika gatavot saldējumu 
un pēc tam apēst, interesanti pie-
dalīties šādā pasākumā,”

„vērtīga nodarbība, jauni ie-
spaidi un jautra atmosfēra.”

Pasākuma radošajā darbnīcā 
skolēni praktiski darbojās, iepazi-
na saldējuma izgatavošanas pro-
cesu, piesaistot olbaltumvielas un 
slāpekli. Eksperimentu rezultātā 
skolēni iepazina aukstā un siltā 
gaisa īpašības. Nodarbības laikā 
regulāri tika atgādināts par drošī-
bas noteikumu ievērošanu (cimdi, 
aizsargbrilles).

Gatavojoties pasākumam, 
vizu ālās mākslas stundās tika iz-
vei dota afi ša. Fizikas, vizuālās 
mākslas, ķīmijas, mājturības un 

dabaszinību stundās pārrunātas 
tēmas par siltumu, krāsas veido-
šanos, sadalīšanos varavīksnes 
krāsās, ūdeņradi, gaisa sastāvu, 
slāpekļa agregātstāvokli, olbal-
tumvielu īpašības. Sākumskolas 
klasēs dabaszinību stundās sko-
lēni iepazinās ar vielu ķīmiskām 
pārvērtībām, šķidumiem, gaisu, 
degšanu.

Aizraujošie eksperimenti at-
vērtā un pozitīvā gaisotnē radīja 

piesātinātas emocijas un patiesu 
interesi par zinātni.

Svarīgi ir radīt brīdi, kad priekš-
nesuma un nodarbību dalīb-
niekiem izdodas piedzīvot vai 
paveikt pašiem ko tādu, kas rada 
neaizmirstamu un sajūsmas pilnu 
atklājuma sajūtu! Tas dod iespēju 
ikvienam zinātni ieraudzīt pavi-
sam citādāk!

E.Kukle

Skolas arhīva foto

Rubeņu pamatskolā viesojas Zinātnes teātris

3. maijā Zasas vidusskolā jau 
otro gadu notika pasākums “Tik-
šanās ar absolventiem”. Šogad 
skolā viesojās 3 absolventes: 
2006. gada absolvente Ramona 
Romanovska, 2012. gada absol-
vente Kristīne Bite un 2018. gada 
absolvente Airisa Ģeidāne. 

8.,9.,10.,11. un 12. klases sko-
lēni klausījās absolventu stāstus 
par skolas gaitām, profesijas iz-
vēli, studijām un darba meklē-
jumiem. Ramona pašlaik strādā 
par kartogrāfu Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūrā. 
Kristīne ir ieguvusi bakalaura 
grādu ambulatorās māsas pa-

matspecialitātē un veselības 
zinātņu grādu māszinībās. Viņa 
ir medmāsa privātklīnikā “He-
adline”. Savukārt Airisa mācās 
Dobeles Amatniecības un vis-
pārizglītības vidusskolā pavāra 
profesiju.

Visas absolventes iedvesmo-
joši stāstīja par savu karjeras 
ceļu. Dalījās ar jauniešiem savās 
pārdomās par profesijas izvēli. 
Deva noderīgus padomus jau-
niešiem. Viens no padomiem – 
jāmācās ir centīgi un visu laiku, 
tas pavērs ceļus tālākās gaitās. 
Nedrīkst pret mācībām izturē-
ties pavirši.

Tikšanās ar absolventiem 
Zasas vidusskolā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros, 14. maijā, Zasas vidus-
skolā notika pasākums „Tikšanās 
ar iedvesmojošo aktieri Aināru 
Ančevski”. Pasākumu apmeklēja 
interesenti no Zasas vidusskolas, 
Ābeļu pamatskolas un Dignājas 
pamatskolas. Pavisam kopā 129 
skolēni – gan lieli, gan mazi.

Aktieris Ainārs Ančevskis Zasā 
viesojās pirmo reizi. Šajā vieso-
šanās reizē viņš bija ieradies, lai 
tiktos ar skolēniem un runātu par 
viņiem aktuālo – par skolas dzīvi, 
par nākotnes profesijas izvēli, dar-

bu un vienkārši par dzīvi.
Pēc aktiera stāstījuma sekoja 

skolēnu jautājumi. Tie bija visda-
žādākie. Skolēnus interesēja ak-
tiera labākās lomas, mīļākās mācī-
bu stundas skolā, darbs teātrī u.c. 
Neizpalika arī kopīga bildēšanās 
piemiņai.

Tikšanās mēdzot būt liktenī-
gas. Varbūt arī šī tikšanās kādu 
skolēnu iedvesmos. Ja ne kļūt par 
aktieri, tad sasniegt dzīvē savas 
virsotnes. 

Jēkabpils novada pedagogs 

karjeras konsultants Anda 

Jurgeviča

Skolas arhīva foto

Skolēni tiekas ar aktieri 
Aināru Ančevski
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Svētdien, 14. aprīlī, vairākiem 
Zasas vidusskolas skolēniem bija 
iespēja piedalīties ekskursijā uz 
Daugavpili. Ekskursiju organizē-
ja krievu valodas skolotāja Maija 
Forostjanko sadarbībā ar skolas 
direktori Olitu Spēku, un tā no-
risinājās projekta “Skolas soma” 
ietvaros. Ekskursijā piedalījās 30 
skolēni. Dabiski, ka ekskursijā pie-
dalījās tie skolēni, kurus interesē 
krievu valodas apguve skolā, jo 
daļā pasākumu bija nepiecieša-
mas krievu valodas zināšanas.

Ekskursijas ietvaros skolēni ap-
meklēja Daugavpils teātra izrādi 
“Lutišķi. Simtgade”, kura tika rā-
dīta latviešu, krievu un latgaliešu 
valodā. Tās darbība risinās   kādā 
iedomātā Latvijas austrumu pie-
robežas ciemā, un caur šo viena 
maza ciema stāstu izrādes veido-
tāji vēlas atklāt pierobežu, rosinot 
diskusiju un ļaujot skatītājiem aiz-
domāties par patieso Latviju. Uz 
Lutišķiem no Rīgas atbrauc jauna 
režisore, kas cer Latvijas simtga-
dei par godu iestudēt Raiņa lugu 

„Spēlēju, dancoju”. Bet viņai par 
lielu pārsteigumu vietējā amatier-
teātrī tekošā latviešu valodā runā 
tikai viens cilvēks, lielākoties skan 
krievu vai latgaliešu valoda.

Vēl skolēniem bija iespēja ap-
meklēt Daugavpils novadpētnie-
cības un mākslas muzeju. Tas ir 
viens no senākajiem muzejiem 
Latgalē, dibināts 1938. gadā. Eks-
pozīcija sniedz ieskatu novada 
vēsturē, sākot ar 9.g.t.p.m.ē. līdz 
1991. gadam. Tajā ir eksponēti 
autentiski priekšmeti, kuri vēstī 
par novada pagātni. Aizvēsturi 
bagātīgi pārstāv arheoloģijas ko-
lekcija. Ekspozīcijā īpaša uzmanī-
ba veltīta notikumiem, kas saistīti 
ar 13. gs. celto Dinaburgas pili un 
19.gs. celto Dinaburgas cietoksni. 
Eksponāti vēsta par pilsētu 19. gs. 
beigās un 20.gs. sākumā, kad tā 
attīstījās kā nozīmīgs rūpniecības 
un kultūras centrs. 1920. gadā tā 
ieguva savu latvisko nosaukumu 
Daugavpils, un vēsturiskās liecī-
bas sniedz plašu informāciju par 
novadu neatkarīgās Latvijas Re-
publikas laikā. Skolēni apskatīja 
senās liecības, kuras saistītas ar 
Daugavpili, uzzināja par pilsētu 
daudz un dažādus faktus, ap-

skatīja monētu kolekciju, kā arī 
mākslas izstādi, kurā bija dažādas 
skaistas gleznas.

Dalībnieku viedokļi:
• Ekskursijā man ļoti patika. Teāt-

ra izrāde bija ļoti interesanta. 
• Ekskursija man patika, tikai 

muzejā bija mazliet garlaicīgi. Teāt-
ris man patika, jo tur bija īsts dzīves 
stāsts. 

• Redzēju visādas veco laiku lie-
tas, vecus mūzikas instrumentus. 
Uzzināju daudz ko par vecajām 
ēkām, kā arī par tautas tērpiem. 

• Ekskursija bija interesanta. Man 
patika viss, bet žēl, ka pietrūka laika 
vēl pastaigāt pa Daugavpili.

• Pavadījām lielisku dienu Dau-
gavpilī, kur notika krievu valodas 
ekskursija. Laika apstākļi mums bija 
labvēlīgi, spīdēja saule un bija arī 
neliels vējš, bet tas mūs neapturēja 
izzināt Daugavpili. Mums visiem 
teātris patika, jo aktieri bija lielis-
ki iejutušies savos tēlos, un izrāde 
spēja mūs ieinteresēt. Šī diena bija 
izdevusies, jo mēs lietderīgi pavadī-
jām laiku, kā arī bijām šeit kopā ar 
saviem draugiem! 

Baiba Briede, skolas arhīva 

foto

Ekskursija uz Daugavpili

Lieldienu vakarā Rubenes kultū-
ras namā notika amatierteātra “Ku-
mode” pirmizrāde Monikas Zīles lu-
gai “ Savedējs”. Sadzīviska komēdija 
2 cēlienos, 7 ainās. Stāsts par kāda 
būvuzņēmēja dzīves peripetijām, 
kad no viņa aiziet laulātā draudze-
ne. Traģēdija pārvēršas komēdijā, 
jo aktīvi sāk darboties viņa draugs 
kā savedējs, piedāvājot iepazīša-
nās sludinājumus. Pie viņa ierodas 
dažādu raksturu un iegribu preten-
dentes uz sievas vai mīļākās lomu.

Lomās: M.Liepiņš, I.Pūdāne, 
D.Kantāne, I.Kantāne, R.Skrējāne, 

L.Īvāne, R.Flugins, P.Dimants, 
R.Dimante, skaņa un gaismas – 
A.Tomāns, režisore – I.Kantāne.

Lieldienas Rubeņos teātra gai-
sotnē vienmēr ir pulcējušas lielu 
apmeklētāju skaitu. Ārī šoreiz ska-
tītāju pilnā zāle deva enerģiju un 
patīkamas emocijas veiksmīgai 
aktieru saspēlei. Pirmizrāde izdevās 
raita un dinamiska.

Izrāde “Savedējs” tiks izrādīta 
vēlreiz Rubeņos un ciemos mūs 
gaida kaimiņi. Uz tikšanos!

I.Tomāne

Autores foto

Rubenes kultūras namā rāda 
“Savedēju” 21. aprīlī Vandānos pie pārvaldes ēkas notika Lieldienu pasā-

kums “Ieskandinām Lielu dienu”. Pasākumā piedalījās: folkloras 
kopa “Dignōjīši”, deju grupa “Sweet girls”, amatierteātris “Mada-
gurči”, līnījdeju grupa “Maybe”. Notika arī dažādas jautras Lieldienu 

izdarības, piemē-
ram, olu ripināšana 
un kaulēšanās!

Folkloras kopas 

“Dignōjīši” 

Facebook konts 

Lieldienu sarīkojums Vandānos
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Nav noslēpums, ka visi skolēni 
nepacietīgi gaida vasaru un 
garo brīvlaiku, kad atpūsties un 
krāt spēkus nākamajam mācību 
gadam. Vasaras brīvlaiks ir svētki! 
Taču par svētkiem var saukt arī 
Ābeļu pamatskolas audzēkņu 
piedalīšanos pirmsvasaras laikā 
notikušajos konkursos un citos 
pasākumos.

Ar skatienu nākotnē
Lai gan šis mācību gads vēl 

nav noslēdzies, nākamais nebūt 
nav aiz kalniem. 18. aprīlī uz Ābe-
ļu pamatskolu bija aicināti topo-
šie pirmklasnieki, pirmsskolnieki 
un viņu vecāki. Viņiem bija ie-
spēja aplūkot skolu, noskatīties 
prezentāciju par skolas gaitu 
sākšanu un iepazīties ar nākamo 
pirmklasnieku skolotāju. Uz jau-
tājumiem atbildēja pamatskolas 
direktora vietniece mācību dar-
bā Dace kalniņa-Aleksandrova 
un skolotāja Vineta Groza.

Domājams, arī nākamgad 
Ābeļu pamatskolas pirmsskolas 
grupiņas un pirmās klases telpas 
būs krietnu bērnu pulciņu pie-
pildītas.

 
“Mikālēni” – labāko pulkā

11. aprīlī Līvānu kultūras 
centrā notika ikgadējais “Pulkā 
eimu, pulkā teku” Latgales no-
vada sarīkojums. Tajā, dziedot, 
dejojot, muzicējot un stāstot 
stāstus, piedalījās arī Ābeļu pa-
matskolas folkloras kopa “Mikā-
lēni”.

Katru gadu bērni un jaunieši 
izzina kādu no tautas tradīcijām, 
kas veltīta konkrētai tēmai. Šī 
gada tēma bija “Rotā bite, rotā 
saule”, un tas deva iespēju skolē-

niem papildināt savas zināša-
nas par bitēm – gan no citiem 
ko jaunu uzzināt, gan savas zinā-
šanas citiem paust.

Septiņu minūšu programmā 
“Mikālēni” vēstīja par bišu dzīvi 
no 1. līdz 40.–45. dienai. 17 fol-
kloras kopu konkurencē ābelieši 
ieguva 1. pakāpi.

27. aprīlī “Mikālēni” devās 
uz Rīgas Tehnisko universitāti, 
kur norisinājās folkloras kopu 
konkursu fi nāli. Tradicionālās 
dziedāšanas konkursā “Dziesmu 
dziedu, kāda bija 2019” 7. klases 
audzēkne Kate B. savā vecuma 
grupā ieguva 2. pakāpi. Savu-
kārt tradicionālo deju konkursā 
“Vedam danci 2019” “Mikālēnu” 
dejotāji izdejoja savu pirmo 1. 
pakāpi!

Atzinība mazpulcēniem
2019. gada 18. aprīlī Zemko-

pības ministrijas ēkā Rīgā notika 
Latvijas Mazpulku paplašinātā 
sēde, kurā tika izvērtēti Latvijas 
12 Mazpulku čaklāko mazpulcē-
nu darbs un spriests par Goda 
nominācijas “Augsim Latvijai!” 
piešķiršanu.

Lai mazpulcēns saņemtu šo 
atzinību, galvenie kritēriji ir sa-
ņemtie (vismaz pieci!) projektu 
sertifi kāti un čakls, apzinīgs indi-
viduālais darbs Mazpulkā. Šādu 
godu ar savu darbu izpelnījās 
arī Ābeļu pamatskolas Mazpulka 
priekšnieks Raivo S. Puisis pār-
liecinoši prezentēja savu darbu 
un šogad 9. klases izlaidumā sa-
ņems sudraba karotīti ar iegra-
vētu vārdu kā apliecinājumu, ka 
valsts līmenī novērtēts viņa cen-
tīgais darbs piecu gadu garumā.

3. maijā notika Latvijas Maz-
pulku ikgadējās sporta spēles 

un Baltā galdauta svētki. 
Šogad pasākums noti-
ka Daugmalē. No Ābeļu 
Mazpulka sporta spēlēs 
piedalījās Luīze L., Kris-
tiāna P., Dzintars V. un 
Atis M. Mazpulcēni pie-
dalījās dažādās interesan-
tās – gan parastās, gan 
gluži neparastās – sta-
fetēs, rādīja prasmi orientēties 
apvidū, kā arī klāja baltos gald-
autus un noskatījās koncertu.

Arī mazie sporto!
25. aprīlī Ābeļu pamatskolas 

pirmsskolas grupiņas sešgad-
nieki un septiņgadnieki devās 
uz Jēkabpils 3. vidusskolu, kur 
norisinājās 13. Jēkabpils un ap-
kārtējo novadu sporta spēles 
pirmsskolniekiem. Mazie pie-
dalījās sacensībās, kurās valdīja 
gan prieks un jautrība, gan arī 
īsteni sportisks gars. Noslēgumā 
sportotāji saņēma pārsteiguma 
balvas – rotaļlietas un saldumus.

Kompetence pārbaudīta 
Jelgavā

26. aprīlī Jelgavas Valsts ģim-
nāzija projekta “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” ietvaros 
rīkoja reģionālo angļu valodas 
olimpiādi 6., 8. un 11. klasēm. Iz-
turot otrās. kārtas atlases testu, 
uz Jelgavu devās Ābeļu pamat-
skolas 7. klases audzēknis Raivis 
T.

Dalībniekiem bija jāparāda 
savas zināšanas un prasmes 
mutvārdu un rakstu daļas uzde-
vumos. Raivis tikai par pieciem 

punktiem atpalika no Atzinības 
rakstus ieguvušajiem konkuren-
tiem. Kā viņš pats atzina, lai arī 
godalgota vieta nav sasniegta, 
ir gūta pieredze turpmākajam 
darbam.

Lietpratības konkursā – 
pozitīvas emocijas

26. aprīlī Rites pamatskolā 
notika lietpratības konkurss bēr-
niem ar speciālo mācību prog-
rammu 56. Jāpiebilst, ka kon-
kurss šīs programmas bērniem 
norisinājās pirmo reizi. Ābeļu 
pamatskolu pārstāvēja četri sko-
lēni.

Rites kultūras namā dalībnie-
kus sagaidīja skolotāji un 9. kla-
ses skolēni, kas organizēja kon-
kursu. Konkursa sākumā sporta 
skolotāja un daži skolēni, rosinā-
ja pavingrot mūzikas pavadībā. 
Pēc vingrojumu kompleksa bija 
jāuzmin, kādu darbību cilvēks 
paveic ar šīm kustībām, un pa-
reizā atbilde – tas bija maizes 
tapšanas process. Vēlāk skolēni 
tika sadalīti komandās. Katra 
komanda izdomāja sev nosau-
kumu un iepazīstināja ar to pā-
rējos.

Pēc tam darbošanās pārcēlās 
uz Rites pamatskolas telpām, 
kur dalībniekiem tika doti gan 

Pirmsvasaras svētki Ābeļu skolā

Ābeļu pamatskolas folkloras kopa “Mikālēni” ar labiem panākumiem 
piedalījusies vairākos pasākumos. Mazpulku sporta spēlēs 

Daugmalē Ābeļu organizāciju 
pārstāvēja Luīze L., Kristiāna P., 

Dzintars V. un Atis M.

Raivo S. saņēmis valsts mēroga 
atzinību par savu darbošanos 

mazpulku organizācijā piecu gadu 
garumā.

Mājup ar uzvaru! Ābeļu skolas 
pirmsskolnieki atgriezušies no 13. 

pirmsskolas sporta spēlēm Jēkabpilī.
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praktiski uzdevumi (kartupeļu 
mizošana, mizu svēršana, plānā-
ko un vieglāko mizu noteikšana; 
eiro centu monētu noteikšana 
tikai pēc taustes, jāsaklausa da-
žādas skaņas), gan teorētiski 
uzdevumi. Kamēr skolēni dar-
bojās komandās un individuāli, 
arī skolotājiem norisinājās savs 
gudrinieku attapības konkurss 
un radošā rotu darbnīca.

Pasākuma noslēgumā visi 
bērni tika godalgoti ar diplo-
miem. Īpaši sasniegumi tika atzī-
mēti, pasniedzot medaļas. Kon-
kursantiem tika arī kāds īpašs 
prieks – saldējums!

Konkurss bērniem ļoti patika, 
viņi bija sajūsmināti un mājup-
ceļā jau sprieda, kā piedalīsies 
tajā nākamreiz. Brauciens bēr-
niem bija kā maza ekskursija, kas 
piepildīta gan ar pozitīvām emo-
cijām, gan līdz šim neredzētiem 
brīnumiem – piemēram, pirmo 
reizi skatīti vēja ģeneratori ceļa 
malā, smaidu un ziņkāri raisīja 
arī stirnas un dzērves tīrumā.

 
Mana sapņu bibliotēka

Aprīļa beigās Raiņa saules un 
bērnības zeme un Tadenavas 
Raiņa muzeja darbinieces laipni 

uzņēma Jēkabpils pilsētas, Sa-
las, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes 
un Viesītes novadu skolu biblio-
tekāru metodiskās apvienības 
rīkotā pasākuma “Lasītprieks” 
dalībniekus. Viesošanās muzejā 
un iepazīšanās ar muzeju bija 
galvenā balva skolēniem, kuri 
strādāja un iesniedza savas ide-
jas šī mācību gada konkursam 
“Mana sapņu bibliotēka”.

Skolēni gan zīmējumos, gan 
maketos, gan prezentācijās pau-
da savu redzējumu un sapni par 
tādu bibliotēku, kuru viņi lab-
prāt apmeklētu.

Šogad konkursā piedalījās 33 
dalībnieki no 10 skolām. Jēkab-
pils novada skolas pārstāvēja 
Ābeļu pamatskolas 6. klases 
skolnieces Linda P. un Megija S. 
Linda sev tīkamo bibliotēku bija 
uzzīmējusi. Tā bija bibliotēka, 
kurā ir grāmatas, ir fi lmas, kā arī 
datori informācijas meklēšanai. 
Kas Lindas P. bibliotēkā ir ne-
parasts? Visas telpas ir krāsotas 
košās krāsās, un šai bibliotēkā 
ir Skaļo bērnu istaba. Tajā dar-
bojas tie, kuriem grūti ievērot 
klusumu. Linda par savu darbu 
saņēma augstākās pakāpes dip-
lomu un grāmatu.

Vienīgais elektroniski iesnieg-
tais darbs bija Megijai S. Viņa 
kopā ar ģimeni izveidoja pre-
zentāciju, kuru varēja izmantot 
arī kā spēli, dodoties uz sadaļām 
“Piedzīvojumi”, “Pasakas”, “Ceļo-
jumi”, “Sports” u.c. Šo spēli- pre-
zentāciju Megija un viņas mā-
miņa Gundega izspēlēja kopā 
ar 6. klasi literatūras stundā, un 
visiem bija interesanti. Konkur-
sam “Lasītprieks” Megija iesnie-
dza otru prezentācijas variantu. 
Megijai – 1. pakāpes diploms. 
Meitenes balvā saņēma arī sal-
dumus un spēli skolas bibliotē-
kai.

Ja arī nākamgad tiks rīkots 
konkurss “Lasītprieks”, Ābeļu 
pamatskolas 5.–6. klašu skolēni 
tiks rosināti tajā piedalīties. Kon-
kurss “Lasītprieks” radās 2005. 
gadā par godu literāro pasaku 
autoru A. Sakses, K. Skalbes, H. 
K. Andersena jubilejām, un Ābe-
ļu pamatskolas grāmatu draugi 
ir piedalījušies visos “Lasītprie-
ka” konkursos.

Svinam pavasara svētkus
23. aprīlī skolā tika svinētas 

Lieldienas. Zaķis bija agri mo-
dies un noslēpis šokolādes olas 
pa visu skolas parku un Daugav-
malu. Labi daudz bija noslēpis! 
Un tad nu visi skolēni ņēmās 

meklēt zaķa slēpumus. Daži pa-
visam daudz piemeklēja, taču 
pēc brīvdienām par šokolādes 
pārpilnību vēderā neviens ne-
sūrojās.

Skolas virtuvē – nopietnāka 
rosība. Tur lielā katlā varēja no-
krāsot līdzatnestās vistu, pīļu un 
zosu olas, kas pēc tam tika izlik-
tas apskatei skolas vestibilā.

Un, protams, būtu grēks ne-
izmantot burvīgo laiciņu un 
neparosīties laukā. Skolas fol-
kloristi ar skolotāju Ivetu mācīja 
pārējiem Lieldienu rotaļas. Bija 
iespēja mēroties spēkiem “gaiļu 
cīņās”, ripināt olas, spēlēt “lat-
viešu golfu” un aizrautīgo rotaļu 
ar koka ripu “Diena un nakts”.

Pirms Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanas 
dienas un Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas die-
nas skolā visu pulcējās uz svinī-
gajām sanāksmēm. Vecāko klašu 
skolēni kopā ar vēstures skolotā-
ju bija sagatavojuši stāstījumu 
par valsts ceļu uz neatkarības 
atjaunošanu, bija noskatāma 
arī fi lma par valstij svarīgajiem 
notikumiem. Klātesošie saņēma 
arī informāciju par Jēkabpils no-
vadā un pilsētā rīkotajiem svēt-
ku pasākumiem, kurus ne viens 
vien solījās apmeklēt.

Vieni no sirsnīgākajiem svēt-
kiem ir Māmiņu diena. Ābeļu 
pamatskolā Māmiņdienas pasā-
kums notika 10. maijā. Māmiņas 
piedalījās radošajās darbnīcās, 
kurās kopā ar skolotāju Agitu 
Rinču iemācījās gatavot burvī-
gas rokassprādzes. Māmiņām 
patika! Rotu gatavošana izvērsās 
idilliska – skanēja jauka mūzi-
ka ar putnu čivināšanu, raisījās 
sarunas, un arī rotas padevās 
skaistas.

Kā pārsteigums māmiņām 
bija projektā “Skolas soma” uz-
ņemtā skolēnu fi lma par skolu. 
Tajā ikviena mamma varēja re-

Lietpratības konkursā bērniem ar speciālo mācību programmu Ābeļu pamatskolu pārstāvēja četri skolēni.

Valsts pavasara svētkos 9. klases skolēni bija sagatavojuši ieskatu 
mūsu valsts vēsturē. Mātes dienas pasākumā mammas tika priecinātas gan ar koncertu, gan rotu 

darināšanas darbnīcas iespējām. Skaisti!
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dzēt savu bērnu darbojamies 
– fi lmēšanas laikā ikkatram bija 
atrasts kāds uzdevums. Un kā 

saldais ēdiens – svētku kon-
certs, par kuru jāpateicas gan 
bērniem, gan skolotājām Ivetai 
Bērziņai un Ievai Lāčplēsei.

Ieskandināsim 
vasaru!

31. maijā, plkst. 17.00 estrādē 
pie Ābeļu pamatskolas notiks 
ikgadējais pasākums vasaras 
ieskandināšanai “Vasarai vārti 
vaļā”, uz kuru aicināti skolēniem, 
vecākiem un skolotāji, taču arī 
citi interesenti ir gaidīti.

Būs skolēnu priekšnesumi, 
apbalvošana par sasniegumiem 
mācībās, sportā un ārpusstundu 
aktivitātēs. Katram, kas to vēlē-
sies, būs iespēja iedziedāt savu 
vasaras dziesmu kopā ar grupu 

“Daugavieši”. Kopā ar skolē-

niem solījusies dziedāt dzies-

miniece IEVA AKURATERE. Pēc 
koncerta – tradicionālā Ābeļu 
skolas “Spēka zupa”.

Un vēl kas ĻOTI SVARĪGS… 
Skolai tuvojas 180 gadu jubi-
leja. Tiek apkopoti skolotāja 
Arnolda Jakubovska savāktie 
materiāli par skolas vēsturi, no 
kuriem esam iecerējuši izveidot 
grāmatu. Taču aicinām skolas 
absolventus un bijušos skolo-
tājus dalīties atmiņās par skolu 
un skolotājiem, atcerēties kādu 
interesantu notikumu, uzrakstīt 
par savu mīļāko skolotāju. Uz-
rakstītos atmiņu stāstus lūgums 
sūtīt skolotājai Silvai Zepai uz 
e-pastu zepa-silva@inbox.lv. Ja 
nevaļa vai neprasme rakstīt at-

miņas datorā, 31. maijā stāstus 
būs iespējams dokumentēt sko-
las muzejā.

Rakstot atmiņu stāstu, lū-
dzam minēt laiku, kad autors 
mācījies vai strādājis Ābeļu sko-
lā, pašreizējo nodarbošanos un 
informāciju par sevi. Ļoti prie-
cāsimies, ja pievienosiet foto. 
Līdzatnestos foto pārfotografē-
sim un tūdaļ pat atdosim.

Gaidīsim!

I.Bērziņas, V.Bērziņas, 

S.Utinānes, D.Kalniņas-

Aleksandrovas, A.Rinčas un 

S.Zepas sarūpēto informāciju 

publicēšanai sagatavoja 

V.Aleksandrovs

Foto no Ābeļu pamatskolas 

krājumiem

Mācību gada noslēgums un 
vasaras sagaidīšana Ābeļu 

pamatskolā jau tradicionāli tiek 
atzīmēta ar dziesmotu pasākumu 

“Vasarai vārti vaļā”. Šogad 31. 
maijā kopā ar skolēniem piekritusi 

dziedāt dziesminiece Ieva 
Akuratere.

Šī vasara Sēlijā iesākas ar vērā 
ņemamiem notikumiem. Jau 
ikgadējā tūrisma izstādē “Balt-
tour – 2019” informējām par īstu 
sensāciju Latvijas tūrisma jomā – 
Sēlijā atklātas 17 jaunas salas! Un 
no 2019. gada 18. maija salās tiek 
uzsākta pasākumu sērija.

Lai nemulsinātu jaunā tūris-
ma produkta baudītājus, tomēr 
ir jāpaskaidro, ka Sēlijas salas ir 
17 mazas apdzīvotas vietas, kas 
pagājšgad izaugušas starp Sēlijas 
baltajiem ceļiem, izveidojot katra 
savu, unikālu tūrisma piedavā-
jumu. Šajā vasarā tās pirmo reizi 
atvērs durvis tūristiem, ļaujot ie-
lūkoties lauku cilvēku dzīvesveidā, 
likteņstāstos, leģendās un godu 
svinēšanas tradīcijās.

Apmeklējot salu atklāšanas 

pasākumus, to spo-
žums parādīsies vislabāk. 

Sāksim ar Salu pirmo tūri – 
maija ziedonis un vasaras 
saulgriežu mēneša pirmās 
dienas:

18. maijā sevi parāda Gārsenes 
Bagātību sala;

28. maijā plkst. 10 00 durvis ver 
Subate – Lievenīšu stāstu sala;

1. jūnijā plkst. 10 00 visus aici-
nām uz Sēlpils Zirgu salas atklāša-
nas notikumiem;

2. jūnijā plkst. 10 00 muzikāli un 
mākslinieciski pārsteigumi gaidīs 
Kaldabruņā – Trejdeviņu sajūtu 
salā.

Vasaras viduci – krāšņo jūliju 
saviem pasākumiem izvēlējusies 
Staburaga sala, kas viesus sagaidīs 

3.jūlijā. Un 7. Jūlijs noteikti ir jāpa-
vada Saukā – Baudu salā.

Augusta mēneša bagātība un 
maigums vislabāk atklāsies:

03. augustā Zasā – Mākslinieku 
salā;

10. augustā Ritē – Viesos pie ki-
čīgās omītes;

24. augustā Dvietes Vīnogu 
salā; 

25. augustā Eglaines Atklājumu 
salā;

31. augustā Elkšņu Kafejas salā.
Visi pasākumi ir bezmaksas, un 

visi viesi tiks sirsnīgi gaidīti! Ja plā-
nojat lielāku apmeklētāju pulciņu, 
tad gan vēlams iepriekš pieteik-
ties.

Pie tam – Salas var apmek-

lēt arī ārpus pasākumu norises 
laikiem. Vairāk informācijas par 
„Sēlijas salu” piedāvājumu, tema-
tiskajiem tūrisma maršutiem un 
citiem notikumiem var uzzināt 
Lauku partnerības „Sēlija” mājas-
lapā: www.partneribaselija.lv/
selijassalas 

Informāciju par pasākumiem 
un Salu piedāvājumu sniegs arī 
projekta vadītāja Daina Alužāne, 
t. 22335439 un Lauku partnerības 
“Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātnie-
ce, t. 29548967

I.Jātniece

Uzsākam Sēlijas Salu atklāšanas tūri!
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Vispārējo latviešu Dziesmu 
un deju svētku sekmīga norise 
ir saistīta ar starpsvētku posmu. 
Šajā laika periodā ir būtiska nepār-
traukta kolektīvu darbība. Ikviens 
dziedātājs korī ir svarīgs un gai-
dīts. Lai nodrošinātu koru nozares 
pilnvērtīgu darbību un koru dalību 
2019. gada Valsts nozīmes svētkos 
un pasākumos, 13. aprīlī Jēkabpils 
novada Kalna kultūras namā noti-
ka Jēkabpils apriņķa koru “Pavasa-
ra koncerts-skate”.

Piedalījās kori no novadiem 
un Jēkabpils pilsētas:
Senioru kori:

Līvānu novada Jersikas senioru 
jauktais koris “Jersika”. Diriģente 
Rita Semeiko, koncertmeistare 
Maija Kleščevska; Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Kultūras pārvaldes 
Krustpils kultūras nama senioru 
jauktais koris “Atvasara”. Diriģente 
Skaidrīte Pugača, koncertmeistare 
Antra Korņejeva, soliste Agnese 
Levinska;

Sieviešu kori:
Krustpils novada sieviešu koris 

“Luste”. Diriģente Maija Kondrāte, 
koncertmeistare Anita Cinkmane; 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kul-

tūras pārvaldes Jēkabpils tautas 
nama sieviešu koris “Unda”. Diri-
ģente Sandra Bondare, koncert-
meistare Antra Korņejeva;

Jauktie kori:
Jēkabpils novada jauktais koris 

“Putni”. Diriģente Santa Kasparso-
ne, koncertmeistare Anita Godiņa, 
kormeistare Anita Ķikute; Salas no-
vada Sēlpils kultūras nama jauktais 
koris “Sēlpils”. Diriģente Agnese 
Grudinska, koncertmeistare Antra 
Korņejeva; Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Kultūras pārvaldes Krust-
pils kultūras nama jauktais koris 
“Noskaņa”. Diriģente Ilze Bērziņa, 
koncertmeistare Iveta Bērziņa;

Koru koncerta skates program-
mā tika iekļautas dziesmas no Sēli-
jas apvienības Tautas mākslas svēt-
ku, Senioru koru svētku, Kurzemes 
dziesmu svētku un koru svētku 
koncerta “Mirklis Balvos” repertu-
āra, kā arī brīvas izvēles dziesmas.

Korus vērtēja:
Latviešu Vispārējo Dziesmu 

svētku virsdiriģente, Jēkabpils 
apriņķa koru virsdiriģente Agita 
Ikauniece-Rimšēviča, Latvijas Ra-
dio kora mākslinieks, Rīgas Doma 
kora skolas kordiriģēšanas nodaļas 

pedagogs, fonda “ Nāc līdzās” jau-
niešu kora ar īpašām vajadzībām 
diriģents Rūdolfs Bērtiņš un mūzi-
ķis, komponists Aigars Godiņš.

Vērtējums: Krustpils novada 
sieviešu koris “Luste” – II pakāpe, 
Jēkabpils novada jauktais koris 
“Putni” – I pakāpe, Līvānu novada 
senioru jauktais koris “Jersika” – I 
pakāpe, Salas novada Sēlpils kultū-
ras nama jauktais koris “Sēlpils” – I 
pakāpe, Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Kultūras pārvaldes Krustpils 
kultūras nama senioru jauktais 
koris “Atvasara” – augstākā pakā-
pe, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Kultūras pārvaldes Krustpils kultū-
ras nama jauktais koris “Noskaņa” 
– augstākā pakāpe, Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Kultūras pārvaldes 
Jēkabpils tautas nama sieviešu ko-

ris “Unda”- augstākā pakāpe.
Paldies par ieguldīto darbu Jē-

kabpils apriņķa koru virsvadītājai, 
koru diriģentiem, koncertmeista-
riem, kormeistariem, dziedātājiem 
un visiem tiem kultūras darbinie-
kiem, kas palīdzēja nodrošināt ko-
lektīvu darbību! Paldies par fi nan-
siālo atbalstu Krustpils, Jēkabpils, 
Salas, Līvānu novadu pašvaldībām, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai!

Dziesma vienmēr paņem cilvē-
ka sirdi, un, ja dzied koris, tās ir īpa-
šas emocijas.

Lai izdodas vasaras plānotie 
svētki, koncerti, pasākumi!

Inta Tomāne,

Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā

Autores foto

Dziesma pretī pavasarim…

29. jūnijā Jēkabpils novada 
Ābeļos, gleznainā vietā pie Dau-
gavas krasta, svinēsim nu jau 7. 
Sēlijas novadu apvienības Tautas 
mākslas svētkus “Sēlija rotā”.

Svinības sāksies jau plkst. 14.00 
pie Ābeļu pamatskolas, kur norisi-
nāsies Sēlijas novadu apvienības 
Mākslinieku plenērs un Sēlijas 
mākslinieku gleznu izstāde. Vien-
laicīgi plkst. 14.00 Ābeļu pagasta 
“Jaunzemju” mājās tiks godināts 
novadnieks – rakstnieks Jānis 
Akuraters ar piemiņas mirkli “Tur 
zinu tevi, zeme senā”.

Plkst. 15.00 pie Ābeļu skolas – 
amatnieku un mājražotāju tirgus 
atklāšana.

No plkst. 15.00 stadionā pie 
Ābeļu skolas Sēlijas novadu ap-
vienības amatierkolektīvi un viesi 
no Lietuvas uzstāsies ar dažādām 
radošajām programmām.

Plkst. 19.15 pūtēju orķestri aici-
nās uz Dižkoncertu Ābeļu pagasta 
brīvdabas estrādē pie Daugavas.

Plkst. 20.00 svētku gājiens un 
Dižkoncerts “Sēlija rotā Daugavas 
krastus”. Piedalās mākslinieki un 
amatierkolektīvi no visiem Sēlijas 
novadiem.

Plkst. 23.00 dāvana svētku ap-
meklētājiem un dalībniekiem – 
“Daugavas ūdeņos rotājos”.

No plkst. 23.30 svētku zaļum-
balle. Spēlēs kapela “Kreicburgas 

ziķeri”.
Ieeja svētku pasākumos – bez 

maksas. Uz tikšanos!
Svētkus organizē Jēkabpils no-

vada Kultūras pārvalde, atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Zem-
gales Plānošanas reģions un AS 
“Latvijas Valsts meži”, atbalsta un 
piedalās Aknīstes, Ilūkstes, Jaun-
jelgavas, Krustpils, Neretas, Salas, 
Viesītes novadu pašvaldības.

Pasākuma laikā var tikt veikta 
fotografēšana un fi lmēšana. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt 
publicēti svētku dalībnieku paš-
valdību mājaslapās, informatīva-
jos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Jēkabpils novada pašvaldība

29. jūnijā VII Sēlijas Tautas mākslas svētkus “Sēlija rotā” 
svinēsim Jēkabpils novadā

Tas visskumjākais brīdis, 
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem 
pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie 
debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums 
kļūst mājas.

Aprīļa mēnesī Jēkabpils 

novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 7 

mirušie, no tiem 3 - novada 

iedzīvotāji.

Jānis Striks

17.11.1931. - 04.04.2019.

Tamāra Daniļeviča

09.02.1952. – 15.04.2019.

Rudīte Āzere

18.06.1941. – 18.04.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Sveicam ar mācību gada beigām!
Noslēdzot 2018./2019. mācību gadu, pateicamies skolēnu vecākiem, 
pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem par sadarbību, izpalīdzību un sapratni.
“Labākā dāvana no visām, ko vien var sniegt 
otram un vēlēties saņemt pašiem, ir prieks.” 
(Maija Laukmane)

Novēlam aktīvu un radošu vasaru!
Jēkabpils novada Izglītības pārvalde
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26. aprīlī Jēkabpils novada zolmaņi pulcējās Rubenes kultūras namā 
uz Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 6. posmu, lai noskaidrotu 2019. 
gada labākā pagasta titulu, kā arī iegūtu pēdējos punktus pirms tikša-
nās lielajā fi nālā.

Rubeņos visvairāk “Lielās zoles” (7) uzvarēt izdevās “Biržu” komandas 
pārstāvim Mairim Bravackim, savukārt “Mazās zoles” (3) – rubenietim Jā-
nim Baltmanim. Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē šajā posmā 
vislabāk veicās Dinai Brīvulei (Birži).

Individuālais vērtējums Top-6 Rubenes pagastā:
Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1. Uldis Strēlnieks Dunava 33 121

2. Jānis Kokins Zasa 28 54

3. Mairis Bravackis Birži 27 126

4. Gundars Gremze Rubeņi 25 33

5. Andris Pētersons Zasa 24 53

6. Juris Kalniškāns Kalna 24 50

Pagastu ieskaite:
Trešā vieta Rubeņos tika komandai “Birži”, 2.vietu izcīnīja mājinieku 

komanda “Rubeņi”, savukārt vislabāk 6.posmā veicās komandai “Zasa”.
Pēdējais posms lika pagastu komandām līdz pēdējam brīdim tu-

rēt spriedzi, jo tika noskaidrots pagastu kopvērtējums. 3. vieta tika 
mūsu čempionāta viesu komandai “Birži”, 2. un 1. vietas punktu 
skaits bija vienāds, un saskaņā ar mūsu nolikumu, augstāku vietu 
ieņem pagasts, kas ieguvis vairāk 1. vietas. Otrā vieta kopvērtēju-
mā tika zolītes čempionāta iepriekšējiem uzvarētājiem – komandai 
“Zasa” un šogad ar skaļām ovācijām tika apsveikta “Dignājas” pagas-
ta komanda. Ceļojošais kauss tika pasniegts zolītes čempionāta fi nā-
lā 10. maijā Dunavas pagastā, kā arī apsveikti 6 labākie kopvērtējuma 
zolmaņi.
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Dunava 8 8 8 8 8 8 48 8
Kalna pagasts 7 6 7 7 7 6 40 7
Rubeņi 4 7 5 6 6 2 30 6
Ābeļu pagasts 6 4 4 5 3 7 29 5
Leimaņi 1 3 6 4 5 5 24 4
Birži 3 2 2 3 4 3 17 3
Zasa 2 5 3 1 2 1 14 2
Dignāja 5 1 1 2 1 4 14 1
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore Baiba Čākure 

Autores foto

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta izskaņa

10. maijā Dunavas pagastā tikās šī gada veiksmīgākie zolmaņi, lai no-
skaidrotu Jēkabpils novada 2019. gada Zolītes čempionāta čempionus, kā 
arī godinātu kopvērtējuma labākos spēlētājus. Kā ierasts, čempionātā arī 
tika izspēlētas “Lielās zoles”, kur vislabāk veicās Jurim Zariņam (Zasa) ar 
7 vinnētām lielajām zolēm, savukārt “Mazās zoles” – Aigaram Petrovam 
(Kalna pagasts) ar 4 uzvarām. Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē 
šajā posmā vislabāk veicās Ainai Brīvulei (Birži). Šogad pagastu ceļojošais 
kauss aizceļoja pie Dignājas pagasta komandas, ko, kā jau ierasts, pārstā-
vēja arī Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs. Finālā pie kausiem tika kop-
vērtējuma labākie zolmaņi, kā arī vienojāmies, ka nākamajā gadā vienīgie 
jaunumi, ko ieviesīsim, būs punktu sadale galdiņam, pie kura spēlē 3 da-
lībnieki. Šogad kopumā piedalījušies 89 dalībnieki, un prieks, ka čempio-
nātā ar katru gadu piedalās lielāks skaits daiļā dzimuma pārstāves.

Kopvērtējuma labākie 6 dalībnieki:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta

1. Andris Ribāks Ābeļi

2. Mairis Bravackis Birži
3. Jānis Kokins Zasa
4. Juris Ozoliņš Zasa
5. Gundars Gremze Rubeņi
6. Helmuts Liepiņš Dignāja

Individuālais vērtējums Top-6 FINĀLĀ:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1. Raimonds Papsujevičs Dignāja 30 124
2. Aigars Petrovs Kalna 28 86
3. Modris Iraids Zasa 26 76
4. Modris Dzenis Dunava 24 60
5. Kristaps Vanags Leimaņi 24 48
6. Mairis Bravackis Birži 23 42

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore Baiba Čākure
Autores foto

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta fi nāls

IZLAIDUMI JĒKABPILS NOVADA IZLAIDUMI JĒKABPILS NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒSIZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Ābeļu pamatskolā 15.jūnijā plkst.16.00;
Dignājas pamatskolā 15.jūnijā plkst.18.00;
Rubeņu pamatskolā 15.jūnijā plkst.19.00 Rubenes kultūras namā;
Zasas vidusskolā 9., 12. klasei 22.jūnijā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā.

Izglītības pārvalde
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Ik gadu, kad pavasara reibinošā 
elpa dveš ievziedu un ābeļu bur-
vīgo pieskārienu, Daugava svin 
savus svētkus, uz kuriem aicina 
tuvus un tālus ciemiņus - dziedā-
tājus, dejotājus, mūziķus un vien-
kārši sirsnīgus cilvēkus, lai vieno-
tos kopīgā dvēseliski emocionālā 
mirklī. 

17. maijā Jēkabpils novada 
Dignājas brīvdabas estrādē no-
risinājās tradicionālie Daugavas 
svētki, kas šogad tika svinēti, rī-
kojot koncertu “Daugava vieno”, 
kurā vienojās ne tikai Jēkabpils 
novada amatiermākslas kolektīvi, 

bet arī viesi no kaimiņu no-
vadiem. 

Svētki, kā ierasts, tika at-
klāti ar koncerta dalībnieku gājie-
nu no Dignājas skolas līdz svētku 
estrādei. Svētkos šogad piedalījās: 
folkloras kopas “Dignōjīši” (Dignā-
ja) un “Vecvārkava” (Vārkavas no-
vads), vokālais ansamblis “Tomēr” 
(Ābeļi), JDK “Landi” (Zasa), VPDK 
“Kaupre” (Ābeļi), VPDK “Deldze” 
(Leimaņi), VPDK “Rasa” (Rubeņi), 
“Solis” (Zasa), Jēkabpils novada 
jauktais koris “Putni”, Viesītes no-
vada pūtēju orķestris un kapela 
„Līvenhofas muzikanti” (Līvānu 

novads). Koncertu 
vadīja jaunieši – En-
dija Urbāne un Jānis 
Ozols, daloties ar 
dažādiem faktiem par Daugavas 
svētku un pašas likteņupes vēstu-
ri, piemēram, pirmo reizi šie svētki 
Dignājā tika rīkoti 1995. gada pa-
vasarī. Rīkojot šādus svētkus, mēs 
pateicamies varenajai upei par tās 
sniegtajiem resursiem un skaista-
jām ainavām.

Pēc koncerta ikvienam bija ie-
spēja baudīt Daugavas plostnieku 

zupu un ļauties zaļumballes prie-
kiem kopā ar Ainaru Bumbieri un 
DJ Rolandu.

Paldies visiem apmeklētājiem 
un dalībniekiem – gan tuvākiem, 
gan tālākiem! Paldies par Jūsu 
dāvāto pozitīvo emociju lādiņu! 
Paldies saimniecēm Rudītei, Gitai 
un Ivetai par gardo zupu!

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde

Nosvinēti Daugavas svētki

Par draudzību un skolas gadiem,
Par saules dienām, draugs,
Mēs dziesmu dziedam
Un ikvienu tā draugu pulkā sauc!

4. maijā, atzīmējot Dignājas 
pamatskolas 155. dzimšanas 
dienu, skolas kolektīvs aicinā-
ja uz tikšanos absolventus un 
darbiniekus, lai kopīgi pārstai-
gātu atmiņu takas, pārlapotu 
sen neredzētas fotogrāfijas un 

priecātos par atkalredzēšanos.
Par godu salidojumam tapa 

Dignājas pamatskolas avīzes 
“Kāp-nes” pirmais numurs.

Vairāk kā 100 dalībnieki bija sa-
pulcējušies skolas zālē. Visur bija 
taureņi: gan telpu noformējumā, 
gan kā svētku piederības zīme 
visiem dalībniekiem. “Ko nozīmē 
šis taureņu mākonis? Vai tas ir 
sveiciens vai uzbrukums? Varbūt 
taureņi ir brīvas un nepakļautas 

minūtes, kaut kādi stundu atliku-
mi, kas rāda, ka laiks nav taisngai-
tas un tas var izlauzties no stundu 
apļa un mētāties pļavās pēc savas 
patikas?” tā teicis I.Ziedonis savā 
dzejoļu krājumā “Taureņu uzbru-
kums”. Kopš iepriekšējā salidoju-
ma ir pagājuši 5 gadi. Ir atkal maijs, 
taureņu laiks- mūsu tradicionālās 
tikšanās laiks.

Skolas kodols ir skolotāji, bet 
skolotāji un skola nebūs stipra, 

ja nebūs skolēnu atbalsta, sa-
biedrības atbalsta. Šos daudzos 
gadus mūsu skolu gan morāli, 
gan fi nansiāli ir atbalstījusi Dig-
nājas pagasta pārvalde, Jēkab-
pils novada dome un Izglītības 
pārvalde. Mums bija liels prieks 
un gods uzņemt visus savā pa-
sākumā.

Absolventi skolas salidojumus 
raksturo kā sirsnīgas un gaidītas 
tikšanās, kurās atceras un pārrunā 
skaistus un neaizmirstamus mir-
kļus, pastrādātos nedarbus.

Skolas salidojums aizritēja pa-
tiesi draudzīgā un pozitīvā noska-
ņojumā. Bija prieks satikt ikvienu 
šajā dienā, jo smaids, mirdzums 
acīs un labie vārdi liecināja, ka 
esam godam pastrādājuši, lai sa-
rūpētu skolas svinības.

Liels paldies skolotājiem, skolē-
niem, tehniskajiem darbiniekiem 
un skolas absolventiem, kuri pie-
dalījās svētku sagatavošanas dar-
bos- rotāja telpas, piedalījās svēt-
ku koncertā, atbalstīja ar savām 
idejām un iedvesmoja citus, veica 
mazākus un lielākus darbiņus!

Skolas kolektīvs

Roberta Elekša foto

 Salidojums Dignājas pamatskolā
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Skolēnu gūtie sasniegumi 2018./2019.mācību gadā 
olimpiādēs, interešu izglītības konkursos, skatēs un 
sporta sacensībās
ĀBEĻU PAMATSKOLA

Tomass Kamišovs 
(sk.Tatjana Donāne) peldēšana – 
1.v. novadā 

Alens Butāns 
(sk.Tatjana Donāne) peldēšana 
– 1.v. novadā; vieglatlētika – 
3.v.novadā 

Edgars Kamišovs 
(sk.Tatjana Donāne) peldēšana – 
2.v.novadā 

Artūrs Gureševs 
(sk.Tatjana Donāne) peldēšana – 
3.v.novadā

Raivo Stūrmanis 
(sk.Tatjana Donāne) orientēšanās 
sports – 2.v.novadā; 
(sk.Sandra Utināne) mazpulki 
Goda nominācija “Augsim Latvijai” 
– sudraba karotīte

Dāniels Kravcevs 
(sk.Tatjana Donāne) orientēšanās 
sacensības – 3.v.novadā

Aleksandrs Zartmanis 
(sk.Tatjana Donāne) vieglatlētika – 
2.v.novadā

Amanda Bērziņa 
(sk.Tatjana Donāne) vieglatlētika – 
2.v.novadā

Kerija Koļesņikova 
(sk.Tatjana Donāne) vieglatlētika – 
3.v.novadā

Vanesa Melinda Kukla 
(sk.Tatjana Donāne) vieglatlētika 
3.v.novadā; (sk.Iveta Bērziņa)
Stāstnieku konkurss “Teci, teci 
valodiņa” – 2.pak.novadā

Niks Klints 
(sk.Tatjana Donāne) vieglatlētika – 
1.v. novadā

Gunārs Kursišs 
(sk.Gunta Bičola) dabaszinību 
neklātienes konkurss – 3.v.novadā

Luīze Lāčplēse 
(sk.Vineta Groza) skatuves 
runa augstākā pakāpe novadā, 
1.pak.reģionā; (sk.Iveta Bērziņa)
Stāstnieku konkurss “Teci ,teci 
valodiņa” – 2.pak.novadā

1.-4.klašu komanda 
(sk.Iveta Bērziņa) Latviešu t. dzies-
mu dziedāšanas sacensības “Lakstī-
gala 2019” 1.kārta – 1.pak.nov.

5.-9.klašu komanda 
(sk.Iveta Bērziņa) Latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
“Lakstīgala 2019” 1.kārta – 2.pak.
novadā

1.-4.klašu komanda 
(sk.Iveta Bērziņa) Latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
“Lakstīgala 2019” 2.kārta – 1.pak.
reģionā

1.-4.klašu ansamblis 
(sk.Iveta Bērziņa) Vokālās mūzikas 
konkurss “Balsis”1.k. – 1.pak.nov.

1.-4.klašu ansamblis 
(sk.Iveta Bērziņa) Vokālās mūzikas 
konkurss “Balsis”2.k. – 3.pak.
reģionā

Folkloras grupa “Mikālēni” (sk.
Iveta Bērziņa) Folkloras kopa skate 
“Pulkā eimu, pulkā teku” – 1.pak.
novadā; Tradic.deju konkurss 
“Vedu danci -2019” 1.k. – 1.pak.
novadā; Tradic.deju konkurss 
“Vedu danci – 2019” – 2.k. 1.pak.
reģionā

Kate Bokāne 
(sk.Iveta Bērziņa) Tradicionālās 
dziedāšanas konkurss “Dziesmu 
dziedu kāda bija" 1.kārta – 1.pak.
novadā; Tradicionālās dziedāšanas 
konkurss “Dziesmu dziedu kāda 
bija" 2.kārta – 2.pak.regionā

Atzinība

Kristiāna Pastare 

(sk. Vineta Groza) 4.klašu latviešu 
valodas olimpiāde – Novada 
atzinība

DIGNĀJAS PAMATSKOLA

Estere Kusiņa 
(sk.Dagnija Vībāne) peldēšana – 
1.v.novadā; (sk.Aīda Bikauniece) 
Dzied. konkurss “Dziesmu dziedu, 
kāda bija” – 3.pak.reģionā; Stāst-
nieku konkurss “Teci, teci valodiņa” 
– 1.pak.reģionā, 2.pak.valstī

Evelīna Plāne (sk.Dagnija Vībāne) 
peldēšana – 2.v.novadā; (sk.
Aīda Bikauniece) Dziedāšanas 
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 1.pak.reģionā, 3.pak.valstī; 
Stāstnieku konkurss “Teci ,teci 
valodiņa” – 1.pak.reģionā, 2.pak.
valstī

Baiba Vēvere 
(sk.Dagnija Vībāne) peldēšana 
3.v.novadā; (sk.Aīda Bikauniece) 
Dziedāšanas konkurss “Dziesmu 
dziedu, kāda bija” – 1.pak.reģionā, 
1.pak.valstī; Stāstnieku konkurss 
“Teci, teci valodiņa” – 1.pak.
reģionā, 2.pak.valstī

Ernests Vēveris 
(sk.Dagnija Vībāne) Peldēšana – 
2.v.novadā

Līga Daģe 

(sk.Dagnija Vībāne) 
Peldēšana – 1.v.novadā; 
Basketbols –  3.v.novadā; 
Galda teniss – 3.v.novadā

Krista Okuņeva 
(sk.Silvija Krēsliņa) 
skatuves runa – 2.v.novadā; 
(sk.Aīda Bikauniece) Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā, 2.pak.valstī

Solvita Jurgeviča 
(sk.Silvija Krēsliņa) 
skatuves runa – 1.pak.novadā; 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 2.pak.reģionā; Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā

Daniels Loginovs 
(sk.Zoja Groznova) Krievu valodas 
olimpiāde – 3.v.novadā; (sk.
Dagnija Vībāne) Dambrete – 
1.v.novadā

Linda Mīkule 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 1.pak.reģionā;  Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā, 2.pak.valstī; Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 1.pak.valstī

Edgars Dilāns 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 3.pak.reģionā

Junora Narvida 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 2.pak.reģionā

Linda Cielava 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 2.pak.reģionā

Samanta Kusiņa 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 2.pak.reģionā; Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā, 2.pak.valstī

Ieva Leiskina 
(sk.Aīda Bikauniece) Dzied.
konkurss “Dziesmu dziedu, kāda 
bija” – 2.pak.reģionā

Anna Dāvida Broka 
(sk.Aīda Bikauniece) – 1.pak.
reģionā

Ingrīda Pavlovska 
(sk.Aīda Bikauniece) Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā, 2.pak.valstī

Amanda Marķīze 

(sk.Aīda Bikauniece) Stāstnieku 
konkurss “Teci, teci valodiņa” – 
1.pak.reģionā, 2.pak.valstī

Samanta Vilkāja 

(sk.Dagnija Vībāne) Dambrete – 
1.v.novadā

Meģija Daģe 
(sk.Dagnija Vībāne) rudens kross – 
1.v.novadā

Zane Sinkeviča 
(sk.Dagnija Vībāne) galda teniss – 
3.v.novadā

Ralfs Daģis 

(sk.Dagnija Vībāne) Dambrete – 
1.v.novadā

Folkloras kopa 
(sk.Aīda Bikauniece) Folkloras 
kopu skate “Pulkā eimu, pulkā 
teku “Visu dienu bites dzinu” – 
1.pak.novadā

Kapela 
(sk.Aīda Bikauniece) Kapelu 
konkurss “Klaberjakte” – 1.pak.
reģionā, 2.pak.valstī

Folkloras kopa 
(sk.Aīda Bikauniece) Fokloras kopu 
konkurss “Vedam danci” – 1.pak.
reģionā, 2.pak.valstī

1.-4.klašu komanda 
(sk.Aīda Bikauniece) Latviešu 
tautas dziesmu dziedāšanas 
sacensības “Lakstīgala 2019" – 
2.pak.novadā

5.-9.klašu komanda 
(sk.Aīda Bikauniece) Latviešu 
tautas dziesmu dziedāšanas 
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sacensības “Lakstīgala 2020" – 
1.pak.novadā; Latviešu tautas 
dziesmu dziedāšanas sacensības 
“Lakstīgala 2021" – 1.pak.reģionā

Meiteņu basketbola komanda 
(sk.Dagnija Vībāne) Basketbols – 
3.v.novadā

Mūsdienu deju grupa 
(sk.Dagnija Vībāne) Mūsdienu 
deju radošais konkurss – 
1.v.novadā

RUBEŅU PAMATSKOLA

Sandis Ivanovs 

(sk.Juris Rubiķis) rudens kross 
3.v.novadā; vieglatlētika – 
2.v.novadā

Jānis Zālītis 
(sk.Juris Rubiķis) vieglatlētika – 
2.v.novadā

Marija Jankovska 
(sk.Elga Kukle) sociālo zinību 
konkurss “Esi drošs” – 3.v.novadā; 
(sk.Ilze Setkovska) kristīgās 
mācības olimpiāde – 2.v.novadā

Vladislavs Kuklis 
(sk.Anita Vērdiņa) 
dabas zinību neklātienes konkurss 
– 2.v.novadā

Elza Baltmane 
(sk.Elga Kukle) skatuves runas 
konkurss – 1.pak.novadā

Dāvids Baltmanis 

(sk.Uldis Auzāns) mājturības 
un kokapstrādes tehnoloģiju 
olimpiāde – 2.v.novadā

Signe Ārgule 
(sk.Līvija Zemlicka) mājturības un 
tekstila tehnoloģiju olimpiāde – 
2.v.novadā

Elīna Kriškāne 
(sk.Līvija Zemlicka) mājturības un 
tekstila tehnoloģiju olimpiāde – 
2.v.novadā

Atzinība 
Marija Jankovska 
(sk.Sanda Kukle) 4. klašu matemā-
tikas olimpiāde – novada atzin.

ZASAS VIDUSSKOLA

Diāna Upeniece 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) rudens 
kross – 2.v.novadā

Baiba Briede 
(sk.Madara Nagle-Galdiņa) rudens 
kross – 2.v.novadā;  vieglatlētika – 
1.v.novadā;  vieglatlētika - 1500m 
– 2.v.novadā

Liene Austruma 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
pavasara kross – 3.v.novadā;  
viegatlētika – 3.v.novadā;  
viegatlētika-1500m – 1.v.novadā

Niks Butāns 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 2.v.novadā

Alvis Aizupietis 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 2.v.novadā

Dagnis Mucenieks 
(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 3.v. novadā

Kitija Paula Minkeviča 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 2.v.novadā

Diāna Dadeika 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 2.v.novadā;  
viegatlētika-tāll. – 2.v.novadā

Alens Niks Ļapustins 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika -600 – 3.v.novadā

Katrīna Ģeidāne 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 2.v.novadā;  
viegatlētika-100m – 2.v.novadā;  
rudens kross – 3.v.novadā

Līva Nagle 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – 3.v.novadā;  
viegatlētika – četrcīna – 
1.v.novadā

Marta Grandāne 
(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika – četrcīna – 
3.v.novadā;  (sk.Laima Šnikere) 
dabas zinātņu konkurss – 
3.v.novadā

Leons Nikolajevs 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika - četrcīna – 2.v.novadā

Raivo Savičs 
(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
viegatlētika - četrcīna – 3.v.novadā

Markuss Brutāns 
(sk.Laima Šnikere) dabaszinātņu 
konkurss – 2.v.novadā

Aiva Kokina 
(sk.Laima Šnikere) dabaszinātņu 
konkurss – 3.v.novadā

Marta Demkova 
(sk.Baiba Gabranova) angļu 
valoda – 2.v.novadā

Raivo Mikušans 
(sk.Mairita Strika) matemātika – 
3.v.novadā

Sanita Gabranova 
(sk.Anda Jurgeviča) skatuves runa 
– 1.p.novadā

Raitis Daudzvārds 
(sk. Ģertrūde Avotiņa) – 
1.p.novadā

Deju kol.2-3.kl. 

(sk.Daiga Ģeidāne) deju kolektīvu 
skate – 1.p.novadā

Deju kol.7.-9.kl. 

(sk.Daiga Ģeidāne) deju kolektīvu 
skate – 1.p.novadā

Dana Krjaukle 

(sk.Madara Nagle-Galdiņa) 
peldēšana – 3.v.novadā

Atzinība 
Markuss Brutāns 
(sk.Maija Lapiņa) matemātikas 
olimpiāde – novada atzin.; (sk.
Baiba Gabranova) 5.klašu angļu 
valodas konkurss – novada atzin.

Raitis Daudzvārds 
(sk.Baiba Gabranova) Angļu 
valodas olimpiāde – novada atzin.

Jēkabpils novada Izglītības 

pārvalde

Latviešu ticējumi vēsta, ka, ja 
Lieldienās līst, būs ražīga vasara, 
tāpēc, par spīti laikapstākļiem, 
Lieldienu svinētāji šogad bija 
priecīgā noskaņojumā. 1. aprīlī 
pie Zasas kultūras nama pulcējās 

lieli un mazi zaķi, lai dotos svēt-
ku skrējienā. Šis bija draudzības 
skrējiens, kurā varēja startēt ko-
mandās 3-5 cilvēku sastāvā, un 
uzvarētāji šajā skrējienā bija visi, 
neatkarīgi no skrējienā pavadītā 

laika vai iegūtā punktu skaita.
Kopumā pasākumā piedalījās 

8 zaķu komandas: “SK Pilskalni”, 
“Kārumnieki”, “Mikši”, “Maximas 
zaķīši”, “Zaķi ar olām”, “Lauku ie-
las zaķi”, “Mucenieki” un “Naži”. 
Skrējiena laikā dalībnieku ko-
mandām bija jāapmeklē 8 kon-
trolpunkti, kuri bija izvietoti 
Zasas centra un parka teritorijā. 
Katrā no kontrolpunktiem da-
lībniekus gaidīja dažādi uzde-

vumi – sportiskas stafetes, 
kā arī atjautības uzdevumi. 
Komandas fi nišēja aptuve-
ni stundas laikā un gala-
punktā visi tika cienāti ar 
gardu Lieldienu zupu, kā 
arī šūpojās, ripināja olas un 
piedalījās citās Lieldienu 
atrakcijās.

Pasākumā valdīja ļoti 
patīkama un draudzīga 
atmosfēra, un tieši tas šā-

dos svētku brīžos ir pats galve-
nais- būt kopā un sniegt otram 
siltuma sajūtu, to pašu saņemot 
pretī. Paldies par atsaucību vi-
sām čaklajām darba rokām, kas 
piedalījās pasākuma organizēša-
nā un norisē, kā arī paldies pasā-
kuma dalībniekiem!

Laura Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Lieldienu zaķi saskrien Zasā
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Jēkabpils novada Dignājas 
pamatskolas folkloras kopa „Dig-
nōjīši” un Ābeļu pamatskolas 
folkloras kopa „Mikālēni” tika ai-
cinātas uz 35. Latvijas bērnu un 
jauniešu folkloras svētkiem “Pul-
kā eimu, pulkā teku 2019”, kas 
notika Iecavā, 18. un 19. maijā, 
pulcējot ap 1500 dalībnieku.

Folkloras kopu dalībnieki svēt-
kiem gatavojās no sirds – mācījās 
dziesmas, rotaļas, instrumentālo 
spēli, pucēja kurpes, gludināja 
kreklus, piešuva iztrūkušo pogu... 
tādēļ pēcsvētku gandarījums par 
paveikto un pieredzēto ir mil-
zīgs. Ar prieku piedalījās svētku 
norisēs – gan atklāšanas kon-

certā, gan dančos, gan Bišu un 
medus takā, gan svētku gājienā, 
gan svētku noslēguma koncertā 
“Rotā saule, rotā bite – pienenēs 
purenēs”, gan citās piedāvātajās 

aktivitātēs.
Kādam šie bija pirmie svētki, 

kādam otrie, bet visi ar nepacie-
tību jau gaida nākamos...

Folkloras kopa „Dignōjīši”

TUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMITUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMI

Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita 
vieglāk sokas,
Jo vajag ilgi, ļoti tālu iet.

Aprīļa mēnesī Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta viena 
laulība.

Nez no kurienes uzradies tas- 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties 
drīkst!

Aprīļa mēnesī Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts 
viens jaundzimušais – 
meitene.

Dignājas pagasts
22.05. plkst. 16.00 Ģimeņu 
iniciatīvu telpā Vandānos Dig-
nājas bibliotēka rīko pasākumu 
“Sveika,vasara!” lieliem un ma-
ziem bērniem. Kopā ar mums 
būs Pepija Garzeķe un jautras 
izdarības: sejiņu apgleznošana, 
stafete, niķu skaitīšana, laimes 
burbuļu pūšana, sapņu tunelis.

Rubenes pagasts
26.05. Rubenes pagastā tradi-
cionālais pasākums “Ģimeņu 
festivāls 2019”.  No plkst. 11.00 

Rubeņu parkā darbosies Active 
park, jautras atrakcijas ģimenei, 
putnu darbnīca. 
Plkst. 12.00 Tikšanās ar rakst-
nieci Māru Jakubovsku un grā-
matu varoni – uzticamo draugu 
sunīti Rufi . 
Plkst. 14.00 kultūras namā svēt-
ku koncerts “Sapņu zemē viss 
iespējams”- piedalās Sēlijas bēr-
nu un jauniešu amatierkolektīvi. 
Koncerta viesi – dziedātājas San-
ta Sāre un Zane Tetere. Koncertu 
vada – Māsiņas Krāsiņas.

Kalna pagasts
01.06. plkst. 12.00 Kalna kul-
tūras namā Jēkabpils novada 
BĒRNĪBAS SVĒTKI kopā ar pasaku 
tēliem Deiziju un Mikiju.  Sīkāka 
informācija pa tel. 26824411 
(Sandra).
Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai 
fi lmēts. Materiāli informatīvos nolūkos 
var tikt publicēti novada mājaslapā, 
informatīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 
L.Aišpure, Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes vadītāja

Kopš 2015. gada 4. maiju Lat-
vijā dēvē ne tikai par Latvijas 
Republikas Neatkarības atjau-
nošanas dienu, bet arī par Baltā 
galdauta svētkiem. Taču ne jau 
šim galdautam vai tā krāsai ir 
kāda būtiska jēga vai nozīme – 
tas ir kā simbols mūsu vienotībai 
un kopā būšanai. Tāpēc, svinot 
Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas 29. gadadienu, arī 
Jēkabpils novadā visi tika aicināti 
sanākt kopā, klāt baltus galdau-

tus un sēsties pie kopīga mielasta 
galda.

1. maijā pie Leimaņu Tautas 
nama ar defi lē programmu parā-
di uzstājās E. Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris, bet 6. 
maijā caur visu Jēkabpils novada 
teritoriju ceļoja divi “Dziedošie 
autobusiņi”, kurā bija paslēpušies 
mūsu novada vokālie ansambļi. 
Novada iedzīvotāji vokālo ansam-
bļu priekšnesumus varēja baudīt 
pie Rubenes kultūras nama, Jāņa 

Akuratera daiļrades takā Brodos, 
Červonkas baznīcā, Vidsalā pie 
pagasta pārvaldes ēkas, pie Raiņa 
muzeja “Tadenava”, pie sociālās 
aprūpes nama “Mežvijas” Mež-
galē, pie Zasas kultūras nama, pie 
pagasta pārvaldes ēkas Vandānos 
un Slates sabiedriskajā centrā.

Paldies ikvienam, kas atnāca 
un svinēja šos svētkus kopā ar 
mums!

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde

Neatkarības atjaunošanas svētki sagaidīti ar dziesmām

„Dignōjīši” un „Mikālēni” piedalās 
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos
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