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Iespiests SIA «Erante»
Redakcija neatbild par reklāmas un sludinājumu saturu.

Laikraksts iznāk otrdienās, ceturtdienās, piektdienās

Katrai valstij, arī Latvijai,
ir sava vēsture, pagātnes
notikumi, kas ietekmējuši
tās likteni. Jāatceras ne tikai
patīkami, bet arī traģiski
notikumi. Viens no tādiem,
neapšaubāmi, ir Latvijas
okupācija. 1940. gada 17.
jūnijā Latviju okupēja PSRS.
Tūlīt pēc okupācijas sekoja
nežēlīgs terors pret tautu –
aresti, nāves sodi, deportā-
cijas.

Pirmā masveida deportā-
cija bija 1941. gada 14.
jūnijā, kad deportēja vairāk
nekā 15 000 cilvēku. Otra
lielākā deportācija bija
1949. gada 25. martā, kad
izsūtīja vairāk nekā 42 000
cilvēku. Pilnīgi nevainīgus
cilvēkus, Latvijas patriotus,
čaklus darba rūķus aizveda
uz Sibīrijas Tālajiem Austru-
miem, galējiem ziemeļiem.

Tie bija smagi, traģiski
gadi – bez tiesībām, bads,
sals, pilnīga neziņa par
nākotni. Daudzi mira jau
ceļā, daudzi – izsūtījuma

vietās. Atgriezties Dzimtenē
varēja, tikai sākot ar 1956.
gadu, pie tam nauda atpa-
kaļceļam bija jāsarūpē kat-
ram pašam.

Arī pēc atgriešanās
Latvijā grūtības nebeidzās –
grūti bija atrast darbu,
mājokli. Izsūtītie jutās kā
otrās šķiras cilvēki. Tāpēc
cīņā par Latvijas neatkarības
atgūšanu represētie bija pir-
majās rindās. Pēc neatkarī-
bas atgūšanas dibināja poli-
tiski represēto biedrības, ko
vēlāk apvienoja Latvijas
Politiski represēto apvienī-
bā, bet novados izveidoja
apvienības nodaļas.

Arī Jēkabpilī ir šāda
nodaļa, kas pārstāv pilsētas
politiski represētos. Lai gan
tagad ir pieejami daudzi
atmiņu stāsti par šīm repre-
sijām gan grāmatās, gan
audio, video, kino, tomēr
labākā un emocionālākā
informācija ir tieši no
pašiem cietušajiem, viņu
tuviniekiem, jo paši cilvēki ir

kā atmiņu krātuves.
Mūs, represēto, ar katru

gadu paliek arvien mazāk,
pašreiz mēs galvenokārt
pārstāvam izsūtītos bērnus,
arī bērnus, kas dzimuši izsū-
tījumā. Tāpēc vēl jāizmanto
pēdējās iespējas ziņas gūt
no pirmavotiem. Mums arī
jāsaglabā izsūtīto piemiņa,
jārūpējas par piemiņas vie-
tām.

Ar pilsētas kultūras pār-
valdes aktīvu dalību katru
gadu izvešanas dienās tiek
rīkoti piemiņas pasākumi.
Arī šogad, 14. jūnijā, plkst.
14.00 pulcēsimies pie pie-
minekļa izsūtītajiem 14.
jūnija parkā, atcerēsimies
savus likteņa biedrus, nolik-
sim ziedus. Pēc tam plkst.
15.00 dosimies uz Jēkab-
pils Vēstures muzeju –
Krustpils pili, lai piedalītos
izstādes «Mēs atgriezāmies»
atklāšanā. Būs nodrošināts
transports.

Jau vairākus gadus
Jēkabpils Vēstures muzejs
sadarbojas ar mums, repre-
sētajiem, rīko dažādus pasā-
kumus. Pagājušajā gadā bija

izstāde «Bij tādi laiki».
Šogad muzejs mums piedā-
vāja kopīgu projektu «Mēs
atgriezāmies». Mēs ar prie-
ku piekritām tajā piedalīties.
Mūsu uzdevums bija ieteikt
personas šai izstādei.
Izvēlējāmies tos represētos,
kuri ir gados vecāki un
joprojām aktīvi piedalās

dažādos mūsu pasākumos.
Žēl, bet vairāki aktīvi cilvēki
veselības problēmu dēļ
nevarēja piedalīties.

Lielāko organizatorisko
darbu veica muzeja darbi-
nieki direktores Ineses
Berķes vadībā. Sirsnīgi
pateicamies viņiem par
sadarbību! Aicinām visus

interesentus uz pasāku-
miem 14. jūnijā Jēkabpilī.

Maruta LĪCE,
Latvijas Politiski

represēto biedrības
Jēkabpils nodaļas valdes

priekšsēdētāja

No 14. jūnija līdz
1. oktobrim Jēkabpils Vēs-
tures muzejā būs skatāma
fotoportretu izstāde «Mēs
atgriezāmies». Izstāde ir
veltījums tiem, kuri, pār-
dzīvojuši ciešanas izsūtīju-
mā Sibīrijā, atgriezās
Latvijā.

Izstādē «Mēs atgriezā-
mies» būs apskatāmi to cil-
vēku fotoportreti, kuri pēc
izsūtījuma Sibīrijā atgriezās
Latvijā. Visi portretos redza-
mie cilvēki apcietināšanas
brīdī vēl bija bērni, daži ir
dzimuši vecāku izsūtījuma
laikā Sibīrijā. Katram ir savs
atmiņu stāsts un arī stāsts
par kādu īpašu priekšmetu,
kas atgādina dzīvi izsūtīju-
mā vai tiek glabāts kā
skaudro gadu piemiņa.
Vērīgs skatītājs šos priekš-
metus fotogrāfijās pamanīs.

Jēkabpils Vēstures mu-
zejs izstādi veidojis sadarbī-
bā ar fotogrāfi Mētru
Štelmaheri un Latvijas
Politiski represēto biedrības
Jēkabpils nodaļu. Izstādi
finansiāli atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds.

Turpinājumā neliels ie-
skats dažu izstādes dalībnie-
ku likteņstāstos.

***
Izstādes «Mēs atgriezā-

mies» fotoportreti tapuši
2017. gada martā un aprīlī,
to autore – fotogrāfe Mētra
Štelmahere. Turpinājumā
intervija ar mākslinieci
Mētru Štelmaheri par izstā-
des «Mēs atgriezāmies» tap-
šanas gaitu, pārdomām un
izjūtām.

– Kādas bija domas,
saņemot piedāvājumu pie-
dalīties izstādes «Mēs
atgriezāmies» veidošanā?

– Kad tiku iepazīstināta
ar domu par izstādi, man tā
šķita ļoti interesanta gan
idejiski, gan mākslinieciskā
ziņā, tāpēc piekritu nevilci-
noties. Man kā radošai per-
sonai iztēle uzreiz sazīmēja

iespējamās versijas un risi-
nājumus fotogrāfiju realizā-
cijā. Vienlaikus tas bija arī
izaicinājums nebijuša pro-
jekta tapšanā.

– Kādas bija sajūtas
iekļauties muzeja ikdienas

darbā, būt daļai no tā?
– Ir aizraujoši redzēt mu-

zeju ikdienā, apzinoties, ka
cilvēkiem, kas šeit strādā,
ikdienas dzīve tik lielā mērā
nozīmē nemitīgu saskarsmi
ar liecībām par pagātni gan

caur stāstiem, gan priekš-
metiem. Šāda saskarsme pie-
prasa dziļi personisku un cil-
vēcisku attieksmi, nepieļauj
paviršības vai mehānisku pie-
nākuma izpildi. Man ļoti
patika vērot šos procesus.

– Kā notika fotografē-
šanas process?

– Fotografēšanai izvēlē-
jāmies muzeja kasi, jo tur
bija piemērotākās sienas
fonam – neitrāls tonis, kas
nav gaišs, turklāt tieši sienas
struktūra papildina fotogrā-
fijas ar glezniecisku rakstu-
ru. Tā kā ideja bija veidot cil-
vēka portretus, kas savieno-
jas ar simboliski nozīmīga-
jiem priekšmetiem, izman-
tojām vienotu kompozīciju
visiem portretiem – galds,
uz kura atrodas priekšmeti
un pie kura sēž šo priekšme-
tu īpašnieks. Tālākais pro-
cess jau bija ļoti individuāli,
jo katrs cilvēks ir citādāks un
stāsti, priekšmeti – atšķirīgi.

– Ko atklāj fotoportre-
ti, kas tajos redzams?

– Rezultātā fotogrāfijas,
lai gan vienotā stilā un kom-
pozīcijā, tomēr atklāj katru
cilvēku personiski. Un tāds
arī ir mērķis – aicināt izstā-
des apmeklētājus kaut uz
brīdi izjust šo stāstu dziļo
personiskumu un īstumu,
jo, lai gan notikumi paiet, cil-
vēki paliek un nes šīs atmiņas
kā liecību. Tiešā liecība ir
visīstākā, jo liecinieka emoci-
jas, pārdzīvojumi un pārdo-
mas lielā mērā veido šīs per-
sonības un to, ko tās nodod
tālākajām paaudzēm.

– Kas notiek tālāk, pēc
fotosesijas noslēguma, kā
notiek portretu apstrāde?

– Iegūtais fotomateriāls
tiek digitāli koriģēts, panā-

kot krāsu dzīvīgumu un
gleznieciskumu, jo darbi tiks
eksponēti uz audekla izdru-
kām, kas lakotas ar gleznie-
cības laku, radot īpašu glez-
niecisku un dvēselisku
noskaņu, ļaujot skatītājam
gremdēties nostalģijā un
ļaut vaļu iztēlei, uzzīmējot
šos stāstus.

– Kādas pārdomas rai-
sījās, strādājot ar projekta
dalībniekiem?

– Tik intensīvi strādājot
ar vecāka gadagājuma cilvē-
kiem, konstatēju, ka šis ir
tas posms dzīvē, kad cilvēks
vairs neizliekas. Fotogrāfijā
to ļoti labi var just, piemē-
ram, bērni vēl neprot pozēt,
saglabājot dabiskumu. Kad
pienāk apzināts vecums, cil-
vēki sāk baidīties no kame-
ras vai arī ieņemt pozu, kas
ne vienmēr ir dabiska. Pie
dabiskuma ir daudz jāstrā-
dā, kad domas grozās tikai
ap to, kā izskatāmies citu
acīs. Kad pieredze jau ir tik
liela, kā šiem cilvēkiem,
domas kavējas pavisam kur
citur: varbūt atmiņās, var-
būt raizēs un priekā par
tuvajiem. Lai gan viņi dzird
un paklausa ieteikumiem,
pozējot viņi tomēr saglabā
dabiskumu, viņi vairs nevar
būt par to, kas viņi nav. Līdz
ar to fotogrāfijās atklājās
viņu dziļais patiesums.

Izstādes atklāšana no-
tiks 14. jūnijā plkst. 15.00
Jēkabpils Vēstures muzeja
(Krustpils pils) Izstāžu
zālē, Rīgas ielā 216b.

Kate RIEKSTIŅA,
Komunikāciju nodaļas

vadītāja

Muzejā būs apskatāma fotoportretu izstāde «Mēs atgriezāmies»

Saglabāsim izsūtīto piemiņu

Fotogrāfe Mētra Štelmahere izstādes tapšanas procesā.

Latvija ir mūsu zeme, mūsu Dzimtene, mūsu valsts.
Ar to mēs lepojamies, priecājamies par tās panāku-
miem un arī turam rūpi par to.

MAIJA BLŪMA (dz. Valdmane).
Dzimusi 1941. gadā. Izsūtīta uz Sibīriju
1949. gada 25. martā no Aknīstes kopā
ar māti, māsu, vecāku audžudēlu un tēva
brāli. Nometināti Omskas apgabala
Boļšerečenskas rajonā. Tēvs bija paspējis
paslēpties Lietuvā. Izsūtījuma brīdī Maija
bija tikko izslimojusi plaušu karsoni un
viņai vēl bija jāturpina lietot zāles. Tās
neļāva ņemt līdzi.
Maija paņēma līdzi uz Sibīriju savu bērnu
dienu spilventiņu, kas viņai esot likts arī
ratiņos. Šis spilventiņš ir atvests atpakaļ
uz Latviju un tiek glabāts kā piemiņa.
Tuvinieki zina Maijas vēlēšanos – šis
spilventiņš būs jāieliek arī viņas mūža
mājā. Latvijā Maija atgriezās 1953. gadā.
Maijas Blūmas ģimenes stāstu
dokumentālajā romānā «Tu esi viens no
mūžības» atspoguļojusi rakstniece
Anna Skaidrīte Gailīte.

RASA DZENE (dz. Elksne).
Dzimusi 1945. gadā Jēkabpils rajonā.
Izsūtīta uz Sibīriju 1949. gada 25. martā
no Daugavas stacijas kopā ar mammu
un tēva vecākā brāļa ģimeni. Tika
nometināti Omskas apgabala
Sargatskas rajona Bespalovas sādžā.
Tēvs tajā laikā atradās lēģerī un tikai
1955. gadā devās uz nometinājuma
vietu pie ģimenes.
Sibīrijā par darbu kolhozā nemaksāja.
Par nostrādātajām darba dienām
izsniedza kartupeļus un graudus. Tēvam
izdevās graudus pārdot un par iegūto
naudu nopirkt šujmašīnu, kuru,
atgriežoties Latvijā, paņēma līdzi.
Mamma jaunībā bija mācījusies
mājturības skolā, kur bija apguvusi
šūšanas māku. Sibīrijā tas lieti noderēja.
Latvijā ģimene atgriezās 1957. gadā.

2017. gada 13. jūnijāZiņas2.

AIJA VALDMANE
Pa š v a l -

dību depu-
tāti ievēlēti,
bet krēsli
nav sadalīti,
un vēl nav
z i n ā m s ,
kurš pilsētu
un novadu pašvaldībās ie-
ņems vadošās vietas. Kad
tas taps zināms, tad plašsa-
ziņas līdzekļos, kas ir tikai
normāli, apspriedīs ievēlē-
tos deputātus, izteiks dažā-
das prognozes un rakstīs un
ziņos par visu citu. Bet,
kamēr tas vēl nav noticis,
interesanti ir pasekot tam,
kāda tad ir bijusi pašvaldību
vēlētāju aktivitāte šogad un
citus gadus.

Aktivitāte ir zema, un
sarunu līmenī tiek spriests
par to, vai neieviest balso-
šanas obligātumu. Tāda pra-
sība ir, piemēram, Beļģijā.
Taču – vai mūsu gadījumā
obligātums kaut ko atrisi-
nās? Jo vajadzētu taču pētīt
cēloņus, kāpēc tā notiek? Ja
būs obligāti, tā iedzīvotāju
grupa, kura nekad ne par
ko neinteresējas, sametīs
urnās vienalga kādu sarak-
stu. Un vai tad vēlēšanas
būs objektīvas?

Apkopotie dati liecina
par to, ka visaugstākā vēlē-
tāju aktivitāte bijusi 2001.
gadā – tad balsojuši 60% no
balsstiesīgajiem iedzīvotā-
jiem. 2013. gadā bija tikai
45%, bet 2017. gadā – 50%
cilvēku. Jēkabpilī šogad
nobalsoja 48,07% balsstiesī-
go. Starp ES valstīm Latvijā
šī aktivitāte ir viena no
zemākajām, vēl zemāka
bijusi Lietuvā – 47%.

Kāpēc tad cilvēki neiet
vēlēt? Cik man pašai gadījās
aprunāties ar šādiem cilvē-
kiem kā Jēkabpilī, tā tuvākā
apkārtnē, tad atbildes ar
atsevišķām niansēm bija
līdzīgas: nav vērts laiku tē-
rēt; tajā dienā nebiju uz vie-
tas; tāpat tur būs tie paši
vēži, tikai citās kulītēs; man
vietējā vara neko nav devusi
un neiedos u.tml.

39% vēlētāju aizgāja bal-
sot Tukumā, tikpat daudz
Rēzeknē, un neko daudz vai-
rāk citās Latgales pilsētās.
Pamatojums lielākoties ir
tāds: man neviens neko nav
palīdzējis, kāpēc man par
kaut kādiem tur balsot?
Darba nav, perspektīvu ne-
kādu. Cilvēkus ir pārņēmusi
apātija un vienaldzība.

Taču raksturīgi ir tas, ka
iedzīvotāji pašvaldības dar-
bā vispirms meklē slikto.
Protams, ja nu naudas pār-
tēriņš, turklāt tautai īsti
nesaprotams, lien acīs, tā ir
cita lieta! Bet ir taču arī
labais! Un darbu pašvaldība
nudien nevar iedot un radīt
darbavietas! Arī infrastruk-
tūru sakārtot tā var tikai
tad, ja ir pietiekami daudz
finanšu.

Par aktuālo
Es –
par sevi,
vara –
par sevi

2. pusgada
abonentu loterijas anketa

Vārds_____________________________________

Uzvārds__________________________________

Adrese___________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Tālrunis___________________________________

Aizpildīta anketa līdz 30. jūnijam
jānogādā BD redakcijā, Pasta ielā 37, Jēkabpilī.

�

Rit jūnijs, kas nozīmē, ka
tiem, kuri savus iecienītos
laikrakstus un žurnālus pa-
sūtinājuši pirmajam pusga-
dam, laiks to izdarīt arī ot-
rajam. Tāpat aicinām tos,
kas «Brīvo Daugavu» abonē
īsākiem periodiem – pa mē-
nesim, diviem vai trim, abo-
nēt avīzi visam atlikušajam
gadam, jo tad jums būs ie-
spēja piedalīties jau tradi-
cionālajā vasaras loterijā.

Šogad «Brīvās Dauga-
vas» visa otrā pusgada abo-
nentu loterijā varēsiet iegūt

SIA «Ripo AISK»
dāvanu karti

100 eiro vērtībā.

Mūsu uzticamo sadarbī-
bas partneru – SIA «Ripo
AISK» – veikalu piedāvājums
ir ļoti plašs: gan virtuves

piederumi un citas saimnie-
cībā vajadzīgas lietas, gan
elektroinstrumenti, gan
makšķerēšanai un atpūtai
brīvā dabā nepieciešamais
aprīkojums, gan sporta pre-
ces, gan, protams, visdažā-
dākie velosipēdi un to rezer-
ves daļas, motorolleri un
motocikli. Tādēļ 100 eiro
dāvanu kartei šeit pielietoju-
mu atradīs jebkura dzimu-
ma un vecuma laimētājs.
Bez šī ievērojamā laimesta

izlozēsim vēl arī sešas
dažādu veikalu
dāvanu kartes –

katru 10 eiro vērtībā.
Lai piedalītos «Brīvās

Daugavas» vasaras loterijā,
jums jāabonē BD visam
otrajam pusgadam, jāaizpil-
da anketa un līdz 30. jūni-
jam jānogādā redakcijā Pas-
ta ielā 37, Jēkabpilī, LV-
5201.

Laimētāju uzvārdus pub-
licēsim BD 7. jūlija numurā.

Abonējiet un lasiet
«Brīvo Daugavu», un –

lai veicas loterijā!

ABONĒŠANAS MAKSA:
«Brīvā Daugava», indekss 3016

Abonēšanas periods Fiziskām personām (EUR) Juridiskām personām (EUR)
6 mēnešiem 28,50 39,00

«Brīvā Daugava» ar TV programmu pielikumu «TaVa programma, indekss 3083

Abonēšanas periods Fiziskām personām (EUR) Juridiskām personām (EUR)
6 mēnešiem 34,50 45,00

AAbboonnēē  ««BBrrīīvvoo  DDaauuggaavvuu»»  uunn  ppiieeddaalliieess  llootteerriijjāā!!

Kā stāsta LLKC konsul-
tante Anita PUTKA, viens
mājražotāju tikšanās pasā-
kums bija šā gada marta
beigās, un nu jau klāt otrs. 

– Aicināti piedalīties gan
tie, kuri bija pirmajā reizē,
gan tie, kuri bija pieteiku-
šies uz pirmo semināru, bet
netika, kā arī, protams, gai-
dām jaunus interesentus. Ir
vērts apskatīt šo saimniecī-
bu, paklausīties enerģisko
Ritu, kura ne tikai zina daiļ-
dārzniecības noslēpumus,
darbojas tūrisma jomā, bet
arī sien garšīgus dažādus
sierus, gatavo citus produk-
tus, tējas, vīnu, – iesaka A. Put -
ka.

Semināra tēmas: «Pro -
dukcijas dažādošanas piere-
dze. Sēlijas novadam rak-
sturīgo produktu gatavoša-
na, izmantojot vietējās izej-
vielas» (lektore saimniecības
«Gulbji» īpašniece Rita
Skrējāne) un «Paškontroles
sistēma (HACPP) mājražoša-
nas uzņēmumā. Minimālās
higiēnas prasības» (lektore
pārtikas tehnoloģe, kvalitā-
tes speciāliste Ināra Borska).
Šajā nodarbībā notiks arī
kopīga siera siešana. 

Grupu konsultācija sāk-
sies pulksten 11.00. Sīkāka
informācija pa tālruni
26511269 (Anita Putka). �

Būs
bezmaksas
konsultatīvais
pasākums
mājražotājiem
ILZE BIČEVSKA

Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra
(LLKC) Jēkabpils nodaļa
16. jūnijā rīko bezmaksas
pasākumu – grupu kon-
sultāciju par tēmu «Māj -
ražotāju darba kvalitātes
un produkta attīstība».
Tas notiks Jēkabpils nova-
da Rubenes pagasta sēļu
sētā «Gulbji». 

LLKC biroju lopkopības
kon sultanti visā Latvijā
norāda, – pašlaik ir īstais
brīdis rupjās lopbarības
gatavošanai skābbarībai,
īpaši no stiebrzāļu maisīju-
miem, kas sēti tīrsējā, jo tie
jau sasnieguši vārpošanas
stadiju un 75% apjomā ir
pļaujami.

Daiga BALTIŅA, LLKC
Lopkopības nodaļas lop-
kopības konsultante: «At -

sevišķos reģionos, piemē-
ram, Balvu un Alūksnes
pusē, kur gaisa temperatūra
jūnija pirmajās naktīs noslī-
dēja zem 00C un arī sau-
sums bija ievilcies, augi vēl
nav sasnieguši atbilstošu
attīstības stadiju, līdz ar to
saimnieki gaida. Izņēmums
gan ir kamolzāle un timo-
tiņš, bet šie komponenti ir
salīdzinoši maz iekļauti mai-
sījumos. Pēdējo dienu no -

krišņi un labvēlīgā gaisa
temperatūra šiem zelme-
ņiem pēc 4–7 dienām varētu
ļaut sasniegt pļaušanas sta-
diju.»

LLKC Jēkabpils, Aiz -
kraukles, Krāslavas, Ma -

donas, Saldus, Liepājas un
Cēsu konsultanti norāda, ka
pirmās skābbarības gatavo-
šanu sākušas lielās saimnie-
cības ar izslaukumu virs 10 000
kg piena no govs gadā, pēc
tam mazās un vidējās saim-
niecības. Pirmie stiebrzāļu
zelmeņi saimniecībās ap
Saldu, Preiļiem un Raunu
sākti pļaut jau maija beigās.
LLKC lopkopības speciālisti
atgādina, ka ir ļoti būtiski
sekot tam, lai zālāji tiktu
pareizi un regulāri mēsloti,
jo atšķirības nemēslotos lau-
kos ir ļoti labi redzamas. «Ja
vēl nav paspēts lauku no -
mēslot, aicinām pēc pirmā
pļāvuma tos tomēr pabarot,
lai iegūtu labāku zelmeņa
masu,» uzsver D. Baltiņa.

Ilze 
RŪTENBERGA-BĒRZIŅA

Rupjās lopbarības sagatavošanas
gaita  reģionos atšķirīga

Lai gan rupjās lopbarības sagatavošana sākusies jau
visā Latvijā, tomēr vēsā pavasara dēļ zālāju attīstība
iekavējusies par pusotru nedēļu, liedzot aktīvāku tās
pļauju, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) lopkopības konsultantu novērojumi.

Uz ielas – 
stiprā reibumā

1998. gadā dzimis jau-
nietis Ķieģeļu ielā atradās
tādā alkohola reibuma stā-
voklī, kas aizskar cilvēka
cieņu (3,72 promiles).

Uz tilta saduras
automašīnas

1979. gadā dzimušais,
vadot automašīnu «VW
Caddy Life»,  uz Daugavas
tilta  neizvēlējās drošu dis-
tanci, kā rezultātā notika
sadursme ar priekšā brauco-

šo «VW Cady», kurai pie
stūres bija 1987. gadā dzi-
musi sieviete. Savukārt
viņas automašīna no sa -
ņemtā trieciena  sadūrās ar
priekšā braucošo «Mer cedes
Benz C200». Mašīnas guva
bojājumus.

Rīgas ielā krustojumā ar

Kurzemes ielu automašīna
«Jaguar» uzbrauca  ceļazī-
mei un notikuma vietu
atstāja.

Apmaldās mežā
Ceturtdien ugunsdzēsēji

glābēji Jēkabpils novada
Ābeļu pagastā palīdzēja sie-

vietei, kura bija apmaldīju-
sies mežā. Izmantojot ska-
ņas signālus, sievietei tika
norādīts pareizais virziens
izejai no meža. 

Sagatavoja 
J. APĪNIS

Krustpils novada Soci -
ālais dienests organizē
darba un atpūtas dienas
nometnes bērniem un jau-
niešiem no 10 līdz 16
gadu vecumam: 

«Kūku vasara» (Kūku
pagastā, Sūnu pamatskolā,
12.06.2017.–16.06.2017.),
dalībnieku skaits  – 25,
pedagogi – 3;

«Aicinājums» (Spuņ -
ģēnos – pie sporta zāles,
Krustpils pagastā, 26.06.2017.–
30.06.2017.), dalībnieku
skaits – 25, pedagogi – 3;

«Vīpes akmentiņi» (Vī -
pes pagastā – pie kultūras
nama, 03.07.2017. –

07.07.2017.),dal ībnieku
skaits – 25, pedagogi – 3; 

«Mežāres elpa» (Mež -
ārē – pie kultūras nama,
10.07.2017.– 14.07.2017.)

dalībnieku skaits – 20, peda-
gogi – 3;

«Vilinājums» (A ta  š i e  -
n ē – pie kultūras nama,
17.07.2017. – 21.07.2017.),

dalībnieku skaits – 15, peda-
gogi – 3;

«Varieši var!» (Variešu
pagastā, pie kultūras nama,
07.08.2017.– 11.08.2017.),
dalībnieku skaits – 25, peda-
gogi – 3.

Nometnes laikā paredzē-
tas nodarbības vides sakop-
šanā un sevis pilnveidošanā,
kā arī ekskursijas. Līdz no -
metnes sākumam par dalīb-
nieku jābūt iesniegtai obli-
gātajai dokumentācijai:
aptaujas lapa; līgums ar
vecākiem; ģimenes ārsta
izziņa.

Pieteikšanās: Krustpils
pagastā – Marija Gor -

šelatova – 29365159, Līga
Kozuliņa – 29414156;  Kūku
pagastā – Tatjana Ivanova –
28679194, Anita Pobjaržina
28690643; Atašienes pagas-
tā – Līga Kozuliņa –
29414156;  Mežāres pagas-
tā – Marija Goršelatova –
29365159; Vīpes pagastā –
Marita Karaseva –  26606412;
Variešu pagastā – Natālija
Jaudzema –  26105862; vai
Krustpils novada Sociālajā
dienestā – 65237636.
Papildinformācija pa tālr.
20288057,  28335326.

Inita GĀDMANE, 
nometnes vadītāja

Sociālā dienesta organizētās nometnes  vasarā


