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Novada svētki aizvadīti

Sanākati, Jāņa bērni, 
Augsta kalna galiņāi, 
Lai dzirdēja Jāņu dziesmas 
Pa maliņu maliņām!

Aizvien straujāk tuvojas vasaras Saul-
grieži, kad Saule dienas vidū atrodas vis-
augstāk, kad diena ir visgarākā un nakts 
– visīsākā... Kopš Jēkabpils novada Dzimt-
sarakstu nodaļas darbības uzsākšanas ir 
pagājis pusgads. Veikšu nelielu demogrā-
fisko datu analīzi par Jēkabpils novada ie-
dzīvotāju civilstāvokļa aktiem. Laikā posmā 
no 2010. gada janvāra līdz jūnijam Jēkab-
pils novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādī-
ti 2 laulības, 8 dzimšanas un 40 miršanas 
reģistri, iekārtotas lietas, veikta civilstāvokļa 
aktu reģistru papildināšana, sniegtas un 
apkopotas atskaites par iedzīvotāju kustību 
Jēkabpils novadā, u.t.t.

Visapkārt jūtama īpaša gatavošanās 
Jāņu dienai, iedzīvotāji pamazām sāk pie-
domāt pie Jāņu zālēm, kuras plūks Jānu 
vakarā, un tradīcijām, bez kurām neiztikt. 
Viena no skaistākajām Jāņu nakts tradīci-
jām ir papardes zieda meklēšana. Šis zieds 

uzzied tikai Jāņu naktī ap pusnakti un zied 
ļoti īsu brīdi. 

Kā zināms, ap papardes ziediem jau no 
senatnes apvijas dažādi nostāsti, kā arī pa-
pardes ziediem piedēvē brīnišķīgu auglības 
spēku. Lai redzētu papardes ziedu, tad Jāņu 
naktī, tieši pusnaktī jāiet mežā, kur aug papar-
des. Zem papardes krūma paklāj mutautiņu. 
Tad no papardes lapām uz mutautiņa birst 
sudraba ziediņi. Pašam cilvēkam cieši jāska-
tās uz mutautiņu, kur birs papardes ziedi. 

Nereti vecāki savām atvasītēm stāsta, 
ka bērnus atraduši papardēs, kāpostos, vai 
tos atnesis stārķis.... un tad seko jautājums: 
„Mammu, kāpēc manu brālīti atnesis stārķis, 
bet mani atrada kāpostos?” Vecāki, neapjuk-
dami šajā situācijā, vienmēr izdomāja, ko at-
bildēt. Visbiežākā atbilde, ko nācies dzirdēt, 
ir, ka stārķim nepietika spēka atnest līdz gala-
punktam, tāpēc viņš atstājis bērniņu kāpos-
tos vai papardēs. 

Jēkabpils novadā šogad marta beigās 
(9 mēnešus pēc Jāņiem) ir dzimuši 5 bērni, 
bet 2009. gadā dzimuši tikai 2 Jāņubērni. 
Neskatoties uz zemo dzimstību Latvijā, man 
prieks, ka Jāņubērnu skaits palielinās! 

Sabiedrībā izveidojies mīts, ka tieši mar-
ta beigās dzimst visvairāk bērni, un, saskaņā 
ar mūsu Dzimtsarakstu nodaļā esošajiem 
datiem, tas tomēr atbilst patiesībai. Arī mūsu 

Līgo svētki papardēs...
novadā 
papardes 
ziedos atrod 
bērnus.

Mūsu 
senči ticē-
ja, ka uz pa-
pardes saknes 
var redzēt līga-
vas vai līgavaiņa 
vārdu. Atgādināšu, 
ka šajā pusgadā Jēkabpils novada Dzimt-
sarakstu nodaļā laulības netika slēgtas. Pir-
mais Laulību reģistrs mūsu Dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīts 14.06.2010. pārim Ābeļu 
pagastā. Otrais laulību reģistrs sastādīts 
pamatojoties uz Dignājas evaņģēliski lute-
rāņu baznīcas mācītāja Ivara Dzelmes pa-
ziņojumu par laulības noslēgšanu. 

Jēkabpils novada iedzīvotājiem, Lī-
gām un Jāņiem novēlu vasaras Saulgrie-
žu rītā izbaudīt īpašo Jāņu siera un alus 
garšu, prieku, līksmi, un, 
protams, veiksmi saldos 
papardgrēkos!

Aļona Koriņeva, 
Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

28. un 29. maijā svinējām  pirmos  
mūsu novada svētkus – daudzveidīgus un 
bagātus, ar plašu kultūras programmu, kas 
tapusi galvenokārt pašu novadnieku spē-
kiem. Pateicamies visiem, kuri dziedāja, 
dejoja, sportoja, organizēja lielākus un ma-
zākus sagatavošanas darbus, sakopa un 
labiekārtoja  svētku vietas un  rūpējās par 
dalībnieku labsajūtu! 

28.maijā Zasā uz laukuma Jēkabpils 
novada pirmos svētkus atklāja Vēja tēvs ar 
savu meitu – gan veltot kādu apdziedāšanas 
vārsmu katrai pārvaldei, gan iepazīstinot ar 
tirgotājiem. Tika dots vārds Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim. 
Atklāšanu kuplināja Zasas k.n. sieviešu vokā-
lais ansamblis un solisti no bērnu ansambļa 
''Smaidiņi''.

Tirgū piedalījās: SIA „Sedumi'”, ZS 
„Ziedkalni”, IU „Grigorjeva”, kā arī individuālie 
tirgotāji ar dažādiem stādiem. Varēja iegādā-

ties dažāda veida sierus, speķa 
pīrādzioņus, žāvētas zivis, mā-
jas sviestu, pinumus, rotaslietas, 
pat kazas, kā arī gardumus bēr-
niem...

Agrā rīta stundā pie Zasas 
ūdenskrātuves tikās makšķer-
nieki un par lielajiem lomiem 
svētku atklāšanā tika apbalvoti 
ar Jēkabpils novada  „Atzinibas 
rakstiem” un piemiņas suvenī-
riem.

Klubiņa ''Noskaņa'' telpā 
varēja aplūkot Zasas čaklo rok-
darbnieču izstādi-pārdošanu. 
Mākslas skolas telpās tika at-
klāta Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde-prezentācija.

Pirmā svētku diena noslēdzās vakarā kul-
tūras namā ar sporta svētku dalībnieku apbal-
vošanu un  koncertu, ko sniedza novadnieks, 

Valmieras teātra aktieris Ģirts Rāviņš un kom-
ponists Emīls Zilvers. 
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Kupli un daudzveidīgi bija arī sporta svēt-
ki Zasā – kopumā piedalījās astoņas koman-
das. Rezultātus un disciplīnas sporta organi-
zatori ir apkopojuši atsevišķā tabulā.

Gaismu un dzīves enerģiju  dot tautas 
dziesma, draisks dancis, etniskās rakstu zī-
mes, koki un ziedošas pļavas.  Leimaņu pa-
gasta  „Seno latvju zīmju parkā” noritēja ap-
garots un tautasdziesmu starojuma pārpilns  
pasākums – „Tautas dziesmu kamolītis”, kā 
arī  novada biedrību prezentācijas. 

Pasākumā piedalījās: 
Jēkabpils  Bjc folkloras kopa „Raksti”, 

vadītāja Vita Talla
Rubenes folkloras kopa „Kāre”, vadītāja 

–  Ināra Rudēviča
Folkloras kopa „Dignõjīši”, vadītāja – 

Aīda Bikauniece
Leimaņu T/N dziedoši radošais ansamb-

lis, vadītāja Anika Miglāne
Prezentācijā piedalījās biedrības:
Sēļu pūrs (Zasa), Ūdenszīmes (Rubene), 

Noskaņa (Zasa), Saime (Rubene), Ābeļzieds 
(Ābeļi ), Akācija plus (Leimaņi).

Mielastu – smalkmaizītes – pasākumam 
uzcepa: biedrības „Akācija plus” dalībnieces 
Ina Sēle, Ilga Garšķe, Elga Miglāne un pagas-
ta iedzīvotājas Rita Sauleviča, Līga Lācīte.  Pi-
parmētru tēju ziedoja – Anda Ruža, tēju vārīja 
– Aija Austruma

Novada svētku otrā diena sākās sest-
dienas saulainā pēcpusdienā Rubeņos ar 
„Bērnu un jauniešu svētku” atklāšanu pie 
kultūras nama un Grīnhofu ģimenes koncertu 
kultūras namā, kuru apmeklēja ģimenes sā-
kot ar mazuļiem un beidzot ar vecmāmiņām 
un vectētiņiem. Koncerts noslēdzās ļoti emo-
cionāli, ar dziesmiņu „Mana ģimene” un mī-
ļiem vārdiņiem bērnībai, saulītei, māmiņai.

Pasākums turpinājās parkā ar Rīgas 
Zooloģiskā dārza pieradināto zvēriņu 
apskati, „Aktīvo zonu” sporta skolotāja 
Jura Rubiķa vadībā – (atrakcijas – trāpi 
mērķī, kāpsim kalnos, labirints, stafete un 
čaklās bitītes). Pie rūķu mājas notika „Pār-
vērtības”. Ar bērniem un jauniešiem dar-
bojās Rīgas imidža un stila skolas-studijas 
„Unastyle” audzēkne Laila Kantāne. Pārvēr-
tības turpinājās līdz vēlam vakaram, jo gribē-
tāju bija ļoti daudz. Tāpat atrakcijai ar tūrisma 
elementiem bija liela piekrišana, ko organi-
zēja Dāvis Zālītis un Ritvars Rubiķis. Kultūras 
nama bērnu teātra studija „Dadzīši”skolotājas 
Ilonas Kantānes vadībā bija noorganizē-
juši parkā ceļojumu pirmskolas 
vecuma bērniem „Zaļā 
taka”. Bērni sastapās ar 
skudrām, pa pēdiņām, kas 
veda noslēpumainajās eglēs 
atrada „Peļu jaunaudzi”, kur 
kopā darbojās un cienājās ar 
sieru, atraktīvās raganas pie 
ugunskura dejoja ar slotām, za-
ķis bija apmeties uz saliņas un 
bērni palīdzēja sēt zaķu kāpostus, 
bet pašā takas noslēgumā garais 
tārps astoņkājis visus virknītē at-
veda mājās. Ceļojums bija izdevies, 
jo ne katru dienu parkā notiek tādas 
lietas. 

turpinājums no 1. lpp. Jēkabpils novada sporta svētku kopvērtējums   
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1. ĀBEĻI 2 6 7 1 5 4 6 5 5 4 45 4.
2. DIGNĀJA 1 4 4 4 3 3 3 1 6 3 32 1.
3. DUNAVA 6 14 8 8 1 8 4 2 1 7 59 5.
4. LEIMAŅI 8 7 2 3 6 7 5 8 8 5 59 6.
5. RUBEŅI 5 15 5 5 4 2 8 6 2 8 60 7.
6. ZASA 7 4 1 2 2 6 2 4 3 6 37 2.
7. SLATE 4 11 6 6 7 1 1 3 4 2 45 3.
8. ZASA I 3 11 3 7 8 5 7 8 8 1 61 8.
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Uz svētkiem bija atlidojusi arī novada 
pirmā bite, lai vērotu apbalvošanu un vadītu 
koncertu. Koncertu atklāja Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis. Valsts 
Prezidenta pateicību Jēkabpils novadam no-
lasīja Jēkabpils novada domes izpilddirektors 
Jānis Subatiņš. Galvenā speciāliste izglītības 
jautājumos Brigita Užule un speciāliste kultū-
ras un interešu izglītības jautājumos Ludmila 
Bērziņa pateicās labākajiem  novada skolu au-
dzēkņiem, sportistiem un amatierkolektīviem.

Pēc apbalvošanas sekoja plaša novada 
amatierkolektīvu koncertprogramma. Koncer-
tā piedalījās – Abeļu pamatskolas folkloras 
kopa „Mikālēni” (Vad.Iveta Bērziņa), Bērzgala 
pamatskolas deju grupa (Vad. Arnita Pore), 
Zasas kultūras nama solistes Megija Meņņika 
un Dana Pabērza (skolotāja Anita Ķikute), Za-
sas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „So-
lis”( Vad.Daiga Geidāne), Zasas vidusskolas 
1. – 2. kl. deju kolektīvs (Vad. Daiga Geidāne), 
Dunavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis 
„Variācija” un solistes Laine Zeile un Līga Sal-
de (Vad. Laine Zeile) ,Rubenes kultūras nama 
kolektīvi –  bērnu vokālais ansamblis „Puķuzir-
ņi” (Vad. Sandra Radiņa), senioru dāmu deju 
kopa „Draiskās Peonijas”(Vad. Ināra Rudeviča) 
,vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rasa”(Vad. 
Inta Tomāne), Rubenes pamatskolas 1.– 2. kl. 
deju kolektīvs (Vad.Ilona Pudāne).

Koncerta viesi – Viesītes pilsētas jauktais 
koris „Viesīte” (Vad. Liene un Reinis Grīnhofi).

Ar skanīgo kora dziedājumu noslēdzās 
svētku koncerts.

Paldies visiem, kas piedalījās svētkos. 
Paldies svētku organizatoriem Leimaņos, 
Zasā, Rubeņos.

Uz tikšanos novada svētkos 2011. gadā 
Daugavas krastā!

 Inta Tomāne, 
Inita Poriete, Iveta Aišpure

Jēkabpils novada pašvaldības delegā-
cija domes priekšsēdētāja E. Meņķa vadībā 
no 4. – 7. jūnijam uzturējās pie sadarbības 
partneriem Parchimas pašvaldībā Vācijā. Vi-
zīte notika pēc pašvaldības vadītāja B. Rolly 
kunga ielūguma un tās mērķis turpināt 2002. 
gadā iesākto sadraudzību. Sirsnīgas tikšanās 
ar pazīstamiem cilvēkiem, svinīga sanāksme 
Parhimas pilsētas rātsnamā, sadziedāšanās 
un svētku svinēšana kopā ar Slates ciema ie-
dzīvotājiem, iepazīšanās ar Šverinas pilsētu ir 
daļa no mūsu partneru piedāvātās daudzvei-
dīgās programmas. No Rubeņu pašvaldības 
iepriekšējos gados pie partneriem ir viesoju-
šies vairāki pašdarbības kolektīvi. Šajā reizē 
pasākumos mājiniekus priecēja folkloras 
kopa „Dignōjīši” A. Bikaunieces vadībā. Ska-
nīgās balsis un atraktīvā dziedāšana izpelnījās 
skaļus aplausus un neviltotas emocijas.  Sa-
darbības iniciatori un uzturētāji Ede un Peter 
Schulz ir Slates ciema iedzīvotāji, viņi atbalsta 
un organizē vietējos pasākumus. Parhimas 
pašvaldība svinīgajā sanāksmē mūsu paš-
valdībai pasniedza dāvanu – čeku 1000 eiro 
vērtībā. Ede Schulz uzdāvināja grāmatu par 
Rubenes un Parhimas pašvaldību sadarbības 

vēsturi, kur fotomirkļos fiksēti kopīgie pasāku-
mi un tikšanās. Pašvaldību vadītāji pārrunāja 
turpmākās sadarbības iespējas un atzina, ka 
abas puses ir ieguvējas. Atvadoties viņi iztei-
ca gatavību sadarboties projektu ietvaros, lai 
turpinātu iesākto sadraudzību, tādējādi radot 

„Dignōjīšu” balsis pieskandina Slates ciemu Vācijā

iedzīvotājiem iespējas starptautiskās sadar-
bības jomā. Iespējams, ka vācu partneri pie 
mums varētu ierasties nākošajā gadā.

G. Dimitrijeva,
Projektu speciāliste 
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Uzlabo moderno 
tehnoloģiju pieejamību 
skolās

Kopš 2010. gada janvāra Jēkabpils no-
vada pašvaldības četrās izglītības iestādēs – 
Rubeņu, Bērzgala, Dignājas pamatskolās un 
Zasas vidusskolā tiek īstenots projekts „Izglī-
tības iestāžu informatizācija”, vienošanās Nr. 
2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/556. 
Plānotas aktivitātes: stacionāro, portatīvo da-
toru, multimediju tehnikas iegāde un lokālo 
datortīklu attīstība. Iegādes tiks organizētas 
centralizēti visiem projektiem Latvijas skolās, 
bet lokālo datortīklu attīstība ir pašvaldības 
pārziņā. SIA „ProlineD“, ar kuru ir noslēgts 
pakalpojumu līgums, veic lokālo datortīklu 
ierīkošanu Rubenes un Dignājas pamatsko-
lās un  Zasas  vidusskolā. Kopējais budžets 
34765,48 Ls, tai skaitā ERAF/KF līdzfinansē-
jums 29556,66 Ls, valsts budžeta līdzfinan-
sējums 5222,82 Ls. Pēc projekta īstenošanas 
skolās uzlabosies pieejamība jaunajām teh-
noloģijām, kas, savukārt, nodrošinās mācību 
procesa kvalitāti. Projekta ieviešanu jāveic 
līdz 2011. gada 30. jūnijam.

G. Dimitrijeva,
Projekta koordinatore

Lai atkal satiktos...
Šī gada 21. maija pēcpusdiena. Kalna 

pagasta vecāka gadagājuma pensionāri ceļo 
uz mūsu skaisto kultūras namu, lai satiktos 
un parunātu ar kaimiņiem, seniem darba 
biedriem un draugiem, kā arī kultūras darbi-
niekiem. Jau gaumīgi sakoptā kultūras nama 
apkārtne liecina, ka esam gaidīti. Pie ieejas 
mūs sagaida meitene Anita, pasniedzot zie-
dus un vizītkartes – pretī saņemot siltus patei-
cības vārdus no apmeklētājiem.

Pasākuma apmeklētāju skaits ir pieticīgs, 
varēja būt daudz vairāk. Svinīgo daļu vada un 
klātesošos uzrunā pasākuma vadītāja Sandra 
Vecumniece. Svinīgi tiek sveikti šīgada jubilāri 
ar ziediem, siltiem vārdiem un mūziku, aplau-
siem un nelielu dāvaniņu.

Ar klusuma brīdi pieminēja tos, kuri šajā 
gadā aizgājuši mūžībā, uz galdiņa dega sve-
ces.

Patīkami pārsteidza gan pašmāju, gan 
Zasas vidusskolas vecāko klašu deju kolek-
tīva priekšnesumi. Uz skatuves rosās mūsu 
dramatiskais kolektīvs, uzvedot humora pilno 
skeču „Notikums ar veco āzi”. Zālē skan ap-
lausi un jautrība.

Interesanti bija pavērot, kā mūsu dejas 
mākslas mīlētāji izpildīja līnijdejas – skaisti, 
graciozi, brīvi. Tā turpināt.

Skan mūzika un Guntara Vecumnieka 
vadībā mūsu lieliskais sieviešu ansamblis 
izpilda vairākas dziesmas, kas ne tikai melo-
dijas, bet arī satura ziņā izraisa pozitīvas zālē 
esošo klausītāju emocijas.

Zāli aizpilda paliels jauniešu pulciņš no 

Zasas vidusskolas. Sākas deju priekšnesu-
mi. Patīkami, ka skolēni dejo ne tikai mums, 
skatītājiem, bet liekas, ka viņi dejo paši savam 
priekam; tas daudzējādā ziņā atkarīgs no 
deju skolotāja sagatavotības. Tik labu dejas 
izpildījumu reti nākas redzēt.

Saviesīgā daļa varēja sākties, arī paši va-
kara dalībnieki aktīvi sāk iejusties dejas ritmā 
un rotaļās.

Beidzot pienācis atvadu brīdis, jo groziņi 
un  gardā limonāde jau iztukšoti. Zenta, Mai-
ga un Aina, kā arī visi pārējie priecājas, ka bija 
iespēja piedalīties, atpūsties un gūt pozitīvas 

emocijas tik jaukā pasākumā.
Toties Uldis vēl nosaka: „Galvenais ir pie-

dalīties un iegūt iespaidus.”
Paldies pasākuma organizatoriem!
Vēl visu Kalna pagasta lauku ļaužu vārdā 

vēlos pateikt sirsnīgu paldies mūsu dižvīriem, 
kuri izpalīdz ar savu tehniku apstrādāt maz-
dārziņus, savākt lopbarību un novākt ražu. 

Uz tikšanos nākamreiz!

 Antoņina Busule,
pasākuma dalībniece, 

Kalna pagasta Pilskalnos 

Līklocis
Līklocis – cilvēka ceļš cauri gadiem un 

laikiem.
Līklocis – kustība dejā vedot pa dejas 

ceļu un pret, izvijot dejas soļus zīmējumā kā 
vēstījumu par dejas ideju, saturu un emocio-
nālo iedarbību.

Līklocis – ieausts segās, ieadīts zeķēs 
un cimdos, pārmantots paaudzēs kā svētības 
zīme un apliecinājums latviešu gara kultūras 
mūžībai.

5. jūnijā Valmierā J. Daliņa stadionā 4600 
dejotāju izdejoja dejas attīstību vēstures un 
laika telpā. Sākot ar vecmeistaru dejām, ko 
atstājuši dejotājiem Uldis Žagata un Alfreds 
Spura un novadu programmām, ko deju raks-
tos ieauduši horeogrāfi – Agris Daņiļevičs, Il-
mārs Dreļš, Andris Ezeriņš, Zanda Mūrniece, 
Arta Melnalksne, Gunta Skuja, Jānis Purviņš 
un jaunie horeogrāfi.

Jēkabpils novadu „Līklocī” pārstāvēja 
Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Rasa” izdejojot  Latgales no-
vada programmu.
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Vasaras akadēmija 
Dunavas pamatskolā

Zemgales kultūras programmas 2010 
projektu konkursā ir iesniegts projekta „Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma pieejamības uzla-
bošana Jēkabpils novadā” pieteikums, plā-
notais budžets LVL 2498,18. Projekta mērķis 
ir apkopot specifisko kultūrvēsturisko man-
tojumu – informāciju par rakstniekiem/dzej-
niekiem J. Raini, J. Akurāteru, A. Grīnu, sek-
mēt tā saglabāšanu, attīstību un pieejamību 
Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā.

Izstrādāta tehniskā dokumentācija 
projektam „Ceļa „Skola – Dzilnas” posma 
rekonstrukcija Dignājas pagastā”. Projekta 
pieteikumu paredzēts iesniegt Lauku Atbal-

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Jaunumi projektu jomā
sta dienesta administrētajā aktivitātē 3.2.1. 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzī-
votājiem” projektu iesniegšanas 12. kārtā, 
kura noslēdzas 18. jūnijā.  

Tiek izstrādāta tehniskā dokumen-
tācija velo – gājēju celiņa izbūvei Ru-
beņu ciemā, plānots iesniegt projekta 
pieteikumu darbības programmas "Infra-
struktūra un pakalpojumi" papildinājuma 
3.2.1.3.1.apakšaktivitātes "Satiksmes drošī-
bas uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rī-
gas" atklātā projektu konkursā, lai atbalsta 
gadījumā veiktu satiksmes drošības uzla-
bojumus Rubeņu ciemā.  

Sabiedrības Integrācijas fonds pašval-
dību ir informējis, ka finansējuma trūkuma 
dēļ uz nenoteiktu laiku ir atlikta vienošanās 
slēgšana par apstiprinātā projekta „Inovatī-
vu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanā” īstenošanu”.

ES ELFLA pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īs-
tenošanas teritorijā” atklāta projektu iesnie-
gumu konkursā 31. maijā biedrībā „Lauku 
partnerība „Sēlija” pašvaldība vērtēšanai 
iesniedza piecus projektus, kuros plānotas 
pamatlīdzekļu iegādes, lai uzlabotu esošos 
un nodrošinātu jaunus pakalpojumus, kā 
arī veicinātu iedzīvotāju sabiedriskās akti-
vitātes. 

Pagastos aktīvi 
sakārto infrastruktūru

Jēkabpils novada pašvaldībā notiek 
aktīvs darbs, lai uzlabotu pagastos esošo 
publisko infrastruktūru. Par cik pašvaldība ir 
tipiska lauku teritorija, kurā attālumi līdz pilsē-
tām ir ievērojami un nokļūšanu tajās apgrūti-
na sliktā ceļu kvalitāte, daudz tiek strādāts, lai 
nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības iespējami 
tuvu dzīvesvietai, tādējādi mazinot atšķirību 
starp laukiem un pilsētu. Pašvaldībā joprojām 
tiek īstenoti vairāki projekti aktivitātē 3.2.1. 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-
tājiem”, kuru rezultātā būs sakārtoti kultūras 
nami, brīvdabas estrādes, sporta laukumi un 
zāle, ielas posms, sabiedrisko ēku teritorijas. 
Pašlaik intensīvi norit darbs projektu „Dig-
nājas pagasta estrādes un atpūtas zonas 
vienkāršotā rekonstrukcija”, 09-05-L32100-
000166, „Jēkabpils rajona Zasas kultūras 
nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija”, 09-
05-L32100- 000183 ietvaros. Ir veikts iepir-
kums projekta „Dignājas pagasta Darbnīcu 
ielas un nobrauktuves rekonstrukcija”, Nr. 
10-05-L32100-000016 būvniecības darbiem, 
kā arī tiek gatavoti līgumi par būvdarbiem pro-
jektu „Leimaņu tautas nama ēkas un teritori-
jas rekonstrukcija” Nr. 10-05-L32100-000005, 
„Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra 
ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija” 
Nr. 10-05-L32100-000006, „Zasas pagasta 
sporta laukuma un teritorijas vienkāršota re-
konstrukcija” Nr. 10-05-L32100-000003, „Ru-
benes pagasta sporta laukuma rekonstrukci-
ja” Nr. 10-05-L32100-000007 īstenošanai. 

Jūnijā ir saņemti vēl divi LAD Viduslat-
vijas Reģionālās lauksaimniecības pārval-
des lēmumi par projektu „Sabiedriskās ēkas 
„Doktorāts” teritorijas vienkāršotā rekonstruk-
cija Kalna pagastā” un „Ābeļu pagasta sporta 
zāles jaunbūve” iesniegumu apstiprināšanu. 

G. Dimitrijeva,
Projekta koordinatore

Sorosa fonda Latvija 
finansētā projekta ”Dunavas 
pamatskolas pārveide par 
daudzfunkcionālu izglītības, 
kultūras un sociālā atbalsta 
centru” ietvaros no šī gada 
31. maija līdz 11. jūnijam 

Dunavas pamatskolā notika Vasaras aka-
dēmija, kurā piedalījās 23 skolēni. Desmit 
dienas bērniem bija lieliska iespēja lietderī-
gi, radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku, 
pilnveidoties garīgi un fiziski, attīstīt pras-
mes darboties individuāli, 
grupā un kolektīvā, kā arī 
iegūt jaunus draugus.

Sporta dienā skolotāja 
U.Auzāna vadībā skolēni 
apguva florbola, novusa, 
galda tenisa spēles pama-
tus, notika šautriņu meša-
nas turnīrs. Ikviens varēja 
pamēģināt projekta ietvaros 
iegādātā velotrenažiera dar-
bību un pārbaudīt pulsa un 
citu medicīnisko parametru 
atkarību no slodzes. 

Radošajā darbnīcā 
kopā ar Izglītības iniciatīvu 
centra pasniedzējām S. Kr-
aukli un L.Vērzemnieci sko-
lēni sacerēja, ilustrēja katrs savu grāmatu 
un izgatavoja matemātiskās, burtu un vārdu 
un atjautības spēles. Bērni kopīgi uzrakstī-
ja un noformēja divas grāmatas –„Mākoņu 
grāmata”, „Par laimi un nelaimi”.

Dabaszinātņu eksperimentu dienā bija 
iespēja iepazīt fizikas, ķīmijas un matemāti-
kas likumu darbības principus dzīvē, veikt 
eksperimentus un izdarīt secinājumus. 
Skolēni veica „Ūdens pilītes ceļojumu”, 
pārbaudīja, vai gaisam ir svars, gatavoja 
lidmodeļus un vērtēja to lidojuma kvalitā-
ti, mērīja un aprēķināja koka, cilvēka ēnas 

garumu, koka garumu, tajā nekāpjot. Ar 
skolēniem kopā eksperimentēja A.Vēvere, 
J.Semjonovs, V.Knipste, A.Liopa.

Intelektuālo spēļu dienā bija iespēja 
pārbaudīt savas zināšanas, atjautību, spēlē-
jot par projekta līdzekļiem iegādātās spēles: 
”Monopols”, „Upwords”, „Genial” , „Sestais 
ņem!” un citas. Ar īpašu aizrautību vecāko 
klašu skolēni spēlēja „Monopolu”, bet ma-
zākajiem vislabāk patika „Reiz bija” un „Vai 
tu esi gudrāks par piektklasnieku?’. 

„Mazā pavārmākslas skola” notika kopā 

ar skolotāju Ainu Vēveri. Vasaras akadēmijas 
dalībnieki paši vārīja zupu un kompotu, ga-
tavoja salātus, cepa pīrāgus, klāja galdu. Ik-
vienam bija iespēja darboties skolas virtuvē. 
Sagatavoto ēdienu bija tik daudz, ka dalīb-
nieki varēja uzaicināt uz degustāciju skolas 
darbiniekus. Pašiem gandarījums, lepnums 
un prieks, ka garšoja patiešām labi.

Mākslinieciskās jaunrades dienā notika 
plenērs – gleznošana brīvā dabā un deko-
rāciju aplikācijas tehnikā gatavošana skolas 

turpinājums 6.lpp.
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Salaveča veltes izdalītas…

Noslēdzies pirmais NVO iniciatīvu konkurss Jēkabpils novadā

skatuves noformēšanai. Kopīgi tika noformē-
ta zāle 9. klases izlaiduma sarīkojumam. Ar 
skolēniem darbojās skolotāja G. Auzāne.

Vēl vasaras akadēmijas dalībnieki de-
vās pārgājienā, lai kopā ar Dunavas pagasta 
bijušo bibliotekāri I. Ruļuku apskatītu centra 
un tā tuvākās apkārtnes kultūrvēsturiskās 
vietas – pieminekli represētajiem, veco sko-
lu, dzirnavas, plostnieku pieminekli, redzētu 
lieljaudas tehniku z/s „Dzērves”. Katram bija 
iespēja parādīt arī savas zināšanas un krāt 
uzlīmītes dalībnieka kartē. Savukārt kopā ar 
skolas direktoru U.Vārslavānu skolēni apmek-
lēja J. Stankeviča un L. Stikāna mājas, kurās 
iepazinās ar savāktajiem novadpētniecības 
materiāliem, guva priekšstatu par materiālu 
vākšanas metodiku un sistematizēšanu, pa-
pildināja zināšanas par sava pagasta vēsturi.

Šīs dienas aizritēja, aktīvi darbojoties, 
sportojot, spēlējot un iegūstot jaunus drau-
gus. Lūk, pašu dalībnieku domas: „es esmu 
ļoti apmierināta ar šādi pavadīto laiku. Man 
ļoti patika pārgājiens, intelektuālo spēļu die-
na”; „Vasaras akadēmija – jauks pasākums, 

turpinājums no 5.lpp. kurā labi pavadīju 
laiku. Būtu labi, ja no-
tiktu arī nākamvasar”; 
„vislabāk patika sporta 
diena, jo mums tagad 
skolā ir novuss, galda 
teniss, iespēja spēlēt 
florbolu”; „Vasaras 
akadēmija varētu no-
tikt katru gadu. Pusdie-
nas bija garšīgas, un 
es pa dienu nenoguru. 
Vēl es uzzināju daudz 
ko interesantu „Arkli-
ņos” pie L.Stikāna. 
Bija jautri, iemācījos 
gatavot pīrāgus”; „es uztaisīju lietus stabuli, 
nākamajā naktī bija negaiss, laikam tā tomēr 
darbojas”; „uzrakstīju sava vārda grāmatu, 
tā man izdevās skaista”.

Bijām lepni, ka, Vasaras akadēmijai 
sākoties, mūs sveica Jēkabpils novada iz-
pilddirektors J.Subatiņš, bet noslēgumā 
uzrunāja un apliecības par piedalīšanos 
izsniedza novada domes priekšsēdētājs 
E. Meņķis. Vasaras akadēmijas dalībnieku 

vārdā liels paldies E.Urbānei par garšīga-
jām pusdienām, šoferītim A. Vuškānam par 
aizvizināšanu ekskursijā, visiem skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem par palīdzību 
nodarbību norisē un telpu sakopšanā, Duna-
vas pagasta pārvaldei par atbalstu. Saulainu 
visiem vasaru!

A. Liopa, 
Vasaras akadēmijas vadītāja

Šī gada 19. Maijā tika izskatīti Jēkabils 
novada biedrību iesniegtie projekti 2010. gada 
iniciatīvu konkursam. Kopumā tika iesniegti 
deviņi projekti, un atbalstu saņēma astoņi no 
tiem. Konkursā tika atbalstīti šādi projekti:

Biedrības „Pavadiņa” projekts – ar fi-
nansējumu Ls 130,- Biedrība „Pavadiņa” šai 
projektā iegādāsies materiālus rokdarbu darb-
nīcām un organizēs šo darbnīcu norisi Duna-
vas pagasta Sudrabkalnā, bijušās Daugavas 
skolas telpās.

Biedrības „Saime” projekts – ar finan-
sējumu Ls 145,-. Biedrība „Saime” organizēs 
pērļošanas un citu dekoratīvās mākslas veidu 
darbnīcas Rubenes pagasta Slatē, bijušās Sla-
tes skolas telpās..

Biedrības „Cerību logi” projekts – ar 
finansējumu Ls 124,-. Biedrība „Cerību logi” 
organizēs pasākumus ģimenēm un bērniem 

Kalna pagasta Dubultu ciematā, par piešķirto 
finansējumu iegādāsies attīstošās spēles.

Biedrības „Dignājas mazpulks” pro-
jekts „Mācies dot un ņemt” _ ar  finansējumu 
Ls 197,-. „Dignājas mazpulks” organizēs trīs 
radošās darbnīcas ar plašu saturu – tur ietilps 
gan vides objektu veidošana, gan sporta un 
latviskās dzīvesziņas aktivitātes, gan pašu iz-
audzētā gadatirgus, gan arī spēles un rotaļas. 

Biedrības „Sēļu pūrs” projekts  „Daba 
mums – mēs dabai” _ ar finansējumu Ls 
230,-. Biedrība „Sēļu pūrs” šī gada 5. jūnijā Za-
sas sporta laukumā organizēs pasākumu bēr-
niem un jauniešiem – tur notiks putnu būrīšu 
izgatavošana, koka skulptūru apstrāde, vaska 
batikas izgatavošana, ēdiena gatavošana. 

Biedrības „Ābeļzieds” projekts – ar 
finansējumu Ls 200,-. Biedrība „Ābeļzieds” 
Ābeļu pagasta Brodu ciemā iekārtos bērnu ro-

taļlaukumu.
Biedrības „Noskaņa” projekts „Ar at-

vērtu sirdi un prātu – vienmēr jauni!” – ar 
finansējumu Ls 234,-.  Biedrība „Noskaņa” 
Zasas pagasta senioriem organizēs datorap-
mācības un rokdarbu nodarbības, dosies 4 
pieredzes apmaiņas braucienos un sagatavos 
dāvinājumu vecajiem cilvēkiem un sociālā ris-
ka ģimeņu bērniem.

Biedrības „Ūdenszīmes” projekts „Sie-
na dienas” _ ar finansējumu Ls 240,-. Bied-
rība 2010. gada 30. jūnijā – 3. jūlijā Rubenes 
pagasta Kaldabruņas skolā organizēs Siena 
skulptūru plenēru un tā noslēguma pasāku-
mu.  

Vēlēsim veiksmi visos pasākumos, un 
aktīvi piedalīsimies biedrību iniciatīvās! Par to 
norisi varēsim lasīt gan šajā, gan turpmākajos 
“ Ļaudis un darbi” numuros. 

Pērļošanas nodarbības:
1. 28.06.2010.
2. 30.06.2010.
3. 02.07.2010.
4. 05.07.2010.
5. 07.07.2010.
6. 09.07.2010.
7. 12.07.2010.
8. 14.07.2010.

Biedrība „Pavadiņa” aicina uz rokdarbu nodarbībām 
Dunavas pagasta Sudrabkalnā, Daugavas skolā

Nodarbību sākums plkst. 13.00 

Adīšanas nodarbības:
1. 19.07.2010.
2. 21.07.2010.
3. 23.07.2010.
4. 26.07.2010.
5. 28.07.2010.
6. 30.07.2010.

Konkurss 
Konkursa “Jēkabpils novada sakoptā-

kais pagasts 2010”  norises laika grafiks:  
Kalna pagasts
     Trešdien, 30. jūnijā no 8.00 līdz 12.30
Leimaņu pagasts
     Trešdien, 30. jūnijā no 13.00 līdz 17.00
Ābeļu pagasts
     Ceturtdien, 1. jūlijā no 8.00 līdz 12.30
Dignājas pagasts
     Ceturtdien, 1. jūlijā no 13.00 līdz 17.00
Rubenes pagasts
     Piektdien, 2. jūlijā no 8.30 līdz 15.00
Dunavas pagasts
     Otrdien, 6. jūlijā no 8.00 līdz 12.30
Zasas pagasts
     Otrdien, 6. jūlijā no 13.00 līdz 17.00
Lai gaišs vasaras saulgriežu  prieks pava-

da sētu, parku, dārzu un iestāžu sakopšanas 
darbus! 

Vairāk informācijas var saņemt no nodarbību vadītājas Intas Vindules – t. 28374423, 
intavindule@inbox.lv 

Nodarbību norise notiek ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu.
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Biedrība „Ūdenszīmes” jau trešo 
gadu pēc kārtas aicina apmeklēt rado-
šu, zaļu un sirsnīgu notikumu

„Siena dienas” no 2010 . gada 30. 
jūnija  līdz 3. jūlijam

Jēkabpils rajona Rubenes pagas-
ta Kaldabruņas skolas ābeļdārzā.

No 30. jūnija plkst. 11.00 līdz 3. jū-
lija pusdienlaikam – siena skulptūru vei-
došanas plenērs – radošā darbnīca. Plenērā 
aicināti piedalīties visi, kam vien ir interese 
atklāt un pilnveidot savus talantus, gūt ie-
dvesmu un iemācīties kaut ko jaunu. Kopā ar 
mums darbosies un padomus dos – Latvijas 
Dārzu biedrības pārstāve Inita Šteinberga, 
Aknīstes Bērnu un jauniešu centra peda-
goģe Elza Poriete, kā arī citi mākslinieki un 
mākslas studenti.

Dalība plenērā ir bezmaksas, skulptūru 
veidotājiem un palīgiem nodrošināsim dar-
bam nepieciešamos materiālus; iespēju ro-
bežās – arī tēju, limonādi un maizītes. 

Ja vēlaties ierasties uz vairākām dienām 
– ir nakšņošanas iespējas Kaldabruņas sko-
las telpās vai arī teltīs. Līdzi jāņem guļammai-
si, matracīši un sedziņas – atbilstoši savām 
prasībām pēc komforta.

3. jūlijā plkst. 16.00  – „Siena die-
nu” noslēguma pasākums:

Siena skulptūru izstādes atklāšana;
Labāko darbu autoru apbalvošana;
Mājamatnieku darbu izstāde – 
pārdošana; 
Koncerts ar senās mūzikas ansambļa 

„Obscurus Orbis”, folkloras kopas „Kāre”, 
Rubenes pagasta deju kolektīva „Rasa”  un 
Dignājas tautas teātra piedalīšanos.

Plenēra laikā izveidoto darbu izstāde 
būs apskatāma Kaldabruņas skolas ābeļdār-
zā līdz 2010. gada 20. septembrim. Izteiks-
mīgākos un kvalitatīvākos darbus iekļausim 
topošajā Pļavas muzeja ekspozīcijā.

Siena dienas

Pasākumu atbalsta:

 Jēkabpils novada pašvaldība 

Ar jautājumiem un ierosinājumiem lū-
dzam vērsties pie

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

Īpaši – visi gaišie, darbīgie cilvēki no 
Kaldabruņas, Rubeņiem, Slates, Aknīstes 
un citām Latvijas vietām!  

Neraugoties uz tiešām nozīmīgo at-
balstu, šogad mums ir liels lūgums – siena 

skulptūras ir liela izmēra, un to pagatavoša-
nai nepieciešams vērā ņemams daudzums 
auklu, striķu un drātiņu un aukliņu. Ja kādam 
ir iespēja ziedot šos materiālus – tie var būt 
lietoti, derēs arī stiprāka dzija – būsim ļoti, ļoti 
pateicīgi, un noteikti pieminēsim visus ziedo-
tājus publikācijās! 

Vēl – mūsu atrašanās vietas karte, kā arī 
fotogalerija no iepriekšējo gadu pasākumiem 
apskatāma mājaslapā: www.udenszimes.lv 

Šogad Jēkabpils mākslas skolas Zasas fi-
liāli absolvējuši un noslēguma darbus aizstāvē-
juši 7 audzēkņi: Agrita Puķīte (Zasas pag.), Laila 
Tauriņa, Zane Stūrīte (Leimaņu pag.), Sintija Īvā-
ne, Sindija Okmane, Indra Dāboliņa (Rubenes 
pag.), Dagnija Krukovska (Dignājas pag.). 

Audzēkņu darbi novērtēti tikai ar atzīmēm 
“teicami” un “izcili”. Lielākā daļa bērnu saņēma 
arī goda diplomus par teicamām sekmēm. 

Par padarīto prieks gan skolotājam, gan 
audzēkņiem un viņu vecākiem. Noslēguma dar-
bus var aplūkot Zasas filiāles telpās visu vasaru, 
bet diplomdarbu fotogrāfijas redzamas novada 
mājas lapā. 

Arī nākamajā mācību gadā ceram uz kuplu 
mākslas skolas apmeklējumu. Ja kāds vēl nav 
paspējis pieteikties, to vēl var izdarīt līdz augus-

Mākslas skolā
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tam pa tel. 26557249 vai anda.svarane@gmail.
com. Bērnus gaidām no visiem novada pagas-
tiem.

Īpaši gribu pateikties visiem čaklajiem au-
dzēkņiem par interesantajiem darbiem, vecā-
kiem par nopietno attieksmi, jo šogad mācību 
maksa ir nedaudz paaugstināta. Mācību mate-
riālu iegādē ļoti palīdz Jēkabpils novads, katram 
no audzēkņiem piešķirot 6 LVL mācību materiā-
lu nodrošināšanai. Pateicoties tam, mūsu filiāle 
ir ar labu materiālo bāzi un var kvalitatīvi realizēt 
programmu. 

Atgādinu vecākiem, kuri nav nomaksā-
juši mācību maksas parādus, to izdarīt līdz 
š.g.1.augustam. Jums jāsaprot, ka starp māks-
las skolu un vecākiem pastāv līgums, kura nosa-
cījumi ir jāpilda. Bērnam, kurš cītīgi apmeklē no-
darbības, nav jācieš vecāku bezatbildības dēļ. 

Visiem vēlu vasarā labi atpūsties, nedaudz 
pazīmēt un pagleznot, 

lai septembrī atkal tiktos!

Anda Svarāne

Ceturtdien, 1. jūlijā, pl. 14 00 ar svinīgu 
lentas griešanu un plašu pasākumu tiks Kal-
na pagastā tiks atklāts nodibinājuma „Mār-
tiņa Fonds” izveidotais bērnu rehabilitācijas 
centrs „Dūjas”. 

Atklāšanas koncertā priekšnesumus 
sniegs Latvijā atzīti un arī pasaules slavu gu-
vuši mākslinieki – Sergejs Jēgers un Sonora 
Vaice, uzstāsies bērnu vokālais ansamblis 
„Knīpas un knauķi”, Strazdumuižas internāt-
skolas bērnu ansamblis, spēlēs arī Nacionā-
lo bruņoto spēku orķestris. Pasākumu vadīs 
Valters Krauze, cienastu viesiem gatavos 
centra patrons Mārtiņš Rītiņš. Ar savu līdz-
dalību šo pasākumu pagodināt apsolījis arī 
Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Vērs durvis Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrs „Dūjas” 
Gandrīz tūlīt pēc atklāšanas „Dūjās” 

sāksies aktīva darbība –
No 10. līdz 18. jūlijam notiks Psiholo-

ģiskās atveseļošanās kūre bērniem un viņu 
vecākiem, kurā piedalīsies bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem no visas Latvijas.

Augusta mēnesī – divas Sergeja Jēge-
ra radošās darbnīcas Jēkabpils un Krustpils 
novadu bērniem.

Dalībnieku atlase šīm darbnīcām noti-
ka 1. jūnijā Jēkabpils mūzikas skolā, uz to 
bija ieradušies 58 dalībnieki. Iepazīšanās ar 
bērniem un viņu talantiem ilga vairāk nekā 
četras stundas, jo katram tika veltīts pietie-
kami daudz uzmanības. Iespējas piedalīties 
radošajās darbnīcās būs talantīgākajiem no 

viņiem. 
Papildus radošajām darbnīcām augusta 

mēnesi, šī gada laikā notiks vēl divas – ok-
tobrī un decembrī.

Mārtiņa Fonda vadība no sirds patei-
cas visiem, kuri palīdzēja tapt „Dūjām” un 
sniegt atbalstu bērniem – Jēkabpils novada 
pašvaldībai, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, 
Kalna pagasta pārvaldei, Mārtiņam Rītiņa, 
SIA „Knauf”, SIA „ Jēkabpils PMK”, viesnī-
cai „ Radison”, Rotari kluba, Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecībai Latvijā, SIA „AMB”, SIA 
„Rīgas Miesnieks”, SIA „Elektrolux” un SIA 
„Celtniecības produkti”, fondam “Spārni”, kā 
arī visiem privātajiem ziedotājiem. 

Lasīšanas gada ietvaros Rubeņu bibliotēka aicināja savus 
lietotājus, novada iedzīvotājus un viesus piedalīties akcijā „Es 
lasu. Tu lasi. Mēs lasām”,  fotografējot lasošus bērnus, sievas, 
vīrus, radus, draugus, kaimiņus un iesūtot 
savas fotogrāfijas.

Līdz 31. 
maijam iesūtī-
tas vairāk nekā 
20 fotogrāfijas ar 
lasītājiem, pub-
licējam gan tikai 
pāris – jo košā 
vasara aicina lasīt 
Jāņuzāles un pir-
mās zemenes!

Noslēgusies akcija „Es  lasu. Tu lasi. Mēs lasām”
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Ābeļu pagastā 
07.06. –  21.06. Ābeļu bibliotēkā  Ābeļu pamatskolas au-
dzēkņu zīmējumu izstāde.
22.06. plkst. 14.00 laukumā  pie Ābeļu pagasta pārvaldes 
Jāņu dienas ielīgošana „Uzziedēja papardīte”(Ugunskurs, 
Jāņu dziesmas kopā ar pagasta pašdarbības kolektīviem, 
Līgu un Jāņu sveikšana) 
plkst. 18.00 Ābeļu pamatskolā  Kaspara Antesa koncerts 

Zasas pagastā 
13.06. plkst. 19.00 9.klases izlaidums ,plkst.22.00 Balle 
Spēlē: grupa „Daugavieši”
19.06. plkst. 19.00 12.klases izlaidums, 22.00 Balle kopā ar 
Viesturu un Co
23.06. plkst. 20.00 Zasas parka estrādē Līgo pasākums
Uzvedums ar jautrām dziesmām un dejām „Tā precas 
latvieši”
Jāņuguns aizdegšana un Līgo dziesmu dziedāšana
Balle: Spēlē – Viesturs un Co 

Leimaņu pagastā 
22.06. plkst. 20.00 Tautas namā Sēlpils dramatiskā kolektī-
va izrāde E. Zālīte „Maldu Mildas sapņojums”
Pēc izrādes parkā jautra Līgo svētku ieskandināšana 
kopā ar grupu „Leivēri”(Madona) 

Rubenes pagastā 
21.06. plkst. 15.00 Rubenes parkā Jāņu ieskandināšana 
(Līgu un Jāņu vainagu pīšana un līgo dziesmu dziedāšana 
ar folkloras kopu „Kāre”) 
21.06. – 23.06. konkurss „Latviskā  Jāņuguns”
23.06. Slatē Vecāru šķūnī tradicionālā Līgo balle kopā ar 
grupu „Daugavieši” 

Dunavas pagastā 
19.06. Dunavas skolā  Jāņu ielīgošanas pasākums
plkst. 19.00 Koncerts. 
Koncertā  piedalās Gita Auziņa-Muižniece
plkst. 22.00 Balle kopā  ar Ģitu Auziņu-Muižnieci 

Rubenes pagasts 
10.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē  Z.Zundes 
muzikāla komēdija „Trīs grašu omlete”
Muzikālo omleti piedāvā – Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, 
Andris Daņiļenko, Zigurds Neimanis
23.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē šlāgermūzi-
kas festivāls „Mazā  ziņģe”
Īpašie viesi – LNT dziedošo ģimeņu šova dalībnieki – 
Igauņu ģimene
Plkst. 23.00 „Lielā  vasaras zaļumballe” Spēlē: Inga un 
Normunds (Rēzekne) un grupa „Patrioti LG” 

Zasas pagasts 
03.07. plkst.18.00  kultūras namā Zasas v- skolas salido-
jums.
plkst. 22.00 Balle kopā  ar grupu „Daugavieši”
16.07. plkst. 22.00  kultūras namā AJV grupas diskotēka
20.07. plkst. 20.00 kultūras namā J.Streičš filma „Rūdolfa 
mantojums”
* jūnijā  un jūlijā Zasas bibliotēkā  izstāde „Klusā daba” 

Dunavas pagasts 
31.07. plkst. 12.00 pie Daugavas plostnieku piemiņas 
akmens Jēkabpils novada saimnieku un saimnieču diena- 
zemnieku saiets. 

Novada pasākumi  
jūnijā un jūlijā 

Kuriet lielu Jāņuguni pašā Jāņu vakarā!  
Jāņa bērni nosaluši, Jāņa zāles lasīdami.

Visvairāk izplatītā tradīcija Jāņos ir jāņuguns dedzināšana. 
To parasti dedzināja kāda augstāka kalna galā, lai liesmas apspī-
dētu plašu apkārtni, ietekmētu laukos auglību un pasargātu no 
visādiem ļaunumiem un slimībām.

Sagaidot Jāņu dienu Rubenes pagastā tradicionāli tiek rīkots 

konkurss 
“Latviskā Jānuguns” 

Mūsu mērķis aicināt pagasta iedzīvotājus sarosīties savā 
sētā sakopjot un pušķojot māju vai svētku svinēšanas 

vietu. Lieciet lietā savu izdomu un droši darbo-
jieties veidojot Jānuguni (ugunskuru).

Formas izvēle – brīva! 

Lai veicas gatavošanās vislatviskāka-
jiem svētkiem – Jāņiem!

Gaidīsim pieteikumus konkur-
sam līdz 21. jūnijam.

Kontakttālruņi – 65228195; 
m.t. 26671801 (Inta) 

31. jūlijā plkst.12.00

Saimnieku un saimnieču diena 
– zemnieku saiets  

Dunavas pagastā  
pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens  

 
Parādes brauciens (pulcēšanās braucienam pie Dunavas vecās 
skolas no 11.30)(piedalās pagastu komandas)
Saimnieču garais galds (sagatavo prezentācijai un degustācijai 
savu produkciju)
Pasākuma  atklāšana un parādes pieņemšana   
Komandu dižošanās – saimnieki iepazīstina ar spēkratiem, darbarī-
kiem. Saimnieces iepazīstina ar savu kulināro meistardarbu.
Vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

Vizuālais noformējums 
   Atpazīstamība (plakāti, saukļi...utt.) 
      Atraktivitāte 

Novada raibā zupa (zupas vārīšanā piedalās no katra pagasta 
viena saimniece)
Saimniekošanas jestrākā  daļa

Čaklās bitītes  
   Precīzākā acs  
      Taisnākā roka 
         Godos iešana 
            Garākā elpa 

Launags (aicinām pie kopējā  zupas katla un novada raibās 
zupas baudīšanas)

plkst. 16.00 – apbalvošana un saimnieku un saimnieču dienas 
koncerts (koncertā piedalās novada pašdarbības kolektīvi un viesi)
plkst.  20.00 – saimnieku un saimnieču lustes kopā ar „Santu 
Kasparsoni”, īpašais viesis – Juris Ostrovskis no „Patrioti LG” 
Vērtēšanas komisijas izveidošanai lūdzam izvirzīt no katra pagasta 

vienu kandidatūru līdz 15.07. 
rakstot uz e –pastu: novads@jekabpilsnovads.lv

Informācija par pasākumu: 
dunavaskn@inbox.lv  m.t. 29726110 (Anita)
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Vasaras saulgriežu sveicienus 
no pašvaldības saņem 
mūsu novada 
Jāņi un Līgas!
   Ābeļu pagastā
 
Dzene Līga
Ozoliņa Līga
Puķīte Līga
Rijniece Līga
Svirska Līga
Vecumniece Līga
 
Akmens Jānis
Akmens Jānis
Augškalns Jānis
Avotiņš Jānis
Beķeris Jānis
Bisāns Jānis
Bisāns Jānis
Blumbeks Jānis
Blumbergs Jānis
Erdlāns Jānis
Guģis Jānis
Jasis Jānis
Kalniņš Jānis
Kirilovs Jānis
Krasovskis Jānis
Krilovs Jānis
Kudliška Jānis
Kuzmičs Jānis
Lapiņš Jānis
Lapsa Jānis
Lazdāns Jānis
Liepsalde Jānis
Malakovskis Jānis
Mikitanovs Jānis
Pagasts Jānis
Pagasts Jānis
Petrovskis Jānis
Pojasņikovs Jānis
Pudņiks Jānis
Radvils Jānis
Reinfelds Jānis
Rimeicāns Jānis
Saulītis Jānis
Sils Jānis
Svilpe Jānis
Tauriņš Jānis
Urtāns Jānis
Veips Jānis
Zobens Jānis
Žagars Jānis

 Dunavas pagastā

Arzova Līga
Baltmane Līga

Marcinkeviča Līga
Miezīte Līga
Navicka Līga
Purple Līga
Salde Līga
Stahovska Līga
   
Aiza Jānis
Aliks Jānis
Bernāns Jānis
Brakovskis Jānis
Bremers Jānis
Cirsis Jānis
Dāboliņš Jānis
Dombrovskis Jānis
Gutarevičs Jānis
Joničenoks Jānis
Jukša Jānis
Kavinskis Jānis
Kavinskis Jānis
Kokins Jānis
Krēsliņš Jānis
Kucins Jānis
Kursītis Jānis
Kusiņš Jānis
Ķimsis Jānis
Ķiploks Jānis
Miezītis Jānis
Nešpors Jānis
Nihnedovičs Jānis
Ošāns Jānis
Peders Jānis
Petrovskis Jānis
Pudāns Jānis
Raubišķis Jānis
Rubenis Jānis
Ruļuks Jānis
Ruļuks Jānis
Ruļuks Jānis
Salde Jānis
Savickis Jānis
Seglērs Jānis
Semjonovs Jānis
Stahovskis Jānis
Stankevičs Jānis
Stikāns Jānis
Strangats Jānis
Šulte Jānis
Tomiņš Jānis
Ūbelis Jānis
Vilkājs Jānis
Vilkājs Jānis
Virbulis Jānis
Zdanovskis Jānis
Zubrickis Jānis

Matrosova Līga
Orlova Līga
Rancāne Līga
Vētra Līga
Vībāne Līga
  
Andrijausks Jānis
Antonevičs Jānis
Audzītis Jānis
Audzītis Jānis
Āriņš Jānis
Barovskis Jānis
Barovskis Jānis
Bērziņš Jānis
Bite Jānis
Britāns Jānis
Bružuks Jānis
Butāns Jānis
Celmārs Jānis
Dadeika Jānis
Dadeika Jānis
Daudzvārds Jānis
Daukste Jānis
Dilāns Jānis
Dimparāns Jānis
Eriņš Jānis
Gabranovs Jānis
Gercāns Jānis
Glinskis Jānis
Godļevskis Jānis
Grauzs Jānis
Gutbergs Jānis
Hasanovs Jānis
Homa Jānis
Joškāns Jānis
Juhnevičs Jānis
Kārkliņš Jānis
Kļavinskis Jānis
Kokins Jānis
Kokins Jānis
Kokins Jānis
Kokins Jānis
Kozuliņš Jānis
Krištobāns Jānis
Krūmiņš Jānis
Lejnieks Jānis
Lejnieks Jānis
Liepiņš Jānis
Liepiņš Jānis
Ludāns Jānis
Ludāns Jānis

Ludāns Jānis
Ļūļa Jānis
Markots Jānis
Meņķis Jānis
Nerets Jānis
Orste Jānis
Prodišķis Jānis
Prodišķis Jānis
Račkovskis Jānis
Rancāns Jānis
Rancāns Jānis
Skrebis Jānis
Skreivers Jānis
Smiltnieks Jānis
Svarāns Jānis
Ščegalkovs Jānis
Šnikers Jānis
Tomāns Jānis
Upenieks Jānis
Ūbelis Jānis
Vecums Jānis
Vēveris Jānis
Vilcāns Jānis
Vildneris Jānis
Vībāns Jānis
Vībāns Jānis
Voitišķis Jānis
Zalāns Jānis
Zariņš Jānis
Zariņš Jānis
Zemņickis Jānis
Zubrickis Jānis

Dignājas pagastā

Daģe Līga
Mašinska Līga

Leimaņu pagastā 

Lapiņa Līga
Lācīte Līga
Ločmele Līga
Orste Līga
Ručevska Līga
Tabunova Līga
Tumša Līga
Vilcāne Līga
Vilne Līga
  
Audriņš Jānis
Bernāns Jānis
Bite Jānis
Bruks Jānis
Dzenis Jānis
Eglītis Jānis
Girons Jānis
Goldbergs Jānis
Ivanovskis Jānis
Kalējs Jānis
Krimko Jānis
Krišjānis Jānis
Kuņickis Jānis
Lazda Jānis
Lazdiņš Jānis
Magone Jānis
Mārāns Jānis
Miglāns Jānis
Pormalis Jānis
Rubins Jānis
Ručevskis Jānis
Rukmanis Jānis
Rukmanis Jānis
Skujiņš Jānis
Spēks Jānis
Spule Jānis
Striks Jānis
Stūrītis Jānis
Sviklis Jānis
Tabunovs Jānis
Tronka Jānis
Tumšs Jānis
Turaks Jānis
Vībāns Jānis

Zasas pagastā

Dadeika Līga
Dimparāne Līga
Godļevska Līga
Gribuška Līga
Kalvīte Līga

Muša Līga
Stroža Līga
Stūrniece Līga
Upeniece Līga
   
Aizporietis Jānis
Bokāns Jānis
Bružuks Jānis
Cielava Jānis
Grebežs Jānis
Greiselis Jānis
Grigorjevs Jānis
Jaudzems Jānis
Jurgevičs Jānis
Kusiņš Jānis
Ļūļāks Jānis
Mašinskis Jānis
Mašinskis Jānis
Mikulāns Jānis
Mīkulis Jānis
Mīkulis Jānis
Muša Jānis
Ņikiforovs Jānis
Pastars Jānis
Pastors Jānis
Raginskis Jānis
Raubiška Jānis
Raubiškis Jānis
Rožkalns Jānis
Semjonovs Jānis
Spravnieks Jānis
Stūrnieks Jānis
Stūrnieks Jānis
Šalkovskis Jānis
Upenieks Jānis
Vilcāns Jānis
Vildners Jānis
Voičonoks Jānis
Vuškāns Jānis
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Zalaks Jānis
Zeltiņš Jānis
Zigats Jānis

Kalna pagastā

Ērgle Līga
Kalneja Līga
Linde Līga
Vasjurina Līga
Verbicka Līga
Vītola Līga
   
Aizupietis Jānis
Amols Jānis
Avotiņš Jānis
Baltrūns Jānis
Blākšenieks Jānis
Briedis Jānis
Buculāns Jānis
Bušs Jānis
Dorobļajs Jānis
Dzenis Jānis
Endzelis Jānis
Ērglis Jānis
Gaidis Jānis

Tretjaks Jānis
Ugriks Jānis
Uzoliņš Jānis
Vasjurins Jānis

Rubenes pagastā

Astahovska Līga
Ārgule Līga
Bērziņa Līga
Bite Līga
Dambrāne Līga
Daudzvārde Līga
Jurķe Līga
Malāne Līga
Okmane Līga
Radiņa Līga
Romaščenko Līga
Setkovska Līga
Stepāne Līga
Zālīte Līga
  
Apels Jānis
Asmis Jānis
Baltbārzds Jānis
Baltmanis Jānis
Baltmanis Jānis

Grauziņš Jānis
Grīva Jānis
Jakovļevs Jānis
Jasāns Jānis
Jasinovičs Jānis
Krūmiņš Jānis
Leitietis Jānis
Liepkalns Jānis
Lūsis Jānis
Matuļonis Jānis
Minkevičs Jānis
Misters-Mistris Jānis
Misters-Mistris Jānis
Morozovs Jānis
Nazarovs Jānis
Ozoliņš Jānis
Ozols Jānis
Priedītis Jānis
Pupiņš Jānis
Radiņš Jānis
Razumovskis Jānis
Reimanis Jānis
Rožkovs Jānis
Rudzāts Jānis
Rugainis Jānis
Stradiņš Jānis

Baltmanis Jānis
Baltmanis Jānis
Bērziņš Jānis
Burmeisters Jānis
Daudzvārds Jānis
Daudzvārds Jānis
Dūna Jānis
Efneris Jānis
Eglītis Jānis
Fadejevs Jānis
Gailītis Jānis
Geidāns Jānis
Grauziņš Jānis
Gremze Jānis
Jankovskis Jānis
Jirgensons Jānis
Jurķis Jānis
Kancāns Jānis
Kantāns Jānis
Karpačevs Jānis
Kažoks Jānis
Klišāns Jānis
Kokmanis Jānis
Kolliņš Jānis
Konopeckis Jānis
Kriškāns Jānis

Kuklis Jānis
Kuklis Jānis
Kuzņecovs Jānis
Kūliņš Jānis
Lazda Jānis
Lazdiņš Jānis
Liepiņš Jānis
Mačulāns Jānis
Meļnovs Jānis
Milancejs Jānis
Naglinskis Jānis
Naglinskis Jānis
Navickis Jānis
Okmanis Jānis
Okmanis Jānis
Okmans Jānis
Ostrovskis Jānis
Ozoliņš Jānis
Pāvilāns Jānis
Plānis Jānis
Pudāns Jānis
Putraims Jānis
Raubišķis Jānis
Raubišķis Jānis
Raups Jānis
Rācenis Jānis

Rimeicāns Jānis
Rimša Jānis
Riška Jānis
Romaščenko Jānis
Rubļevskis Jānis
Rūrāns Jānis
Skrējāns Jānis
Spēks Jānis
Sproģis Jānis
Strēlnieks Jānis
Strods Jānis
Štolnieks Jānis
Upītis Jānis
Upmins Jānis
Valainis Jānis
Vanaģelis Jānis
Vargulevičs Jānis
Vasiļevskis Jānis
Vaskis Jānis
Vāsulis Jānis
Vāsulis Jānis
Vāvere Jānis
Viliškis Jānis
Virbulis Jānis
Zālītis Jānis
Zālītis Jānis

Sākot ar 2009. gada 1. jūliju likuma „Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk –likums)  
noteica, ka fiziskai personai gūstot ienākumu no 
savvaļas ogu, sēņu un savvaļas ārstniecības au-
giem un ziediem ir jāmaksā iedzīvotāju ienāku-
ma nodoklis. Fiziskai personai maksāt iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli no gūtajiem ienākumiem 
iespējams izvēlēties trijos veidos:

1) ja fiziskā persona nododot juridiskai 
personai savvaļas ogas, sēnes un savvaļas 
ārstniecības augus un ziedus, pirms ienākuma 
izmaksas juridiskā persona ietur iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli (likuma „Par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli” 17. panta 10.3 daļu) piemērojot 
nodokļa 26% likmi. Likums  paredz, ka ieturot 
nodokli no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas 
ārstniecības augu un ziedu vākšanas ienākuma, 
pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās 
summas atskaita izdevumus, piemērojot izdevu-
mu normu 60 procentu apmērā no izmaksāja-
mās summas;

2) ja fiziskā persona pašrocīgi tirgo savva-
ļas sēnes, ogas vai savvaļas ārstniecības augus 

un ziedus, iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā 
rezumējošā kārtībā. Tas nozīmē, ka par gūta-
jiem ienākumiem Valsts ieņēmumu dienestā jā-
iesniedz gada ienākumu deklarācija (par 2010. 
gadu līdz 2011. gada 1. aprīlim) un jānomaksā  
iedzīvotāju ienākuma nodoklis piemērojot  no-
dokļa likmi 26 %. Jāņem vērā, ka gūtajiem ienā-
kumiem gada ienākumu deklarācijā tiek piemē-
rota izdevumu norma 60 procentu apmērā, kā 
rezultātā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplie-
kami 40 procenti no gūtajiem ienākumiem; 

3) sākot ar 2010. gada 1. janvāri normatīvie 
akti fiziskām personām piedāvā minēto ienāku-
mu guvējiem maksāt patentmaksu saskaņā ar 
Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 
1646 „Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa 
fiziskās personas saimnieciskajai darbībai no-
teiktā profesijā, un tās apmēri”.

Patentmaksas maksātājs ir fiziska persona, 
kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesi-
jās vai vāc tirdzniecībai paredzētas dabas veltes 
– ogas, sēnes, savvaļas ārstniecības augus un 
ziedus – mežos un pļavās un kuras saimniecis-

Pēc Jāņiem, no 25. līdz 29. jūnijam Jēkabpils 
novada Slatē notiks ekspedīcija, kurā piedalīsies 
Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes studenti un pasniedzēji. 

Slate mūsdienās atrodas Jēkabpils novada 
Rubenes pagastā, kas ir kultūrvēsturiski bagāta 
un nozīmīga teritorija. Rubenes pagastā ir septiņi 
valsts aizsardzībā esoši arheoloģijas pieminekļi, 
starp kuriem arī unikālais arheoloģiskais kom-
plekss – Slates sils. Slates sils, ap 3 x 2 km liels 
meža masīvs, ir lielākais agrā (1. – 4. gs.) un vidējā 

Slatē notiks ekspedīcija
(5. – 9.gs.) dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauks 
Latvijā.   

Ekspedīcija Slatē tradicionālās kultūras un 
folkloras studentiem, kā arī ainavu arhitektūras 
studentiem būs kompleksa prakse lauka pētīju-
mos, kuras laikā tiks gūtas iemaņas dažādu in-
formācijas liecību fiksēšanā un dokumentēšanā. 
Ekspedīcijas laikā notiks Slates kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšana, vietējo iedzīvotāju folklo-
ras un dzīves stāstu pierakstīšana. Daļa ekspedī-
cijas dalībnieku veiks arī pētījumus arheoloģijas 

piemineklī – Slates silā, sijājot Ezerpurva I apmet-
nes (m.ē. I g.t. sākums) nostumto un sapostīto 
kultūrslāni.   

Lauka pētījumus Slatē atbalsta Jēkabpils no-
vada dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, AS „Latvi-
jas Valsts meži”. Projektu īsteno biedrība  starpno-
zaru mākslas grupa SERDE.

Juris Urtāns, 
dr.hist., dr. habil. art., arheologs, 

Latvijas Kultūras akadēmijas profesors,  
ekspedīcijas vadītājs

mob. tel. 29485326
e-pasts: urtans@lka.edu.lv 

Informācija fiziskām personām par sēņošanas, ogošanas vai 
savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas ienākumiem

kā darbība atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli" 11.10 pantā noteiktajām prasībām.

Fiziskā persona, kura vēlās maksāt  pa-
tentmaksu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 
attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā 10 darbdienas 
pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas da-
tuma.

Fiziska persona, kas vāc tirdzniecībai pa-
redzētas dabas veltes – sēnes, ogas, savvaļas 
ārstniecības augus un ziedus – mežos un pļa-
vās patenmaksas apmērs tiek noteikts 30 lati 
mēnesī. Persona, kura ir izvēlējusies maksāt pa-
tenmaksu ir sociāli apdrošināma persona, jo no 
patentmaksas noteikts procents tiek pārskaitīts 
uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām. 

Izvēloties maksāt patenmaksu papildus ne-
tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Svetlana Zvaigzne
VID nodokļu un muitas administrācijas

Jēkabpils nodaļas 
NMKD galvenā nodokļu inspektore
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopo 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 1000 eks.

Rūgta asara pār vaigu norit,
Rokas ceļas smilšu sauju sviest.
Nekas nav atgriežams ne rīt, ne parīt,
Tik izturēt un nesalūzt, un paciest....

No mums aizgājuši...

Heinrihs Valpēters Dunavas pagastā 
(17.11.1931. – 02.05.2010.)

Māris Ķiploks Dunavas pagastā 
(25.04.1963. – 04.05.2010.);

Nellija Līdaka Ābeļu pagastā 
(31.07.1919. – 07.05.2010.);

Stanislavs Valpēteris
Rubenes pagastā 

(20.01.1941. – 10.05.2010.);
Helēna Skrējāne Rubenes pagastā 

(04.12.1926. – 15.05.2010.);
Jānis Rukmanis Zasas pagastā 

(16.03.1924. – 18.05.2010.);
Frida Pudāne Dunavas pagastā 

(16.09.1925. – 22.05.2010.);
Alfrēds Pormalis Kalna pagastā 

(29.10.1927. – 28.05.2010.);
Jānis Mikitovs Rubenes pagastā 

(22.10.1952. – 30.05.2010.).

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Labās rokās atdošu 
skaistus, draudzīgus 

takša kucēnus.

t. 65237653, 26371457

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

Sirsnīgi sveicam Maritu Bruku un 
Tāli Žinku Leimaņu pagastā ar dēli-

ņa Toma piedzimšanu 24. aprīlī!

Visjaukākos novēlējumus sūtām 
Ivetai Baltmanei Rubenes pagastā 

ar meitiņas Elzas piedzimšanu 
9. aprīlī!

Vēlam prieku,
 laimi, veselību 

un izturību 
vecākiem!

Dzīve nav viegla
nevienam no mums
un kas par to?
Mums vajadzīga izturība
un, pats galvenais, ticība sev.
Ir jātic, ka mums piemīt
kādas dotības
un tās mēs nedrīkstam
palaist vējā
ne par kādu cenu.

  (Marija Kirī)

Šogad Jēkabpils novada skolas absolvē 59 9. 
klašu skolēni un 19. jūnijā savu izlaiduma dienu 

aizvadīs 13  Zasas vidusskolas absolventi.

Sveicam visus absolventus 
noslēdzot nozīmīgu 
Jūsu dzīves posmu!

Lai saņemtais izglītības 
dokuments ir apliecinājums 
Jūsu līdzšinējam darbam un 
atslēga nākamajam dzīves 

posmam! 
Lai drošs ir nākošais solis 

uz priekšu, tas būs ne mazāk 
skaists, bet atbildīgāks un 

sarežģītāks gan!

Jēkabpils novada dome, 
administrācija un 

Izglītības un kultūras pārvalde

Mīļš paldies Rubenes kultūras nama bērnu vokālajam ansamblim „Puķuzirņi” un tā 
vadītajai  Sandrai Radiņai  par piedalīšanos "Dziesmotajā dienā Saukā",

 komponista A. Žilinska dzimtajās mājās „Lejas-Arendzānos” 2010. gada 5. jūnijā. 
Paldies arī  viņu vecākiem, kas visus atveda uz Sauku.Patiess, mīļš tikšanās brīdis. 

Veiksmi, veselību visiem!

Velta Lāce,
bibliotekāre, pasākuma organizētāja 

Jēkabpilī 

notiks 

Jāņu ielīgošana 

Darbosies Jāņu tirdziņš un muzikālā skatuve 

Aicinām Jūs 
piedalīties ar 

savu produkciju 
Jāņu ielīgošanā Jēkabpilī!

22. jūnijā 
no plkst. 16.00 līdz 20.00 
pie t/c „Jēkabpils centrs” 
Vienības ielā 7 

Aicinām 
līdz 10. jūnijam 
pieteikties tirgotājus 
ar Jāņiem atbilstošiem 
ēdieniem, dzērieniem, 
darinājumiem.  
Tālrunis: 29233272 


