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Svinot Valsts, novadu, iestāžu un 
katra personīgos svētkus, katru gadu 
mēs domājam un uztveram tos labākā 
vai sliktākā noskaņojumā, ar patrio-
tiskām vai mazāk patriotiskām jūtām. 
Šī gada svētki – Latvijas dzimšanas 
diena atnāk kopumā ar apziņu, ka 
mūsu valsts atkarība fi nansu jomā no 
starptautiskajiem aizdevējiem kaut ne-
daudz, bet tomēr mazinās, mēs sākam 
justies kā pilnvērtīgi partneri ES valstu 
pulkā, arī ES atbalsts izaugsmē ir ne-
noliedzams. Optimistiem pretī tiek likti 
arī smagi negatīvi aspekti, mūsu valsti 
pamet iedzīvotāji, kuriem nav darba, 
mūsu ražotājiem, it sevišķi lauksaim-
niecībā, nav līdzvērtīgi konkurences 
apstākļi, mūsu cilvēku lielākās daļas 
dzīves apstākļi un dzīves  līmenis ir ļoti 
zems. Jēkabpils novada administrāci-
ja, apkalpojot iedzīvotājus, apzinās dzī-
ves pozitīvās un ēnas puses un saka 
lielu paldies novada iedzīvotājiem par 
to ieguldījumu, lai mēs varētu svinēt 
savas valsts kārtējo dzimšanas dienu. 

Šodien gribu pieminēt tos priecī-
gos notikumus novadā, kas, pateico-
ties daudzu ieguldījumam, svētku sajū-
tu tikai vairo. 

Novada pirmsskolas vecuma bēr-
ni saņēmuši uzlabojumus to aprūpē, it 
sevišķi Zasā, Rubeņos un Dignājā.

Arī visās pamatskolās ir notikušas 
pozitīvas izmaiņas, neskatoties uz bēr-

nu skaita samazinājumu.
Starptautiskos bērnu, jauniešu un 

pieaugušo projektos stiprinās saites ar 
vitām valstīm – Norvēģiju, Somiju, Sko-
tiju, Turciju, Spāniju, Lietuvu, Rumāniju, 
Poliju, Vāciju un citām.

Kultūras un sporta pasākumos, 
aktivitātēs ir iespējas piedalīties dau-
dziem cilvēkiem. Varam būt lepni, ka 
Vispārējos Latviešu dziesmu un deju 
svētkos būsim pārstāvēti visos galve-
najos žanros.

Skolu sekmes un centralizēto ek-
sāmenu rezultāti ir apmierinoši, bet 
Zasas vidusskolas kopējais līmenis un 
atsevišķu priekšmetu rezultāti pat ļoti 
labi, kas ir lauku vidusskolu grupā kop-
vērtējumā 13. vieta, matemātikā 8. vie-
ta, latviešu valodā 20. vieta. Par šiem 
sasniegumiem protams vislielākais 
paldies konkrētiem skolotājiem un au-
dzēkņiem klasē. Patīkams sasniegums 
ir arī Izaugsmes balva matemātikā Za-
sas vidusskolai.

„Sakoptākā pagasta” skatē pagas-
tu rezultāti kopumā ir tādi, ka gribas vai 
visiem teikt, ka Jūs esat vislabākie, bet 
tomēr par tādiem kļuva Rubenes, Ābe-
ļu un Dunavas pagasts. 

Domāju, ka ļoti  ievērības cienīgs 
notikums ir Siliņi – Aknīste ceļa re-
monts, kur 13 km ir pagaidām vienīgie 
pēdējos 20 gados asfaltētie no jauna 
visā novada teritorijā. 

Nevalstiskās organizācijās katru 
gadu ir aktīvas, bet īpaši gribētu uzteikt 
„Ūdenszīmes”, „Sēļu pūrs”, „Mārtiņa 
fonds”, „Pavadiņa”, „Noskaņa”, „Ābeļ-
zieds”, „Cerību logi”, “Dzīves prasme”, 
“Pūpols”,  u.c.

Kaut arī daudzie nokrišņi bojāja 
ražas kvalitāti un traucēja novākt ražu, 
kopumā par to jāpriecājas. 

Pašvaldība, tās iestādes visu gadu 
veiksmīgi startē ar dažādām iniciatīvām 
gan nelielos, gan ES nozīmes prog-
rammu projektos. Nozīmīgākās ir ERAF 
„Ūdenssaimniecības attīstības projekti 
apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotā-
jiem”, LEADER programmas, u.c.

Veiktas iestrādes sadarbībai un no-
vada tālākai attīstībai (Dignājas muižas 
ieceres,Grīna parks,Tadenavas restau-
rācija, nometnēm un tūrismam nepie-
ciešamās attīstības ieceres, u.c.).

18. novembrī pašvaldība apbalvos 
ar goda rakstiem 2012. gadā izvirzītos 
cilvēkus. Šis goda raksts ir pašval-
dības augstākais apbalvojums, kuru 
pasniedz par izcilu un ilgstošu darbu 
un ieguldījumu novada attīstībā. Šādu 
atzinību saskaņā ar nolikumu nevar 
saņemt biežāk kā reizi 5 gados. Šogad 
apbalvojumi tiks pasniegti ceturto reizi, 
bet vērtējot iesniegtos priekšlikumus, 
nekad nerodas sajūta, ka šāda atzinība 
nav pelnīta un tā robeža, kura ir starp 
šo augstāko apbalvojumu un atzinī-
bu vispār ir ļoti nosacīta. Atzinību sa-
ņem konkrēts cilvēks, bet šis devums 
sabiedrībai, novadam, valstij skar ļoti 
daudzus cilvēkus, vietas, procesus, 
mums jāprot to novērtēt, priecāties un 
atbalstīt gan izdošanās brīdī, gan arī 
tad, kad ieguldītais darbs nav devis re-
zultātu, vai darot vienkārši ir cilvēciskas 
kļūdas.

Sirsnīgi sveicu visus novada iedzī-
votājus, darbiniekus, bijušos novadnie-
kus, sadarbības partnerus 18. novem-
bra svētkos – Latvijas valsts proklamē-
šanas 94. gadadienā. 

Jēkabpils novada   pašvaldības 
vārdā izpilddirektors 

Jānis Subatiņš
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Apbalvojumu piešķiršanas komisija šogad izskatīja  
48 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 
94. proklamēšanas gadadienu un nolēma: 
1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda 
rakstu  par ieguldīto darbu Jēkabpils novada 
attīstībā – 21 personu:
Nr. Vārds Uzvārds Nominācija Pagasts

1. Maija Mieze Aktīvākais 
pensionārs

Ābeļu 

2. Lūcija Bohāne Aktīvākais 
pensionārs

Rubenes 

3. Jānis Blumbeks Ģimene  Ābeļu (Liepu 
Sarmīši)

4. Agris Adumāns Ģimene Rubenes 
(Kastaņas)

5. Jānis Daudzvārds Jaunietis Zasas 

6. Toms Zālītis Jaunietis Rubenes

7. Vilis Jostsons Jubilārs Kalna 

8. Vilgelms Beķeris Jubilārs Leimaņu 

9. Aina Mikulāne Jubilārs Dignājas

10. Maija Ļūļa Pašvaldības un 
valsts iestāžu 
darbinieks

Rubenes 

11. Olga Voičonoka Pašvaldības un 
valsts iestāžu 
darbinieks

Dignājas 

12. Inta Stroža Pašvaldības un 
valsts iestāžu 
darbinieks

Dignājas 

13. Gunta Dimitrijeva Pašvaldības un 
valsts iestāžu 
darbinieks

Administrā-
cija 

14. Kaspars Štolnieks Sabiedriskais 
darbinieks

Rubenes 

15. Līga Lācīte Sabiedriskais 
darbinieks

Leimaņu 

16. Vanda Knipste Skolotājs Dunavas 

17. Inta Sviķkalne Skolotājs Zasas 

18. Anda Ķiploka Skolotājs Dignājas 

19. Māris Liepiņš Uzņēmējs Rubenes 

20. Gunta un 
Vitauts 

Liepiņi Uzņēmējs Dignājas 

21. Brigita un 
Alfrēds 

Štāli Uzņēmējs Kalna

2. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes 
Atzinības rakstu 27 personas:

Nr. Vārds Uzvārds Nominācija Pašvaldība
1. Milda Briede Aktīvākais 

pensionārs
Zasas

2. Mārtiņš Leitietis Jaunietis Zasas 
3. Juris Mašinskis Jaunietis Dignājas
4. Kaspars Vaikulis Jaunietis Ābeļu
5. Sabīne Ozoliņa Jaunietis Zasas 
6. Jevgēnija Bērziņa Jubilārs Zasas 
7. Anna Aleksejeva Jubilārs Zasas
8. Aina Erdlāne Jubilārs Ābeļu
9. Edīte Arāja Jubilārs Dignājas
10. Anna Bukša Jubilārs Ābeļu
11. Jānis Raubiška Pašvaldības 

un valsts 
iestāžu darbi-
nieks

Dignājas

12. Rasma Mazulāne Pašvaldības 
un valsts 
iestāžu darbi-
nieks 

Administrācija 

13. Jolanta Rautiņa Pašvaldības 
un valsts 
iestāžu darbi-
nieks

Ābeļu

14. Ivars Rubeniņš Pašvaldības 
un valsts 
iestāžu darbi-
nieks

Rubenes 

15. Baiba Daģe Sabiedriskais 
darbinieks

Dignājas 

16. Kristīne Plāne Sabiedriskais 
darbinieks

Dunavas

17. Sandis Ruļuks Sabiedriskais 
darbinieks

Dunavas

18. Arta Meļņika Sabiedriskais 
darbinieks

Zasas 

19. Vita Zemņicka Sabiedriskais 
darbinieks

Zasas 

20. Aiga Mikušāne Sabiedriskais 
darbinieks

Zasas

21. Edīte Balode Sabiedriskais 
darbinieks

Rubenes

22. Gunta Bičole Skolotājs Ābeļu
23. Vilnis Stūrītis Skolotājs Ābeļu 
24. Ināra Rudeviča Skolotājs Rubenes
25. Aivita Ķiploka Skolotājs Dunavas
26. Antons Bareika Uzņēmējs Dignājas 
27. z/s 

„Kalniņi”
Īpašnieki 
Velga un 
Gunārs 
Erdlāni

Uzņēmējs Ābeļu 
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Projektu fi nansiāli 
atbalsta 
MEŽA 
ATTĪSTĪBAS 
FONDS

Projekta „Meža dienas 2012”, kuru 
īsteno Latvijas Pašvaldību savienība, ie-
tvaros 2012. gada 17. oktobra pēcpus-
dienā Kalna pagastā netālu no „Doktorā-
ta” ēkas un pagājušā gadā izveidotās A. 
Grīna piemiņas vietas notika pasākums 
„Meža stāsti” . Pasākuma atklāšanā Jē-
kabpils novada domes priekšsēdētājs 
E. Meņķis runāja par to, ka koks ir visur 
mums līdzās, tas ir dzīvs un ar mums sa-
runājas. Pasākumā dalībnieki stādīja da-
žādu veidu kokus, klausījās Kalna pagas-
ta pašdarbnieku sagatavotos stāstus par 
tiem, piedalījās nelielā konkursā par koku 
sugu īpatnībām, pielietojumu, saistību ar 
cilvēkiem. Uz pasākumu bija ieradušies 
Kalna pagasta iedzīvotāji, pašvaldības 
speciālisti. Īpašu pasākuma daļu aizņē-
ma koku stādīšana, kuru vadīja vietējā 
patriote Agnese Vilcāne. Viņa pastāstīja, 
kā stādāmi koki, kādas atšķirības jāie-
vēro stādīšanas procesā. Tika iestādīti 
dažādu sugu koki – egles, segliņi, kļavas 
un citi. Projekts veiksmīgi papildina pagā-
jušajā gadā iesāktās aktivitātes, uzlabo 
esošo dabas ainavu, veido atraktīvu ak-
tīvās atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem 
un viesiem. 

Šajā pasakainajā vietā, šosejas Birži 
– Ilūkste malā, 2011. gadā „Meža dienas 
2011” ietvaros tika izveidota piemiņas 
vieta rakstniekam Aleksandram Grīnam. 
Šogad aktivitātes turpinās. Pie bērzu 
birzs ir uzstādīti trīs no koka izgatavoti 
kustību elementi „Maģiskais labirints”, 
„Veselības kalniņš”, „Līdzsvara baļķis”, 
kuru izgatavošana tika fi nansēta no LPS 
īstenotā projekta piešķirot Ls 300. Savu-
kārt Kalna pagasta pārvalde nodrošināja 
divu koka solu uzstādīšanu un stādu ie-
gādi, kā arī organizēja jauku un izglītojo-
šu pasākumu. Projekta ieviešanas rezul-
tātā vienkopus iedzīvotājiem ir pieejama 
teritorija, kurā apvienoti vairāki piedāvā-
jumi – veselības un aktīvas atpūtas vieta, 
pastaigas estētiskā vidē ar koku daudz-
veidību, iepazīšanās ar A. Grīna biogrāfi -
ju un literāro mantojumu.

Paldies Latvijas Pašvaldību savienī-
bai par piešķirto līdzfi nansējumu un ie-
spēju Jēkabpils novada pašvaldībai būt 
partneriem projektā, kā rezultātā ir piln-
veidota ainaviski un funkcionāli nozīmīga 
vieta. Atzinīgus vārdus ir pelnījuši Kalna 
pagasta iedzīvotāji par viņu iniciatīvām, 
lokālpatriotisma izpausmēm un līdzdalī-
bu teritorijas sakopšanā, kā arī par turp-
māko darbu plānošanu. Īpašu atzinību 
ir pelnījusi Kalna pagasta pārvaldes va-

LPS projekta „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās 
„Meža dienās 2012”” īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā

dītāja Maruta Cankale un, protams, visa 
pārvaldes komanda. Šoreiz droši var ap-
galvot, ka koks vieno mūs visus. 

G. Dimitrijeva,
projektu speciāliste
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Piektien, 19. oktobrī  ,Bērzgala pa-
matskolā uz saistošu lekciju pulcējās 
gan šīs skolas vecāko klašu audzēkņi 
un pedagogi, gan arī Zasas vidusskolas 
septītās klases skolēni un vairāki skolo-
tāji. Uz pasākumi bija vērts ierasties arī 
no attālākām vietām, jo lekciju lasīja  Lat-
vijas  Vēstures institūta direktors Dr. hist. 
Guntis Zemītis. Lekcija „Arheoloģiskais 
mantojums kā kultūras mantojuma sa-
stāvdaļa.Jaunākais Latvijas arheoloģijā” 
tika organizēta UNESCO nedēļas ietva-
ros.  Profesors tieši skolēnu auditorijai 
bija sagatavojis gan saturiski, gan vizuāli 
aizraujošu prezentāciju, un faktiski visiem 
bija žēl, ka lektoram nācās iekļauties vie-
nas mācību stundas laikā, jo stāstāmā 
materiāla un, vēl jo vairāk – atbildamo 
jautājumu, bija ļoti daudz. Tas arī nav pār-
steidzoši, ņemot vērā to, ka šāda līmeņa 
profesionāli mūsu skolās neviesojas pār-
lieku bieži. Daudz jauna varēja uzzināt 
ikviens, ne tikai skolēni. Piemēram – kas 
ir tā sauktā „Melnā arheoloģija”? Kādēļ 
tā ir bīstama vēstures liecību izpētei? Kā 
veidojas priekšstati par mūsu senvēstu-
res laikiem, pētot arheoloģiskos izraku-
mus. Izrakumu veikšanu Guntis Zemītis 
salīdzināja ar grāmatu, ko var lasīt tikai 
vienu reizi; pēc tam, kad izpēte ir noslē-
gusies, grāmata vairs nav lasāma – lap-

Bērzgala pamatskolā viesojas Latvijā pazīstams arheologs

puses izirušas, attēli atkal pārvērtušies 
smiltīs…. Ar šo salīdzinājumu saistāmas 
arī jaunākas arheoloģijas tendences – 
fi ziskās rakšanas darbi tiek aizstāti ar 
zemes slāņa skanēšanu, kam, protams, 
nepieciešamas jaunākās tehnoloģijas. 
„Šobrīd cenšamies veikt izrakumus pēc 
iespējas mazāk,” ar šādu nostāju pro-

fesors pārsteidza klātesošos, „Kādēļ? 
Tādēļ, ka tehnoloģijas mūsdienās attīs-
tās ārkārtīgi strauji, un labāk ir vēstures 
pieminekli atstāt neskartu, jo nākotnē to 
varēs izpētīt jau pilnvērtīgāk.” Tāpat uz-
zinājām, ka arheologs ir reta profesija 
– šobrīd Latvijā tie ir tikai 35 cilvēki. At-
tiecībā uz to, vai ieteikt šo profesiju izvē-
lēties jauniešiem, Zemīša kungs atbildē-
ja: „Sekojiet saviem jaunības sapņiem. 
Noteikti neiesaku izvēlēties profesiju ti-
kai tādēļ vien, ka šobrīd tā ir labi apmak-
sāta un pieprasīta darba tirgū. Ja jums 
šis darbs nebūs piemērots un neradīs 
prieku, arī it kā nopelnītā nauda jūsu dzī-
vi nepadarīs pilnvērtīgu. Arī man jaunībā 
teica – nu, vēsturnieks, arheologs, ar ko 
tad maizīti pelnīsi? Šodien varu teikt, ka 
esmu laimīgs. Ir gan darbs, kas sagādā 
patiesu gandarījumu, gan arī sakārtota 
dzīves materiālā puse. Neatsakieties no 
sapņiem!” 

Liels paldies par iespēju noklausīties 
šo lekciju jāsaka skolotājai Mārītei Pēr-
konei, viņas dzīvesbiedram Aigaram un 
meitai Gunai, jo tikai pateicoties šīs ģime-
nes iniciatīvai Vēstures institūta direktors 
piekrita mērot tālo ceļu uz mazu lauku 
skolu Jēkabpils novadā.  

Ieva Jātniece

Rudenīgajā  19. oktobra dienā Ābe-
ļu pamatskolas 9. klase uz sadraudzības 
vakaru bija uzaicinājusi ciemos Rubeņu 
pamatskolas 9. klasi.

 Ciemiņi tika sagaidīti pie mūsu skais-
tās skolas. Viesi bija atbraukuši ar cienas-
tu – gardu, smaržīgu kliņģeri, ko pēcāk 
visi nobaudījām. Klases audzinātāja Silva 
Zepa iepazīstināja ciemiņus ar Ābeļu pa-
matskolas vēsturi. Mūsu mazo ekskursiju 
sākām ar skolas iekštelpu apskati, veco 
skolas ēku un muzeja telpu, un pēc tam 

Sadraudzības vakars ar Rubeņu pamatskolu

Oktobra mēnesī ir izdots Jēkabpils 
novada tūrisma buklets, kas sagatavots 
projekta „ComTour” ietvaros. Jaunajā buk-
letā ietverta informācija par apskates ob-
jektiem, baznīcām, pilskalniem, pakalpo-
jumiem, nakšņošanas un aktīvās atpūtas 
iespējām. Atsevišķi izdalīti objekti pie Dau-
gavas – divas pārceltuves, plosts „Jēkabs” 
un piemiņas vieta Daugavas plostniekiem. 
Salīdzinot ar gada sākumā tapušo bukle-
tu, šis ir krietni izteiksmīgāks gan saturiski, 
gan vizuāli. Saņemt jaunos bukletus var 
Jēkabpils novada pašvaldības adminis-
trācijā pie projektu speciālistes Guntas Di-
mitrijevas. Buklets elektroniskā formā tiks 
ievietots arī pašvaldības mājaslapā. 

Izdots jauns tūrisma 
informācijas buklets

gājām uz mūsu klasi. Mēs iepazināmies, 
nosaucot savu vārdu. Tad mēs gājām uz 
stadionu, kur spēlējām draudzības maču 
futbolā. Pēc draudzības mača mēs gā-
jām uz estrādes  piknika vietu. Cepām 
desiņas un draudzīgi  tērzējām. Šis pasā-
kums  tika iemūžināts fotogrāfi jās. Vakars 
beidzās, pavadot Rubeņu pamatskolas 
draugus mājupceļā. Jauki, ka ir draugi, 
līdzīgi domājoši, arī citās skolās.

Jānis Iesalnieks, 
9. klase 

Guntis Zemītis.
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„Noskaņa” atzīmēja 10. gadu jubileju! 
Viena no pieredzējušākajām un ak-

tīvākajām mūsu novada biedrībām – Za-
sas pagasta „Noskaņa”  12. oktobrī  at-
zīmēja savu desmito dzimšanas dienu. 
Cilvēka mūžā tas ir vien īss laika sprīdis, 
taču biedrības pastāvēšanā – jau krietni 
nozīmīgs sasniegums, sevišķi, ja šie gadi 
aizvadīti tik aktīvi kā „Noskaņai”. Biedrī-
bā  sākotnēji pulcējušās vien nedaudzas 
kundzes cienījamos gados, šobrīd viņu 
skaits ir krietni pieaudzis, vienojoties ko-
pīgos darbos un svētkos. Desmit gadu 
laikā realizēta virkne projektu, izremon-
tētas omulīgas telpas, rīkotas daudzas 
krāšņas izstādes. Taču – vairāk par bied-
rības paveikto ir izlasāms viņu pašu sa-
gatavotajā bukletā. Šis, jubilejai veltītais 
izdevums, ir tapis ar Jēkabpils novada 
pašvaldības finansiālu atbalstu, „Noska-
ņai” piedaloties 2012. gada NVO iniciatī-
vu konkursā. 

12. oktobra pēcpusdienā „Noska-
ņas” dāmas, viņu draugi un atbalstītāji 
pulcējās Zasas kultūras namā uz izstā-
des apskati, bukleta prezentāciju un 
kopīgām svinībām. Svinētāju pulks bija 
ļoti kupls – uz  viesībām bija ieradušās 
biedrības gan no mūsu, gan no kaimiņu 
novadiem.  Ar koncertu un teātra izrādi 
visus klātesošos priecēja „Noskaņas” 
dāmu mazbērnu paaudze – pie tam, bur-
tiskā nozīmē! Jo, kā teica Zasas kultūras 
nama vadītāja Anita Ķikute: „„Noskaņas” 
dāmas nodrošina mūsu kultūras namam 
apmeklējumu – viņu bērni piedalās pie-
augušo kolektīvos, un lielākā daļa maz-
bērnu – dzied „Smaidiņos”. Arī pašas 
„Noskaņas” dāmas aizvien turpina apgūt 
jaunas prasmes, jo jubilejas koncertā 
uzstājās arī „Noskaņas” ansamblis.  Visi 
kopā varam šīm jaukajām un radošajām 
meitenēm vēlēt nākamo desmitgadi pa-
vadīt vēl aktīvāk un interesantāk!

Ieva Jātniece 
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Ar bērnu čalām, mūziku un vārdu aizskanējušas Dzejas dienas

Spēkratu parāde Dunavā
13. oktobrī Dunavā norisinājās vērie-

nīgs pasākums – „Spēkratu parāde”. Pirms 
pieciem gadiem notika „Traktoru šovs”, 
šoreiz tika dota iespēja godā celt dažādus 
transporta līdzekļus. 

Pusdienlaikā 34 dalībnieki ar saviem 
spēkratiem pulcējās reģistrācijai pie ve-
cās skolas. Katrs saņēma kārtas numuru 
un anketu noderīgu ziņu sniegšanai. Ar 
policijas auto un karsējmeiteņu mašīnu 
priekšgalā parādes brauciens virzījās cauri 
pagasta centram līdz piemiņas vietai Dau-
gavas plostniekiem. 

Dunavas centrā un Daugavmalā spēk-
rati un to vadītāji tika sveikti ar ovācijām, 
pasākuma norises vietā tos sagaidīja tā 
vadītājs Gints Audzītis, kuplā ekspertu ko-
manda un daudzie skatītāji, līdzjutēji un at-
balstītāji. Šis notikums pulcēja esošos un 
bijušos dunaviešus, tuvāku un tālāku pa-
gastu iedzīvotājus – gan lauku ļaudis, gan 
rūdītus pilsētniekus.

Sākumā klātesošos sveica šī pasāku-
ma iniciators – Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Baltaruņķis. Viņš izteica 
gandarījumu par cilvēku atsaucību, vēlēja 
visiem interesanti pavadīt laiku, kā arī ai-
cināja vakarā uz noslēgumu Dunavas pa-
matskolā. Bijušais pagasta priekšsēdētājs 
Pēteris Ķiploks savā uzrunā atsauca atmi-
ņā pirmo šāda veida pasākumu – „Traktoru 
šovu”, bija gandarīts, ka tradīcija turpinās 
un saliedē vietējos iedzīvotājus. Savukārt 
Jēkabpils novada domes deputāts Uldis 
Auzāns dalībniekiem vēlēja godam izturēt 
visus pārbaudījumus, kas tos sagaida pa-
sākuma gaitā. 

Tad pasākuma vadītājs kopā ar pagas-
ta pārvaldes vadītāju, tehnisko ekspertu un 
karsējmeitenām devās iepazīties ar spēk-
ratu vadītājiem, novērtēt spēkratu tehnisko 
stāvokli, vizuālo noformējumu. Dalībnieki 
pārstāvēja visas vecuma grupas: bērni, 
pusaudži, jaunieši, vīri labākajos un vadītāji 
skaistākajos gados. Jāatzīmē, ka starp vī-
riešiem bija arī divas daiļā dzimuma pārstā-
ves – viena pie mašīnas stūres, otra – tautā 
sauktā „pukšina” vadītāja.

Dalībnieki bija rūpīgi padomājuši par 
transportlīdzekļa vizuālo noformējumu un vi-
sai asprātīgi prezentēja savus braucamrīkus. 
Nav svarīgi, vai tas ir velosipēds, kvadracikls, 
zirgs, zāles pļāvējs vai iespaidīgais Džon-
Dīrs – visi piederīgi šim pasākumam un tik 
ļoti nepieciešami laukos. Bez kompleksiem 
blakus ierindā nostājās pašbūvētais traktors 
un prestižā rūpnīcā tapušais milzenis. Tika 
slavēti arī šķietami aizmirstie braucamie Ži-
gulis, Zaporožecs, Emka. Tie godam turējās 
blakus skaistam Mersedesam un jaudīgam 
Džipam, kā arī otru elpu atguvušam un pār-
būvētam Landroveram. To, ka kaimiņpa-
gastā Dignājā pieņemas spēkā, bet Dunavā 
atdzimst motosports, varēja pārliecināties 

kams profesionālas kompetences pierā-
dījums un paredzēts braukšanai Dunavas 
pagasta teritorijā. 

Vakarā dunavieši un viesi lustējās nos-
lēguma pasākumā Dunavas skolā. 

Visa diena aizritēja sirsnīgā un pozitī-
vā gaisotnē. Īpašs paldies „Spēkratu pa-
rādes” organizatorisko darbu vadītājam 
A. Baltaruķim, atraktīvajam un lieliskajam 
pasākuma vadītājam G. Audzītim un ek-
spertiem.

Astra Liopa

ikviens – rindā viens par otru jaudīgāks mo-
tocikls. Daugavā rāmi līgoja laiva, ar kuru 
tās īpašnieks izvizināja karsējmeitenes. Arī 
bez tās dunavieši nevar iztikt. Un, protams, 
auzu motors – zirgs ar visu pajūgu. Savus 
sugas brāļus un māsas lepni pārstāvēja 
Draiska. Lielo spēkratu radītais troksnis tai 
ne pārāk patika, tomēr turējās braši. Atse-
višķi braucamie bija ļoti saposti, un uzreiz 
redzams, ka izmantojami ne tikai darbam, 
bet arī atpūtai un izklaidei. Ar rudens zie-
diem rotāto T- 25 tā vadītājs droši varēja do-
ties kaut precībās.

No malas tika novērots, ka viens otrs 
transportlīdzekļa vadītājs tomēr centās uz-
pirkt un „iekukuļot” ekspertus. Vai tas ie-
tekmēja galīgo vērtējumu, šī raksta autorei 
nav zināms. 

Pēc spēkratu novērtēšanas visi to va-
dītāji tika aicināti uz trim sektoriem – medi-
cīnisko, tehnisko un uzpildes. Tika baudīta 
redze, koordinācija, amortizācija, vadītāja 
skaņas signāla jauda, zirgspēki, „brem-
zes” utt. Izejot alkohola promiļu kontroli, 
varēja baudīt īpašo rudens zupu, par kuru 
parūpējās Dunavas naskās saimnieces. 

Krietnā pēcpusdienā visi dalībnieki 
saņēma Dunavas pagasta pārvaldes pie-
miņas veltes un sertifikātus, kas ir pietie-
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Rudens... Tu esi atnācis kā vienmēr 
nemanāmi. Vēl liekas, ka vēl vakar koki 
bija pilni zaļām lapām, zilajās, skaidrajās 
debesīs spilgti spīdēja saule. Rudens ir 
atnācis, un tas nav novēršams. Bet ru-
dens ir brīnišķīgs savās klusajās, domī-
gajās skumjās un neatminamā mūžīgā 
noslēpumā, kuru tas vienmēr atnes un 
aiznes sev līdzi... Tik brīnišķīgs, kā cilvēki, 
kuri daudzu gadu garumā ir pratuši sa-
glabāt attiecību burvību, pārvarēt dzīves 
grūtības, ko liktens mums ik pa laikam 
piespēlē, jo tam patīk pārbaudīt, cik stipri 
ir cilvēki.

Protams, ka tikai pasakās var uzcelt 
pili vienā naktī un izaudzēt koku acumir-
klī. Bet dzīvē starp lapu plaukumu un 
augļu briedumu ir sekundes, minūtes 
un diennaktis. Pat gadi! Gadi, kuros at-
klājas mīlestības patiesais skaistums un 
nozīme, kā arī prasme to saglabāt. Par to 
pārliecinājāmies Jēkabpils novada Ru-
benes kultūras namā 2012. gada 20.ok-
tobrī, kur jau trešo reizi tika aicinātas un 
godinātas Jēkabpils novadā dzīvojošas 
Stiprās ģimenes, kuras laulībā nodzīvo-
jušas 25, 30, 40 un pat 50 gadus. Visas 
Stiprās ģimenes, kuras bija ieradušās uz 
pasākumu, saņēma kāzu jubilejas aplie-
cību.

Sudraba kāzu apliecības tika pa-
sniegtas Valdai un Valdim Bitēm, Pārs-
lai un Vilnim Grandāniem, Ilgai un 
Edmundam Antonevičiem, Ligitai un 
Pēterim Klīšāniem, Ligitai un Modrim 
Zālīšiem, Zinaīdai un Jānim Virbuļiem, 
Sandrai un Ārim Radiņiem, Līgai un 
Andrim Rasnačiem. 

Pērļu kāzu apliecību saņēma Ligita 
un Ivars Kalniņi.

Rubīna kāzu apliecības svinīgi tika 
pasniegta Ilgai un Viktoram Brakovs-
kiem.

Mūsu novada stiprākie pāri – Zelta 
kāzu gaviļnieki Māra un Jānis Jankov-
ski, Elvīra un Jānis Tretjaki, Janīna un 
Imants Miķelāni tika aicināti ieņemt vie-
tas Goda krēslos un saņemt Zelta kāzu 
apliecības. Svinīgajā pasākuma daļā Jē-
kabpils novada Stiprās ģimenes sveica 
dziedātāja Irēna Ancāne, Katrīna un An-
dis Ķīši. Tāpat bija iespējams noklausīties 
aizkustinošās dziesmas saksofona un 
akordeona skaņās.

Pēc svinīgi izsniegto kāzu jubileju 
apliecību izsniegšanas gaviļniekiem, Jē-
kabpils novada priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis aicināja visus šā gada pārus uz 
vakara pirmo tostu, pēc kura, jau tradicio-

Godina stiprās ģimenes pasākumā 
„Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot”

nāli – sekoja pirmais kopīgais valsis.
Paldies Jēkabpils novada pašvaldī-

bai par finansiālu atbalstu, Intai Tomānei 
par jauko viesu uzņemšanu, pasākuma 
vadītājiem Unai Kuklei un Elvim Klaucā-
nam par aizkustinošajām dzejas rindām 
un skaisto pasākuma vadīšanu!

Cilvēkam jāmīl katru dienu, katru 
stundu, katru mirkli, un tikai tad sirds 
runā ar sirdi, un vārdiem „Es Tevi mīlu” ir 
pasaules jēga... Par to mēs arī pārliecinā-
jāmies, satiekot un godinot Jēkabpils no-
vada Stiprās ģimenes šajā – tikai viņiem 
veltītajā pasākumā!

Uz tikšanos nākamgad, ar cieņu,
Aļona Semeiko,

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja
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Turcija 2012. gads

Uzsākam erudīcijas konkursa Jēkabpils novada 
jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida!” sagatavošanu

Oktobra sākumā Mārtiņa Fonda un 
Sergeja Jēgera labdarības fonda rado-
šie bērni vēl paspēja sasildīties Turcijas 
karstajā saulē un kārtīgi izpeldēties sāļajā 
Vidusjūrā. 

Septiņas karstas dienas paskrēja 
nemanot, tūrisma firma „Go Adventure” 
dāvāja neaizmirstamus mirkļus skaistajā 
Alānijā – brīvā laika pārpilnība, komfor-
tabla viesnīca un gardie ēdieni sajūsmi-
nāja visus! Un pats lieliskākais bija –  ļoti 
draudzīga, jautra un saliedēta kompānija! 

Uz Turciju brauca 2012. gada vasa-
ras radošo nometņu centīgie, atraktīvie 
un radošie bērni, pavisam 10. Šogad ce-
ļojums uz Turciju bija arī kā galvenā balva 
jauniešu erudīcijas konkursa uzvarētājai 
Lienei Graudiņai.

Vēlreiz vēlamies pateikties Tūrisma 
firmai „Go Adventure” par neaizmirstamu 
karstu dāvanu aukstajā Latvijas rudenī!

Elita Keiša,
 „Mārtiņa Fonda” vadītāja

Nākamā, 2013. gada konkursa  
tēma būs  – Radošie  resursi!

Tāpat kā 2012. gadā, konkursu orga-
nizē Jēkabpils novada pašvaldība sadar-
bībā ar nevalstiskajām organizācijām un 
banku sektora pārstāvjiem. 

Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkabpils 
novada jauniešus, mudinot apgūt zināša-
nas ārpus skolu programmām un attīstīt 
analītisko domāšanu. Sabiedrībai kopu-
mā – apzināties jaunatni kā perspektīvāko 
sabiedrības grupu, kuras zināšanas, at-
tieksme un uzskati veidos mūsu nākotni. 

2013. gada konkursa specifiskais  
mērķis – mudināt jauniešus apzinā-
ties tieši novada būtiskākos resursus  
– DABAS un KULTŪRVĒSTURISKO 
MANTOJUMU. Secīgi – pielietojot sa-
vas zināšanas un radošu pieeju, izstrā-
dāt un prezentēt konkrētu radošās in-
dustrijas projektu, kas būtu īstenojams 
Jēkabpils novadā.

(Piemēri – dabas koncertzāle, ki-
noteātris brīvā dabā vai padomju laika 
drupās, arhitektu birojs ar attālināto no-
darbinātību, mākslas priekšmetu restau-
rācijas darbnīca, ekoloģisku un inovatīvu 
produktu ražotne, specifiski tūrisma pie-
dāvājumi, īpaši festivāli, utt.) 

Konkursa norise plānota 2013. gada 
februārī – aprīlī. Dalībnieki – Jēkabpils no-

vada jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem. 
Konkursa tēmas būs:
• daba 
• kultūrvēsturiskais mantojums 
• radošās industrijas piedāvāju-

ma prezentācija.
Šogad konkursā kopumā piedalījās 

15 jaunieši, kas, ņemot vērā novada ko-
pējo iedzīvotāju skaitu (5700), ir pietieka-
mi labs rādītājs. Visi konkursa dalībnieki, 
kā arī viņu vecāki, skolotāji un līdzjutēji 
pauda atbalstu šāda konkursa norisēm 
arī turpmākajos gados.  2012.  gada kon-
kursa balvu fondu nodrošināja – Nodibi-
nājums „Mārtiņa Fonds” sadarbībā ar tū-
risma aģentūru „Go Adventure” dāvināja 
konkursa uzvarētājam pilnībā apmaksātu 
10 dienu ceļojumu uz Turciju; VAS Hipo-
tēku un Zemes banka dāvināja otrās vie-
tas ieguvējam portatīvo datoru; Jēkabpils 
novada pašvaldība – velosipēdu trešās 
vietas ieguvējam. 

Lai noskaidrotu, kā konkursa no-
risi vērtē paši dalībnieki, jautājām šā 
gada uzvarētājām – Lienei Graudiņai, 
Gunai Pērkonei un Austrai Spēkai. 

Tātad: Kas bija grūtākais? Kas uz-
labojams? Kā izmanto balvu? Kā vēr-
tē nākamā gada konkursa ieceres, vai 
plāno piedalīties? Ar ko nodarbojies 
šobrīd?  Ko gribi novēlēt nākamā gada 

dalībniekiem? 
Atbild laureātes: 
Liene Graudiņa
1) Grūtākais bija 

saņemties un kva-
litatīvi uzrakstīt 
mājasdarbus.

2) Grūti pa-
teikt, kas būtu 
uzlabojams. Vis-
drīzāk vajadzētu 
lielāku organizētību 
diskusiju laikā, jo dažu brīdi nevarēja sa-
prast, kas īsti notiek.

3 )Burvīgo balvu – ceļojumu uz Tur-
ciju –  izmantoju, nedēļu atpūšoties no 
mācībām.

4) Iecere ir laba un ļoti pozitīvi vēr-
tējama, jo tas liks jauniešiem skatīties ne 
globāli, bet vairāk iepazīt sava reģiona 
vērtības.

5) Pašlaik studēju Latvijas Univer-
sitātes Ķīmijas fakultātē, pirmajā kursā. 
Brīvajā laikā, kas netiek veltīts mācībām, 
dejoju 2 tautisko deju kolektīvos, viens 
ir Rīgā, otrs Rubeņos. Iesaistos arī da-
žādos jauniešiem domātos pasākumos. 
Kopumā cenšos savu brīvo laiku izman-
tot lietderīgi, kamēr vēl tāds ir. Pašlaik 
par nākotni daudz nedomāju, daru, kas 
jādara pašlaik, un baudu katru mirkli, 
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kas dots. Protams, ja būs laiks, labprāt 
ņemšu dalību arī nākamajā konkursā. 
6)Nav jau daudz ko vēlēt, galvenais, ne-
pazaudēt savu neatlaidību un iet uz izrau-
dzīto mērķi. Arī svarīgi ir nezaudēt savu 
apņemšanos, un dažkārt sevi jāpiespiež 
darīt to, ko tajā brīdī negribas, vai ir slin-
kums, jo tas ir to pūļu vērts! 

Liene pastāsta arī par Turcijas iespai-
diem: „Nevar pat izdomāt ar ko sāk, jo ie-
spaidu bija ļoti daudz un dažādi. Laikam 
jāsāk no sākuma,  un tā uz priekšu. Man 
piedzīvojumi sākās jau tad, kad iekāpu 
lidmašīnā, jo tā bija mana pirmā reize 
šajā transportlīdzekli. Nebija tik traki, cik 
varbūt biju iedomājusies. Ierodoties Tur-
cijā un izejot no lidostas mūs pārņēma 
liels karstuma vilnis. Bija nedaudz dīvai-
ni no +13 pāriet uz +31 grāda siltumu. 
Kopumā lielāko daļu laika dzīvojos viesnī-
cas teritorijā, bet tas netraucēja nedaudz 
iepazīt, kāda ir Turcija, sākot ar turku vir-
tuvi un beidzot ar Turcijas neaprakstāmi 
skaisto dabu, protams, ar Latviju nesa-
līdzināt. Šīs nedēļas laikā varēja just, ka 
turkiem ir pavisam cita mentalitāte nekā 
latviešiem, tāpēc uzturēšanās tur bija vēl 
jo vairāk interesanta. Vislielāko iespaidu 
uz mani atstāja kalni, kas slējās augstu 
debesīs, un Vidusjūra ar savu neparasti 
akmeņaino pludmali. Atgriežoties Latvijā 
un atkal ieraugot šejienes košās krāsas, 
mani pārņēma tāda kā nerealitātes sajū-
ta. Visa nedēļa, kas tika pavadīta Turcijā, 
bija kā sapnis. Tāpēc es vēlos pateikties 
visiem konkursa organizatoriem, kas man 
deva iespēju izdzīvot šo sapni realitātē. :)” 

Guna Pērkone
1) Visgrūtākie, manuprāt, bija mājas 

darbi. Tie bija laikietilpīgi, tāpēc vajadzēja 
plānot savu laiku, lai paspētu izpildīt gan 
konkursa, gan skolai paredzētos darbus, 
lai tie būtu iesniegti paredzētajā laikā. 

2) Manuprāt, vajadzētu paaicināt 

kādu novada pārstāvi, kas detalizētāk pa-
stāstītu par novada darbu, jo kā redzējām 
politikas kārtā, jaunieši ir diezgan maz in-
formēti par novadu.

3) Kā jau studentam, dators ir ļoti no-
derīgs gan studējot, gan atpūšoties.

4) Iecere ļoti laba un interesanta. Ja 
man vajadzētu piedalīties šā gada kon-
kursā, šīs tēmas man būtu ļoti saistošas. 
Šīs tēmas, manuprāt, rosinās jauniešus 
domāt inovatīvi, jo mūsu novadam nepie-
ciešami cilvēki, kas mācētu izmantot pie-
ejamos dabas resursus, kultūrvēsturiskos 
objektus  novada vajadzībām, nekaitējot, 
neiznīcinot tos, bet izmantojot lietderīgi, 
lai attīstītu tūrismu vai biznesu.

5) Šobrīd studēju Latvijas Universitā-
tes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakul-
tātē. Mans studiju virziens ir ģeogrāfija. 
Brīvā laika šobrīd ir maz, bet atrodu lai-
ku piektdienas vakaros, lai dejotu Zasas 
kultūras nama deju kolektīvā „Solis”, kas 
šobrīd ir mans devums Jēkabpils novada 
kultūras dzīvei. Plānu ir daudz, bet viens 
no tuvākajiem plāniem ir saistīts ar nāka-
mo gadu, jo mana bakalaura tēma būs 
saistīta ar tūrismu. Ja viss izdosies kā ie-
cerēts, varbūt ar laiku Jēkabpils novadā 
būs daži jauni tūrisma objekti, bet tas, lai 
paliek noslēpumā, jo pagaidām tas ir ide-
ju līmenī.

6) Cīnīties, jo nekas nenāk viegli, kā 
arī izturību!

Austra Spēka:  
1) Man visgrū-

tākais šā gada 
konkursā likās 
mājasdarbu sa-
gatavošana. Mā-
jasdarbu sagata-
vošana prasa daudz 
laika, bet ja pacenšas 
un neslinko, tad jau var visu izdarīt.

2) Konkursa pašā norisē uzlabot, 

manuprāt, nevajag daudz, tikai pāris sī-
kumi, piemēram, dažreiz majasdarbi bija 
neskaidri noformulēti un, ja ir iespējams,  
nedaudz klātienes kārtu laikus nomainīt 
uz nedaudz vēlākiem.

3) Savu velosipēdu es izmantoju, lai 
nokļūtu līdz dārzam, uz veikalu, pie drau-
dzenēm, utt.

4) Nākamā gada konkursa iece-
ri vērtēju pozitīvi, tikai man ir neskaidra 
konkursa trešās darba grupas tēma, to 
varētu noformulēt savādāk. Man liekas 
labi tas, ka ir savādākas tēmas - tātad arī 
parādīsies lielākas grūtības mums, kas 
jau ir piedalījušies šajā konkursā, tā teikt 
godīgāk. Jā, piedalīšos arī nākamgad! 

5) Es mācos Ilūkstes 1. vidusskolā 
12. klasē. Plānoju arī pabeigt un iestāties 
kādā no Latvijas universitatēm. Konkrētas 
intereses un aizraušanās es nespēju no-
saukt, jo man patīk nedaudz no visa.

6) Es vēlu nakamā gada konkursa 
dalībniekiem izturēt līdz galam un nepa-
doties.

Visus novada jauniešus aicinām – 
sekot līdzi informācijai par konkursa no-
risēm novada informatīvajā izdevumā un 
mājaslapā, kā arī – aktīvi pieteikt savu 
dalību konkursā! Kā redzams no šāga-
da dalībnieku atsauksmēm – piedalīties 
nemaz nav tik grūti, un, gan iegūtā piere-
dze, gan balvas ir to vērtas! 

Ieva Jātniece

P.S.  Sirsnīgs ieteikums – ja tiešām 
vēlaties būt droši par to, ka saņemsiet 
visu ar konkursa uzsākšanu saistīto 
informāciju, piesakieties Jēkabpils no-
vada elektroniskajai ziņu lapai! Kā to 
izdarīt? Ļoti, ļoti vienkārši – nosūtiet 
šo lūgumu uz e-pastu: ieva.jatniece@
gmail.com  un jūsu e-pasta kastītē 
vienmēr būs visa aktuālākā informāci-
ja. 

Helovīna 
latviskie vaibsti

No Britu salām atceļojusī Visu svēto 
diena mūsu novada tālakajā stūrī ieguva 
gluži latviskus vaibstus, jo 31. oktobra 
pēcpusdienā Kaldabruņā pulcējās bērni 
un pieaugušie, lai atvadītos no šīsvasaras 
siena skulptūrām. Siens, liels ugunskurs 
un krāšņi dūmi ir ļoti, ļoti latviski. Un sa-
mērā daudziem apmeklētājiem bija līdzi 
arī saulaini dzeltenie ķirbīši. Tā taču ir tra-
dīciju integrācija, vai ne? Katrā ziņā – prie-
cīgi un atraktīvi! 

Ieva Jātniece
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Spoku nakts Dignājas pamatskolā

Jēkabpils novada 
sertificētie mākslīgās 
apsēklošanas tehniķi:

26. oktobra plkst. 21.00 Dignājas 
skolā ieradās Dignājas pamatskolas sko-
lēni, kuri bija ģērbušies maskās, līdzi ņe-
mot cienastu un visu, kas nepieciešams 
naksņošanai. Viņus sagaidīja Dignājas 
skolas direktore, skolotājas, skolas dar-
binieces un kultūras pasākumu organi-
zātore, kuras šajā vakarā sevi dēvēja par 
spoku sūtņiem. 

Spoku nakts sākās ar tās dalībnieku 
informēšanu, par spoku noteikumiem, 
ka visas darbības un pārvietošanās sko-
lā drīkst tikt izgaismota tikai ar svecēm, 
kas izvietotas skolā. Un tad skolas zālē 
sākās masku ballīte, kuras dīdžeju lomu 
uzņēmās skolēni paši, tad sekoja masku 
parāde un dižošanās, kuram kāda mas-
ka un kādas tam raksturīgākās izdarības.

Ap plkst. 23.00 skolas zālē tika iz-
slēgta gaisma. Visi satupušies uz grīdas 
klausījās spoku stāstustus. Galvenie 
stāstnieki bija skolotāja Rasa un kultū-
ras pasākumu organizatore Ieva, bet arī 
bērnu vidū atradās labi stāstnieki. Tumsai 
valdot zālē, kad vienīgais gaismas stars 
nāk no lukturīša, kas izgaismo spoku stā-
ta stāstītāja seju, zālē uzradās divi spoki 
un skolas leģendārais spoks „Zābaciņš” 
ar dažādām izdarībām. Kā pašu pēdējo 
no stāstiem skolēni klausījās leģendu par 
skolas spoku „Zābaciņu”, kad tas tika iz-
stāstīts, visi kopīgi devās nakts ekspedī-
cijā pa skolas gaiteņiem, no pirmā stāva, 
līdz pat bēniņiem. Dažu brīdi dzirdamās 
skaņas, soļi trešā stāva gaitenī, dīvainas 
čaboņas, čīkstoša grīda un bēniņu skapī 
mītošais troksnis. spokošanās esamību 
skolā tikai apliecināja. 

Pēc ekspedīcijas beigām skolēniem 
atkal bija iespēja dejot un našķēties ar 
sarūpeto cienastu un tad arī spoku sūt-
ņi katram no spoku nakts dalībniekiem 
pasniedza atzinības rakstus un balviņas 
par piedalīšanos, drosmi un radošumu 
masku izveidē. 

Spoku  nakts gaitā skolēni izteica 
vēlmi individuāli doties spoku meklē-
šanā. Kamēr visi biija skolas zālē, pa 
vienam uz bēniņiem devās pildīt kādu 
uzdevumu ik viens, kurš nebaidījās, bet 
kliedzienus un ātrus soļus gan varēja 
sagaidīt, jo skolas spoks „Zābacinš” 
nav tikai mīts. Pēc šo uzdevumu veikša-
nas skolēni spēlēja dažādas spēles un 
dejoja. Visi kopīgi devās veltīt dziesmu 
spokam uz trešā stāva vestibilu kā atvai-

nošanos par viņa tramdīšanu.
 Protams, arī nakšņošana visiem 

kopā skolā bija liels un rets notikums, 
kas, protams, nozīmēja negulēšanu, bet 
gan dažādu galda spēļu spēlēšanu kla-
sēs, kur paredzēta nakšņošana. Ap plkst. 
8.00  pabrokastojuši un gaidot skolas au-
tobusu, kas izvadās pa mājām, skolēni 
devās ziemīgā rīta cēliena skrējienā ap-
kārt sporta laukumam. 

Tā nu pagāja Spoku nakts Dignājas 
skolā. Mēs pārliecinājāmies, ka Zābaciņš 
tur mājo! 

Vēlam klusu un mierīgu veļu laiku.

Ieva Dreimane,
Dignājas pagasta kultūras 

pasākumu organizatore 

Aizvadīts Jēkabpils novada atklātais kauss florbolā
Florbols, salīdzinot ar ci-

tiem sporta veidiem, ir jauns 
sporta veids, taču mūsdienās 
tas strauji attīstās un iegūst lielu 
popularitāti. Tieši tāpēc likum-
sakarīgi arī 28. oktobrī Zasas vi-
dusskolas sporta zālē norisinā-
jās Jēkabpils novada atklātais 
kauss florbolā.

Turnīram dalību pietei-
ca 7 komandas – bija viesi no 
Subates un Jēkabpils, gan 
arī komandas no Jēkabpils 
novada. Jāpiebilst, ka turnīrā 
piedalījās,un cīņassparu de-
monstrēja arī viena sieviešu 
komanda no Krustpils. Uzsākot 
sacensības, komandas tika sa-
lozētas 2 apakšgrupās, kur komandas iz-
spēlēja apļa sistēmu – katrai komandai sa-
cenšoties ar visām savas apakšgrupas ko-

mandām, tādējādi noskaidrojot 2 labākās 
apakšgrupas komandas, kuras iekļūs turnī-
ra pusfinālos. Jau pati pirmā spēle parādīja, 

ka turnīrs solās būt aizraujošs un 
neprognozējams, jo uzvarētājs 
starp komandām „X3M Juniors” 
un „Bliete” pamatlaikā netika no-
skaidrots. Sekoja pēcspēles izgā-
jieni, kuri, vārtsargiem demonstē-
jot savu meistarību, izvērtās ļoti 
garā sērijā, līdz beidzot uzvaru 
svinēja komanda „Bliete”. Kā vē-
lāk izrādījās, šīs divas komandas 
arī ieņēma pirmās divas vietas 
A apakšgrupā. Lai gan abām 
komandām pēc apakšgrupas 
cīņām izrādījās vienāds punktu 
skaits, 1. vietu ieņēma komanda 
„X3M Juniors”, pateicoties tam, 
ka pēdējā A apakšgrupas spēlē 
vienīgā sieviešu komanda prata 

atņemt punktus „Blietes” komandai. Vienī-
gajai vietējai komandai no Zasas pietrūka 
pavisam nedaudz līdz iekļūšanai pusfinālā, 
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Rubenes pagastmājas mozaīka
Piektdien, 26. oktobra pēcpusdienā, 

Rubenes pagastmājā pulcējās tās esošie 
un bijušie darbinieki, lai atzīmētu vēsturis-
kās ēkas 140 gadu dzimšanas dienu. Kā 
ikviena ēka Latvijā, kas pārdzīvojusi vairā-
ku cilvēku darba  mūžus un uz abu roku 
pirkstiem skaitāmas iekārtu maiņas, arī 
Rubenes pagastmāja glabā daudz atmi-
ņu, smieklu, asaru un noslēpumu. Pagast-
mājas ir īpašas jau pēc būtības – teju par 
katru Jānis Streičs varētu filmēt vēl vienas 
„Vecās pagastmājas mistērijas”. 

Jāatzīst, ka slavenais režisors gan Ru-
beņos ieradies nebija, un par pasākuma 
saturu, noskaņu un apmeklētāju labsajū-
tu visvairāk rūpējās Rubenes bibliotēkas 
vadītāja Agra Ozoliņa. Pasākuma sākuma 
daļā visi varēja iepazīties ar viņas izveido-
to prezentāciju „Vecās pagastmājas mo-
zaīka”. Prezentācija tapusi krietni ilgā laika 
posmā – apkopotas fotogrāfijas, apzināti 
vēsturiskie dati, aptaujāti darbinieki un pa-
gasta iedzīvotāji, vienlaikus domājot par 
to, lai materiāls būtu pietiekami lakonisks 
un arī estētiski izteiksmīgs. Iecere tiešām 
bija izdevusies – īsā laika posmā varējām 
iepazīties gan ar visiem pagasta pārvaldes 
vadītājiem, kas šeit strādājuši zem dažā-
dām varām, ar dažādiem amata  nosau-
kumiem un atšķirīgos veidos nonākuši šai 
amatā, gan arī ar to, kas katram bijis rak-
sturīgākais. Tika raksturoti arī varas maiņu 
posmi, pie tam – šis sarežģītais uzdevums 
paveikts ļoti korekti, neieslīgstot ilgstošā 
vēstures faktu izklāstā. Paņemts raksturī-
gākais. Vienam laika posmam – skaitļi; ci-
tam – tikai kāds spilgts fakts. Nereti mīlam 
kavēties atmiņās par kara un izsūtījuma 
gadiem, it kā piemirstot to, ka dzīvojam 
šodien. Agras Ozoliņas prezentācijā šos 
laikus raksturoja divi lakoniski slaidi – „Cil-
vēki nevēlas atcerēties šos laikus, par tiem 
runā nelabprāt.” Otrā slaidā – informācija 

Emocionāls un iespaidu bagāts ma-
teriāls, nav jābrīnās, ka pēc iepazīšanās ar 
to vairākiem klātesošajiem radās ierosinā-
jums: „Rubenes pagastmāja, pats pagasts 
un tā vēsture noteikti ir grāmatas vērti!”. 
Par to šaubas nerodas, it īpaši – uzklausot 
pagastmājas darbinieku atmiņu stāstus. 
Skaistu muzikālu priekšnesumu pasāku-
ma dalībniekiem sniedza Rubenes pagas-
ta vokālais ansamblis „Kantilēna”. Tomēr 
– īpaši sirsnīgs bija brīdis, kad patreizējā 
pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme 
sveica gados vecāko pagasta pārvaldes 
vadītāju Lidiju Porieti, pasniedzot viņai 
kliņģeri ar 14 svecītēm – katrai pagast-
mājas desmitgadei pa vienai. Sarunas pie 
cienasta, satikšanās prieks, šodienas dar-
bu un nākotnes ieceru apspriešana pa-
gastmājā turpinājās līdz pavēlai pievaka-
rei. Un – var droši teikt, ka vēsturiskā ēka 
brīvdienu snaudā zem pirmā sniega segas 
devās mierīga un droša;  tā būs apdzīvota 
un nozīmīga cilvēkiem vismaz tuvākajās 
desmitgadēs. 

 Ieva Jātniece

par pieminekļa atklāšanu Dunavas mežos 
nošautajiem mežabrāļiem, kuri sadedzi-
nāti pie Rubenes pagastmājas. Šai pašā 
vietā, kuru oktobra puskrēslā redzam pa 
logu. 

tādējādi paliekot 3. vietā A apakšgrupā. B 
apakšgrupā savu pārākumu jau apakšgru-
pas cīņās apliecināja komanda „Actimel”, 
kura abas spēles uzvarēja neielaižot savos 
vārtos nevienu pretinieka mesto bumbiņu. 
Cīņā par apakšgrupas otro vietu un, tādējā-
di, iekļūšanu pusfinālā, viesi no Subates iz-
rādījās pārāki par komandu „Bunkurs-13”. 
Tādējādi visi četri pusfinālisti bija noskaid-
roti un varēja sākties tās dienas svarīgākās 
spēles. Pusfinālu spēlēs savā starpā tikās 
komandas „X3M Juniors” pret komandu 
no Subates un „Actimel” pret „Bliete”. Abas 
pusfināla spēles bija patiešām fināla cienī-
gas – netrūka sportiskā niknuma, emociju 
un pašaizliedzīgas spēles. Abas spēles no-
slēdzās pamatlaikā tikai ar vienu vārtu star-
pību par labu kādai no komandām. Pirmajā 
pusfināla spēlē dramatisku uzvaru ar 3:2 

svinēja Subates komanda, lai gan tā bija ie-
dzinējos ar 1:2 un uzvaras vārtus guva pa-
šās spēles pamatlaika beigās. Otrajā pusfi-
nālā arī noritēja ne mazāk interesanta cīņa, 
kurā ar rezultātu 2:1 komanda Actimel uz-
varēja komandu „Bliete”. Pusfinālu rezultāti 
liecināja pa to, ka spēlē par 3. vietu jātiekās 
„X3M Juniors” pret „Bliete”, kuras jau bija 
tikušās apakšgrupas spēlē, kur pēcspēles 
izgājienos uzvaru svinēja komanda „Blie-
te”. Spēlē par 3. vietu „X3M Juniors” tomēr 
revanšējās, tādējādi iegūstot bronzas me-
daļas. Un nu varēja sākties pati svarīgākā 
tās dienas spēle – fināls, kurā par čempio-
nu godu sacentās komandas „Actimel” un 
„Subate”. Izturīgāki, veiksmīgāki un meis-
tarīgāki izrādījās komanda Actimel, kura, 
skanot grupas Queen dziesmai „We are 
the champions”, varēja svinēt savu uzvaru 

jau Jēkabpils novada atklātā kausa florbo-
lā čempionu statusā. Čempionu komandā 
spēlēja un zelta medaļas kaklā kāra Pēters 
Žikovs, Kaspars Bičols, Kārlis Žikovs, Dru-
vis Druvinieks, Gatis Siliņš, Dāvids Vītols, 
Raivis Kurnigins, Ingus Zvaigne.

Šo rindu autors vēlas teikt paldies 
turnīra tiesnešiem Kasparam Lambam, 
Druvim Druviniekam un Jānim Lazdiņam, 
turnīra sekretārei Ivetai Aišpurei, kā arī vis-
lielāko paldies sporta klubam „X3M”, kuri 
atbalstīja šo pasākumu.

Uz tikšanos nākošajos sporta pasāku-
mos!

Par sportisku dzīvesveidu!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizators
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Jēkabpils novada 
pašvaldība uzņem 
viesus no Rumānijas

Jēkabpils novada pašvaldībā 6.no-
vembrī ieradās sadarbības partneri no 
Rumānijas. Vizītes mērķis – piedalīties 
pirmajā projekta starptautiskajā sanāk-
smē. Pavisam kopā paredzētas četras 
sanāksmes. Šīs sanāksmes galvenais 
mērķis ir izveidot efektīvu projekta starp-
tautisko komandu, kas nodrošinās pro-
jekta mērķu sasniegšanu un finansēju-
ma efektīvu izmantošanu. Delegācijā no 
partneru puses ieradīsies pašvaldības 
vadītājs, speciālisti, skolu pārstāvji. Dar-
ba kārtībā paredzētas tikšanās ar paš-
valdības vadību, speciālistiem, kā arī 
skolotājiem, skolēniem un vecākiem Za-
sas vidusskolā, iepazīties ar neformālās 
izglītības organizāciju Rubenes kultūras 
namā. Reģionālie partneri Jēkabpils no-
vada un Vulcana Bai pašvaldības projek-
tā ir iesaistījuši katrs divu vietējos part-
nerus no kuriem atbilstoši programmai 
viena ir izglītības iestāde.  Projekta starp-
tautiskās sanāksmes gatavošanā aktīvi 
piedalās Zasas vidusskolas direktore O. 
Spēka, skolēni un skolotāji, savukārt otru 
vietējo partneri – Rubenes kultūras namu 
pārstāv tā vadītāja I. Tomāne ar savu ko-
mandu. Vizītes laikā no 6. – 11. novem-
brim viesi iepazinās ne tikai ar Jēkabpils 
novadu, apmeklējot Zasas, Rubeņu un 
Ābeļu pagastus, bet arī Jēkabpils pilsētu, 
apkārtni un mūsu galvaspilsētu Rīgu. Kat-
ru dienu plānotas sanāksmes, kuru laikā 
projekta komanda izveidos komunikāci-
jas, turpmāko aktivitāšu plānu, izstrādās 
novērtēšanas un rezultātu izplatīšanas 
sistēmu. Starptautiskā sadarbība notiek 
Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas „Reģionālās partnerī-
bas” projekta „Cross border cooperation 
between regions in Latvia and Romania 
to improve educational offer” /Coaction/ 
(Pārrobežu sadarbība starp reģioniem 
Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvāju-
ma uzlabošanai” ietvaros. Kopējais prog-
rammas piešķirtais finansējums katram 
partnerim ir 39 000 - 40 000 Eiro. Jēkab-
pils novada pašvaldība ir starptautiskais 
projekta ieviesējs. 

Plašāka informācija par vizītes norisi 
būs lasāma nākamajā informatīvā izde-
vuma numurā.

Gunta Dimitrijeva

Mūžizglītības
programma

Laiks aizrit kā rasas lāse pa smilgas 
skaru un man nav ne jausmas, cik ilgs vai 
īss ir šis brīdis. Vasaras siltums nu ir bei-
dzies un pagaisis, bet vēlais rudens ar zie-
mas priekšnojautām uzdzen skumjas. No-
vembrī dienas ir pelēkas un tumšas, dabā 
dzīve ir pamirusi, tā noslēpusies zemē, 
kur krāj jaunus spēkus. Nu ir īstais laiks 
apcerei par to, kādus izaicinājumus šis 
gads ir atnesis un kurp tas mūs aizvedis. 

Paiet, aizrit laiks vienā steigā, bet 
vai kāds pateiks – kur sākums, kur gals? 
Stundenis  skaita laiku – mirkli aiz mirkļa, 
dienu aiz dienas!

Pelēkā Ikdiena un Laika Skaitītājs sē-
dēja savā siltajā, krēslainajā istabā, kur ka-
mīnā mājīgi sprakstēja uguns. Uz plaukti-
ņa monotoni tikšķēja vecs pulkstenis. Ik 
reizi, kad tas notikšķēja, Laika Skaitītājs 
savērpa, sasēja, savija mirkļus pavedienā, 
bet Pelēkā Ikdiena satina mirkļus kamolā. 
Gluds pavediens ritēja caur viņas pirk-
stiem un nebeidzamo darbu darot, raisījās 
atmiņas. Līdz ar viņu domām mainījās arī 
pavediena raupjums un nokrāsa. Pelēkais 
kamoliņš auga aizvien lielāks un lielāks, 
tinums veidojās maigs, gluds un pūkains. 
Bet vietām pavediens plūksnains un bāls, 
citur ievijies raibs dzīpariņš...

Laika Skaitītājs pievēra acis – Tu at-
ceries? Kā nu ne! Pelēkā uzsmaidīja un 
pamāja ar galvu. Pavediens ritēja tālāk- 
šoreiz tāds – ass, ciets un skarbs. Kā jau 
ikdiena – steiga un darbs. Skaitītājs no ka-
batas izņēma dažas rasas pērlītes, kuras 
aši ievija raupjajā pavedienā. Tagad tās kā 
spožas zvaigznītes atdzīvināja vienmuļo 
pavedienu.

Laiks ritēja, ritēja…
Kamolu tinot Pelēkā aizsapņojās un 

viņu jau sen urdīja jautājums- kas notik-
tu, ja kādu brīdi Laika Skaitītājs nespētu 
pavedienus sasiet? Vai laiks apstātos? Vai 

Novembris starp pelēkiem rītiem un 
rudens miglas rasas lāsēm

kāds solis paliktu pusceļā, kāds neizteikts 
vārds, kāds mirklis iemūžināts?

Vēl Ikdiena gribēja zināt, kas būtu, ja 
viņa pēkšņi sāktu kamolu ritināt pretējā 
virzienā!? Vai laiks trauktos atpakaļ? Vai 
vecie kļūtu jauni, neapdomīgie – prātīgi. 
Vai tie, kas kļūdījās izmantotu šo mirkli, lai 
nolīdzinātu nesaskaņas?

Ja klusētu pulkstenis, ja apstātos 
laiks – kāda pārdomu sekunde, nepateikts 
vārds, kādā dzīvē viss vēl pa vecam...

Naivā, naivā Ikdiena! Ne jau viss ir tik 
vienkārši, tāpēc jau mirklis ir vienreizējs- 
īss un neatkārtojams.

Aizdomājusies Ikdiena izlaida kamo-
lu no rokām un tinums nobruka... Pelēkā 
apjuka, kur vien skaties – mudžeklis, mu-
džeklis vien. Nolaidās rokas, ej nu zini, kur 
sākums, kur gals!?

Nervoziem, trīcošiem pirkstiem viņa 
jauca cilpu aiz cilpiņas, bet steigā sarā-
va pavedienus. Ikdiena samulsa – kas 
nu būs? Viņa pameta bažīgu skatienu uz 
Laika Skaitītāju, bet viņš nepārtraukti sie-
dams pavedienus, pamanījās sasiet arī 
pārrauto. Ikdiena nomierinājās, jo atkal 
bija uzveiktas likstas un posts. Bet nu bija 
jāsteidz satīt iekavēto pavedienu, viņas 
pirksti zibēja, rokas kustējās divtik ātri, un 
laiks skrēja vēja spārniem. Kur palika, kur 
aizzibēja sekunde, diena, gads?

Laika Skaitītājs pasmaidīja, viņš zinā-
ja, ka paveikusi iekavēto, Ikdiena atgriezī-
sies ierastajā ritmā.

Pavediens veikli ritēja tālāk, kamols 
auga lielāks un lielāks. Pulkstenis mono-
toni tikšķēja.

Stundenis skaita un skaita mirkļus- 
dienu aiz dienas, gadu aiz gada.

Kurš pateiks – kāds sākums, kur 
gals?

Novembra pārdomas apkopoja 
Ināra Valaine

Starp pirmo sniegu un atmiņām par vasaru
26. oktobrī Liepu bibliotēkas telpās 

pulcējās ziedu mīļotāji, lai noklausītos 
lekciju „Augu ieziemošana: sīpolpuķes, 
podu puķes, ziemcietes un dekoratīvie 
augi”, kuru vadīja Jēkabpils novada lauku 
attīstības konsultante Ina Sēle.

Tieši šajā dienā uzsniga pirmais 
sniegs, kas radīja īpašu noskaņu. Ziema ir 
laiks, kad cilvēki aukstajos vakaros var sa-
sildīt sirdi, lasot grāmatas par dārzkopību, 
atceroties vasaras siltumu un kavējoties 
atmiņās par ziedu krāšņumu. Šajā lekci-
jā bija iespējams fotogrāfijās aplūkot Inas 
daiļdārzu. Ziedi ir viņas sirdslieta un prieka 
piepildījuma avots. To apliecināja ik stāsts 
par katru ziedu viņas dārzā. Ļoti noderīga 

bija dalīšanās personīgajā pieredzē un 
stāstījums par speciālistu ieteikumiem. 
Ziedu klāsts ietvēra gan eksotiskās kan-
nas, gan rudenīgās miķelītes. Krāšņo dār-
zu interesentiem iespējams aplūkot sociā-
lajā portālā – draugiem.lv.

 Savukārt, ja ir vēlēšanās ziedus re-
dzēt un sajust to smaržu realitātē, Ina aici-
na to apmeklēt laikā, kad zied skaistās lili-
jas. Lekcijas noslēgumā bija iespēja savā 
īpašumā saņemt dažādus stādus.

 Domājot par ziedu skaistumu un grā-
ciju gribas novēlēt ,lai dārzā nekas neiz-
salst, lai viss izaug, uzzied, priecējot acis 
un sirdi!

Ināra Valaine
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Literārā pēcpusdiena Ābeļos
19. oktobrī  Ābeļu pagastā viesojās 

dzejniece Sarma Upesleja, kura kopā ar 
savu draudzeni, kolēģi un komponisti 
Anitu Stikāni, apvienojot liriku ar melodi-
ju, sniedza rudenīgām dvesmām pildītu, 
sirsnīgu un skanīgu pasākumu. Rudenī-
gā gaisotnē tika prezentēts jaunais Sar-
mas Upeslejas dzejoļu krājums „Tik tuvu 
tev”. Dzejoļu krājums „Tik tuvu tev” ir mī-
lestības stāsts dzejā, kurš veltīts dzejnie-
kam J. Sudrabkalnam. Dzejoļu krājumu 
caurstrāvo gan cilvēciskā, gan dievišķā 
mīlestība, rudens, mātes un tautas motī-
vi. „Iebrien rudens saulē līdz ausīm” – ar 
šiem dzejnieces S. Upeslejas vārdiem 
novēlam ik vienam izbaudīt gada krāš-
ņāko gadalaiku –rudeni, kā arī iesakām 
pašiem izlasīt dzejoļu krājumu „Tik tuvu 
tev”, kas neatstās jūs vienaldzīgus!

Pasākumā Ābeļu skolēni lasīja savus 
sacerējumus par tēmu „Mana bērnība”.

Bērnu izteikumi par pasākumu.
Jānis Veinbergs – Man patika šis pa-

sākums, es arī nopirku jaunas grāmatas 
un dzejas disku, bet dzejniece man kā 
dzejas mīļotājam uzdāvināja savu grā-
matu „Tik tuvu tev..”

Agnese Kuko – Man patika tikšanās 
ar dzejnieci, arī tas bija jauki, ka visu 
priekšā lasījām savus darbus, es nolasīju 
par savu bērnību.

Jānis Māsans – Es klausījos dzejoļus 
un labas dziesmas, bet citi klasesbiedri 

Noslēgušies Rubeņu internāta konservācijas darbi

nolasīja arī savus darbus.
Mārtiņš Māsans – Varējām tikties ar 

dzejnieci, varēja arī apskatīties labas grā-
matas.

Renāte Zekante – Man ļoti patika 
dzejas pēcpusdiena. Sarma Upesleja 
sirsnīgi lasīja savus dzejoļus un ar kolē-
ģi dziedāja. Man patika, ka arī es lasīju, 
visiem dzirdot, savu miniatūru. Patika, 
kā beigās visi dziedājām un fotografē-
jāmies.

Egils Sietkovskis – Pirmo reizi biju 
tādā pasākumā. Esmu priecīgs, ka no-

lasīju savu aprakstu par skaisto rudeni 
skolas apkārtnē.

Ineta Survillo,
Ābeļu bibliotēkas vadītāja 

Diskusija par to, kāds turp-
māk varētu būt Rubeņu  skolas 
bijušā internāta ēkas liktenis, 
tika uzsāktas jau šī gada pavasa-
rī. Pagasta pārvalde un novada 
administrācija tikās ar iedzīvotā-
jiem, izzinot viņu viedokli. Tāpat 
idejas par internāta ēkas tālāku 
izmantošanu tika gaidītas Erudī-
cijas konkursa Jēkabpils novada 
jauniešiem ietvaros. Faktiski visi 
aptaujātie iedzīvotāji pauda vie-
dokli par to, ka interāta ēka būtu 
saglabājama – tā ir vēsturiska un 
kopā  ar skolu, baznīcu un pa-
gastmāju veido Rubeņu ciemata 
centra kompleksu. Piemērotas 
un reāli īstenojamas idejas, kādiem no-
lūkiem ēka būtu izmantojama, gan vēl 
šobrīd trūkst. 

Tomēr, vasarai ritot, tika nolemts, ka 
paši neatliekamākie ēkas konservācijas 
darbi ir veicami vēl šogad, jo, pārdzīvo-
jot vēl  vienu ziemu, tie jau būs daudz 
apjomīgāki, ar lielākām izmaksām.  Lai 

ka auguma pozīcijām nav saska-
tāms. Tāpat, lai aplūkotu metāla 
konstrukcijas, ir jādodas ēkas 
iekšpusē.  

Šobrīd intrenāta ēkas jumtu 
klāj īpašs  jumta segums – ģeo 
membrāna. Šis materiāls Latvijā 
tiek izmantots samērā nesen, kā 
alternatīva ruberoīdam, un tas 
jau ir pierādījis savu efektivitāti. 
Arī ražotājs ģeo membrānai dod 
10 gadu garantiju. Tāpat internā-
ta ēkas jumtam ir rekonstruēta 
jumta ventilācija, kā arī – izvei-
dotas notekcaurules, lai neturpi-
nātos sienu bojāšanās no lietus 
ūdens. Ēkas iekšpusē ir veikti  

stūru nostiprināšanas darbi ar tērauda 
armatūru un piemūrējumi.  Internāta 
ēkā ir būtiski samazināts turpmākās bo-
jāšanās process, un tā var gaidīt savus 
jaunos iemītniekus – cilvēkus ar idejām, 
lielām darbaspējām un, protams, inves-
tīcijām. 

Ieva Jātniece

veiktu jumta un konstrukciju remontdar-
bus, no novada pašvaldības budžeta 
tika piešķirti Ls 9000,-, un vēl Ls 900,- no 
Rubenes pagasta pārvaldes budžeta. 
Darbi ir paveikti, taču – garāmgājēji un 
braucēji īpašas izmaiņas internāta ēkā 
nemana. Kādēļ tā?  Iemesls ir vienkāršs 
– internāta ēkas jumta segums no cilvē-
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Zemnieku balle

Solim 3 gadu jubileja

2. novembra vakarā Zasas kultūras 
namā pulcējās novada lauksaimnieki 
uz savu gada noslēguma pasākumu – 
Zemnieku balli. Kultūras nama vestibilā 
katru sagaidīja Pāvuls un Prātnieks, cen-
šoties notirgot piespraudītes ar loterijas 
numuriem un mēģinot iestāstīt, ka lote-
rijā būšot traktors. Tālāk viesus pie gal-
diem pavadīja Pietuka Krustiņš.

Arī saviesīgo vakaru iesāka šie trīs 
kungi, apspēlējot mūsdienu zemnie-
košanas jaunākos modeļus. Par tālāko 
jautrību gādāja Dailes teātra dziedošie 
aktieri. Arī viņi uztvēra joku par traktoru 
loterijā un piedāvāja vēl izlozei pievienot 
aktieri Aldi Siliņu, saimniecībā noderē-
šot un ēdot arī maz.

Vakara gaitā, protams, tika godinā-
ti zemnieki. Vispirms tie, kuru tīrumi un 
darba kultūra nepalika nepamanīti gan 
pagastos, gan novadā. Pagastu pārval-
des  apbalvošanai ar Jēkabpils novada 
pašvaldības  atzinības rakstu  par aug-
stu lauku kultūru izvirzīja:  z/s „Laši” (A. 
Akmens), z/s „Mežsētas” (A. Kudliška), 
z/s „Liepas” (P. Balodis), z/s „Priedes” 
(R. Pors), z/s „Dzeņi” (A. Bruks), z/s „Le-
jas Jērāni” (M. Balodis), z/s „Graudiņi’ 
(L. Stikāns), z/s „Bērzi” (I. Kalniņš), z/s 
„Kalna Jaunzemi” (J. Račkovskis), z/s 
„Austrumi” (R. Naglis), z/s „Zemzari” (E. 
Meņķis), z/s „Straumītes” (J. Misters-
Mistris).

Jēkabpils konsultāciju biroja atzinī-
bu par saimniecību attīstību un izaugsmi 

Jana Staka pasniedza: z/s „Stabiņi” (I. 
Prodišķis ), z/s „Ābelītes” (I. Bulavs) un 
z/s „Dzērves” (G. Plānis).

SIA „Jēkabpils piena kombināts” 
direktors A. Spēks par ilgstošu sadarbī-
bu pateicās: z/s „Raiņi” (G. Rāviņš), z/s 
„Kalniņi” (V. Erdlāne), z/s „Austrumi” (R. 
Naglis), z/s „Mežsētas” (A. Kudliška), z/s 
„Nīcgales” (A. Bokāns),  z/s „Sproģi” (M. 
Junaks), z/s „Zemāni” (S. Stradiņa), z/s 
„Poralīči” (A. Matuļone), Jurim Ruļukam.

Lai vakars  varētu noritēt veiksmīgi, 
sirsnīgi jāpateicas pasākuma atbalstītā-
jiem: SIA „Konekesko Latvija”, SIA „Pa-
kavs”, SIA „Nic” un SIA „Minerāls”, kā arī 

Verai Jurgevičai par bagātīgi klātajiem 
galdiem.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

Šī gada 12. oktobrī aktīvais Zasas 
kultūras nama deju kolektīvs „Solis” 
svinēja 3 gadu jubileju. Jauniešu deju 
kolektīvs apvienojis sevī dažādu vecu-
mu jauniešus, kuriem piektdienas vaka-
rus patīk pavadīt lietderīgi, lai gatavotos 
gan Jēkabpils novada pasākumiem, 
gan arī sasniegtu savu kvēlāko šī gada 
mērķi – dalību XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos.

Kolektīvā darbojas dažāda vecuma 
jaunieši, kas, manuprāt, kolektīvu pa-
dara saliedētāku. Pateicoties tam, ko-
lektīvā pietiek gan jautrības, gan nopiet-
nības. Pašu jauniešu ikdiena pārsvarā 
saistīta ar darbu un mācībām. Daži no 
jauniešiem šobrīd mācās Jēkabpils 
Valsts Ģimnāzijā, daudzi dejotāji studē 
Rīgā, bet citi iesākuši darba gaitas.

Deju kolektīvu „Solis” vada jauka, 
sirsnīga, talantīga, bet tajā pašā laikā 
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Aicinām ierasties slēgt līgumus par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Ciemošanās bibliotēkā

arī pret jauniešiem prasīga vadītāja – 
Daiga Ģeidāne, kura piektdienas vaka-
rus pavada kopā ar mums – dejotājiem. 
Ar viņas atbalstu katrs solis tiek izkopts 
līdz pilnībai, un īstenotas visneparastā-
kās deju idejas. Mēs ceram, ka Daiga 
ar mums varēs lepoties gan pēc skates 
pavasarī, gan arī dalības svētkos.

Jauniešu deju kolektīvā „Solis” lai-
ka gaitā ir nomainījušās paaudzes, un 
„Solis” vairs neizskatās tāpat kā pirms 
trim gadiem, kad uzsāka darbību. To-
mēr, ir jāatzīst, ka: „Pastāvēs, kas mai-
nīsies”, un tiešām – kolektīvs ir tikai un 
vienīgi pilnveidojies: iegūti jauni draugi, 
kopā realizētas neprātīgas idejas un lie-
liski pavadīts laiks.

Par 3 gadu jubilejas pasākumu 
Jums stāsta „Soļa” dalībniece Krista: 
„JDK „Solis” 12. oktobrī atzīmēja ko-
lektīva 3 gadu pastāvēšanu un iesāka 
jau savu 4. sezonu. Lai trīs gadi palik-
tu atmiņā spilgtāk, katram dalībniekam 
pasākumā bija jāizskatās tā, kā viņš iz-
skatījās savā trīs gadu vecumā. Ja arī 
kāds uzdevumu nebija izpildījis, viņam 
nebija jābēdā, jo par viņa tērpu bija pa-
domājuši pārējie dejotāji.

Sākumā, lai visi būtu kārtīgi „Soļa” 
dejotāji, tika iesvētīti jaunie kolektīva 
dalībnieki. Kad nu jau visi bija pilntiesīgi 
kolektīva dejotāji un dalībnieki, seko-
ja amatu vēlēšanas un zvērēšana tos 
kārtīgi pildīt. Kad visi nozīmīgie darbiņi 
tika izdarīti, sekoja spēles un, protams, 
dejas.

Dzimšanas dienas svinības nu jau 
aizvadītas, tagad priekšā smags un 
grūts darba cēliens, tomēr visi esam 
enerģijas pilni šos darbus veikt, kārtīgi 
dejojot un strādājot!”.

Zasas jauniešu deju kolektīvs 
„Solis” gaida šo gadu ar spilgtiem ie-
spaidiem, darbu un radošām idejām. 
Šī gada laikā plānoti arī sadraudzības 
pasākumi ar citiem jauniešu deju kolek-
tīviem gan Sēlijā, gan citur Latvijā. Ce-
ram, ka kolektīva ieceres izdosies.

Paši sev un vadītājai Daigai varam 
vēlēt pacietību un izturību, un mirkļos, 
kad gribas nolaist rokas - nepadoša-
nos. Tuvākajā laikā „Soli” Jūs varēsiet 
redzēt dejojot Rubeņu kultūras namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 94. 
gadadienai veltītajā pasākumā.

Jauniešu deju kolektīva „Solis” 
dalībnieki:

Guna Pērkone,
Krista Cankale,

Kaspars Sēlis

Atgādinām, ka pašvaldībā  ir no-
slēgts līgums par atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils 
novada teritorijā. Turpmāk atkritumu ap-
saimniekošanu visos mūsu novada pa-
gastos sniegs SIA „Jēkabpils pakalpoju-
mi”, vienota būs gan apsaimniekošanas 
kārtība, gan izmaksas.  Tā tiks uzsākta ar 
šī gada 1. decembri. 

Līgums par atkritumu apsaimnie-
košanu obligāti ir jāslēdz ikvienai māj-
saimniecībai, tāpat – ikvienai juridiskai 
personai (izņemot tos īrniekus un īpaš-
niekus, kuriem ir noslēgti īres un apsaim-
niekošanas līgumi ar pagastu pārval-
dēm), tādēļ aicinām ierasties un noslēgt 
šos līgumus:

Kalna pagasta pārvaldē – 12. no-

vembrī
Leimaņu pagasta pārvaldē – 13. no-

vembrī
Zasas pagasta pārvaldē – 14. no-

vembrī
Ābeļu pagasta pārvaldē – 15. no-

vembrī
Dignājas pagasta pārvaldē – 16.no-

vembrī
Rubenes pagasta pārvaldē – 20. no-

vembrī
Dunavas pagasta pārvaldē – 21. no-

vembrī.
Par precīziem līgumu slēgšanas lai-

kiem un vietām lūdzam interesēties attie-
cīgajās pagastu pārvaldēs, kā arī – sekot 
informācijai pagastos un novada mājas-
lapā. 

Oktobra pēdējā nedēļā Leimaņu 
bibliotēkā pulcējās mazie Bērzgala pa-
matskolas 1. – 4. klašu bērni, lai iepa-
zītos ar bibliotēku. Noskaidrotu, kas ir 
bibliotēka, ko piedāvā bibliotēka un ie-
saistītos čaklajā un aktīvajā „Bērnu žū-
rijā”. Jau no vasaras vidus bērni aktīvi ir 
sākuši lasīt jaunās „Bērnu žūrijas” grā-
matas, tāpēc arī pašiem mazākajiem ar 
skolotāju Ingrīdu Puķīti lasījām un stāstī-
jām par šīm grāmatiņām.  Lielākie bērni 
stāstīja par jau izlasītajām grāmatām. 
Pasākuma noslēgumā dzērām tēju ar 
cepumiem un spēlējām spēles! 

Bērnu žūrija jau pastāv 11 gadus. Tā 
nodrošina bibliotēku ar labāko un jaunā-
ko bērnu grāmatu izlasi un interesantu 
pasākumu programmu. Pagājušajā 
gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu 
žūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī 
šajā reizē ir kāds jauninājums – Vecāku 
žūrija. Tas mudina arī pieaugušos lasīt 

un vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā 
lasīšanas maratonā var piedalīties visa 
ģimene, tāpēc aicinu ikvienu lasīt gribo-
šu iesaistīties šajā pasākumā.

Nākošajā nedēļā 13. novembrī 
plkst. 11.35 (Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas ietvaros) Bērzgala pamatskolā 
viesosies ciemiņi no Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas. Laipni aicināti uz pasākumu.

Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

4. decembrī plkst. 13.00 
Liepu bibliotēkā notiks projekta 

„Sēļu raksti toreiz un tagad” 
noslēguma pasākums. 

Būs iespēja aplūkot 
sēļu rakstus adījumos, 
jostās, prievītēs un tautastērpā. 

Aicināts ikviens interesents!
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960, 

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

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2012. gada novembrī, decembrī

Pa rudens piemirkušām takām
Aiziet vasaras un ziemas.
Aiz klusiem, nedzirdamiem soļiem
Paliek Tavas mūža dienas...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Vitolds Rutkis, Leimaņu pagastā
03.10.1936. – 01.10.2012. 

Jurijs Kolosovs, Ābeļu pagastā 
13.09.1946. – 09.2012.

Dainis Andreičikovs, Dunavas pa-
gastā 02.08.1973. – 07.10.2012. 

Anna Lode, Kalna pagastā 
15.08.1915.– 12.10.2012. 

Valda Spule, Leimaņu pagastā 
05.04.1927.– 18.10.2012. 

Lucija Riška, Rubenes pagastā 
10.10.1922. – 23.10.2012. 

Paulīna Krodziniece, Ābeļu pagastā 
10.05.1924.–25.10.2012.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
17.11. plkst. 19.00 Tautas namā Lat-

vijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts pasākums. Apbalvošana. Koncerts. 
plkst. 21.00 Balle kopā ar grupu „AIRI” no 
Līvāniem

26.11. plkst. 10.00 Klubiņā „Ābeļ-
zieds” nodarbība dzijas dekoru darinā-
šanā, vada Gaļina Saldava no Dunavas 
pagasta

Dignājas pagasts
16.11. plkst. 18.00 Dignajas pamat-

skolas zālē valsts svētkiem veltīts koncerts 
25.11. Dignajas baznīcā vokālā an-

sambļa “Madaras” koncerts

Dunavas pagasts
06.11. un 21.11. plkst. 12.00 biedrī-

bas telpās   „Dzīves prasme” sadarbībā ar 
NVO rīko psiholoģijas nodarbības. Vadītā-
ja  Elita Keiša                                

28.11. plkst. 12.00 Dunavas 
skolā tradīciju zālē biedrība „Dzīves 
prasme”sadarbībā ar NVO „Ūdenszī-
mes” rīko praktiskās nodarbības fl oristikā. 
Darbs ar sausajiem materiāliem. 

01.12. plkst. 19.00 Dunavas skolā- 
tradīciju zālē senioru deju kopas „Ciela-
vas” jubilejas pasākums.

Kalna pagasts
14.11. plkst. 14.00 kultūras namā  

biedrības „Cerību logi”  Praktiska nodar-
bība 

16.11. plkst. 14.00  Doktorātā, Latvi-
jas Republikas proklamēšanas gadadie-
nai veltīts svinīgs pasākums

25.11. plkst. 11.00 Kalna pagasta 
kult. namā Bruno Groninga nodarbība

Leimaņu pagasts
17.11. plkst. 19.00  Tautas namā 

Latvijas Valsts proklamēšanas gadadie-
nai veltīts Santas Kasparsones koncerts 
,,Mana mazā mīlestība”.   Ieeja brīva.

22.11. plkst. 13.00 Leimaņu Tautas 
namā tematiska pēcpusdiena „Veselīgs 
dzīvesveids” 

Tēma: „Uzturs un veselība”.  Informa-
tīvo pēcpusdienu vadīs un uz jūsu jautā-
jumiem kompetenti atbildēs veselības 
speciālists – Andrejs Strušels. Pasākuma 
apmeklējums bez maksas.

Rubenes pagasts
18.11. plkst. 16.00 kultūras namā Jē-

kabpils novada Valsts svētkiem veltīts svi-
nīgs pasākums. Apbalvošana .Svētku kon-
certs. Koncertā piedalās- Jēkabpils nova-
da jauktais koris „Putni”, Zasas, Rubenes 
un Dunavas kultūras namu tautas deju 

No 06.11. līdz 18.11. Rubenes 
kultūras nama mazajā zālē izstāde 
„Mani vaļasprieki”

28.11. un, 5., 12., 19.12. klubi-
ņa „Noskaņa” telpās rokdarbu izstā-
de – pārdošana

30.11. Zasas v-skolā Adventes 
vainagu izstāde.

Visu novembri – Zasas kultūras 
namā Inas Sēles foto izstāde „Jē-
kabpils novada sakoptākais pagasts 
– 2012’’  

Tuvojas ziema. Un nav svarīgi, 
cik aukstu vai siltu to prognozē, zie-
mā vienmēr gribas siltumu. Un galve-
nais taču lai kājas vienmēr būtu siltas.

Cik jauki, ja kājās ir adītas zeķī-
tes. Tev nav?

Atnāc uz klubiņu „Noskaņa” un 
nopērc sev vai saviem mīļajiem.

Veikalā ieraudzīji krāsainu dzi-
ju un gribi tieši tādas zeķītes? Atnes  
dziju uz „Noskaņu” un mēs uzadīsim 
Tev tādas.

Ja mājās saglabājusies dzija, bet 
nav laika to likt lietā, atnes uz „Noska-
ņu” un pasūti sev zeķītes. 

Gribi adīt pati, bet piemirsies val-
dziņu skaits vai papēža veidošana? 
Atnāc trešdienās uz „Noskaņu”, mēs 
pamācīsim.

Nav tālu Ziemassvētki. Gribas ko 
mīļu siltu uzdāvināt?

Katru trešdienu klubiņā „Noska-
ņa” var apskatīt un iegādāties dažā-
dus rokdarbus, kas var gan sasildīt, 
gan iepriecināt. 

Atnāc!
Klubiņš „Noskaņa” Zasā

Slates sabiedriskā centra radošo 
dāmu grupiņa būtu ļoti pateicīga 

kādam, kas varētu uzdāvināt nelielas 
stelles. Tālrunis informācijai un 

piedāvājumiem: 26469585 – Santa.

kolektīvi. Viesmākslinieki – saksafonistu 
kvintets „Dzirkstošais piecinieks”(Rīga)

plkst. 20.00 Svētku balle. Spēlē: Aīda 
un Jānis

27.11. plkst.13.00 kultūras namā in-
terešu kopas „Gardēdis” tematisks pasā-
kums „Latvijas ogu burvība”

Zasas pagasts
16.11. plkst. 15.00 Zasas kultū-

ras namā svinīgs pasākums veltīts Lat-
vijas Republikas proklamēšanas ga-
dadienai. Programmā: Apbalvošana.
Zasas v-skolas, kultūras nama amatierko-
lektīvu koncerts.

14.11. plkst. 10.00 klubiņa „Noska-
ņa” telpās lekcija „Pozitīva novecošanās’’

06.12. plkst. 12.30 kultūras namā 
leļļu teātris „Tims” ar izrādi „Pirmssvētku 
atgadījums”


