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  Klāt atkal gada vidus, kad visur Lat-
vijā gatavojas jūnija svētkiem – Līgo un 
Jāņiem. Nešaubos, ka arī šogad katrā 
pagastā – ikkatrā ģimenē tiks daudzināti 
Līgas un Jāņi, viņu mātes un tēvi, bērni, 
mazbērni, radi un draugi. Folkloras pārzi-
nātāji secinājuši, ka Jāņu rituālu praktiskā 
un fi lozofi skā nozīme jau sen ir aizmirsta, 
bet nemainīgās Jāņu tradīcijas, kas dzīvo-
jušas un dzīvo cauri gadsimtiem, ir jāņu-
guns degšana, aplīgošana, pušķošanās 
un, protams, noslēpumainā, bet tik ļoti 
auglīgā un mistiskā papardes zieda mek-
lēšana. 

Šoreiz, gatavojoties burvīgajai Jāņu 
dienai, sniegšu detalizētu pārskatu par 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētajām dzimšanām un laulībām, jo 
krāšņais jūnijs ir pirmais atskaites gala-
punkts par paveikto.

Tāpat, kā pagājušajā 2010. gadā, 
pētīšu, cik Jāņu bērnu ir dzimuši šā gada 
martā (deviņus mēnešus pēc Jāņiem). Jē-
kabpils novadā šogad martā ir dzimuši trīs 
bērniņi, bet 2010. gadā – pieci. Jāsecina, 
ka 2010. gada Jāņu diena laikam bijusi 
labvēlīgāka un veiksmīgāka papardes zie-
da meklēšanai...

Kopumā šogad uz 01.06.2011. sa-
stādīti trīspadsmit dzimšanas reģistri (tai 
skaitā – septiņas meitenes un seši zēni), 
savukārt, 2010. gada pirmajā pusgadā 
tika sastādīti astoņi dzimšanas reģistri (tai 
skaitā – trīs meitenes un pieci zēni). Pagā-
jušajā gadā zēni dzimuši pārliecinoši vai-
rāk, bet šogad – dzimušo zēnu un meiteņu 

Vasaras 
Saulgrieži 
klāt!

īpatsvars ir gandrīz līdzsvarā. 
Šajā pusgadā kā pamats ziņu ierakstī-

šanai par tēvu, reģistrējot dzimšanu, tikai 
divos gadījumos ir bijusi vecāku noslēgta 
laulība, deviņiem bērniņiem ir atzīta pa-
ternitāte (paternitāti atzīst gadījumos, kad 
vecāki nesastāv laulībā un labprātīgi atzīst 
bērnu), bet divu bērnu dzimšanas reģistrs 
sastādīts bez ziņām par bērna tēvu. 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā kā pirmie dzimušie bērniņi reģistrēti 
četrās ģimenēs, kā otrie bērni – piecās, 
trešie – divās un ceturtie bērni – divās 
ģimenēs. Jaunākajai māmiņai uz bērna 
dzimšanas reģistrācijas brīdi bija 19 gadi, 
bet vecākajai – 36 gadi. Vecāki savām 
atvasītēm izvēlējušies sekojošus vārdus: 
zēniem – Reinis, Ivo, Mihails, Renārs, 
Deivids un viena ģimene izvēlējās savai 
atvasītei divus vārdus – Ričards Nils. Mei-
tenēm – Guna, Sanita, Madara, Samanta, 
Ieva, Zita, Justīne.

Pirmās laulības Jēkabpils nova-

da Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
24.05.2011., kas uz 01.06.2011. ir vienīgās 
noslēgtās mūsu dzimtsarakstu nodaļā.

Tik tiešām, sens un noslēpumains ir 
papardes zieda meklēšanas sākums, un, 
kamēr vieni runā par kaislīgu mīlestību, 
otrās pusītes meklējumiem un atrašanu, 
citi min, ka papardes zieda atradējs būs 
vesels, veiksmīgs un laimīgs visu gadu.

Ikkatrai Jēkabpils novada ģimenei, 
īpaši Līgām un Jāņiem novēlu, lai šie vasa-
ras Saulgrieži Jums atnes siltu saules ap-
mirdzētu dienu ar tikko sasieta ķimeņu sie-
ra smaržu, kupliem vainagiem, skanīgām 
aplīgošanām, kuplu klēpi ar jāņuzālēm un 
sārtiem ugunskuriem, jo, kā vēsta Jāņu 
ticējums, ugunskurs jākurina kalniņā, lai 
Dieviņš ugunskura pelnos ber naudiņu ie-
dzīvotāju labklājībai un pārticībai! 

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Ar dziesmām sagaidām,
Sējas darbus pabeiguši.
  /Latv. t. dz./

Lai katrā mājā 
   siera ritulis 
        ripo un puto 
        alutiņš salds, 
lai uzzied papardes zieds un ataust Jāņu                                    
      rīts balts!

Līksmus un Jāņu dziesmām skanīgus 
svētkus!

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā – Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs

2011. gada jūnijā



2011. gada 17. jūnijs2

Līgas un Jāņa vārda noslēpums...
Jēkabpils novada pašvaldība sirsnīgi 

sveic Līgas un Jāņus! Mēs lepojamies, ka 
kopā Jēkabpils novadā mums ir 55 Līgas un 
355 Jāņi:

Ābeļu pagastā – 5 Līgas un 39 Jāņi; 
Dignājas pagastā – 6 Līgas un 38 Jāņi; 
Dunavas pagastā – 8 Līgas un 45 Jāņi; 
Kalna pagastā – 5 Līgas un 41 Jānis; 
Leimaņu pagastā – 9 Līgas un 33 Jāņi; 
Rubenes pagastā – 13 Līgas un 82 Jāņi; 
Zasas pagastā – 9 Līgas un 77 Jāņi!
Gunnars Treimanis savā grāmatā „Vārdu 

noslēpumi” apkopojis latviskos personvārdus 
un to skaidrojumus. Ielūkosimies, kādus no-
slēpumus glabā Jāņa un Līgas vārdi.

LĪGA. Pirmais tips. Meklē dzīvē dinami-
ku, ir grēcīga, bet laimīga. Alkst ārkārtēju situā-
ciju, kur sevi apliecināt. Var meklēt saskaņu ar 
vīrieti gadiem ilgi un to neatrast. Līgas fantāziju 
spēj aizraut vienīgi garīgi bagāta personība. 
Līga nemēdz pakļauties kategoriskiem piepra-
sījumiem. Ar pretīgumu noraugās gļēvos vī-
riešos. Tāpēc krietna daļa Līgu var būt arī visu 
mūžu nesaprastas.

Otrais tips. Apskaužams dzīvības sulī-

gums viņai plūst pa dzīslām. Viņa ienirst dzel-
mē, tad uzpeld un ap sevi veido tīksmības 
garu. Šī Līga ļauj vaļu kaislībām, slīpēti apved 
ap stūri pat neatvairāmas vīrišķības preten-
dentus. Jāņu nakts burvība Līgai piešķir spēju 
neļauties skumjām vai melanholiskām pārdo-
mām.

JĀNIS. Vislatviskākais vārds, un tāpēc ir 
vislielākā tipu dažādība.

Pirmais tips. Vīrišķīgais Jānis. Iejūtīgs 
kolēģis, pasakains bērnu tēvs, labs laulāts 
draugs. Tomēr arī šis Jānis izstrādā tādus gā-
jienus, par kuriem grūti spriest, – kāpēc? Vī-
rišķība izpaužas galantumā pret dāmām. Viņš 
ciena un mīl savu darbu. Nepļēguro un nedau-
zās pa svešu ģimeņu labirintiem.

Otrais tips. Jūtīgais sapņotājs. Piemīt 
maigums, iekšējā kautrība, bijība pret sievie-
ti. Arī zināma turēšanās savrup. Vai sapņotājs 
vienmēr ir spējīgs visus vest uz priekšu? Šis 
Jānis reizēm nobīstas no vilinājuma, stipras 
kaislības, nobaidās no sevis. Varbūt tās ir tipis-
kas Jāņa šaubas – vai vispār iespējama mie-
sas un dvēseles tieksmju saskaņa? 

Trešais tips. Baudītājs, pašapzinīgais un 

triviālais dzīves tramdītājs, dimdinātājs un arī 
tukšinieks. To pēdējā laikā saradies ļoti daudz, 
un par tiem atmiņā iegulst rūgtas mieles. 

Ceturtais tips. Sarežģītības un daudzp-
lākšņainības paraugs. Šis Jānis iziet garu jo 
garu nobriešanas ceļu. Viņš iesāk ar diezgan 
naivu artiskumu, bravūru, kā arī nereti ir anar-
hists – runā visiem pretī, lai tikai nezaudētu 
individualitāti. Pa līkumotiem ceļiem (draud 
arī slīdēšana lejup) Jānis sasniedz īstu spēku 
atraisītību. Protams, ja viņa ceļā rodas tāda 
sieviete, kura saprot šo mētāšanos no vienas 
galējības otrā.

Piektais tips. Mīkstmiesis un “capļaks”, 
ārišķīgi teatrāls pozētājs, nelaimes čupiņa ik-
dienā. 

Un tomēr Jāņiem ir gan intuīcija, gan iz-
palīdzētspēja, gan praktiskuma gars, gan fan-
tāzija, kas ikdienu pārvērš svētkos. Visīsākās 
nakts burvība dzīvē bieži vien savijas ar dziļu 
traģismu.

Materiāls par personvārdu 
skaidrojumiem iegūts no PMLP 

personvārdu datu bāzes, tajā ielūkojās 
Aļona Semeiko

Šogad skate notiks  no 2011. gada 28. 
jūnija līdz 2011. gada 8. jūlijam, tā tiks orga-
nizēta divās kārtās. 

Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, ciema-
tu, sētu un saimniecību, iestāžu, uzņēmu-
mu noteikšana pagastā”, ko vērtē pagasta 
pārvaldnieka izveidota komisija tā vadībā un 
izvirza novada skatei pretendentus, un izvei-
do maršrutu, kurš atbilst skates nolikuma 
kritērijiem. 

Pirmās kārta norisināsies laikā no 2011. 
gada 28. jūnija līdz 2011. gada 4. jūlijam.  
Skates otrā kārta notiks  no 2011. gada 5. 
jūlija līdz 2011. gada 8. jūlijam saskaņā  ar 
izpilddirektora sastādītu grafiku un kārtību. 

Vērtēšanas komisijas sastāvā ietilst no-
vada  deputāti: Anita Lemaka, Anda Svarā-
ne, Aija Raginska, Dzidra Jakovicka, Aivars 
Vanags, Uldis Auzāns, Inga Martinova.

Komisijas priekšsēdētājs  – Uldis Au-

Gatavojamies skatei  „Jēkabpils novada 
sakoptākais pagasts 2011”! 

zāns. 
Skates komisijas darbā var piedalīties 

pagastu pārvalžu vadītāji. 
Novada teritorija tiks vērtēta  sekojo-

šās nominācijās: 
sakoptākais pagasts – 1 nominācija; 
sakoptākā izglītības un kultūras iestāde 

– 3 līdz 5 nominācijas; 
labākā pagasta pārvalde komunālo pa-

kalpojumu sniegšanā un teritorijas uzturēša-
nā – 1 nominācija; 

sakoptākā novada daudzdzīvokļu māja 
– 3 līdz 4 nominācijas; 

sakoptākās novada individuālās ēkas 
ciematā – līdz 7 nominācijas; 

sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 
nominācijas; 

uzņēmējdarbības labākie piemēri – līdz 
5 nominācijas; 

sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu 

grupu veikums – pēc komisijas ieskatiem; 
labākie tūrisma apskates objekti – pēc 

komisijas ieskatiem; 
biedrības „Sēļu pūrs” balva „Sēliskākā 

sēta”. 
Vērtēšanas kritēriji: 
tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais 

– progress katrā nominācijā; 
paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā 

valsts un pašvaldības atbalsta proporciju, 
ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē un ilg-
spējību; 

estētiskums, vides un ainavas saglabā-
šana, radošums; 

augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbi-
nieku un īpašnieku pašu ieguldījums. 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiks pasākumā „Saimnieku un saimnie-
ču diena”.

Svētdien 29. maijā, spītējot laika aps-
tākļiem, Rubeņos norisinājās volejbola 
turnīrs vīriešiem un sievietēm. Volejbolisti 
bija ieradušies no Jēkabpils, Līvāniem, Ak-
nīstes, Bebrenes, Zasas, Dunavas un, pro-
tams, arī no Rubeņiem. Vīriem bija deviņi 
pāri, bet sievietēm četri pāri.

Sievietēm spēles notika uz zāles se-
guma līdz 25 punktiem divu setu uzvarai, 
iespējams trešais sets. Trešo vietu izcīnīja 
meitenes no Rubeņiem Linda Pūdāne un 

Rubenes „lauku” volejbols 2011
Līga Mašinska, otro vietu ieguva Aknīstes 
meitenes Linda Buhalca un Rūta Kurkliete 
un pirmās šajās sacensībās izrādījās Jēkab-
pils meitenes Inita Voitiņa un Tatjana Rum-
janceva.

Vīriešiem spēles norisinājās uz smilts 
seguma, pāri tika sadalīti divās apakšgru-
pās, spēlēja divus setus līdz 15 punktiem 
bez trešā seta. Vīriem trešo vietu izcīnīja Jē-
kabpilieši Dmitrijs un Aiga Minovi, otrā vieta 
komandai MV Dadži Valdim Kļavinskim un 

Mārtiņam Vucanlazdānam, bet pirmā vieta 
vīriešiem no Zasas Aivim un Jānim Koki-
niem.

Pirmo triju vietu ieguvēji tika apbalvoti 
ar diplomiem un medaļām.

Paldies sportistiem par izturību, jo lietus 
nenorima visu sacensību laiku! 

Sporta koordinators 
Indars Mucenieks 
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Jēkabpils novada pašvaldības pagastu 
pārvaldēs,

Jēkabpils novada pašvaldības mājas 
lapā www.jekabpilsnovads.lv. 

Rakstiskus komentārus un priekšliku-
mus par Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 1. redakciju var iesniegt Jēkabpils 
novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkab-
pils, vai elektroniski uz e-pastu: dzidra.narti-
sa@jekabpilsnovads.lv līdz 2011. gada 28. 
jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilku-
ma seminārs notiks 27. jūnijā, plkst. 12.00 
novada administrācijas ēkā Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Dzidra Nartiša, 
pašvaldības teritoriālās plānošanas 

speciāliste, t.65220823, 
e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

ESF projekts „Jē-
kabpils novada pašval-
dības attīstības plāno-
šanas dokumentu iz-
strāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomis-
kai novada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/004.

Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldī-
bas 2011. gada 26. maija lēmumam (proto-
kols Nr. 7.) tiek organizēta Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2012. – 2018. ga-
dam 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Ar Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gadam 1. redakcijas 
materiāliem laika posmā no š. g. 30. maija 
līdz 28. jūnijam var iepazīties:

novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 
150a, Jēkabpils, 13. kabinetā darba dienās, 
domes noteiktajā darba laikā;

Šogad konkursā 
„Sējējs–2011” vairākas 
jaunas nominācijas 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina 
lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnie-
ku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs 
– 2011”. Izvirzīt pretendentus konkursam 
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauk-
saimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad 
vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasnieg-
ta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaim-
niecībā.

Dalībnieki konkursā „Sējējs – 2011” 
tiks vērtēti atsevišķās nominācijās – „Piena 
ražošana”, „Gaļas ražošana” un „Augko-
pība”, kā arī jau tradicionālajā nominācijā 
„Lauksaimniecības kooperatīvs”. Šogad 
konkursā tiek ieviesta jauna nomināciju 
grupa „Gada lauku attīstības projekts”, kurā 
tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaim-
niecībā, pārtikas ražošanā un inovācijās. 
Dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Ģimene 
lauku sētā” un „Jaunais veiksmīgais zem-
nieks”. Pieteikumi dalībai šajās konkursa 
grupās jāiesniedz Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) konsultāciju birojos 
līdz 30. jūnijam.

Tāpat šogad vērtēs dalībniekus nomi-
nācijās „Rītdienas sējējs – mazpulka dalīb-
nieks” un „Jaunais zinātnieks lauksaimnie-
cībai un lauku attīstībai”. Konkursa grupā 
„Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” 
pieteikumus jāiesniedz biedrībā „Latvijas 
Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 līdz 
30. jūnijam, savukārt grupā „Jaunais zināt-
nieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai” 
– Latvijas Lauksaimniecības un meža zināt-
ņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas 
laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2011. gada 
1. jūlijam.

Jau piekto gadu tiks pasniegta balva 
par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. 
Pretendentus šai nominācijai izvirza ZM un 
tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnie-
ku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organi-
zācijas un LLMZA. Pretendentus jāpiesaka 
līdz šā gada 15. jūlijam Zemkopības minis-
trijas Preses un sabiedrisko attiecību noda-
ļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. 
kabinetā.

Katrā konkursa grupā noteiks vienu 
laureātu, kurš saņems sudraba medaļu, 
diplomu un naudas balvu. Konkursa dalīb-
niekus godinās konkursa noslēguma pasā-
kumā 2011. gada oktobrī.

Konkursa balvu fonda veidošanā var 
piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmu-
mi un privātpersonas.

Iepazīties ar konkursa nolikumu un citu 
ar konkursu saistīto informāciju var ZM in-
terneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā 
„Ministrija”/„Sējējs–2011” 

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības 
programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Lai nodrošinātu likuma „Par tautas no-
balsošanu un likumu ierosināšanu” un liku-
ma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu 
vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu 
komisijām“ izpildi, pamatojoties uz iepriekš 
minētajiem likumiem un Centrālās vēlēša-
nu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu 
komisiju izveidošana republikas pilsētās un 
novados“, izsludinu kandidātu pieteikšanos 
darbam vēlēšanu iecirkņa komisijās (Ābeļu 
497. iec., Dignāja 498. iec., Dunavas 499.
iec., Kalna 502. iec., Leimaņu 505. iec., Ru-
benes 508. iec., Kaldabruņas 509. iec., Sla-
tes 510. iec., Zasas 517. iec.).

Par iecirkņa komisijas locekli var pie-
teikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu; 
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā iz-

glītība; 
3) kurš nav pieteikts par deputāta kan-

Paziņojums par pieteikšanos 
vēlēšanu iecirkņu komisijām

didātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai; 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saei-
mas, attiecīgās republikas pilsētas domes 
vai novada domes deputāts; 

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas 
loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Sīkāka informācija pieejama interneta 
adresē: http://web.cvk.lv/pub/public/28861.
html

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas pa-
gasta pārvaldē vai augstāk minētajā inter-
neta adresē.

Pieteikumi līdz 2011. gada 22. jūnijam 
jāiesniedz tuvākajā pagasta pārvaldē vai 
Jēkabpils novada pašvaldībā vēlēšanu ko-
misijai.

Aleksandrs Vītols,
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs

Atgādinājums par Nekustamā 
īpašuma nodokli

Jēkabpils novada pašvaldība at-
gādina zemes īpašniekiem, lietotājiem 
un nomniekiem, ka nekustamā īpašu-
ma nodoklis par 2011. gada 2. ceturksni 
bija jāsamaksā līdz šā gada 15. maijam. 
Nodokli var iemaksāt pagastu pārval-
žu kasēs vai ieskaitīt bankas kontā.  
Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  nomaksāt 
Nekustamā īpašuma nodokli un zemes no-
mas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā 

Īpašuma nodokļa administrators 

“Bernu žurija 2011” ir klat!
Ābeļu bibliotēkā ir iegādātas Bērnu 

žūrijas 2011 grāmatas, kas sadalītas čet-
rās vecuma grupās pa piecām grāma-
tām katrā grupā. Ir gan latviešu rakstnie-
ku, gan ārzemju rakstnieku grāmatas.Ai-
cinu bērnus lasīt grāmatas un piedalīties 
Bērnu žūrijas darbā. Čaklākie lasītāji tiks 
pie interesantām balviņām.Esiet tikpat 
aktīvi un lasītkāri arī šogad!

 Vēlot jauku vasaru – 
bibliotēkas vadītāja 

Ineta Survillo
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Noslēdzies 2011. gada NVO iniciatīvu konkurss

Parādnieki! Informācija Jums!
Pēc Ābeļu pagasta pārvaldes iero-

sinājuma, publicējam arī nelielu atgā-
dinājumu parādniekiem – par nodokļu 
maksājumu piedziņu:

1. Nodokļu parādu var piedzīt tie-
su izpildītājs, un, pamatojoties uz izpildu 
dokumentiem, piedziņu var vērst uz 30%  
no darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem 
maksājumiem, arī no minimālās algas.

2. Saskaņā ar Administratīvā proce-
sa likuma 361. panta pirmo daļu, parādnie-
ku vispirms brīdina par piespiedu izpildi. 
Ja brīdinājumā norādītais parāds pilnībā 
netiek nomaksāts līdz norādītajam datu-

mam, nodokļu administrācija vai zvērināts 
tiesu izpildītājs veic nokavēto maksājumu 
piedziņu bezstrīdus kārtībā, piemērojot šā-
dus piespiedu izpildes līdzekļus:

2.1. Nodokļu administrācija inkasāci-
jas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus 
no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē;

2.2. Vērš piedziņu uz nodokļu mak-
sātāja mantu (kustamo un nekustamo 
mantu, arī uz to mantu, kas atrodas pie 
trešajām personām). Uz naudu, kas pa-
rādniekam pienākas no citām personām 
(darba samaksu, pensiju, tai pielīdzināma-
jiem maksājumiem, citiem parādnieka ie-

nākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs).
2.3. Sprieduma izpildes izdevumus 

sedz parādnieks.
2.4. Tātad, der atcerēties, ka kavēju-

ma periodā aprēķina nokavējuma naudu 
līdz 0,05 procentiem no laikā nenomaksātā 
pamatparāda, un var rasties arī apgrūtinā-
jumi nekustamā īpašuma lietošanā. 

2.5. Ja parāds iekrājies ļoti liels, ie-
spējama arī īpašuma atsavināšana, pārdo-
dot to izsolē, kustamās mantas apķīlāšana 
un citas piespiedu darbības. 

Šo konkursu mūsu novadā organi-
zējam jau otro gadu pēc kārtas, un 2010. 
gadā dažādas aktivitātes īstenoja astoņas 
biedrības. Šogad kopumā bija iesniegti 11 
biedrību iniciatīvu projekti, un kopējā pro-
jektu pieteikumos pieprasītā summa bija 
Ls 3080,-, kas vairāk nekā divas reizes 
pārsniedza konkursam pieejamo summu 
– Ls 1500,-. Tādēļ komisijai nācās sama-
zināt finansējumu faktiski visiem iesnieg-
tajiem projektiem, viens tika arī noraidīts. 

Atbalstu saņēma šādas iniciatīvas: 
1. Nodibinājuma  „Mārtiņa 

Fonds” projekts Ls 150,- . Finansējums 
tiks izlietots transporta izdevumiem bērnu 
nometnes „ Atklāj sevī spēka un prieka 
avotus” norises laikā. 

2.  Nodibinājuma  „Sergeja Jēge-
ra labdarības fonds” projekts  Ls 220,-
.  Finansējums tiks izmantots speciālistu 

honorāriem radošajās nometnēs, kas no-
tiks rehabilitācijas centrā ”Dūjas”.   

3. Biedrības „Cerību logi” pro-
jekts Ls 110,-. Finansējums tiks izmantots 
ģimeņu nedēļas norisēm Kalna pagasta 
Dubultu ciemā, sešas dienas pēc kārtas 
rīkojot dažādas radošās nodarbības. 

4. Biedrības „Ūdenszīmes” pro-
jekts Ls 200,-. Finansējums tiks izmantots 
siena skulptūru plenēra „Siena dienas” 
norisei Rubenes pagasta Kaldabruņas 
ciemā  – materiālu iegādei un transporta 
izdevumiem.

5. Biedrības „Noskaņa” projekts  
Ls 120,-. Fnansējums tiks izmantots ra-
došo nodarbību – dekupāžas, aksesuāru 
izgatavošanas – norisēm Zasas pagastā, 
kā arī pieredzes apmaiņas braucienam.

6. Biedrības „Akācija plus” pro-
jekts Ls 130,-.  Finansējums tiks izman-

tots piemiņas plāksnes politiski represē-
tajiem uzstādīšanai pie Leimaņu tautas 
nama. 

7. Biedrības „Dzīves prasme” 
projekts Ls 120,-. Finansējums tiks iz-
mantots aušanas nodarbību norisēm Du-
navas pagastā. 

8. Biedrības „Sēļu pūrs” projekts  
Ls 150,- Finansējums tiks izmantots dēļu 
terases izveidošanai pie amatniecības 
centra „Rūme” Zasas pagastā. 

9. Biedrības „Noskaņa” – Latvijas 
ielu vingrotāju sporta biedrība, Zasas 
nodaļa  projekts Ls 190,-. Finansējums 
tiks izmantots nometnes – Sporta nedēļas 
organizācijai Zasas pagastā. 

10. Biedrības  Sporta klubs „Slīte-
rāni” projekts Ls 110,-. Finansējums tiks 
izmantots  formas kreklu komplekta iegā-
dei 5 sportistiem. 

Šai informatīvajā izdevumā turpinām 
marta numurā uzsākto interviju ciklu ar pe-
dagogiem. Arī šoreiz mūsu varones ir divas 
Rubenes pamatskolas skolotājas. Raksta 
sākumā gan vēlos uzsvērt arī Rubenes pa-
matskolas direktores Ināras Kantānes per-
sonību, jo tieši pēc viņas iniciatīvas šīs inter-
vijas top. Ināra prot izcelt ikviena skolotāja 
personību, viņa iniciatīvu, stiprākās un labā-
kās puse. Kā saka viņa pati: „Mans vaļas-
prieks ir apbrīnot cilvēkus un viņu varēšanu! 
Ar prieku eju uz darbu, jo mums ir tik labs 
kolektīvs.” Šādu vaļasprieku var novēlēt kat-
ram lielāka vai mazāka kolektīva vadītājam, 
un – laba kolektīva veidošanā direktoram to-
mēr ir ne tā mazākā loma... Ceram, ka kādā 
no turpmākajiem numuriem Ināra Kantāne 
neliegs arī interviju pati ar sevi. Taču šoreiz –

Benita Pavlovska. Rubenes pamatsko-
la ir Benitas pirmā un vienīgā darbavieta, kur 
viņa strādā jau no 1984. gada. Tas vien jau ir 
uzmanības un cieņas vērts! „Benita ir brīniš-
ķīgs pedagogs, viņai ir vairākkārt piedāvāts 

Personības skolas un sabiedriskajā dzīvē

strādāt Aknīstes vidusskolā, jo dzīvesvieta ir 
Aknīstē. Tomēr – viņa mūs nav pametusi”, 
saka direktore. Tas gan nozīmē, ka ceļā uz 
darbu katru dienu mērojami ap 17 kilometri, 
kas, sevišķi ziemā un rudenī, nav nemaz tik 

vienkārši. „Autovadītāja apliecība man ir no 
1981. gada,” stāsta pati Benita,”un, jāatzīst, 
ka esmu laba braucēja, to atzīmē arī vīrieši. 
Pat – autoservisa mehāniķi! Pati dzirdu, kā 
izmainās kāda automašīnas skaņa, un varu 
norādīt, kur meklējama vaina. Sākumā gan 
mehāniķi smejas, taču – parasti viņiem nā-
kas man piekrist.”

 Šogad Benitas audzināšanā ir 8. klase, 
viņa ir matemātikas skolotāja. Audzināmo 
vecums nav tas vienkāršākais; arī iepriekšē-
jā audzināmā klase bijusi ļoti sarežģīta – tā 
veidojusies, apvienojoties Slates un Rube-
nes pamatskolām, un faktiski divu klašu 
kolektīvus nācies saliedēt vienā. „Īpaši vēlos 
izcelt to, ka Benita ir ļoti laba klases audzi-
nātāja. Spēj saprasties ar pusaudžiem, kas 
ne visiem izdodas; te Benitai palīdz lieliskā 
humora izjūta”, stāsta direktore. Kā klases 
audzinātāja savai klasei Benita ir tiešām liels 
ieguvums – audzināšanas stundas un pasā-
kumi nekad nenotiek formāli, parasti klase 
dodas dabā vai  uz kādu pasākumu, kas, 
protams, prasa vairāk laika, nekā ir iekļauts 

Benita Pavlovska.
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apmaksāto stundu skaitā. Kopā ar klasi viņa 
piedalās skolas pasākumos, masku ballēs, 
vienmēr sagatavojot kādu atraktīvu priekš-
nesumu. Arī šogad Benita kopā ar audzi-
nāmo klasi devušies pārgājienā ar teltīm uz 
ezeru netālu no Bebrenes. Protams, pusau-
džu kompānijas pieskatīšana nakšņošanas 
laikā prasa no skolotāja lielu uzmanību un 
atbildību, un – neiztiek arī bez dažādiem 
starpgadījumiem. Kādēļ to uzņemties, ja 
neviens to neprasa? Un arī neapmaksā? 
„Ziniet, kad es naktī klusiņām lavos gar tel-
tīm un klausos, kas tur notiek, un – no puišu 
telts dzirdu nevis kašķi vai lamāšanos, bet 
izsaucienu: „Nu, sasodīts, cik te ir forši!”, 
tad visas rūpes un kreņķi te tiek atsvērti. Tas 
ir vislielākais gandarījums.” Saka pati sko-
lotāja. 

Benita no 90 – to gadu sākuma ir strā-
dājusi Rubenes pagasta Bāriņtiesā, darbs 
pārtraukts tikai līdz ar novadu izveidoša-
nos, tādēļ viņa labi pārzin likumdošanu un 
juridiskos jautājumus. „Vienmēr ir kvalificēts 
konsultants, kam pajautāt kādu neskaidru 
lietu!” – atzīmē direktore. Viņa īpaši uzsver 
arī Benitas precizitāti attiecībā uz dokumen-
tāciju, kas iestādes vadītājam ir liels atbalsts. 
Arī cits Benitas papildus darbs ir saistīts ar 
lielu precizitāti un dokumentu apriti – tas ir 
Vēlēšanu komisijas sekretāres darbs, kas 
arī tiek veikts no 90-tajiem gadiem. Šogad 
Benita izturējusi konkursu( deviņi preten-
denti uz vienu darba vietu!) Tautas skaitītāja 
amatam, un piedalījusies šajā procesā. 

Papildus darbam skolā un nopietna-
jiem pienākumiem ārpus tās, Benitai ir arī 
ārkārtīgi skaists un sievišķīgs vaļasprieks 
– tā ir pērlīšu rotu izgatavošana. „Tā jau 
saka, ka cilvēkiem, kuru darba rezultāts nav 
aptaustāms un rokās paņemams – skolo-
tājiem, ārstiem, psihologiem – esot rak-
sturīgi vaļasprieki, kas dod kādu taustāmu 
rezultātu,”stāsta Benita. „Man tās ir pērlītes. 
Ar tām sāku nodarboties pirms apmēram 
pieciem gadiem, kad redzēju Slates sievie-
šu darinājumus. Viņām to mācīja Inga Kli-
ģe, un tad arī es gāju jautāt Ingai padomu, 
daudz informācijas atradu interentā, un tā 
pamazām tas attīstījās. Pērlītes ir gan va-
ļasprieks, gan meditācija, gan pārdomu un 
skumju brīžu nodarbe. 
Pie tam – šis vaļas-
prieks pamazām sāk 
sevi atpelnīt. Izgata-
voju kādu pasūtīju-
mu, izstādēs kaut no 
nopērk, un – jau varu 
iegādāties jaunas pēr-
lītes!” . Ar savām pērlī-
šu rotām Benita ir pie-
dalījusies izstādēs gan 
Rīgā, gan Aknīstē, gan 
arī Rubenes pagastā.  Kas vēl viņai pašai 
šķiet svarīgs?  „Nepieminējām Jauno satik-
smes dalībnieku pulciņu, ko skolā vadu jau 
ļoti ilgi – ir savākti visi materiāli, fotogrāfijas, 
diplomi. Regulāri braucam uz sacensībām, 
mudinu bērnus iegūt velosipēda vadītāja 

tiesības.”
Pašas bērni Benitai jau pieauguši, pa-

gājušajā gadā sagaidīts pirmais mazbēr-
niņš. „Tas, ka pirmais mazbērns ir pēdējais 
bērns, ir pilnīga taisnība! Tikko kaut kas nav 
kārtībā, vai nomāc – iedomājos mazmeiti-
ņas smaidu, un viss nostājas savās vietās!” 
saka Benita.  Ko gribētos pateikt noslēgu-
mā? „Liekas, ka mūsu skolā ir vislabākie 
skolēni, viņi var dot padomus, ieteikt, kā 
labāk rīkoties. Uz to arī visus mudinu, jau 
gada sākumā sakot – jūs labojiet mani, 
strīdaties ar mani! Viņu domas respektēju, 
ņemu vērā. Man patīk filozofiska satura grā-
matas. Tur bieži vien teikts „Cilvēks ir tāds, 
kādas ir viņa domas.” Un tās mēs katrs va-
ram kontrolēt, darot sevi labāku.” 

Sanda Kukle. Arī Sanda Rubenes pa-
matskolas kolektīvā ir jau nozīmīgu laiku 
– 22 gadus. Sākumā strādāts pirmsskolas 
izglītības iestādē, pēc tam  – jau pamatsko-
lā. Sandas pārziņā ir sākumskolas klasītes, 
viņa māca arī vizuālo mākslu. Direktore 
Ināra Kantāne par viņu saka: „Sandai ir va-
rens krampis! Ko viņa izdomās, to arī dabūs 
gatavu, par to nebeidzu viņu apbrīnot!”. Un 
lietu, par ko šo skolotāju apbrīnot, ir patie-
šām daudz – paralēli darbam skolā viņa ne-
pārtraukti ir izglītojusies pati – ir iegūta aug-
stākā izglītība sākumskolas pedagoģijā un 
logopēdijā, maģistra grāds pedagoģijā, un 
2010. gadā iegūts ESDL sertifikāts datorzi-
nībās. „Apbrīnojamas darbaspējas!”, atzī-
mē direktore,  un šim viedoklim var tikai pie-
krist. Katru gadu Sanda kopā ar skolēniem 
piedalās ap 30 konkursos, un katrs no šiem 
konkursiem prasa papildus sagatavošanās 
darbu. Kā logopēde viņa strādā arī Aknīstes 
novadā, un piedalās Pedagoģiski – medi-
cīniskās komisijas darbā. Taču, no šiem 
papildus darbiem nekad necieš darbs ar 
skolēniem: „Sanda ļoti daudz strādā ar kat-
ru skolēnu, īpaši ar tiem, kuriem mācības 
padodas grūtāk. Individuālais darbs netiek 
skaitīts nedz minūtēs, nedz stundās, savu 
laiku viņa nežēlo. Arī citus papildus pienā-
kumus Sanda vienmēr izdarīs – vai nu tie ir 
braucieni, vai skolas sagatavošana kādam 
pasākumam, vai arī jebkurš cits darbiņš – 

Sanda nekad ne-
atteiks, uz viņu var 
droši paļauties.” Un 
šo papildus darbiņu 
ir ļoti, ļoti daudz.... 

Arī Sandas ār-
pusskolas nodarbju 
un vaļasprieku loku 
ir pat grūti aprakstīt 
– tās ir tik daudzvei-
dīgas un spilgtas! 
Viņa dzied gan vo-

kālajā ansamblī „Kantilēna”, gan Rubeņu 
baznīcas korī, veido konfekšu pušķus un 
apsveikumus kolēģiem un draugiem, ir aktī-
va biedrības „Ūdenszīmes” biedre, kur pie-
dalās gan projektu darbā, gan pati organizē 
un vada apmācības, nometnes bērniem. 

Tomēr, Sandai ir vaļasprieks, kas pie-
saista ne tikai kolēģu, bet arī daudzu pa-
gasta iedzīvotāju uzmanību. „Peldēšanas 
sezonu šogad atklāju 13. aprīlī, kad dīķī 
izkusa ledus. Pagājušajā gadā beidzu pel-
dēt novembra beigās. Un tikai tāpēc, ka 
nav, kas izcērt āliņģi! Solīt jau sola, bet, ja 
nākamgad tāda palīdzība tiešām būs, tad 
peldēšos visu ziemu!”. 

Vasaras sezonā gan peldēšanās vien-
mēr notiek krietna bērnu bariņa pavadībā. 
Šķiet, Sanda nekad nav satiekama bez 
mazo pavadoņu pulciņa. „Esmu skolotāja 
24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā”, 
saka  Sanda pati. Un tā patiešām ir taisnība. 
Sandai aug arī divi pašas bērni – Daira un 
Gusts. Gusts vēl mācās Rubenes pamat-
skolā, un ir talantīgs mākslinieks, apmeklē 
Zasas mākslas skolas filiāli, piedalās un 
saņem balvas daudzos vizuālās mākslas 
konkursos. Meita Daira mācās vidusskolā, 
un kā viņas galveno interesi Sanda atzīmē: 
„Dairai patīk auklēt bērnus, rūpēties, mācīt, 
pieskatīt.” Arī viņu dzīvoklītī parasti uzturas 
ne tikai pašu ģimene vien – vienmēr ir kāds 
skolnieks, bērnu draugs, kāds, kam nepie-
ciešama palīdzība. „Vai pašas bērni nav 
greizsirdīgi? Tu taču vienmēr esi ar skolē-
niem?” jautāju. „Nē,”, smejas Sanda, „Vis-
maz nav to izrādījuši. Šķiet, viņi ir pieraduši 
pie tā, ka ar mums vienmēr ir bērni. Nav jau 
arī tā, ka paši vien neko nedarītu – braucam 
ekskursijās, ejam ciemos, arī mājās pilnvēr-
tīgi pavadām laiku ģimenes lokā.”  

Un pašai? Vai nekad negribas pabūt 
vienai, mierā un klusumā, norobežoties no 
kņadas? „ Es bērnus uztveru kā savu misiju, 
dzīves aicinājumu. Esmu pieņēmusi to, ka 
ar viņiem esmu vienmēr, faktiski visu laiku. 
Neesmu pat tā aizdomājusies par mieru un 
klusumu – tā ir mana dzīve, kopā ar bēr-
niem...”  

Sanda Kukle.
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Salaveča veltes izdalītas…

Aizvadīti otrie Jēkabpils novada svētki
Šā gada 21. maijā svinējām jau otros 

Jēkabpils novada svētkus. Šogad to norises 
koncentrējās gar Daugavas krastu, jo 2010. 
gadā svētku pasākumi bija norisinājušies 
“iekšzemes” pagastos – Zasā, Leimaņos, 
Rubeņos. Tādēļ šajā sestdienā svinētājus 
pulcinājas Dignājas un Dunavas pagasti. 
Ābeļu pagasts svētku norisēs piedalījās ar 
Ābeļu skolas  gadadienai veltītu izstādi. 

Svētki priecēja gan ar skaistu laiku, gan 
gleznainām un sakoptām to norises vietām, 
gan ar pārdomātu kompozīciju. 

To sākums bija plkst. 10.00  Dignājas 
baznīcā – ar   Dievkalpojumu, Jēkabpils no-
vada karoga iesvētīšanu un svinīgu, pacilājo-
šu garīgās mūzikas koncertu, ko sniedza ko-
ris „Noskaņa”. Šī nopietnā un skaistā karoga 
iesvētīšanas ceremonija piešķīra svētkiem 
vienojošu un patriotisku noskaņu – aizvien 
vairāk sākam apzināties, ka esam vienota 
teritorija, ka mums ir, ar ko lepoties, un – va-
ram to nosvinēt. Novada simbolika tika plaši 
izmantota turpmākajos svētku pasākumos. 

Svētku otrā daļa norisinājās  Dunavā pie 
plostnieku akmens.

Tā, atšķirībā no garīguma pilnās atklāša-
nas ceremonijas, bija lustīga, kustīga un jaut-
ra –  no plkst. 13.00  norisinājās amatnieku, 
zemnieku un uzņēmēju tirgus, kurā piedalī-
jās gan pašmāju, gan kaimiņu pašvaldību 
uzņēmumi, tirgojot stādus, zemenes, ābolus, 
Latvijā ražotus tīrīšanas līdzekļus un augu 
mēslojumu, saldumus, galvassegas un rotaļ-
lietas. Tirdziņā un radošajās darbnīcās pie-
dalījās mūsu novada biedrības – „Sēļu pūrs”, 
„Ābeļzieds”, „Cerību logi”, „Pavadiņa” , kā arī 
viesi no Bebrenes pagasta, kuri demonstrēja 
dekupāžas darbus un bērza zaru pinumus.

Seno amatu demonstrēšanā iesaistījās  
amatniecības centra „Rūme” komanda, kas 
demonstrēja un ļāva ikvienam izmēģināt kok-
apstrādes un podniecības amatu prasmes.

Par skanīgiem priekšnesumiem gādāja 
novada folkloras kopas „Dignojīši”un „Kāre”, 
kā arī seno cīņu kopa „Vilkači”, kas bija mē-
rojuši ceļu no Rīgas. Pasākuma sākumā 
debesīs tika laisti lampioni – gan seno plost-
nieku piemiņai, gan mūsu visu turpmākajai 
dzīvošanai un veiksmei. Netrūka arī atrakciju 
– vispopulārākā no tām bija vizināšanās pa 
Daugavu ar motorlaivām, kur savas laivinie-
ka prasmes demonstrēja arī novada domes 
deputāts Uldis Auzāns. Noslēgumā ikviens 
varēja pārbaudīt savu sportisko formu, rāp-
joties umurkumura stabā.

Svētku noslēguma pasākums norisi-
nājās no plkst. 19.00 Dignājas brīvdabas 
estrādē.

Pasākums sākās ar  svinīgu gājienu no 
Dignājas pamatskolas līdz estrādei – tajā de-
vās gan visu pagasta pārvalžu un izglītības 
iestāžu pārstāvji, gan novada administrācija, 
gan pašdarbības kolektīvi un viesi. Šo gājie-
nu rotāja un svinīgu iespaidu piešķīra valsts, 
novada un Sēlijas karogi, kā arī pagastu, 
kolektīvu un iestāžu simbolika. Turpinājumā 
notika novada skolu olimpiāžu un konkursu 
dalībnieku apbalvošana, kopumā apbalvoju-
mus saņēma 42 skolēni un kolektīvi. 

 Noslēguma koncertā piedalījās  novada 
amatierkolektīvi un viesi – ukraiņu biedrība   
„Javir” no Jēkabpils un  Naujienas mūzikas 
skolas akordeonistu ansamblis.

Svētku pasākumus vadīja  novadnieks, 
Daugavpils teātra aktieris Māris Korsietis

Plkst. 22.00 svētku dalībnieki turpināja 
līksmot zaļumballē, kur  spēlēja grupa „Dau-
gavieši”.

Svētku norisēs piedalījās  arī pārstāvji 
no mūsu novada sadarbības pašvaldības 
Parhimas Vācijā. Kopumā svētkus atzīstam 
par daudzveidīgiem un skaistiem – laika aps-
tākļi mūs nepievīla, un to norises atstāja dās-

na pavasara plaukuma iespaidu – gan satu-
riskajā daudzveidībā, gan sakoptajā vidē un 
daudzo līksmo svētku svinētāju sejās bija 
nolasāma tā pati noskaņa. Īpašu smaržu un 
emociju niansi tam piešķīra ceriņziedu laiks, 
jo tieši ceriņziedu vainagi dominēja gan paš-
darbības kolektīvu meiteņu matos, gan svēt-
ku norises vietu noformējumā.   

Ieva Jātniece
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Dignājas pagastā 
rekonstruēts ceļa posms

Sūzena Sontāga savā grāmata par foto-
grāfi ju1977. g. saka:

Fotoattēls ir gan viltus klātbūtne, gan 
prombūtnes zīme. Tāpat kā istabā aizkurināts 
kamīns, arī fotogrāfijas – īpaši tās, kur redza-
mi no zemes virsas jau sen pagaisuši cilvēki, 
svešas zemes un tālas pilsētas, vedina uz 
sapņojumiem.

Mākslinieks Pablo Pikaso reiz teicis:” 
Ja Dievs ir izveidojis kaut ko vēl labāku par 
sievieti, tad viņš to ir paturējis pie sevis”. Tur-
pretim Sokrāts uzskatījis, ka sieviete ir visu 
ļaunumu sakne.

Neviens nekad nav jutis vienaldzību pret 
sievieti un tās būtību – arī fotogrāfi .

Izstādes „Sievietes fotomirklis” foto-
grāfi ju izlase attēlo sievieti gan lauku darbos, 
gan atpūtā. Pateicoties fotogrāfi jām, iespē-
jams novērtēt aizgājušo laiku modes untu-

Jēkabpils novada pašvaldībā pabeigts 
ELFLA atbalsta pasākuma „Pamatpakalpo-
jumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts 
„Ceļa „Skola – Dzilnas” posma rekonstruk-
cija Dignājas pagastā” Nr. 10-05-L32100-
000288. Ir veikta ceļa „Skola – Dzilnas” 
posma rekonstrukcija pie Dignājas pamat-
skolas. Ceļš savieno brīvdabas estrādi, 
skolu ar ceļu Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste. 
Tika nomainīts ceļa klātnes segums, sakār-
tots stāvlaukums, nobrauktuve, labiekārto-
ta piegulošā teritorija. Rekonstruētais ceļa 
posms ir 0,12 km garumā. Kopā ar laukumu 
tika rekonstruēta platība 1020 m2 apjomā, 
tai skaitā ieklāts asfalta segums 666,9 m2. 
Būvdarbus veica SIA „Krustpils’’, noslēgtā 
līguma summa LVL 18166,14. Projekta ko-
pējās izmaksas ir LVL 18532,14. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir LVL 15190,28,no 
kurām: ELFLA līdzfi nansējums 90% – LVL 
13671,25. Pašvaldības līdzfi nansējums 10% 
– LV 1519,03.

Olga Voičonoka, 
Dignājas pagasta grāmatvede

Kalna pagastā tiek īstenots projekts 
ELFLA pasākuma, 3.2.1. aktivitātes „Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekts „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” te-
ritorijas vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pa-
gastā”, Nr. 10-05-L32100-000234. Plānots 
veikt teritorijas vienkāršotu rekonstrukciju 
1795 m2 platībā izveidojot automašīnu stāv-
vietas, mazās arhitektūras formas, izbūvējot 
āra tualeti, ierīkojot apstādījumus un uzlabo-
jot zālāja kvalitāti. Projekta īstenošanas laiks 
01.02.2011. – 31.08.2011. Plānotais pro-
jekta budžets ir 26 620 Ls, tai skaitā ELFLA 
līdzfi nansējums 16 500 Ls, pašvaldības 
līdzfi nansējums 5 500 Ls. Projekta vadītāja 
Maruta Cankale. 

Kalna pagastā 
rekonstruē teritoriju pie 
„Doktorāta” ēkas

„…septiņpadsmit gadus vecam cilvēkam
          ir septiņi kalni ticības,
          un septiņas jūras mīlestības...
...septiņpadsmit gadus vecam cilvēkam
          ir septiņi kalni varonības
          un septiņas jūras uzticības...”
                                 /I. Indrāne /

31. maijā 14.00 Rubenes pagasta pār-
valdes zālē notika tikšanās  ar rakstnieci Ilzi 
Indrāni (Undīnu Jātnie-
ci). Šī tikšanās notika 
pateicoties laimīgai sa-
kritībai, ka mūsu pagas-
tā sev mājvietu un darbu 
ir atradusi viņas meita 
Ieva, kas pie mums arī 
atveda ciemos savu 
māmiņu. Pasākums ne-
tika plaši reklamēts, jo 
rakstnieces cienījamā 
vecuma dēļ (šopavasar 
nosvinēti 84 gadi) nebija 
pārliecības, vai tikšanās 
tiešām varēs notikt.  

Tomēr, par spīti gadiem un karstajai 
dienai, viņa ar prieku  piekrita  doties garajā 
ceļā, lai satiktos  un  pakavētos patīkamās  
atmiņās kopā  ar sava talanta pielūdzējiem.

Ražīgs ir rakstnieces devums latviešu 
literatūrā un augsti  novērtēts.

Par romānu „Lazdu laipa” 1965. g. sa-
ņemta  LPSR Valsts prēmija.

1974. g. piešķirts Latvijas PSR Nopel-
niem bagātās kultūras darbinieces nosau-
kums.

Vēl pēc desmit gadiem 1984. g. par  ro-
mānu „Zemesvēzi dzirdēt” saņemta  Latvijas 
PSR Valsts prēmija un Eduarda Veidenbau-
ma prēmija.

 Par 1995. g. uzrakstīto  romānu „Putnu 
stunda” apbalvota ar  žurnāla „Karogs „un 
Raimonda Gerkena prēmiju.

Rubeņos noticis sirsnīgs  pasākums 
Bet, kā pati rakstniece atzina, visvairāk 

viņa lepojas ar piešķirto  Nopelniem bagātā 
skolotāja  nosaukumu.

Savos gados rakstniece joprojām ir 
enerģijas un možuma pilna, aicina mīlēt savu 
dzimto, pelēko zemīti, priecāties par katru 
dārzā uzplaukušo puķīti, rūpēties par saviem 
tuvākajiem un tiem, ko esam pieradinājuši. 

Tikšanās, kuru vadīja jaunā literatūras  

skolotāja Iveta, notika brīvā un nepiespiestā 
gaisotnē. Brīžiem skanēja gan smiekli, gan 
aplausi.

Rakstniece izteica apbrīnu un sajūsmu 
par tiem cilvēkiem, kuri šajā karstajā vasaras 
dienvidū bija mērojuši ceļu uz tikšanos.

Pasākumā piedalījās rakstnieces talanta 
cienītāji ne tikai no Rubeņiem un Slates, bet 
arī no Zasas, Liepām,  Dunavas un Tadena-
vas.

Tikšanās noslēgumā cienījamā rakstnie-
ce  Ilze Indrāne dāvāja  lasītājiem autogrāfus, 
uzklausīja  laba vēlējumus, pateicības vārdus  
un saņēma nepanesamu klēpi no sirds sadā-
vinātu ziedu. 

 Agra Ozoliņa, 
Rubeņu bibliotēkas  vadītāja

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde 
„Sievietes fotomirklis”

mus tērpos un frizūrās, kā arī īpašo cepuru 
eleganci. Tāpat tās atklāj sievietes ģimenis-
kumu un draudzību, attiecības ar saviem ga-
diem un visbeidzot arī pašu fotogrāfu.

Izstādē apkopotās fotogrāfijas no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma 
un vairāku privātpersonu arhīviem aptver 
laika posmu no 19. gadsimta beigām līdz 
20. gadsimta vidum. 

Foto ekspozīciju iespējams arī skatīt 
Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas 
projekta „Zudusī Latvija” kontekstā, kas 
apvieno unikālu informāciju par reiz dzīvo-
jušiem latviešiem un zudušām vai izmaiņu 
skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Liepu bibliotēkā izstāde būs apskatā-
ma no 3. jūnija līdz 4. jūlijam, bet pēc tam 
tā ceļos uz Slates bibliotēku. 

Ināra  Valaine
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nodrošina stabilu teritorijas attīstību. 
Kā piemēru gribu minēt militārās 
apmācības Kauhavas pilsētā un tās 
apkārtnē, un iedzīvotāji pret to izturas 
iecietīgi un saprotoši, tātad visiem ir 
izpratne par teritorijā notiekošajām 
aktivitātēm un to pozitīvo iespaidu uz 
attīstību.”

G. Dimitrijeva: „Arī šis brauciens 
manu profesionālo prasmju uzlabo-
šanai ir nozīmīgs, jo vizītes laikā iegu-
vu jaunu starptautisku pieredzi, tur-
klāt ar kolēģiem kopā pavadītais laiks 
ir īpaši vērtīgs; tas deva iespēju labāk 

izprast procesus pašvaldībā, vajadzības un 
darbības jomu savstarpējo mijiedarbību. Tas 
viss kopā palīdzēs izstrādāt idejas un pietei-
kumus jauniem projektiem. Ieguvu arī atziņu, 
ka ar Kauhavas pašvaldību esam līdzvērtīgi 
partneri. Bet vislielākais gandarījums ir par 
to, ka saņēmām uzaicinājumu no Kauhavas 
pašvaldības vadītāja par kopīgu sadarbību 
nākotnē.”  

A. Vanags: „Apvienojoties četrām paš-
valdībām un izveidojot Kauhavas pašval-
dību, tomēr ir atrasts veiksmīgs modelis, 
saglabājot katras vietas specifiskās stiprās 
puses. Tā, piemēram, vienam ir deleģēts no-
drošināt veselības un sociālās aprūpes dar-
bu, citam – atbildība par izglītības un kultūras 
jomu, lauksaimniecības un uzņēmējdarbī-
bas jomu, komunālo saimniecību. Bez tam 
vēlos, lai arī pie mums būtu līdzīgs modelis 
par to, kā pašvaldība vada teritorijas apbū-
ves procesu. Pašvaldība apbūvei paredzē-
tajā zemes gabalā nodrošina nepieciešamo 
infrastruktūru (ceļi, elektrība, kanalizācija, 
ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana), 
tikai tad apbūves gabalus var iegādāties ie-
interesētās personas.”

Informāciju apkopoja projekta vadītāja 
G. Dimitrijeva

Starptautiska sanāksme Jēkabpils novadā

No Daugavas Jēkabpils novadā līdz Kauhavas 
pašvaldībai Somijā

Projekta „Inovatīvu pasākumu 
īstenošana  „Jēkabpils novada paš-
valdībā publisko pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošanai”, 1DP/1.5.1.3.2/09/
APIA/SIF/017/17 ietvaros ir īstenota 
aktivitāte starptautiskas pieredzes 
apgūšanai pieciem pašvaldības 
darbiniekiem apmeklējot Kauhavas 
pašvaldību Somijā.  Laikā no 6. līdz 
10. jūnijam grupa pašvaldības spe-
ciālistu no dažādām jomām devās 
apgūt starptautisku pieredzi. Vizītē 
uzturējās bāriņtiesas priekšsēdētāja 
I. Gusāre, Sociālā dienesta vadītāja 
R. Rubina, Dunavas pagasta pārvaldnieks 
A. Baltaruņķis, īpašumu apsaimniekošanas 
un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadī-
tājs, domes deputāts A. Vanags, projektu 
speciāliste G. Dimitrijeva. Pārstāvji no Kau-
havas pašvaldības tās vadītāja Harri Matillas 
un administrācijas vadītāja Tuomo Lehtiniemi 
vadībā mūs iepazīstināja ar pašvaldību, tās 
speciālistiem un vairākiem objektiem. Šī paš-
valdība kā vizītes mērķis tika izvēlēts tādēļ, 
ka abām pašvaldībām ir vairākas kopīgas 
līdzības. 2009. gadā, apvienojoties četrām 
mazām lauku pašvaldībām, tika izveidota 
Kauhavas pašvaldība, kur kopējais iedzīvotā-
ju skaits tagad ir 18000. Vizītes laikā mums 
bija iespēja noklausīties speciālistu prezen-
tācijas, apmeklēt veselības aprūpes un so-
ciālās palīdzības centru Kauhavas pilsētā, 
uzņēmējdarbības atbalsta un konsultāciju 
centru, tikāmies ar Vāsas universitātes pro-
fesoru Reino Virrankosaki, kurš vada pēt-
niecības darbu jaunu tehnoloģiju ieviešanā 
Kauhavā un tās apkārtnē. Īpaši interesants 
izvērtās darbnīcas „Junki” apmeklējums. Tur 
iepazināmies ar ESF projekta aktivitātēm, ku-
ras īsteno pašvaldības sociālais dienests sa-
darbībā ar nodarbinātības dienestu. Projekta 
vadītāja Kirsi Smulter pastāstīja par projekta 
mērķi, aktivitātēm un plānotiem rezultātiem, 
parādīja, kā tiek organizēts darbs, lai snieg-
tu atbalstu bezdarbnieku iesaistīšanai darba 
tirgū. Saruna ar dienesta vadītāju darbā ar 
ģimenēm ar bērniem Terhi Jaarvi krietni pār-
sniedza plānoto laiku, jo informācijas apmai-
ņa bija interesanta un saistoša abām pusēm. 
Vizītes dalībnieki braucienu vērtē kā svarīgu 
savu profesionālo prasmju paaugstināšanas 

iespēju un visi uzskata, ka brauciens dos 
ilgtspējīgu rezultātu, jo katram ir idejas par 
iegūto kontaktu uzturēšanu un profesionālo 
sadarbību nākotnē. Vizītes dalībnieku iespai-
di īsumā:

R. Rubina: „Mans ieguvums ir informā-
cija, par to, kā Kauhavas sociālajā dienētā 
tiek izmantotas metodes, lai personām, ku-
ras ir bez darba vai darba meklēšanas stadi-
jā, nodrošinātu iespējas pilnveidot prasmes 
iekļaušanai darba tirgū pašvaldībā uz vietas. 
Tas notiek efektīvā sadarbībā ar nodarbinā-
tības dienestu. Uzzināju, ka mani kolēģi So-
mijā nopietni strādā, lai pieaugušās perso-
nas veiktu līdzdarbības pienākumus. Ieguvu 
noderīgu informāciju, kas palīdzēs strādāt 
radoši un veidot jaunus projektus.”

I. Gusāre: „Iepazinos ar speciālistu pie-
lietotajām metodēm, nodrošinot bērnu, kuri 
ir bāreņi un kuriem nav nodrošināta aprūpe 
ģimenē, tiesības. Man viens no visbūtiskāka-
jiem ieguvumiem bija uzzināt kolēģu Somijā 
preventīvā darba sistēmu un šī daba pozitī-
vo ietekmi. Lai nodrošinātu bērnu intereses, 
bāriņtiesa veic darbu ar vientuļajām mātēm, 
kas sekmē paternitātes noteikšanu bērniem. 
Šādas pieredzes ieviešana būtu noderīga arī 
manā turpmākajā darbā. Ieguvu praktisku 
pieredzi par mediācijas procesu, kuru turp-
māk centīšos pielietot savā darbā.”

A. Baltaruņķis: „Mani pozitīvā nozīmē 
pārsteidza tas, ka pašvaldība savā darbībā 
sākot jau no plānošanas procesa, veiksmīgi 
sadarbojas ar visdažādākajiem partneriem 
– valsts iestādēm, militārās aizsardzības 
struktūrām, uzņēmējiem, augstskolām un 
zinātniski pētnieciskajām institūcijām, kas 

Paziņojums par noslēguma 
konferenci

2011. gada 15. jūlijā Zasas Kultūras 
namā plkst. 11.00 notiks projekta „Inova-
tīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils no-
vada pašvaldībā publisko pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai”, 1DP/1.5.1.3.2/09/
APIA/SIF/017/17 noslēguma konference. 

Mūsu ikdienas rimto un ierasto dzīves 
ritmu ar jaunām vēsmām un notikumiem pa-
pildināja viesi no vairākām valstīm – Spāni-
jas, Somijas, Turcijas, Skotijas (Lielbritānija) 
un Vācijas. Projekta „A community approach 
to Engaging Disadvantaged Adults through 
Tourism”, saīsināti COMTOUR starptautisko 
sanāksmi šoreiz organizēja Jēkabpils no-
vada pašvaldība. Kopā ieradās 35 cilvēki, 

kuri ar lielu interesi iepazinās ar mūsu paš-
valdību, tikās ar vietējiem cilvēkiem Leima-
ņu, Zasas, Dunavas, Rubeņu pagastos. Par 
ievērības cienīgiem pasākumiem aktivitātes 

pagastos izvērtās pateicoties vietējo cilvēku 
atsaucībai un ieinteresētībai padarīt ikdienu 
krāsaināku, paveikt ne tikai labi zināmus dar-
bus, bet gan sastapties ar jauniem izaicinā-
jumiem. Īpašā sirsnības gaisotnē notika sa-
nāksmes atklāšana Leimaņu Tautas namā, 
kur bez prezentācijām un uzrunām tika pie-
dāvātas pašu pārvaldes darbinieku ceptās 
plātsmaizes un kūkas. Zasā viesi iepazina 
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Comtour sanāksme Rubeņos.

parku, viesojās amatniecības 
centrā, kultūras nama izstāžu 
zālē un pusdienoja kafejnīcā. 
Pēc Tadenavas apmeklējuma 
dunavieši piedāvāja iepazīša-
nos ar skolu, daudzfunkcionā-
lo centru, apskates objektiem, 
bija iespēja pārcelties pār Dau-
gavu un pavizināties ar laivām. 
Apmeklējot Urbānu ģimenes 
viesu namu, sanāksmes da-
lībnieki atzinīgi novērtēja pie-
dāvātos ēdienus, bet īpaši 
viņiem patika pabūšana kopā 
ar ģimeni . Rubeņos Mūžizglī-
tības konferences ietvaros dzirdējām visu 
partneru institūciju projektā iesaistītā perso-
nāla prezentācijas, kurās tika demonstrēta 
informācija par partneru valstīm, atspoguļoti 
SVID analīzes rezultāti par tūrisma attīstības 
iespējām, dzirdējām arī apmācāmo sagata-
votās prezentācijas par vietējām vērtībām 
saistībā ar tūrismu un kultūru. Par pieau-
gušo izglītības iespējām Jēkabpils novada 
pašvaldībā runāja domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis, kultūras nama vadītāja Inta 
Tomāne, akcentējot, ka pagastos uz vietām 
tiek nodrošināta neformālā izglītība atbilstoši 
iedzīvotāju vēlmēm un tradīcijām. Konferen-
cē savā pieredzē saistībā ar Grundtvig pro-
jektu īstenošanu dalījās Skaidrīte Medvecka 
no Aknīstes novada, savukārt Ieva Jātniece 
pastāstīja par to, ka arī lauku teritorijā tālu 

no lielām pilsētām ir iespējams nodrošināt 
veiksmīgu iedzīvotāju iesaistīšanu apmācī-
bās. Pēc sēļu lauku sētas „Gulbji” apmek-
lējuma un iepazīšanās ar pagastu, Rubenes 
kultūras namā notika koncerts „No paau-
dzes paaudzei”, kurā pašdarbības kolektīvi 
demonstrēja mūsu tautas dejas un dzies-
mas. Viesi ar sajūsmu uzņēma piedāvāto 
programmu un koncerta beigās kājās stā-
vot sumināja dziedātājus un dejotājus. Pēc 
koncerta visi kopā dziedājām un dejojām 
latviešu tautas dziesmas līdz pat pusnaktij. 
Visaktīvāk dejās iesaistījās spāņi, tomēr jā-
saka, ka vērotājos malā nepalika neviens 
vakara dalībnieks. Lielu pateicību ir pelnījis 
ikviens, kurš piedalījās projekta sanāksmes 
sagatavošanā, organizēšanā, viesu uzņem-
šanā. Man ir gandarījums, ka tiem cilvēkiem, 

kuriem interesēja sanāksmes 
programmā iekļautās aktivitātes 
un tikšanās ar pārstāvjiem no ci-
tām valstīm, bija dota iespēja ne 
tikai parunāties svešvalodā, bet arī 
kopīgi padejot, padziedāt, iepazīt 
citu tautu kultūru, kā arī konferen-
cē uzzināt informāciju par tūrisma 
attīstību lauku teritorijās, par to, 
ka pakalpojumiem ir jābūt uz tū-
ristu vajadzībām vērstiem, kā arī 
par to, ka, kopā strādājot, katras 
vietas lokālās vērtības var tikt veik-
smīgi izmantotas tūrisma attīstībā. 
Arī pakalpojumu sniedzējiem šīs 

dienas bija noderīga mācību stunda, jo ār-
zemju tūristi mūsu novadā iegriežas reti. Lai 
atbalstītu vietējos uzņēmējus, viesu ēdinā-
šana un pārvadāšana tika uzticēta mūsu te-
ritorijā esošajiem uzņēmumiem. Saprotu, ka 
nebūt nav viegli piedāvāt pakalpojumu labā 
kvalitātē vienlaicīgi tik atšķirīgu valstu pār-
stāvjiem, tomēr mums tas izdevās, lai gan 
nākotnē vēl ir daudz jāmācās. Lai nosauk-
tu vārdos visus tos cilvēkus, kuri palīdzēja 
projekta vizītes organizēšanā, sanāktu garš 
saraksts, tādēļ pateicība visiem kopā, bet ie-
guvumu varam vērtēt katrs pats. Ja šo pasā-
kumu uztveram kā iespēju pašiem mācīties, 
tad visi kopā esam daudz iemācījušies.

Projekta koordinatore 
G. Dimitrijeva 

Ābeļos atvērts pirmsskolas bērnu dienas centrs
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Drīz Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
pagastmājā plašās, izremontētās telpās 
durvis vērs pirmskolas vecuma bērnu die-
nas centrs. Kamēr pieaugušie ir aizņemti, 
bērni varētu darboties audzinātājas uzrau-
dzībā: spēlēties, rotaļāties, skatīties pārrai-
des televīzijā, mācīties pirmos soļus tautas 
dejās, mācīties izteiksmīgi runāt dzejoļus, 
spēlēt teātri. Dienas centra  darbiniece  Vija 
Kirilova darbu sāka  šogad, 7. jūnijā. Pirma-
jās dienās Vijas darbs bija  vairāk saistīts ar 
telpu labiekārtošanu, spēļu mantu sakārto-
šanu tādā secībā, lai bērniem būtu viss pār-
redzams un katru sev interesējošu spēli vai 
mantu varētu paņemt. 

Centra izveidošanā ir ieguldīti divu pro-
jektu līdzekļi: 

Pirmais projekts Nr. 09-05-LL13-
L413101-000001, „Aprīkojuma iegāde  Ābe-
ļu bērnu dienas centram”, summa 749,85 
Ls. Projekts sākās 2009. gada 1. septembrī 
un noslēdzās 2011. gada 31. martā.

Otrais projekts Nr. 10-05-LL13-
L413101-000002, „Aprīkojuma iegāde 
Ābeļu bērnu dienas centram”. Projets sā-
kās 2010. gada 1. maijā un beidzas 2011. 
gada 30. jūnijā. Mēbeļu komplekta iegādei 
un uzstādīšanai atvēlēja 2246,20 Ls,  bet 
sadzīves tehnikas komplekta iegādei un 
uzstādīšanai – 743,80.  Kopā – 2990,00 Ls.

Būsim priecīgi uzņemt jūsu mazuli 
mūsu pulciņā! 

Sīkāka informācija pa tālruņiem:
audzinātāja 22049371 vai 26807382, 

vai arī pagastā 65231105.
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Zalkša bezgalība
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Ābeļu pagastā ir noslēdzies projekts 
„Ābeļu pagasta spor ta zāles jaunbūve”, 
Nr. 10-05-L32100-000010. Projekts fi nan-
sēts ELFLA LAD pasākuma, aktivitāte 3.2.1. 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzī-
votājiem”   ietvaros, tā kopējās attiecināmās 
izmaksas sastādīja Ls 235 344,45.

Par šo summu pie Ābeļu pamatskolas 
izbūvēta jauna sporta zāle, kas piemērota 
gan profesionālā sporta sacensībām, gan 
skolēnu sporta nodarbībām. Svinīgu atklā-
šanu skaistā būve piedzīvoja jau 4. maijā. 
Un tagad, vasaras sezonā, varam tikai gai-
dīt sporta mīļotājus, kuriem šī telpa nodroši-
nās papildus iespējas gan brīvā laika pava-
dīšanai, gan savu talantu izkopšanai. 

Noslēdzies projekts

Saņemts ziedojums no 
Vācijas 

4. un 5. jūnijā mūsu novadā nu jau ce-
turto reizi tika saņemts humānās palīdzības 
ziedojums no Vācijas. Šo ziedojumu kam-
paņu organizē Zasas dzirnavu īpašnieks 
Hārdijas Kortmans, tajā ieaistot gan Minhe-
nes lidostas atbalsta biedrību, gan ziedotā-
jus no Kurchāfenas pilsētas, gan dažādus 
uzņēmumus un privātpersonas. Sūtījumā 
ir gan apģērbi, gan sadzīves priekšmeti un 
mēbeles. Novada skolas saņēma ap 300 
krēslus un 90 skolas solus. Īpaši jāatzīmē 
tas, ka šajā sūtījumā ir tehniskie palīglīdzekļi 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ratiņrēsli, 
staiguļi, u.c. Šobrīd sūtījums ir izdalīts pa 
pagastu pārvaldēm un iestādēm, iedzīvotāji 
palīdzību saņemt tiks aicināti jūlija mēneša 
pirmajās dienās, kad novadā ieradīsies arī 
pārstāvji no Vācijas.  

Līdzīgi kā 2010. gadā šī ziedojuma 
ietvaros notiek arī akcija „Skolas soma”. 
Ziedotāji ir sarūpējuši 330 jaunas un kvalita-
tīvas skolas somas, kā arī mācību piederu-
mus novada skolēniem. Arī šis dāvinājums 
tiks svinīgi pasniegts jūlija sākumā. 

Kā ābele ziedus ceļ sauļup
tā mani auklēji, Māt,
un prati caur salnām un vējiem
līdz briedumam nosargāt.
  /Sarma Upesleja/

Kurš gan var izmērīt un izzināt, cik īsti 
dziļa un plaša ir bezgalība? Tik vijīga un 
noslēpumaina ir viņas zīme – gluži kā cilvē-
ka dvēsele, kā mūža raksts, taču vienmēr 
meklējama un tverama kā zalkša svētums, 
kā tā saikne ar senču viedumu.

Sarma  Upesleja ir dzimusi otrā pa-
saules kara  nogalē pavasara  burvīgajā 
laikā, kad pumpuri tūlīt, tūlīt gatavi raisīties 
Ābeļu pagastā. Tomēr jau drīz viņas māte 
Ausma bija spiesta pamest skaisto Sēlijas 
novadu un ar zīdaini uz rokām sekot vīram 
– leģionāram uz Kurzemes pusi, dzīvojot 
dažādās vietās.

Sarma dzejot sāk mūža otrajā pusē. 
Viņas dzeja suģestē ar savu patiesumu, 
vienkāršību, tuvību dabai un sirds gudrī-
bai. Viņa spēj sasaistīt gaismoto zvaigžņu 
un ziedošās Zemes enerģiju, ļaujoties, lai 
dievišķā plūsma uzrunā. Dzejā atklājas 
mātes un sievišķības visuresošais spēks, 
senču saknes un Latvijas likteņa sāpe.

Sarma visu mūžu nebija pabijusi savā 
dzimtajā pagastā. Viņas vēlēšanās Ābe-
ļus apmeklēt bija ābeļu ziedēšanas laikā. 

Ar Ābeļu pagasta bibliotekāres un citu 
kultūras darbinieku palīdzību viesošanās 
izdevās. Vispirms klātesošie noklausījās 
Ievas Upeslejas stāstījumu par darbu ar 
emigrantu bērniem un to ģimenēm. Seko 
ne tikai dzejas lasījums un analīze, bet pēc 
katra dzejoļa Sarma kopā ar Tukuma solis-
ti Anitu Stikāni skandē dziesmas. Dažām 
no tām ir autores teksts un arī melodija.

Tējas pauze un saulainais laiks un  
ābeļziedi aicina brīvā dabā. Viesi ir sajūsmā 
par plašo sporta zāli, par moderno spor-
ta laukumu un  lielisko estrādi Daugavas 
krastā pie Ābeļu skolas. Tālāk ziedošais 
pavasaris aived uz rakstnieka dzimtajām 
mājām „Jaudzemiem” Meža pavasarīgā 
dvesma, putnu treļļi un sakoptā apkārtne 
iedvesmo jaunām dzejas vārsmām. Skan 
dziesma zem Akuratera ozola, uzņemot šī 
senča auru.

Pasākuma organizatori par piemiņu 
saņēma dzejnieces dzeju krājumu ar no-
vēlējumiem izturēt un savu dzīvi un darbu 
veltīt Latvijas labklājībai. Atvadās izskan 
Sarmas dzejas vārsmas:

Es dziedu,
es šovakar atkal dziedu,
jo brīva dvēsele mana
un sirdī vēja zvans zvana. 

Arnolds Jakubovskis

Viesi no Kurzemes rakstnieka Akuratera dzimtajās mājās.

Dzejniece Sarma Upesleja un 
soliste Anita Stikāne skandē lat-
viešu senās melodijas.

Dzejas pasākuma viesi kopā ar Ābeļu 
skolniekiem.
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Jauniešu projektu konkurss „Mēs varam!” noslēdzies 
 Martā  Lauku partnerība „Sēlija” aici-

nāja partnerības teritorijā dzīvojošos jaunie-
šus izvērtēt, ko viņi paši varētu uzlabot ap-
kārtējā vidē, lai darītu ikdienas dzīvi labāku 
un aizraujošāku. Atbalstu iniciatīvai varēja 
iegūt, iesniedzot projekta pieteikumu kon-
kursam „Mēs varam!”.

Partnerības valde atzinīgi vērtē jauniešu 
grupu spēju pamatot savas idejas nepiecie-
šamību – konkrēti, pārliecinoši un lietišķi. 
Tas ne vienmēr izdodas LEADER projektu 
iesniedzējiem.

Partnerība atbalstījusi 8 iesniegtos pro-
jektu pieteikumus. No Jēkabpils novada ir 

iesniegts un apstiprināts grupas „Aktīvis-
ti” projekts „Sporta un atpūtas pasākums 
„Rubeņa vasara”. Projektu izstrādāja Annija 
Tomāne un Lelde Valaine. Saņemot finansē-
jumu, tiks sarīkots sporta un atpūtas pasā-
kums jauniešiem Rubenes dabas parkā. 

2011. gada 20. 
– 27. maijā notieko-
šajā starptautiskajā 
jauniešu nometnē 
Bulgārijā, Mineralni 
Bani kūrortā netālu 
no Plovdivas, bied-
rību „Lauku partne-
rība Sēlija” pārstā-
vēja 10 partnerības 
teritorijā dzīvojoši 
sabiedriski aktīvi 
jaunieši. Pasākums 
notiek ES programmas „Jaunatne” starp-
tautiskā projekta „Tavas ieceres īstenojas” 
(„Your Ideas In Action”) ietvaros. Mūsu 
jaunieši bija  kopā ar Bulgārijas, Turcijas, 
Itālijas un Rumānijas jauniešiem. 

Projekta mērķis: organizēt starptau-
tisku jauniešu tikšanos, lai interesantā, 
izklaidējošā un rosinošā veidā pārrunātu 
laukos dzīvojošu jauniešu iespējas attīstī-
ties par sabiedrībai noderīgiem cilvēkiem.

Aktivitātes: diskusijas par laukos dzī-
vojošo jauniešu nodarbinātības iespējām, 
prezentācijas, lomu spēles, katras valsts 
kultūras vakari, dalība vietējos pasāku-
mos, ūdens atrakcijas.

Lai partnerības valdes locekļus pār-
liecinātu par savu piemērotību dalībai 
nometnē, katram projekta dalībnieka 
kandidātam bija jāsagatavo Power Point 
prezentācija par iesaistīšanos pagasta 
sabiedriskajā dzīvē un ar savu uzstāšanos 
jāapliecina labas saziņas prasmes, arī an-
gļu valodā. Dzirdētais un redzētais radīja 
pārliecību, ka jaunieši ir darboties griboši, 
prot sevi apliecināt daudzās jomās, viņiem 
rūp esošā situācija laukos, ir prasmes sa-
zināties angļu valodā.

Starptautiskajā nometnē Bulgārijā 
piedalījās:

Zane Maševska no Rites pagasta;
Ieva Ģeidāne no Zasas pagasta;
Austra Jātniece no Rubeņu pagasta, 

biedrība „Ūdenszīmes”;
Una Kukle no Rubeņu pagasta;
Alise Bikauniece no Dignājas pa-

gasta;
Signe Plīte no Elkšņu pagasta, Elkš-

ņu 21. gaidu vienība;
Līvija Levinska no Elkšņu pagasta, 

Elkšņu 21.gaidu vienība;

Par partnerības jauniešu dalību starptautiskā nometnē Bulgārijā

Mārtiņš Grandāns no Atašienes pa-
gasta, biedrība „Dore”

Alise Matvijčuka no biedrības „AIKA”, 
Kūku pagasts;

Andris Andersons no biedrības 
„AIKA”, Kūku pagasts.

Ar nometnē un braucienā  gūto pie-
redzi  iepazīstina meitenes no Jēkabpils 
novada:  

Alise Bikauniece: 
Jā, Bulgārija vēl ilgu laiku paliks atmi-

ņā. Pavadītā nedēļa bija patiešām labi un 
interesanti saplānota, nevarēja sūdzēties 
par garlaicību. Brauciena organizatores, 
kuras visu nedēļu centās noturēt mūsos 
modrību, Irina un Nadja, bija ļoti draudzī-
gas un izpalīdzīgas. Jaunieši, kuri pieda-
lījās šajā braucienā no citām valstīm, bija 
ļoti draudzīgi un atraktīvi, ar tiem ātri varē-
ja atrast kopēju valodu un sadraudzēties. 
Bulgāri likās ļoti atsaucīgi, laipni un drau-
dzīgi pret mums. Atmiņā paliks arī skais-
tie Bulgārijas kalni un karstie avota ūde-
ņi. Šajā braucienā mēs varējam gan labi 
pavadīt laiku, gan atpūsties, iegūt jaunus 
draugus, gan arī uzzināt daudz jauna par 
Bulgāriju un citām kultūrām, kā arī piln-
veidot un uzlabot savas zināšanas angļu 
valodā. Brauciens tiešām bija izdevies! :)

Viens no labākajiem iespaidiem – kad 
vienu dienu bija paredzēts visām dalīb-
valstīm uzstāties mazās pilsētiņas svētku 
koncertā ar kādu dziesmu vai deju, mēs, 
latviešu grupa, devāmies uz tuvāko pļavu 
pakaļ pļavas ziediem un pēc tuvākajiem 
ozolzariem, lai varētu sapīt jāņu vainagus,  
vēlāk pateica, ka koncertā nebūs jāpieda-
lās, bet vainagi jau mums bija gatavi. Mēs 
pratām pārsteigt pārējo valstu dalībniekus 

ar kādu latviešu dziesmu un skaistajiem 
vainagiem, jo neviens cits, izņemot mūs 
latviešus, tādus nemāk darināt! 

Ieva Geidāne: 
Vispirms jau jāsaka liels paldies, par 

to, ka mums bija tik lieliska iespēja aiz-
braukt uz Bulgariju.

Vienmēr atmiņā paliks spēles, kuras 
spēlējām gan no rītiem, gan arī pēcpus-
dienās, jo, domāju, ka priekš mums dažas 
spēles bija kaut kas neredzēts. Ļoti patika 
arī kultūras vakari, jo arī tas priekš manis 
bija kas jauns. Nekad nebiju redzejusi kā 
turki dejo, tas likās diezgan interesanti, un 
arī tas kā itāļi dzied... Ļoti patika klausī-
ties viņos. Taču visvairāk man patika visi 
tie cilvēki, kuri bija atbraukuši, jo viņi bija 
tik labestīgi un jauki, un sirsnīgi, un laipni. 
Biju ļoti pārsteigta, ka ir tik daudz pozitīvu 
cilvēku mums apkārt, un visiem ir savas 
idejas un plāni... Esmu ļoti priecīga par 
iespeju satikt šos cilvēkus un uzzināt, kā 
iet citur – pie viņiem. Kā viņi tiek galā ar 
tādām pašām problēmām, kādas ir pie 
mums. Šis brauciens bija pieredzes ba-
gāts. 

Austra Jātniece: 
Šīs programmas mērķis bija iepazī-

ties ar 5 valstu (Latvija, Bulgārija, Rumā-
nija, Itālija, Turcija) situācijām mazajos 
ciematos, pagastos. 

No Latvijas uz Bulgāriju braucām 10 
jaunieši, kuri bijām kā viena liela ģimene.

Atrašanās vieta bija Mineralni Bani, 
kūrortciemats.

Diskutējām, kāpēc jaunieši nepaliek 
mazajos ciematos, laukos, bet izvēlas 
braukt dzīvot uz lielajam pilsētām vai uz 
citām valstīm. 

turpinājums 12. lpp.
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Skolu sportsBija mums grupu darbi – diskusijas 
par vietējā biznesa attīstību, veidojām paši 
savu biznesa ideju. Katrai grupai bija jaiz-
domā 3 idejas, no kurām balsoja tikai par 
vienu labāko un to bija jāattīsta tālāk.

Brauciens uz Bulgāriju tik tiešām deva 
iespēju iepazīt citu valstu cilvēkus un kultū-
ru, kā arī bija iespēja uzzināt par ekonomis-
ko situāciju katrā no šajām valstīm.

Varēja secināt, ka ne tikai Latvijā ir tik 
smaga ekonomiskā situācija, bet tāpat arī 
citās valstīs.

Citu valstu kultūru, nacionālo ēdienu 
varējām iepazīt kultūras vakaros.

Daudzi bija pārsteigti par mūsu uzpīta-
jiem vainagiem, tautas dejām, dziesmu un 
deju svētkiem – par Latvijas kultūru kopu-
mā.

Tik tiešām priecājos, ka man tika dota 
šāda iespēja,  un noteikti brauktu vēl.”

Una Kukle:
Tā man bija jauna šāda veida pie-

redze, kas tāds agrāk netika piedzīvots. 
Uztraukums arī spēj pa brīdim parādīties, 
kravājot ceļa somas. Un lidošana – tā bie-
dēja, jo lidmašīnā sēdos pirmo reizi. Par 
laimi, nebiju vienīgā iesācēja šai jautāju-
mā, ātri atradās domubiedri mūsu gru-
pas ietvaros, un tad jau kļuva mierīgāk. 
   Runājot par mūsu jauniešu grupu – su-
per! Pilnīgi visi kopā pirmo reizi satikā-
mies lidostā, daži pazina cits citu, bet lie-
lākoties visi redzējāmies pirmo reizi. Ātri 
un konkrēti tikām nostādīti fakta priekšā: 
grupas vecākā būs māmiņa, grupas ve-
cākais – tētis un mēs visi pārējie bērni 
– 7 meitas un 1 dēls. Pēc veiksmīgas un 
nogurdinošas ceļošanas nokļuvām gala-
mērķī – vienā no  Bulgārijas kūrortpilsē-
tām – Mineralni Bani (nezinu kā tas rakstās 
LV pareizi). dzīvojām 2 viesnīcās kopā ar 
turkiem, rumāņiem, itāļiem un bulgāriem. 
   Bija ļoti daudz visādi praktiski un loģiski 
domājoši uzdevumi, kā piemēram, jāraksta 
biznesa plāns kādas idejas attīstībai, kas 
varētu būt interesanta, netradicionāla un 
ienesīga. Apmēram tāda veida uzdevumi 
sekoja cits aiz cita katru dienu. Personīgi 
man vislabāk patika kultūras vakari, kad 
katra valsts sevi prezentēja. Tas deva nelie-
lu ieskatu viņu kultūras un ikdienas dzīvē. 
  Cilvēki bija vienkārši fantastisi – tik izpalī-
dzīgi, atsaucīgi, pozitīvi, patīkami un smai-
dīgi, tas radīja īsto atmosfēru. 

Ainava likās patiesi iespaidīga – kalni, 
kas tāds, ko mums nenākas redzēt ikdienā.  
Ceļojums – tik saistošs, pieredzes bagāts, 
tikai žēl, ka likās tik īss... 

Esmu pateicīga visiem, kas ir kaut 
kādā mēra vainojami (protams, pozitīvi) pie 
tā, ka es tur biju un paldies manai jaunajai 
„ģimenei” par kopā piedzīvoto un pavadīto 
laiku! 

Zinu tikai  to, ja man būtu iespēja, es 
noteikti piedalītos vēl šāda veida pasākumā! 

Lai visiem izdevusies un dēkām pārba-
gāta vasara!

turpinājums no 11. lpp.

Skolu pavasara kross
Kārtējo pavasari Jēkabpils „Veselības 

takā” norisinājās skolu sacensības krosā.
Laika apstākļi bija kā radīti skriešanai, arī 
dalībnieku pulks bija kupls. Sacensības 
notika četrās vecuma grupās. 1999. g. dz. 
un jaunāko grupā 500 m distancē, meiteņu 
konkurencē, atkal visu pjedestālu aizņēma 
Jēkabpils pamatskolas meitenes – 1. vieta 
Viktorijai Molčanovai (1.32,9), 2. vieta Unai 
Ozoliņai (1.37,9), 3. vieta Ilzei Savickai 
(1.39,1). Šajā pat distancē, tikai zēnu kon-
kurencē, uzvaru svinēja Viesītes skolnieks 
Jevģenijs Gruņins (1.32,7), 2. vieta Jānim 
Eidukam no  3. vidusskolas (1.33,0), 3. vie-
ta Jēkabpils pamatskolas pārstāvim Igo-
ram Ščerbakovam (1.33,1). Komandvērtē-
jumā šajā grupā 1. vieta Jēkabpils pamat-
skolai, 2. vieta 3. vidusskolai, 3. vieta Zasas 
vidusskolai. 1997. – 98. g. dz. meitenēm, 
1000 m distancē, 1. vietu izcīnīja Ābeļu pa-
matskolas skolniece Laine Donāne (3.30.), 
2. vieta Ļubovai Petrovai no 2. vidusskolas 
(3.33.), 3. vieta Aknīstes skolniecei Dagnijai 
Melniecei (3.34.). Šī vecuma zēni arī sacen-
tās 1000 m garā distancē, kur uzvaru guva 
3. vidusskolas pārstāvis Mārtiņš Sulainis 
(3.11.), 2. vietu izcīnīja Krustpils pamatsko-
las pārstāvis Aleksandrs Tkačovs (3.12.), 3. 
vieta Raivim Kucinam no Biržu internātpa-
matskolas (3.13.). Komandvērtējumā šajā 
vecuma grupā 1. vieta 3. vidusskolai, 2. 
vieta Aknīstes vidusskolai, 3. vieta 2. vidus-
skolai, Zasas vidusskolai 5. vieta.  1995. – 
96. g. dz. meitenes arī skrēja 1000 m dis-
tanci, 1. vietu izcīnīja JVĢ skolniece Māra 
Kalniņa (3.34.), 2. vieta Līgai Bokišai no Bir-
žu pamatskolas (3.43.), 3. vieta Kristiānai 
Birnei no Biržu internātpamatskolas (3.45.). 
Šīs vecuma grupas zēni sacentās 1500 m 
distancē, kur tikai sekundes desmitdaļa 
šķīra pirmo no otrās vietas. 1. vietu izcīnīja 
JVĢ pārstāvis Viesturs Ivbulis (4.35,1), 2. 
vieta Pēterim Lazdiņam no 3. vidusskolas 
(4.35,2), 3. vieta arī  3. vidusskolas pārstā-
vim Matīsam Čaupjonokam (4.41,3). Ko-
mandvērtējumā 1. vieta 3. vidusskolai, 2. 

Ābeļu psk. meitenes – 
uzvarētājas mazo skolu grupā.

Četrcīņas sacensību 2. vietas iegu-
vējas – Dignājas meitenes.

Četrcīņas sacensību 2. vietas ieguvēji, 
Dignājas zēni, skolotāja Aivita Ķiploka.
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vieta JVĢ, 3. vieta Zasas vidusskolai. 1991. 
– 94. g. dz. jaunietēm bija javeic 1500 m 
distance, kurā uzvaru guva JAK pārstā-
ve Aļona Meļņika (5.16,7), 2. vieta Guntai 
Meijerei (5.24,4), 3. vieta Justīnei Zekantei 
(5.36,6), abas pārstāv 3. vidusskolu. Jau-
nieši šajā vecuma grupā mērojās spēkiem 
2000 m distancē, 1. vietu izcīnīja Rihards 
Zusters no 3. vidusskolas (5.59.), 2. vieta 
Matīsam Caunem no JVĢ (6.02.), 3. vieta 
2. vidusskolas pārstāvim Maksimam Belo-
vam (6.09.). Komandvērtējumā uzvara šajā 
grupā 3. vidusskolai, 2. vieta JAK, 3. vieta 
Aknīstes vidusskolai, Zasas vidusskolai 5. 
vieta.  Mazo skolu grupā komandvērtējumā 
uzvara Biržu internātpamatskolai, 2. vieta 
Ābeļu pamatskolai, 3. vieta Biržu pamat-
skolai. Paldies 3. vidusskolas sporta sko-
lotājiem un viņu palīgiem, kas sagatavoja 
trases sacensībām, paldies par sacensību 
veiksmīgu norisi visiem tiesnešiem!

Sacensības vieglatlētikas četr-
cīņā

9. maijā Jēkabpils SC stadionā notika 
sacensības vieglatlētikas četrcīņā. Katram 
dalībniekam bija jārāda savs sniegums čet-
rās disciplīnās – 60 m skrējienā, tāllēkšanā, 
bumbiņas mešanā,  500 m distancē meite-
nēm, 800 m distancē zēniem. Par katru uz-
rādīto rezultātu tika piešķirti atbilstoši pun-
kti, tā ierindojot dalībniekus atbilstošā vietā 
gan individuālajā, gan komandu vērtējumā. 
Mazo un lielo skolu komandu dalībnieki  
sacentās atsevišķi. Mazo skolu grupā indi-
viduālajā vērtējumā meitenēm pārliecinošu 
uzvaru izcīnīja Ābeļu pamatskolas skolnie-
ce Laine Donāne (304 p.), 2. vieta Zentai 
Zeltiņai no Sūnu pamatskolas (208 p.), 3. 
vieta Līgai Rasmanei no Ābeļu pamatsko-
las (193 p.). Savukārt zēnu konkurencē 
pārliecinošu uzvaru izcīnīja Uģis Upmalis 
no Sūnu pamatskolas (268 p.), 2. vieta viņa 
komandas biedram Edgaram Liepiņam 
(184 p.), arī 3. vieta Sūnu skolniekam Vitā-
lijam Ļūļākam (141 p.). Komandvērtējumā 
mazo skolu grupā meitenēm 1. vieta Ābe-
ļu psk. – Lainei Donānei, Līgai Rasmanei, 
Santai Zariņai, Paulai Bokānei, Justīnei 
Pelsei, Renātei Zekantei (881 p.), 2. vieta 
Dignājas psk. – Elīnai Zaharevskai, Lindai 
Kusiņai, Katei Strožai, Kitijai Savičai, Ali-
sei Savičai, Alīnai Bikauniecei (721 p.), 3. 
vieta Sūnu psk. (711 p.), 4. vieta Rubenes 
psk.- Sigitai Kuklei, Gundai Raubišķei, Di-
ānai Kozlovskai, Annijai Graudiņai, Madarai 
Pudānei, Elitai Okmanei  (594 p.), 5. vieta 
Atašienes psk. (527 p.). Zēniem – 1. vieta 
Sūnu psk. (755 p.), 2. vieta Dignājas psk. 
– Andim Dūnam, Naurim Kusiņam, Rūdim 
Ermansonam, Emīlam Strodam, Sandim 
Bružukam, Arvim Mašinskim (521 p.), 3. 
vieta Ābeļu psk. – Rinaldam Kļavinskim, Ri-
hardam Lazdānam, Sandim Grigorjevam, 
Tomam Zekantam, Mārtiņam Ušackim, Dā-
vim Medeļevam (444 p.), 4. vieta Rubenes 
psk. – Normundam Kriškānam, Elvim Timo-

fejevam, Aivim Tjukšam, Gustam Kuklim, 
Nikam Valainim, Kasparam Vāsulim  (433 
p.), 5. vieta Atašienes vsk. (420 p.). Lielo 
skolu individuālajā vērtējumā meitenēm 1. 
vieta Ļubovai Petrovai no 2. vsk. (250 p.), 
2. vieta Lindai Lubgānei no 3. vsk. (245 
p.), 3. vieta Simonai Ārmanei no Jēkabpils 
psk. (230 p.). Meiteņu komandām 1. vieta 
Jēkabpils 3. vsk. (1099 p.), 2. vieta Jēkab-
pils psk. (993 p.), 3. vieta Jēkabpils 2.vsk. 
(832 p.). Zēniem individuāli 1. vieta Mārti-
ņam Sulainim no 3. vsk. (260 p.), 2. vieta 
Andrejam Ļeščovam no 2. vsk. (240 p.), 
3. vieta Sandim Gremzem no Zasas vsk. 
(227 p.). Komandām – 1. vieta Jēkabpils 2. 
vsk. (981 p.), 2. vieta Jēkabpils 3. vsk. (961 
p.), 3. vieta Krustpils psk. (881 p.), 4. vieta 
Jēkabpils psk. (783 p.), 5. vieta Zasas vsk. 
– Sandim Gremzem, Ģirtam Rancānam, 
Arvim Kozuliņam, Kristeram Lapiņam, Dā-
vim Matīsam, Emīlam Kokinam (607 p.), 6. 
vieta Krustpils II komandai, kura startēja 
individuāli (456 p.). Paldies skolotājiem 
par komandu sagatavošanu sacensībām 
un par tiesnešu brigāžu sagatavošanu tie-
sāšanai! 

Atdzimst skolu orientēšanās 
Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 11. 

maijā Sūnās notika skolu sacensības 
orientēšanās sportā.Sacensības noritēja 
trijās vecuma grupās – 1997. – 98. g. dz. 
grupā, 1995. – 96. g. dz.grupā un 1991. 
– 94. g. dz.grupā. Jaunākajā grupā indivi-
duālie rezultāti bija sekojoši – 1. vieta Ei-
vai Dronkai, 2. vieta Melānijai Jakstevičai, 
3. vieta Ievai Milaknei, visas meitenes no 
Viesītes vidusskolas. Šajā vecuma grupā 
zēniem – 1. vieta Henrijam Zālītim, 2. vieta 
Eduardam Skvarnavičam, 3. vieta Rihar-
dam Kivleniekam, arī visi zēni no Viesītes 
vidusskolas. Kopvērtējumā 1997. – 98. 
g. dz. grupā – Viesītei 1. vieta! 1995. – 
96. g. dz. grupa nebija kupli pārstāvēta, 
taču dalībnieki uzrādīja atzīstamu sniegu-
mu distances veikšanā – JVĢ pārstāvis 
Viesturs Ivbulis veica distanci 33 min. 16 

turpinājums 14. lpp.

Ābeļu komanda orientēšanās sacensī-
bās.

3. vietas ieguvēji – Ābeļu zēni. Ābeļu skolnieks Roberts Čakšs jaunā-
kais orientēšanās sacensību dalībnieks.

Zasas komanda – četrcīņas sacensībās, 
skolotāji Edvīns Grauzs un Jānis Kokins.

Četrcīņas sacensībās Rubenes meiteņu 
komanda, skolotājs Juris Rubiķis.
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sek., izcīnot 1. vietu. Meitenēm 1. vieta Bai-
bai Ozoliņai, 2. vieta Laimai Šmitei, abas 
no JVĢ. 1991. – 94. g. dz. grupā jaunie-
tēm 1. vieta Dacei Jērānei no JVĢ, 2. vieta 
Lāsmai Kasparovičai no JAK, 3. vieta Mārai 
Šmitei no JVĢ, jauniešiem – 1. vieta Mār-
cim Milaknim no Viesītes, 2. vieta Mārtiņam 
Ivbulim no JVĢ, 3. vieta Armandam Seilim 
no JAK. Komandvērtējumā šajā grupā 1. 
vieta JVĢ komandai, 2. vieta JAK koman-
dai,  Viesītei izcīnīta 3. vieta un Jēkabpils 
3. vsk. – 4. vieta. Arī Ābeļu pamatskolas  
orientieristi kuplināja sacensību dalībnieku 
skaitu, piedaloties 1997. – 98. g. dz. grupā. 
Šoreiz neviens no mūsu skolēniem netika 
pie  individuālajām godalgām, taču kopu-
mā ar startiem gan paši, gan skolotāja ir 
apmierināti. Komandā startēja – Laine Do-
nāne, Paula Bokāne, Santa Zariņa, Mārcis 
Briška un Roberts Čakšs. Paldies Dainai 
Lūkinai un viņas palīgiem par trases saga-
tavošanu un sacensību organizēšanu! 

Vieglatlētika
16. maijā Jēkabpils SC stadions pul-

cināja skolu vieglatlētus. Laiks šoreiz nu 
nemaz sportistus nelutināja, visu sacensī-
bu dienu lija lietus. Skolēni sacentās as-
toņās vieglatlētikas disciplīnās, kur viņu 
labākie uzrādītie rezultāti bija apkopoti 
komandvērtējumā.1995. – 97. g. dz. grupā 
zēniem 1. vieta Krustpils pamatskolai, 2. 
vieta Viesītes vidusskolai, 3. vieta JVĢ,4.
vieta  Jēkabpils 3. vsk., 5. vieta Zasas vi-
dusskolai. Meitenēm šajā vecuma gru-
pā – 1. vieta Jēkabpils 3. vidusskolai, 2. 
vieta Viesītes vidusskolai, 3. vieta Zasas 
vidusskolai, 4. vieta JVĢ. Labākie uzrādī-
tie individuālie rezultāti Zasas skolniekiem 
– Naurim Austrumam 2. vieta lodes grūša-
nā, rez. 9.77., Anetei Puķītei 2. vieta šķē-
pa mešanā, rez. 27.46., Lailai Austrumai 
2. vieta 600 m, rez. 2:09,30, Ievai Kokinai 
3. vieta 1500 m, rez. 7:47,8. Mazo skolu 
grupā startēja Dignājas pamatskola, kas 
gan zēniem, gan meitenēm ierindojās 4. 
vietā. Labākie dignājiešu sasniegumi – 3. 
vieta šķēpa mešanā Jānim Mārcim Grigor-
jevam, rez. 32.30., Katrīnai Šilinskai 3. vie-
ta augstlēkšanā, rez. 120 cm.  1991. – 94. 
g. dz. grupā 1. vieta Viesītes vidusskolai, 
2. vieta Jēkabpils 3. vsk., 3. vieta JVĢ ko-
mandai, 5. vieta Zasas komandai. Labākie 
rezultāti Zasas komandas rindās – Kristī-
nei Bitei 2. vieta lodes grūšanā, rez. 8.75., 
Dagnijai Krukovskai 2. vieta 100 m, rez. 
15,02 un 2. vieta 600 m, rez. 2:09,7, Jānim 
Vēverim 3. vieta augstlēkšanā, rez. 160 
cm, Mārim Sēlim 2. vieta 110 m barjerās, 
rez. 18,82. Paldies visiem sacensību dalīb-
niekiem, ka parādīja īsti sportisku raksturu 
šajos laika apstākļos! Paldies visām ties-
nešu brigādēm par sacensību veiksmīgu 
novadīšanu!

    Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe

turpinājums no 13. lpp.

ZIEDOJUMUS LŪDZAM PĀRSKAITĪT UZ 
BANKAS KONTU:

Rekvizīti: Dvietes Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000431323
AS „GE Money Bank”, S.W.I.F.T. BATRLV2X
Reģ. Nr. 40003090171
Konts Nr. LV58BATR0051J01919700
ar norādi: Rubeņu Romas katoļu baznīcas remontam!

        vai ZIEDOT PERSONĪGI BAZNĪCĀ!

Rubeņu katoļu draudze

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu 
sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. 

                /2 Kor.9:7 1/

Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīca ir ne tikai viens no ve-
cākajiem, bet arī viens no skaistākajiem Sē-
lijas dievnamiem, nozīmīgs kultūrvēsturisks 
objekts, kam turklāt ir būtiska loma Rubenes 
pagasta dzīvē: tāpat kā vietējā pamatskola 
un kultūras nams, baznīca ir viens no lauku 
kultūras centriem, – par to, apmeklējot pa-
gastu, interesi izrāda arī tūristi, svētceļnieki, 
kādreizējie pagasta iedzīvotāji.

Dievnams ir celts 1893. gadā ar vienu 
torni krusta veidā, pateicoties poļu izcel-
smes prāvestam Ādamam Dobkevičam, 
kurš Rubeņu draudzē kalpoja no 1884. līdz 
1908. gadam. Materiālus baznīcas būvei 
sarūpēja paši draudzes locekļi, savukārt 
līdzekļus celtniecībai ziedoja priestera radi-
niece Pēterpilī.

Rubeņu draudzē ir strādājis un arī baz-
nīcas dārzā apbedīts ievērojamais lietuviešu 

izcelsmes kokgriezējs priesteris Antons Ri-
movičs, kura darbi aplūkojami Šauļu muze-
jā, bet arī Rubeņu baznīcā vēl saglabājušies 
daži viņa kokgriezumi.

2004. gadā, pateicoties pašreiz drau-
dzē kalpojošajam prāvestam Edvardam 
Zaksim, tika uzsākta  un pabeigta vērienīga 
baznīcas iekštelpu atjaunošana, kas nebija 
veikta 40 gadus. Šogad ar priestera inicia-
tīvu, draudzes locekļu un atbalstītāju ziedo-
jumiem iecerēts atjaunot dievnama ārējo 
fasādi, kas arī nav renovēta daudzus gadus 
un bojā baznīcas koptēlu.

Atjaunotā Rubeņu katoļu baznīca atbil-
stu savam kultūrvēsturiskā mantojuma sta-
tusam, tā estētiski iepriecinātu pagasta un 
baznīcas apmeklētājus un pozitīvi ietekmētu 
draudzes garīgo dzīvi Dieva godam.

                     Rubeņu katoļu draudze

1. Mērķis un uzdevumi:  
1.1. Popularizēt volejbolu Jēkabpils no-

vadā;
1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzī-

vesveidam, sporta aktivitātēm;
1.3. Veicināt sadarbības prasmes kolektī-

vā, komandas garu;
1.4. Attīstīt cīņas sparu, mērķtiecību, 

drosmi, gribu;
1.5. Popularizēt godīgu spēli. 
2. Vieta un laiks:  
Sacensības notiks Zasas stadionā 

18.06.2011. plkst. 10.00, iesildīšanās un re-
ģistrēšanās plkst. 9.30

3. Sacensības vada:  
Galvenais tiesnesis – Indars Mucenieks 

(Jēkabpils novada sporta koordinators). Ties-
neši – spēles tiesā paši spēlētāji

4. Sacensību dalībnieki:
4.1. Sacensībās piedalās Jēkabpils no-

vada iedzīvotāji un citu novadu iedzīvotāji;
4.2. Komandas – piedalās vīriešu un sie-

viešu komandas; 
4.3. Vienlaicīgi uz laukuma drīkst atras-

ties 4 spēlētāji, pieteikties drīkst 4 spēlētāji 
komandā.

5. Sacensību rezultātu vērtēšana: 
5.1. Spēles ilgums – 2 seti līdz 21 punk-

tam, 3. sets līdz 15 (spēlē līdz 2 setu uzvarai, ja 
gadījumā setos 1-1, trešais sets līdz 15 punk-
tiem);

5.2. Spēles notiks pēc klasiskā volejbola 
starptautiskajiem noteikumiem;

5.4. Spēles notiks komandas sadalot 2 
vai vairākās apakšgrupās un beigās tiek iz-
spēlēts krusts. Gadījumā ja mazāk komandu, 
spēles norisināsies pēc apļa sistēmas;  

5.5. Par uzvaru komanda saņem 2 punk-
tus, par zaudējumu 0 punktus.

6. Dalībnieku apbalvošana
6.1. Pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti 

ar diplomiem un piemiņas balvām;
6.2. Tiks apbalvoti arī spēlētāji par pieda-

līšanos.
7. Pieteikumi
7.1. Sacensību vietā līdz plkst. 10.00;
7.2. Zvanot sporta koordinatoram pa tel.: 

27878984, 26633894.

Zasas „lauku’’ volejbola kauss 2011
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Biedrība „Ūdenszīmes” aicina apmeklēt 
radošu, zaļu un sirsnīgu notikumu „SIENA 
DIENAS”

Kas notiks „SIENA DIENĀS”? 
No 29. jūnija līdz 2. jūlijam 
Siena skulptūru veidošanas plenērs – ra-

došā darbnīca. Plenērā aicināti piedalīties visi, 
kam vien ir interese atklāt un pilnveidot savus 
talantus, gūt iedvesmu un iemācīties kaut ko 
jaunu. Kopā ar mums darbosies un padomus 
dos – Latvijas Dārzu biedrības pārstāvji, fl oristi 
no Ilūkstes un Aknīstes novadiem. 

Dalība plenērā ir bezmaksas, skulptūru 
veidotājiem un palīgiem nodrošināsim darbam 
nepieciešamos materiālus, kā arī tēju un maizī-
tes (iespēju robežās). 

Tiem, kas ierodas no tālienes –  ir ie-
spējas nakšņot gan teltīs, gan Kaldabruņas 
skolas ēkā uz saviem matračiem, ēdiena pa-
gatavošanai ir pieejama virtuve.  

2. jūlijā plkst. 16 00   
Lekcija – radošā darbnīca „Veselība un 

prieks manā pļavā”, ko vadīs zāļu tēju ražotnes 
„55 mārītes” īpašniece Līga Lieplapa. Dzirdē-
sim stāstu par zāļu tēju vākšanu un pareizu 
sagatavošanu, iepazīsimies ar „55 mārīšu” pro-
dukciju, kā arī uzzināsim, kā uzsākt šo biznesu. 

3. jūlijā plkst. 11.00   
„SIENA DIENU” noslēguma pasākums:
Siena skulptūru izstādes atklāšana;
Labāko darbu autoru apbalvošana;
Koncerts ar folkloras kopu „Dignōjīši” un 

„Kāre”, kā arī mūziķes Elīnas Līces piedalīša-
nos. 

„Siena dienas”

29. maijā Rubenes parkā aizvadīti 
bērnu un jauniešu svētki. Paralēli svētku 
kultūras pasākumiem peldvietā pie ūdens-
krātuves notika lauku volejbols. Sacensības 
volejbolā organizēja novada sporta koor-
dinators Indars Mucenieks. Neskatoties uz 
lietaino laiku, visas sporta un kultūras akti-
vitātes  notika. 

Darbojās radošās darbnīcas, ziepju 
burbuļu darbnīca, veiklības stafetes un citas 
interesantas atrakcijas. 

Koncertu atklāja Rubenes kultūras 
nama teātra pulciņš „Dadzīši” un koncer-
ta vadītāja Una Kukle, kura bija iejutusies 
puķu meitenes tēlā. Koncertā piedalījās 
bērnu un jauniešu kolektīvi no Rubenes 
pamatskolas, Aknīstes jauniešu centra, Ak-
nīstes vidusskolas, Jēkabpils tautas nama, 
Zasas kultūras nama, Zasas vidusskolas,  
Rubenes kultūras nama un Variešu kultūras 
nama. Svētku koncerts izskanēja ar kop-
dziesmu un laba vēlējumiem visiem svētku 
dalībniekiem.

Paldies visiem par izturību, paldies par 
interesantajiem priekšnesumiem un skais-
tajiem tērpiem, kurus redzējām tikai priekš-

Bērnu un jauniešu svētki Rubeņos

nesuma laikā, jo tūdaļ bija jāpaslēpjas no 
lietus. 

Saulainu vasaru, atpūtu un aizraujošus 

piedzīvojumus Jums visiem. 
 Inta Tomāne, 

Rubenes kultūras nama vadītāja
   

No 2011. gada 
29. jūnija  līdz 3. jūlijam
Jēkabpils novada Rubenes pagasta 

Kaldabruņas skolas ābeļdārzā

Plenēra laikā izveidoto darbu izstāde 
būs apskatāma Kaldabruņas skolas ābeļ-
dārzā līdz 15. septembrim. Izteiksmīgākos 
un kvalitatīvākos darbus iekļausim topošajā 
Pļavas muzeja ekspozīcijā.

Ar jautājumiem un ierosinājumiem lū-
dzam vērsties pie

Ievas Jātnieces t. 29548967, 26167960  
ieva.jatniece@gmail.com

Bildes no iepriekšējiem gadiem, kā arī 
norises vietas karte – www. udenszimes.lv 

Mazliet no vēstures – Siena dienas orga-
nizējam jau ceturto gadu pēc kārtas. Tā ir ori-
ģināla un skaista Kaldabruņas kultūras un sa-
biedriskās dzīves tradīcija. Piedalās visi – gan 

skolēni, gan vietējie ie-
dzīvotāji, gan tūristi no 
citām Latvijas vietām. 
Siena dienas katru 
gadu rada unikālu 
skulptūru dārzu, kas, 
gluži kā fēnikss, kat-
ru septembri pārvēr-
šas pelnos, un katru jūliju atdzimst 
no jauna...

SIENA DIENU norisi 2011. gadā atbalsta:
Jēkabpils novada pašvaldība projekta 

„Siena dienas” ietvaros; 
Šveices Konfederācijas fi nanšu instru-

ments projekta „Mana zeme. Mana dzīve. 
Mans mantojums” ietvaros. 
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Pie bērnības krasta
Tev laiviņa piesieta.
Pa dzīves ūdeņiem peldot
Tev novēlam laimīgam būt!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā maijā reģistrētas 3 dzimšanas:

Ričards Nils, Renārs un Deivids 
Zasas pagastā.

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi jūlijā

Ābeļu pagasts
16.07. plkst. 13.00 Ābeļu estrādē pie 
Daugavas Jēkabpils novada „Saimnieku 
un saimnieču diena” (zemnieku saiets)

Dignājas pagasts
02.07. plkst. 21.00 Dignājas estrādē Pē-
terdienas pasākums un Zaļumballe

23.07. plkst. 18.00 Dignājas estrādē 
lauku amatierkolektīvu saiets „Palauna-
dža lustes”

23.07. plkst. 22.00 Zaļumballe 
Spēlē: grupa „Leivēri”(Madona)

Dunavas pagasts
08.07. plkst. 20.00 Dunavas skolas 
tradīciju zālē Sēlpils kultūras nama 
amatierteātra izrāde. Jukums Palevičs 
„Preilenīte”(komēdija 4 cēlienos)

Kalna pagasts
02.07. plkst. 20.00 Pēterdienas pasā-
kums 

plkst. 20.00  kultūras namā Kalna kultū-
ras nama dramatiskā kolektīva izrāde M. 
Rītupe „Es pazinu tēva sētu”

plkst. 22.00 Balle

18.07. – 23.07. kultūras namā pasākumi 
ģimenes nedēlās ietvaros (darbosies ra-
došo rokdarbu darbnīcas)

24.07. plkst.10.00   pie kultūras nama 
noslēguma pasākums „Ģimeņu sporta 
diena”

Leimaņu pagasts
01.07. plkst. 14.00 pie Leimaņu tautas 
nama Biedrības „Akācija plus” volejbola 
laukuma sakopšanas talka

01.07. – 29.07. Leimaņu tautas namā 
Andas Svarānes mākslas skolas audzēk-
ņu darbu izstāde

Rubenes pagasts
03.07. plkst. 14.00 Rubenes brīvdabas 
estrādē Lielkoncerts „Zvaigžņu mirdzu-
mā”. Koncertā piedalās: Andris Daņiļen-
ko, Jānis Paukštello, Harijs Spanovskis, 
Olga Dreģe, Paula Dukure, Miks Dukurs, 
pop-grupa „Dzeguzīte”un deju grupa 
„Dzirnas”. Koncertu vada Guntis Skras-
tiņš

09.07. plkst. 12.00 Rubenes parkā Jē-
kabpils novada bērnības svētki

22.07. Rubenes brīvdabas estrādē 
mūzikas festivāls „Mazā ziņģe” 

plkst. 20.00 Koncerts (Piedalās populāri 
mūziķi un šlāgergrupas.) Koncerta viesis 
– romantiskais tenors Dainis Skutelis

plkst. 23.00 „Lielā Zaļumballe” Spēlē 
grupa „Tērvete”

29.07. plkst. 13.00 Rubenes parkā se-
nioru sadancis „Lecam pa vecam”

Maznodrošināta ģimene lūdz palīdzēt, 
ziedojot: mēbeles, sadzīves priekšme-

tus un traukus, materiālus telpu kosmē-
tiskajam remontam.

T. 26733758 – Iveta, Edgars.

Dzērves aiznes mūža dienas,
Baltas smiltis lēni birst...
To, kas dzīvē dārgs ir bijis,
Sirds nemūžam neaizmirst...

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:
Pēteris Pudāns Rubenes pagastā 

31.12.1926. – 29.04.2011. 

Voldemārs Lejnieks Zasas pagastā 
01.02.1922. – 03.05.2011. 

Alberts Paģiris Zasas pagastā 
30.12.1931. – 15.05.2011. 

Vilis Kuņickis Leimaņu pagastā 
28.05.1989. – 13.05.2011. 

Pēteris Karpačevs Rubenes pa-
gastā 10.10.1928. – 17.05.2011. 

Jānis Tronka Leimaņu pagastā 
05.03.1939. – 21.05.2011. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Vasaras Saulgriežu 
pasākumi

Ābeļu pagasts
21.06. plkst. 14.00 Jāņu dienas ielīgo-
šana laukumā pie pagasta

Dunavas pagasts
21.06. plkst. 20.00 Dunavā pie plost-
nieku akmens „Vasaras saulgrieži.”
Ikvienam, kuram  ir iespēja, lūdzam 
nākt tautas tērpā

Leimaņu pagasts
22.06. plkst. 21.00 Leimaņu parka 
ielīgošana un iedejošana pasākumā 
„Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Balle. Spēlē grupa „Leivēri”(Madona)

Rubenes pagasts
19.06. plkst. 14.00 Rubenes brīvdabas 
estrādē Ābeļu pagasta amatierteātra
komēdija  B. Jukņeviča „Ak šī jaukā 
lauku dzīve” (Režisors Pēteris Draņe-
vičs)

23.06. Rubenes  pagastā konkurss 
„Latviskā Jāņuguns” (Ugunskurus 
pieteikt Rubenes K.N. līdz 22.06.)

23.06. plkst. 21.00  Slatē Vecāru šķūnī 
Jāņu ielīgošanas pasākums un balle.
Spēlē: „Aīda un draugi”

Zasas pagasts
18.06. plkst.18.00 Zasas kultūras 
namā 12. klases izlaidums. 
Balle. Spēlē: grupa „Starpbrīdis”

23. 06. plkst. 20.00 Līgo svētku pasā-
kums. Kultūras namā – Monikas Zīles 
lugas „Sunītis un viņa kauliņš” uzve-
dums. Pēc teātra izrādes – Zasas mui-
žas šķūnī  balle; spēlē grupa „Rasa”

01.06. – 30.06. Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē Andas Svarānes  un Za-
sas mākslas skolas skolēnu darbu 
izstāde


