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Augusts – rudzu mēnesis

Augustu mēdz dēvēt arī
par viršu mēnesi. Kā jau
liecina senais nosaukums,
rudzu mēnesis visvairāk ir
saistīts ar pirmās vasaras
ražas daudzināšanu. Ar pateicību Mārai un Pērkonam.
Augusts ir labības, sīpolu,
ķiploku vākšanas un ziemāju
sējas laiks. Šis mēnesis
smaržo pēc āboliem, sēnēm
un medus. Laiks, kad nogatavojas pirmie āboli, kazenes un meža rieksti. Meža
staipekņiem veidojas sporas, kartupeļiem vīst laksti
un zalkšu mātīte dēj olas.
Rudzu mēnesī zemniekam
trīs galvenie darbi - pļaut,
art un sēt. Ticējums saka,
lai arī augustā saulīte silda,
ūdens tik un tā atdziest. Ja
līdz pusdienai vēl vasara,
tad dienas otrajā pusē jau
rudens.
Augusta pirmajā dienā
jāvēro laiks, lai redzētu,
kāds būs rudens. Saulains
laiks 1. augustā paredz sausas turpmākās sešas nedēļas.

Slapjš – sešas nedēļas ar lietiem. Sauss un saulains 1.
augusts – būs sauss rudens.
Lietains – būs slapjš rudens.
Rudzu diena ir 2. augustā,
kad sāk pļaut labību. Jāvēro,
vai jaunie stārķi jau atstājuši
ligzdu. Ja viņi šajā laikā to
jau izdarījuši un debesīs met
slaidus lokus, būs agrs, garš
rudens un vēla ziema.
10. augustā ir Labrencis
jeb Uguns diena. Labrencī
Uguns mātei ļāva atpūsties,
nekūra uguni. Ap Labrenci
īsts labības kulšanas laiks
un sākas rudzu sēja. Tāpat
linu plūkšana un kartupeļu
norakšana. Ja grib labus
sīpolus, tad Labrencī tie
jāņem nost. 15. augustā
ir Lielā Māra jeb Vasaras
Māra.
No atzīmējamām dienām
ir 21. augusts – Latvijas Republikas faktiskās
neatkarības
atjaunošanas
datums. Tad pie mājām izkaram valsts karogus.

Īstenots projekts zivju
resursu aizsardzībai
Zivju fonda padome 2016.
gada 22. aprīļa sēdē pieņēma
lēmumu (protokols Nr. 4.1 28e/5/2016, 3. punkts) attiecībā
uz Zivju fonda pasākumu „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē
ir zivju resursu aizsardzība”.
Pļaviņu novada dome ir
īstenojusi
projektu
„Zivju
resursu aizsardzības pasākumi
Pļaviņu novada publiskajās
ūdenstilpnēs”.

Zivju fonda piešķirtais
finansējums ir EUR 2573,72.
Pateicoties saņemtajam finansējumam, turpinām rūpēties
par zivju resursiem novada
ūdenstilpnēs. Projekta ietvaros
esam iegādājušies termokameru un divus nakts redzamības
binokļus, kurus pašvaldības
policija izmatos, īstenojot zivju
resursu aizsardzības pasākumus.
Alita Bagatska,
vadītāja

projektu

Paplašinām starptautiskās sadarbības
iespējas

Noslēgts sadarbības līgums sociālajā jomā.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. - 2020.
gadam Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros, finansējuma apgūšanas
nolūkā šī gada 20. jūlijā Pļaviņu
novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Aigars Lukss, tiekoties
ar Baltkrievijas „Sarkanā krusta” biedrības Grodņas reģionālās
filiāles priekšsēdētāju Romāniju
Romānovu Skomoroško parakstīja līgumu par sadarbību
sociālajā jomā.
Līgums paredz veicināt
informācijas
apmaiņu
un
sadarbību starp Pļaviņu novada
domi un Baltkrievijas biedrību
„Sarkanais krusts”: attīstīt donoru kustības pilnveidošanu,
attīstīt
pirmās
palīdzības
sniegšanas
pilnveidošanu,
mazināt neaizsargātību ārkārtas
situācijā, atbalstīt sociālās
riska grupas, tostarp bērnus,
pensionārus, imigrantus un
bēgļus, attīstīt vietējās kopienas, uzlabot slimību profilaksi,
veicināt veselīgu dzīvesveidu,
veicināt brīvprātīgo darba
attīstību, attīstīt izglītības me-

todisko bāzi, veicināt organizatorisko attīstību sociālajā sfērā,
apkarot cilvēku tirdzniecību,
cīnīties
pret
vardarbību
ģimenē, veicināt starptautisko
sadarbību, atbalstīt ģimenes,
kuras audzina bērnus ar
invaliditāti, izstrādāt un īstenot
kopīgus projektus un programmas, organizēt seminārus, konferences, apmācības, publicēt
kopīgi izstrādātos materiālus,
apmainīties ar nepieciešamo
informāciju, apmainīties ar
pieredzi, tai skaitā ar metodisko
materiālu, pārstāvēt pušu intereses starptautiskos pasākumos,
veikt
kopīgus
pētījumus
sadarbības jomās.
Delegācijas dienas kārtībā
bija ieplānotas vairākas tikšanās
ar biedrības „Sarkanā krusta”
darbiniekiem un vadību, ar
sociālā dienesta darbiniekiem,
rajona vadības pārstāvjiem.
Vizītes laikā tika apspriesti
ne tikai jautājumi, kas saistīti
ar sociālo jomu, bet izvērtētas
arī citas sadarbības iespējas.
Notika vairākas oficiālas sarunas par turpmākās sadarbības
aspektiem un valstī svarīgiem

notikumiem.
Pilsētā atrodas vairāku konfesiju baznīcas: pareizticīgo,
katoļu, protestantu.
Baltkrievu uzņemšana bija
ļoti sirsnīga, un mēs ar prieku
gaidīsim viņus ciemos pie
mums.
Ņemot vērā to, ka ir pirmais gads, kad Zemgales
reģions ir tiesīgs piedalīties
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmā, atgādinām, ka
šī gada martā līgums par
sadarbību tika parakstīts arī
ar Baltkrievijas rajonu Ušači,
kurš paredz, ka abas puses
veicinās vienošanās realizāciju,
projektu
izstrādi,
attīstīs
sadarbību starp uzņēmējiem,
izglītības un kultūras iestādēm/
struktūrvienībām, kultūras un
sabiedriskām
organizācijām,
pašdarbnieku
kolektīviem,
padziļinās zināšanas par abu
valstu tradīcijām un kultūru.
Alita Bagatska,
vadītāja

projektu

Pļaviņu novada dome izsludina fotokonkursu
„Pļaviņas – pilsēta mana”
Tā mērķis ir izveidot 2017. gada kalendāru, veltītu Pļaviņu pilsētas 90 gadu jubilejai.
Konkursā aicināti piedalīties Pļaviņu novada fotogrāfijas entuziasti - jebkurš interesents, neatkarīgi
no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. Katram dalībniekam elektroniski
jāiesniedz līdz piecām nepublicētām fotogrāfijām. Tajās jābūt atpazīstamai Pļaviņu pilsētas ainavai, ēkai
vai vietai bez cilvēku tuvplāniem.
Darbus iesniegt Pļaviņu novada domē līdz 2016. gada 1. oktobrim.
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties www.plavinunovads.lv.

