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Piedalies biznesa ideju konkursā ”Atbalsts 
uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021”!

Jēkabpils novada dome 2021. 
gada 25. februārī pieņēma lēmu-
mu Nr.45 (protokols Nr.2, 6.punkts) 
Par biznesa ideju konkursa “At-
balsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2021” nolikuma un vērtē-
šanas komisijas apstiprināšanu.

Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības vides, kas nav 
saistīta ar tradicionālo lauksaim-
niecību un mežsaimniecību, at-
tīstību novadā, jaunu darbavietu 
radīšanu, jaunu preču un/vai pa-
kalpojumu veidošanu. Konkursa 
īstenošanai kopējais paredzētais 
finansējums ir līdz 8000,00 EUR no 
pašvaldības 2021. gada budžeta 
līdzekļiem.

Ikviens esošais vai topošais 
Jēkabpils novada uzņēmējs – biz-
nesa ieceres autors, kura juridiskā 
adrese ir Jēkabpils novadā, var pie-
teikt savu ideju konkursam, rūpīgi 
aprakstot biznesa plāna ieviešanu, 
ražošanas procesu, uzņēmējdar-
bības mārketinga aktivitātes un 
ieskicējot uzņēmējdarbības noieta 
tirgu, unikalitāti vai novatorismu.

Pašvaldības līdzfinansējums 
(80%) vienam Projektam nepār-
sniedz 2666,66  EUR no kopējām 
Projekta attiecināmajām izmak-
sām, Personas līdzfinansējums 
Projektā ir 20 % apmērā no kopē-
jām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa Nolikumu, pieteiku-

ma veidlapu, kā 
arī informāciju 
par konkursa 
norisi un kon-
sultācijas var 
saņemt pie 
atbildīgā spe-
ciālista par uz-
ņēmējdarbību 
amatniecības 
centrā “Rūme”, 
Zasas pagastā (D. Alužāne, tel. 
22335439)

Konkursa Nolikums un pietei-
kuma veidlapas pieejamas nova-
da mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv, sadaļā “Lauksaimniekiem 
un uzņēmējiem/Projektu kon-

kursi”.
Pieteikumu iesniegšanas ter-

miņš līdz 2021. gada 6. aprīlim, 
pulksten 17.00.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Izsludināts Jēkabpils novada 
2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu 
konkurss! Konkursā var piedalīties 
nevalstiskās organizācijas, kas pro-
jekta ietvaros plāno veikt darbību 
Jēkabpils novada teritorijā, un ie-
dzīvotāju iniciatīvu grupas, kuru 
sastāvā ir Jēkabpils novadā dekla-
rēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalīb-
nieki), kuras projektu plāno īstenot 
Jēkabpils novadā un ir savākušas 
vismaz 20 pilngadīgu novada iedzī-
votāju parakstus (ieskaitot grupas 
locekļus) par iniciatīvas atbalstu. 
Vienam projektam pieejamais līdz-
finansējums no pašvaldības šogad 
ir līdz 1000 eiro.  Projektiem, kuros 
plānota tikai apmācību/nodarbī-
bu rīkošana, atbalsts nedrīkst pār-
sniegt 700 eiro. Kopējā konkursam 

atvēlētā summa – 7000 eiro.
Konkursa prioritārās jomas šo-

gad ir:
– novada kultūrvēsturiskā man-

tojuma izzināšana, saglabāšana un 
interpretācija/nodošana nākama-
jām paaudzēm mūsdienīgā veidā,

– novada tēla popularizēšana, iz-
mantojot netradicionālas metodes,

– mūžizglītības pasākumu īste-
nošana vietējai sabiedrībai,

– publiskās ārtelpas labiekārto-
šana,

– iedzīvotāju izglītošana ar vidi 
saistītos jautājumos,

– iedzīvotāju aktivizēšana, sav-
starpējās komunikācijas un sadar-
bības uzlabošana pandēmijas un 
pēc-pandēmijas laikā.

Atbalstu var saņemt arī projekti 

citās jomās, ja vērtēšanas darba 
grupa tos atzīst par nozīmīgiem 
novada attīstībā. Projekti jārealizē 
šogad.

Projektu pieteikumus jāiesniedz 
no 2021. gada 1. līdz 31. martam. 

Konkursa nolikums un iesniegu-
ma veidlapas atrodamas Jēkabpils 
novada interneta vietnē www.je-
kabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība

Piedalies Jēkabpils novada 2021. gada nvo un 
iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursā!

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 
pārcelšanu 2021. gadā

Sakarā ar valstī izsludināto ār-
kārtējo situāciju un ņemot vērā, 
ka Covid-19 izplatība Latvijā un 

citās valstīs tieši 
vai netieši ne-
gatīvi ietekmē 
daudzu nozaru 
uzņēmumu darbī-
bu un attiecīgi arī 
uzņēmumu darbi-
nieku ienākumus, 
ievērojot nodokļu 
maksātāju izteik-

tos lūgumus pārcelt uz vēlāku lai-
ku 2021. gada nekustamā īpašu-
ma nodokļa nomaksas termiņus, 

Jēkabpils novada dome 2021. 
gada 25. februāra sēdē nolēma 
pārcelt nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņus:

1. ceturkšņa maksāšanas ter-
miņu no 31.03.2021. uz 15.11.2021;

2. ceturkšņa maksāšanas ter-
miņu no 17.05.2021. uz 15.11.2021;

3. ceturkšņa maksāšanas ter-
miņu no 16.08.2021. uz 15.11.2021.

Atgādinām, ka nekustamo 
īpašuma nodokli ir ērti nomak-
sāt attālināti – internetbankā vai 

portālos www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību banku kon-
ti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams 
veikt nomaksu arī par citas fizis-
kas vai juridiskas personas īpašu-
miem.

Jēkabpils novada pašvaldība

vakcinēti Sociālās aprūpes nama „Mežvijas” 
iemītnieki un darbinieki

Ceturtdien, 11. februārī pret Co-
vid-19 tika vakcinēti Jēkabpils no-
vada Sociālās aprūpes nama „Mež-
vijas” iemītnieki un darbinieki.

Iespēja vakcinēties tika piedā-
vāta visiem. No aprūpes nama ie-
mītniekiem brīvprātīgi vakcinēties 
pieteicās 17, viena persona netika 
vakcinēta veselības stāvokļa dēļ un 
3 iemītnieki no vakcīnas atteicās.

No astoņiem SAN „Mežvijas” 
darbiniekiem vakcinēties vēlējās 4, 
nevakcinējās 4.

Vakcinēties pieteicās arī 1 soci-
ālās aprūpes darbinieks ārpus ap-
rūpes nama.

Pēc vakcīnas saņemšanas, bla-
kusparādības tika novērotas 2 ap-
rūpes nama iemītniekiem – paaug-
stināta temperatūra, nelaba dūša, 

un 1 darbiniekam – paaugstināta 
temperatūra.

Nākamo vakcīnas devu plānots 
saņemt marta vidū.

Kopš pandēmijas sākuma Jēkab-
pils novada Sociālās aprūpes namā 
„Mežvijas” nav konstatēts neviens 
saslimšanas gadījums ar Covid-19.

K.Sēlis
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Jēkabpils novada teritorijā sākas lauka apsekošanas 
darbi topogrāfisko karšu sagatavošanai

Latvijas Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūras darbinieki laika 
periodā no šī gada marta līdz 
decembrim  veiks topogrāfisko 
karšu sagatavošanu mērogā 1:10 
000 Jēkabpils novada teritorijai. 
Tas nozīmē - tiks veikta teritori-
jas apsekošana dabā.

Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, tiesiskais valdītājs vai lie-
totājs nekādā mērā  nedrīkst ie-
robežot neierobežo  ģeodēzisko 
un kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārval-
dāmajā teritorijā (saskaņā ar Ģeo-
telpiskās informācijas likuma 9. 

panta pirmo daļu).
Aģentūras darbiniekiem ir dar-

ba apliecības, kuras nepiecieša-
mības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfiskās informācijas 
atjaunināšanas ietvaros, lauka 
apsekošanu veic kartogrāfu gru-
pa divu darbinieku sastāvā, kuri 
izpilda šādus uzdevumus:

1. Pārbauda kartes lapas satu-
ra pilnību un precizitāti atbilstoši 
karšu sagatavošanas noteiku-
miem un situācijai apvidū.

2. Iegūst objektu raksturlielu-
mus, kas nav skaidri saredzami 
ortofotokartē, vai parādījušies 

dabā pēc aerofotografēšanas, tos 
vizuāli apskatot vai uzmērot.

3. Precizē situāciju apvidū par 
neskaidrajām vietām un objek-
tiem.

4. Nepieciešamības gadījumā 
veic apvidus objektu fotografē-
šanu (var būt izmantots bezpilota 
gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu Jēkabpils no-
vada teritorijā.

Topogrāfiskā karte mērogā 
1:10 000 (1cm kartē atbilst 100 m 
dabā) noklāj visu Latvijas teritori-
ju. Kartē  ir ietverti visi būtiskākie 

objekti, kas rada priekšstatu par 
apvidu. Kartes dati izmantojami 
par pamatu dažādu tautsaim-
niecības nozaru tematisko slāņu 
kartes radīšanai. Informācijas slā-
ņi – hidrogrāfija, satiksmes ceļi, 
apbūve un saimnieciskie objekti, 
veģetācija, pārmitras teritorijas 
un grunts, ģeogrāfiskie nosau-
kumi.

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas 

aģentūras direktors,
 pulkvedis M. Liberts

veselības veicināšanas projekta aktualitātes 2021. 
gada 1. ceturksnī

Šī gada sākumā esam uzsākuši 
attālinātās lekcijas par veselības 
veicināšanu un slimības profilaksi 
“Veselības veicināšanas un slimī-
bu profilakses pieejamības uzla-
bošana Jēkabpils novada pašval-
dībā” Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 
ietvaros.

Janvāra noslēgumā iedzīvo-
tājiem tika piedāvāta lekcija par 
psihiskās veselības saglabāša-
nu, kuru vadīja psiholoģe Anna 
Plaude. Lekcija notika platformā 
Zoom.

Februārī notika 2 lekcijas – 
“Lekcija par onkoloģiju”, kuru 
vadīja Rūta Plaude un “Lekcija 
par smēķēšanas, alkohola un 
atkarību izraisošo vielu negatī-
vo ietekmi”, kura bija paredzēta 
skolēniem un jauniešiem. Lekciju 
vadīja Inga Landsmane.

Neskatoties uz noteiktajiem 
ierobežojumiem, klātienē mums 
ir izdevies realizēt veselības vin-
grošanu fizisko aktivitāšu veici-
nāšanai “Vingro vesels!”. Pirmā 
nodarbība notika 26. februārī pie 

Ābeļu pamatskolas. Nodarbības 
vada Ingus Zolbergs. Nodarbības 
ir cikliskas un turpināsies līdz pat 
aprīļa sākumam.

Martā paredzētas 3 attālinātās 
lekcijas. Katra lekcija ilgs 2 akadē-
miskās stundas.

18. martā platformā ZOOM in-
teresentiem būs pieejama “Lekci-
ja par diabētu”. Lekcijas sākums 
plkst. 17.30.

23. martā platformā ZOOM 
skolēniem un jauniešiem, kā arī 
citiem Jēkabpils novada iedzīvo-
tājiem “Lekcija par seksuālo un 
reproduktīvo veselību”. Lekcijas 
sākums plkst. 15.30.

25. martā platformā ZOOM in-
teresentiem būs pieejama “Lek-

cija par sirds veselību”. Lekcijas 
sākums plkst. 17.30. 

Svarīgi – attālinātajām lek-
cijām nepieciešama obligāta 
reģistrācija! Reģistrācijas laikā 
visi iegūtie dati tiks izmantoti 
projekta vajadzībām. Reģis-
trācijas saites pieejamas Jē-
kabpils novada pašvaldības 
interneta vietnē www.jekab-
pilsnovads.lv

Būsim aktīvi un rūpēsimies par 
savu veselību! Tiekamies lekcijās 
un pasākumos!

Jēkabpils novada Jaunatnes 
lietu speciāliste

A. Krasutina
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2020. gada 25. februāra domes sēde (pro-
tokols Nr.2):

LĒMUMS Nr.40: Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību

Deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jē-
kabpils novada pašvaldības funkcijās izglītības 
jomā ietilpstošo uzdevumu, kas saistīts ar pe-
dagoģiski medicīnas komisijas darbu un pieeja-
mību Jēkabpils novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. 
Noslēgt deleģēšanas līgumu uz 1 gadu no līgu-
ma spēkā stāšanās dienas.

LĒMUMS Nr.41: Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas uzturēšanas de-
leģēšanas līguma slēgšanu

Deleģēt SIA “Mērniecības datu centrs” pa-
starpinātās pārvaldes uzdevumu – uzturēt Jē-
kabpils novada augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas datu bāzi uz 1 gadu un slēgt 
līgumu. Noteikt, ka pakalpojumus, kas saistīti ar 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu 
un izsniegšanu no pašvaldības datubāzes SIA 
“Mērniecības datu centrs” sniedz saimniecis-
kās darbības veidā par pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktu maksu (atlīdzību), kuru 
izmanto savas darbības nodrošināšanai un de-
leģētā pastarpinātās pārvaldes uzdevuma veik-
šanai.

LĒMUMS Nr.42: Par Jēkabpils novada do-
mes 2021.gada 25.februāra saistošo notei-
kumu Nr.2/2021 apstiprināšanu

Atcelt Jēkabpils novada domes 29.12.2020. 
lēmumu Nr.411 saistošos noteikumus Nr.11/2020 
“Grozījumi Jēkabpils novada domes 2015.
gada 26.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodroši-
nātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novadā”. Apstiprināt Jēkabpils novada do-
mes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu 
Nr.2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni Jēkabpils novadā”. Sais-
tošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts triju 
darba dienu laikā, pēc saistošo noteikumu pa-
rakstīšanas, elektroniskā veidā nosūtāms Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM) saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.43: Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 
2021. Gadā

Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samak-
sas termiņus.

1.ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
31.03.2021. uz 15.11.2021;

2.ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
17.05.2021. uz 15.11.2021;

3.ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
16.08.2021. uz 15.11.2021.

Nodokļa samaksas termiņa pagarinājums 
piemērojams visiem nekustamā īpašuma no-

dokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sā-
kotnēji samaksas termiņš ir bijis noteikts 2021.
gada ietvaros.

LĒMUMS Nr.44: Par Jēkabpils novada 
2021.gada NVO un Iedzīvotāju grupu inicia-
tīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 2021.gada 
NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa 
nolikumu.

LĒMUMS Nr.45: Par biznesa ideju konkur-
sa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils 
novadā 2021” nolikuma un vērtēšanas 
komisijas apstiprināšanu

Apstiprināt biznesa ideju konkursa ”At-
balsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 
2021” nolikumu un vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā: domes deputāts Reinis Balodis, domes 
deputāts Mārtiņš Līcis, Finanšu un ekonomikas 
nodaļas vadītāja Ligita Pētersone, teritoriālās 
plānošanas speciāliste Gunda Cērmūkša, pro-
jektu speciāliste Līva Stašule.

LĒMUMS Nr.46: Par Jēkabpils no-
vada pašvaldības reorganizācijas plāna 
konstatējumu daļas apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 
reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 
atbilstoši pielikumiem (pieejami Jēkabpils no-
vada pašvaldības interneta vietnē www.jek-
abpilnovads.lv sadaļā „Ziņas par pašvaldību” 
– „Normatīvie akti un dokumenti” – „ATR 
konstatējuma daļa”)

LĒMUMS Nr.47: Par grozījumiem 2020.
gada 26.novembra domes lēmumā Nr.380 
“Par materiālo atbalstu izglītojamo 
ēdināšanai Jēkabpils novadā sakarā ar Co-
vid-19 infekcijas izplatību”

Veikt grozījumus 2.punktā un papildināt 
3.punktu, 8. punktu.

LĒMUMS Nr.48: Par Jēkabpils novada 
pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa 
Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu 
pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu 
valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības prog-
rammas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 
iekļautā investīciju projekta “Autoceļa Nr.6-27 
Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jē-
kabpils novadā”, iesniegšanu VARAM valsts bu-
džeta aizdevuma saņemšanai.

Investīciju projekta īstenošanai noteikt, ka 
pašvaldība nodrošina sekojošo: pašvaldības 
budžeta līdzfinansējumu 15 % apmērā no būv-
darbu kopējām izmaksām EUR 78308,42, kas sa-
stāda EUR 11746,26; dokumentācijas sagatavo-
šanu un iesniegšanu vidēja termiņa aizņēmuma 
saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem ar atlikto 
maksājumu 1 gads, atmaksu garantējot ar paš-
valdības budžetu; investīciju projekta uzsāk-
šanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 2021.
gadā un pabeigšanu 2021.gadā; veikto investīci-
ju uzturēšanu nākotnē un to ilgtspēju.

LĒMUMS Nr.49: Par Jēkabpils novada 
pašvaldības investīciju projekta “Autoceļu 
Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 
Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagas-
tā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu valsts 
budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēr-
šanai

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plā-
nā iekļautā investīciju projekta “Autoceļu Nr.7-
13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-
Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā”, iesniegšanu VARAM valsts budžeta 
aizdevuma saņemšanai. Investīciju projekta 
īstenošanai noteikt, ka pašvaldība nodrošina 
sekojošo: pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
15 % apmērā no būvdarbu kopējām izmak-
sām EUR 108219,92, kas sastāda EUR 16232,99; 
dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu 
vidēja termiņa aizņēmuma saņemšanai Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu 1 gads, 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu; in-
vestīciju projekta uzsākšanu un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu 2021.gadā un pabeigšanu 2021.
gadā; veikto investīciju uzturēšanu nākotnē un 
to ilgtspēju.

LĒMUMS Nr.50: Par Jēkabpils novada 
pašvaldības investīciju projekta “Autoceļa 
Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku 
ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā” iesniegšanu valsts budžeta aizde-
vuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plā-
nā iekļautā investīciju projekta “Autoceļa Nr.5-
11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas 
atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” 
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma 
saņemšanai. Investīciju projekta īstenošanai no-
teikt, ka pašvaldība nodrošina sekojošo: pašval-
dības budžeta līdzfinansējumu 15 % apmērā no 
būvdarbu kopējām EUR 108109,39, kas sastāda 
EUR 16216,41; dokumentācijas sagatavošanu un 
iesniegšanu vidēja termiņa aizņēmuma saņem-
šanai Valsts kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksā-
jumu 1 gads, atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu; investīciju projekta uzsākšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu 2021.gadā un 
pabeigšanu 2021. gadā; veikto investīciju uztu-
rēšanu nākotnē un to ilgtspēju.

LĒMUMS Nr.51: Par valsts budžeta finan-
sējuma sadalījumu novada izglītības iestā-
dēm piemaksām pirmsskolu pedagogiem, 
skolotāju palīgiem un auklēm Covid-19 pan-
dēmijas laikā

Apstiprināt finansējumu vienreizējām pie-
maksām un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām par darbu Covid-19 
pandēmijas laikā Jēkabpils novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pe-

Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
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dagogu palīgiem un auklēm 7045 EUR un sa-
dalīt to sekojoši:

Nosaukums Summa EUR
Ābeļu pamatskola 1815

Dignājas pamatskola 1371
Rubeņu pamatskola 1382

Zasas vidusskola 2477

 LĒMUMS Nr.52: Par debitoru parādu 
norakstīšanu

Atļaut novada pašvaldības centralizētās 
grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances 
debitoru prasības pret Intu Mikuļinu par īri 
un komunālajiem pakalpojumiem sociālajā 
dzīvoklī Aldaunes ielā 2-27, Brodos, Ābeļu 
pagastā EUR 654,61, izslēgt no bilances 
debitoru prasības pret Veroniku Burkāni par īri 
un komunālajiem pakalpojumiem ”Strauti”-3, 
Laši, Ābeļu pagastā, EUR 116,26, izslēgt no 
bilances debitoru prasības pret Mirdzu Ērgli 
par īri ”Sarmas” dzīvoklis 11, Vidsalā, Kalna 
pagastā, EUR 205,55, izslēgt no bilances 
debitoru prasības pret Mirdzu Ērgli par 
nekustamā īpašuma nodokli EUR 18,88, izslēgt 
no bilances debitoru prasības pret Ziedoni 
Valaini par komunālajiem pakalpojumiem 
”Liepas 9” dzīvoklis 1, Liepās, Zasas pagastā, 
EUR 86,28.

LĒMUMS Nr.53: Par finansiālu atbalstu 
nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju 
parks” sadarbības projektam “Latvijas 
skolu jaunatnes foto konkurss “Mana 
zeme skaistā””

Piešķirt nodibinājumam “Zinātnes un 
inovāciju parks” līdzfinansējumu EUR 283 
projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss “Mana zeme skaistā”” interneta 
vietnes programmatūras pilnveidošanai, 
nodrošinot Jēkabpils novada izglītības iestāžu 
skolēnu darbu ievietošanu, aplūkošanu 
un balsošanu. Slēgt līgumu par piešķirtā 
finansējuma saņemšanas un izlietošanas 
kārtību.

LĒMUMS Nr.54: Par nekustamā īpašuma 
“Purmaļi” Zasas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam “Purmaļi”  Zasas 
pagastā (kad. nr. 5698 007 0107), kas sastāv 
no 1 zemes vienības 2,03 ha . Noteikt izsoles 
sākumcenu EUR 2890,00 un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.55: Par nekustamā īpašuma 
“Bērzaine” Ābeļu pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam “Bērzaine” Ābeļu 
pagastā (kad. nr. 5648 003 0346), kas sastāv 
no 1 zemes vienības 0,78 ha platībā. Noteikt 
izsoles sākumcenu EUR 2050,00 un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.56: Par nekustamā īpašuma 
“Smilgāres” Ābeļu pagastā pārdošanu 

izsolē
Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 

Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam “Smilgāres” Ābeļu 
pagastā (kad.nr. 5648 003 0102), kas sastāv 
no 1 zemes vienības 31,57 ha platībā. Noteikt 
izsoles sākumcenu EUR 118960,00  un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.57: Par nekustamā īpašuma 
“Radzes”, Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajai 
zemes vienībai ar nosaukumu “Radzes” Ābeļu 
pagastā (kad. apz. 5648 003 0185 – 13,62 ha 
platībā), kas atrodas nekustamā īpašuma 
“Ābeļi”, Ābeļu pagastā (kad. nr.5648 003 
0245) sastāvā. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 
52760,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.58: Par nekustamā īpašuma 
“Lukstiņi”, Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajai 
zemes vienībai ar nosaukumu “Lukstiņi” Ābeļu 
pagastā (kad. apz. 5648 003 0244 – 22,12 ha 
platībā), kas atrodas nekustamā īpašuma 
“Ābeļi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 
0245) sastāvā. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 
86650,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.59: Par nekustamā īpašuma 
“Žubītes” Dignājas pagastā pārdošanu 
atkārtotā izsolē

Samazināt Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Žubītes” 
Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 005 0008), kas 
sastāv no 1 zemes vienības 1,20 ha platībā, ar 
kad. apz. 5652 005 0275, izsoles sākumcenu 
EUR 4280,00, nosakot nekustamā īpašuma 
“Žubītes” atkārtotās izsoles sākumcenu 
(nosacītā cena) EUR 3510,00. Apstiprināt 
atkārtotās izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.60-62: Par īres tiesību 
piešķiršanu

Piešķirt īres tiesības V.P. uz dzīvokli Aldaunes 
iela 2-24, Brodos, Ābeļu pagastā (dzīvokļa 
kopējā platība 37,60 m2), ar kad.apz. 5648 003 
0210 001 024, uz 1 gadu kā palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un noslēgt īres līgumu.

Piešķirt īres tiesības A.L. uz dzīvokli pēc 
adreses “Strauti”-4, Lašos, Ābeļu pagastā 
(dzīvokļa kopējā platība 18,90 m2), ar kad. apz. 
5648 004 0081 001 004, uz 1 gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un noslēgt īres 
līgumu.

Piešķirt īres tiesības R.Z. uz dzīvokli Sila 
iela 4-7, Zasā, Zasas pagastā (dzīvokļa kopējā 
platība 50,60 m2), ar kad. apz. 5698 001 0293 
001 007, uz 1 gadu kā palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un noslēgt īres līgumu.

LĒMUMS Nr.63: Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatā

Ierakstīt nekustamo īpašumu Aldaunes 
iela 2-1, Brodi, Ābeļu pagastā zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma 
sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā 

īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai 
zemesgrāmatā, novērtēšanai un tirgus 
vērtības noteikšanai.

LĒMUMS Nr.64: Par medību tiesību 
piešķiršanu Ābeļu pagastā 

Piešķirt Biedrībai Mednieku klubs “Sencis”  
medību tiesības uz 5 gadiem, zemes vienībām 
ar kad. apz. 5648 006 0028 – 9,10 ha un 5648 
006 0143 – 0,76 ha platībā, nekustamajā 
īpašumā “Rezerves zemes fonds” Ābeļu 
pagastā (kad. nr. 5648 002 0052). Noteikt 
medību tiesību lietošanas maksu par visu 
iznomāto platību (9,86 ha) EUR 10,00 gadā 
bez PVN. Organizēt Medību tiesību nodošanas 
līguma noslēgšanu.

LĒMUMS Nr.65: Par medību tiesību 
piešķiršanu 

Nodot Biedrībai Mednieku klubs “Leimaņi” 
medību tiesības uz 5 gadiem zemes vienībās 
Leimaņu pagastā: kad. apz. 5674 005 0125 – 
9,20 ha platībā nekustamajā īpašumā “Ielejas” 
(kad. nr. 5674 005 0125); zemes vienībā ar 
kad.apz. 5674 003 0084 – 3,20 ha platībā, 
nekustamajā īpašumā “Lejāres” (kad. nr. 5674 
003 0084); zemes vienībās Kalna pagastā: 
kad. apz. 5666 004 0139 – 1,80 ha platīb, 
nekustamajā īpašumā “Bez adreses” (kad.  nr. 
5666 004 0151); zemes vienībā ar kad. apz. 
5666 004 0092 – 5,80 ha platībā nekustamajā 
īpašumā “Sudrabiņi” (kad. nr. 5666 004 0092); 
zemes vienībā ar kad. apz. 5698 001 0268 – 
2,00 ha platībā, Zasas pagastā, nekustamajā 
īpašumā “Lutauši” (kad. nr. 5698 001 0268). 
Noteikt medību tiesību lietošanas maksu par 
visu iznomāto platību (22,00 ha) EUR 11,00 
gadā bez PVN. Organizēt Medību tiesību 
nodošanas līguma noslēgšanu.

LĒMUMS Nr.66: Par ceļa reālservitūta 
nodibināšanu

Nodibināt reālservitūtu par labu 
nekustamajiem īpašumiem “Baicēni” (kad. 
apz. 5666 006 0307), “Ērgļi” (kad. apz. 5666 
006 0300), “Straumītes” (kad.apz. 5666 006 
0307), “Uplejas” (kad. apz. 5666 006 0236) 
Kalna pagastā un noslēgt līgumus ar z/s 
“Straumītes”, z/s “Strautiņi”, J.M.M. un N.S. 
par reālservitūta nodibināšanu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību.

LĒMUMS Nr.67: Par nekustamā 
īpašuma Dignājas pagastā ierakstīšanu 
zemesgrāmatā

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Mazie 
Rūcāni” Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 005 
0183 ar kopējo platību 2,2 ha) zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.68: Par Rubenes pagasta 
pārvaldes koku ciršanas atļaujas 
noteikšanas ārpus meža zemēm komisijas 
25.01.2021. lēmuma atcelšanu

Atcelt Rubenes pagasta pārvaldes koku 
ciršanas atļaujas noteikšanas ārpus meža 
zemēm komisijas 25.01.2021. lēmumu, 
protokols Nr.JNP/21/15-14/1. Komisijai 
izsniegt atļauju VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
Daugavpils nodaļai papildus koku ciršanai 
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Jēkabpils novada Rubenes pagastā valsts 
reģionālā autoceļa P72 Ilūkste (Virsaiši)-
Bebrene-Birži ceļa zemes nodalījuma joslā, 
posmā no 23,017-26,400 kilometram, saskaņā 
ar pielikumu. Cirst 42 liepas, 4 ošus un 1 priedi.

LĒMUMS Nr.69: Par nekustamā īpašuma 
“D/s Liesma Nr.68” Ābeļu pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.68” 
Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 0219), kas 
sastāv no 1 zemes vienības 0,09 ha platībā, 
ar kad. apz. 5648 002 0074. Noteikt izsoles 
sākumcenu EUR 1840,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.70: Par nekustamā 
īpašuma “D/s Veselība Nr.38” Ābeļu 
pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu 

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo “D/s 

Veselība Nr.38” Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 005 0106) ar kopējo platību 0,0423 
ha. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu EUR 
1896,02 un rakstveidā piedāvāt pirkt I.L.

LĒMUMS Nr.71: Par 2020.gada 
29.decembra Jēkabpils novada dome 
lēmuma Nr.390 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu” atcelšanu

Atcelt 2020.gada 29.decembra Jēkabpils 
novada domes pieņemto lēmumu Nr.390 
(protokols Nr.18, 1.punkts) “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu (“Lielezerpriekulāni”, 
Kalna pagasts, kad. nr. 5666 003 0051)”.

LĒMUMS Nr.72: Par telpu nomu Zasas 
pagastā

Pagarināt 2012. gada 10. janvārī ar SIA 
“Zasas aptieka” noslēgto nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu par piecu telpu nomu ar 
kopējo platību 60,40 m2 (telpa Nr.1 – 1,6  m2, 
Nr.2 – 37,8 m2, Nr.3 – 10,8 m2, Nr.4 – 8,3 m2 un 
Nr.5 – 1,9 m2), nekustamajā īpašumā Zaļā iela 
10 Zasā (kad. nr. 5698 001 0296), ēkā ar kad. 

apz. 5698 001 0296 001, telpu grupā 007, uz 
5 gadiem. Pārējie līguma nosacījumi paliek 
nemainīgi.

LĒMUMS Nr.73: Par atļaujas izsniegšanu 
zvejai Daugavā ar murdu

Atļaut A.S. zvejot ar vienu murdu, kura sētas 
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 
metriem Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā, 
pašpatēriņa zvejai, viena gada periodā. 
Noteikt gada zvejas tiesību nomas maksu 
EUR 14,23. A.S. zveju var uzsākt pēc tam, kad 
samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai, 
noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgums un saņemta zvejas atļauja (licence).

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv, 
augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā 
“Normatīvie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes
 protokola veica K. Sēlis

informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Īsumā:
• No 1. marta līdz 1. jūnijam iedzīvotāji VID 

var iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Au-
tomātiski aprēķinātais nodokļa avansa mak-
sājums par 2021. gadu ir atcelts, taču nodokļa 
avansa maksājumus par 2021. gadu var veikt 
labprātīgi.

• Ar 1. martu par mežzini Kalna pagasta 
Dubultu pusē sācis strādāt  Āris Kusiņš, mob.t. 
26634569.

• Līdz 31.martam – lauksaimnieki, kuri pie-
teikušies uz atbalstu  ,,Rugāju lauks ziemas pe-
riodā" (RLZP) vismaz 10 ha platībā, šos rugājus 
uzart nedrīkst. 

• Līdz 1.aprīlim-  LAD EPS var iesniegt lauku 
bloku precizēšanas pieprasījumus par jaunu 
lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu 
lauku blokos, par esošo lauku bloku precizē-
šanu, par jaunu ainavas elementu iekļaušanu 
ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaim-
nieka bloka izveidi. Platībai ir jābūt sakoptai 
uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbau-
dīs arī dabā.

• Mājputnu turētājiem! Putni šobrīd obligāti 
jātur slēgtās telpās, arī ūdeni to dzirdināšanai 

nedrīkst ņemt no virszemes ūdens tilpnēm. Ja 
putnus tura āra nožogojumā, tam obligāti jā-
būt ūdens necaurlaidīgam jumtam nevis tikai 
sietam. 

ES atbalsts 2021. gadā: tiešie maksājumi 
(LAD)

•No 2021. gada sākas jaunais KLP periods, 
kam noteikts 2 gadu ilgs pārejas periods. Tajā 
tiks saglabāti 2015. – 2020. gadā īstenotie tiešo 
maksājumu veidi.

Šogad lauksaimniekiem būs pieejami seko-
joši tiešmaksājumu veidi:

• vienotais platības maksājums (VPM);
• zaļināšanas maksājums;
• maksājums gados jaunajiem lauksaimnie-

kiem;
• mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas mak-

sājums;
BSA (brīvprātīgi saistītais atbalsts) par slau-

camām govīm, liellopiem, kazām, aitām, cietes 
kartupeļiem, sertificētas sēklas kartupeļiem, 
sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu 
sēklām, sertificētām labības sēklām, miežiem, 
vasaras rapsi un vasaras ripsi, dārzeņiem, aug-
ļiem un ogām, proteīnaugiem.

Provizoriskā VPM likme šim gadam ir 92 

eiro/ha un zaļināšanas provizoriskā likme 54 
eiro/ha. Jāatceras, ka faktiskā likme būs atkarī-
ga no valstī kopumā pieteiktajiem atbalsttiesī-
gajiem hektāriem.

Ja ar Eiropas Komisiju tiks saskaņots jauns 
BSA pasākums, tad no 2021. gada BSA varēs 
saņemt arī par rudzu līnijšķirnēm, galvenokārt 
par ‘Kaupo’ šķirnes rudziem. Atbalsts par līnij-
šķirnes rudziem, un īpaši ‘Kaupo’ šķirnes ru-
dziem, nepieciešams, lai saglabātu rudzu mai-
zes cepšanas tradīcijas un nodrošinātu augstu 
rudzu maizes kvalitāti un garšas īpašības.

BSA par aitu mātēm paredzēts papildināt ar 
nosacījumu, kas paredzēs atbalsta piešķiršanu 
par aitu māti, kas pieder jebkurai Latvijā reģis-
trētai šķirnei vai iegūta to krustojumos un, ja 
iegūta, krustojot ar zināmas izcelsmes vaislas 
teķi vismaz 3 priekšteču paaudzēs. Tātad mak-
sājumu varēs saņemt ne tikai par gaļas šķirnes 
aitu mātēm vai to krustojumiem, bet gan par 
jebkuru Latvijā reģistrētu aitu mātes šķirni, tajā 
skaitā piena aitām vai to krustojumu, kas krus-
tots ar zināmas izcelsmes vaislas teķi vismaz 
3 priekšteču paaudzēs. Lai šīs izmaiņas tiktu 
ieviestas, nepieciešams vēl Eiropas Komisijas 
apstiprinājums.

Traktortehnikas tehniskās apskates 2021. gadā (VTUA)
Traktortehnikas valsts tehniskās apskates lai-

kā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemiolo-
ģiskās prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam 
sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma 
saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā 
norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pa-
sākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu 
sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot 

noteiktos epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un 
tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam 
jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģis-

trācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu 

traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš 
saplānota izbraukuma grafika) vai individuāli 
vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA 
izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates 
izbraukuma grafika vietā var ierasties jebku-
ra traktortehnikas vienība tehniskās apskates 
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Aktuālais dunavas 
pagastā

Ir noslēgts līgums un veikts pasūtījums par 
centrālo durvju nomaiņu Dunavas kapličai, 
daudzdzīvokļu mājai “Tūjas” un vienu durvju 
nomaiņu mājai “Kastaņi”.

Noslēgts līgums par paskaidrojuma rakstu 
meliorācijas sistēmas atjaunošanai nekusta-
majā īpašumā “Dunavas skola”.

Pēc V. Flanderes iniciatīvas Daugavas ka-
pos tiek izzāģēti bīstamie koki no kapu teri-
torijas, darbus veic z/s “Lejas Jērāni”, tāpat ir 
iegādāts žogs, veco kapu daļai, kurš pavasarī 
tiks uzstādīts.

Turpinās apkures sezona Dunavas centra 
daudzdzīvokļu mājām un iestādēm.

Notiek gatavošanās darbi Lieldienām, tiek 
veidoti dekori Dunavas centra svētku nofor-
mējumam.

A. Rimša,
Dunavas pagasta pārvalde

veikšanai.
VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi 

pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas 
iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām 
apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas 
teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzek-
ļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties 
VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā ,,Smidzinātāju pār-
baudes”.

Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Ābeļu
22.04. 10:30 19.05. 10:30 Pumpuru ferma

26.04. 13:30 x x Avotu Dūķernieki

Dignājas 22.04. 11:30 19,05 11:30 Vandāni, „Sprīdītis”

Dunavas

22.04. 12:00 19,05 12:00 Sudrabkalns, „Klēts”

22.04. 13:00 x x ZS „Rītausmas”, Dunava

x x 19,05 13:00 „Dzelmes”

Rubenes

23.04. 11:30 21.05. 11:30 Kaldabruņa, „Darbnīcas”

23.04. 10:00 21.05. 10:00 Rubeņi, „Pasta nodaļa”

23.04. 09:00 21.05. 09:00 Slate, „Vairogi”

Zasas 12.04. 11:30 12.05. 12:30 Zasa, „Stabiņi”

Leimaņu
x x 12.05. 13:30 Mežgale, „Celmenieki”

12.04. 12:30 12.05. 11:30 Leimaņi, „Leimaņu tautas nams”

Kalna
12.04. 10:30 12.05. 10:30 Vidsala, „Silāres”

08.04. 10:30 07.05. 09:00 Dubulti, „Straumītes”

Aicina piedalīties izstādes “Mūsu 
Jēkabpils novads” veidošanā

Strauji tuvojas jaunā administratīvi teritoriālā 
reforma. Vēl pirms apvienojamies ar apkārtē-
jiem novadiem, atcerēsimies pēdējos 12 gadus 
kopā Jēkabpils novadā!

Izveidosim kopā izstādi par Jēkabpils no-
vadu un tā 7 rotām: Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 
Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastiem.

Līdz 11. aprīlim aicinām iesūtiet fotogrāfijas 

par pagastu/ novada 
pasākumiem, dabas 
skatiem, cilvēkiem, ap-
skates objektiem utt. 
Var iesūtīt arī kādas at-
ziņas, dzeju, sajūtas utt 
par savu pagastu vai 
novadu kopumā.

Tā kā izstāde būs 
publiski aplūkojama, 
tad pirms sūtat fotog-
rāfijas, izvērtējiet, vai 
vēlaties, ka tās redz arī 
citi.

Failus sūtiet uz e-
pastu: muzejs@jekab-
pilsnovads.lv

Fotogrāfijas vai 
tekstu var atnest arī uz 
Zasas bibliotēku vai ie-
mest Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja 
pastkastītē Zasā. Ir arī 
iespēja  fotogrāfijas ie-
skenēt.

Galu galā būsim 
kopā izveidojuši ceļo-
jošo izstādi, kuru varēs 
aplūkot visā novadā!

Jautājumu gadījumā zvaniet uz mob. tel. 
25465787 vai rakstiet uz e-pastu: muzejs@je-
kabpilsnovads.lv

Pateiksim visi kopā paldies Jēkabpils nova-
dam par šiem 12 gadiem!

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja v.i. E. Sēle

Aktuālais dignājas 
pagastā

Noslēgts līgums par Daugavas krasta labie-
kārtošanu Vandānu ciema nekustamajā īpašu-
mā “Zīlēni”.

Ir apsekoti Dignājas pagasta autoceļi. Iestā-
joties labvēlīgiem laika apstākļiem, varēs uzsākt 
bojāto posmu labošanu un ceļu planēšanu.

No RTU tika uzaicināts eksperts, lai apseko-
tu Vandānu ciema attīrīšanas iekārtas un dotu 
slēdzienu tālākai attīrīšanas iekārtu darbības 
uzlabošanai.

J. Raubiška,
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs
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Pastaiga pa Jēkabpils novada skaistajām vietām
Laikā, kad vēl aizvien nedrīkstam pulcēties 

pasākumos, novada iedzīvotājus un viesus aici-
nājām izbaudīt ziemas pasaku tepat pie mums 
Jēkabpils novadā. No 12. līdz 14. februārim laikā 
no plkst. 17.00 -20.00 ar svecēm un citiem gais-
mas un siltuma elementiem tika izgaismotas 
Jēkabpils novada skaistās vietas – ciemu centri, 
parki. Ikviens varēja baudīt šo gaismas, siltuma 
un mīlestības laiku, dodoties pastaigā ģimenes 
lokā, un vairot gaismu, ņemot līdzi arī savas sve-
cītes.

Ābeļu pagastā gaismas elementi rotāja 
J.Akuratera izzinošo taku Brodos, Dignājas 

pagastā – Ģimeņu iniciatīvu centra pagalmu 
Vandānos, Dunavas pagastā – simtgades dobi 
Dunavā, Kalna pagastā – Kalna Kultūras nama 
priekšpusi Dubultos, Leimaņu pagastā – Latvju 
zīmju parku Leimaņos, Rubenes pagastā – Mī-
lestības kalniņu, Rubeņu parku un teritoriju pie 
Slates skolas, Zasas pagastā – Zasas muižas par-
ku.

Iedzīvotāji akciju vērtē atzinīgi, un plānots to 
turpināt arī citus gadus.

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

zasas kultūras namā gatavojas 50 gadu jubilejai

Zasas kultūras nama durvis apmeklētājiem 
pirmoreiz tika vērtas 1971. gada jūlijā. Šogad 
iestādei aprit 50 gadi, un par godu šim notiku-
mam kultūras nams aicina iedzīvotājus līdzdar-
boties jubilejas izstādes veidošanā.

Zasas kultūras nama vadītāja L.Aišpure 
skaidro, ka līdz mūsdienām nav saglabājies pā-
rāk daudz materiālu par nama pirmsākumiem, 

bet izstādes veidošanai noderētu vēstures liecī-
bas no dažādiem laika posmiem. “Mēs aicinām 
ikvienu, kuram kultūras nams ir bijis vai vēl jop-
rojām ir mīļš, kuram ir kādas īpašas atmiņas, kas 
saistās ar šo ēku, uzrakstīt savu atmiņu stāstu, 
pievienot fotogrāfijas un vai nu iesūtīt mums, 
vai iesniegt personīgi,” saka L.Aišpure.

Ja epidemioloģiskā situācija un valstī spēkā 
esošie noteikumi to ļaus, tad izstādi ikviens va-
rēs aplūkot klātienē – šī gada jūlijā. Ja tas nebūs 
iespējams, tad tiks veidota virtuālā izstāde.

Izmantojot laiku, kad klātienē nenotiek ne 
pasākumi, ne kolektīvu mēģinājumi, Zasas kul-
tūras namā tiek veikts remonts. Darbi notiek 
gaitenī un kabinetos, un tos veic SIA “Idegra” 
par vairāk nekā 14 tūkstošiem eiro, neieskaitot 
PVN. Darbus finansē pašvaldība. “Sākumā gan 
remontdarbi tika plānoti par zemāku cenu, bet, 
demontējot grīdu gaitenī, atklājās, ka ūdens 

caurule, kas iet caur visu gaiteni, ir ļoti bojāta un 
ir jāmaina,” skaidro L.Aišpure. “Līdz ar to bojājās 
siena no abām pusēm – gan no gaiteņa puses, 
gan otras puses. Tādēļ šobrīd tiek remontētas 
arī visas telpas, kas atrodas gaiteņa labajā pusē.”

Nama ēkas vēsture ir tikpat svarīga kā Zasas 
kultūras dzīves vēsture, tādēļ iedzīvotāji aicināti 
iesniegt vēstures liecības arī par Zasas kultūras 
nama ēkas celtniecību un atklāšanu. Gan at-
miņu stāstus, gan fotogrāfijas kultūras namā 
gaidīs līdz 31.maijam. Materiālus var sūtīt uz 
e-pastu: zasaskn@jekabpilsnovads.lv, pa pastu 
uz adresi: Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils 
nov., LV-5239 vai iesniegt kultūras namā perso-
nīgi, iepriekš sazinoties ar L. Aišpuri (tel.nr. 20 
371 520).

S. Paegļkalne
K. Sēļa foto
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Tiks uzlabota vide sporta 
veicinošu aktivitāšu īstenošanai 
Zasas sporta laukumā

Jēkabpils novada pašvaldība 
īsteno projektu nr. 20-05-AL24-
A019.2202-000004 “Veselīga dzī-
vesveida veicinošas infrastruktūras 
uzlabošana Jēkabpils novada Za-
sas ciemā”, kura rezultātā tiks no-
drošināta droša vietējo un starpno-
vadu sporta, kultūras un veselības 
veicinošu pasākumu norise Zasas 
sporta laukumā.

Projekta ietvaros tiks veikta eso-
šās Zasas pagasta sporta laukuma 
infrastruktūras papildināšana, uz-
stādot paneļa tipa stiepļu nožogo-
jumu no divām pusēm, kas padarīs 
laukuma drošu izmantošanu visām 

vecuma grupām.  Žogu ir nepiecie-
šams izbūvēt visa laukuma robežā, 
jo šobrīd tas pieejams tikai daļēji. 

Pašvaldība ir noslēgusi būvdar-
bu līgumu ar SIA “DN Sistēmas”, 
būvuzraudzību objektā veiks SIA 
“JUKOBŪVE”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas 8982,75 EUR, no kurām 
ELFLA līdzfinansējums ir 7740,43 
EUR un pašvaldības līdzfinansē-
jums 1242,32 EUR. 

Projektu speciāliste 
L. Stašule

dignājas pagastā tiks 
uzsākta daugavas krasta 
labiekārtošana

Jēkabpils novada pašvaldī-
ba pavasarī uzsāks projekta Nr. 
20-05-AL24-A019.2204-000002 
“Daugavas krasta atpūtas vietas 
izveide un labiekārtošana Jēkab-
pils novadā” īstenošanu. Projekta 
rezultātā tiks uzlabota Daugavas 
krasta pieejamība, izveidota un 
labiekārtota atpūtas vieta Jēkab-
pils novada iedzīvotājiem, tā arī 
tūristiem un citiem interesentiem.

Daugavas krasta labiekārtoša-
nas darbu ietvaros tiks izveidots 
auto stāvlaukums, uzstādīti labie-
kārtojuma elementi: velo statīvi, 

ugunskura vieta, galda un krēslu 
komplekti, atkritumu urnas un 
tualetes. Labiekārtošanas darbus 
plānots pabeigt līdz šī gada maija 
beigām. Pašvaldība ir noslēgusi 
būvdarbu līgumu ar SIA “LV RO-
ADS”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas 14 635,63 EUR, no kurām 
ELFLA līdzfinansējums ir 6563,05 
EUR un pašvaldības līdzfinansē-
jums 8072,58 EUR. 

Projektu speciāliste 
L.Stašule

Ābeļu pamatskolas aktualitātes: Ar "plāniem b" un 
skatienu nākotnē

Pirms gada sākās jauna ēra 
mūsu darbā, mācībās un sadzīvē, 
un nu jau viss, kas toreiz šķita sa-
vāds, neierasts un pat biedējošs, 
kļuvis ikdienišķs. Ābeļu pamat-
skola ir viena no tām mācību ies-
tādēm, kam attālinātais mācību 
process neuzkrita kā sniegs uz 
galvas – tehnoloģiskās platformas 
gan audzēkņi, gan pedagogi jau 
bija aprobējuši, atlika darbu vien 
optimizēt atbilstoši reālajai situā-
cijai un spēt operatīvi reaģēt uz 
valdības rīkojumos ik pa brīdim ie-
viestajām izmaiņām. It kā vienkārši, 

bet tikai tie, kas visā 
šajā procesā iesais-
tīti, saprot cik daudz 
spēka un izturības tas 
prasa...

Pašlaik skolā no-
rit attālināts mācī-
bu process, notiek 
tiešsaistes mācību 
stundas, kā arī kon-

sultācijas tiešsaistē, bet 
nepieciešamības ga-
dījumā, ievērojot pie-

sardzības pasākumus, arī klātienē. 
Izveidots īpašs kalendārs, ar kura 
palīdzību iespējams skolēna skolā 
atrašanās laiku izmantot maksimāli 
efektīvi.

Ja gribi iet...
Skolēni zinības apgūst attālinā-

ti, taču bērnudārznieki turpina ap-
meklēt mācību iestādi gan skolā, 
gan Brodos. Mazie, pateicoties au-
dzinātāju izdomai un radošumam, 
tikuši pie jaunām attīstošu rotaļu 
iespējām (piemēram, pie darbo-

šanās ar krāsainiem rīsiem). Viņi nu 
var arī lielā TV ekrānā skatīties pa-
mācošas filmiņas un klausīties jau-
kas dziesmiņas. Savukārt vecākie 
pirmsskolnieki, apgūstot zinības, 
nu var baudīt interaktīvās tāfeles 
priekšrocības.

Ja gribi iet, jābūt kājām. Un 
jāspēj tās kustināt. Dodoties attā-
linātās apmācības ceļā, kāju funk-
ciju pilda elektroniskās ierīces un 
interneta pieslēgums, telekomu-
nikācijas. 

Ābeļu pamatskolas audzēk-
ņi tiek nodrošināti ar nepiecie-
šamajiem elektroniskajiem un 
neelektroniskajiem mācību ins-
trumentiem un materiāliem, tiek 
konsultēti par dažādu ierīču un 
programmatūras lietošanu. Ar teh-
nisko nodrošinājumu lielu prob-
lēmu nav, taču problēmiņas ik pa 
laikam gadās. Skolas direktors Ju-
ris Gaigals uzsver, ka pašlaik viens 
no galvenajiem izaicinājumiem ir 
skolēnu izmantojamās tehnikas 
stāvokļa un uzdevumu izpildes 
iespēju apzināšana. "Šī vairs nav 

ugunsgrēka dzēšana, pēkšņa ār-
kārtas situācija, kad ātri jāpaķer 
viss noderīgais, kas ir pie rokas. Ir 
skaidrs, ka attālināti būs jāstrādā 
ilgstoši, turklāt jāsasniedz optimāls 
rezultāts." Tiek apzināts, vai bērns 
ar viņam pieejamajiem tehniska-
jiem līdzekļiem, ar pieejamo prog-
rammnodrošinājumu spēj normāli 
strādāt attālināti. Ierīces mēdz arī 
sabojāties, bet ne katrs bērns to 
tūlīt paziņo. Skolotājiem nākas pa-
stāvīgi interesēties ne tikai par to, 
kā audzēkņi izprot mācību vielu, 
bet arī par viņu tehnisko nodroši-
nājumu un izmantojamo tehnisko 
līdzekļu stāvokli. Valsts piešķirtās 
datortehnikas nepietiek, tāpēc 
skolēnu lietošanā mājās nonāk 
skolas datortehnika, konfigurējot 
to atbilstoši veicamajiem uzdevu-
miem (turklāt jāapmāca rīkoties 
gan bērni, gan dažkārt arī viņu 
vecāki). Ir daži gadījumi, kad ve-
cāki, apzinoties riskus, atsakās no 
skolas piedāvātajām viedierīcēm, 
jo nevar par tām uzņemties līgu-
mā paredzēto materiālo atbildību 

Lai gan laiks padrūms, Ābeļu pamatskolas 
sejā saules zaķīši rotājas...
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(piemēram, ja tiek bojāta skolas piešķirtā plan-
šete, jāšķiras no 111 eiro). Šādos gadījumos tiek 
rasti citi risinājumi.

Kā jūtaties?
Regulāri tiek veiktas audzēkņu un viņu ve-

cāku aptaujas, kurās tiek izzinātas problēmas 
un arī tas pozitīvais, kas realizēts skolas darbī-
bā. Anketēšanas rezultāti iespēju robežās tiek 
ņemti vērā, organizējot turpmāko darbu. Daž-
kārt atklājusies nepieciešamība kādu lēmumu 
vecākiem vai skolēniem izskaidrot plašāk, un 
tas arī tiek darīts. Aptaujas izstrādātas atbilstoši 
bērnu vecuma grupas specifikai (1.–4. un 5.–9. 
kl.). Jāteic, ka kopumā vecāki skolas darbu vērtē 
atzinīgi.

Attālinātās apmācības procesam ieilgstot, 
aizvien biežāk skolēniem un viņu ģimenes lo-
cekļiem rodas psiholoģiska rakstura problēmas, 
un arī tās atrisināt palīdz gan skolotāji, gan sko-
las atbalsta personāls. Daudziem audzēkņiem 
pastāvīgi nepieciešams palīdzēt rast motivāciju 
piedalīties mācību procesā, pildīt noteiktās pra-
sības, un šī motivatoru funkcija nereti gulstas arī 
uz skolas darbinieku pleciem. 

Svarīgā prasme lasīt un izlasīt
Prasme lasīt un lasīto izprast ir visu zināšanu 

pamatu pamats. Skolotāja Inese Pūcīte saviem 
pirmklasniekiem ieviesusi regulāras individu-
ālās lasīšanas nodarbības. "Bērni skolā ieradās ar 
dažādām lasīšanas iemaņām. Klātienes nodar-
bībās līdz ziemas brīvdienām bija panākts liels 
progress. Diemžēl ziemas brīvlaiks ieilga, kā re-
zultātā lasīšanas iemaņas bērniem krasi pazemi-
nājās, bet tas var ļoti negatīvi ietekmēt mācību 
vielas apguvi. Lai nezaudētu un attīstītu jau reiz 
apgūtās iemaņas, tika nolemts, ka katru dienu 
tiešsaistē ar bērniem, kuriem lasīšanai nepie-
ciešama papildu motivācija un ierosme, vismaz 
20 minūtes lasīsim. Kopā ar palīdzēm Violetu 
Tuņķeli un Agitu Rinču šo ieceri arī realizējam. 
Tiekoties ar Saeimas Izglītības komisijas locek-
ļiem, mana iniciatīva tika pozitīvi novērtēta. 
Nezinu, vai vēl kāds šo pieredzi pārņēmis, taču 
varu apgalvot, ka šādai apmācību pieejai ir labi 
rezultāti  – uzlabojusies gan pati lasītprasme, 
gan izpratne par izlasīto un līdz ar to ir labākas 
sekmes jaunas mācību vielas apguvē."

Arī darbinieki mācās
Saskaņā ar tālākizglītības plānu skolas dar-

binieki (un ne tikai pedagogi!) apgūst dažādas 
darbam nepieciešamas zināšanas arī kursos un 
semināros. Piemēram, gan pedagoģes, gan teh-
niskās darbinieces februārī projekta PUMPURS 
ietvaros izgājušas kursus, kuros runāts gan par 
audzināšanas darbu, gan prasmi saskatīt un 

novērst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riskus. Tādējādi vide skolā kļuvusi skolēniem vēl 
draudzīgāka un drošāka.

Mājturības, tehnoloģiju un dizaina skolotā-
jam Vilnim Stūrītim arī jāmācās – jāapgūst darbs 
ar digitāli vadāmu lāzera gravēšanas darbagal-
du, kas papildinājis mājturības klases aprīkoju-
ma klāstu. Audzēkņi varēs realizēt savus projek-
tiņus no idejas un zīmējuma vai rasējuma līdz 
pat gatavam priekšmetam, pie reizes apgūstot 
arī pamatprincipus, kā programmējamiem dar-
bgaldiem pareizi "palūgt" izpildīt tieši to, kas 
iecerēts. Kā pandēmijas apstākļos skolēni pie 
šādas darbošanās tiks, padomā ir vairāki varianti 
– atkarībā no epidemioloģiskās situācijas un līdz 
ar to arī mācību procesa realizācijas iespējām.

Starp citu, "B varianta" esamības nozīmi kā 
galveno februārī iezīmējusi arī pedagoģe- kar-
jeras konsultante. Pandēmija jo īpaši pierādī-
jusi, ka rezerves rīcības modeļa izstrāde palīdz 
vieglāk pārvarēt krīzes. Bērni rosināti pētīt, kā 
dažādu profesiju pārstāvji (piemēram, frizieri) 
rīkojušies situācijā, kad viņiem liegts strādāt ie-
rastajā profesijā. Sveču mēnesim piemērota arī 
informācija par uzņēmējdarbību – bērni infor-
mēti par sveču ražošanu.

Ne tikai skolas mācības
Šajā laikā ārpusklases nodarbību norise ne 

visās jomās iespējama, tomēr arī pulciņu darbs 
Ābeļu pamatskolā nav apstājies. Skolotāja Iveta 
Bērziņa informē, ka viņas vadītie jaunie folkloris-
ti turpina piedalīties nemateriālā kultūras man-
tojuma apgūšanas un pārmantošanas program-
mas “Pulkā eimu, pulkā teku” aktivitātēs. Kopā 
ar citiem Latvijas bērniem tiešsaistes dejošanas 
un dziedāšanas nodarbībās ar skolotāju Daci 
Circeni tiek apgūtas mācās četras rotaļdejas.

Skolēni (un arī skolas darbinieki!) ar entuzias-
mu iesaistījušies skolas nākamā gada kalendāra 
veidošanā. Visi skolai piederīgie aicināti katru 
mēnesi fotografēt dabasskatus un sūtīt bildē-
jumus žurnālistikas pulciņa vadītājam, kurš uz-
ņēmies organizēt balsošanu – visvairāk balsu 
ieguvusī fotogrāfija rotās kalendāra atbilstošā 
mēneša lapu. Atsaucība patiešām ir liela, fo-
togrāfijas – interesantas. Paredzams, ka Ābeļu 
pamatskolas 2022. gada kalendārs būs vizuāli 
pievilcīgs!

Atzinība par paveikto

2020. gada rudenī Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) aicināja pedagogus iesaistīties 
pasākumā “Izglītības iestāžu labā prakse 1991. 
gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres 
norišu organizēšanā", veidojot prezentācijas un 
daloties savā pieredzē par 1991. gada Barikāžu 
notikumu izzināšanu un piemiņas saglabāšanu 
savās izglītības iestādēs. Skumji, bet no visas 
valsts šim aicinājumam atsaucās tikai 28 skolu 
pedagogi. Priecē, ka viņu starpā ir arī Ābeļu 
pamatskolas novadpētnieku pulciņa vadītāja 
Silva Zepa, kurai patiesi rūp vēstīt par šo valstij 
būtisko notikumu skolēniem.

Februārī Silva Zepa pa pastu saņēma VISC 
Pateicības rakstu un īpaši noformētu zibatmiņu. 
Zibatmiņā pavisam noteikti krāsies aizvien jau-
nas liecības par Silvas un viņas novadpētnieku 
darbiem!

Informāciju par Ābeļu pamatskolas 
aktualitātēm sagatavoja 

V. Aleksandrovs

Jaunas iespējas jēgpilni apgūt zināšanas 
vairākos mācību priekšmetos un gūt taustāmu 

rezultātu paver lāzergravēšanas darbgalds. 
Piemēram, ievadām failu ar bildīti un 

gravēšanas parametriem un saņemam šādu 
gravējumu saplāksnī!

Ābeļu novadpētnieku pulciņa vadītāja Silva 
Zepa saņēmusi VISC pateicības rakstu par 
piedalīšanos pasākumā “Izglītības iestāžu 
labā prakse 1991. gada Barikāžu notikumu 

izzināšanā un atceres norišu organizēšanā".

Skolēni un arī skolas darbinieki ar entuziasmu 
iesaistījušies nākamā gada kalendāra 

veidošanā. Par 2022. gada kalendāra janvāra 
bildi iebalsota 2. klases audzēkņa Aleksandra 

Rinkuļa no Vasargelišķu skatu torņa 
tvertā dabas aina.
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1949. gada 25. marts – pieminēsim un atcerēsimies!
Šogad aprit 72 gadi, kopš 1949. gada 25. 

martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju 
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS 
reģioniem. Deportēti tika apmēram 43000 cil-
vēku. Deportācija Jēkabpilī un tās apkārtnē no-
tika 1949. gada 25. martā no Krustpils un Dau-
gavas stacijas.

Deportācijās no bijušā Jēkabpils rajona vie-
nas dienas laikā tika represētas un izvestas uz 
Sibīriju bez tiesībām atgriezties 565 ģimenes, 
kurās bija arī mazgadīgi bērni. Kopā tika izves-
ti 1670 cilvēki. Cilvēku izvešanai no Krustpils 
un Daugavas stacijām tika izmantoti cilvēku 
transportēšanai nepiemēroti lopu vagoni. 1949. 
gada deportācijai tika izmantotas 153 operatī-
vās grupas ar 705 karavīriem un iznīcinātājiem, 
125 smagās automašīnas.

No Jēkabpils apriņķa, Ābeļu pagasta arī tika 
izsūtīti 89 cilvēki. Tika izsūtītas vairākas ģime-
nes. Kā viena no tādām - Brālīšu ģimene.

Otto Brālītis – Pasaules kara dalībnieks, Lāč-  
plēša ordeņa kavalieris, Neatkarības kauju dalīb-
nieks, robežsargs. Dzimis Biržu pagasta Ķēm-
anos (Zānānos?) zemkopja ģimenē. Bijis mež-
sargs.

Piedalījies 1. Pasaules karā, atvaļināts 1918. 

gada 1. martā. Latvijas armijā iesaukts 1919. 
gada 29. jūnijā. Piedalījies Latgales atbrīvošanā, 
paaugstināts par seržantu.

1919. gada 19. novembrī Latgalē Berezku 
sādžā Otto Brālītis, kā vada komandieris, veda 
savu vienību pretuzbrukumā un izlauzās cauri 
pretinieka ķēdēm, tā sekmēdams pilnīgu uz-
varu tās dienas kaujā. Atvaļināts 1921. gada 
1. aprīlī. Dzīvojis Salas pagasta Apsītēs. Vēlāk 
iestājies robežapsardzības dienestā Zilupes 
rajonā. 1940. gadā no dienesta atlaists. Bijis 
zemkopis savā saimniecībā. 1944. gada oktobrī 
apcietināts, tiesāts "par nodevīgu darbību pret 
padomju varu". Piespriesti 25 gadi labošanas 
darbu nometnēs. Ievietots nometnē Vorkutā. 
1949. gadā uz Sibīriju izsūtīta arī ģimene – sieva 
Brālīte Anna, dēli Atis un Viesturs Brālīši, meita 
Mirdza Brālīte, kura līdz izsūtīšanai strādāja Ābe-
ļu pamatskolā par skolotāju. Ģimene no izsūtī-
juma atbrīvota 1955. gada 7. decembrī.  1955. 
gada rudenī atbrīvots Otto Brālītis. 1956. gadā 
arī pārējie ģimenes locekļi atgriezās Latvijā. 

 Otto Brālītis bijis zirgkopis Jēkabpils mež-
saimniecībā. 

Apbedīts Ābeļu kapsētā.
Arī Liepiņu ģimene tika izsūta.

Olģerts Liepiņš    28.06.1940. – 18.06.2013.
Aktīvs ”Atmodas” kustības dalībnieks, Jē-

kabpils rajona politiski represēto kluba valdes 
priekšsēdētājs, ārsts. Dzimis Ābeļu pagasta 
“Upmaļos”.

 Kopā ar tēvu Arvīdu Liepiņu, māti Annu 
Liepiņu, brāli Zigmundu un māsu Benitu, 1949. 
gada 25. martā tiek izsūtīti uz Sibīriju Omskas 
apgabala Nazivajevskas rajonu.

1955. gadā ģimene atgriežas Latvijā. Oļģerts 
turpina mācības Jēkabpils 1. vidusskolā. Pēc vi-
dusskolas seko dienests armijā. Beidz Latvijas 
medicīnas institūtu, strādā par traumatologu 
Jelgavā un vēlāk Jēkabpilī. 

1990. gadā pārtrauc ārsta darbu un atgriežas 
savās dzimtajās mājās, turpina vectēva un tēva 
uzsākto amatu – zemnieka darbu.  Apbedīts 
Ābeļu pagasta Nagļu kapos.

Deportācijās, kuras tika slepeni sauktas par 
operāciju "Krasta banga", tika izsūtīti vairāk 
nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju.

Avoti: nekropole.lv, Ābeļu muzeja 
novadpētniecības mape.

 Sagatavoja Ābeļu bibliotēkas vadītāja 
Ineta Survillo 

Pirmsskolas erasmus + projekta “The knowledge of languages 
– a World without borders” aktualitātes

Turpinās pirmsskolas 
projekta “The Knowled-

ge of Languages – a World without Borders” 
īstenošana. Jau iepriekšējā mēnesī četrga-
dīgo un piecgadīgo grupiņu bērni uzsāka 
praktisku angļu valodas apguvi, organiski 
integrējot to ierastajās ikdienas rotaļnodar-
bībās. Pirms svešvalodas integrēšanas ikdie-
nas rotaļnodarbībās, bērni izrunāja par to, 
kādas valodas viņi vispār zina un kālab tās 
jāapgūst. Janvārī un februārī bērni darbojās 
ar dabas tēmu, gan izpētot sniegotā gada-
laika – ziemas – aktualitātes, gan apgūstot 
jaunas zināšanas par mājdzīvniekiem un 
meža dzīvniekiem, ķermeņa daļām, kā arī 
apguva vienkāršas frāzes ikdienas komuni-
kācijai. Kā efektīvākās metodes svešvalodas 
pirmo soļu apguvei tikai izmantotas kustību 
rotaļas, skaitāmpanti, multfilmu vērošana, 
tematiskais aplis, lomu spēles, vizualizācija 
un valodas elementu apguve un vārdu krā-

juma paplašināšana, mācoties dabiskā vidē. 
Lai sagatavotos ikdienas integrētajām sveš-
valodas nodarbībām, kas notiek divas reizes 
nedēļā pa 20 minūtēm, abu projektā iesais-
tīto pirmsskolas grupu audzinātājas satiekas 
iknedēļas plānošanas sanāksmēs, un attāli-
nāti notiek arī projekta iekšējās darba grupas 
sanāksmes.    

     19. februārī Zoom platformā attālināti 
norisinājās projekta starpvalstu darba gru-
pas sanāksme ar mūsu projekta ārzemju 
partneriem, lai katra partnerorganizācija ie-
pazīstinātu pārējos ar pirmās izvēlētās tēmas 
apguves gaitu un pirmajiem secinājumiem 
attiecībā uz efektīvām mācīšanās metodēm. 

    Kā pirmie no partneriem runāja Turcijas 
partnerorganizācijas Anamur Ilce Milli Egitim 
Mudurlugu pārstāvji Aihans un Okans, infor-
mējot partnerus par darba grupas izveidi, 
no kuras 5 skolotāji strādā tieši pie digitālās 
mājaslapas http://nobordersforenglish.com/ 

satura izstrādes. 
    Rumāņu partnerus pārstāvēja Gradinita 

CU Program Prelungit Perlutele Marii bērnu-
dārza vadītāja Mihaela, kura iepazīstināja ar 
rumāņu kolēģu uzsāktās tēmas “Rumāņu tra-
dicionālie stāsti” apguves norisi. Viņi ir izvē-
lējušies iepazīstināt bērnus ar rumāņu stās-
tiem, pasakām un arī dzejoļiem, lai atklātu 
tajos iekļautās vērtības, piemēram, devīgu-
mu un iecietību. Stāsti tiek stāstīti dzimtajā 
valodā, iekļaujot arī angļu valodas elemen-
tus, piemēram, stāstu varoņu apzīmējumus, 
tādējādi paralēli apgūstot vārdu krājumu arī 
angliski, bet neiekļaujot gramatiku. Rumāņu 
kolēģe dalījās ar lieliskām valodas apguves 
metodēm: stāstu paklājs, stāstu kārba, stāstu 
priekšauts, stāstu lietussargs, kā arī ēnu teāt-
ris un stāsta atveidošana miltos! 

    Tālāk par Lesni Materska Skola Jelinek 
notiekošajām tēmas apguves aktivitātēm 
stāstīja Čehijas kolēģe Žora. Viņi savās pirms-
skolas grupās janvārī un februāra sākumā ir 
mēģinājuši apgūt tēmu “Kustību pielietoša-
na”, kas cieši saistīta ar gadalaiku maiņu, tā-
pēc arī šī tēma ir tikusi iekļauta. Čehu kolēģi 
piedāvājuši mācību materiālus arī vecākiem, 
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lai viņi varētu mājās turpināt strādāt ar saviem bērniem. 
     Norvēģijas partnerus – Mobarn Rosandasen Barnehage – pār-

stāvēja Sonja, kura izstāstīja par norvēģu partneru izvēlētās tēmas 
“Dienas režīms” apguves gaitu. Tēmas ietvaros bērni apguvuši nepie-
ciešamo pamata vārda krājumu, lai runāti par ikdienas aktivitātēm, 
un darījuši to gan izmantojot tematiskus attēlus, gan – galvenokārt – 
praktiskas ikrīta un maltīšu aktivitātes, vienkārši izspēlējot un pašiem 
tās izmēģinot. Kā materiāli kalpojuši plakāti, attēli, īsi stāstiņi. 

     Ar Latvijas partneru – Zasas vidusskolas – pirmsskolas grupās 
paveikto pirmās izvēlētās tēmas apguvē partnerus iepazīstināja Bai-
ba. Kā jau minēts, mūsu pirmsskolas grupiņu audzēkņi iepazinušies ar 
dabas tēmu, pētot gan ziemas elementus un aktivitātes, gan dzīvnie-
kus un ķermeņa daļas, kā arī apguvuši vienkāršus valodas elementus 
ikdienas komunikācijai (sasveicināšanās, iepazīstināšana ar sevi un 
savu pašsajūtu, skaitļi, ģeometriskās figūras u.c. Partneri tika iepa-
zīstināti ar mūsu pielietotajām mācību metodēm un izmantotajiem 
materiāliem, kā arī veidu, kā informācija par tēmas apguvi tiek fiksēta 
un analizēta. Tika izstāstīts arī par mūsu komunikāciju ar vecākiem, 
piemēram, informācijas sniegšanu par projekta aktivitātēm attālinā-
tajā pirmsskolas vecāku tikšanās reizē 19. janvārī. 

    Sanāksmes turpinājumā tika apkopots viss izskanējušais un iz-
darīti secinājumi, ka ir jāsaglabā dažādas pieejas valodas apguves 
procesā, strādājot gan pie projekta digitālās mājaslapas versijas, gan 
apkopojot ieteicamās mācību metodes ieplānotajam iespiestajam 

metodiskajam materiālam, vienojoties par kopīgiem elementiem, kas 
tiks iekļauti valodas nodarbību plānos un mācību metožu analīzē. 

    Nākamā projekta starpvalstu darba grupas sanāksme arī tiks or-
ganizēta attālināti aprīļa sākumā.                                               

Projekta plānotais realizācijas laiks: 01.11.2020 – 31.10.2022. Projek-
ta kopējās izmaksas sastāda 109 912,00 EUR, tai skaitā Zasas vidussko-
las budžeta daļa – 30 475,00 EUR. Erasmus + projektu 100% līdzfinan-
sē Eiropas Savienība.

B. Gabranova,
Zasas vidusskola

Ceļu tīrīšana pagastos

Šogad ziema bija sniegiem bagāta, un auto-
ceļi bieži tika aizputināti. Pie kā vērsties novada 
iedzīvotājam, ja sniega dēļ vairs nav izbraucams 
kāds ceļa posms?

Ja aizputināts ir pašvaldības ceļš, par to būtu 
jāziņo attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājam.

Ja persona vēlas, lai tiktu iztīrīts 
kāds privātā ceļa posms, vislabāk 
būtu uzrunāt uzņēmējus, kas šos 
pakalpojumus konkrētajā pagastā 
sniedz, un par samaksu privātais 
ceļš tiks iztīrīts.

Lai nekropļotu konkurenci, paš-
valdība pati ceļu tīrīšanas pakalpo-
jumus nesniedz. Šos pakalpojumu 
pašvaldības ceļiem katrā pagastā 
veic autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu iepirkumā uzvarējušie uzņē-
mēji, pēc domes apstiprinātā ceļu 

uzturēšanas saraksta ziemas sezonai.
Rubenes pagastā pašvaldībai pakalpojumu 

nodrošina z/s „Dziļgrāvji”, Dunavas pagastā – z/s 
“Niedrupītes”.

Ābeļu, Dignājas, Zasas, Leimaņu un Kalna pa-

gastos pašvaldībai pakalpojumu nodrošina SIA 
„LV Roads”. Uzņēmums ir gatavs par samaksu 
iztīrīt privātu ceļu, ja tam garām tiek tīrīts pašva-
dības ceļš. Par to, kad tīrīšanas darbus konkrētajā 
pagastā plānots veikt, var sazināties ar pagasta 
pārvaldes vadītāju.

Valsts ceļus tīra VAS „Latvijas autoceļu uztu-
rētājs”.

Pagasta pārvaldē pēc palīdzības ar ceļu tīrī-
šanu var vērsties ārkārtas situācijās (akūtu vese-
lības problēmu gadījumā, neatliekamo operatī-
vo transporta līdzekļu piekļuvei, bēru rīkošanai 
u.tml.).

Daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu tīrīšanu or-
ganizē paši iedzīvotāji.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Iestājoties grants autoceļiem nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem – slapjam sniegam, lietum un 
atkusnim, daudzviet novados uz grants auto-
ceļiem ir iestājies šķīdonis. Pārmitrināts ceļa se-
gums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi 
pasliktinās. Lai ierobežotu smagā transporta 
pārvietošanos un nepasliktinātu pašvaldības 
ceļu stāvokli, uz tiem daudzviet tiek izvietotas 
zīmes ar transporta masas ierobežojumiem.

Par ierobežotajiem ceļa posmiem sīkāk var 
uzzināt pagastu pārvaldēs. Mainoties laika 
apstākļiem, ceļa izmantošanu kravu pārvadā-

jumiem jāsaskaņo ar attiecīgā pagasta pārvaldi. 
Ceram uz Jūsu sapratni!

Transporta masas ierobežojumi uz valsts ce-
ļiem tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā 
ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu 
izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviesta-
jiem ierobežojumiem ir ievietota VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” mājaslapā:  https://lvceli.lv/#_iero-
bezojumi_smagajam_transportam . Aicinām 
autopārvadātājus rēķināties ar šiem pagaidu 
ierobežojumiem un ievērot tos.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa 

laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago 
tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša 
ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants 
ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un 
atguvis nestspēju.

Diennakts bezmaksas uzziņas par visu, kas 
attiecas tieši uz valsts autoceļu tīklu, ir pieeja-
mas pa tālruni 8000 5555.

Jēkabpils novada pašvaldība

Uz autoceļiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

Amors aicina dalīties mīlestībā

Amoram mīlestības mēnesī ir darba pilnas 
rokas, taču, neskatoties uz to, viņš ik gadu at-
rod laiku, lai ciemotos Zasā sadancī “Pie Amo-

ra”. Arī šogad Amors ieradās ciemos, taču uz 
zemes viss ir citādi - deju sadancis nenotiek, 
cilvēki sēž mājās un valstī ieviesti stingri iero-
bežojumi. Tā nu Amoram nācās iepazīt, kas 
ir Kovids, kas ir platforma Zoom un kā cilvēki 
jūtas šajā ārkārtas stāvokļa laikā. Lai situāciju 
labotu, deju kolektīvi gan novadā, gan ārpus 
tā tika virtuāli aicināti iesūtīt savu kolektīvu 
sirsnīgās, mīlestības pilnās bildes un palīdzēt 
Amoram ar nelielu mīlestības un jautrības 
devu mazināt Kovida nomācošo ietekmi uz cil-
vēkiem. Amora un Zasas kultūras nama VPDK 

„Solis” un JDK „Landi” aicinājumam atsaucās 
VPDK „Deldze”, JDK „Daidala”, VPDK „Augš-
zeme”, VPDK „Dviete”, VPDK „Kaupre”, VPDK 
„Ideja”, VPDK „Irši”, JDK „Delveri” un JDK „Zvir-
buļi”. Dejotāji ļoti cer, ka izdevās mūsu ikdienā 
ienest kripatiņu prieka un jautrības!

Ar Zasas kultūras nama deju kolektīvu kopī-
gi sagatavotajiem video var iepazīties Jēkab-
pils novada Kultūras pārvaldes Facebook lapā.

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Skaistums glābs pasauli!
„Ak, sievietes, sievietes, sievie-

tes... jeb Skaistums glābs pasauli! ” 
- ar šādu nosaukumu 7. marta va-
karā notika bezmaksas tiešsaistes 
pasākums Zoom platformā - mu-
zikāli izklaidējoša programma ar 
aktieri Kristapu Rasimu; veltījums 
mūsu jaukajām, brīnišķīgajām 
sievietēm! 

Paldies Kristapam par intere-
santo stāstījumu, par dziesmām, 
par dāvāto labestību un mīļumu, 
ko izjutām! Interese par pasāku-
mu bija, un tas tika kupli apmek-

lēts.
Paldies par Jūsu klātbūtni, par 

uzdotajiem jautājumiem un iz-
rādītajām emocijām virtuāli! Ļoti 
ceru un ticu tam, ka drīz varēsim 
tikties arī klātienē.

A.Čakstiņš, 
Kultūras pasākumu 

organizators
 Dignājas un Dunavas 

pagastos

Valsts autoceļš V783 26. februārī teju neizbraucams. Foto: S.Čamāne.

”Izkust” paguva arī ielas divkārtu virsmas 
apstrāde Vandānos. Būvdarbus veikusī 
firma solās bojājumus novērst, līdzko to 
ļaus laika apstākļi. Foto: A.Bikauniece.
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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 precizitāti atbild rakstu autori. Tirāža 1000 eks.

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

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Ar tevi, Zemes 
dzīvais spēks,

Mans ceļš ir gājis visu mūžu,
Nu tavā drošā klēpī slēgts

No katras sāpes 
paglābts būšu.

(A.Balodis)

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

februāra mēnesī sastādīti 7 
miršanas reģistri (2 novada 

iedzīvotāji):

Lidija Ļaksa
20.04.1923.-17.02.2021.

Vilberts Bērziņš
10.12.1937.-22.02.2021.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem!

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,

Lai darba tikumu un gudrību tam dod,

Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Februāra mēnesī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
izveidots viens dzimšanas reģistrs. Novada iedzīvotāju pulku 
kuplinājis viens puika.

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, pacietību, iz-
turību un veselību, bērniņu audzinot!

25. marts latvijā 
ir sēru diena, kad 

pieminam 1949. gada 
deportācijas upurus. 
šajā dienā aicinām 
apciemot izsūtīto 
piemiņas vietas 

Jēkabpils novadā un 
nolikt svecītes.

Jēkabpils novada 
Kultūras pārvalde

farmaceita-aptiekas vadītāja 
vakance Rubeņu aptiekā

Jēkabpils novada pašvaldība 
meklē farmaceitu-aptiekas vadītā-
ju darbam SIA “Rubenes aptieka”, 
adresē: “Zelta sietiņš”, Rubenes 
pag., Jēkabpils nov., LV-5229.

Amatam nepieciešama vidējā 
izglītība farmācijas jomā ar vismaz 
5 gadu darba pieredzi farmācijā, 
vai augstākā izglītība farmācijas 
jomā.

Atlīdzība noteikta 848 EUR ap-

mērā. Pašvaldība var piedāvāt ap-
dzīvojamo platību.

Motivācijas vēstuli un CV aici-
nām sūtīt uz e-pastu: novads@
jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jē-
kabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpilī.

Par citiem darba nosacījumiem 
ieinteresētās pie Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektores pa tāl-
runi 25617172.


