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mēnesī mūsu novadu apmeklēja Zemga-
les plānošanas reģiona izveidota komisija 
un bijām patiesi gandarīti, ka mūsu no-
vads līdzvērtīgs Zemgales blīvi un kom-

pakti apdzīvotajiem novadiem un tika vir-
zīts nākošai kārtai. Mēs arī esam saņēmu-
ši balvu par 3. vietu Zemgalē 9 pieteikto 
pašvaldību konkurencē.

Mūsu novada vīzija ir: Jēkabpils no-
vads – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzī-
ve un gleznaina vide Sēlijā.

To mēs pakāpeniski un konsekventi 
cenšamies realizēt, šo līdzsvaroto attīs-
tību konkursa I kārtā minētajās nozarēs 
ievēroja arī Zemgales plānošanas reģiona 

komisija. 
Šo līdzsvaroto, darbīgo novada dzīvi 

centīsimies parādīt arī 26. septembrī, kad 
pie mums ieradīsies komisija, kuras sastā-

vā būs Latvijas Pašvaldību sa-
vienības, Kultūras, Veselības, 
Izglītības un zinātnes, Labklā-
jības, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministri-
jas, Eiropas Komisijas Latvijā, 
„Latvijas Avīzes” un žurnāla 
„Logs” pārstāvji, kā arī konkur-

sa atbalstītāju organizāciju pārstāvji. 
Aicinu visus novada iedzīvotājus līdz-

darboties, lai mēs arī šajā konkursa kārtā 
tiktu pamanīti, lai mēs parādītu mūsu cil-
vēku veikumu. Mūsu piedāvātais maršruts 
būs kā paralēle pa visiem novada pagas-
tiem, nevis tikai lielākajos centros un, ja šī 
avīze nonāk mūsu novada ciemiņu rokās, 
tad visiem sakām „Laipni gaidīti!”

JNP izpilddirektors J. Subatiņš

„Eiropas gada pašvaldība – 2013”

Turpinājums 2. lpp.

Daudzi novada iedzīvotāji varbūt vēl 
nezina, ka Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar ministrijām un citām organi-
zācijām jau otro gadu organizē šādu kon-
kursu, kā norādīts virsrakstā. Zināmā mērā 
šajā konkursā ir elementi no kādreizējā 
konkursa „Latvijas sakoptākais pagasts”. 
Šim konkursam katru gadu mainās priori-
tārās sfēras, un šogad tās ir:

• pašvaldība kultūrai;
• pašvaldība integrācijai u n iekļaušanai;
• pašvaldība veselībai;
• pašvaldība Eiropas Savienības vērtību 

popularizēšanai;
• un, protams, kopumā Eiropas gada 

pašvaldība, kura ir minēto sfēru apko-
pojums.
Novada domes priekšsēdētājs jau 

agrā pavasarī man uzdeva izveidot spe-
ciālistu grupu, lai sagatavotu pieteikumu, 
un tas tapa ar pielikumiem 67 lpp. apjomā, 
jo minētās aktivitātes saskaņā ar nolikuma 
prasībām īsāk aprakstīt nevarējām.  Jūlija 

1. Par īres tiesību piešķiršanu. 
2. Par īres tiesību piešķiršanu.
3. Par nekustamā īpašuma „Mieži”, 

Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā atsavi-
nāšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi.

5. Par zemes gabalu izņemšanu no 
rezerves zemes fonda saraksta. 

6. Par Zasas  evanģēliski luteriskās 
draudzes un Dignājas evanģēliski luteris-
kās draudzes iesniegumu līdzekļu piešķir-
šanai.

7. Par līdzekļu piešķiršanu Rubenes 
kultūras nama remontam.

8. Par nokavētā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma un nokavējuma nau-
das piedziņu bezstrīda kārtībā. 

9. Par nokavētā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma un nokavējuma nau-
das piedziņu bezstrīda kārtībā. 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2013 
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 
2/2013 „Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas pamatbudžetu 2013. gadam” apstip-
rināšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr. 
8/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos 

22. augusta Jēkabpils novada domes sēdē izskatītie jautājumi:
Nr. 3/2013 „Par Jēkabpils novada pašval-
dības speciālo budžetu 2013. gadam” 
apstiprināšanu.

12. Par Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam un sais-
tošo noteikumu Nr. 9/2013 „Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 
gadam Teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumiem un Grafi sko daļu” apstip-
rināšanu.

13. Par novada nozīmes un vietējas 
nozīmes attīstības centru noteikšanu Jē-
kabpils novadā.

14. Par izmaiņām vadības grupas sa-
stāvā Mūžizglītības programmas Comeni-
us apakšprogrammas Reģionālās partne-
rības projektā „Cross border cooperation 
between regions in Latvia and Romania 
to improve educational offer” /Coaction/ 
(Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem 
Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma 
uzlabošanai).

15. Par noteikumi Nr. 1 „Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala mērķdotāciju Jēkab-
pils novada izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā  nodarbi-
nāto pirmsskolas izglītības pedagogu dar-
ba samaksai un vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

16. Par Noteikumu Nr. 2 „Jēkabpils 
novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldī-
šanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās patērētās siltumenerģijas maksas 
aprēķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīko-
tu autonomo apkuri” apstiprināšanu.

17. Par komunālo pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu.

18. Par vēlēšanu komisijas locekļu ie-
vēlēšanu.

BŪTISKĀKIE PIEŅEMTIE LĒMUMI
Par noteikumu Nr. 2 „Jēkabpils  no-

vada pašvaldības īpašumā vai pārval-
dīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās patērētās siltumenerģijas 
maksas aprēķināšanas kārtība dzīvok-
ļos ar ierīkotu autonomo apkuri” apstip-
rināšanu.

Ņemot vērā 2013. gada 15. augusta 
Jēkabpils novada domes apvienotās Attīs-
tības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītī-
bas un kultūras jautājumu un Finanšu ko-
mitejas ierosinājumus, Jēkabpils novada 
dome NOLEMJ:

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI
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Turpinājums no 1. lpp.

1. Apstiprināt Noteikumus Nr. 2 „Jē-
kabpils  novada pašvaldības īpašumā vai 
pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās patērētās siltumenerģijas 
maksas aprēķināšanas kārtība dzīvokļos 
ar ierīkotu autonomo apkuri”. 

2. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem 
nodrošināt līdz 2013. gada 1. septembrim 
brīdināt iedzīvotājus  par noteikumu Nr. 2 
„Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 
vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģi-
jas maksas aprēķināšanas kārtība dzīvok-
ļos ar ierīkotu autonomo apkuri” stāšanos 
spēkā un veikt grozījumus līgumos.

NOTEIKUMI Nr. 2
Jēkabpils  novada pašvaldības 

īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pa-
tērētās siltumenerģijas maksas aprē-
ķināšanas kārtība dzīvokļos ar ierīkotu 
autonomo apkuri

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 
pašvaldība aprēķina maksu par patērēto 
siltumenerģijas daļu dzīvoklī ar ierīkotu 
autonomo apkuri.

2. Siltumenerģijas patēriņa norēķina 
periods (turpmāk – norēķina periods) ir 
viens mēnesis, ja līgumā nav noteikts ci-
tādi.

3. Ja atsevišķā īpašumā ir ierīkota au-
tonoma apkure, īrnieks, īpašnieks maksā 
par patērēto siltumenerģijas daļu  mājas 
koplietošanas vajadzībām, kas attiecinā-
ma uz šo īpašumu, atbilstoši pašvaldības 
apstiprinātajam izcenojumam par siltum-
enerģiju. 

4. Īpašuma kopējā platību, uz kuru 
attiecināma apkure ir atskaitot balkonu un 
lodžiju platību.

5. Norēķina periodā mak-
su par īpašuma koplietošanas tel-
pu apkuri aprēķina pēc formulas: 
M apk. = s i. x m apk   x koeficients., kur

M apk. –  
 

 
 

S i. –  
 

m apk. –  
 

 
 

 
 

koeficients

6. Pievienotās vērtības nodokli piemē-
ro atbilstoši likumam.

7. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.
gada 1. decembri.

Par komunālo pakalpojumu 
tarifu apstiprināšanu 

Ņemot vērā 2013. gada 15. augusta 
Jēkabpils novada domes apvienotās At-
tīstības un tautsaimniecības, Sociālo, iz-
glītības un kultūras jautājumu un Finanšu 
komitejas ierosinājumus, Jēkabpils no-
vada dome NOLEMJ:

1. Noteikt sekojošus aukstā ūdens 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifus; 
PVN piemēro saskaņā ar likumu.

Jēkabpils novada Īpašuma apsaim-
niekošanas un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane 
skaidro lēmumu: 

Jēkabpils novada  2013. gada 22. 
augusta domes sēdē pieņēma lēmumu 
par aukstā ūdens un kanalizācijas pakal-
pojumu tarifiem Jēkabpils novada pagas-
tos un siltumenerģijas apgādes pakal-

pojumu tarifiem  Ābeļu, Dunavas, 
Zasas pagastos, kas stāsies spēkā 
2013. gada 1. decembrī.

Jēkabpils novada domes sēdē 
tika uzdots pārvalžu vadītājiem līdz 
2014. gada 1. februārim nodroši-
nāt  visos pašvaldības īpašumos 
ūdens uzskaiti, izņemot ciematus, 
kur tiks veikta ūdenssaimniecības 
sakārtošana.

Noteikta dzeramā ūdens patē-
riņa norma Jēkabpils novada paš-
valdībā 195 litri vienam iedzīvotā-
jam diennaktī, kur dzīvoklī nav uz-
stādīts ūdens skaitītājs. Iedzīvotāju 
kanalizācijas normu diennaktī ap-
rēķina proporcionāli patērētajam 

dzeramā ūdens daudzumam. Noteikumi 
stāsies spēkā no 2014. gada 1. februāra 
ciematos, kur realizēts ūdenssaimniecī-
bas projekts un ciemos, kur netiks rea-
lizēts ūdenssaimniecības projekts. Cie-
mos, kuros plānots ūdenssaimniecības 
projekts, tarifi stāsies spēkā pēc projekta 
pabeigšanas. Nākamajā domes sēdē 
tiks pieņemti šī lēmuma precizējumi, kas 
nozīmē, ka plānotās  ūdens patēriņa nor-
mas stāsies spēkā ar 2014. gada 1. feb-
ruāri, jo līdz šim datumam ir jānodrošina 
ūdens patēriņa uzskaite.  

Jēkabpils novada domes sēdē tika 
pieņemti noteikumi Nr. 2/2013, kas nosa-
ka Jēkabpils novada pašvaldības īpašu-
mā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās patērētās siltum-
enerģijas maksas aprēķināšanas kārtību 
dzīvokļos ar ierīkotu autonomo apkuri, 
tas nozīmē, ja atsevišķā īpašumā ir ierī-
kota autonoma apkure, tad īrnieks, īpaš-
nieks maksā par patērēto siltumenerģijas 
daļu mājas koplietošanas vajadzībām, 
kas attiecināma uz šo īpašumu, atbilstoši 
pašvaldības  apstiprinātajiem izcenoju-
miem par siltumenerģiju.

Jēkabpils novada pašvaldībā noteiktie komunālo  pakalpojumu tarifi

Nr.
p.k. Pagasts

Aukstā ūdens pakalpojumu 
tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs

Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs

PamatojumsLs/m3

Spēkā ar 
01.12.2013.

euro/m3

spēkā ar 
01.01.2014.

Ls/m3

spēkā ar 
01.12.2013.

euro/m3

spēkā ar 
01.01.2014.

Ls/m2

spēkā ar 
01.12.2013.

euro/m2

spēkā ar 
01.01.2014.

1. Ābeļu 0.40 0.57 0.68 0.97 0.95 1.35 Jēkabpils novada 
domes 22.08.2013.

sēdes lēmums 
Nr. 293

2. Dignājas 0.40 0.57 0.40 0.57 --- ---

3. Dunavas 0.40 0.57 0.50 0.71 0.80 1.14

4. Kalna 0.40 0.57 0.40 0.57 --- ---

5. Leimaņu 0.40 0.57 0.40 0.57 --- ---

6. Rubenes 0.40 0.57 0.40 0.57 --- ---

7. Zasas 0.40 0.57 0.40 0.57 0.80 1.14
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toringa ziņojuma iesniegšanai VPVB ir 
2019. un 2024. gads.

Jēkabpils novada teritorijas plāno-
jums un Vides pārskats izstrādāts ESF 
projekta „Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/004 ietvaros. Līdzfinansē Eiro-
pas Savienība

Plānošanas dokumentu iz-
strāde Jēkabpils novada paš-
valdībā ir finiša taisnē

Kopš 2011. gada 1. janvāra Jēkab-
pils novada pašvaldība īsteno ESF pro-
jektu „Jēkabpils novada pašvaldības at-
tīstības plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/004. Projekta mērķis ir pa-
augstināt Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādā-
jot Jēkabpils novada pašvaldības attīstī-
bas plānošanas dokumentus – Jēkabpils 
novada Attīstības programmas sadaļas 
– Stratēģisko daļu, Rīcības plānu, Attīs-
tības programmas ieviešanas uzraudzī-
bas plānu, Jēkabpils novada teritorijas 
plānojumu, Ietekmes uz vidi novērtēju-
mu un Jēkabpils novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģiju. Projekta ietvaros paš-

Turpinājums 4. lpp.

Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk 
jaunu projektu īstenošanu

PROJEKTU NORISES PAŠVALDĪBĀ

Paziņojums par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam apstipri-
nāšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu

Jēkabpils novada dome informē, ka, 
pamatojoties uz 2013. gada 22. augusta 
sēdes lēmumu Nr. 288 „Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam un saistošo noteikumu Nr. 
9/2013 „Par Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam Terito-
rijas izmantošanas un apbūves noteiku-
miem un Grafisko dalu” apstiprināšanu”, 
ir apstiprināts Jēkabpils novada teritori-
jas plānojums 2013. – 2025. gadam un 
pieņemti saistošie noteikumi Nr. 9 „ Par 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam Teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumiem un Gra-
fisko daļu” (protokols Nr. 12).

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, 
Vides pārskatu un ar Vides pārraudzības 
valsts biroja (VPVB) 2013. gada 3. jūlija 
Atzinumu Nr. 23 „Par Vides pārskatu” var 
iepazīties darba dienās Jēkabpils novada 
pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 150a, Jē-
kabpils) vai pašvaldības interneta vietnē: 
www.jekabpilsnovads.lv. Termiņš moni-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

valdība ir noslēgusi līgumus ar SIA „Re-
ģionālie projekti”, „Baltkonsults”, „Grupa 
93” par ekspertu pakalpojuma sniegšanu 
dokumentu izstrādei. Projekta īstenoša-
nas gaitā tika veiktas vairākas izmaiņas, 
lai nodrošinātu likumdošanā un nor-
matīvajos aktos noteikto prasību izpildi, 
uzlabotu projekta kvalitāti un efektivitāti. 
Sākotnēji bija plānotas 4 aktivitātes: pro-
jekta administrēšana, Attīstības program-
mas izstrādes procesa nodrošināšana, 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
izstrāde un IVN veikšana, informācijas un 
publicitātes pasākumi, laika gaitā aktivitā-
šu plāns tika papildināts ar jaunu aktivitāti 
– Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrāde. Visas aktivitātes ir īs-
tenotas, rezultāti sasniegti, atlikuši atse-
višķi darbi un maksājumi, lai projekts būtu 
pilnībā ieviests. Visā projekta īstenošanas 
laikā esam sabiedrību regulāri informējuši 
par dokumentu izstrādes gaitu un rezul-
tātiem. Projekta īstenošanā, izsakot savus 
priekšlikumus, apmeklējot darba grupu 
un sabiedriskās apspriešanas sanāks-
mes, piedalījās pašvaldības darbinieki no 
dažādām nozarēm un visiem pagastiem, 
kā arī novada iedzīvotāji. 

Plānotais projekta budžets ir Ls 
34054., līdz 2013. gada 1. septembrim 
izlietotie finanšu resursi ir Ls 25766,60. 
Lepojamies ar to, ka plānošanas doku-
mentu izstrādei esam piesaistījuši līdzek-
ļus no Eiropas Savienības struktūrfonda. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta vadītāja 
G. Dimitrijeva 

Lauku atbalsta dienests ir apstipri-
nājis trīs ELFLA līdzfinansētu Lauku at-
tīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” projektus: 

1. „Aktīvās atpūtas laukuma izvei-
de un aprīkošana ar bortiem Jēkabpils 
novada Rubeņu ciemā” Nr. 13-05-LL13-
L413202-000001. Kopējās projekta iz-
maksas Ls 5994,60, t.sk. attiecināmās 
izmaksas Ls 4707,36, no kurām 90% 
līdzfinansē ES.

2.  „Tautas tērpu elementu iegā-
de Rubenes kultūras nama tautas 
deju kolektīviem” Nr. 13-05-LL13-
L413204-0000013. Kopējās projekta 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

izmaksas Ls 3242,80, t.sk. attiecināmās 
izmaksas Ls 2 680,00, no kurām 90% 
līdzfinansē ES.

3.  „Radošās attīstības centra re-
konstrukcija Rubenes kultūras nama 
ēkā” Nr. 13-05-LL13-L413203-000016. 
Kopējās projekta izmaksas Ls 6028,28, 
t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 4737,61, 
no kurām 90% līdzfinansē ES.

Tā kā iepirkums jau ir veikts, tad 
pašlaik notiek līgumu sagatavošana 
un drīzumā projektu vadītāji I. Feldma-
ne, I. Tomāne un I. Kurme varēs uzsākt 
projektu aktivitāšu īstenošanu. Projektu 
ieviešanas rezultātā uzlabosies iedzīvo-
tāju brīvā laika pavadīšanas pieejamības 
kvalitāte.

INFORMĀcIJA LAUKSAIMNIEKIEM 
UN UZŅĒMĒJIEM

Lauksaimniecības 
produktu ražošana, 

pirmapstrāde, pārstrāde, 
pirmapstrāde mājas 

apstākļos un iepakošana

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 
izsludina atklātu ceturtās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam 4. ass 
411. pasākumā „Konkurētspējas vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru 
kabineta 2011. gada 4. oktobra noteiku-
miem Nr. 764 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu lauku 
attīstībai pasākumā „Konkurētspējas vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku 
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ģijas īstenošanas teritorijā – 40%.
3.1. aktivitātē nevar saņemt atbal-

stu, ja jau ir saņemts atbalsts LAP 2007. 
– 2013. gadam 1. ass 121. pasākumā 
„Lauku saimniecību modernizācija”.

Aktivitāte 3.2:
1) juridiska  vai fiziska persona, kas 

ir PVD reģistrēts pārtikas uzņēmums, 
kurš nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos (iz-
ņemot zivsaimniecības produktus) un 
kuras iegūtais gala produkts ir minēts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
I pielikumā, ja šī persona projektu reali-
zē vietējās attīstības stratēģijas īstenoša-
nas teritorijā – 50%;

2) juridiska vai fiziska persona, kas 
plāno nodarboties ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos.  
Pamatizejviela ir  lauksaimniecības  pro-
dukti, kas minēti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I pielikumā, izņemot 
zivsaimniecības produktus, ja šī persona 
projektu realizē vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanas teritorijā – 50%.

3.2. aktivitātē  nevar saņemt atbalstu, 
ja saņemts atbalsts LAP 2007. – 2013. 
gadam 1. ass 123. pasākumā „Lauksaim-
niecības produktu pievienotās vērtības 
radīšana”.

Sīkāki skaidrojumi – Lauku konsultā-
ciju biroja ekonomikas nodaļā 65233127.

Ar vietējās attīstības stratēģiju un 
Rīcības plānu var iepazīties Lauku atbal-
sta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, 
biedrības mājas lapā www.partneribase-
lija.lv ,kā arī iepazīties ar vietējo attīstības 
stratēģiju un iesniegt projekta iesnie-
gumus var biedrības „Lauku partnerība 
Sēlija” birojā darba dienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 17.00 Skolas ielā 16a, Aknīstē, 
Aknīstes novadā, LV-5208, kontaktperso-
na Skaidrīte Medvecka, tel. 65236604, 
26590352, e-pasts: sk_medvecka@in-
box.lv

ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īs-
tenošanas teritorijā” vietējās 
attīstības stratēģijas „Lauki – 
vide, kur vērts dzīvot” īsteno-
šanai.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšanas laiks – no 2013. 
gada 1. oktobra līdz 2013. 
gada 1. novembrim – līdz 
plkst. 17.00.

411. pasākuma ceturtajai 
kārtai piešķirtais atbalsta ap-
mērs – LVL 11 368,10.

Projekta iesniegumu pie-
ņemšana notiks rīcības 411. 
pasākumā:

„Lauksaimniecības produktu ra-
žošana, pirmapstrāde, pārstrāde, 
pirmapstrāde mājas apstākļos, iepa-
košana”. Aktivitāte 3.1.: iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadī-
go augļkopības kultūraugu (izņemot ze-
menes) stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uz-
stādīšana un stādījumu ierīkošana. Akti-
vitāte 3.2.: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai. Lauksaim-
niecības produktu pārstrādē mājas ap-
stākļos iegūtā galaprodukta pamatizej-
vielas ir lauksaimniecības produkti, kas 
minēti Līguma par Eiropas Savienības 
darbību I pielikumā, izņemot zivsaimnie-
cības produktus.

Atbalsta saņemšana: Aktivitāte 3.1.:
1)juridiska vai fiziska persona, kas 

ražo Līguma par Eiropas Savienības dar-
bību I pielikumā minētos lauksaimniecī-
bas produktus, izņemot zivsaimniecības 
produktus, un audzē tādus dzīvniekus, 
uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīv-
nieku audzēšanas likums, ja šī persona 
projektu realizē vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanas teritorijā – 40%; 

2) juridiska vai fiziska persona, kura 
plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
I pielikumā minēto lauksaimniecības pro-
duktu ražošanu, izņemot zivsaimniecības 
produktus, un tādu dzīvnieku audzēšanu, 
uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīv-
nieku audzēšanas likums, ja šī persona 
projektu realizē vietējās attīstības stratē-

Septembra sākumā 
Ķīpsalā notika gadskārtējā 
izstāde „Rīga Food”.  Jau 
ierasts, ka tajā piedalās gan 
lieli Eiropas un pasaules tir-
gū jau labi pazīstami pārtikas 
ražošanas uzņēmumi, gan ar 
nozari saistītas zinātniskās 
institūcijas, bet šogad pirmo 
reizi izstādes vēsturē tika 
prezentēti visu četru Latvijas 
reģionu  stendi, piedalījās 
mājražotāji, kā arī mazie un 
vidējie uzņēmēji.   

Zemgales stenda ak-
tivitātēs iesaistījās arī mūsu novads. 
To pārstāvēja jaunais uzņēmējs Reinis 
Balodis, Dunavas pagasta SIA „Dau-
gavmalas rapsis” īpašnieks. Lai arī viņa 
uzņēmumā šobrīd notiek aktīvi celtniecī-
bas darbi, jo rudenī darbu uzsāks jaunā 
eļļu ražotne, Reinis ar savu produkciju 
reklamējās jau Ķīpsalā, kā arī ir iesaistīts 
vēl citā projektā. Tā ir Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma, ku-
ras ietvaros ir izveidots projekts „Vietē-
jo produktu attīstība Vidusbaltijā”. SIA 
„Daugavmalas rapsis” eļļas ir pieteik-
tas Zemgales vietējā produkta grozam. 
Uzņēmumā taps ne tikai rapša eļļa, bet 
arī linsēklu, ķimeņu, sinepju u.c. eļļas. 

Gadatirgus Vācijā
Latvijas amatnieku stendā Vācijas 

lielajā rudens gadatirgū šogad redzami 
arī mūsu novada rokdarbnieču darbi. Uz 
Vāciju devās Līvijas Štolnieces un bied-
rības „Pūpols” dalībnieču  adītās lelles, 
šalles, cimdi, zeķes un citi rokdarbi, kā 
arī Dunavas abu biedrību „Dzīves pras-
me” un  „Pavadiņa” rokdarbnieču austie 
lakati, tamborētās sedziņas, adītās zeķes 
un cimdi, dažādās tehnikās veidotas pie-
spraudes, rotas, apsveikuma kartiņas, 
cepures, maki un somas.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante
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Sociālā dienesta informācija

turpinājums 6. lpp.

Sociālā dienesta darbinieki sveic vi-
sus skolēnus un viņu vecākus, vēlot veik-
smīgu mācību gadu ar labām sekmēm un 
aktīvu dalību pulciņos un citās interesējo-
šās aktivitātēs!

 Rudens nāk ar bagātīgu ābolu ražu 
un sniedz atalgojumu par rūpēm, ravējot 
un kopjot dārzu. Tas, protams, ir atkarīgs 
no ikviena attieksmes pret darbu, pēc 
sarunām un apsekošanām redzams, cik 
ģimenēs ir sagatavoti krājumi ziemas mē-
nešiem. 

No šā gada septembra mēneša ģime-
ne, kurā bērns, kurš deklarēts Jēkabpils 
novadā, uzsāk mācības 1. klasē Jēkabpils 
novada izglītības iestādē, saņem vienrei-
zēju pabalstu 20.00 latu apmērā. Arī sko-
lēni, kuri ir deklarēti Jēkabpils novadā un 
mācās Jēkabpils novada izglītības iestādē 
varēs saņemt brīvpusdienas.

Lai pilnveidotu, un pēc iespējas kva-
litatīvāk varētu veikt savu darbu, sociālā 
dienesta darbinieki 5. septembrī apmek-
lēs Amatas novada sociālo dienestu, lai 
iepazītu līdzīgas pašvaldības kolēģu pie-
redzi un parādītu savu veikumu.

„Latvenergo” sociālā atbalsta prog-
ramma ģimenēm ar bērniem.

Turpinās AS „Latvenergo” atbalsta 
kampaņas otrais posms sociāli mazaiz-
sargātajiem iedzīvotājiem, – ģimenēm ar 
bērniem, kuras laikā klienti var norēķinā-
ties par elektroenerģiju LVL 53,70 apmērā. 
Pirmajā akcijas posmā, kas sākās 2012. 
gada 10. janvārī, Jēkabpils novada so-
ciālais dienests saņēma 62 kartes. Līdz 
19.12.2012. visas dāvanu kartes tika izda-
lītas. Otrajā akcijas posmā, kas aizsākās 
2013. gada aprīļa mēnesī, tika paplašināts 
atbalsta saņēmēju loks ar vairākām bū-
tiskām iedzīvotāju grupām. Jēkabpils no-
vads papildus pieprasīja un 23.08.2013. 
saņēma 85 kartes. Līdz 03.09.2013. ir iz-

dalītas 12 kartes.
Atbalsts tiek sniegts 2 dažādos vei-

dos – atkarībā no ģimenes statusa un ie-
priekšējā atbalsta saņemšanas. 

Līdz šim atbalstu LVL 53,70 dāvanu 
kartes veidā sociālajā dienestā varēja sa-
ņemt: 
•	 daudzbērnu ģimenes (kas nav saņē-

mušas tarifa kompensāciju 2400 kWh 
patēriņam); 

•	 trūcīgās ģimenes ar bērniem; 
•	 ģimenes, kurās aug bērni invalīdi; 
•	 ģimenes ar audžubērniem vai aizbild-

niecībā esošiem bērniem.
No š.g. augusta Jēkabpils novada 

pašvaldības sociālajā dienestā atbalstu 
LVL 53,70 elektrības dāvanu kartes veidā 
var saņemt arī: 
•	 maznodrošinātās ģimenes ar bērniem; 
•	 ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar 

celiakiju; 
•	 ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, 

kas dzimuši, sākot ar 2013. gadu); 
•	 Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-

nas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; 
•	 nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds 

no apgādniekiem vai bērnu audzina 
viens no vecākiem; 

•	 ģimenes ar bērniem, kurās kāds no ve-
cākiem ir invalīds.

Lai saņemtu dāvanu karti, klientam  
līdzi jābūt:
•	 personu apliecinošam dokumentam 

(pasei);
•	 AS „Latvenergo” klienta kartei vai līgu-

mam;
•	 aizbildņa apliecībai vai bāriņtiesas lē-

mumam par aizbildņa iecelšanu bēr-
nam;

•	 bāriņtiesas lēmumam par bērna ievieto-
šanu audžuģimenē;

•	 Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieka apliecībai;

•	 bērna dzimšanas apliecībai;
•	 izziņa no ārsta, ja ģimenē ir bērns, kurš 

slimo ar celiakiju;
•	 lēmums vai izziņa par invaliditātes pie-

šķiršanu.
Daudzbērnu ģimenes, kuras saņem 

2400 kWh tarifu kompensāciju, nevar sa-
ņemt elektrības norēķinu karti sociālajos 
dienestos.

Tās daudzbērnu ģimenes, kas sa-
ņēmušas dāvanu karti iepriekš, pēc 2013.
gada augusta var to saņemt atkārtoti.

Kampaņas ietvaros katra ģimene 
var saņemt vienu dāvanu karti.

Kartes tiek attiecinātas uz kartes sa-
ņēmēja norādīto AS „Latvenergo” elek-
troenerģijas piegādes līgumu, kas slēgts 
par adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un 
lieto elektroenerģiju. Ar norēķinu karti var 
segt elektrības parādu, bet nevar apmak-
sāt elektrības pieslēgšanu. Ar norēķinu 
karti apmaksātās elektrības patēriņam nav 
termiņa. 

Sociālās kampaņas beigu termiņš ir 
2013. gada 31. decembris.

Informāciju par AS „Latvenergo” soci-
ālā atbalsta kampaņas 2. posmu var sa-
ņemt Jēkabpils novada sociālajā dienestā 
Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 14. kabinetā un 
pie sociālajiem darbiniekiem, kuri pieņem 
pagasta pārvaldē.  

Pirmajā akcijas laika posmā no 
18.01.2010. līdz 18.10.2012. Jēkabpils 
novada  Sociālais dienests izdalīja visas 
AS „Latvenergo” piešķirtās elektrības no-
rēķinu dāvanu kartes „500 kW” Jēkabpils 
novada  trūcīgajām mājsaimniecībām, 
kopskaitā 326. 

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk iesaistī-
ties karšu saņemšanā.

Darbīgu un ražīgu rudeni vēlot, 
ar cieņu, Jēkabpils novada sociālā 

dienesta vadītāja Ritma Rubina

Ozols Akurateram Likteņdārzā
Ozols! Ozols ir stipruma, varenības 

un latviskuma simbols. Ozolzaru vaina-
gi  vasaras saulgriežos rotā Jāņu tēvu un 
visu līgotāju galvas. Varens un kupls ozols 
aug un savu labvēlīgo auru sniedz  visiem 
rakstnieka Jāņa Akuratera dzimto māju 
„Jaunzemi” un piemiņas akmens apmek-
lētājiem.Te bērnības gadus ar brāli sētsvi-
dū zem ozola zariem rotaļājies nākošais 
rakstnieks.

Bet, kas tad ir likteņdārzs? Kur tas 
atrodas?

Daugavas loku ieskauts, pretī Kokne-
ses pilsdrupām top likteņdārzs. Tā ir īpaša 
velte mūsu tautai un kopīgi lolota dāvana 
Latvijai 100. dzimšanas dienā. To sāka vei-

dot 2005. gadā. Tā radīšanā piedalās visa 
tauta. Tautas gaišo domu un atbalsta ap-
ņemts, likteņdārzs top kā simbols Latvijas 
pagātnei, tagadnei un nākotnei. Te mēs 
smeļamies spēku  nākotnei. Likteņdārza  
pamatā ir ticība un apņēmība radīt  nākot-
ni gaišāku, tīrāku un godīgāku. Tā ir vieta, 
kur tautas enerģija koncentrējas bezgalīgā 
sirds simfonijā. 

Pieminot un godinot Latvijas tautas 
izcilākos cilvēkus, represēto likteņus un 
katru godīgu cilvēka mūžu, te stāda ko-
ciņus plašajā 22 ha lielajā platībā. Centra 
ābelēm apstādītā aleja ar uzrakstiem uz 
bruģakmeņiem ved uz asaru upes un „Pe-
lēkā saulrieta” akmeņu krāvuma ierobe-

žoto amfiteātri Daugavas krastā. Akmeņu 
krāvumā tiek izvietoti savestie laukakmeņi 
no visām Latvijas ārēm.

Katru gadu notiek Akurateru dzimtas 
salidojumi. Šogad ģimenes no Ventspils, 
Saldus, Rīgas, Ogres un Jēkabpils saulai-
nā augusta dienā pulcējās likteņdārzā, at-
vedot savu novadu laukakmeņus un ar no-
domu rakstniekam par godu iestādīt ozolu.

Ozolu, kurš laika gaitā pārņems dzim-
to māju ozola enerģiju un auru. Ar Nr. 1772 
tika iestādīts ozoliņš. Novēlējuma plāksnī-
tē tika ierakstīts vēlējums: „Garīgi stiprai, 
gaišai Latvijai! Izglītotai, vienotai tautai!”  
Skanēja rakstnieka dzejas rindas, skanēja 
latvju dainu melodijas. Skanēja tosts: „Lat-
vijai un Brīvībai!”

Arī Ābeļu novadpētnieki piedalījās 
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šajā pasākumā. Tika atvests laukakmens 
no rakstnieka dzimto māju lauka. Novad-
pētnieces Ausmas Bērziņas vārdi un attā-
las Akurateru dzimtas radinieces Dzidras 
Kārklas melodijas papildināja pasākumu.

Salidojums tika apvienots ar rakstnie-
ka Jāņa Jaunsudrabiņa dzimšanas dienas 
atceri.

Mītiņš un ziedu nolikšana Neretas Kiš-
ķu kapos. Mākslinieku koncerts, atmiņas, 
jauno talantu sumināšana kopā pulcēja 
gandrīz 200 dalībniekus. Enerģiskā „Riek-
stiņu” muzeja vadītāja un vietējā jaunatne 
radīja mājīgu, draudzīgu un saliedētu at-
mosfēru.

Atmiņas, asprātības, humors un 
smiekli, baudot saimnieku pupiņu azaidu 
un citus našķus, deva lielisku atpūtu dažā-
da vecuma ļaudīm.

Katras latviešu ģimenes pienākums ir 
pabūt likteņdārzā un palīdzēt tā  veidoša-
nā! 

   Arnolds Jakubovskis 

 Dosimies ekspedīcijā – tā jokojot  teica 
sievas, kuras agrā augusta rītā pulcējās Lie-
pās, lai dotos ceļojumā ar SIA „Rubenītis” 
busiņu.

Plānotais brauciens ietilpa biedrības 
„Pūpols” projekta aktivitātēs, kur iniciatīvas 
mērķis – Viesītes šaursliežu dzelzceļa izpēte 
līnijā Siliņi – Aknīste. Projektu finansiāli at-
balsta Jēkabpils novada dome.

 Vispirms devāmies uz Aknīsti, kur cie-
mojoties pilsētas novadpētniecības muzejā, 
uzzinājām, ka šaursliežu dzelzceļa pirmsā-
kumi meklējami jau Pirmā Pasaules kara 
laikā, vācu armijas vajadzībām, bet 20. gs. 
20. gados to pielāgoja kravu un pasažieru 
pārvadāšanai.

 Līnijā Aknīste – Jēkabpils bijušas 13 
pieturas un bānītis no galapunkta līdz gala-
punktam pavadījis vien „nieka” 5 stundas!

No Aknīstes, priecājoties par Sēlijas 
skaisto dabu, dodamies uz kluso pilsētiņu 
Viesīti, kur muzejā „Sēlija” (bijušā stacijas 
depo remontdarbnīcas ēka), aplūkojam bā-
nīša lokomotīvi un vagonus, tādi kādi tie bija 
savos ziedu laikos…

„Bānītim bija vairāki vagoni. Pirmais 
vagons bija ar restēm, jo pārvadāja nau-
du un pasta sūtījumus. Šeit bija arī apsar-
dze. Pēdējā vagonā brauca pasažieri, kuri 
smēķēja…” – Antonija Līce 74 gadi, Kalna 
pag. iedzīvotāja.

Izrādās, ka Viesītes šaursliežu dzelzce-
ļa mezgls bija lielākais Latvijā. Šobrīd gan 
no lielā mezgla saglabājušās vien dažas 
stacijas ēkas un bānītis vien palicis vecākā 
un vidējā gada gājuma cilvēku atmiņās un 
nostāstos!

„Šaursliežu dzelzceļa satiksme manā 
bērnībā un skolas gados bija drošākais 
un stabilākais satiksmes līdzeklis jebku-
ros laika apstākļos. Dziļās un  sniegotās 

Pa Viesītes bānīša pēdām!
ziemās tas bija labākais ceļš uz skolu, 
jo vienmēr bija attīrīts no sniega…” – tā 
par mazo bānīti atceras Skaidrīte Jotsone 
(dzim. 1943. g. Kalna pag. Ķeņģos).

„Ar bānīti esmu braucis un domāju, 
ka tas bija 50. gadu beigās. Jēkabpils – Si-
liņi bānītis ceļā pavadīja 2 stundas, vietām 
varēja pat skriet ātrāk par bānīti, mežā (ap 
Aldaunes staciju)  stāvēja un ņēma ūdeni.

Vēl 60 to gadu sākumā uz Aknīstes 
pusi izcirta kokus un Siliņu stacijā bija 
liels zāģētavas laukums ar pārnēsāja-
miem elektriskajiem zāģiem lieliem un 
smagiem Siliņu stacijā bija arī bufete 
– Biržos vienīgā – izlejamo alkoholu tur 
varēja dabūt kā Jēkabpilī. Bufete gan ne-
bija stacijas ēkā.”” – Dainis Malcenieks (dz. 
1949. g. bērnību un skolas gadus pavadījis 
Biržos, tagad dzīvo Cēsīs).

 No Viesītes dodamies uz staciju Vid-
sala, kur mūs jau gaida Antonija Līces k-dze. 
Lai gan Antonija savas atmiņas emocionāli 
jau uzrakstījusi un tās atrodas „Noklusēto 
stāstu” mapītē, tas neliedza ieklausīties aiz-
raujošajā stāstījumā. Jau pirms 66 gadiem 
pirmie iespaidi par mazo bānīti, bet vēl jop-

rojām tie ir atmiņās. (Sākot no skolas uzsāk-
šanas, tālāk mācībām Jēkabpils lauksaim-
niecības tehnikumā līdz pat laikam, kad tika 
pārtraukta pasažieru pārvadāšana.)

„1964. gadā, kad ierados darbā no 
Ogres, pasažieru pārvadājumu vairs nebija. 
Bija tikai bānītis kokmateriālu pārvešanai. 
Tvaika lokomotīve bieži tika papildināta ar 
ūdeni pie Krodziņu mājām. Vēl tagad ir sa-
glabājusies tā vieta.”

1972. gadā šaursliežu dzelzceļa mez-
glu Siliņi – Aknīste (uzbūvēts 1923. g.) pil-
nībā slēdza.

Ceļojums, kurā devāmies, radīja brī-
nišķīgas sajūtas un atmiņas! Paldies tiem, 
kas atsaucās uz aicinājumu piedalīties šajā 
atmiņu ceļojumā. Dalībnieki bija ne tikai no 
Liepu ciemata, bet arī  no Akmeņārēm, Bēr-
zones, Kalna un Rubeņu pagastiem. 

Paldies par lielisko izklāstu  Antonijai 
Līces k-dzei, Aknīstes novadpētniecības 
muzeja vadītājai Olgai Vabeļai un Viesītes 
muzeja „Sēlija” gidei! Īpašais paldies Kalna 
pagasta bibliotēkas vadītājai Marutai Orbi-
dānei par atsaucību, vācot atmiņu stāstīju-
mus!

Ināra Valaine

Senioru pēcpusdiena Ābeļos 
„Lai matos sniegs, bet sirdī jaunības prieks...”

Kad pīlādžlapu vainagā kā krelles sāk mirdzēt sarkanie pīlādžu ķekari, kad rude-
nīgā vējā bērzi sāk purināt nodzeltējušās lapas un kļavas iekrāsojušās košās rudens 
krāsās, pasaulē atzīmē Starptautisko veco ļaužu dienu. Tradicionāli ceturto gadu šo 
dienu atzīmē arī Jēkabpils novadā.

Šogad rudenīgi  siltu un jauku sajūtu piepildīta Jēkabpils novada Senioru die-
nai  veltīta pēcpusdiena notiks 27. septembrī plkst. 13.00 Ābeļos, Ābeļu tautas namā.

Lūgums senioriem pieteikties uz pasākumu līdz 23. septembrim (ieskaitot) pie 
saviem kultūras darbiniekiem.
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Esam bagāti 
ar gaišiem un 
aktīviem 
cilvēkiem!

Šā gada 20. au-
gustā svinējām  biedrī-
bas „Lauku partnerības 
Sēlija” gadskārtējā kon-
kursa „VEDĒJS 2013” 
noslēgumu. Pasākums 
notika Vīpes pamatsko-
lā, kur visus svinību dalībniekus 
uzņēma 2012. gada konkursa 
laureāte Vita Talla. Viņas vadītā 
folkloras kopa „Raksti” sniedza 
arī koncertu. Īpaši varam prie-
cāties par to, ka no kopumā 
konkursam iesniegtajiem 12 
aprakstiem seši apraksti ir no 
Jēkabpils novada. Tātad – mēs 
protam ievērot cilvēkus, kas dzī-
vo un strādā mums blakus, kā arī 
nežēlojam savu laiku 
un labvēlību, lai izvei-
dotu un iesniegtu par viņiem aprakstu. No 
mūsu novada „Vedēja 2013” laureāti ir: 

No Dunavas pagasta:
INESE STRAUME, aprakstu iesnie-

gusi ANITA OZOLIŅA.
No Ābeļu pagasta:
AIVA JAKUBOVSKA, apraks-

tu iesniegusi   AUSMA BĒRZIŅA. 
No Zasas pagasta:
INESE KALNIŠKĀNE, ap-

rakstu iesniegusi BENITA KAL-
NIŅA.  

No Rubenes pagasta:
RITA un ANDIS TIMOFEJE-

VI, aprakstu iesniegusi VALIJA 
BOGDĀNE.  

LĪVIJA ŠTOLNIECE, aprakstu 
iesniegusi  IEVA JĀTNIECE.  

Taču mums kā pašvaldībai vislielā-
kais prieks ir par to, ka 2013. gada „Ve-
dēja” laureāta balvu ir saņēmis mūsu 
novada izpilddirektors JĀNIS SUBATIŅŠ! 
Par viņu biedrības „Noskaņa” vārdā ap-
rakstu ir iesniegusi VIJA ROZE. Tradicio-
nāli šī konkursa laureāti ir bijuši kultūras, 
sabiedriskie darbinieki, pedagogi – vado-
šas pašvaldību amatpersonas līdz šim šo 
balvu nav saņēmušas. Novada izpilddi-
rektora „Vedēja” lukturītis liecina par to, 
ka mūsu novada vadībai ir daudz entu-
ziasma, darbaprieka un radošas pieejas 
veicamajiem uzdevumiem. Biedrības ie-
sniegtajā aprakstā teikts: 

„Kādā biedrību saietā, kur ar mums 
runāja psihologs, uz jautājumu – ko jums 
visvairāk patīk darīt?, Jānis Subatiņš atbil-
dēja: „Man patīk klausīties. Klausīties, ko 
cilvēki runā, ko domā. Un – ne tikai tās 
labās lietas, galvenais jau tās sliktākās – 
tās ir tās interesantākās, tu vari saprast, ko 
mainīt un uzlabot. Varu arī klausīties, kā 
mani kritizē vai lamā – kā citādi uzzināsi, 
ko dari nepareizi?”  

Mācīties un pilnveidoties, ievērot un 
novērtēt, neviltoti un līksmi priecāties par 
sava novada cilvēku sasniegumiem – tas 

Kopbilde.

Ausma Bērziņa un Aiva Jakubovska.

Rita un AndisTimofejevi, 
Valija Bogdāne.

viss ir Jāņa Subatiņa kā Vedēja ceļavējš, 
un uzskatām, ka viņš šo titulu ir tiešām 
godam pelnījis!” 

Pats balvas saņēmējs atzīmē, ka bi-
jis pārsteigts par to, ka viņu iesaka Zasas 
biedrība „Noskaņa”, jo nemaz tik daudz 
kontaktu ar šī pagasta ļaudīm nav bijis, 
saņemts arī daudz skarbu vārdu un kriti-
kas. Apraksts gan esot paticis, un tam, ka 
jāmācās nepārtraukti, viņš tiešām piekrīt – 
visapkārt ir tik daudz labu un interesantu 
lietu, kas vēl jāapgūst!
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Visas pasakas sākas ar vārdiem: – kādā jaukā dienā...

Dunavas senioru deju kopa 
„Cielavas”  steidz izbaudīt vasaras 
pēdējas siltās un jaukās dienas, 
dodas ekskursijā, lai iepazītu īpa-
šus nodarbes veidus un apskatītu 
skaisto dabu Cēsu apkārtnē, Līgat-
nē un Siguldā. 

Diena iesākās ar patiesu prie-
ku par skaisto, saulaino dienu!

Ekskursijas pirmā apskates 
vieta ir „Sarkanās klintis” Raisku-
ma pagastā, turpat apskatāms arī 
„Rūcamavots”, pie kura visu laiku 
bez pārtraukuma ierodas tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāji pēc avota 
ūdens, kas ir atzīts kā ļoti labs ik-
dienas lietošanai, tā mums pastās-
ta kāds vīrs, kurš arī ieradies, lai 
piepildītu līdz paņemtos traukus. 

Tālāk dodamies uz ZOO saim-
niecību „Rakši” Drabešu pagastā, 
te mūsu priekam stalti un draudzī-
gi, droši pozē un gandrīz vai gata-
vi aprunāties ar katru atbraucēju 
divkupru kamieļi, kā arī eksotiskie 
Dienvidamerikas lamas un alpa-
kas.

Gide Signe mums izstāsta 
par šīs saimniecības iemītnieku 
raksturu iezīmēm, saņemam vērtī-
gus padomus, kā ir jāizturās eks-
kursantiem, lai nenāktos piedzīvot 
nepatīkamus pārsteigumus. Ir liels 
saviļņojums un prieks par maza-
jiem dzīvnieciņiem, tie ir īpaši mīļi 
un skaisti, mums bija iespēja redzēt 5 die-
nas jaunu lamas pēcteci. Uzlādējušies ar 
pozitīvām emocījā un sajūsmā par šo brīniš-
ķīgo piedzīvojumu, dodamies tālāk, jo laiku 
apturēt nav iespējams.

Nu jau esam klāt Nītaures pagastā pie 
populārās Ineses Ziņģītes, te mums pa-
redzēts seminārs, apgūsim zināšanas, kā 
katrs pats sev varam palīdzēt, lai uzturētu 
labāku veselību. Noklausoties I. Ziņģītes 
vadīto semināru, saņemam daudz jaunu at-
zinumu, ieteikumu un norādījumu kā ir jārū-
pējas par savu veselību. Tiek sniegts plašs 
skaidrojums par to, kā pareizi norīvēties 
ar dvielīti, kas patiesībā ir kārtīga masāža 
mūsu locītavām un muskuļiem. Protams, 
I. Ziņģīte ir ļoti prasīga un neatlaidīga, mēs 
visi cītīgi piedalāmies un darbojamies līdz, 
lai katrs kurš to uzskata par vajadzīgu to 

Cēsu tuvākā apkārtne – Nītaure – Līgatne – Sigulda!

visu varam izdarīt mājās. Semināra noslē-
gumā visi esam pārsteigti, cik viegli un pro-
fesionāli I. Ziņģīte gluži kā svece nostājas uz 
galvas, neskatoties uz to, ka nu jau ir vairāk 
kā 70. Tikpat mīļi, kā tikām sagaidītas, tā at-
vadāmies, jo ir jādodas tālāk.

Pēc brīža jau esam Līgatnē, kur esam 
nolēmuši apmeklēt Latvijā vienīgo bērza 
tāšu darbnīcu.  Vai zinājāt, ka Latvijas ba-
gātība bērzs ir ne tikai industriālu finieru un 
glaunu mēbeļu izejviela, bet no tā mizas, no 
bērza tāss, tiek gatavoti gaumīgi un prak-
tiski priekšmeti, kas noderīgi katrā mājā, 
lieliski iederoties ikvienā interjerā. Dažādas 
cibiņas, kastītes, somiņas u.t.t. var nopirkt 
veikalos un visbiežāk tās ražotas Ķīnā. Var 
protams arī tā! Bet no bērza tāss veidotie 
izstrādājumi, pirmkārt, ir unikāli to vienrei-
zības un neatkārtojamības dēļ, tie ir ekolo-

ģiski draudzīgi, un atšķirībā no naf-
tinieku ražojumiem, lieliski smaržo. 
Darbs ar bērza tāsi ir ļoti sarežģīts, 
bet bezgala interesants process. 
Līdz niansēm šo amatprasmi ap-
guvuši vienīgie Latvijas Tautas daiļ-
amata meistari – bērza tāss pinēji 
Vizma un Pēteris Zvirbuļi.  Vizma 
labprāt piedāvāja apskatīt darbnī-
cu, pastāstīja par pīšanas procesu, 
kurš patiesībā ir ļoti smags darbs. 
Darbnīcā varējām iegādāties dažā-
dus noderīgus izstrādājumus. 

Tālāk mūsu dienas plānos ie-
tilpst dzintara apstrādes darbnīcas 
apskate Siguldā, arī šāda darbnīca 
mums ir vienīgā ne tikai Latvijā, bet 
visā Baltijā. Amatniecības kameras 
diplomēts meistars H. Jākobsons  
iepazītina ar dzintara apstrādes 
procesu, te var sajust dzintara ma-
ģisko dabu. Meistars profesionāli 
strādā kopš 1977. gada un ir pēdē-
jais savas dinastijas pārstāvis šajā 
jomā. Viss par dzintaru, dzintarskā-
bi – pasaulē labāko antioksidantu, 
par dzintara kosmētiskajām un 
dziednieciskajām īpašībām. Tā ir 
iespēja reālā darbnīcā redzēt dzin-
tara apstrādes procesu. Izglītojošā 
un izsmeļošā stāstījumā esam uz-
zinājuši tik ļoti daudz ko jaunu par 
dzintaru un tā izstrādājumiem, nu 
esam zinoši arī par to, kā atšķirt īstu 
dzintaru no dažādiem viltojumiem 

un vēl daudz ko citu. Darbnīcā var apskatīt 
unikālas dzintara rotas lietas, kas patīkami 
atšķiras no masu preces.  Unikālos autora 
darbu var arī iegādāties bez starpniekiem. 
Izvēle ir ļoti plaša.

Ekskursijas noslēgumā, vēl tomēr, ja 
reiz esam Siguldā, vēlamies apmeklēt arī 
Gūtmaņa alu, un tad gan dodamies mājās, 
jo ceļš diezgan tāls. Mājupceļā pārrunājam 
šīs dienas redzēto un dalamies ar gūtajiem 
iespaidiem. Prieks, ka ekskursanti ir piedzī-
vojuši vēl vienu jauku, patīkamu, pozitīvām 
emocijām un jaunām zināšanām bagātu 
dienu. Tas ir spēks, kas mūs iedvesmo la-
bām lietām.  Sirsnīgs paldies Dunavas pa-
gasta pārvaldei par atbalstu. Paldies visiem 
ekskursamtiem par jauko atmosfēru un sa-
liedētību!                                                   

 Dunavas KN vad.  Anita Ozoliņa

Arī šī pasakainā diena mūsu „Gardē-
žu” klubiņa dāmām sākās tāpat.

Kādā jaukā vasaras dienā, kad saulī-
te ripoja pa debess jumu un dāsni sildīja 
pasaulīti, mēs devāmies plānotajā eks-
kursijā uz Madonas pusi.

Pēc pāris stundu brauciena mūsu 
pirmais apskates  objekts bija Madonas 

ZOO saimniecībā „Rakši”.

novada Bērzaunes pagasta  SIA „Sveķi” 
trušu dārzs, kur mūs ar nepacietību jau 
gaidīja sarunātā gide.

Uzņēmums izveidots 2005. g. un vēl  
turpina attīstīties, bet šodien ir pazīstams 
kā lielākā trušu audzētava Latvijā. Saim-
niecība darbojas trīs virzienos – trušu 
gaļas ražošana,vaislas trušu audzēšana 

un tūrisma pakalpojumi. Saražotā biolo-
ģiskā produkcija tiekot realizēta Zaļajā 
tirdziņā, bioloģiskās produkcijas veika-
los, restorānos.

  Trušu mājiņās aplūkojām ļoti daudz 
un dažādu škirņu trušus. Šķirņu nosau-
kumus atcerēties nav nemaz tik viegli, 
bet trusīši bija skaisti – balti, brūni, raibi, 
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pelēki sudrabaini…
Mums tika rādītas arī  dažādu škirņu 

vistas, pīles un viņu dētās pēc izskata un 
krāsas, un uzturvērtības  atškirīgās olas.

Apbrīnojām savvaļas cūku saimes 
aplokos, arī reto Ungārijas garspalvainās 
cūkas Mangolicas kuplo saimi. Reizē ar 
gidi mūsu  dāmu grupu visu  ekskursijas 
laiku pavadīja pēc izskata ļoti dižciltīgs, 
bet runātīgs un labestīgs tītars. Kā suve-
nīrus varēja iegādāties skatu kartes, kal-
tētas  trušu ļipiņas, dažādu putnu olas un 
trušu aknu pastēti.

Nākošais mūsu apskates objekts 
bija turpat kaimiņos –  z/s „Līvi”, kura ir 
lielākā kazu audzētava Latvijā. Saimnieki 
Raimonds un Dace Melderi. 

 Ganāmpulkā ap 260 kazu, no ku-
rām 200 slaucamas. Palūkojāmies arī 
fermā uz kazu mehanizēto slaukšanas 
„estrādi”, kur vienlaicīgi piena vadā tiek 
slauktas 10 kazas, apbrīnojām saimnie-
cībā turētos vaislas kuiļus un mini āzīti 
Egīlu. Nodegustējām četru veidu kazas 
sieru – klasisko, ar ķiplokiem, baravikām 
un pļavas āboliņu, kā arī saldo kazas 
sieru ar kļavu sīrupu pēc Mārtiņa Rītiņa 
receptes.

Saimniecība ražo ne tikai kazas sie-
ru, ko piegādā lielveikaliem Rīgā, bet arī 
gaļas konservus ar nosaukumu „Sautēta 
kazas gaļa” un „Sautēta kuiļa gaļa”.

Kā nākošais apskates objekts mums 
bija netālajā Vestienas pagastā  z/s „Jāņ-
kalni”, kur saimnieko Māris Ozoliņš, sa-
vam tēvam piepalīdzot.

 Tēva saimniekošanas laikā iekoptā 
melleņu audzētava 7 ha platībā palieli-
nāta līdz 20 ha un draudzīgi sadzīvo ar 
zemeņu, aveņu, rabarberu, stādījumiem, 
cidoniju, ābeļu, smiltsērkšķu rindām, kā 
arī Latvijas lielāko ogu – ķirbi. Izaudzēto 
produkciju, kas sezonas laikā netiek iz-
pārdota, uzglabā šim nolūkam celtā auk-
stuma glabātavā vai nelielajā ražošanas 
cehā pārstrādā ievārījumos, biezeņos, 
sulās, gatavo augļu un ogu sukādes.

No degustācijai piedāvātā klāsta, 
mums vislabāk garšoja rabarberu sukā-
des un melleņu ievārījums.

Tālāk mūsu ceļs ved uz Ērgļu pusi. 
Lai gan visas dāmas kādreiz sen atpakaļ 
ir  bijušas Blaumaņa  „Brakos”, tomēr no-
lemts apskatīt brīvdabas muzeju vēlreiz. 
Izstaigājušas ēnaino pagalmu, apskatīju-
šas dzīvojamās ēkas, nopozējušas  vienu 
grupas kopbildi, griežamies uz māju pusi. 

Ekskursijas noslēgums Madonas pil-
sētās centrā. Šeit vienā no sakoptākajām 
privātmājām Raiņa ielā atrodas Astras 
Riekstiņas un viņas tēva Kārļa Dumbrā-
ja  ģimenes uzņēmums „Domu pietura”, 
kas nodarbojas ar mājas vīna darināšanu. 
Pats saimnieks, kurš  dzimis vienā gadā 
ar Latviju, vīnu darinājis mūža garumā un 
savas  prasmes iemācījis arī meitai.

Latvijā visiecienītākie esot pussaldie 
vīni, tāpēc vīna balonos tiekot raudzēti 
jāņogu, upeņu, ķiršu, ābolu un vīnogu 
vīni no pašu dārzā izaudzētā. Tikšanās 
laikā saimnieki stāstija ne tikai par vīna 
darināšanas tehnisko pusi, bet arī par 
radošo šinī nodarbē. Degustējām ābo-
lu, jāņogu, vīnogu, rabarberu un medus 
vīnu. 

Uzņēmuma veikaliņā varēja iegādā-
ties iepatikušos vīnu cienastam mājās 
palicējiem.

Mājās atgriezāmies iespaidu pārba-
gātas un patīkami nogurušas. Pasakai 
līdzīgā diena bija beigusies. Palikuši ie-
spaidi un fotogrāfi jas, ko pārcilāt garajos 
rudens un ziemas vakaros.

Klubiņa dāmu vārdā saku īpašu  pal-
dies Intai par brīnišķīgi noorganizēto eks-
kursiju.

Agra Ozoliņa 

„Gardēžu” klubiņa dāmas „Brakos”.

Dace Meldere stāsta par siera ražošanu.

Degustējam mājas vīnus.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija. Programmu finansē 

EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Piektdien, 20. septembrī,  
KALDABRUŅAS SKOLĀ – RUDENS SAULGRIEŽU DIENA

Programmā:
no plkst. 10.00  rītā – apkārtnes sakopšanas talka.
no plkst. 14.00 –  Siena skulptūru pārvēršana dūmos, talkas desiņu cepšana  
un citas piemērotas darbības.
plkst. 16.00 – Arta Malnača fotoizstādes „Skaties pļavā. Rubenes pagasta aiz-
sargājamie un retāk sastopamie augi” atklāšana. 
Smilgu ekspozīcijas un herbārija – gaismas tuneļa prezentācija. 
Izstādes atklāšanu ar koncertu kuplinās vokālais ansamblis „Kantilēna”. 
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Aizvadīts Dunavas basketbola un volejbola turnīrs

Ģimeņu sporta nedēļa Kalna pagastā
Nedēļā no 5. augusta līdz 10. augus-

tam Kalna pagasta iedzīvotājiem nedēļas 
garumā bija iespēja piedalīties dažādās 
sportiskās aktivitātēs. Pateicoties Jēkab-
pils novada pašvaldības NVO izsludinā-
tajam iniciatīvu konkursam, kurā piedalī-
jās biedrība „Cerību logi”, tika iegādātas 
spēles – gaisa hokejs, dārts, dambrete, 
badmintons un krāsainais domino. Šajā 
nedēļā katru dienu notika kāds turnīrs. 
Otrdienā, 6. augustā, notika biljarda tur-
nīrs, šajā turnīrā 1. vietu ieguva Matīss 
Vecumnieks, 2. vietu – Ilgvars Verbickis, 
3. vietu – Dins Ornicāns. Trešdienā da-
lībnieki sacentās dambretes spēlē, šajā 
sporta veidā 1. vietu ieguva Silvija Timo-
fija, 2. vietu – Aleksandrs Šelenbergs, 3. 
Vietu – Uldis Gaužāns. Novusa turnīrs 
ceturtdienā bija visvairāk apmeklēts. 
Šajā dienā notika spraiga cīņa starp trīs 
dalībniekiem, kuri cīnījās par pirmo vietu, 
taču uzvaru izcīnīja Edgars Buculāns, 2. 
vietu – Varis Buculāns, 3. vietu – Matīss 
Vecumnieks. Piektdiena bija visgaidītākā 
diena, jo notika gaisa hokeja mači, šo 
spēli neviens līdz šim nebija spēlējis, tā-
pēc interese arī bija liela. 1. vietu šajā tur-
nīrā ieguva Zane Buculāne, 2. vietu – Va-
ris Buculāns, 3. vietu – Ilgvars Verbickis. 

dienā sākās ar zirgu šovu, arī ikviens, gan 
jauns, gan vecs pasākuma apmeklētājs 
varēja izvizināties ar zirgiem. Šajā dienā 
notika dažādas sacensības netradicionā-
los sporta veidos. Tika apbalvoti sacen-
sību uzvarētāji, suminātas sportiskākās 
ģimenes – Buculānu ģimene, Stradiņu ģi-
mene, Verbicku ģimene. Tradicionāli visi 
šajā dienā tika cienāti ar zupu un aicināti 
noskatīties Aknīstes dramatiskā kolektīva 
izrādi „Kaimiņu būšana”.

Nedēļas garumā ikviens varēja piedalīties 
šautriņu mešanā. Visvairāk punktus iegu-
va – Solvita Stradiņa, Silvija Timofija un 
Āris Plāns. Noslēguma pasākums sest-

Otrdien, 20. au-
gustā Leimaņu tautas 
namā pulcējās bied-
rības „Akācija plus” 
dalībnieces. Tikšanās 
mērķi bija vairāki. 

Pirmkārt, izlēmām, 
kā izlietot iegūtās bal-
vas no Jēkabpils paš-
valdības un Leimaņu 
pagasta pārvaldes, otr-
kārt – ar kādām kom-
pozīcijām un idejām 
piedalīties gadskār-
tējā ziedu izstādē pie 
Leimaņu tautas nama, 
treškārt, ar vienbalsīgu „par” tika ievēlēta  
biedrības vadītājas vietniece –  Ina Sēle, 

Biedrības „Akācija plus” aktivitātes 
ceturtkārt, lēmām par Lat-
vju zīmju parku, ko un kā 
darīt tālāk un kādu zīmi 
izgatavot nākošo. Līdz 1. 
septembrim tiks uzstādīta 
vēl viena zīme – Zalktis,  
kuru varēs izmantot kā 
solu skatītājiem, brīvda-
bas pasākumu laikā. Ru-
nājot ar Zīmju izgatavo-
tāju Daini Vecumu, nolē-
mām nākošgad izgatavot 
Ugunskrusta zīmi, kura 
arī ir ietverta projekta plā-
nā. Tad tikai paliks Ūsiņa 
zīme un Jāņa zīme. Piekt-

kārt, Ina informēja par izdarītajiem dar-
biem projekta realizācijā. Projekta mērķis 

Inita Poriete sveic Inu Sēli.          

24. augustā, saulainā sestdienas die-
nā, Dunavas pamatskolas sporta stadionā 
norisinājās, nu jau par ikgadēju kļuvušais, 
basketbola un volejbola turnīrs. Taču bez 
volejbola un basketbola norisinājās arī ci-
tas sportiskas aktivitātes gan lieliem, gan 
pašiem mazākajiem sportistiem.

Volejbola cīņās pieteicās 8 komandas, 
kuru sastāvā bija nepieciešams būt 2 vīrie-

ir izveidot karti, kurā būs atzīmētas gan 
Leimaņu pagasta teritorijā esošās, gan  
„izmirušās” mājas, kā arī apkopota infor-
mācija, kas tajās dzīvo un dzīvoja. Patei-
coties Inas entuziasmam un zinātkārei, 
viņa jau ir atradusi informāciju pat līdz 17. 
gadsimtam. Projekta realizācijā piedalās 
arī visi Bērzgala skolas audzēkņi un sko-
lotāji, kas ir sagatavojuši informāciju par 
savām un kaimiņu  mājām. Ja kādam mā-
jās ir saglabājušies seni foto par savu vai 
Leimaņu teritorijā esošu māju, lūdzu zva-
nīt projekta vadītājai –  Inai (26312414). 
Foto tiks ieskanēts un atdots atpakaļ.

Lai jauka atlikusī vasara un paldies 
par sadarbību!

 
 Ar cieņu, b-bas vadītāja Inita Poriete

šiem un 1 sievietei. Basketbola cīņās devās 
4 komandas, kur uz laukuma vajadzēja būt 
5 cilvēkiem. Pirms sportisti uzsāka sacensī-
bas, tika veikta grupu izloze un organizēta 
sacensību atklāšana, pēc kuras gan bas-
ketbolisti, gan volejbolisti devās noskaidrot 
tās dienas spēcīgākās komandas. Kamēr 
volejbola un basketbola laukumos risinājās 
aizraujošas cīņas, tikmēr paši mazākie sa-

centās bumbiņas mešanā mērķī un atspo-
les skrējienā ar klucīšu pārbīdīšanu. Paši 
mazākie par piedalīšanos šajās disciplīnās 
katrs saņēma saldas un gardas balvas, 
lielākiem bija jāpacīnās, jo pie balvām tika 
tikai paši labākie. Bumbiņas mešanā mērķī 
trāpīgākais izrādījās Armands Jurķis, otrajā 
vietā uzreiz divi dalībnieki – Gatis Miltiņš un 
Konstantīns Marčenko, arī 3. vieta diviem 
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Saulainajā 25. augus-
ta pēcpusdienā Dignājas 
baznīcā varēja manīt lielu 
rosību.   Baznīcas dārzā kār-
tojās ziedu izstāde – krāš-
ņas dālijas bija atceļojušas 
no daudziem dignājiešu un 
sudrabkalniešu dārziem. 
Liels grozs ar gladiolām no 
Intas Strožas dārza grezno-
ja svaigi remontēto baznīcas 
sienu. 33 šķirņu gladiolas ar 
visiem šķirņu nosaukumiem 
bija atceļojušas no Salas, no 
Jāņa Daņiļeviča dārza.

Baznīcas iekštelpās va-
rēja apskatīt izstādi par Dignājas baznī-
cas vēsturi, ko bija sagatavojusi Inta Stro-
ža, kas ar sirdi un dvēseli ir nodevusies 
novadpētniecības darbam. Pēc dievkal-
pojuma, ko vadīja mācītājs Ivars Dzelme, 
klātesošie varēja baudīt mežraga skanē-
jumu mūsu cienījamā mākslinieka Arvīda 
Klišāna izpildījumā un trompetes spēli 
jaunā mūziķa Ginta Ratnieka izpildījumā. 

dalībniekiem – to sadalīja Raivo Vilks un 
Artis Auzāns. Atspoles skrējienā ar klucī-
šiem visātrākais bija Gatis Miltiņš, aiz sevis 
atstājot Tomu Spodri un Dāvi Osmani.

Volejbolā 8 komandas tika sadalītas 
2 grupās pa 4 komandām katrā grupā. A 
grupā, nepiedzīvojot nevienu zaudējumu, 
1. vietu izcīnīja komanda „Sekulēni”, aiz 
sevis atstājot komandas „Auzas”, „Saļar-
ka” un „Zaudēt nevar”. B grupā identiska 
situācija – bez neviena zaudējuma 1. vietu 
izcīnīja komanda „Veiksme”, aiz sevis at-
stājot komandas „Ciltskoks”, „Brieži” un 
„Circeņi”. Basketbolā 4 komandas izspē-
lēja apļa turnīru, pēc kura uzreiz tika izspē-
lētas spēles par 3. un 1. vietu. Apļa turnīru 
bez zaudējumiem noslēdza komanda 
„Vālodzīte”, aiz sevis atstājot komandas 
„Cālīši”, „Zasa/Vidsala” un „Everest”. Kad 
volejbolā un basketbolā bija izspēlētas 
grupu turnīra spēles, visi sacensību da-
lībnieki, tiesneši un līdzjutēji tika aicināti 
iekrāt spēkus turpmākajai dienas gaitai 
ēdot siltu zupu, ko bija sarūpējušas tās 
dienas saimnieces. Kad spēki tika uzkrāti, 
lai nedaudz „iekustētos” pirms galvena-
jām volejbola un basketbola cīņām, visi 

dalībnieki tika aicināti uz nelielu volejbo-
la konkursu, kurā spēlētāji ar volejbola 
apakšējo piespēļu palīdzību noskaidroja 
meistarīgāko un veiksmīgāko spēlētāju. 
Tas izrādījās komandas „Sekulēni” spēlē-
tājs Dāvis Osmanis, kurš saņēma godam 
nopelnīto balvu. Un nu varēja sākties tās 
dienas svarīgākās volejbola un basketbo-
la cīņas. Volejbolā pirmajā pusfināla spēlē 
savā starpā tikās komandas „Sekulēni” un 
„Ciltskoks”, ar rezultātu 21:20 nedaudz 
pārāki izrādījās komanda „Ciltskoks”, tā-
dējādi sagādājot komandai „Sekulēni” 
pirmo zaudējumu turnīrā. Otrajā pusfinā-
la spēlē sacentās komandas „Veiksme” 
un „Auzas”. Ļoti pārliecinošu uzvaru un 
tikšanu finālā sev nodrošināja komanda 
„Veiksme”. Tādējādi par 3. vietu cīnījās 
komandas „Sekulēni” un „Auzas”. Spēle 
ritēja punkts punktā, taču beigās ar rezul-
tātu 21:19 pārāki izrādījās „Sekulēni”. Pēc 
šīs cīņas laukumā bija gatavi doties un par 
turnīra uzvarētājkomandas godu cīnīties 
komandas „Ciltskoks” un „Veiksme”. Finā-
la cienīgā spēlē, ar rezultātu 22:20, pārā-
ka izrādījās komanda „Veiksme”, tādējādi 
kļūstot par Dunavas volejbola turnīra čem-

pioniem. Čempionu medaļas ieguva Vine-
ta Gutāne, Raivo Vilks, Jurijs Naumovs un 
Ivars Dundurs. 

Basketbola spēlē par 3. vietu tikās 
„Zasa/Vidsala” pret „Everest” Pēc nospē-
lētām 20 minūtēm tablo vēstīja 28:16 par 
labu Zasas un Vidsalas apvienotajai ko-
mandai. Finālspēlē tikās komandas „Vālo-
dzīte” un „Cālīši”. Ja grupu turnīrā savstar-
pējā cīņā pārāki bija komanda no Rubenes 
pagasta „Vālodzīte”, tad finālspēlē „Cālīši” 
revanšējās un kļuva par Dunavas basket-
bola turnīra čempioniem. Čempionu ko-
mandā spēlēja Krišjānis Kaminskis, Artis 
Auzāns, Raitis Doļņikovs, Reinis Pakers, 
Elvis Grāveris un Konstantīns Marčenko.

Šo rindu autors vēlas pateikties visiem 
turnīra dalībniekiem par aizraujošām cī-
ņām, tiesnesim Aigaram Vanagam par dar-
bu, Uldim Auzānam un Dunavas pagasta 
pārvaldei par lielisku organizāciju, kā arī 
saimniecēm par vareni gardu zupu. 

Tiekamies nākošajās sacensībās!
Par sportisku dzīvesveidu!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators

Izskanējuši pirmie Dignājas baznīcas dārza svētki

Koncertu baznīcā kuplināja arī draudzes 
koris „Con Amore” no Līvāniem ar savu 
brīnišķīgo garīgās mūzikas dziedājumu. 
Pēc koncerta Inta Stroža iepazīstināja 
ar savāktajiem materiāliem par Dignājas 
baznīcas vēsturi. Baznīcas dārzā, bau-
dot zāļu tēju ar medu, nesteidzīgi risinā-
jās savstarpējas sarunas. Iepazīstināt ar 
sevi un iepazīties ar Dignājas cilvēkiem 

bija ieradusies arī onkoloģis-
ko pacientu atbalsta biedrī-
bas „Dzīvības koks” vadītāja 
Gunita Berķe. Viņa pastās-
tīja par biedrības darbu, par 
plānotajām iecerēm Šobrīd, 
„Dzīvības koks” mērķis ir iz-
veidot centru „Spēka Avots” 
Dignājas muižā, kurā regulāri 
notiktu psihosociālās rehabi-
litācijas programmas onkolo-
ģiskajiem pacientiem un viņu 
tuviniekiem. 

Pasākums vienoja daudz 
cilvēkus un parādīja, ka baz-
nīca ir atvērta ikvienam.

Paldies Līgai Mušai un Jānim Kļa-
vinskim par garšīgo medu! Paldies ikvie-
nam, kas palīdzēja pasākuma organizā-
cijā.

Dignājas evaņģēliski luteriskās drau-
dzes projekta „Sakrālā mantojuma izzi-
nāšana” pasākumu finansiāli atbalstīja 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Dzidra Nartiša, projekta vadītāja

Kalna pagasta seniori dodas ekskursijā
27. augusta rītā Kalna pagasta se-

niori devās ekskursijā uz Cēsīm. Apmek-
lējām Cēsu pilsmuižas īpašnieka grāfa 
Karla Gustava fon Zīversa laikā izveidoto 
Pils parku. Apmeklējot Cēsis, nedrīkst 
aizmirst aplūkot Svētā Jāņa  baznīcu, 
kura ir viena no vecākajiem viduslaiku ar-
hitektūras pieminekļiem Latvijā. Pa ceļam 

uz baznīcu ielas malā mūs sagaidīja laika 
vecis ar savu lukturīti. Kā leģenda vēsta, 
ka, satiekot vīru ar lukturīti rokā, nedrīkst 
aizmirst spodrināt luktura stiklus, jo tā 
gaisma vienmēr rādīšot drošu ceļu ne ti-
kai senajam vīram, bet arī mūsu labajām 
domām, sapņiem un darbiem... Neska-
toties uz gadu nastu, seniori drosmīgi 

kāpa pa stāvajām baznīcas kāpnēm, 
lai apmeklētu baznīcas torni, no kura ir 
redzams  40 km attālais Zilais kalns. Tā-
lāk apmeklējām seno tirgus laukumu, 
kas atrodas Sv. Jāņa baznīcas priekš-
pusē. Šajā laukumā interesantas bija 
strūklakas – laukuma segumā iebūvēta 

Turpinājums 12. lpp.



2013. gada 12. septembris12

Jauniešu koris „Balsis” koncertē Dunavas baznīcā

un līnijās izkārtota sprauslu sistēma 
ar mainīgu ūdens šļākšanas ritmu, 
augstumu un apgaismojumu. Diena 
bija iesilusi, fotografēšanās strūkla-
kās atsvaidzināja ekskursantus. Tālāk 
ceļš veda uz svētavotu pie Cīrulīšiem. 
Avots atrodas skaistā dabas parka 
nogāzē. Avots izplūst no 88 metru 
zemes dziļuma un avota ražība ir 3 
l ūdens vienā sekundē. Šeit ikviens 
ekskursants varēja veikt dziedinošu 
rituālu, kur tek čalodams un burbu-
ļodams avota ūdentiņš, kas kopumā 
rada brīnumainu auru. Pēc tam de-
vāmies uz Vecpiebalgas „Vēveriem”. 
Tur varēja aplūkot 19. gs. Piebalgas 

lauku ainavai raksturīgās zemnieku 
un amatnieku sētas ar darbarīkiem 
un sadzīves priekšmetiem. Teritori-
jā apskatījām arī nesen atjaunotās 
Vēveru dzirnavas. No Vēveru mājām 
mūsu busiņš traucās garām Vecpie-
balgas dīķiem līdz nonācām Piebal-
gas porcelāna fabrikā Inešos. Šeit 
mūs iepazīstināja kā top porcelāna 
suvenīri un trauki, varēja apskatīt 
galeriju un iegādāties suvenīrus. 
Ekskursija noslēdzās estrādē, kas 
atrodas pretī Vecpiebalgas muižas 
pilij.  Mājās devāmies apmierināti un 
gandarīti par jauki pavadīto dienu.

Kalna pagasta seniori uz cēsu 
pils parka kāpnēm. 

Trešdien, 28. augustā, 
plkst. 11.00 Dunavas baznī-
ca vēra durvis brīnumainam 
koncertam, ko sniedza jau-
niešu koris „Balsis”  diriģen-
ta Inta Teterovska vadībā. 

Kā raksta paši koristi 
savā mājaslapā: „Pēdējā 
brauciena diena, tāpat kā 
pārējās dienas, paliks koris-
tu atmiņās vēl ilgu laiku. Sā-
kot ar agro rīta cēlienu, cī-
nīšanos ar miegu un auks-
tumu, baudot saullēktu, 
vaniļi purpurainas debesis. 
Ārkārtīgi silta uzņemšana – Dunavā katra 
meitene, nokāpjot no plosta, saņēma as-
teres, emocijām bagāts koncerts – pārpil-
dīta baznīca ar visu vecumu cilvēkiem – kā 
mazi bērni, tā sirmgalvji. Ārkārtīgi emocio-
nāla „Pūt, vējiņi” dziedāšana kopā ar skatī-
tājiem, siltumsilti vārdi no klausītājiem pēc 
koncerta.”  

Koncerta  programma bija klausītājiem 
mazāk pazīstama – tika atksaņoti mūsdie-
nu komponistu garīgās mūzikas skaņdarbi. 
Pašā sākumā pārsteidza igauņu kompo-

nista Arvo Pērta majestātiskā mesa, vēlāk 
baudījām gan Ērika Ešenvalda, gan Rihar-
da Dubras skaņdarbus. Programmā bija 
iekļauti arī tie skaņdarbi, ko dziedātāji nupat 
apguvuši starptautiskajā jauno mūziķu festi-
vālā Baireitā, Vācijā, un  kas kļuvuši par vie-
niem ko kora iemīļotākajiem skaņdarbiem 
– Ērika Vitakra (Eric Whitacre) „Leonardo 
dreams of his flying machine” (Leonardo 
sapnis par lidojošo mašīnu), kā arī skandi-
nāvu komponista Sandstrēma (Sandström) 
„To see a World” (Redzēt pasauli). 

Noslēgumā tika atskaņotas pazīsta-
mas un sirsnīgas melodijas no tautas mū-
zikas pūra – senā ķeltu lūgšana „May the 
road rise up to meet you…”  . Šīs lūgsnas 
tekstu publicējam – jo daudziem no mums 
ir nepieciešami svētības vārdi gan īsākos, 
gan garākos ceļos:

„May the road rise up to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face; 
the rains fall soft upon your fields and 
until we meet again, 
may God hold you in the palm of His 
hand. 
Lai ved ik ceļš tev pretī,
Un lai tev mūžīgs ceļavējš.
Lai saule silti apspīd tavu seju un lietus 
maigs pār taviem laukiem līst.
Un līdz mēs atkal tiekamies, 
Lai tevi savā plaukstā tura Dievs.” 

Vislielākās emocijas izsauca  mūsu 
„Pūt, vējiņi.”, kura atskaņošanas laikā 
mūzikas mīļotāju draudze cēlās kājās un 
dziedāja līdzi. Atvadoties no mūziķiem, 
Dunavieši pasniedza ceļamaizes klaipu un 
ziedus. 

Ieva Jātniece 

Turpinājums no 11. lpp.

Leimaņu Latvju 
zīmju parkā – 
jauna zīme!

1. septembrī  Latvju zīmju parkā  tika 
uzstādīta vēl viena zīme – Zalktis, kuru va-
rēs izmantot kā solu skatītājiem, brīvdabas 
pasākumu laikā. Šī zīme biedrībai izmak-
sāja 250,- Ls. Šajā summā ietvertas zīmes 
izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas. 
Zīmi  izgatavoja   Dainis Vecums no Zasas. 

Paldies atbalstītājiem: Guntim Kio-
pam, Austrumu ģimenei, Aigaram Līcim 
un Jurim Kirilovam. 
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Jau 13. gadu  Latvju 
zīmju parkā pie Leimaņu 
Tautas nama uz 1. septem-
bri tika rīkota ziedu izstāde. 
Ja citus gadus tika izstādītas 
dālijas, tad šogad zālienā 
cēli tika izvietotas gladiolas, 
kuras vēl bija aizķērušās 
Dainas Rutkas, Valijas Eglī-
tes un citos dārzos. Taču vis-
lielāko skatītāju ievērību un 
garāmbraucēju skatienus, 
protams, atkal piesaistīja 
spilgtās ziedu figūras un pā-
rējie darbi  gan no ziediem, 
gan āboliem, gan sūnām. 
Visa rosīšanās notika jau 31. 
augustā, kad tika sanesti un 
savesti gan ziedi, gan citi dārzos izaugu-
ši krāšņumi. Ja citus gadus dāliju bija tik 
ļoti daudz, ka tās šķirojām lielās kastēs 
pēc krāsām, tad šogad dālijas praktiski 
izpalika, saule bija šos ziedus pamatīgi 
pabojājusi. Nācās izlīdzēties pamatā ar 
samtenēm. Bieži vien izstādes apmeklētāji 
jautā, kā to visu var izdomāt? Vieni nāk jau 
ar konkrētu ideju, ko veidos, tāpēc mate-
riāls jau ir līdzi. Citiem ideja rodas, redzot 
tos ziedus, kas ir atnesti. Piemēram, mūsu 
biedrībai doma par ligzdu radās tāpēc, ka 
vienā dārzā tika izrauta veca ķirse. Bija 

Ziedu svētki Leimaņos

liels, zarains koks – pa-
mats ligzdai, tātad tajā 
jāsēdina putns. Bet dau-
dzas idejas rodas laika 
gaitā, īpaši dienas beigās, 
kad lielie darbi jau ir gata-
vi un ziedi  paliek pāri. Lai 
gan pamattēma šogad 
bija putni, karstās dienas nogalē tapa vis-
kaut kas. No kaimiņu pagastiem šoreiz 
piedalījās  Kalna pagasta meitenes, kuras 
izveidoja  zvanu no āboliem un ziediem, 
ābeci no sūnām un citiem materiāliem 

atveda rubenieši, bet gailis 
atceļoja no Zasas pagasta. 
Visi pārējie darbi, kā ik gadu, 
ir vietējo Leimaņu pagasta 
iedzīvotāju veidoti. Šogad iz-
stādē bija aplūkojams pasa-
ku namiņš ar sēnēm apkārt, 
pāvs ligzdā, lidojošu kaiju  
bariņš, papagailis riņķī, citi 
sīki putni, neskaitāmas košas 
olas, kā arī dažādi ziedu  vei-
dojumi un raksti zālienā. Ne-

izpalika arī lielais zupas katls un cienasts 
darbarūķiem. Paldies visiem, kas atnesa 
ziedus, un visiem, kas tos interesanti un 
mākslinieciski salika kopā.

Ina Sēle

2. septembrī projekta „cross border 
cooperation between reģions in Latvia 
and Romania  to improve educational  
offer” /cOAcTION/(Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem Latvijā un Rumāni-
jā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) 
ietvaros tika organizēts 
izpētes pasākums  ģi-
menes atbalstam „Zinī-
bu diena” (sadarbībā ar 
Rubenes pamatskolu). 
Mērķauditorija – skolēni, 
skolotāji, vecāki, formā-
lās un neformālās izglītī-
bas dalībnieki.

Viena no pasākuma 
aktivitātēm – foto izstā-
des „Māksla būt kopā caur kultūru” atklā-
šana”. Šī izstāde veltīta XXV dziesmu un 
XV deju svētkiem, kurā apskatāmas bildes 
no saspringtajām mēģinājumu dienām, 
emocionālajiem koncertiem un krāšnā gā-
jiena.Izstāde apskatāma līdz 30.oktobrim.

Pēc svinīgā pirmās skolas dienas pa-

Zinību diena – svētki visai ģimenei

sākuma skolā bērni ar ve-
cākiem un skolotājiem un 
PII „Zelta sietiņs” mazuļi 
ar audzinātājām un ve-
cākiem ieradās kultūras  
namā, lai kopīgi noskatī-

tos izrādi „Pepija Garzeķe” un līdzdarbo-
tos ar pasāku tēliem. Īpaši mazos bērnus 
uzrunāja draudzīgā Pepija. Izrādes laikā 
radās kopīgi noslēpumi, kopīgi darbiņi un 
intereses.

Pepija Garzeķei arī ši diena bija ļoti 
svarīga – arī viņa apmeklēja skolu – pie-

dalījās dzimtās valodas stundā,  
matemātikas stundā, vēstures, ģeo-
grāfijas un muzikālās audzināšanas 
stundās. 

Pepija mudināja bērnus lasīt 
grāmatas. Jo bērni vairāk lasīs grā-
matas, jo gudrāki viņi būs saviem 
vecākiem. Kā arī laba uzvedība sko-
lā, lai visiem ir prieks.

Noslēgumā bērni dāvāja Pepijai 
mājās gatavotus darbiņus – apsvei-
kuma kartiņas ar vēlējumiem Pepijai 
dzimšanas dienā. Brīnišķiga atvadī-
šanās, kopā bildēšanās un laba vē-
lējumi jauno mācību gadu uzsākot.

Cik labi dzīvot ir un būt
Dod citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē –  laimīgiem būt,
Lai arī citi šo laimi jūt! 
Tā Evija Daģe raksta savā vēlējumā. 

Vai nav jauki.
Vēl Pepija saņēma skaistus apsvei-

kumus no Riharda un Agijas, Lauras 
Gailītes,no Helvija un Paulas,no Sindijas 
un Kārļa, no Samantas un Rūtas,no Jāņa- 
Dāvja, no Santas Mičules, no Signes un 
Vladislava, no Diānas un Evelīnas.

 Inta Tomāne
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Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2013. gada septembrī, oktobrī

Ābeļu pagasts
27.09. plkst. 13.00 tautas namā Jēkab-

pils novada senioru diena
04.10. plkst. 18.00 tautas namā ama-

tierkolektīvu  sezonas atklāšanas pasākums
Svecīšu vakari Ābeļu pagasta kapsē-

tās notiks 19. oktobrī
Dūņenieku kapos plkst. 14.00
Nagļu kapos plkst. 15.00
Ābeļu kapos plkst. 16.00

Dignājas pagasts
14.09. plkst. 10.30 Jēkabpils novada 

atklātais kauss futbolā 2013 Dignājas pamat-
skolas sporta stadionā, komandu reģistrēša-
nās līdz plkst. 10.00

13.09. plkst. 14.00 bibliotēkā dzejas 
dienu pasākums. Novadnieka J. Plāķa grā-
matas „Bez pasūtījuma un cenzūras” pre-
zentācija

05.10.2013. Svecīšu vakars Dignājas 
pagasta kapsētās:

plkst. 15.00 Slīterānu kapsēta
plkst. 16.30 Dignājas kapsēta
plkst. 18.00 Meņķa kapsēta

Dunavas pagasts
17.09. plkst. 13.00 Raiņa muzejā Ta-

denava dzejas dienu.pasākums. Pasākumu 
vada dzejniece Inese Zandere. Piedalās brāļi 
Godiņi un viņu draugi. Dažādas aktivitātes

03.10. „Miķeļīts – Rudens vīrs”
Dārzeņu izstāde  – atnes interesantāko 

vai skaistāko dārzeni no sava dārza izveido 
dārzeņu vai augļu kompozīciju

04.10. plkst. 13.00 Koncerts, rotaļas un 
danči kopā ar Daugavpils novada kultūras 
centra jauniešu folkloras kopu  „Dyrbyni”

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”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Septembrī Mežzemes bibliotēkā jaunā-
ko dzejas krājumu izstāde.
02.09. – 30.10. Rubenes kultūras namā 
foto izstāde veltīta XXV Dziesmu un XV 
Deju svētkiem „Māksla būt kopā caur 
kultūru”
Septembrī Zasas bibliotēkā izstāde 
„Vārda vibrācija”
Septembrī Zasas kultūras nama izstāžu 
zālē Jēkabpils mākslas skolas Zasas fi -
liāles un Zasas vidusskolas radošo dar-
bu izstāde.
09.09. – 16.09. Dignājas bibliotēkā lite-
ratūras izstāde „Mājupceļš”
10.09. – 14.09. pie Kalna kultūras nama 
izstāde „Rudens ziedi kompozīcijās”

Ik cilvēkmūžs kā zieds reiz plaukst,
Lai dzīves nebītos.
Un savā mūžā uzplaucis,
Reiz arī noliektos.
 /Vēsma Kokle-Līviņa/

 Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Pāvels Ivanovs 
01.01.1948. – 09.08.2013.
Genovefa Avsjukeviča 

09.04.1935. – 13.08.2013.
Marija Gaužāne 

01.12.1951. – 14.08.2012.
Marta Čamane 

19.03.1948. – 28.08.2013.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
     /Kornēlija Apškrūma/

 Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu no-
daļā jūlijā reģistrē-
tas 4 dzimšanas:

Reinis, Adrians, Linda, Kristiāns

 Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Kalna pagasts
14.09. plkst. 10.00 kultūras namā te-

matisks pasākums „Ziedi dzejā”
28.09. plkst. 22.00 kultūras namā Mi-

ķeļdienas balle

Rubenes pagasts
18.09. plkst. 14.00 pagasta pārvaldes 

zālē dzejas dienām veltīts tematisks muzi-
kāls pasākums.Novadnieces Unas Kukles 
pirmās dzejoļu grāmatiņas „Izlīgums ar pa-
sauli” atvēršanas svētki. Grāmatiņu varēs 
iegādāties.

12.10.plkst.19.00 kultūras namā patei-
cības un atpūtas pasākums Jēkabpils nova-
da amatierkolektīvu dalībniekiem un vadītā-
jiem. (Koris, vokālie ansambļi un folklora)

Zasas pagasts
13.09. plkst. 12.30 kultūras namā bēr-

nu  dramatiskā kolektīva dzejas izrāde „Kaut 
kas ir noticis”. Režisors Inārs Baltmanis

16.09. plkst. 9.00 kultūras namā muzi-
kāla pasaka bērniem „Mani sapnīši”

28.09. plkst. 19.00 kultūras namā pa-
teicības un atpūtas pasākums Jēkabpils no-
vada amatierkolektīvu dalībniekiem un vadī-
tājiem (deju kolektīvi un amatierteātri)

     /Kornēlija Apškrūma/

Novada jauktais koris „Putni”, uzsākot 
jaunu darba sezonu, savā pulkā aicina 

arī jaunus dziedātājus! Par iespējām 
iesaistīties korī aicinām interesēties pie 

pagastu kultūras namu vadītājiem.

Visus dejas mīļotājus sākot no 40 gadu 
vecuma, gaidām uz pirmo mēģinājumu 

Zasas kultūras namā 
19. septembrī plkst. 19 00. 

Papildus informācija pa tālruni – 
20371520.

Nāc mūsu pulkā!
Uzsākot jauno pašdarbības kolek-

tīvu darba sezonu, Ābeļu tautas nams 
aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pie-
teikties pulciņos:
•	 amatierteātrī
•	 sieviešu vokālajā ansamblī
•	 Eiropas deju kopā
•	 rokdarbu pulciņā (bez vecuma iero-

bežojuma)
•	 biedrībā „Ābeļzieds” (1. nodarbība 

7. oktobrī)

JAUNUMS!
•	 sporta dejas bērniem (8 – 16 g.v.)
•	 vokālais ansamblis  bērniem no        

5 gadu vecuma
•	 tiek aicināti bērni un pusaudži otr-

dienās un ceturtdienās no plkst. 
18.00 – 21.00 uz novusa un tenisa 
nodarbībām

•	 pieteikties pie Tautas nama vadītājas 
personīgi vai pa telefonu 28316164 
vai 65207284 

Visi pulciņi ir bezmaksas.
Laipni gaidīti!


