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Leimaņu pagastā…
Leimaņu pagastā novembrī 

atjaunots un ekspluatācijā no-
dots gājēju celiņš, kas nodrošina 
pārvietošanos no soc. aprūpes 
nama “Mežvijas“ līdz laukumam 
pie  pagasta pārvaldes. Darbus 
veica SIA “LV ROADS”. Celiņa virs-
ma bija deformējusies un varēja 
radīt bīstamas situācijas gājējiem, 
kas pa to pārvietojās. Darba gaitā 
tika demontēta celiņa virsma 138 
kvadrātmetru platībā un uzklāts 
asfaltbetons. Darbi veikti par EUR 
7498,82 (bez PVN). Leimaņu ciemā 
turpinās ielu apgaismojuma ierīko-
šanas darbi. Parakstītā vienošanās 
paredz objektu ekspluatācijā no-
dot 22.12.2020.

Kalna pagastā…

Rubenes pagastā…

Ir noslēgts līgums ar Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „MIKOR”, 
par Moču ielas un ceļa Nr.4-1 “Ru-
beņi-Asare” atjaunošanu 

Būvuzņēmējam 30% no pare-
dzētajiem Būvdarbiem jāizpilda 
2020. gada ietvaros, pārējie 70% no 
paredzētajiem Būvdarbiem jāizpil-

da un Objekts jānodod ekspluatā-
cijā līdz 2021. gada 28. maijam. Ob-
jektā patreiz notiek aktīvi darbi, jau 
ir izraktas ievalkas, nozāģēti krūmi, 
kā arī koki, kas ir ceļa joslā. Vēl šo-
gad tiks taisītas nobrauktuves un 
uzbērts šķembu maisījums.

Gads atkal ir riņķī un šis gads mums visiem ir bijis pārbaudījumu 

pilns, bet Jaunais 2021. jau ir ceļā pie mums! Daudziem tas nāks ar 

pārmaiņām, jaunām apņemšanām un jauniem mērķiem... 

Tāpēc es gribētu novēlēt -

Lai Ziemassvētki Jums atnes ticību tam,

ko visvairāk vēlaties,

bet Jaunajā gadā – lai ir spēks un drosme

šo vēlmi piepildīt!

Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme

Par katru mums un visiem kopā
Mazs eņģelītis lūdz.

Lai gaisma sirdī, gaisma domās,
Lai miers un klusums apskauj mūs.

Lai mierpilni un gaiši Ziemassvētki, 
Laimīgs, svētīgs, veselīgs un labiem 

darbiem bagāts Jaunais gads!

Kalna pagasta pārvaldes kolektīvs

Ziemassvētku kompozīcija "Kalnajāņos"
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Zasas pagastā…

Zasas pagastā turpinās darbi pie Zasas vidusskolas sporta halles jumta 
nomaiņas, tiek atjaunota terase amatniecības centrā "Rūme". Darbi tiek 
veikti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par spīti tam, ka ierobežojumu dēļ kultūras pasākumi šobrīd notikt ne-
var, laiks tiek izmantots produktīvi, piem., Zasas kultūras namā tiek ierīko-
ta ventilācijas sistēma, kā arī savu laiku nokalpojušais asfalta segums pie 
kultūras nama galvenās ieejas tiek nomainīts uz bruģi. 

Zasas muižas parkā uzstādīts pontonu tiltiņš uz salu pretī pils drupām. 
Notiek vecā strauta atjaunošana. 

Paldies darbiniekiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem par atbalstu, at-
saucību un paveiktajiem darbiem! 

Kopīgiem spēkiem mēs spējam paveikt lielas lietas un piepildīt  pat sā-
kotnēji šķietami neiespējamas ieceres!

pieejams materiālais atbalsts izglītojamo ēdināšanai 
sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Pamatojoties uz Jēkabpils no-
vada domes 2020.gada 26.novem-
bra lēmumu nr. 380 “Par materiālo 
atbalstu izglītojamo ēdināšanai 
Jēkabpils novadā sakarā ar Co-
vid-19 infekcijas izplatību”, Jēkab-
pils novada pašvaldība nodrošinās 
materiālo atbalstu izglītojamo 
ēdināšanai, sākot ar 2020. gada 
novembri,  bet ne ilgāk kā līdz 
2020./2021. mācību gada beigām, 
ja Covid – 19 infekcijas izplatības ie-
robežošanai saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem vai pašvaldības domes 
lēmumiem ir noteikts attālināts 
mācību process izglītības iestādē, 
vai atbilstoši Slimību profilakses 
un kontroles centra attiecīgi no-
teiktiem pretepidēmijas pasāku-
miem izglītības iestādei kopumā, 
vai atsevišķām klasēm noteikta 
pašizolācija vai mājas karantīna, 
bet mācību process tiek turpināts 
attālināti.

Materiālā atbalsta izglītojamo 
ēdināšanai pārtikas preču iegādei 
apmērs ir 1,00 EUR (viens euro 00 

centi) vienam izglītojamam vienā 
attālināto mācību dienā. Pabalsta 
apmērs tiek noteikts proporcionāli 
dienu skaitam, kad mācību process 
notiek attālināti.

Materiālo atbalstu izglītojamo 
ēdināšanai pārtikas preču iegādei 
pašvaldība piešķirs uz izglītojamā 
likumiskā pārstāvja iesnieguma 
pamata (1.PIELIKUMS) un veiks 
bezskaidras naudas norēķinu vei-
dā, ieskaitot finansējumu iesniegu-
mā norādītajā kontā:

• izglītojamā likumiskais pārstā-
vis iesniegumu pēc 1.pielikumā 
norādītās formas iesniedz tajā 
izglītības iestādē, kuru apmeklē 
izglītojamais neatkarīgi no dekla-
rētās dzīvesvietas;

• izglītības iestāde izvērtē izglī-
tojamā līdzdalību attālinātā mā-
cību procesā saistībā ar Covid-19 
infekcijas izplatību un uzskaita iz-
glītojamā attālināto mācību dienu 
skaitu atbilstoši e-klase uzrādītajai 
informācijai;

• izglītības iestāde apkopo iz-

glītojamo likumisko pārstāvju ie-
sniegumus vienu reizi mēnesī un 
iesniedz pašvaldībā līdz mēneša 
piektajam datumam par iepriekšē-
jo mēnesi.

• Pašvaldība pēc izglītības ies-
tāžu iesniegtajiem sarakstiem veic 
pārskaitījumus uz izglītojamo liku-
misko pārstāvju norēķinu kontiem 
trīs darba dienu laikā pēc saraksta 
saņemšanas.

Ābeļu pamatskola materiālo 
atbalstu varēs saņemt arī par 2020.
gada oktobri, atbilstoši domes 
priekšsēdētāja 2020.gada 7.ok-
tobra rīkojumam Nr.JNP/20/2-3/15 
“Par mācību procesa organizēšanu 
Jēkabpils novada Ābeļu pamat-
skolā”.

Ar Jēkabpils novada domes 
lēmumu un 1. pielikumu (iesnie-
gumu) var iepazīties Jēkabpils 
novada pašvaldības interneta 
vietnē: http://jekabpilsnovads.
lv/?p=29355

Jēkabpils novada pašvaldība

Lai Ziemassvētku vakarā tiek izteikti mīļi un patiesi vārdi,
rodas gaišas domas un priecē krāšņākie brīnumi, 
bet Jaunais gads lai nāk ar teicamu veselību, možu garastāvokli,
darba prieku un savstarpēju sapratni ikdienā!

Zasas pagasta pārvalde

no jaunā 
gada latvijā 
minimālā alga 
būs 500 eiro

No 2021. gada 1. janvāra valstī 
noteiktā minimālā mēneša darba 
alga tiek paaugstināta no 430 eiro 
līdz 500 eiro. To paredz 24. novem-
brī valdības sēdē pieņemtie Minis-
tru kabineta noteikumi „Grozījums 
Ministru kabineta 2015. gada 24. 
novembra noteikumos Nr. 656 
„Noteikumi par minimālās mēne-
ša darba algas apmēru normālā 
darba laika ietvaros un minimālās 
stundas tarifa likmes aprēķināša-
nu””. Darba ņēmējiem bez apgā-
dājamajām personām, kuri saņem 
minimālo algu, reālais pieaugums 
būs gandrīz 50 eiro. 

Labklājības ministrija 
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pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšana 
ārkārtējās situācijas laikā 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo si-
tuāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Jēkabpils 
novada sociālā dienesta  klientu pieņemšana 
(konsultēšana, saziņa) tiek veikta attālināti tele-
foniski vai e-vidē. Klientu pieņemšana klātienē 
ir tikai neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās 
vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attāli-
nāti. Par tikšanos klātienē, lūdzam, sazināties ar 
sociālo darbinieku.

Nepieciešamības gadījumā iesniegumus so-
ciālajam dienestam var iesniegt attālināti:

• parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
• iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpo-

jumu “Iesniegums iestādei”;
• e-pastā vai telefoniski
• ievietojot pastkastītē kas atrodas pie Jēkab-

pils novada pašvaldības administrācijas ēkas, Rī-
gas iela 150a, Jēkabpilī, galvenajam durvīm, vai 
nogādājot iesniedzamos dokumentus pagasta 
pārvaldē, kur ir izvietota atsevišķa kaste iesnie-
dzamajiem dokumentiem.

Līdzīgi kā pavasarī, izsniegtās trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas 
derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu 
uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šobrīd 
tas ir līdz 2021. gada 28. februārim. Informāci-
ju par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) izziņas derīguma termiņu klienti var 
uzzināt, sazvanoties ar sociālā dienesta darbi-
niekiem.

Jēkabpils novada Sociālais dienests sākot 
no š.g.19.novembra uzsākusi dalīt trūcīgām un 
maznodrošinātām personām vairākkārt lieto-
jamas higiēniskās sejas maskas. Katrai personai 
pret parakstu novembrī bija iespēja saņemt ti-
kai vienu masku, otras maskas izdale tiks veikta 
2020.gada decembrī. Lūdzam iepriekš sazinā-
ties pa tālruni ar sociālo darbinieku.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma grozījumi nosaka, ka laikā, kamēr visā 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar 
Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi 
pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība 

piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situā-
cijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas, pabalstu krīzes situācijā. 

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Iesniedz argumentētu iesniegumu Sociāla-

jam dienestam, kurā atspoguļots pamatojums, 
ka krīze radusies sakarā ar izsludināto ārkārtējo 
situāciju;

2. Pievieno dokumentus, piemēram, darba 
uzteikumu, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma 
piešķiršanu, vai citu dokumentu, kas būs pierā-
dījums lietas izskatīšanai.

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un 
arī gadu mija ir tepat līdzās. Par spīti ikdienas 
izaicinājumiem, galvenie svētku sajūtas radītāji 
esam mēs paši – mūsu domas, mūsu sapņi un 
mūsu ieceres. Novēlam visiem Jēkabpils nova-
da ļaudīm, lai Ziemassvētku miers un mīlestība 
mājo katra sirdī, stiprina ikdienas gaitās un dod 
motivāciju turpmākajiem labajiem darbiem.

Sociālā dienesta vadītāja L. Zeltiņa

VAKANCE: Komunālās saimniecības 
pārzinis-remontstrādnieks Kalna pagastā

sejas masku 
lietošana

Pieejama vakance uz komunālās saimniecī-
bas pārziņa – remontstrādnieka amatu Jēkab-
pils novada Kalna pagasta pārvaldē.

Prasības:
- vidējā speciālā izglītība inženierzinātnēs
- darba pieredze piedāvātajā vai līdzīgā ama-

tā
- nepieciešama B kategorija autovadītāja 

apliecība
Galvenie pienākumi:
- Plānot un vadīt darbu, lai nodrošinātu ap-

kures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu pa-
reizu ekspluatāciju un darbību Kalna pagasta 
pārvaldes teritorijā esošajām iestādēm un ko-
munālās saimniecības objektiem. Pārzināt šo 
sistēmu uzbūvi un principiālo darbību.

- Plānot un pašam veikt pagasta pārvaldes 
apsaimniekošanā esošo ēku ikdienas remont-
darbus, ūdensapgādes sistēmas remontdar-
bus, kanalizācijas sistēmu remontu, ūdens 
skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu u.c remont-
darbus

- organizēt un veikt teritorijas sakopšanas 
darbus pagasta pārvaldes objektiem, kapsē-
tām

- sagatavot pārskatus par dabas resursu no-
dokli un veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu

Maksimālā alga pirms nodokļiem EUR 615,00

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV sūtīt 
uz Rīgas ielu 150A, Jēkabpilī, vai elektroniski uz 
e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv 

Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs pie-
krītat, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai 
novērtētu pretendenta iespējamību ieņemt 
noteiktu amatu.

Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aici-
nāsim uz tikšanos klātienē.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad 
informācija par pretendentu tiks iznīcināta pēc 
tam, kad personāla atlase uz noteikto amatu ir 
pabeigta.

Tālrunis uzziņām 29204384, 29282318
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publiskā apspriešana par koku 
ciršanu un galotņošanu zasā
Paziņojums par publisko apspriešanu koku 
ciršanai ārpus meža
(Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts)

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, 
publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana 
Zaļajā ielā 6 un Zaļajā ielā 8, Zasa, Zasas pagasts, 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 5698 
001 0242 un 5698 001 0276 , teritorijā starp Za-
sas vidusskolu un ēku “Astras”.

Teritorijā plānots izveidot izglītības iestādei 
nepieciešamu un mūsdienu prasībām atbilsto-
šu bērnu atpūtas un rotaļu laukumu.

Publiskā apspriešana notiek no 10.12.2020. 
līdz 10.01.2021. (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var ie-
pazīties Zasas pagasta pārvaldē, Zaļā iela 10, 
Zasa, Zasas pagasts (darbdienās no plkst. 8.00 
līdz 14.30).

Aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas 
vērā) var iesniegt Zasas pagasta pārvaldē, Zaļā 
iela 10, Zasa, Zasas pagasts un Jēkabpils nova-
da pašvaldības administrācijā Rīgas iela 150a, 
Jēkabpilī, vai nosūtīt pa pastu. Elektroniski var 
sūtīt uz e-pastu: kristaps.tets@jekabpilsovads.
lv . Aptaujas lapa (veidlapa) meklējama Jēkab-
pils novada pašvaldības internet vietnē www.
jekabpilsnovads.lv

2. Iecerēts veikt arī koku galotņošanu liepu stādījumu joslā gar sporta laukuma skrejceļu (attē-
liem ir ilustratīva nozīme).

Jēkabpils novada pašvaldība

nākamgad lielā 
talka norisināsies 
24. aprīlī

Lai rūpētos par Latvijas dabu - tās tīrību un 
ilgtspējību, nākamgad jau četrpadsmito reizi 
pēc kārtas, norisināsies visas Latvijas vides sa-
kopšanas akcija - Lielā Talka. Pērn, neskatoties 
uz Covid-19 pandēmijas izplatību un ierobe-
žojumiem, iedzīvotāji bija aicināti talkot solo, 
duo un ģimenes talkās, kā rezultātā tīrākas un 
skaistākas tapa 955 talkošanas vietas visā Latvi-
jā. Savukārt, šoreiz Lielā Talka, kā ierasts, norisi-
nāsies pēdējā aprīļa sestdienā – 24. datumā, par 
vadmotīvu izvēloties: “Tīra Latvija nākamajām 
paaudzēm”.

Lielās Talkas mērķis jau kopš tās pirmsāku-
miem ir bijis aicināt Latvijas sabiedrību pievērst 
uzmanību un aicināt līdzdarboties vides sakop-
šanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot 
saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba 
sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, 
sākot ar 2019. gadu, Lielā Talka aicina ne tikai 
cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī ar tā 
cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un 
rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu 
piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paau-
dzes. 

Tāpat kā pērn, 2021. gadā organizatori aici-
nās talkot, piesakot savu talkošanas vietu un 
veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. 
Līdz ar Lielās Talkas aktivitātēm, jau trešo gadu 
iedzīvotāji aicināti dalīties idejās par to, kas pa-
līdzētu Latvijai kļūt ilgtspējīgākai, piedaloties 
radošajā akcijā “Ideju Talkā”. 

Par talkošanas specifikāciju, atbilstoši situāci-
jai valstī, informēsim. Papildu informācija: www.
talkas.lv. 

Uz tikšanos visā Latvijā 24. aprīlī! 

J.Kralliša,
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību 

konsultante
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Jēkabpils novada pašvaldība 
Valsts zivju fonda finansētā projek-
ta Nr. 20-00-S0ZF03-000048  “Ap-
rīkojuma iegāde zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem Jēkabpils 
novada ūdenstilpnēs” ietvaros ir 
iegādājusies aprīkojumu  zivju re-
sursu aizsardzības pasākumiem 
novada ūdenstilpnēs.

Projekta mērķis – zivju resur-
su aizsardzības nodrošināšana 

Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas publis-
kajos ūdeņos, kvalitatīvi apsekojot 
ūdenstilpes bioloģiskos resursus, 
kā arī paaugstinot pašvaldības at-
bildīgo personu materiāltehnisko 
resursu un iespēju kapacitāti.

Projekta ietvaros ir iegādāts 
bezpilota lidaparāts (drons) ar pa-
pildus komplektāciju un notikušas 
aprīkojuma praktiskās apmācības, 
kas tika organizētas divās daļās: 
1. ZOOM platformā teorētiskā 
daļa un 2. praktiskā daļa Jēkab-
pils pilsētas teritorijā. Ar iegādā-
to aprīkojumu Jēkabpils novada 

pilnvarotās personas zivju resursu 
aizsardzībā un uzraudzībā spēs 
kvalitatīvāk veikt zivju resursu 
aizsardzības pasākumus novada 
ūdenstilpnēs, tiks radīti labvēlīgi 
apstākļi zivju resursu saglabāšanai.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 

2473,29, no kurām Zivju fonda fi-
nansējums – EUR 2044,04, pašval-
dības līdzfinansējums – EUR 429,25.

Jēkabpils novada pašvaldības 
projektu speciāliste 

Līva Stašule

Realizēts ELFLA LEADER projekts drošības pasākumu 
nodrošināšanai Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldība ir 
realizējusi biedrības Lauku partne-
rība „Sēlija” 8.kārtas projekta kon-
kursa Lauku attīstības programma 
2014.-2020. gadam 19.2.pasāku-
ma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros at-
balstīto projektu nr 20-05-AL24-
A019.2201-000002 “Drošības pa-
sākumu nodrošināšana aktīvās 
atpūtas un kultūras aktivitātēs Jē-
kabpils novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir 
sakārtot publisko ārtelpu un no-

drošināt drošu vidi novada iedzī-
votājiem un viesiem Jēkabpils no-
vada pašvaldības teritorijā, Lauku 
partnerības “Sēlija” teritorijā, Sēlijā 
un Zemgalē. Projekta specifiskais 
mērķis: Iegādāties 14 drošības bar-
jeras cilvēku plūsmas regulēšanai 
brīvdabas pasākumos Jēkabpils 
novada pašvaldības teritorijā.

Jēkabpils novada pašvaldības 
teritorija ir bagāta ar dabas vērtī-
bām – parkiem, dabas objektiem, 
ezeriem. Apzinoties mūsdienās 
arvien vairāk pieaugušo vērtību 
pēc dabas, miera, Jēkabpils no-

vada Kultūras pārvalde seko līdzi 
tendencēm un daudzveido kul-
tūras pasākumu klāstu brīvdabā. 
Taču pārvalde ir saskārusies ar 
problēmu par drošības pasākumu 
nodrošināšanu un daļa no iece-
rētajiem pasākumi nav realizēti. 
Līdz šim pašvaldībā organizētajos 
pasākumos apmeklētāju plūsmas 
regulēšanai nav izmantotas no-
robežojošās barjeras, tā vietā tika 
izmantotas norobežojošās lentas, 
kas nav efektīvs veids kā ierobežot 
cilvēku un arī transporta kustību. 
Iegādājoties drošības barjeras, šī 
problēma tiks atrisināta un kultū-
ras pasākumu saturs brīvdabā visā 
novada teritorijā tiks dažādots un 
piesaistīts plašāks apmeklētāju 

skaits. Tāpat barjeras tiks izman-
totas ierobežojumu ievērošanai 
COVID 19 izplatības laikā.

Projekta rezultātā iedzīvotājiem 
un viesiem tiks maksimāli nodro-
šināta drošība novada brīvdabas 
pasākumu laikā un tādējādi palieli-
nāts brīvdabas pasākumu piedāvā-
jums pašvaldībā.

Projekta kopējais budžets ir EUR 
1152,00, no kurā ELFLA finansē-
jums – EUR 1036,80 un pašvaldības 
līdzfinansējums – EUR 115,20.

Jēkabpils novada pašvaldības 
projektu speciāliste 

Līva Stašule

iegādājas aprīkojumu zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem novada ūdenstilpnēs

Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
2020. gada 26. novembra do-

mes sēde (protokols Nr.17):
LĒMUMS Nr.360: Par finansē-

juma piešķiršanu biedrībai “Sēļu 
pūrs”

Jēkabpils novada pašvaldībā 2020. 
gada 12. novembrī saņemts biedrības 
“Sēļu pūrs” valdes locekles Andas 
Svarānes iesniegums par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu 
īstenošanai. Biedrība plāno izveidot 
interneta mājaslapu, kas nodrošinātu 
Sēlijas reģiona amatnieku, mājražotā-

ju un ar tūrismu saistītu nozaru pakal-
pojumu sniedzēju popularizēšanu, kā 
arī veicinātu novada un reģiona kopu-
mā atpazīstamību. Iniciatīvas īsteno-
šanai nepieciešamais finansējums ir 
EUR 2300, ko pamato izdevumu tāme, 
tehniskā specifikācija, plānotā mājas-
lapas struktūra un hierarhija. Biedrība 
apliecina, ka finansējuma piešķiršanas 
gadījumā, finanšu resursi tiks izlietoti 
atbilstoši iesniegumā norādītajiem 
mērķiem. Tiek norādīts, ka tālāku 
mājaslapas uzturēšanu un satura vei-
došanu biedrība veiks patstāvīgi gan 

brīvprātīgā kārtībā, gan piesaistot 
pilsoniskām iniciatīvām pieejamus 
finanšu līdzekļus projektu konkursos 
un citur.

Jēkabpils novada dome nolēma 
noteikt interneta mājaslapas izveides 
Sēlijas reģiona amatnieku, mājražo-
tāju un ar tūrismu saistītu nozaru pa-
kalpojumu sniedzēju popularizēšanai 
atbilstību novadam sabiedriski nozī-
mīga pasākuma statusam un piešķirt 
EUR 2300 biedrībai “Sēļu pūrs” atbil-
stoši iesniegtajai tāmei no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. Slēgt 

līgumu ar biedrību.
LĒMUMS Nr.361: Par nekustamā 

īpašuma Kalna pagastā nodošanu 
atsavināšanai

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkab-
pils novada pašvaldības vārda ne-
kustamo īpašumu “Krustceles” Kalna 
pagastā (kad.nr. 5666 006 0151), ar 
kopējo platību 0,9 ha un nodot atsa-
vināšanai.

LĒMUMS Nr.362: Par nekustamā 
īpašuma “Bērzi” Kalna pagastā at-
savināšanu un nosacītās cenas ap-
stiprināšanu
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Nodot atsavināšanai Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo “Bērzi” Kalna pagastā (kad. 
nr. 5666 004 0248) ar kopējo platību 
0,4356 ha, un apstiprināt nekustamā 
īpašuma nosacīto cenu EUR 2245,20. 
Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas 
un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo 
īpašumu “Bērzi” J.B. un A.G. par ap-
stiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.363: Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu

Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu “Šveickalnu” Dunavas pagastā 
zemes vienību ar kad.apz. 5654 001 
0057 un 5654 001 0058 sadalīšanai, 
saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks.lv” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu.

Pēc zemes vienības ar kad. apz. 
5654 001 0057 sadalīšanas: atdalāma-
jai projektētajai zemes vienībai Nr.1, 
ar kad.apz. 56540010545, aptuveni 
3,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
“Mežloki” un noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); 
atdalāmajai projektētajai zemes vienī-
bai Nr.2, ar kad. apz. 56540010546, ap-
tuveni 4,3 ha platībā, piešķirt nosau-
kumu “Šveickalnu mežs” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 
kods 0201).

Pēc zemes vienības ar kad. apz. 
5654 001 0058 sadalīšanas: paliekoša-
jai projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar 
kad.apz. 5654 001 0547, aptuveni 0,6 
ha platībā, atstāt nosaukumu un adre-
si “Šveickalni” Sudrabkalnā un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(NĪLM kods 0601); atdalāmajai projek-
tētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad.apz. 
5654 001 0548, aptuveni 6,9 ha platī-
bā, piešķirt nosaukumu “Noragas” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi – 0101.

Zemes vienībai ar kad.apz. 5654 
001 0059 – 6,8 ha platībā, kas netiek 
sadalīta, izveidojot jaunu īpašumu, 
piešķirt nosaukumu “Sapņu loki” un 
atstāt reģistrēto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – 0101.

LĒMUMS Nr.364: Par nekustamā 
īpašuma “D/s Liesma Nr.20” Ābeļu 
pagastā  pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošajam nekustamajam īpašumam 
“D/s Liesma Nr.20” Ābeļu pagastā 
(kad. nr. 5648 002 0222), kas sastāv no 
1 zemes vienības 0,1923 ha platībā, ar 
kad.apz. 5648 002 0223. Noteikt ne-

kustamā īpašuma izsoles sākumcenu 
EUR 1730,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.365: Par nekustamā 
īpašuma “D/s Liesma Nr.123” Ābeļu 
pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošajam nekustamajam īpašumam 
“D/s Liesma Nr.123” Ābeļu pagastā 
(kad. nr. 5648 002 0159), kas sastāv no 
1 zemes vienības 0,2679 ha platībā, ar 
kad.apz. 5648 002 0221. Noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākumcenu 
EUR 2000,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.366: Par alternatīvo 
apkuri

Atļaut I.V. ierīkot alternatīvo apku-
ri dzīvoklī Aldaunes ielā 7-10 Brodos, 
to saskaņojot ar Krustpils novada 
būvvaldi. I.V. informēt Ābeļu pagasta 
pārvaldi par alternatīvās apkures no-
došanu ekspluatācijā.

LĒMUMS Nr.367: Par nekustamā 
īpašuma Ābeļu pagastā atsavinā-
šanu un nosacītās cenas apstipri-
nāšanu 

Nodot atsavināšanai Jēkabpils no-
vada pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – dzīvokli Aldaunes iela 
1A-5 Brodos (kad.nr. 5648 900 0005, 
Zemgales rajona tiesas Ābeļu pagas-
ta zemesgrāmatas nodalījums Nr.287 
5, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5, 52,40 
m2 platībā, kopīpašuma domājamās 
daļas (524/3931) no būves (kad.apz. 
5648 001 0199 001) un kopīpašuma 
domājamās daļas (524/3931) no ze-
mes (kad.apz.5648 001 0199)), par 
brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma nosacīto cenu 3608,90 EUR 
un uzdot Īpašuma apsaimniekošanas 
un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo 
īpašumu N.V. un ģimenes locekļiem, 
par apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.368: Par nekustamā 
īpašuma Ābeļu pagastā ierakstīša-
nu zemesgrāmatā

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s 
Veselība Nr.38 Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 005 0106) 0,04 ha platībā zemes-
grāmatā uz Jēkabpils novada pašval-
dības vārda.

LĒMUMS Nr.369: Par zemes do-
mājamās daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības

Nodot E.Z. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu mājai “Atvari” piesais-
tītā zemesgabala (kad.apz. 5682 008 
0422) dzīvoklim Nr.7 (telpu grupas ka-
dastra apzīmējums 5682 008 0422 001 
007) piekrītošās 542/6232 domājamās 
daļas no zemes gabala. Noslēgt vie-
nošanos ar E.Z. par domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

LĒMUMS Nr.370: Par ēku un ze-
mes nomu Dunavas pagastā 

Iznomāt Biedrībai “Dunavas Med-
nieku Kolektīvs” zemi ar kad. apz. 
5654 006 0165 un 3 ēkas ar kad. apz. 
5654 006 0165 001, 5654 006 0165 003 
un 5654 006 0165 004, nekustamajā 
īpašumā “Vītiņi” Dunavas pagastā  
uz 25 gadiem biedrības darbības no-
drošināšanai nekomerciālos nolūkos. 
Noteikt nomas maksu 17,00 EUR gadā 
bez PVN, par iznomātajām ēkām un 
zemi ēku uzturēšanai. Papildu nomas 
maksai nomniekam jāmaksā nekusta-
mā īpašuma nodoklis.

LĒMUMS Nr.371: Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrā-
matā

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
Aldaunes ielā 2-33 Brodos zemesgrā-
matā uz Jēkabpils novada pašvaldības 
vārda.

LĒMUMS Nr.372: Par speciālis-
tam izīrējamās dzīvojamās telpas 
statusa noteikšanu 

Noteikt pašvaldībai piederošajam 
dzīvoklim Nr.1 “Dignājas mazā skola” 
Dignājas pagastā ar telpu grupas kad.
apz. 5652 005 0204 009  002 speciā-
listam izīrējamās dzīvojamās telpas 
statusu.

LĒMUMS Nr.373: Par īres tiesību 
piešķiršanu

Piešķirt īres tiesības S.T. uz dzīvok-
li “Ēnaviņas”-20 Mežgalē (dzīvokļa 
kopējā platība 35,80 m2), ar kad. apz. 
5674 005 0148 001 020, uz 1 gadu kā 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā un noslēgt dzīvojamo telpu īres 
līgumu.

LĒMUMS Nr.374: Par īres tiesī-
bām Dignājas pagastā 

Nepiešķirt īres tiesības G.B. uz 
dzīvokli pēc adreses “Dignājas mazā 
skola”-1, Dignājas pagastā sakarā ar 
dzīvoklim piešķirto speciālistam izīrē-
jamās dzīvojamās telpas statusu.

LĒMUMS Nr.375: Par grozīju-
miem 2020. gada 29. oktobra Jē-
kabpils novada domes lēmumā Nr. 
320 “Par zemes gabalu robežu pār-
kārtošanu Dunavas pagastā”

Veikt grozījumus Jēkabpils novada 
domes 2020. gada 29. oktobra lēmu-
ma Nr. 320 2. punktā, to izsakot jaunā 
redakcijā: “2. Sadalīt zemes vienību ar 
kad.apz. 5654 001 0427 divās daļās, 
zemes vienības daļa apmēram 0,3 ha 
platībā paliek nekustamajā īpašumā 
ar kad.nr. 5654 001 0427 ar nosauku-
mu Lejiņas-Skujupītes, bet otra zemes 
vienības daļa apmēram 0,3 ha platībā, 
tiek pievienota zemes vienībai ar kad.
nr. 5654 001 0356.”. 

LĒMUMS Nr.376: Par grozīju-
miem 2020. gada 29. oktobra Jē-
kabpils novada domes lēmumā 

Nr. 323 “Par nekustamā īpašuma 
sadalīšanu”

Veikt grozījumus Jēkabpils novada 
domes 2020. gada 29. oktobra lēmu-
ma Nr. 323, papildinot lēmuma lemjo-
šo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā: “3. 
Zemes vienība ar kad.apz. 5654 001 
0200 ar kopējo platību 0,5 ha paliek 
nekustamā īpašuma “Mētras”, Duna-
vas pagastā, ar kad.nr. 5654 001 0200, 
sastāvā.”. 

LĒMUMS Nr.377: Par finansēju-
ma piešķiršanu biedrībai “Ūdens-
zīmes”

Jēkabpils novada pašvaldībā 2020. 
gada 12. novembrī saņemts biedrības 
“Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētājas 
I.Jātnieces iesniegums par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu sabiedriski 
nozīmīgu pasākumu un aktivitāšu īs-
tenošanai Jēkabpils novada teritorijā.

Biedrība plāno veikt sekojošus dar-
bus:

1) pārvietojamu ekspozīcijas sten-
du izveidošana un uzstādīšana par 
Červonkas baznīcas vēsturi. Stendu 
izveides mērķis ir Červonkas baznīcas 
kā kultūrvēsturiska objekta atpazīsta-
mības veicināšana un popularizēšana. 
Trīs stendu izveidošanai plānotais paš-
valdības finansējums atbilstoši tāmei 
ir EUR 1260. Biedrība plāno nodrošināt 
līdzfinansējumu EUR 300 stendu satu-
ra izveidē, transportēšanā, montāžā 
un uzstādīšanā;

2) informatīvā bukleta par “Kal-
dabruņas pudura” tūrisma un kultūr-
vēsturiskajiem objektiem izdošana. 
Plānotās bukleta satura izstrādes, 
maketēšanas un drukāšanas izmaksas 
atbilstoši tāmei ir EUR 1040, ko finansē 
pašvaldība. Biedrība nodrošina līdz-
finansējumu EUR 300 bukleta satura 
un maketa izstrādē. Ir plānots izdot 
gan drukāto, gan elektronisko izdevu-
ma versiju, kas popularizētu tūrisma 
piedāvājumu Kaldabruņas apkārtnē. 
Tūristu plūsmas pieaugums uz Pļavas 
muzeju Kaldabruņas skolā, Červonkas 
baznīcu, Sēļu sētu “Gulbji”, Raiņa mu-
zeju “Tadenava” un citiem objektiem 
veicinātu novada atpazīstamību.

Biedrība apliecina, ka finansējuma 
piešķiršanas gadījumā, finanšu resursi 
tiks izlietoti atbilstoši iesniegumā no-
rādītajiem mērķiem.

Jēkabpils novada dome nolēma no-
teikt pārvietojamu ekspozīcijas stendu 
par Červonkas baznīcas vēsturi izvei-
došanas un uzstādīšanas atbilstību no-
vadam sabiedriski nozīmīga pasākuma 
statusam un piešķirt EUR 1260 biedrī-
bai “Ūdenszīmes” atbilstoši iesniegta-
jai tāmei; noteikt informatīvā bukleta 
par “Kaldabruņas pudura” tūrisma 
un kultūrvēsturiskajiem objektiem 
izdošanas atbilstību novadam sabied-
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riski nozīmīga pasākuma statusam un 
piešķirt EUR 1040 biedrībai “Ūdens-
zīmes” atbilstoši iesniegtajai tāmei. 
Finansējumu kopsummā EUR 2300 
piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem. Slēgt līgumu ar biedrību, 
iekļaujot līgumā nosacījumus par paš-
valdību objektu iekļaušanu bukletā un 
ekspozīcijas izvietošanu pašvaldības 
ēkās un objektos, saskaņojot ar Kultū-
ras pārvaldi.

LĒMUMS Nr.378: Par finansējumu 
Kaldabruņas evaņģēliski luteriskajai 
draudzei

Jēkabpils novada pašvaldībā 2020. 
gada 16. novembrī saņemts Kaldabru-
ņas evaņģēliski luteriskās draudzes 
priekšnieces Elgas Vuškānes iesnie-
gums ar lūgumu piešķirt finansējumu 
EUR 2500 Červonkas baznīcas griestu 
atjaunošanai/restaurēšanai.  

Draudze 2020. gadā saņēmusi paš-
valdības finansējumu EUR 500 Čer-
vonkas baznīcas griestu remontam, 
kas piešķirts atbilstoši novada domes 
2020. gada 27. februāra lēmumam 
Nr.64. Finansējums izlietots atbilstoši 
piešķiršanas mērķim.

Nodibinājums “Baznīcēku At-
jaunošanas Fonds” izstrādājis tāmi 
Červonkas baznīcas griestu sieta un 
apmetuma montāžai, liektā rāmja iz-
gatavošanai un citiem darbiem EUR 
3235,86 apmērā.

Jēkabpils novada dome nolēma 
piešķirt Kaldabruņas evaņģēliski lu-
teriskajai draudzei finansējumu līdz 
EUR 1000 sertificēta būvspeciālista 
piesaistei Červonkas baznīcas tehnis-
kai apsekošanai, apsekošanas akta 
un tāmes sagatavošanai, atbilstoši 
iesniegtajam noslēgtajam pakalpo-
juma līgumam. Finansējumu piešķirt 
no līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem. Slēgt līgumu ar draudzi.

LĒMUMS Nr.379: Par finansēju-
mu Zasas evaņģēliski luteriskajai 
draudzei

Jēkabpils novada pašvaldībā 
2020. gada 17. novembrī saņemts 
Zasas evaņģēliski luteriskās draudzes 
priekšnieces Gitas Ratnieces iesnie-
gums ar lūgumu piešķirt finansiālu at-
balstu EUR 500 apmērā. Finansējums 
nepieciešams Zasas baznīcas ērģeļu 
remontam. Zasas baznīcai no 1983. 
gada ir piešķirts republikas nozīmes 
arhitektūras pieminekļa statuss, kura 
saglabāšanā un uzturēšanā ir jāiegul-
da darbs un finanšu resursi.

Jēkabpils novada dome nolēma 
piešķirt Zasas evaņģēliski luteriskajai 
draudzei finansējumu EUR 500 Zasas 
baznīcas ērģeļu remontam. Slēgt līgu-
mu ar draudzi.

LĒMUMS Nr.380: Par materiālo 
atbalstu izglītojamo ēdināšanai Jē-

kabpils novadā sakarā ar Covid-19 
infekcijas izplatību

[ skatīt rakstu “Pieejams materiālais 
atbalsts izglītojamo ēdināšanai sakarā 
ar Covid-19 infekcijas izplatību” ]

LĒMUMS Nr.381: Par izmaiņām 
Jēkabpils novada publisko biblio-
tēku darbībā

Jēkabpils novadā ir Ābeļu biblio-
tēka, Dignājas bibliotēka, Dunavas 
bibliotēka ar struktūrvienību Tadena-
vā, Kalna bibliotēka ar struktūrvienī-
bu Dubultos, Leimaņu bibliotēka ar 
struktūrvienību Leimaņos, Rubeņu 
bibliotēka ar struktūrvienību Slatē un 
Zasas bibliotēka ar struktūrvienību 
Liepās, kas ir izglītojošas, informatīvas 
un kultūras iestādes, kuras veic pasau-
les kultūras mantojuma iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, sistema-
tizēšanu, kataloģizēšanu, bibliogrāfē-
šanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina 
tajās esošās informācijas publisku pie-
ejamību un tās izmantošanu. Diemžēl 
Jēkabpils novadā iedzīvotāju skaits 
ar katru gadu samazinās. Saskaņā ar 
Bibliotēku likuma 1. panta 12. pun-
ktā noteikto bibliotēka ir izglītojoša, 
informatīva un kultūras institūcija vai 
tās struktūrvienība, kura veic Biblio-
tēku likumā noteiktās funkcijas un ir 
reģistrēta šajā likumā noteiktajā kār-
tībā. Jēkabpils novadā ar 2019. gada 
1. martu darbojas Kultūras pārvalde. 
Lai efektīvāk pārvaldītu un lietderīgāk 
izmantotu Jēkabpils novada finanšu 
resursus, veicama Jēkabpils novada 
bibliotēku strukturālā reorganizācija, 
pievienojot tās Kultūras pārvaldei. 
Veicot reorganizāciju, bibliotekārais 
pakalpojums Jēkabpils novada iedzī-
votājiem nekādā veidā nepasliktinā-
sies, mainīsies tikai pārvaldes veids, 
kas neietekmēs sniegtā pakalpojuma 
kvalitāti.

Jēkabpils novada dome nolēma 
veikt Jēkabpils novada bibliotēku re-
organizāciju, pievienojot bibliotēkas 
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei. 
Noteikt ar 2021.gada 1.janvāri Jēkab-
pils novada Kultūras pārvaldei jaunas 
struktūrvienības: struktūrvienība 
- Ābeļu bibliotēka, struktūrvienība - 
Dignājas bibliotēka, struktūrvienība - 
Dunavas bibliotēka ar nodaļu Tadena-
vā, struktūrvienība - Kalna bibliotēka 
ar nodaļu Dubultos, struktūrvienība 
- Leimaņu bibliotēka ar nodaļu Leima-
ņos, struktūrvienība - Rubeņu biblio-
tēka ar nodaļu Slatē, struktūrvienība 
- Zasas bibliotēka ar nodaļu Liepās. 
Noteikt, ka Jēkabpils novada biblio-
tēku mantas, saistību un lietvedības 
pārņēmēja ir Kultūras pārvalde. No-
teikt, ka izmaiņas bibliotēku darbībā ir 
jāveic līdz 2020. gada 30. decembrim.

LĒMUMS Nr.382: Par pašvaldī-
bas institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā 
apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgas 
grupai

Apstiprināt no 2021.gada 1. janvā-
ra Jēkabpils novada administrācijas 
darbinieku, iestāžu vadītāju un ies-
tāžu un struktūrvienību darbinieku 
mēnešalgas maksimālo apmēru atbil-
stoši amatam noteiktajai mēnešalgas 
grupai. Summēto darba laiku, nosakot 
stundas tarifa likmi no amatam ap-
stiprinātās maksimālās algas, piemēro 
sekojošiem amatiem: autobusa vadī-
tājs, automobiļa vadītājs, aprūpētājs 
sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, 
kultūras pasākumu organizētājs.

LĒMUMS Nr.383: Par Jēkabpils 
novada domes 2020. gada 24. 
septembra saistošo noteikumu 
Nr.7/2020 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils no-
vada domes 2020. gada 24. septem-
bra saistošajos noteikumos Nr.7/2020 
“Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2020. gada 28. maija saistošajos notei-
kumos Nr.5/2020 “Jēkabpils novada 
sabiedriskās kārtības un administratī-
vās atbildības noteikumi”.

LĒMUMS Nr.384: Par grozīju-
mu Jēkabpils novada pašvaldības 
27.11.2014. noteikumos Nr.1/2014 
apstiprināšanu

Izdarīt grozījumus Jēkabpils nova-
da pašvaldības 27.11.2014. noteiku-
mos Nr.1/2014 “Par kārtību, kādā tiek 
veikti Publisko iepirkumu likumā ne-
reglamentētie iepirkumi” (apstiprināti 
ar domes 27.11.2014. lēmumu Nr.266). 

LĒMUMS Nr.385: Par grozījumu 
apstiprināšanu

Izdarīt grozījumus Jēkabpils nova-
da domes 25.10.2018. kārtībā “Kārtī-
ba, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā 
tiek sadalīta valsts budžeta mērķdo-
tācija bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagogu, vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām”.

LĒMUMS Nr.386: Par transport-
līdzekļu izmantošanu Jēkabpils 
novada pašvaldībā

Veikt grozījumus Jēkabpils novada 
domes 2017. gada 24. augsta noteiku-
mos “Par transportlīdzekļu un sakaru 
līdzekļu izmantošanu Jēkabpils nova-
da pašvaldībā” un izteikt 24.punktu 
šādā redakcijā: “24. Katram Dienesta 
transportlīdzeklim ar izpilddirekto-
ra rīkojumu, to saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju, tiek noteikta stāvvieta 
tā novietošanai ārpus noteiktā darba 

laika un nakts stundās.”.
Veikt grozījumus 2019.gada 29.au-

gustā ar domes lēmumu Nr.251 jaunā 
redakcijā apstiprinātajā 24.08.2017. 
noteikumu “Par transportlīdzekļu un 
sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkab-
pils novada pašvaldībā” pielikumā 
“Dienesta transportlīdzekļu sarakstā 
ar atbildīgajām personām, degvielas 
limitu un stāvvietām” un izteikt pieli-
kumu jaunā redakcijā.

Veikt grozījumus 2019. gada 27. 
decembra apstiprinātajā sarakstā 
“Pašvaldības amati, kuros atļauts iz-
mantot personīgo transportlīdzekli 
amata pienākumu izpildei un noteik-
tās degvielas patēriņa normas”, svītro-
jot 20.punktu.

LĒMUMS Nr.387: Par īres līguma 
noslēgšanu

Noslēgt ar D.T. dzīvojamo telpu īres 
līgumu par dzīvokļa Nr.2 “Akmeņāres 
2” Zasas pagastā īri, nemainot 2010.
gada 8.jūnija Dzīvojamās telpas īres 
līguma Nr.49 nosacījumus. Noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.388: Par zemes ierī-
cības projekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu “Kalna Melderi” Ābeļu pagastā 
zemes vienības ar kad. apz. 5648 003 
0279 sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO 
Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projekta lietu. Pēc zemes vienības 
sadalīšanas: paliekošajai projektētajai 
zemes vienībai Nr.1, ar kad.apz. 5648 
003 0292 – 1,16 ha platībā, atstājams 
nosaukums un adrese “Kalna Melderi” 
Ābeļu pagastā un nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķis – 0101; atdalā-
majai projektētajai zemes vienībai 
Nr.2, ar kad.apz. 5648 003 0293 – 2,24 
ha platībā, piešķirt nosaukumu “Kal-
narāji” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – 0101.

LĒMUMS Nr.389: Par meža cirs-
mas Leimaņu pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejo-
šu soli, atsavinot meža cirsmu, kopējā 
platībā 3,18 ha, kura atrodas nekusta-
mā īpašuma “Meldri” (kad. nr. 5674 
005 0111) Leimaņu pagastā: Cirsma 
Nr.1; cirtes veids – Galvenā; cirtes iz-
pildes veids – Kailcirte; kvartāla Nr.1; 
nogabala Nr.38; izcērtamā platība 
3,18 ha. Noteikt meža cirsmas atsavi-
nāšanas sākumcenu (nosacīto cenu) 
EUR 28000,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.Domes sēžu protokoli un 
ieraksti skatāmi interneta vietnē  www.
jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Zi-
ņas par pašvaldību”, sadaļā “Norma-
tīvie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes 
protokola veica K.Sēlis
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informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Pieejams atlikušais bezak-

cīzes dīzeļdegvielas apjoms
Līdz 30. novembrim lauk-

saimnieki bija tiesīgi iegādāties 
minēto dīzeļdegvielu ne vairāk 
kā 90% no kopējā piešķirtā dau-
dzuma. LAD atkārtoti izvērtēja 
lauksaimniecības produkcijas 
ražotāja atbilstību noteiktajām 
prasībām, un gadījumos, ja tika 
konstatēts, ka piešķirtais dīzeļ-
degvielas daudzums ir mainījies, 
tika nosūtīts atkārtots lēmums 
par piešķirto degvielas apjomu.

Provizoriskās atbalsta lik-
mes 2020. gadā

Vienotais platību maksā-
jums- 90.95 EUR/ha, zaļināša-
nas maksājums- 51.48 EUR/ha, 
maksājums gados jaunajiem 
lauksaimniekiem ~ 58 EUR/ha, 
BSA par slaucamām govīm ~ 224 
EUR/dzīvn., BSA par liellopiem ~ 
122 EUR/dzīvn., BSA par aitām ~ 
28 EUR/dzīvn., BSA par kazām ~ 
47 EUR/dzīvn., BSA par miežiem 
~ 48 EUR/ha, BSA par proteīnau-
giem ~ 76 EUR/ha, BDUZ ~  55- 
83- 155- 206-330 EUR/ha atkarī-
bā no kategorijas, rugāju lauks 
ziemas periodā ~ 87 EUR/ha.

Decembrī izmaksās:• VPM un 
BLA gala maksājumi, • Zaļināša-
na (ZAL), • Mazo lauksaimnieku 
atbalsta shēma (MLS), • BSA par 
dārzeņiem, augļiem un ogām, • 
BSA par slaucamām govīm, ai-
tām un kazām, • Vidi saudzējošo 
metožu pielietošana dārzkopībā 
(VSMD), • Saudzējošas vides iz-

veide, audzējot augus nektārau-
gu ieguvei (SVIN). Pārējie maksā-
jumi 2021.gadā.

Noslēgusies lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes apse-
košana

LAD veicis lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ( LIZ) platī-
bu apsekošanu, lai noskaidrotu, 
vai zeme tiek uzturēta labā lauk-
saimniecības un vides stāvoklī. 
Apsekošanā izmantota satelītat-
tēlu sniegtā informācija, gan arī 
klātienē iegūtie rezultāti. Lauk-
saimniecībā izmantojamās ze-
mes apsekošanas rezultāti 2020.
gadā skatāmi dienesta mājasla-
pā ,,LIZ apsekošanas rezultāti”.

Zemes īpašniekiem ir jāap-
strādā vismaz 70% no kadastrā 
esošās lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes, lai tā tiktu uzska-
tīta par koptu. Ja LAD konstatē, 
ka LIZ ir neapstrādāta vai nekop-
ta, tad vietējā pašvaldība piemē-
ro nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ 
ir pieteikta platību maksāju-
miem, tad tiek piemēroti atbal-
sta apjoma samazinājumi.

Dienesta kartē (https://karte.
lad.gov.lv) ir pieejama informā-
cija par nekoptajām LIZ platī-
bām. Tas palīdz saimniekiem 
izvērtēt viņu īpašumā esošo 
zemju stāvokli.

Lauku bloku precizēšanu 
var veikt jau tagad

Kopš oktobra mēneša LAD 
piedāvā iespēju veikt lauku blo-

ku precizēšanu, kā arī aizpildīt 
Provizorisko platību maksājumu 
iesniegumu. Lauku bloku preci-
zēšanas pieprasījumu var izdarīt 
Elektroniskajā pieteikšanās sis-
tēmā (EPS) sadaļās “Provizoriskā 
iesniegums” vai “Lauku bloku 
precizēšana”.

Lai arī precizēšanas piepra-
sījumus var iesniegt līdz 2021.
gada 1.aprīlim, LAD aicina ie-
sniegt precizēšanas pieprasīju-
mus pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk 
tos arī pārbaudītu un apstiprinā-
tu.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir 
jābūt sakoptai uz lauku bloka 
precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi – tajā nav krū-
mu, celmu, kūlas u.c. Precizētā 
platība tiks apsekota arī dabā. 
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks 
iekļauta lauku blokā. Dienests 
iesniegumu lauku bloku preci-
zēšanai var noraidīt, ja izmaiņas 
ir mazākas par 0,1 hektāru vai 
2% no lauku bloka platības.

Lauksaimniecības datu 
centrs

1. Ganāmpulka īpašnieks ir 
atbildīgs par datu savlaicīgu ie-
sniegšanu par dzīvnieku reģis-
tru un pārraudzības/snieguma 
pārbaudes darba organizēšanu 
savā saimniecībā. 

2. Par liellopu piena pār-
raudzību - atgādinām, ka MK 
2019.gada 28.maija noteikumu 
Nr.228 ir noteiktas normas 19.1. 
apakšpunktā, ka intervāls starp 

ganāmpulka kontrolēm var būt 
līdz 75 dienām, t.i. vienu reizi 
pārraudzības gada laikā – pār-
rauga atvaļinājuma laikā vai viņa 
slimības dēļ.

3. Par liellopu gaļas pārraudzī-
bu – jau tagad pārraugam ir ie-
spēja mainīt pārraudzības perio-
du, pārcelt svēršanas datumus.

4. Par servisa personu serti-
fikātu/apliecību pagarināšanu 
– sertifikāti un apliecības netiks 
pagarinātas tiem, kam nebūs 
pietiekošs teorētisko un praktis-
ko stundu skaits. Sekojiet infor-
mācijai LLKC mājas lapā un lau-
kutikls.lv par vebināru rīkošanu.

Biedrība “Lauku partnerība 
Sēlija” izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 9. kārtu

Kārtai piešķirtais ELFLA pub-
liskais finansējums - 198 669,03 
EUR.

1. Rīcība „Darbs un pārticība”, 
(mērķis: Sniegt atbalstu uzņē-
mējdarbībai, vietējās produk-
cijas kvalitātes uzlabošanai un 
izplatībai) – 164 474,39 EUR.

4. Rīcība “Sakārtota un dro-
ša dzīves vide”, (mērķis: Sniegt 
atbalstu infrastruktūras sakār-
tošanai un iedzīvotāju drošības 
palielināšanai) – 20 294,01 EUR.

6. Rīcība “Veselīga dzīves 
vide” (mērķis: Atbalstīt dabas re-
sursu mērķtiecīgu pielietojumu 
un veselīgu dzīvesveidu) – 13 
900,63 EUR.

Apkopoja K.Sēlis

Realizēts projekts ”Aprīkojuma iegāde sēļu sētā “Gulbji”’
Rita Skrējāne 2020. gada maijā-

jūlijā Biznesa ideju konkursa “At-
balsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2020”  realizēja projektu 
”Aprīkojuma iegāde sēļu sētā 
“Gulbji”’ (līgums Nr. JNP 20 3-24 24). 
Tā īstenošanai projektu konkursā 
tika gūts Jēkabpils novada domes 
atbalsts 916,75 euro apmērā. Pro-
jekta ietvaros piemājas saimniecī-
bā “Gulbji” tika iegādāts moderns 
un jaudīgs aprīkojums virtuvei, 
zāļu tēju smalcinātājs un augstas 
kvalitātes iepakošanas materiāli 
gatavai produkcijai. Kopējās pro-

jekta izmaksas bija 1179,88 euro, 
no kuriem 263,13 euro- pašu finan-
sējums.

Jau šī gada augustā pateicoties 
iegādātajai zāļu smalcināšanas 
iekārtai un eko iepakojumiem, 
saimniecībā “Gulbji” tika palielināts 
piedāvājuma apjoms zāļu tējām. 
Tāpat pateicoties iegādātajam 
aprīkojumam, saimniecībā uz šo 
brīdi ir nodrošinātas iespējas gata-
vot, atbilstoši iepakot un piedāvāt 
klientiem kliņģerīšu- bišu vaska 
ziedi, augu sīrupus un eļļas. Ņemot 
vērā to, ka sēļu sēta “Gulbji” sniedz 

arī tūrisma pakalpojumus, t.sk. po-
pularizē sēļu tradīcijas un ēdienus, 
jauniegūtais aprīkojums jau augus-
tā sniedza nozīmīgu atbalstu ēdie-
nu sagatavošanas procesiem, līdz 
ar to bija iespējams uzņemt inte-
resentu grupas ar lielāku dalībnie-
ku skaitu. Pateicoties iegādātajam 
aprīkojumam saimniecībā ir radītas 
iespējas palielināt cepto maizes un 
konditorejas izstrādājumu apjomu, 
kas savukārt ir nozīmīgs ieguvums 
saimniecības dzīvotspējai šajos lau-
ku apvidum ne vienkāršos ekono-
miskos apstākļos.

Pašnodarbinātā Rita Skrējāne 
izsaka pateicību Jēkabpils nova-
dam par ilggadēju sadarbību, kā 
arī par atbalstu šī projekta ietvaros. 
Piemājas saimniecībā tiks turpināts 
darbs pie sēļu tradīciju un ēdienu 
dažādošanas un popularizēšanas, 
kā arī uzņemtas interesentu grupas 
arī nākamajā pavasaris – rudens 
lauku tūrisma sezonā. Gaidām cie-
mos sēļu sētā “Gulbji”, Rubenes pa-
gasts, Jēkabpils novadā!

Sēļu sēta “Gulbji”
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turpinās dalība esf projektā “atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada skolas arī 
šajā mācību gadā turpina dalību 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, 
kurā pašvaldība iesaistījās 2018. 
gada 5. novembrī. Šī projekta ie-
tvaros paredzēts mazināt to bērnu 
un jauniešu skaitu, kas pārtrauc 
mācības un nepabeidz skolu. Pa-
sākumi projektā ir vērsti uz agrīnu 
skolēna problēmas diagnostiku un 
risinājumu, lai novērstu samilzušu 
situāciju risināšanu un varētu būt 

mazāk efektīva. Katram projektā 
iesaistītajam skolēnam pedagogs, 
psihologs vai sociālais pedagogs 
izveido individuālo atbalsta plānu, 
kurā izvērtē mācību pārtraukšanas 
riskus un paredz nepieciešamos 
pasākumus šo risku novēršanai.

Projektā ir iesaistījušies 26 sko-
lotāji un ir izveidoti 60 mācību un 
konsultatīvā atbalsta plāni skolē-
niem, apgūti 20378 eiro. Notiek 
aktīva sadarbība starp skolotājiem, 
skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā 
projektā, un viņu vecākiem. Šī 

projekta ietvaros arī skolotājiem 
tiek sniegta iespēja profesionāli 
pilnveidoties un stiprināt prasmes 
darbam ar skolēniem, tiek izstrādā-
ti dažādi metodiskie līdzekļi, orga-
nizēti kursi un semināri. Skolotāji 
iegūst iespēju un resursus indivi-
duāli strādāt ar skolēniem, kuriem 
tas nepieciešams, kā arī izveidot 
sistēmu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas identificēšanai un 
novēršanai.

Arvien turpinās ārkārtējā situā-
cija valstī, tāpēc šobrīd skolotāji, 

kuri projekta ietvaros sniedza indi-
viduālu atbalstu 7. – 12. klašu sko-
lēniem, dara to attālināti. Skolotāju 
un skolēnu galvenie komunikācijas 
veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uz-
devumi.lv, lietotne WhatsApp, kā 
arī, protams, saziņa visvairāk no-
tiek telefoniski. Arī šajā esošajā si-
tuācijā skolotājiem jācenšas orga-
nizēt darbam tos skolēnus, kuriem 
skolas jau ierastajā režīmā mācību 
motivācijai bija nepieciešama pa-
pildus uzmanība un atbalsts. 

Lai visiem veselība, iekšējs 
miers, sapratne un, lai turpinās 
veiksmīgs darbs!

Projekta koordinatore 
Gita Ratniece

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” darbībā

Arī šajā mācību gadā novada 
skolās turpinās darbs Projekta 
Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros. Skolotāji- peda-
gogu palīgi veic individuālo darbu 
STEM mācību jomas ietvaros (ma-
temātika, dabaszinības - Dignājas 
un Rubeņu pamatskolās, latviešu 

valodā un dabaszinībās - Zasas vi-
dusskolā).

Pedagogi atzīst, ka laikā, kad at-
tālinātā mācīšanās iecirtusi ne vie-
nu vien robu zināšanās, skolēniem 
īpaši nepieciešams individuālais 
atbalsts un palīdzība, ko var sniegt 
individualizēts darbs. Jaunus izaici-
nājumus izglītības sistēmā ieviesu-

si jaunā, uz kompetencēm balstītā 
izglītība. Skolēniem dažkārt sagā-
dā grūtības izpratne par pašvadītu 
mācīšanos. Arī šo iemaņu veidoša-
nā lieti noder individuālā pieeja. 
Skolēni atzīst, ka ir drošāki, pār-
liecinātāki par savām zināšanām, 
mācoties individuāli, nekautrējas 
uzdot jautājumus vairākkārt un 
nebaidās kļūdīties.

  Pedagogi, skolēni un skolēnu 
vecāki novērtē projekta piedāvā-
tās iespējas arī attālinātās mācīša-
nās laikā, kad individuālais darbs 

tiek veikts vai nu telefoniski, vai 
kādā no konkrētās skolas izvēlēta-
jām darba formām un platformām.

Paldies pedagogiem, skolē-
niem, skolēnu vecākiem par ne-
savtīgu darbu, atbalstu un izturību 
šajā tik sarežģītajā laikā, kad mūsu 
visu iespējas nosaka neparedzami 
apstākļi.

Mierīgu un sirsnīgu Ziemassvēt-
ku laiku un patiešām laimīgu Jau-
no gadu!

Projekta koordinatore 
Ilona Kantāne

veiksmīgu attālināto mācību atslēgvārdi - “skolēnu 
motivācija” un “atbalsts skolotājiem”

Attālinātais mācību process 
prasa daudz resursu gan no pe-
dagogiem, gan skolēniem un 
viņu vecākiem.  Katrs pedagogs 
meklē metodes, kā strādāt ar sa-
viem audzēkņiem, lai sasniegtu 
vēlamos rezultātus.  Īpaša loma 
mācību procesa nodrošināšanā 
ir vecākiem, kuri mudina bērnus 
mācīties saskaņā ar skolas no-
teikto plānu un uztur pastāvīgu 
saikni ar skolotājiem.

Skolās aizvien vairāk stundu 
notiek tiešsaistē.  Skolotāji rosi-
na skolēnus tajās piedalīties ak-
tīvi un centīgi. Pašvaldības kopā 
ar savām izglītības iestādēm 
risina tehniskā nodrošinājuma 
jautājumus. 

Pedagogi un vecāki ir ieinte-
resēti, lai bērns, kurš ir mācību 
procesa uzmanības centrā, sa-
ņemtu vislabāko un atbilstošāko 
ikkatram. Izglītības iestāžu vadī-

ba izvērtē saziņas formas ar ve-
cākiem, pilnveido to efektivitāti. 
Ja arī gadās savstarpējās komu-
nikācijas kļūmes, tomēr tās tiek 
veiksmīgi risinātas. 

Attālinātajā mācību procesā 
īpašs atbalsts nepieciešams sko-
lēniem ar mācīšanās grūtībām. 
Šie skolēni turpina mācīties 
pēc individuālajiem izglītības 
programmu apguves plāniem, 
izmanto  individuālās konsultā-

cijas. Notiek darbs izglītības pro-
jekta PuMPuRs ietvaros.

Lai attīstītu savus talantus, 
skolēni piedalās konkursos, 
olimpiādēs u.c. pasākumos. Arī 
tie notiek tiešsaitē vai attālinā-
ti. Veiksmīgi notikušas mācību 
priekšmetu olimpiādes bioloģi-
jā, angļu valodā, vēsturē. Intere-
šu izglītībā Stāstnieku konkursa 
Sēlijas pusfinālā augstu snie-
gumu uzrādījuši Ābeļu pamat-
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skolas un Dignājas pamatskolas 
skolēni. 

Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, 
Salas un Aknīstes novadu peda-
gogi - mācību jomu koordinatori 
strādā, lai sadarbotos visu skolu 
pedagogi. Neskatoties uz papil-
du slodzi, viņi tiek galā ar izaici-
nājumiem, rada un īsteno jaunas 
idejas. 

Sociālās un pilsoniskās jomas 
koordinatore M. Kīne (Krustpils 
pamatskola) atzīst, ka “mācot 
vēsturi un sociālās zinības, mēr-
ķis ir vēsturiskās, nacionālās un 
pilsoniskās apziņas veidošana, 
tādējādi faktu zināšanas saglabā 
būtisku nozīmi, tomēr tās nav 
pašmērķis. Mācīšanās  iedziļino-
ties  ietver  jaunu  ideju  vērtējo-
šu  analīzi,  sasaistot  tās  ar  jau  
esošajām,  un  šādas  mācīšanās  
pieejas  mērķis  ir  prast  risināt  
problēmas  jaunās,  nezināmās 
situācijās (tostarp, reālās dzī-
ves situācijās) un kontekstā jeb 
spējā pārnest. Līdz ar sarežģīto 
situāciju pasaulē un valstī, attā-
linātās mācības kļuvušas par ie-
rastās klātienes izglītības sastāv-
daļu. Tas ir liels izaicinājums gan 
pedagogiem, gan skolēniem, 
gan viņu vecākiem. Ar gandarī-
jumu var atzīt, ka esam spējuši 
visi kopā sadarboties, mācīties, 
pilnveidoties. 

Lai apzinātu mūsdienīgas 
idejas kompetenču pieejā bals-
tīta mācību satura un pieejas 
īstenošanā 7. klasē, veicinātu 
pedagogu metodisko izstrādņu 
veidošanu, Jēkabpils novada Iz-
glītības pārvalde no 2020. gada 
6. novembra līdz 7. decembrim 
Sociālās un pilsoniskās mācību 
jomas pedagogiem organizē 
metodisko materiālu izstrādņu 
konkursu”. 

Gan skolēni, gan pedagogi 
seko līdzi lielajam informācijas 
apjomam un plūsmai, sniedz 
atgriezenisko saiti par mācību 
procesu.

“Ikdienas darbam un ierosmei 
skolotājiem tiek pārsūtīti kolēģu 
izstrādātie sporta stundu plānu 
paraugi, kā arī personīgi piemēri 
mājas darbiem attālināto mācī-
bu laikā vecāko klašu skolēniem. 
Ticu un zinu, ka lielākā daļa 
sporta skolotāji savu darbu veic 

godprātīgi, atbildīgi un radoši. 
Iespējams, sadarbība būtu citā 
kvalitātē, ja būtu iespēja tikties 
klātienē” - Veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību jomas koordi-
natore Aivita Ķiploka (Krustpils 
pamatskola).   

Dabaszinātņu jomas koordi-
natore Jolanta Navenicka (Biržu 
pamatskola) novembrī piedalījās 
tiešsaites vebinārā, pēc kura ap-
kopotās idejas tika izmantotas 
sadarbības grupās.

 Par galvenajiem uzsvariem 
darbā runā valodu jomas koordi-
natores Ingrīda Maurāne (Salas 
vidusskola) un Sarmīte Buholce 
(Aknīstes vidusskola). Tā ir plā-
nošana, saskaņošana, informāci-
jas sūtīšana, kolēģu atbalstīšana 
un konsultēšana.

Valsts izglītības satura centrs 
un Skola2030 ir sagatavojuši me-
todiskos ieteikumus, kas veidoti 
kā atbalsta materiāls skolām un 
sākumskolas skolotājiem vērtē-
jumu izlikšanai 1. - 3.klasē.

Sākumskolā beidzot ir ievies-
ta skaidrība par mācību sas-
niegumu vērtēšanu 1. klasē un 
ierakstiem E -klases žurnālā, to 
novērtē jomas koordinatore Ine-
se Pūcīte (Ābeļu pamatskola).

Situāciju izglītības iestādēs 
skaidro tehnoloģiju mācību jo-
mas koordinatore Līga Mažeika 
no  Aknīstes vidusskolas: “Starp-
novadu skolās norit atbildīgs 
un plānots tehnoloģiju mācību 
stundu darbs. Pedagogi ir iepa-
zinušies ar jauno standartu pa-
matizglītībā un vidējā izglītībā, 
ir izpētījuši paraugprogrammas 
savos mācību priekšmetos un 
saplānojuši mācību darbu pa 
stundām.  Papildus tam, peda-
gogi pilnveidojas gan klātienes 
kursos, kurus nodrošina projekts 
Skola2030, gan pašvadīti apgūst 
E-kursu. Paldies arī mūsu sa-
darbības partnerim – Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžai, kuras pa-
sniedzēji deva iespēju Jēkabpils 
pilsētas un starpnovadu skolo-
tājiem apgūt programmēšanas 
kursus valodā Java Script. Ļoti 
ceram arī uz turpmāko sadarbī-
bu”.

Kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslas mācību jomas 
koordinatore Dace Ķiploka (Salas 

vidusskola) akcentē aktuālāko 
pēdējā mēneša laikā - pieredzes 
apmaiņa starp vizuālās mākslas 
skolotājiem par stundas plānu 
veidošanu un skolotāju tiešsais-
tes kursiem vizuālajā mākslā, 
konsultācijām Skola2030. 

“Šī mācību gada pirmajā se-
mestrī pārsvarā tikusi sniegta 
attālināta metodiskā palīdzība 
par galvenajiem akcentiem ma-
temātikā, atbilstoši kompetenču 
pieejai, piedāvāti materiāli par 
digitālo resursu izmantošanas 
iespējām”- tā matemātikas jo-
mas koordinatore Guna Pusbar-
niece (Krustpils pamatskola).

Pašlaik nenotiek koru, deju 
kolektīvu un citu pulciņu klātie-
nes nodarbības. Interešu izglītī-
bas nodarbības var notikt indivi-
duāli vai attālināti. 

Par tautas deju kolektīvu 
gatavošanos Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svēt-
kiem stāsta Viesītes vidusskolas 
skolotājs Andris Kivlenieks, kurš 
koordinē tautas deju kolektīvu 
darbu -

“Jau otro mācību gadu Latvi-
jas skolu jaunatnes pašdarbības 
kolektīvi dzīvo sapnī par dzies-
mu un deju svētkiem. 2019. gadā 
tika apgūts deju lielkoncerta 
“Saule vija zelta rotu” repertuārs 
. 2020. gada februārī izskanēja 
mūsu novadu skolu pašdarbības 

kolektīvu svētku ieskaņu kon-
certs, dejotāji darba skatē izde-
joja visu deju repertuāru un bija 
labi sagatavojušies svētku dalīb-
nieku atlases skatei. Šī gada 12. 
martā, vienu dienu pirms deju 
skates, mūsu ceļu uz svētkiem 
apturēja pandēmijas  ierobe-
žojumu noteikšana. Dejotāju 
pilnvērtīgs darbs tika pārtraukts, 
svētki pārcelti… Atsākoties 
2020./2021.mācību gadam, deju 
kolektīvi atkal ar cerībām atsāka 
darbu pie dejotāju sastāvu un 
svētku deju repertuāra atjauno-
šanas, bet arī šis darba cēliens 
ir apstājies.  Šobrīd dejotāji var 
tikai attālināti individuāli dar-
boties, uzturēt sevi pienācīgā 
fiziskā formā, iepazīt teorētiskās 
zinības par svētku tradīcijām, 
par dejas teoriju u.c. jautāju-
miem. Bet mēs ceram, ka, situā-
cijai uzlabojoties, atkal varēsim 
atgriezties ceļā uz svētkiem. Vēl 
joprojām šim sapnim tic Ābeļu 
pamatskolas, Zasa vidusskolas, 
Viesītes vidusskolas, Viesītes 
Mūzikas un mākslas skolas un 
Biržu pamatskolas dejotāji”. 

Koru darba koordinatore 
Ilze Gaidele (Salas vidusskola) 
papildina, ka “gatavošanās XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem norisinās, 
ievērojot ārkārtas situācijā no-
teiktos ierobežojumus. Šobrīd 
Salas, Viesītes, Krustpils un Ak-
nīstes kori mēģina attālināti un 
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Zasas vidusskola attālināti aizvada pirmo Erasmus + 
projekta The Knowledge of Languages – a World without 
Borders” starpvalstu sanāksmi

Ir apstiprināta Eiropas Savienī-
bas Erasmus+ programmas Pamat-
darbības Nr.2 (KA2) starpskolu stra-
tēģiskās partnerības projekta “The 
Knowledge of Languages - a World 
without Borders” (Nr. 2020-1-LV01-
KA201-077558) īstenošana Zasas 
vidusskolas pirmsskolā. Projekta 
īstenošana tika uzsākta 2020.gada 
1.novembrī un ilgs divus gadus. 

Doma par to, ka Zasas vidussko-
lai būtu nepieciešams iesaistīties 
kādā starptautiskā projektā, brieda 
jau sen, bet visu laiku tika atlikta 
uz vēlāku laiku. Skolai it kā jau bija 
pieredze starptautisku projektu 
īstenošanā: iesaistīšanās divos jau-
niešu apmaiņas “Youth in Action” 
projektos par radošās rakstīšanas 
tēmu 2012. gadā Norvēģijā “Once 
Upon a Time” kopā ar partneriem 
no Norvēģijas, Spānijas un Īrijas, 
un 2013. gadā Latvijā “Where I 
Come from” kopā ar partneriem no 
Norvēģijas, Spānijas un Lietuvas, 
kā arī “Comenius Regio” projekts 
“Coaction” 2012.-2014.gadā kopā ar 
Rumāniju. Taču šoreiz izvēlējāmies 
pavisam citu mērķgrupu – pirms-
skolu. Mūsu skolas direktore Arnita 
Pore iepriekšējā gada nogalē pie-
dalījās un guva pieredzi starptau-

tiskā seminārā Spānijā, kura tēma 
bija pirmsskolas izglītība, tāpēc 
kaut kāda nojausma par šo jomu 
skolai jau bija. Pēc idejas izvirzīša-
nas sākās potenciālo partneru ap-
zināšana, izmantojot e-twinning 
partneru meklēšanas platformu. 
Mums par pārsteigumu, gribētāju 
iesaistīties šādā projektā izrādījās 
daudz, tāpēc nācās rūpīgi atlasīt 
potenciālos sadarbības partnerus, 
izvēloties tādus, kam šajā jomā jau 
ir zināma pieredze. Gala rezultātā 
par mūsu potenciālām sadarbības 
partnervalstīm kļuva Čehija, Turci-
ja, Rumānija un Norvēģija. Darbs 
pie projekta sagatavošanas ilga 
visu pavasari, un tā iniciatīvu un 
vadību uzņēmās Jēkabpils novada 
pašvaldības projektu speciāliste 
Līva Stašule. 28.augustā saņēmām 
lielisku ziņu, - mūsu projekta pie-
teikums ir apstiprināts VIAA, un 
mēs varam ķerties pie darba! Viss 
septembra un oktobra mēnesis 
pagāja organizatoriskos darbos un 
dokumentu kārtošanā: vajadzēja 
parakstīt projekta finanšu līgumu, 
izveidot projekta vadības un uzrau-
dzības, kā arī darba grupas, sastādīt 
un noslēgt partnerības līgumus ar 
mūsu sadarbības partneriem, kas 

bija ļoti laikietilpīgs un darbietilpīgs 
process.

Informācija par projektu: 
Projekta nosaukums: “The 

Knowledge of Languages – a World 
without Borders” (saīsinājumā “No 
Borders”)

Programma: “Erasmus+ stratē-
ģiskās partnerības”, 

Pamatdarbības veids: Eras-
mus+ 2.pamatdarbība (Key Action 
2) “Sadarbība inovācijas veicināša-
nai un labas prakses apmaiņa”. 

Projekta iesniedzēja organi-
zācija: Zasas vidusskola, 

Partneri: Čehija – “Lesni maters-
ka skola Jelinek”, 

Rumānija – “GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE 
MARII”, 

Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim 
Mudurlugu”, 

Norvēģija “Mobarn Røsandåsen 
barnehage”. 

Projekta mērķis: veicināt 
svešvalodas apguvi pirmsskolas 
bērniem integrētā veidā ar spēļu 
un citu interaktīvu aktivitāšu palī-
dzību; veicināt vecāku interesi par 
bērnu izglītību ar metodisku ietei-
kumu palīdzību; iegūt un dalīties 
pieredzē par svešvalodas apguvi 
un mācīšanu citās valstīs. 

Mērķauditorija: pirmsskolas 
bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem. 

Projekta intelektuālie rezul-
tāti: 

metodiskais materiāls “Kā apgūt 
pirmos vārdus svešvalodā”, izvēlo-

ties tēmas, kas tiks metodiski izstrā-
dātas, izmēģinātas, izanalizētas un 
apkopotas (visi partneri, atbildīgā 
Latvija)

projekta interneta vietnes “Valo-
das mācīšana agrīnā vecumā” izvei-
došana (Turcija)

3 starptautiskas projekta sa-
nāksmes: Čehijā, Turcijā un Nor-
vēģijā

2 apmācības pirmsskolas sko-
lotājiem: Latvijā un Rumānijā

2 projekta rezultātu izplatīša-
nas konferences: Latvijā un Turcijā 

Projekta plānotais realizāci-
jas laiks: 01.11.2020. – 31.10.2022.

Projekta kopējās izmaksas: 
109.912,00 EUR, tai skaitā Zasas vi-
dusskolas budžeta daļa – 30.475,00 
EUR. Erasmus + programmā pro-
jektu 100% līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība. 

Projekta norišu publicitāte: 
izglītības iestāžu/pašvaldību mā-
jaslapās, projekta mājaslapā, pre-
sē, e-twinning platformā, Mobility 
Tool vietnē.

Diemžēl COVID-19 situācija 
ir ieviesusi korekcijas projekta 
īstenošanas plānos un grafikos, 
tāpēc pirmā starptautiskā projekta 
sanāksme, kas bija ieplānota Čehijā, 
24. novembrī tika organizēta 
tiešsaistē, zoom platformā. Starp-
tautiskās sanāksmes organizēšanu 
uzņēmās projekta koordinatore no 
Latvijas puses Līva Stašule. 

Sanāksmes ievadvārdus teica 

klātienē - pa klašu grupām un 
individuāli. Ir padomā arī kāds 
pārsteigums video formātā Zie-
massvētkos. Esam optimisma 
pilni un ceram vasarā dziedāt 
Mežaparka estrādē.”

Aīda Bikauniece (Dignājas pa-
matskola) - Sēlijas novada folklo-
ras kopu koordinatore:

“1. semestrī folkloras kopu 
vadītāji un dalībnieki aktīvi ga-
tavojās stāstnieku konkursam 
‘’Teci, teci, valodiņa”. Šogad 
konkursa norise bija neparasta, 
jo dalībnieki savu programmu 

iesūtīja Sēlijas  novada  žūrijai 
video formātā. Tā bija jauna pie-
redze stāstniekiem, skolotājiem 
un arī žūrijas komisijai.  Konkur-
sa pusfinālā piedalījās skolēni 
no Jēkabpils novada - Ābeļu un 
Dignājas pamatskolām. Uz finālu 
Rīgā, tika izvirzīti 7 skolēni, ku-
riem vajadzēja veidot citu video 
ierakstu, kas prasīja daudz dar-
ba. Finālistus klausījās Rīgas ko-
misija- žurnālisti, radio pārstāvji, 
folkloras kopu vadītāji.

5. decembrī tiešsaistes stāst-
nieku finālā tika nosaukti visi 

konkursa dalībnieki un viņu 
sasniegumi stāstniecībā. Katrs 
konkursa dalībnieks saņems 
diplomu un arī atsauksmes un 
ieteikumus no žūrijas komisijas 
locekļiem.

2. semestrī folkloras kopu da-
lībnieki aktīvi gatavosies dzie-
dātāju, muzikantu , danču un 
folkloras kopu Nacionālajam pa-
sākumam.

Lai visiem laba veselība un ra-
došs jaunais gads!”

Novadu pašvaldības ļoti at-
balsta savu izglītības iestāžu 

darbību.
Savlaicīga un jēgpilna komu-

nikācija gan ar vecākiem un pe-
dagogiem, gan ar pašvaldībām 
un citām institūcijām ir atslēga 
veiksmei un kvalitātei izglītībā, 
īpaši attālinātajās mācības. 

Nav svarīgi, vai mēs kopā 
darām lielus vai mazus darbus, 
sarunājāmies daudz vai maz, 
galvenais, ka esam viens otram 
blakus.

Jēkabpils novada
 Izglītības pārvalde 
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Zasas vidusskolas direktore Ar-
nita Pore, novēlot, lai izdodas 
īstenot projekta kopīgos mērķus 
un aktivitātes un lai šīs dienas 
sanāksme būtu produktīva un 
vērsta uz savstarpēju sadarbību. 

Turpinājumā vispārējo info-
rmāciju par projektu sniedza pro-
jekta koordinatore Līva Stašule, 
vēlreiz atgādinot par projekta 
mērķiem, uzdevumiem, partneru 
atbildības jomām, plānotajiem 
rezultātiem, projekta īstenošanas 
laika grafiku. 

Tālāk sekoja katras partner-
organizācijas prezentācija par 
projektā iesaistītajām izglītības 
iestādēm. Par Zasas viduss-
kolu pastāstīja angļu valodas 
skolotāja Baiba Gabranova, īsi 
iepazīstinot partnerus ar skolas 
atrašanās vietu un ēku izvietojumu, 
koncentrējoties uz pirmsskolas 
grupu telpām, projekta mērķ-
auditorijas bērniem, pedagogiem 
un vecākiem, pirmsskolā uzsāktā 
jaunā, pilnveidotā mācību sa-
tura septiņām kompetenču 
jomām un atbilstošajām aktivi-
tātēm, pirmsskolā apgūsta-
majām vērtībām un to saistību ar 
nodarbību tēmām, bērnu interesi 
un to, kas projekta ietvaros jau 
uzsākts Zasas vidusskolas pirmss-
kolas grupās.

Turpinājumā runāja Zora Javor-
ská, kura pārstāv Lesni materska 
skola Jelinek Čehijā. Viņas izveidotā 
prezentācija atveidoja izglītības 
procesu pirmsskolā kā koku, kura 
saknes atspoguļo nozīmīgākās 
izglītības vērtības, attieksmes un 
prasmju apguves pieejas, līdz, 
kopā augot ar bērniem, nokļūst 

līdz rezultātiem jeb koka augļiem. 
Liela daļa viņu pirmsskolā īstenotā 
balstās uz Valdorfa pedagoģiju, 
ļaujot bērniem pašiem atklāt savas 
apbrīnojamās spējas, daudz dar-
bojoties dabā, ciešā sadarbībā ar 
bērnu ģimenēm, ieklausoties katrā 
bērnā un ļaujot viņiem izpausties 
un mācīties pašiem no savas 
iegūtās pieredzes.

Rumānijas pārstāve Mihaela 
Adriana Ivana, kura pārstāv GRADI-
NITA CU PROGRAM PRELUNGIT 
PERLUTELE MARII pirmsskolu “Jūras 
pērles”, vispirms sniedza īsu ieskatu, 
kur atrodas Konstancas pilsēta, un 
pēc tam soli pa solim iepazīstināja 
ar plašo bērnudārza teritoriju, 
kur katrai pirmsskolas grupas tel-
pai nosaukums saistīts ar jūru vai 
kādu jūras radību, piemēram, 
“Mazo jūrnieku” grupa, “Dziedošo 
zivtiņu” grupa, “Jūraszvaigzne”, 
“Albatross”, “Gudrie delfīni” u.c. 
Visus klātesošos pārsteidza, cik 
brīnišķīgi iekārtotas un aprīkotas ir 
bērnudārza grupu telpas, lai bērni 
tur saņemtu visu nepieciešamo un 
augtu un attīstītos radošā, uz katra 
izaugsmi vērstā vidē. Interesanti, ka 
rumāņu bērnudārzā angļu valoda 
jau tiek apgūta pirmsskolas posmā, 
tāpēc viņi noteikti varēs sniegt pro-
jekta partneriem daudz vērtīgu 
pieredzes stāstu.

Turcijas partneru prezentāciju 
iesāka Ayhan Sezdirmez, kurš 
pārstāv nevis konkrētu pirms-
skolu, bet gan Anamuras apga-
bala Nacionālās izglītības pārvaldi. 
Šajā apgabalā ir pavisam 20 
sākumskolas, un 18 pamatskolas, 
kurās kopā ir 38 pirmsskolas grupas, 
9 vidusskolas, 1 bērnudārzs un vēl 

vairāki citi izglītības un apmācības 
centri. Ar prezentāciju iepazīstināja 
skolotāja Gulname Kayhan un 
skolotājs Okan Gultekin, kuri īsi 
izstāstīja par Turciju un Anamu-
ras pilsētu netālu no Antālijas pie 
Vidusjūras, kur atrodas Anamur 
ilce Milli Egitim Mudurlugu, kas būs 
iesaistīta mūsu sadarbības projektā.  
Turcijas partneri ir ļoti pieredzējuši 
dažādu projektu īstenošanā un ļoti 
labprāt vēlas uzņemties atbildību 
vairākās projekta darbības jomās.

Norvēģiju projektā pārstāvēja 
Sonja Bjorshol, kas ir bērnudārza 
Mobarn Røsandåsen barnehage 
vadītāja. Norvēģi projektā ir 
vienīgie bez starptautiski īstenotu 
projektu pieredzes, bet viņi ir 
gatavi daudz mācīties un kopā 
ar pārējiem projekta partner-
iem paveikt visu ieplānoto. Sonja 
izstāstīja par Averojas salu, kur 
atrodas viņu bērnudārzs, kas ir 
viena no 12 vecāku dibinātajām 
privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm reģionā. Interesanti, 
ka šajā bērnudārzā ir bērni no 
dzimšanas līdz 6 gadiem. 5-6 
gadīgajiem bērniem, kuri apmeklē 
bērnudārzu, ar sagatavošanu 
skolai saistītās nodarbības ir ti-
kai divas reizes nedēļā, citā laikā 
bērniem ir rotaļnodarbības un 
citas kopīgas aktivitātes. Viņiem 
ir viena nodarbība iekštelpās 
un viena ārā, kur bērni apgūst 
tradicionālās zināšanas un 
prasmes, kas nepieciešamas skolai, 
kā arī ceļu satiksmes noteikumus, 
pirmās palīdzības sniegšanu, rīcību 
ugunsgrēku gadījumā, vietējo un 
starptautisko kultūru, lasa pas-
akas un nodarbojas ar sportu.āra 

nodarbībām viņiem ir iekārtota 
speciāla liela telts. 

Turpinājumā projekta koordi-
natore Līva Stašule iepazīstināja 
sanāksmes dalībniekus ar pro-
jekta vadības grupas uzdevumi-
em un atbildības jomām, kā arī 
ieskicēja turpmākos uzdevumus. 
Viņa arī pastāstīja par projekta 
finansējuma sadali, līgumiem un 
projekta vizuālā atspoguļojuma un 
publicitātes prasībām. 

Sanāksmes noslēgumā 
dalī-bnieki diskutēja par 
konkrētiem turpmāk veicama-
jiem uzdevumiem: projekta 
logo izstrādāšanu, pirmsskolā 
apgūstamo un metodiskajā 
materiālā potenciāli iekļaujamo 
tēmu izvēli, vecāku atļaujām, 
ņemot vērā datu aizsardzības li-
kumus, kā arī par efektīvākajām 
saziņas un sadarbības formām. 
Projekta pirmās starptautiskās 
sanāksmes izvērtējuma anketu 
sagatavos Čehijas partneri. Zasas 
vidusskolas darba grupa varēja 
padalīties ar jau izveidoto pro-
jekta plakātu un sastādītajām 
vecāku atļaujām. Tapušas arī 
pirmās bērnu idejas, kāds varētu 
izskatīties projekta logo, pie kā, 
protams, vēl jāstrādā.  

Projekta pirmā starptautiskā 
sanāksme tiešsaistē ir notikusi, 
partneri kaut nedaudz iepazīti, 
- tagad atliek tikai uzsākt un 
turpināt projekta mērķu, uzde-
vumu un aktivitāšu praktisku 
īstenošanu. Lai mums visiem 
kopīgi izdodas!

 Sk. Baiba Gabranova

no latvijas dzimšanas dienas līdz ziemassvētkiem
Kad dienas kļūst arvien īsā-

kas, ziema piesaka savu klāt-
būtni ar pelēkām dienām un 
nezināmo, kas mūs sagaida. Ja 
ziema ir skopa ar sniegu, tad 
krāsas ikdienai šajā visiem ne 
tik vieglajā laikā cenšamies 
piešķirt mēs paši – skolēni, pe-
dagogi un skolēnu vecāki. Kad 
nosvinēti Mārtiņi un Latvija su-
mināta dzimšanas dienā, sācies 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
kas šogad izvēršas atšķirīgs no 
visiem iepriekšējiem – gaidām 
attālināti, svinam attālināti un 
mācāmies attālināti. Viss attā-

lināti. Nekas, zināma pieredze 
jau mums kopš pagājušā gada 
ir, jo arī Lieldienas svinējām at-
tālināti.

Attālinātā mācīšanās ir ieņē-
musi vadošo lomu mūsu ikdienā 
.Tas, kas vēl pagājušajā mācību 
gadā likās neiespējams , tagad 
liekas pats par sevi saprotams. 
Arvien lielāku vietu ieņem tieš-
saistes nodarbības. Skolēni un 
pedagogi atzīst, ka tā ir laba 
alternatīva mācību stundām 
klātienē, kad var kontaktēties, 
uzdot jautājumus un saņemt 
atbildes. Šādā veidā mūsu skolā 

notiek angļu valodas un ķīmi-
jas stundas. Protams, dažkārt 
pieviļ internets, bet tad aktīva 
komunikācija notiek e-klases 
platformā un joprojām vispo-
pulārākā ir WhatsApp lietotne, 
kā arī tiešas sarunas pa telefonu 
par neskaidriem jautājumiem 
.Pedagogi vienmēr ir atvērti un 
pieejami jebkurā laikā.

Lai mācību process izvērstos 
produktīvāks, ar pašvaldības 
atbalstu tiks papildināta teh-
noloģiju bāze, iegādājot plan-
šetes, aprīkojumu datoriem, lai 
pilnveidotu mācību procesu 

tiešsaistē.
Neskatoties uz attālināto 

mācību procesu, tiek realizēts 
kompetenču izglītības saturs 
1.,4.,7,klasēs. Grūtības sagādā 
nepietiekamais mācību līdzek-
ļu daudzums, bet pedagogi ir 
radoši un pietiekoši izdomas 
bagāti, lai papildinātu gan ma-
teriālu bāzi ,gan paaugstinātu 
savu kompetenci, piedaloties 
tiešsaistes kursos, semināros 
un vebināros.

Jāsaka paldies arī vecākiem 
par atbalstu un izturību šajā 
laikā, kad zināšanu apguvē tik 
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debašu līderu skolas nodarbības zasas vidusskolā

Septembra vidū skola saņēma 
piedāvājumu iesaistīties Debašu 
līderu skolā. Atsaucoties uz angļu 
valodas skolotājas Baibas pie-
dāvājumu, mēs, 10. un 11. klases 
skolnieces Marta, Santa, Sanda 
un Aiga nenobijāmies un piekri-
tām darboties. Mēs pieteicāmies, 
jo vēlējāmies apgūt publiskās ru-
nas un argumentēšanas pamatus, 
kā runāt lielas publikas priekšā un 
paplašināt savas angļu valodas zi-
nāšanas un prasmes. Dalība šajās 
nodarbībās arī ļauj uzzināt daudz 

jauna par kritisko domāšanu un 
ļauj mums izteikt savu viedokli 
par daudzām tēmām, kas mūsdie-
nās ir saistošas jauniešiem. Mēs 
uzskatām, ka mums ir savs vie-
doklis, – tikai vajag iemācīties, kā 
to izteikt vēl pārliecinošākā veidā. 
Protams, mēs arī vēlējāmies iegūt 
jaunu pieredzi, ar ko varētu tā-
lāk dalīties ar skolasbiedriem, lai 
arī viņi no šīm nodarbībām būtu 
ieguvēji.   Vajadzēja aizsūtīt pie-
teikumu un motivācijas vēstuli, 
kāpēc to vēlamies, un – mums 

izdevās! Oktobra vidū saņēmām 
ziņu, ka esam to 27 Latvijas skolu 
starpā, kas šajā gadā piedalīsies 
Debašu līderu skolas (Debate Le-
ader School 2021) nodarbībās.

Pagaidām ir bijušas divas no-
darbības tiešsaistē 31.oktobrī un 
28.novembrī, kurās mēs klau-
sāmies un mācāmies par to, kas 
ir debates, kādi ir labu debašu 
principi, kas ir kritiskā domāša-
na, ko nozīmē piedalīties debašu 
turnīros, kā pārvarēt stresu un 
kā veidot argumentus un pre-
targumentus, kā runāt publikas 
priekšā. Vērojam arī citu cilvēku 
pieredzi debatēs un pašas dalā-
mies ar saviem viedokļiem un ar-
gumentiem.

14. novembrī piedalījāmies 
savā pirmajā debašu turnīrā, kurā 
mēs argumentējām un pretar-
gumentējām par divām tēmām: 

“Izglītībai nevajadzētu veicināt 
nacionālismu” un “Zoodārzus 
vajag aizliegt”. Sākumā mēs ļoti 
kautrējāmies un negribējām ru-
nāt, jo baidījāmies, ka mēs kaut 
ko ne tā pateiksim. Pirmajā deba-
šu raundā uzvarējām, neskatoties 
uz to, ka bijām ļoti uztraukušās 
un varbūt ļoti spēcīgus argumen-
tus neizteicām. Bet otrajā raundā 
jau jutāmies drošāk. Par piedalī-
šanos debašu turnīrā mēs katra 
saņēmām sertifikātus. Pēc katras 
nodarbības jāpilda arī mājas uz-
devumi, un vēl mums būs jāno-
organizē debašu turnīrs saviem 
vienaudžiem, – varbūt mūsu 
skolā (kad atgriezīsimies mācīties 
klātienē). Kopumā šis pasākums ir 
interesants.

Aiga Zvaniņa, 
skolas arhīva foto

Atskats uz Karjeras nedēļas aktivitātēm Zasas vidusskolā
No 26. līdz 30. oktobrim Zasas 

vidusskolā norisinājās karjeras ne-
dēļa. Šogad karjeras nedēļas moto 
bija „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”

Šajā nedēļā 1,5-3 gadu vecie 
pirmsskolas bērni iepazinās ar 
pārdevēja profesiju. 4 gadus vecie 
bērni veica eksperimentus un ieju-
tās pavāra lomā.

Piecgadnieki runāja par visda-
žādākajām profesijām un to, kas 
vispār tā “profesija” tāda ir. Bērni 
izrādīja interesi pastāstīt par to, kas 
gribētu kļūt, kas izaugs. Skatījās 

filmas par interesantiem darbiem, 
piemēram, kinologs, paši bija fri-
zieri un veidoja matus, spēlēja 
spēles, kurās bērni uzzināja, kas 
kurai profesijai ir nepieciešams, 
lai strādātu. Parunāja par dzīvībai 
bīstamiem un ne tik bīstamiem 
darbiem. Visu nedēļu darbojās uz-
zinot ko jaunu. Sprieda un domāja, 
kas pēc profesijas ir viņu vecāki.

Arī 6gadīgo grupiņas bērni bija 
pētījuši visdažādākās profesijas, 
paši zīmējuši, līmējuši un veidoju-
ši, lai noskaidrotu, kādas īpašības 

piemīt katras profesijas pārstāvim, 
kādi pienākumi jāveic un kādi dar-
barīki nepieciešami.

Sākumskolas skolēni veica ap-
tauja, izzināja visu par savu ve-
cāku profesiju, veidoja aprakstu. 
Katra klase izveidoja savu vecāku 
profesiju albumu. Mācību stun-
dās un klases audzināšanas stun-
dās daudz tika runāts par mācību 
priekšmetu saikni ar attiecīgajām 
profesijām.

Vecāko klašu skolēni pētīja 
kādu no savām iespējamām nā-

kotnes profesijām un veidoja pre-
zentāciju. Gan skolēniem, gan arī 
vecākiem bija iespēja piedalīties 
tiešsaistes diskusijās “Uzklausi, pa-
domā un izlem pats!” (skolēniem) 
un “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā 
runāt? Kā atbalstīt?” (vecākiem)

Paldies vecākiem, ka palīdzē-
ja izzināt profesijas! Paldies klašu 
audzinātajiem, skolotājiem par at-
balstu un ieguldīto darbu karjeras 
nedēļas organizēšanā!

Sk. Sandra Vecumniece, 
skolas arhīva foto

ļoti daudz kas ir atkarīgs arī no 
viņiem.

Tuvojas Ziemassvētki, pama-
zām iedegas lampiņas logos, 
sveces Adventes vainagos. Šis 

ir laiks, kad pārdomājam, kāds 
ir bijis ceļš no vieniem Ziemas-
svētkiem uz otriem. Lai vai kā, 
bet šis gads tuvojas noslēgu-
mam, un cerēsim, ka tas atvadī-

sies no mums, paņemot līdzi  šī 
gada rūpes un raizes. Iedegsim 
gaismas un sveces ne tikai eglī-
tēs un logos, bet arī savās sirdīs, 
radīsim svētku sajūtu sev un sa-

viem mīļajiem! Jaukus , mīļus 
un mierīgus svētkus!

Rubeņu pamatskolas 
direktore Ilona Kantāne
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ziemassvētku gaidīšanas laiks rubeņu pamatskolas pii ”zelta sietiņš”

“Cik tu esi skaista”, čukstēja ma-
zais bērziņš lielajai, biezajai eglītei. 

,,Cik tu esi cēla un kā es gribētu tev 
līdzināties. Turklāt tad, kad pienāk 

decembris, uzkrīt sniegs, tu kļūsti 
vēl daiļāka! Tūlīt pie tevis atnāks 
bērni un izrotās tevi kā karalieni.”

“Ak, kā es gribētu būt tavā vie-
tā”, nopūtās bērziņš.

Tā pamazām arī mūsu dārziņš 
pārtop par nelielu karaļvalsti Zie-
massvētku nokrāsās. Mūsu tikko 
uzceltā nojumīte pārtapusi par 
rūķu karalisti. Pagalmu rotā bērnu 
un vecāku kopīgi gatavotie rūķīši 
.Arī vecie sētas stabi ir pārvērtušies 
par rūķiem.

Grupiņu logos atspoguļojas ap-
snigušas egles, sniegpārsliņas un 
sniegavīri. Laukuma vidū smilšu 
bedre ir uzņēmusies ļoti atbildīgu 

lomu. Tās vāku rotā grezns Adven-
tes vainags, kas katru pirmdienu 
priecē bērnus ar spožām sveču 
liesmiņām.

Mēs, bērnudārza darbinieki un 
vecāki vēlamies radīt Ziemassvēt-
ku noskaņu saviem bērniem, lai re-
dzētu viņu mirdzošās acis, prieku, 
kas izstaro no viņu sejām, jo tas ir 
mans rūķītis, kurš lepni vēro dār-
ziņu un draugus. Tas ir draugs, ar 
kuru var dalīties priekos un bēdās. 
Tikai kopā mēs varam radīt svētku 
sajūtu sev un citiem!

Pirmsskolas skolotāja
 Vivita Pudāne

Novembris – svētku mēnesis arī Dignājas pirmsskolā!
Lai arī valstī valda tik ne-

ierastie pandēmijas apstākļi, 
mēs, Dignājas pamatskolas 
pirmsskolas grupiņas, novem-
brī mācījāmies svinēt svētkus! 
Kā jau visi mēs zinām, novembrī 
Latvijā tiek svinēti folklorai rak-
sturīgie svētki Mārtiņdiena, tiek 
pieminēti un godināti karavīri 
11. novembrī Lāčplēša dienā, kā 
arī svinēta Latvijas dzimšanas 
diena 18. novembrī.

Dignājas pirmsskolas grupi-
ņas “Ezīši” un “Mazie Ezīši” šo-
gad kopā ar audzinātājam un 
auklītēm novembri pavadīja 
radoši un aktīvi, sākot ar masku 
darināšanu Mārtiņdienas svinī-
bām, lai pašdarinātajās maskās 
kopīgi varētu pavadīt Mārtiņ-
dienu. Maskas bija dažnedažādi 
zvēri, skaitījām Mārtiņdienas 
tautasdziesmas, gājām rotaļās 
un mielojāmies ar Mārtiņdienai 
raksturīgu mielastu.

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem(i) kumeļiem.
(Latv.t.dz.)

11. novembrī svētdienīgu sa-
jūtu iededzām ar svecītēm pie 
mazās skoliņas, tā iesaistoties 
mūsu novada ikgadējā gaismas 
akcijā “Gaismas ceļš”, kā arī ie-
dedzām klasīšu logos gaismi-

ņas, kas mūs priecē vēl ar vien!
Pēc Mārtiņdienas masku pa-

sākuma un Lāčplēša dienas bēr-
ni kopā ar audzinātājam un mū-
zikas skolotāju cītīgi turpināja 
gatavoties Latvijas dzimšanas 
dienai. Apguvām kā gatavot 
cienastu, kā klāt galdu, iemācī-
jāmies jaunas tautasdziesmas, 
dziesmas, rotaļas un deju “Vāru, 
vāru putriņu”.

Mūsu bērni danci cēla,
Daugaviņas maliņā.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku pulciņā.
(Latv.t.dz.)

Savu Latvijas svētku sajūtu 
uzbūrām mūzikas stundas lai-
kā 16. novembrī, kur skatītāju 
rindās sēdēja auklītes, skolas 
direktore un lietvede, kā arī uz 
statīva novietots fotoaparāts, 
lai bērnu sniegumu varētu ie-
mūžināt video. To sagatavo-
jām un nosūtījām vecākiem, jo 
šogad, diemžēl, viņu klātbūtne 
skoliņā nav iespējama. Pašiem 
liels prieks sevi redzēt uz liela 
ekrāna, kad audzinātājas nāka-
mās dienas rītā ieslēdza video.

Svētku sajūtu sirdīs mēs tur-
pinājām sildīt arī nākamajā die-
nā apvienotajā nodarbībā, kad 
paši darinājām Latvijas deko-
rus. Šo darbošanos audzinātā-
jas iemūžināja video, lai iesūtī-

tu Latgales plānošanas reģiona 
organizētajā konkursā “Latvija 
manā sirdī”. Kādi mums tur būs 
rezultāti? Vēl nezinām, bet kat-
ru no mums mājās priecē pašu 
gatavotā Latvijas karte!

Sakām: “Paldies!” ikvienam, 
kas mūs atbalstīja un palīdzēja 

īstenot mūsu svētkus!
Vēlam katram darbīgu, jauku 

un gaišu Ziemassvētku gaidī-
šanas laiku, jo mēs jau gaidām 
Ziemassvētku brīnumu!

Dignājas pamatskolas 
pirmsskolas kolektīvs
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ziemassvētku gaidīšanas laiks Ābeļu pamatskolā

Tāds savāds šis Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks. Gluži kā viss nu jau 
gandrīz aizvadītais gads. Un tomēr 
– svētku noskaņa ik uz soļa iemir-
dzas un ikdienas gaitās ejošo sejās 
ļauj atplaukt pa smaidam!

Neparasti ir tas, ka skola lielā 
mērā pārcēlusies uz ”mākoni” (ja 
ņem vērā mūsdienās ienākušo jau-
no jēdzienu “mākoņrisinājumi”). 
Visā pasaulē aktuāla kļuvusi jaukta 
tipa apmācība jeb tā saucamā hib-
rīdmācīšanās, īpaši uzsverot prog-
resu informācijas tehnoloģiju ap-
guvē. Tā nu tagad gan skolēni, gan 
skolotāji sparīgi apgūst mācību 

sadarbību tiešsaistē, t.i. caur vied-
ierīcēm internetā. Attālināti apmā-
cāmajiem nodrošinātas tiešsaistes 
mācības un arī konsultācijas. 

Mazo klašu skolēni, kas atrodas 
joprojām skolā, mācās vairāk pa-
rūpēties viens par otru, ievērojot 
noteikumus, kas veicina pasargā-
šanu no saslimšanas. Un visi skolas 
plašumi tagad pieder viņiem vien. 
Īpaši uzmanīgi un atbalstoši šai lai-
kā ir arī vecāki. 

Mākonis un lielāka uzmanība 
vienam pret otru – gluži Ziemas-
svētkiem piemērotas tēmas… 

Ja reiz svētki, tad jābūt arī rotājumiem. Pirmsskolas grupiņa Brodos 
bagātīgi un gaumīgi izrotāta – lai prieks gan pašiem, gan citiem!

Kas ar mani notiek?
Neziņa ir tas, kas cilvēkus sa-

trauc visvairāk. Un jo īpaši bērniem 
svarīgi, lai viņi izprastu, kas ar vi-
ņiem notiek, kāpēc rodas tādas vai 
citādas emocijas, kā ar tām sadzī-
vot, kā uzvesties un izturēties pret 
vienaudžiem un citiem cilvēkiem, 
kā atrisināt konfliktus, kur meklēt 
palīdzību savu sasāpējušo jautāju-
mu risināšanā. Šajā kontekstā ļoti 
aktuāla ir Ābeļu pamatskolas psi-
holoģes Violetas Tuņķeles vadītā 
Uzvedības un saskarsmes pulciņa 
darbība. Galvenais akcents tiek 
likts uz bērnu emocionālo inteli-
ģenci. Pašlaik klātienē to apmeklē 
visi 1.–4. klases audzēkņi. "Nodar-
bības paredzētas klasei, un tajās 
mēs rotaļās, sarunās un citās aktivi-
tātēs mēģinām izprast un atbilstoši 
pieņemt savu un arī klasesbiedru 
rīcību, iemācāmies runāt par jūtām 
un teikt pozitīvo, uzmundrināt ci-
tam citu," stāsta pulciņa vadītāja.

Kā jūtas un ko domā skolēni, kas 
mācās attālināti, lasiet skolnieces 
Danas Danielas Zilveres, Žurnālisti-
kas pulciņa dalībnieces, rakstā!

Stāstniekiem labi panāku-
mi

Valsts izglītības satura centrs 
sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrī-
bas Folkloras komisiju un tradicio-
nālās kultūras biedrību „Aprika” 
rīkotā stāstnieku konkursa "Teci, 
teci, valodiņa" dalībniekiem Bet ti-
kām attālināti notikuši stāstnieku 
konkursi. Šogad pirmo reizi tie no-
tika video konkursu formā. Pavi-
sam finālam kvalificējies 91 stāst-
nieks. Konkursā piedalījās bērni 
un jaunieši līdz 23 gada vecumam, 
kuri interesējas par tautas mutvār-
du daiļradi un paši vēlas būt aktīvi 
stāstītāji dažādās ikdienas un svēt-
ku situācijās. Ābeļu pamatskolas 
stāstnieces Dita (2. klase), Luīze (6. 
kl.), Madara (8. kl.) Sēlijas pusfinā-
lā ieguvušas Lielās stāstnieces un 
laureātes titulu, kā arī godu startēt 
finālā, bet Kristiāna (6.  kl.) un Va-
nesa (9. kl.) – Lielās stāstnieces ti-
tulu. Ābeļu pamatskolas meitenes 
konkursam gatavoja skolotājas 
Iveta Bērziņa un Valda Bērziņa.

Lai ierobežotu vispasaules sērgas izplatīšanos, jāievēro dažādi 
nosacījumi. Ābeļu pamatskolā klātienes apmācības klases izvietotas pa 

lielākajām telpām, bet mūzikas klase iekārtota vestibilā.

Svētki. Svētki? Svētki!

Tradīcijām jāturpinās! Arī šogad Ābeļu skolas audzēkņi devās ikgadējā 
Lāčplēša dienas skrējienā. Šogad gan – ne visi kopā, 

bet gan katra klase atsevišķi.

Novembrī skolā atzīmēti divi 
Latvijai nozīmīgi svētki. Tradīcijām 
jāturpinās, tāpēc arī šogad noti-
ka tradicionālais Lāčplēša dienas 
skrējiens. Šoreiz – katra klātienē 
apmācāmā klase skrēja atsevišķi. 
Pirms starta sporta skolotāja Tat-
jana Donāne teica iedvesmojošus 
ceļavārdus, kas varbūt pārdomās 

iegrimušajiem bērniem pirmos so-
ļus darīja gausākus, taču pavisam 
noteikti motivēja veikt distanci līdz 
galam. Mēs katrs varam būt varo-
nis. Nevajag karu vai citu lielu ne-
laimi, lai par tādu kļūtu. Varonības 
aizsākumi meklējami sirdī, spējā 
pārvarēt grūtības un sevi!
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Ābeļu pamatskolēni par attālinātajām mācībām
Sakarā ar COVID-19 vīrusa izpla-

tību Latvijā visās skolās vecāko kla-
šu skolēniem ir noteiktas attālinā-
tās mācības, arī Ābeļu pamatskolā. 
Lūdzu vairākus skolasbiedrus at-
bildēt uz dažiem jautājumiem par 
šo mācību metodi. Jāteic – viņu 
domas ir līdzīgas.

Kā labāk patīk mācīties – šādi vai 
klātienē?

Visi kā viens atbildēja, ka labāk 
mācīties klātienē, jo attālināti ir 
grūti apgūt jauno mācību mate-
riālu. Šā iemesla dēļ, klātienē mā-
coties, atzīmes varētu būt labākas.

Vai spēj saplānot savu mācību 
dienu?

Daļa atbildēja, ka spēj un tiek 
visam līdzi, bet ir jāuzsver tas, ka 
šādas atbildes galvenokārt sniedza 
skolēni līdz 7. klasei. Vecāko klašu 
skolēni atbildēja, ka mācību dienu 
saplānot ir ļoti grūti, jo ir daudz kas 
uzdots, kā arī jāpaspēj pievienoties 
tiešsaistes stundām noteiktajos 
laikos.

Vai ir pietiekams tehnoloģiskais 
nodrošinājums mācībām attālinā-
ti?

Ar tehnoloģisko nodrošinājumu 

viss esot kārtībā.
Vai ir motivācija mācīties?
Atbildot uz šo jautājumu, atbil-

des dalījās. Ir skolēni, kas atbildēja, 
ka ir motivācija strādāt, ir daļa, ku-
riem vairs šīs motivācijas nav. Kādēļ 
tā? Vairākums atbildēja, ka ir blakus 
lietas, kas novērš domas no mācī-
bu darba, ka, neesot skolā, grūtāk 
koncentrēties mācībām. Daļa ap-
vaicāto arī neizprot dažu skolotā-
ju prasības – ja neesmu klasē, tad 
kāpēc tieši tad man tieši tas un tas 
jādara? Arī tas mazina motivāciju 
mācīties.

Jāsecina, ka kopumā attālinā-
to mācību stundu dēļ skolēniem 
ir kļuvis grūtāk pievērsties mācī-
bām. Galvenokārt tāpēc, ka mājās 
ir dažādas blakus lietas, kas traucē 
vairāk pievērsties mācību darbam. 
Iespējams, motivāciju mācīties ma-
zina arī tieša kontakta ar skolotāju, 
kāds tas ir klātienē, trūkums.

Dana Daniela Zilvere,
Ābeļu pamatskolas 

Žurnālistikas pulciņš

Protams, tika atzīmēta arī Latvijas dzimšanas diena.

Par godu Latvijas Valsts proklamēšanas dienai skolotāji kopā ar skolē-
niem iededza sveces.

Bet kur tad Ziemassvētku gaidīšana? Gan skolā, gan pirmsskolas grupā 
Brodos izveidoti gaumīgi svētku rotājumi un bērniem, kuri mācību iestā-
des apmeklē, radīta svētku noskaņa. Un, kā man pačukstēja Ziemassvētku 
vecītis, viņam ir šis tas padomā, lai skolasbērni saņemtu savas dāvaniņas...

Šis gads mums pagājis vīrusa ēnā. Taču svētki ir svētki. Tie jāsvēta. Vismaz 
sirdī esot ar saviem mīļajiem. Īstajiem vai izsapņotajiem. 

Priecīgus visiem svētkus!

Valdis Aleksandrovs, Juris Gaigals

noslēdzies foto konkurss “mājās - latvijā”
Kaut gan šogad valsts svētkus nācās pavadīt 

nedaudz citādāk- bez krāšņiem salūtiem, bez 
Lāčplēša gājieniem, bez kolosāliem koncer-
tiem- tas nenozīmē, ka tie nebija tikpat sirsnīgi 
un patriotiski kā parasti. Par godu valsts svēt-
kiem Sēlijas prasmju muzejs izsludināja foto 
konkursu “Mājās- Latvijā”, kurā dalībnieki līdz 
20.novembrim varēja iesūtīt fotogrāfiju, kurā 
attēlots, kā viņi pavadījuši šogad svētkus, atro-
doties mājās.

  Kopā tika iesūtītas 12 fotogrāfijas. Tās tika 
publicētas muzeja Facebook lapā, kur no 21.no-
vembra līdz 25.novembra jebkurš varēja par 
tām nobalsot. Apkopojot balsis, varējām ap-
sveikt pirmo 3 vietu ieguvējus:

1. vieta - Iluta Tauriņa (109 balsis);

2. vieta - Maija Leišavniece (59 balsis);
3. vieta - Rita Timofejeva (40 balsis).
Pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar au-

duma somām ar Jēkabpils novada Slates rakstu, 
Sēlijas prasmju muzeja blociņu un pildspalvu 
un citiem pārsteigumiem.

Paldies visiem dalībniekiem par dalību! Vi-
sas fotogrāfijas vēl joprojām var aplūkot Sēlijas 
prasmju muzeja Facebook lapā. Tiekamies nāka-
majos konkursos!

 
Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzeja 
vadītājas v.i. Eva Sēle

Foto: Rita Timofejeva, Santa Brovacka
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projekta “darbojamies, līdzdarbojamies!” ietvarā 
jaunieši realizējuši iniciatīvas

Viss sākas ar cilvēku un viņa 
vēlmi darboties, tādēļ apmācības 
“Darbojies, līdzdarbojies!”  domā-
tas tiem, kuri paši vēlas darboties  
ne tikai domu līmenī, bet arī prak-
tiski, realizējot kaut vai nelielas 
līdzdalības aktivitātes savā vidē. 

Jaunieši noticēja savām spējām 
realizēt projektus, kaut laiks, nauda 
un cilvēkresursi ierobežoti. 

Ja projektu darbnīcās apguvām 
teoriju, pēc tām laiks iniciatīvu rea-

lizēšanai un tās tikai divas nedēļas. 
Iniciatīvas tika realizētas Krustpils 
un Jēkabpils novados, katrā pa 
divām. Ja dažas idejas nedaudz 
līdzīgas, tad katra iniciatīva tika 
realizēta citādi. Iesaistot tajā citus 
jauniešus, pedagogus, NVO sekto-
ra pārstāvjus, jauniešu speciālistus, 
vecākus un lēmumu pieņēmējus. 

Jēkabpils novadā jauniešu reali-
zētās iniciatīvas: katram sava ‘’Taši-
ņa’’, kur jaunieši iegādājās šujmašī-

nas, audumu un šuva ekoloģiskus 
iepirkumu maisiņus, ko dāvināt 
vietējiem iedzīvotājiem. Noķer 
sajūtas ‘’Dignājas Paradīzē’’ – pie 
Dignājas pamatskolas izveidota 
tīkla šūpoļu jauniešiem un skolas 
ciemiņiem. Lai šo projektu varētu 
realizēt tādā apjomā, kā jaunieši 
bija izdomājuši Jēkabpils novada 
pašvaldība piešķīra papildus finan-
sējumu. PALDIES!

Krustpils novadā – Jauniešu 
tīklošanās (tikšanās) vietas izveido-
šana Kūku pagastā, kur izvietotas 
velo novietnes un soliņi ar puķu 
kastēm un jauniešu atpūtas vietas 
ar ugunskura vietu un tīklu šūpo-

lēm ‘’Līgo parkā’’ Atašienes pagas-
tā.  Arī šajos pagastos pašvaldību 
pārstāvji iesaistījās un bija atbalsts 
jauniešiem. 

Paldies, ka noticējāt, uzklausījāt 
un atbalstījāt!

Projekts Nr. 2020.LV/NVOF/
MIC/061/30 "Darbojamies, līdzdar-
bojamies!" tiek īstenots ar Sabied-
rības integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekta kopējās izmak-
sas ir 5095.20 EUR.

Mārīte Pole, 
biedrības “Silta sirds” 

valdes locekle

fotogrāfiju konkurss “mans adventes vainags”
Klāt adventes laiks. Lai arī šo-

gad lielāko daļu laika mēs esam 
pavadījuši mājās, ar ģimeni 
klusumā, šis Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks ir un paliek miera, 
gaišuma un skaistu emociju 
pilns. Lai katrā mājā ienāk gais-
mas stariņš, lai katrā mājā ienāk 
radošums un mīlestība. Kopā 
būšana mudina uz radošām 
domām, tāpēc aicinājām kopīgi 
mājās izveidot savu adventes 
vainagu. Ikviens varēja apdo-

māt, kāpēc tieši šāds vainags 
ir sanācis, ka īpašs ir vainagā, 
kas ir tā odziņa. Savs veikums 
bija jānofotografē un jānosūta 
uz e-pastu jl@jekabpilsnovads.
lv līdz šī gada 9.decembrim, kā 
vēstules tēmu norādot FOTO-
GRĀFIJU KONKURSS. 

No 10. decembra līdz 23. 
decembrim Jēkabpils novada 
jauniešu www.facebook.com 
kontā notiek balsošana, kurā 
tiks noskaidrots, kurš vainags 

ir skatītāju favorīts. 24. decem-
brī, Ziemassvētku priekšvaka-
rā, tiks paziņoti uzvarētāji, un 
uzvarētājs tiks pie veicināšanas 
balvas. 

Lai skaists, sirsnīgs un patīka-
mu emociju bagāts šis laiks!

Jēkabpils novada jaunatnes 
lietu speciāliste 

Anatasija Krasutina
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pagarināts trūcīgo un maznodrošināto izziņas 
termiņš līdz 2021. gada beigām

Saskaņā ar Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likuma 
normām trūcīgas un maznodroši-
nātas ģimenes (personas) izziņas   
derīguma termiņš ir uzskatāms 
par pagarinātu līdz 2021. gada 31. 
janvārim.

Termiņa pagarinājumu jau pa-
vasarī noteica grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumā. Tie paredz, ka izsnieg-
tās trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) izziņas   de-
rīguma termiņš ir uzskatāms par 
pagarinātu uz ārkārtējās situācijas 
laiku un vienu kalendāra mēnesi 
pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Papīra formātā izziņas no jauna 
nav jāizsniedz. Ja sociālais dienests 
ir pagarinājis derīguma termiņu, 
līdz 2021. gada 31. janvārim ir derī-
gas jau izdotās izziņas. Personas ar 
iepriekš izsniegto izziņu var doties 
uz ārstniecības iestādi, pēc pārti-

kas un higiēnas preču komplek-
tiem un citur, kur nepieciešama 
šāda izziņa.

Cilvēki, kuri saņem valsts vai 
pašvaldības apmaksātus   sociālās 
aprūpes un/vai sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus kā trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas, var 
turpināt saņemt šos pakalpojumus 
arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās 
ārkārtējās situācijas laikā personai 
beidzas trūcīgas vai maznodro-
šinātā statusa derīguma termiņš. 
Pakalpojuma sniedzējam ir iespē-
jams sazināties ar klienta pašvaldī-
bas sociālo dienestu un pārliecinā-
ties par izziņas derīgumu.

LM atgādina, ka trūcīgā un maz-
nodrošinātā statuss dod tiesības 
ģimenei (personai) saņemt valsts 
un pašvaldības noteikto atbalstu 
un atvieglojumus.

Ja persona ir atzīta par trūcī-
gu, tai ir tiesības turpināt saņemt 

atvieglojumus veselības aprūpes 
sistēmā:

– nav jāmaksā pacienta iemak-
sa, saņemot valsts apmaksātus ve-
selības aprūpes pakalpojumus;

– nav jāmaksā pacienta līdz-
maksājums par vienā stacionēša-
nas reizē veiktu ķirurģisko operā-
ciju;

– saņemot valsts kompensēja-
mos medikamentus līgumaptie-
kās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek 
atbrīvotas no valsts nekompensē-
tas daļas samaksas un maksas par 
recepti.

Personām, kuras atzītas par trū-
cīgām vai maznodrošinātām ar ie-
nākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku 
mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalstu – pārtikas pre-
ču un pirmās nepieciešamības pre-
ču komplektus, ko nosaka Ministru 
kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām ar 
pašvaldības noteikto ienākumu lī-
meni, ir tiesības:

–   saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu atbilstoši 
likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajam;

– saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību atbilstoši Valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības 
likumā noteiktajam;

– pretendēt uz atbrīvošanu no 
tiesas izdevumu atmaksas (lēmu-
mu par atbrīvojumu, vērtējot per-
sonas ienākumus, pieņem tiesa) 
atbilstoši Civilprocesa likumā no-
teiktajam;

– tiesības saņemt elektroener-
ģijas pakalpojumu par samazinātu 
cenu atbilstoši Elektroenerģijas tir-
gus likumā noteiktajam.

Labklājības ministrija

Higiēnisko sejas masku izdale 
mazaizsargātām personām

Jēkabpils novada pašvaldībai 
valsts ir piešķīrusi individuālos aiz-
sardzības līdzekļus – daudzkārt lie-
tojamas maskas (mazgājami mutes 
un deguna aizsegi).

Sejas maskas varēs saņemt ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas, kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas  ģimenes (perso-
nas) statuss.

Sākot ar 16. novembri   minē-
tās personu grupas   var saņemt 
maskas Jēkabpils novada pagastu 

pārvaldēs pie   sociāla darbinieka. 
Lūdzam sazināties ar sociālo darbi-
nieku telefoniski un vienoties par 
tikšanas laiku.

2020. gada novembrī izsniegtās 
maskas ir paredzēta tikai viena kat-
rai mazaizsargātajai personai, ot-
ras maskas izdale tiks veikta 2020. 
gada decembrī.

Sociālā dienesta 
vadītāja L.Zeltiņa

kultūras ministrijas atbalsts 
vērtīgo grāmatu iepirkumam

Ņemot vērā nepieciešamību 
atbalstīt gan krīzes skarto grāmat-
niecības nozari – grāmatu autorus, 
ilustratorus un tulkotājus, gan kva-
litatīvi papildināt Latvijas publisko 
bibliotēku krājumus ar augstvēr-
tīgiem pēdējo gadu izdevumiem, 
Latvijas valdība 2020. gada 16.jū-
nijā pēc Kultūras ministrijas (KM) 
izstrādāta rīcības plāna lēma pie-
šķirt finansējumu 300 000 EUR ap-
jomā no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu 
iepirkuma programmas publiska-

jām bibliotēkām īstenošanai.
Lai grāmatu iepirkuma proce-

dūras rezultātā respektētu katras 
bibliotēkas individuālās krājuma 
komplektēšanas vajadzības un 
izstrādāto profilu, kā arī izvairītos 
no dubulteksemplāru nonākša-
nas bibliotēku krājumā, publisko 
bibliotēku darbinieki izteica vēlmi 
iesaistīties grāmatu nosaukumu un 
eksemplāru skaita izvēlē.

Jēkabpils novada bibliotēkas 
novembra beigās un decembrī 
saņēma 260 grāmatas par 2352,16 
EUR.

Jēkabpils novads

Ābeļu bibliotēka 42 382,35

Dignājas bibliotēka 12 93,85

Dunavas bibliotēka 36 368,31

Kalna bibliotēka 42 402,21

Leimaņu bibliotēka 47 388,78

Rubeņu bibliotēka 39 358,55

Zasas bibliotēka 42 358,11

Kopā 260 2352,16

Šajā laikā novērtēsim doto ie-
spēju lasīt jaunas, vērtīgas grāma-
tas. Sīkāk interesēties savās bib-
liotēkās ievērojot visus drošības 
pasākumus.

Līga Lācīte
Leimaņu bibliotēkas 

vadītāja
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Arvīds Klišāns Mūzikas dienās Dignājas 
skolā 1981. gadā

Jānim akurateram pavisam drīz – 145

2021. gada 13. janvārī rakstniekam, aktīvam 
politiskam darbiniekam Jānim Akurateram 
- 145. Šajā rakstā vairāk par viņa darbošanos 
mūsu valsts labā. 

15. novembrī sadalītas “Lielā Kristapa balvas 
2020” kino mākslā. Visvairāk apbalvojumu saņē-
ma filma “Dvēseļu putenis” kuras sižets veidots 
pēc mūsu novadnieka Aleksandra Grīna romā-
na ar tādu pašu nosaukumu. 

“Dvēseļu putenis”, kurš iznāk 1933./34 g. ir 

spilgtākais, taču ne pirmais romāns, kurš vel-
tīts strēlnieku cīņām. Jau 1925. gadā iznācis cita 
mūsu novadnieka J.Akuratera literārais darbs 
“Ugunīgi ziedi”. Gan A.Grīns, gan J.Akuraters 
paši ir bijuši strēlnieki, un tieši autoru klātbūt-
ne aprakstītajos notikumos tiem piešķir īpašu 
māksliniecisku un dokumentālu vērtību.

Idejiska mērķa – neatkarīgas, kulturālas, 
nacionālas valsts Latvijas radīšana – vadīts, 
J.Akuraters ir iesaistījies politikā. Viņš ievēlēts 
un aktīvi darbojies Latviešu Pagaidu nacionā-
lajā padomē, vēlāk ievēlēts Tautas padomē un 
1918. g. 18. novembrī ir viens no 38 šīs organi-
zācijas locekļiem, kuri piedalās Latvijas valsts 
proklamēšanā  Rīgas pilsētas 2. teātrī (tagad – 
Nacionālais teātris). 

Jaunajā Latvijas valstī J.Akuraters ir Izglītības 
ministrijas Mākslas departamenta direktors, 
vēlāk – vietnieks, Nacionālā teātra dibinātājs, 
Radiofona direktors, laikraksta “Jaunākās Ziņas” 
redakcijas loceklis, Latvijas PEN kluba valdes 
priekšsēdētājs. 

Plaša, daudzpusīga ir J.Akuratera daiļrade, 
grūti atrast žanru, kurā viņš nebūtu rakstījis. Ne-
atkarīgajā Latvijā iznākuši 12 dzejoļu krājumi, 12 
sējumos kopoti raksti u.c.

J.Akuraters ir apbalvots ar 3 šķiras Trīszvaig-
žņu ordeni, viņš ir pirmais Tēvzemes balvas lau-
reāts rakstniecībā (1937.g.), viņa aktivitāte kul-
tūras un sabiedriskās dzīves jomās izpelnās ne 

tikai Latvijas valsts augstu novērtējumu, bet arī 
Francijas, Zviedrijas un Lietuvas atzinību. 

Un klusās istabās es eju,
Mirdz eglīte un gaisma māj,
Ap mani daudz ir mīļu seju
Un visas manas steigas stāj.

Un apsēstos es krēslā vecā,
Jau Klusu nakti dziedāt sāk:
Par Betlēmi reiz zvaigzne lēca…
Un senais miers man sirdī nāk.

Ak, mirdzat, sveces, mirdzat, zvaigznes,
Lai garam atkal gaisma smej
Un dievišķīgi sapņi aiznes
Mums dvēseli pāri pasaulei!

(Jānis Akuraters “Ziemas sapnis”, “Jaunākās Zi-
ņas” 1927. gada 24. decembrī)

Lai šis dzejolis ir sveiciens un laba vēlējums 
visiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

Ābeļu bibliotēkā no 4. līdz 29. janvārim būs 
skatāma izstāde “Novadniekam Jānim Akurate-
ram -  145”.

Sagatavoja: novadpētniece Ausma 
Bērziņa, Ābeļu bibliotekāre Ineta Survillo

Arvīds Klišāns - jubilārs

Mākslinieks dzimis 1934. gadā Kalupes pa-
gastā, bet 30-to gadi beigās Klišānu ģimene 
pārceļas uz Dignāju. Ģimenē arī ir otrs dēls 
Jānis, kurš ir ievērojams trompetists, LPSR No-
pelniem bagātais skatuves mākslinieks. Drīz 
vien Dignājas apkārtnē plaši pazīstams kļūst 
Arvīda tēva – Eduarda Klišāna vadītais pūtēju 
orķestris.

Pirmo muzikālo pieredzi ieguvis, spēlējot 

sava tēva vadītajā orķestrī Dignājā. 1955. gadā 
absolvē Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu 
un tālākais muzikālās izglītības ceļš jaunekli 
ved uz Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konserva-
torijas Jāņa Zicmaņa mežraga klasi. Vēl tikai 
mācoties, mākslinieks tiek uzaicināts strādāt 
Latvijas radio un TV simfoniskajā orķestrī. 
Arvīds ir apveltīts ar dabas dotu talantu un 
ārkārtīgām darba spējām. Sākas mērķtiecīgs 
darbs uz slavu un panākumiem.

Arvīds Klišāns no 1964. gada ir arī J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas pedagogs, no 
1988. gada – profesors, bet no 1992. Gada - 
Valsts profesors.

Mākslinieks ir sarakstījis grāmatu „Mežraga 
spēles skola”. Viņš ir arī Vispasaules Mežragu 
asociācijas Goda biedrs. Koncertējis ar augs-
tiem panākumiem daudzās pasaules valstīs. 
1976. gadā piešķirts LPSR Tautas skatuves 
mākslinieka nosaukums, bet 1982. gadā LPSR 
Valsts prēmija.

Klišāns ir veicis ierakstus gan Latvijas radio 
un Latvijas TV, ierakstot ap 25 dažādiem kon-
certiem mežragam ar orķestri, un ap 70 mazu 
formu skaņdarbus septiņās platēs, 1997. gadā 
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arī CD.
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Mākslinieks ir unikāla parādība atskaņotāj-

mākslas vēsturē, kad mežradznieka stāžs gru-
pas simfoniskajā orķestrī sasniedz 46 gadus.

6. decembrī novadniekam, mežraga spēles 
izcilniekam, Arvīdam Klišānam aprit 86 gadi. 

Mūsu avīzē rubriku par Jēkabpils novada 
slavenībām, ar ko lepojamies ne vien Sēlijā  
un Latvijā, bet visā plašajā pasaulē, aizsākam 
stāstījumu par izcilu novadnieku, labāko mež-
radznieku mūsu valstī, Arvīdu Klišānu, kurš iz-
audzis tepat līdzās pie Daugavas. Uz Dignājas 
pagastu Kalupes ģimene pārcēlās, kad Arvī-
dam bija vien 5 gadiņi. 

Arvīda tēvs Eduards Klišāns pašmācības 
ceļā bija apguvis pūtēju orķestra mūzikas 
instrumentu spēles burvīgo skanējumu. Tā-
pēc nav brīnums, ka visi četri Klišānu bērni 
(Arvīds, Jānis, Ruta un Gunārs) bija muzikāli. 
Divi no dēliem, Arvīds un Jānis, vēlāk kļuva 
slaveni gan Latvijā, gan aiz robežas. Jānis- sla-
vens Latvijas trompetists, Arvīds – Vissavienī-
bas mežradznieku konkursa laureāts, Latvijas 
tautas skatuves mākslinieks, republikas Valsts 
prēmijas laureāts, Latvijas Tautas skatuves 
mākslinieks, republikas Valsts prēmijas lau-
reāts, ilggadējs Nacionālā simfoniskā orķestra 
mežragu grupas koncertmeistars (kopš 1954. 
gada), profesors. 

Kaut gan brālis Gunārs un māsa Ruta ne-
kļuva par slaveniem mūziķiem, tomēr viņu 
muzikalitāte dignājiešiem nav bijusi sveša, jo 
Gunārs muzicēja Dignājas pūtēju orķestrī, bet 
Ruta spēlēja akordeonu deju vakaros. 

Arvīda vērtīgākā bērnības mantiņa bija tē-
tuka, Dignājas pūtēju orķestra vadītāja taure: 
“Tā kā brīnums, spīdēja un laistījās. Zēns vēl 
šūpulī mēdza paspaidīt mazās taures podzi-
ņas, mēģināja iepūst tajā, bet līdz muzikālajai 
skaņai pagāja gadi rotaļās un bērnu darbiņos 

un nedarbiņos. Ja vajadzēja māmulītei Olgai 
palīdzēt ravēt dārzu vai puķu dobes, tad Ar-
vīds labāk gan lavījās visur līdzi tēvam, gan 
uz pūtēju orķestra saspēlēm kolhoza klubā, 
gan talkām kaimiņos. Māmulīte vien rokas 
noplātīja, sakot: “Tak tas puika kā apsēsts ar 
mūziku. Vai tad netiek ar “veco”, kas augus va-
karus spēlē un nedēļas nogalēs skrien pa iz-
rīkojumiem?” Māmulīte Olga parūca, parūca, 
bet sirdī jau lepojās, ka vismaz viena lieta, kas 
dēlu aizrauj un notur no citām bērnu palaid-
nībām. 

Mācības Arvīdam Dignājas –Ģipterānu 
skolā paskrēja kā vēja spārniem, kad jau bija 
jādomā, kurp tālāk doties. Citi klasesbiedri 
āva kājas uz dažādām profskolām. Arvīdam 
šķita, ka ir tik labi tepat mājās, ka varētu dzīvot 
un spēlēt tēva pūtēju orķestrī mūžīgi. Bet tē-
vam bija savi nodomi dēla izglītošanā. Tāpēc 
ceļš veda pāri Daugavai uz Līvānu vidusskolu, 
lai vēl vakaros varētu pārskriet mājās un do-
ties uz orķestra saspēlēm, kur tēvs bija iesais-
tījis gandrīz vai visus tuvākos kaimiņu puišus. 
No dažām kaimiņu mājām orķestrī spēlēja pat 
vairāki brāļi.

Arvīds jau 12 gadu vecumā perfekti spē-
lēja pēc tēva nošu grāmatām. Bija apgūta 
jau trompetes tenora un alta spēle, bet par 
mežraga spēlēšanu pat sapnī nenosapņots, 
jo tēva orķestrī tāda jau nemaz nebija. 

Pēc vidusskolas absolvēšanas, kad tēvs dēlu 
aizveda uz Jāzepa Mediņa mūzikas vidussko-
lu Rīgā, Arvīds iestājeksāmenā spēlēja tenoru. 
Uzņemšanas komisijas loceklis mežradznieks 
Jānis Zicmanis saprata, ka šim jauneklim lūpu 
un zobu konstrukcijas ir kā radītas mežraga 
spēlei. Tā, pašam nemaz negribot, Arvīds tika 
uzņemts J. Zicmaņa mežraga klasē. Varbūt, ka 
tā bija Arvīda lielā laime, jo kas to zina, vai ar 
citu instrumentu būtu tik augstu panākumu 
slieksnis un lidojums slavas orbītā. 

Man gan, kā bijušajai kaimiņienei, pazīstot 

Arvīdu un viņa milzīgās darba spējas un paš-
atdevi augstajai mūzikas mūzai, šķiet, ka jeb-
kurš cits instruments viņa rokās ļauj aizvest 
klausītājus pāri jebkurai ikdienībai, pierastajai 
dzīves rutīnai.

Arvīda Klišāna mežraga spēle ir tik izcila, ka 
tajā dvēseles baudījumu gūst katrs, pat tas, 
kam šķiet, “zilonis” uz auss ir uzkāpis un no 
mūzikas itin neko nesaprot. 

Klausoties Arvīda mežraga melodijās, mēs 
nokļūstam teiksmainajā Sēlijas senatnē, kur 
Daugavas zaļais krasts ziedošajos ievu līčos 
vilināt vilina uz teiksmainu dzīves un dabas 
apceri. 

Skaņas uzmundrina aut kājas un doties 
mežā vai purvājā iekšā lai sastaptos aci pret 
aci ar brūno lāci vai stalto alni, kas mielojas ar 
koku jaunajiem pumpuriem, ar zaķu ģimeni, 
kura no katra troksnīša laižas meža biezoknī 
iekšā.  

Mēs, lauku cilvēki, ļoti labi zinām, ka tādas 
patiesi uzrunājošas ainas ar skaņu daudzvei-
dību var uzburt tikai tas, kas pats ir līdz matu 
galiem dabas daiļumā iekšā. 

Ja Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar pirmo 
numuru bija Dignājā dzimušais Jānis Akura-
ters, tad nav nekāds brīnums, ka arī slavenais 
mūzikas meistars Arvīds Klišāns, kas muzicē-
dams ir apbraucis pasauli no abām pusēm 
(kā viņš pats reiz izteicies), ir šī ordeņa cienīgs 
ieguvējs. Šiem abiem cilvēkiem pati daba 
ir ielikusi šūpulī milzīgus talantus, perfektu 
muzikālo dzirdi un spēju dabas skaistumu 
pārvērst literārajos vai muzikālajos darbos. 
Mēs vienmēr esam bijuši ļoti lepni ar saviem 
talantīgajiem novadniekiem, kuri ar Sēlijas 
vēju un mežu šalkām dvēselē, Latvijas vārdu 
spodrinājuši visā plašajā pasaulē. 

Inta Stroža, novadpētniece Dignājā
Sagatavoja: Dignājas bibliotēkas 

vadītāja Dace Grigorjeva

pozitīvs pārsteigums adventes laikā
Ir pirmā Advente. Uz galda aizdedzu pirmo 

sveci un domās savienojos ar saviem mīļa-
jiem un tuvajiem. Pa sapņu tiltiņu aizceļoju 
uz tiem tālajiem laikiem, kur realitātē vairs 
neaiziet. Tie ir gadi, kad iesāku savas kultū-
ras darbinieces gaitas Dignājā. Šajās klusajās 
atmiņu apcerēs mītot, atceros, ka jāieslēdz 
televizoru. Kāds brīnums, ka tālraidē dzirdu 
vārdu Dignāja un redzu to, par ko tikko biju 
aizdomājusies. 

Raidījumā “100 g kultūras”’ rāda interviju 
ar Latvijas virsdiriģentu Mārtiņu Klišānu, kurs 
stāsta par saviem muzikālajiem pirmsāku-
miem, kad skolas brīvdienas tika vadītas pie 
vecmāmiņas Olgas un vectēva Eduarda Dig-
nājā. Rāda kādu arī ļoti senu ierakstu par seno 
Dignājas pūtēju orķestri, kuru vadīja Mārtiņa 
vecaistēvs. Ierakstā satiekos ar visiem bijuša-

jiem saviem pūtēju orķestra dalībniekiem un 
jūtos ļoti gandarīta. Man, kā reiz jaunībā, atkal 
ļauts caur ekrānu satikties ar veselu paaudzi 
vietējo muzikantu, kuru mūzikas pavadījuma 
arī man bija laime izdejoties gan Kr. Barona 
vārdā nosauktā kolhoza  kluba telpās, gan 
sporta laukumā pie skolas. Visvairāk kopā ar 
vecajiem muzikantiem ir bijis lemts vadīt ka-
pusvētkus, braukt kopā uz pagastu skatēm, 
organizēt dažādus svētkus ar orķestra dalību 
Dignājas parkā. No TV ekrāna pa atmiņu taku 
svētkos it kā mani sveic tie vīri, kas sen jau 
aizgājuši Mūžībā. Savu taurīti vicina Bružuku 
Alberts, smaidošs pretī nāk Zeiliņu Valfrīds, 
Žikaru Juris un Elksnītis Jānis, sveicinot sit 
saujā vadītājam Eduardam Klišānam. Ekrānā 
pavīd Gunāra, Jāņa, Arvīda un māmulītes Ol-
gas Klišānu mundrie sveicieni. 

Sveicienus sūtu bijušajiem orķestra da-
lībniekiem: Stūrniekam Vitālijam, Ģeidānam 
Gunāram, Ragainim Mārim un Šakovskim 
Jānim. 

Šī tikšanās ekrānā man ir bijusi vislabākā 
dāvana šajā Adventes laikā, kas manu vientu-
lību izkliedēja un iecēla saulītē, kuras tagad 
tik ļoti pietrūkst. Šis laiks agrāk gan saistījās 
ar sniega kupenām, ragaviņām un Adventes 
vainaga vīšanu ar vecmāmiņu Annu. 

Lai visu šo cilvēku piemiņa nebeidz mir-
dzēt caur spožajām zvaigznēm!

Sveicu visus savus bijušos pašdarbniekus, 
kolektīvu vadītājus, darba kolēģus tuvojošos 
Ziemassvētkos. 

Inta Stroža, novadpētniece, bijusī 
Dignājas kultūras darbiniece
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Rokdarbi Ābeļu tautas namā
Līdz 22. decembrim darba die-

nās no plkst. 9.00  -  plkst. 14.00 
Ābeļu tautas namā skatāma pulci-
ņa “Bitītes” rokdarbu izstāde. 

Šobrīd aktuālās sejas maskas,  
skatāmi pulciņa „Bitītes” rokdarbu 
ekspozīcija. Siltas un rakstainas/
vienkrāsainas zeķes un cimdi, ple-
cu lakati un šalles, tamborēti eņ-
ģeļi – eglīšu rotājumi, smalkas se-
dziņas, konfekšu rūķi, pītas jostas 
un grāmatzīmes, zīdaiņu zābaciņi, 
medus un glīti dažāda izmēra grozi 
ir tikai daļa no tā, ko var ieraudzīt 
rokdarbu pulciņa “Bitītes” vadītāja 
Maijas Miezes organizētajā izstādē.

Izstādē ir pārstāvēts ne tikai pul-
ciņa rokdarbnieču veikums, bet arī 
Ābeļu pagasta iedzīvotāju darinā-
jumi. Maijas kundze atzīmē katru 
dalībnieku un, lai gan katrs ir strā-
dājis dažādus darbiņus, šoreiz pie-
min pāris īpaši mīļus darinājumus:

Maija Mieze – pītās jostas, sejas 
maskas,

Marija Mazure – sejas maskas, 
lakati,

Zenta Hohlova – lakati,
Irēna Orlova – pirkstainie cimdi,
Airita Mieze – tautiskās zeķes, 

cimdi, mazuļu zābaciņi,
Gunta Avotiņa – cimdi, zeķes,
Zita Dābola – tamborētas snieg-

pārsliņas, sedziņas,
Ārija Lode – cimdi mežģīņraks-

tā,
Zina Skudra – pītas grāmatzī-

mes,
Austra Razujeva – dažādi adīju-

mi,
Rita Bartkeviča – zeķes, cimdi,
Zina Bodrova – šalles, cepures,
Gundars Velviks – pīti grozi,
Jānis Brūvers – medus.
Ierastās tradīcijas rokdarbu pul-

ciņa “Bitītes” dalībnieces nelauž. 
Kā katru gadu pirms Ziemassvēt-
kiem sarūpē dāvanas – cimdus 
un zeķītes - Ābeļu pamatskolas 
vienpadsmit 1. klases skolniekiem 
un audzinātājai. Un ar sagatavo-
tām saldumu paciņām iepriecina 
deviņus Ābeļu pagastā reģistrētos 
iedzīvotājus, kas šobrīd atrodas da-
žādos pansionātos.

Inga Dombrovska,
Kultūras pasākumu 

organizatore Ābeļu pagastā

leimaņu pagasta pienotavas

Šī gada novadpētniecības 
izstāde Leimaņu Tautas namā 
ļauj ielūkoties pagasta teritori-
jā kādreiz bijušo pienotavu un 

krejotavu darbībā, pirmsāku-
mos tā bija daļa no lielā Biržu 
pagasta līdz tā sadalīšanai un 
likvidēšanai 1949. gadā.

Leimaņu pagasta teritorijā 
darbojās divas piensaimnieku 
sabiedrības: Biržu- Bērzgala 
(dibināta 24.08.1922), kura savu 

pienotavu Leimaņos sāka celt 
1926.gadā  un Biržu – Mežgala 
(dibināta 3.04.1930), kurai bija 
vairākas ēkas, bet pēdējo tā 
sāka celt 1939.gadā. Par šo kād-
reiz cēlo, bet tagad pamesto 
ēku darbību liecina vairs tikai 
fotoattēli, arhīvu dokumenti, 
laikrakstu slejas un cilvēku at-
miņas. Tas viss aplūkojams pla-
šā izstādē. Tāpat kā iepriekšējo 
izstāžu materiāli: par Leimaņu 
Tautas namu, pagasta skolu 
vēsturi, kolhozu laikiem uc., 
arī šie, iepriekš sazinoties, būs 
pieejami Leimaņu bibliotēkā. 
Tā kā izstādes atklāšanas pa-
sākums šoreiz izpaliks, paldies 
par palīdzību tās sagatavošanā 
Līgai Lācītei, Ingrīdai Puķītei, 
Aijai Indriksonei un visiem, kuri 
dalījās atmiņās un piedāvāja fo-
togrāfijas.
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ziemassvētku ticējumi
Ziemassvētki tautas tradīcijās ir 

gaismas, auglības un cerību svēt-
ki. Kad tīruma darbi bija apdarīti, 
ļaudis varēja atvilkt elpu, stāstot 
teikas, pasakas, minot mīklas, strā-
dājot rokdarbus un pošoties svēt-
kiem.

Gatavošanās svētkiem nozīmē-
ja mājas tīrīšanu, alus brūvēšanu, 
pīrāgu cepšanu, rotājumu gatavo-
šanu un svētku drēbju gādāšanu. 
Ziemassvētki senajiem latviešiem 
saistījās arī ar ķekatām un masku 
gājieniem. Un tad vēl zīlēšana, 
laimes liešana, dziesmas, rotaļas 
un mielošanās pie bagātīgi klāta 
galda.

Piedāvāju iespēju ielūkoties 
Ziemassvētku ticējumu izlasē, kurā 
aptverta nākotnes, darba un ražas, 
laimes, veiksmes un veselības, dar-
ba, naudas un mīlestības tematika.

Nākotne
Pastāv ticējumi, ka dūšīga ēša-

na Ziemassvētkos nākamajā gadā 
veicina veselību un labu ražu. Tā-
pēc pat mājkustoņiem dod labāku 
ēdamo. Arī ēdieniem ir simboliska 
nozīme: turību un laimi tuvina ap-
ēsts cūkas šņukurs, „apaļie ēdieni” 
– zirņi, pupas, sklandu rauši; putrai-
mu desu apaļie līkumi tiek uzskatīti 
arī par saules un gada simbolu.

Zem traukiem uz galda saliek 
maizi, atslēgu, gredzenu, naudu, 
smiltis un ļauj katram paņemt sa-
vējo. Kas izvelk maizi — būs pār-
ticis, atslēgu — būs saimnieks, 
gredzenu — apprecēsies, naudu 
— kļūs bagāts, smiltis — viss izjuks, 
kā uz smiltīm būvēts.

Ziemassvētku rītā jāceļas agri, 
lai visu gadu varētu agri celties.

Ziemassvētkos vajag deviņas 
reizes ēst, tad būs 

b a -

gāts gads.
Ziemassvētku vakarā jātur mai-

ze, sāls un uguns uz galda, tad nā-
kamais gads būs svētīgs.

Kādas ir 12 naktis pēc Ziemas-
svētkiem, tādi esot nākamie 12 
mēneši.

Ja Ziemassvētku rītā mājā pir-
mais cilvēks, kas ienāk, ir vīrietis, 
nākamais gads būs laimīgs, ja sie-
viete – nelaimīgs.

Daba, raža
Ziemassvētki ir auglības svētki, 

tādēļ Ziemassvētku sestdienā jāēd 
un jādzer līdz pulksten divpadsmi-
tiem, tad būs auglīga vasara.

Ja Ziemassvētkos ir sniegpute-
nis, nākamgad būs daudz medus.

Zaļi Ziemassvētki dara baltas 
Lieldienas.

Vējaini Ziemassvētki sola daudz 
koku augļu.

 Ja pirmo Ziemassvētku vakarā 
pie debesīm daudz zvaigžņu, tad 
nākošā vasarā būs daudz sēņu.

Ziemassvētku vakarā dārzā jā-
danco un jādzied, tad no tā aizies 
kurmji.

Laime, veiksme, veselība
Ziemassvētku vakarā va-

jag visas lampas sadegt, lai 
Laimīte redzētu, kur staigāt. 
 Ziemassvētku naktī svešinieki nav 
jāpatur mājā.

Ziemassvētku vakarā jātur 
maize, sāls un uguns uz galda, 
tad nākamais gads būs svētīgs. 
 Lai veiktos darbi un arī citādi būtu 
izveicīgs, tad Ziemassvētku rītā 
pirms saules lēkta jāiekur uguns.

Kādas ir 12 naktis pēc Ziemassvēt-
kiem, tādi esot nākamie 12 mēneši. 
Cūkas šņukurs jāēd visai saimei, 
lai viss gads būtu svētīgs un nekā 
netrūktu.

Ziemassvētku vakarā jāskrien 
basām kājām trīsreiz mājai ap-

kārt, lai nesāp zobi.
Ziemassvētku vakarā 

ēdot nedrīkst pirkstus 
laizīt, tad tos bieži pār-
griež.

Ja pirms Ziemas-
svētkiem ir pute-
nis, tad būs labs 

gads. Ja nav, nekas 

labs nav gai-
dāms.

Ziemassvētkos 
jāapēd visi zirņi: cik 
neapēstu zirņu, tik ne-
izraudātu asaru.

Darbs, nauda
Ziemassvētku vakarā deviņas 

reizes jāēd un galdā jābūt div-
padsmit ēdieniem: cūkas šņukurs, 
cūkas vai zoss cepetis, šmorētas 
ribiņas, sutināti kāposti, pelēkie zir-
ņi, speķa pīrādziņi, grūdenis, koča, 
cepta zivs, plātsmaize, piparkūkas.

Ziemassvētku vakarā ātri jā-
beidz darbi, lai darbi labi veiktos 
visu gadu.

Pirmajā Ziemassvētku rītā ir jā-
sargā bērni, lai tie neaizskrietu uz 
kaimiņiem, jo tad darbs neveico-
ties.

Kas Ziemassvētku rītā pirmais 
pieceļas, tas visu gadu ies pirmais 
ar darbiem priekšā.

Ziemassvētkos vajag ēst daudz 
zirņu – tad būs daudz naudas.

Ziemassvētkos nedrīkst visu 
naudu iztērēt, lai nākamajā gadā 
netrūktu.

Lai būtu daudz naudas ,tad 
Ziemassvētku vakarā  melns kaķis 
jānes ap baznīcu.

Ja Ziemassvētku naktī ēd pupas 
un zirņus, tad būs daudz naudas.

Mīlestība
Ziemassvētku nakti uzskata par 

brīnumu nakti, kad var pareģot 
precības; secināt, no kuras puses 
precinieki brauks.

Ziemassvētku vakarā jālej bļodā 
ūdens, jāiepilina divi pilieni sveču 
tauku un jāsamaisa. Ja pilieni saiet 
kopā, tad pāris apprecēsies, ja ne, 
tad izšķirsies.

 Ziemassvētku vakarā meitas 
nes malku uz istabu, ja pagales pa 
pārim, tad drīz apprecēsies, ja ne-
pārī, tad ne.

Kura meita grib precēties, tai 
Ziemassvētku rītā jāizslauka is-
taba, jāizber mēsli ārā, uz tiem 
jānostājas un jāiesaucas: „Ū, ū!” 
Kurā pusē suns ieriesies, no tās 
puses nāks izredzētais tautas dēls. 
 Ja meita redz Ziemassvētku naktī 
sapnī kādu puisi viņai kreklu pa-

snie-
dzam, tad tas 
būs viņas brūtgāns. Ja tāpat puisis 
redz meitu, tad tā būs viņa brūte.

Kad Ziemassvētku rītā suņi stipri 
rej, tad to gadu tai mājā būs kāzas.

Ziemassvētku vakarā nedrīkst 
uz bluķa sēdēt, tad visu gadu vec-
meitās būs jāpaliek.

Senajiem latviešiem ziemas 
saulgrieži bija zemkopju ieražu 
svētki, kuri saistījās ar gaismas at-
griešanos un ražas novākšanas 
visu lielo darbu padarīšanas svēt-
kiem. Tāpēc uz galda lika visu, kas 
izaudzēts un sabērts klētīs. Ja šo-
brīd šos svētkus vairāk saistām ar 
klusuma un miera svētīšanu, sen-
latviešiem tas bija līksmības pilns 
laiks.

Maģiskie deviņi ēdieni
Uz Ziemassvētku mielasta galda 

jābūt šādiem deviņiem ēdieniem:
• zirņiem un pupām, lai nebūtu 

jāraud;
• pīrāgiem, lai mūs vienmēr sa-

gaida jauni pārsteigumi;
• bietēm un burkāniem, lai turē-

tos veselība;
• piparkūkām, lai netrūkst mīles-

tības;
• apaļas formas mīklas cepu-

miem, lai mums apkārt būtu daudz 
saules;

• štovēti kāposti, lai pietiktu spē-
ka;

 putnu gaļa, lai gūtu labus panā-
kumus;

• zivis, lai vienmēr nauda turētos 
maciņos un cūkgaļa, lai neaptrūk-
tos laime

Obligāti uz galda jābūt maizei, 
sālim un ugunij, kas sola svētību 
nākamajam gadam. Galdu ne-
drīkst novākt visu Ziemassvētku 
nakti, lai nākamo gadu dzīvotu 
pārticībā.

(Informācija 
sagatavota,izmantojot 

interneta resursus)



2020. gada 16. decembris24 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

atskats uz notikumiem kultūrā Jēkabpils novadā 2020. gadā
Pavisam neilgs laiks ir atlicis līdz 

kārtējai gadumijai. 2020. gads, kurš 
viennozīmīgi paliks ikviena cilvēka 
atmiņā, ir bijis citādāks kā ierasts, 
un tieši tāpēc – tik īpašs. Šo gadu 
Jēkabpils novada Kultūras pār-
valdē iesākām ar lieliem plāniem. 
Gada laikā kopš Kultūras pārvaldes 
izveides bijām stabili nostājušies 
uz kājām, sastrādājušies, izvērtēju-
ši līdzšinējo darbību un sapratuši, 
ko un kā varētu uzlabot. Kā jau ie-
rasts, gadu iesākām plānojot pasā-
kumus visam gadam, taču ātri vien 
pienāca brīdis, kurā sapratām, ka ir 
laiks piebremzēt un apdomāties, 
jo tiek apdraudēts pats svarīgā-
kais – cilvēku veselība un dzīvība. 
Vīruss Covid-19, kurš strauji sāka 
izplatīties visā pasaulē, nonāca arī 
Latvijā, un kultūras nozare bija vie-
na no tām, kuras darbība tika iero-
bežota visvairāk.

Pašā gada sākumā, pirms ār-
kārtas situācijas izsludināšanas, 
paspējām satikties dažos pasāku-
mos Jēkabpils novada teritorijā. 
Ābeļu tautas namā un Kalna kul-
tūras namā tika svinēts 2020. gada 
sākums ar koncertiem un ballēm, 
norisinājās konkurss “J. Akuratera 
daiļradē sastopamo vērtību aktua-
litāte mūsdienās” novada bērniem 
un jauniešiem, Rubeņos notika 
tradicionālā amatierteātru saspēle 
“Kaimiņu būšana”. Februārī Ābeļos 
notika konkursa noslēguma pasā-
kums, Rubeņos norisinājās galda 
spēļu turnīrs. Dignājā viesojās leļļu 
teātris no Lietuvas, Zasā norisi-
nājās ikgadējais ziemas volejbola 
turnīrs, kā arī tradicionālais tautas 
deju kolektīvu sadancis “Pie Amo-
ra”. Kalna pagastā aicinājām uz Me-
teņdienas svinībām, bet Rubeņos 
– uz vieskoncertu. Norisinājās arī 
dažādas radošās darbnīcas, kino 
seansi un bija apskatāmas izstā-
des gan novada bibliotēkās, gan 
Sēlijas prasmju muzejā, gan nova-
da kultūras un tautas namos. Tika 
uzsākts arī novada zolītes čempio-
nāts. Martā Ābeļu tautas namā bija 
skatāma amatierteātra pirmizrāde, 
Dunavas kultūras namā norisinājās 
tradicionālais sieviešu dienas pasā-
kums “Ak, sievietes, sievietes…” un 
tad pienāca melnā piektdiena – 13. 
marts, no kura Latvijā tika ieviesta 

ārkārtas situācija, lai ierobežotu 
vīrusa Covid-19 izplatību. Kultūr-
vietas slēdza savas durvis apmek-
lētājiem un ierastā dzīve apgriezās 
kājām gaisā. Gaisā valdīja neziņa, 
neizpratne un satraukums. Kad 
apradām ar esošo situāciju, bija 
jāplāno, kā savu darbu organizēt 
turpmāk, jo klātienē nevarēja tik-
ties ne tikai pasākumos, bet arī 
amatierkolektīvu mēģinājumos. 
Pievērsāmies inventāra iegādei, 
plānotajiem remontdarbiem, no-
liktavu kārtošanai un citām prak-
tiskām lietām. Veidojām video 
sveicienus, iepriecinājām novada 
iedzīvotājus ar dažādām dekorā-
cijām svētkos, savukārt amatierko-
lektīvi un interešu grupas darbojās 
attālināti.

Vasarā, kad epidemioloģiskā 
situācija nedaudz uzlabojās, ama-
tierkolektīvi un interešu grupas 
beidzot varēja tikties mēģināju-
mos klātienē, protams, ievērojot 
distanci un citus noteikumus.  Kā 
lielākā Līgo svētku dāvana bija ie-
spēja atkal tikties klātienē, tāpēc 
aicinājām iedzīvotājus uz ielīgo-
šanas pasākumiem, kuros kopīgi 
dedzām ugunskuru, dziedājām 
dziesmas, skatījāmies pašvaldības 
Līgo svētku video sveicienu un 
filmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. 
Jūlijā Ābeļu estrādē ar vieskon-
certu viesojās radošā apvienība 
“Žerāri”, Rubeņos notika tematisks 
pasākums “Satikšanās dabā”, Zasā, 
Cukurkalniņa lapenē bija iespēja 
baudīt instrumentālu Stand Up 
izrādi “Pūt un palaid!”. Rubeņos 
renovētajā parka estrādē notika 
Milleru – Balandīnu ģimenes vies-
koncerts. Jūlija izskaņā kopā ar 
Ilūkstes, Aknīstes, Neretas un Vie-
sītes pašvaldībām aizsākām jau-
nu tradīciju – kopīgi organizējām 
pirmo Sēlijas tūrisma ralliju “Atklāj 
Sēliju!”, kurā divu dienu laikā da-
lībniekiem no visas Latvijas bija 
iespēja atklāt Sēlijas skaistumu un 
bagātību.

Vasaras noslēgumā novada 
senioriem organizējām izzinošus 
braucienus pa Jēkabpils novada 
teritoriju. Viesojāmies vietējos tū-
risma objektos, apmeklējām vietē-
jos uzņēmumus un saimniecības, 
iepazinām tuvāk cits citu. Augustā 

organizējām labiekārtotā A. Grīna 
parka atklāšanas pasākumu, kā arī 
Daiga Ģeidāne kopā ar JDK “Lan-
di”, VPDK “Solis”, VPDK “Deldze” 
un etnomūzikas mākslinieci Ingu 
Karpiču strādāja pie kopīga video-
klipa “Mīļā Māra maizi cepa”, par 
kuru novembrī Daiga un Inga pa-
stāstīja arī “900 sekundēs”.

Septembri iesākām ar ziedu 
izstādes “Sarunas ar ziediem” 20 
gadu jubileju Leimaņu Latvju 
zīmju parkā, Dunavas skolas sta-
dionā tradicionālo Nakts turnīru 
organizējām kā Pusnakts turnīru, 
bet Dignājā norisinājās futbola 
turnīrs. Ābeļos, Dignājā un Zasā 
norisinājās Dzejas dienu pasāku-
mi, bet Rubeņos tika svinēta Mi-
ķeļdiena. Dignājā amatierteātris 
“Madagurči” aicināja uz pirmizrādi, 
bet Dunavā ciemojās Dvietes ama-
tierteātris. Oktobrī diemžēl bijām 
spiesti atcelt tradicionālo ģitāristu 
pasākumu “Ar ģitāru par dzīvi” Lei-
maņos, jo nespējām nodrošināt vi-
sus epidemioloģiskās drošības pa-
sākumus, taču koncerts – konkurss 
“Atnāc ar savu dziesmu” Zasā noti-
ka, tiesa gan – bez apmeklētājiem. 
Šis bija mūsu pirmais mēģinājums 
pārraidīt pasākumu tiešraidē un tā 
bija lieliska pieredze, kura noteikti 
būs noderīga arī nākotnē. Tuvojo-
ties ziemai, Covid-19 saslimstības 
rādītāji turpināja pieaugt un skats 
uz nākotni kļuva arvien drūmāks. 
Grandiozos Valsts svētku svinību 
plānus diemžēl nevarējām īstenot, 
izpalika arī tradicionālais Stipro 
ģimeņu godināšanas pasākums, 
kuru esam pārcēluši uz nenoteik-
tu laiku, kā arī novada uzņēmēju 
un zemnieku balle. Lāčplēša dienā 
iededzām svecītes mūsu varoņu 
piemiņai, Valsts svētkos veidojām 
video sveicienu. Arī Ziemassvētkus 
svinēsim klusi, katrs savās mājās. 
Lai radītu svētku noskaņu, esam 
iedeguši lampiņas un izrotājuši 
apkārtni un aicinām ikvienu iesais-
tīties svētku noskaņas radīšanā!

Jēkabpils novada Kultūras pār-
valde veic arī Krustpils, Salas, Ak-
nīstes un Viesītes novadu pašval-
dību deleģētās funkcijas kultūras 
jomā. No janvāra līdz martam no-
tika tautas deju kolektīvu kopmē-
ģinājumi un tikšanās ar deju kolek-

tīvu virsvadītāju visiem  Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesī-
tes novadu deju kolektīviem, kuri 
gatavoja repertuāru tautas māks-
las svētkiem “Sēlija rotā”. Februārī 
notika Aknīstes, Jēkabpils, Krust-
pils, Salas, Viesītes novadu vokālo 
ansambļu skate un tika organizēts 
profesionālās pilnveides praktis-
kais seminārs kultūras darbinie-
kiem “Pasākuma vizuāla tēla un 
noformējuma veidošana”. Martā 
notika pirmais Sēlijas apvienības 
novadu koru kopmēģinājums 
Krustpils pagasta kultūras namā, 
gatavojot koru repertuāru tautas 
mākslas svētkiem “Sēlija rotā”. Jū-
nijā kultūras darbinieki piedalījās 
triju dienu lekciju un praktisku 
nodarbību kursā “Kultūras procesa 
inventarizācija novadā un restarts 
pēc krīzes. Personīgs pieskāriens”. 
Augustā notika divu dienu mācību 
seminārs teātru režisoriem “Aktier-
meistarības pamati”. Septembrī 
notika tautas deju kolektīvu va-
dītāju tikšanās ar deju kolektīvu 
virsvadītāju (informācija un mate-
riālu izdale). Septembrī Krustpils 
novada Atašienes kultūras namā 
tika organizēta tradicionālā kul-
tūras darbinieku diena, kurā tika 
sumināti jubilāri apaļajās darba 
jubilejās. Jēkabpils novadā- Sandis 
Ruļuks (Dunavas bibliotēka) - 15 
darba gadi, Inta Tomāne (Kultūras 
pārvalde, Rubenes kultūras nams) 
- 30 darba gadi, Ināra Valaine (Za-
sas bibliotēka) - 40 darba gadi, Ma-
ruta Orbidāne (Kalna bibliotēka) 
- 50 darba gadi. Nepārtraukti no-
tiek komunikācija ar apriņķa virs-
vadītājiem koru un deju nozarē un 
Latvijas Nacionālo Kultūras centru. 
Tiek piedāvāts metodiskais mate-
riāls darbam ar kolektīviem šajā 
laikā gan individuāli, gan attālināti. 

Neskatoties uz ļoti īso tūrisma 
sezonu, kas saistīta ar COVID-19 
pandēmijas ierobežojumiem, šis 
gads tūrismā bija ļoti ražīgs. Amat-
niecības centrā “Rūme” tūristi nāca 
pa vienam, nelielos pulciņos un arī 
lielajās tūrisma grupās, kopumā 
“Rūmē” tika apkalpots vairāk kā 
1000 tūristu gan no pašu novada, 
gan citiem Latvijas novadiem, gan 
no dažādām ārvalstīm, pat Jaunzē-
landes! Jūlija mēnesī Rūmē notika 
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1. Sēlijas tūrisma tirgus, kas pulcēja 
tūrisma pakalpojumu sniedzējus 
no visas Sēlijas, bet septembrī, 
Dzejas dienām par godu, tika sa-
rīkots ražas tirgus, tirgotāji bija 
ieradušies ne tikai no mūsu nova-
da, bet arī kaimiņu novadiem, un 
aizbrauca mājās apmierināti. Klētī 
pa vasaru "iedzīvojušās" divas tau-
tumeitas - Vallija un Marta, kurām 
pavasarī pievienosies vēl viena, 
un par to liels paldies gan mūsu 
rokdarbniecēm, gan Ilzei Ošānei 
no Slates! No Kultūras pārvaldes 
ietaupītajiem līdzekļiem atjauno-
ta āra terase pilnā apjomā, tātad 
nākamgad varēsim droši dejot un 
rīkot pasākumus uz jaunas, stipras 
terases grīdas.

Arī Sēlijas prasmju muzejā aiz-
vadīta veiksmīga tūrisma sezona - 
vasarā Zasas muižas parks bija pie-
pildīts tūristiem gan no tuvākām, 
gan tālākām vietām. Šajā klusajā 
gadā lielākais panākums Sēlijas 
prasmju muzejam bija nonākša-
na programmas “Latvijas skolas 
soma” piedāvājumā. Muzejam ir 
izstrādātas divas nodarbības- vie-
na muzeja telpās, otra- Zasas mui-
žas parkā. Priecājamies, ka jau dau-
dzas skolas ir izrādījušas interesi 
par mums. Diemžēl pandēmijas 
dēļ vēl neesam uzņēmuši nevienu 
skolu, tomēr ar cerībām gaidām 
nākamo gadu. Šogad, pirms 2.ār-
kārtējās situācijas izsludināšanas, 
paspējām noorganizēt orientē-
šanos pa parku “Barona noslē-
pums”, ko ceram ieviest kā tradīci-
ju. Orientēšanās veido uzdevumi 
un jautājumi par parka vēsturi un 
leģendām. Šādi tiek popularizēts 

parks un tā interesantie stāsti. 
Šī gada laikā notika 9 rado-

šās darbnīcas jauniešiem - Ābeļu 
tautas namā, Ģimeņu iniciatīvu 
telpā un Zasā. Tika realizēta rado-
šā darbnīca, kurā iniciatīvu vadīt 
pasākumu izteica jauniete. Noti-
ka pārgājiens, kā arī jaunieši tika 
iesaistīti pasākumu organizēšanā 
kā brīvprātīgie palīgi. Šogad   Sē-
lijas apvienības novadu jauniešu 
dienas tika organizētas Jēkabpils 
novadā Dunavas pagastā. Ņemot 
vērā visus drošības pasākumu ie-
teikumus, jauniešu dienās piedalī-
jās ap 120 jauniešiem (+ pavadošās 
personas) no dažādiem novadiem, 
kā ar 22 brīvprātīgie palīgi (tajā 
skaitā Kultūras pārvaldes darbinie-
ki).   Jaunieši iesaistījās arī sporta 
pasākumu organizēšanā, palīdzot 
īstenot "Pusnakts turnīru" un "Jē-
kabpils novada atklāto futbola 
turnīru".  Pieredzi jaunieši smēlās 
Pļaviņu novada sākumskolas ve-
cuma bērnu rotaļu un attīstības 
centrā "Pepija", ieskatoties centra 
darbībā un piedaloties deju mēģi-
nājumā. Ņemot vērā esošo situā-
ciju, jaunieši tiek aicināti attālināti 
piedalīties konkursā, šādā veidā   
mudinot komunicēt attālināti, un 
piedalīties dažādās sportiskās un 
radošās aktivitātēs.  Jauniešiem 
bija iespēja piedalīties biedrības 
"Silta sirds" projektā "Darbojies, 
Līdzdarbojies", kurā jauniešiem 
bija iespēja realizēt 2 apmācību lai-
kā izveidotus projektus. Jaunatnes 
lietu speciāliste Anastasija Krasuti-
na aicina jauniešus būt aktīvākiem, 
dalīties ar savu pieredzi un idejām, 
kuras vēlas realizēt un vēl radošu, 

izaicinājumiem pilnu un aktīvu 
jauno gadu! 

Šogad vairāki novada amatier-
mākslas kolektīvi atzīmēja savas 
radošās darbības jubilejas – SDDK 
“Draiskās peonijas” atzīmēja 15 
gadu jubileju, sieviešu vokālais 
ansamblis “Kantilēna” – 35 gadu 
jubileju, VPDK “Rasa” – 40 gadu ju-
bileju, bet VPDK “Solis” atzīmēja 10 
gadu jubileju. Paldies kolektīvu va-
dītājiem un dalībniekiem par Jūsu 
uzticību, spēku un gribu darboties 
ilgu gadu garumā. Tiksimies klā-
tienē nākamajā gadā, lai īstenotu 
iecerēto un nepaveikto šogad, jo 
jebkura svītra, ko ceļš ievelk, zīmē 
rakstu tālākam.

Ir paveikti un vēl joprojām ir 
procesā arī dažādi remontdarbi, 
kā arī iegādāts jauns inventārs. 
Rubenes kultūras namā ir ierīkota 
ugunsgrēka atklāšanas un trauk-
smes signalizācijas sistēma, parkā 
pie brīvdabas estrādes uzstādītas 
foto planšetes no parka vēstures, 
iegādāti jauni apmeklētāju krēsli 
un galdi, žalūzijas aktieru telpām 
un aizkari foajē, kā arī tērpi un to 
detaļas amatierkolektīviem. Zasas 
kultūras namā tiek ierīkota venti-
lācijas sistēma, kā arī savu laiku jau 
nokalpojušas asfalts pie kultūras 
nama ieejas tiek nomainīts uz bru-
ģi. Iegādāti jauni galdi, salabotas 
kultūras nama lielās zāles žalūzijas, 
iegādātas jaunas mēbeles un tērpi 
amatierkolektīviem. Ābeļos izvei-
dota jauna ieeja uz Ābeļu tautas 
nama zāli atbilstoši standartiem 
un drošības prasībām. Kalna kul-
tūras namā ir ierīkota ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signali-

zācijas sistēma un nomainīts aktu 
zāles griestu segums. Leimaņu 
tautas nama zālei veikts kosmētis-
kais remonts un nomainīti apkures 
elementi. Dunavā iegādāta un pie 
Dunavas kultūras nama uzstādīta 
āra tualete, iegādāti tērpi ama-
tierkolektīviem. Lai nodrošinātu 
viesmākslinieku prasības un uzla-
botu kultūras pasākumu kvalitā-
ti, iegādāta mūsdienīga digitālā 
audio sistēma. Aparatūras trans-
portēšanai un citām Kultūras pār-
valdes darba vajadzībām iegādāts 
deviņvietīgs mikroautobuss. 

Šis laiks mums ir licis mazliet 
piezemēties uz zemes un izvērtēt 
to, kā dzīvojam. Izprast savas pa-
matvērtības un novērtēt ikdieniš-
ķos sīkumus. Novērtēt un izbaudīt 
laiku kopā ar tuvākajiem, izkopt 
ģimeniskās tradīcijas un vērtības. 
Dziļi ievilkt elpu un tā vietā, lai 
skrietu ikdienas darbos, lēniem so-
ļiem izstaigāt savas takas un ievē-
rot, sakārtot to, kas līdz šim palicis 
nepamanīts. Padomāt par savu un 
līdzcilvēku veselību un to, kas pa-
tiesībā ir nozīmīgs. Pasaule kādu 
dienu noteikti atgriezīsies ierastajā 
ritmā, taču no šī visa mēs būsim 
ļoti daudz iemācījušies.

Novēlam ikvienam jaunajā 
gadā veselību, izturību, radošas 
idejas un nezūdošu enerģiju, lai 
spētu tās īstenot. Lai ikvienam 
blakus ir kāds, kas atbalsta un 
kāds, kas tic. Lai notiek brīnumi! 
Uz tikšanos Jaunajā, 2021. gadā!

Jēkabpils novada 
Kultūras pārvalde

Ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 vīrusu 
pagarināta līdz 11. janvārim

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobe-
žošanai un cīņai pret vīrusa radīto 
apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju 
veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti 
stingrāki un precīzāki drošības pa-
sākumi līdz 11. janvārim. To mērķis 
ir visai sabiedrībai kopīgi radīt aps-
tākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. 
Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē 
jāsasparojas svētku laiku veltīt ko-
pīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. 

Papildu drošības pasākumiem būs 
pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, 
gan strādājošajiem. Vienlaikus val-
dība konsekventi strādā pie vakcī-
nas pieejamības. 

1. decembrī, pieņemot lēmumu 
par Ārkārtējās situācijas pagarinā-
jumu, Ministru kabinets lēma arī 
par drošības pasākumu vienkāršo-
šanu, atvieglojot Covid-19 infekci-
jas izplatības ierobežošanu.

Sabiedriskajā transportā un ār-
pus mājām telpās, kur ir vairāk par 
vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas 
maska. Sejas maskas var nenēsāt 
bērni līdz septiņu gadu vecumam 
un cilvēki, kuri acīmredzamu funk-
cionālu traucējumu dēļ tās nevar 
lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ik-

vienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 
princips – divi metri, divi cilvēki. 
Tātad jāievēro divu metru distance 
un tikšanās jāierobežo līdz diviem 
cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta 
visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī ga-
datirgu, tai skaitā Ziemassvētku 
tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst 
klātienē izsniegt grāmatas līdz-
ņemšanai un, ievērojot epidemio-
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loģiskās drošības pasākumus, ap-
meklētājiem joprojām ir pieejami 
muzeji.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, 
izņemot vienas mājsaimniecības 
ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, 
kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama 
aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos 
gadījumos drīkst pulcēties ārpus 
telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (ne-
skaitot ar to norisi tieši saistītos 
cilvēkus, piemēram, garīdznieku), 
ne vairāk kā no divām mājsaimnie-
cībām, lietojot mutes un deguna 
aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās 
vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk 
kā 20% no maksimāli pieļaujamā 
cilvēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizē-
tās sapulces, piketus un gājienus, 
bet uz tiem var pulcēties ne vairāk 
kā 25 cilvēki, ievērojot epidemio-
loģiskās drošības prasības – divu 
metru fizisku distanci un ievērojot 
organizatora noteiktās prasības.

 
Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek 

ieviesti arī izglītības jomā. Klātienē 
mācību process drīkst notikt tikai 
bērnudārzos un 1.-4. klasēs. Skolās 
jānodrošina 3 kvadrātmetru platība 
vienam skolēnam. No 3. decembra 
bērnudārzos strādājošajiem visu 
laiku jānēsā maskas. No 4. janvāra 
skolās maskas jānēsā gan stundu 
laikā, gan ārpus mācību procesa 
gan skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionā-
lās izglītības un pieaugušo profe-
sionālās tālākizglītības un neformā-
lās izglītības process drīkst notikt 
tikai attālināti. Savukārt praktiskās 
iemaņas, kuras nav iespējams ap-
gūt attālināti, drīkst klātienē apgūt 
tikai individuāli – viens pasniedzējs 
ar vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās 
daļas var notikt klātienē tikai indi-
viduāli. Klātienē nav atļauti koru 
un pūšaminstrumentu kolektīvu 
mēģinājumi.

 
Sports 
No 3. decembra klātienē telpās 

sporta treniņi drīkst notikt tikai Lat-
vijas pieaugušo izlases, Olimpiskās 
vienības un Paraolimpiskās vienī-
bas sportistu un komandu sporta 

spēļu starptautisko un augstāko 
līgu komandu pilngadīgu profesio-
nālo sportistu (profesionāļi, kuriem 
nodarbošanās ar sportu ir pamat-
darbs) treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās 
drīkst notikt tikai individuāli vai di-
vatā ar treneri, savukārt grupu tre-
niņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt 
tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka 
teltis vai citas pagaidu būves, ja tām 
ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekš-
telpas, taču apjumti laukumi bez 
sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

 
Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un 

pakalpojumu sniegšanas vietās 
vienam apmeklētājam jāparedz ne 
mazāk kā 15 m2 no publiski pieeja-
mās telpu platības. Ja saimnieciskā 
pakalpojuma sniegšanas vietas 
platība ir mazāka par 25 m2, tad 
tajā vienlaikus var atrasties viens 
apmeklētājs. Informācijai par pie-
ļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri 
redzamai pie ieejas. Mazās telpās 
apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu snie-
dzējiem, veikaliem un pasākumu 
organizatoriem jānodrošina, ka 
cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai 
to dara nepareizi (neaizsedzot gan 
muti, gan degunu), netiek ielaista 
telpās un nesniedz pakalpojumu 
tiem, kuri neievēro epidemioloģis-
kās drošības prasības.

Visi veikali un tirdzniecības centri 
neatkarīgi no kopējās tirdzniecības 
platības drīkst strādāt darbdienās 
kā ierasts. Taču sestdienās, svētdie-
nās un svētku dienās drīkst strādāt 
tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās 
aptiekas, savukārt veikalos klātienē 
drīkst tirgot tikai pārtikas preces 
(izņemot alkoholiskos dzērienus, 
tabaku un tabakas izstrādājumus), 
higiēnas preces, dzīvnieku barī-
bu, preses izdevumus, sabiedriskā 
transporta biļetes un degvielu.

Ar higiēnas precēm saprotams: 
zobu kopšanas līdzekļi (zobu pas-
tas, zobu diegs); zobu sukas un 
tamlīdzīgi produkti; šampūni; zie-
pes un organiskās virsmaktīvās vie-
las un mazgāšanas līdzekļi (ziepes, 
līdzekļi ķermeņa mazgāšanai, šķidri 
vai krēmveida, mazgāšanas līdzekļi, 
tīrīšanas līdzekļi); dezinfekcijas lī-
dzekļi: higiēniskie vai farmaceitiskie 
izstrādājumi (ieskaitot knupīšus) no 

vulkanizēta kaučuka, (t.sk. prezer-
vatīvi); tualetes papīrs, kabatlakati-
ņi, kosmētikas salvetes, roku dvieļi 
un galda salvetes; sanitārie dvieļi 
(paketes) un tamponi, bērnu auti-
ņi un autiņu ieliktņi, un tamlīdzīgi 
izstrādājumi no jebkāda materiāla.

Covid-19 drošības līdzekļu, me-
dicīnisko vai higiēnisko sejas masku 
tirdzniecība ir atļauta brīvdienās un 
svētku dienās jebkurās tirdzniecī-
bas vietās.

Atļauta jebkādu preču distances 
tirdzniecība un e-komercija - arī 
brīvdienās un svētku dienās atļauta 
preču iegāde ar distances līgumu, 
piegāde uz mājām un pakomā-
tiem, kā arī preču izsniegšana un 
saņemšana veikalos.

Savukārt pilnībā aizliegta ir ga-
datirgu organizēšana.

Ievērojot epidemioloģiskās dro-
šības pasākumus drīkst darboties 
skaistumkopšanas pakalpojumu 
sniedzēji – friziera un manikīra pa-
kalpojumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabied-

riskajā transportā, no 7. decembra 
tajā pasažieru skaits nedrīkst pār-
sniegt 50% no transportlīdzekļa ie-
tilpības. Ja nav iespējams kontrolēt 
pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, 
tad transporta līdzeklī jābūt norā-
dēm par sēdvietu izmantošanu, 
nodrošinot fizisko distancēšanos. 
Sabiedriskajā transportā sejas mas-
kas jālieto gan transportlīdzekļa va-
dītājam, gan pasažieriem, tai skaitā 
bērniem no 7 gadu vecuma.

Papildu drošībai, lai gan Co-
vid-19 izplatība lielākoties notiek 
valsts iekšienē un inficēšanās lielā 
daļā gadījumu nav izsekojama no 
7. decembra sāksies stingrāka Lat-
vijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai 
pārliecinātos par Covidpass.lv aiz-
pildīšanu, tā atvieglojot infekcijas 
izplatības kontroli.

Ministru kabinets
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Izsludina ārkārtas 
situāciju medicīnā Latvijā

Valsts operatīvā medicīniskā ko-
misija (VOMK) 10. decembrī lēma 
izsludināt ārkārtas situāciju medi-
cīnā Latvijā. Tas nozīmē, ka ārst-
niecības iestādes būs pilnvarotas   
brīvāk rīkoties ar saviem resursiem, 
lai sniegtu palīdzību gan Covid-19, 
gan neatliekamajiem pacientiem 
ar citām saslimšanām. Tas ir pēdē-
jais signāls sabiedrībai, ka situācija 
ārstniecības iestādēs ir ļoti sarež-
ģīta, un ir nepieciešams ikviena 
atbalsts cīņā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu.   

Attiecībā uz veselības aprūpes 
pakalpojumiem, jāuzsver, ka arī 
turpmāk tiks nodrošināta neatlie-
kamā medicīniskā un akūtā palīdzī-
ba, tai skaitā izmeklējumi un kon-
sultācijas, kas nepieciešamas. Tāpat 
iepriekšējā apjomā tiks sniegti am-
bulatorie veselības aprūpes pa-
kalpojumi, tai skaitā speciālistu 

konsultācijas. Netiks atceltas arī 
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā 
arī tādas operācijas, kuru atcelšanas 
rezultātā var iestāties invaliditāte. 

Katra ārstniecības iestāde indi-
viduāli sazināsies ar pacientu, lai 
informētu, ja kāds pakalpojums 
tiks atlikts. Vienlaikus šie pacienti 
nezaudēs savu rindu, un, atjauno-
jot konkrēto pakalpojumu sniegša-
nu, tos saņems prioritāri. Ja cilvēks, 
piemēram, kopā ar ģimenes ārstu 
izlemj, ka kāds pakalpojums šobrīd 
nav nepieciešams, svarīgi ir atcelt 
pierakstu ārstniecības iestādē.

Lai saņemtu precīzāku infor-
māciju par valsts apmaksātajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, 
aicinām sazināties ar Nacionālo 
veselības dienestu pa telefonu 
80001234.

Veselības Ministrija

Covid-19 saslimšanas 
simptomi

Statistika Jēkabpils novadā
Saslimšanas pazīmes cilvē-

kiem izpaužas dažādi, taču pie 
biežāk sastopamiem simpto-
miem pieskaita:

paaugstinātu temperatūru 
(drudzi);

• iekaisušu rīkli, sāpes kaklā;
• sausu klepu;
• stipras galvassāpes;
• nogurumu.
Citi simptomi:
• elpas trūkums (iespējama spie-

doša sajūta uz krūtīm);
• sāpes muskuļos;
• caureja, slikta dūša un iesnas.
Šīs pazīmes parasti ir vieglas 

un sākas pakāpeniski. Ir arī ga-

dījumi, kad cilvēki inficējas, bet 
viņiem nerodas nekādas slimī-
bas pazīmes. 

Ja radušies viegli simptomi:
Paliec mājās un sazinies ar savu 

ģimenes ārstu;
Ikvienam ir iespēja veikt Co-

vid-19 testu.

Ja ir ļoti augsta temperatūra, 
smags klepus un grūtības elpot, 
nekavējoties zvani 113.

Slimību profilakses un 
kontroles centrs

Jēkabpils novadā pēdējās 14 dienās 27.11.-10.12.2020. reģistrēti 23 jauni 
saslimšanas gadījumi (kopumā visā gadā 43), Jēkabpils pilsētā pēdējās 14 
dienās 181, kopumā – 372 (SPKC dati uz 10.12.2020.).

Saistībā ar augstajiem Covid-19 saslimstības rādītājiem iepriekšējā 
nedēļā Jēkabpils pilsētā, veikalā “DEPO”, novadā un tā apkārtnē, aicinām 
pievērst pastiprinātu uzmanību savam veselības stāvoklim un, novērojot 
saslimstības pazīmes ar Covid-19, sazināties ar ģimenes ārstu par tālāko 
rīcību.

Tāpat lūdzam ievērot valstī noteiktos drošības ierobežojumus Covid-19 
izplatības ierobežošanai, lai neapdraudētu sevi, savus tuviniekus, darba 
kolēģus un līdzcilvēkus.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Izdod Jēkabpils 
novada dome

Reģ. Nr. 90009116789, 
tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī, 
informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis
Tel. 26167960, 

e-pasts:kaspars.selis@
jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 
65230116

Par rakstu saturu un 
faktu precizitātiatbild 

rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/ 
Jekabpils–novads/

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
novembra mēnesī sastādīti 3 
miršanas reģistri (2 novada 
iedzīvotāji):

Valdis Valainis 
26.05.1953.-31.10.2020

Erna Miglāne 
13.10.1925.-15.11.2020.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem!

Kaut varētu visu dzīvi
Tā viņu uz rokām nest,

Uz laimi, uz spožumu, slavu
Pa taisnāko taciņu vest!

Novembra mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 3 jaundzi-
mušie - 2 meitenītes un 1 

puika.
 

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, 

izturību un veselību, bērniņu 
audzinot!

Griežaties, dzirnaviņas,

Daudz laimītes piemaliet!

Lai pietika visu mūžu

Mīļu vārdu, labu darbu!
 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā novembra 
mēnesī sastādīts 1 laulības reģistrs.

Lai Ziemassvētku gaisma, 

labestība un mīlestība 

dod spēku un izturību jaunajā gadā, 

siltumu mājas pavardā un 

radošu dzirksti darbā!

Darbīgu, veselīgu, labvēlīgu, 

veiksmīgu, saticīgu 2021.gadu!

Rubeņu bibliotēkas  
vadītāja Līga Zālīte

Rubeņu pagasts Rūķu 
ielenkumā

Lauras Traines foto


	1d
	2

