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Darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašval-
dību domes vēlēšanu kārtību, līdz 6. jūnijam 
darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
uzziņu tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 
līdz 20.00, bet 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 
24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vē-
lētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs no-
skaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu ie-
cirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pie-
teikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu 
apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat 
varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu 
no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes 
aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19 in-
fekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes 
uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautāju-
miem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas no-
risināsies sešās valstspilsētās un 35 novados. 
Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad 
nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēša-
nās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada 
vēlēšanām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas   (šā gada 7. martā) vai kuriem 
attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpa-
šums. Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju 
balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder 
nekustamais īpašums, līdz 27. maijam jāreģis-
trējas balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt 
vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpoju-
mā (https://www.pmlp.gov.lv/lv/velesanas) vai 
klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas dek-
larēšanas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo rei-
zi varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala 
iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot 
gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uz-
skaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu 
vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pa-
kalpojumā internetā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vē-
lēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobal-
sot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstie-

sības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu 
laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsoša-
nai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs 
jāpiesakās iepriekš – līdz 24. aprīlim. Pieteikties 
var e-pakalpojumā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes mājaslapā, Centrālajā vēlēšanu 
komisijā, sūtot pieteikumu pa pastu, uz e-pastu 
pasts@cvk.lv, iesniedzot iesniegumu iestādei 
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.
latvija.lv vai izmantojot oficiālo elektronisko 
adresi, kā arī jebkurā no 36 Latvijas Republikas 
vēstniecībām, ierodoties personiski vai nosūtot 
pieteikumu pa pastu. Sīkāka informācija www.
cvk.lv .

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs ie-
spējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pie-
teikties balsošanai savā atrašanās vietā. 

Centrālā vēlēšanu komisija

Eiropas kultūras mantojuma dienās 2021 iekļauts Jēkabpils 
novada pasākums

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas 
Latvijā, kas norisināsies no 17. līdz 19. septem-
brim, būs   veltītas transporta tēmai, paverot 
plašu mantojuma spektru – sākot ar ceļiem, til-
tiem, kanāliem un dzelzceļa stacijām, beidzot ar 
lidlaukiem, ostām un pašu spēkratu kolekcijām.

Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārval-

des aicinājuma Jēkabpils novada pašvaldība 
sagatavoja pieteikumu par teritorijā esošu ar 
transporta un satiksmes vēsturi saistītu objek-
tu – pieminekli plostnieku piemiņai Dunavas 
pagastā, un tas tika apstiprināts.

Lai sniegtu iespēju sabiedrībai iepazīt ar 
plostniecību saistīto kultūras mantojumu un 
stiprinātu izpratni par tā nozīmību, Jēkabpils 
novada pašvaldība Eiropas kultūras mantojuma 
dienu 2021 ietvaros 18. septembrī organizēs pa-
sākumu – “Stāstnieku pēcpusdiena Daugavas 
krastā”.

Pasākuma laikā, ar dokumentētiem stāstiem 

no plostnieku dzīves, vīru balsīs izdziedātām 
spēka dziesmām, ugunskurā gatavotas zupas 
un praktiskiem plostu prototipu gatavošanas 
demonstrējumiem, tiks atainotas plostnieku 
ikdienas gaitas likteņupē Daugavā.

Gatavojoties pasākumam, tiks apzināti mate-
riāli par plostniecību novada teritorijā, notiks to 
apstrāde un atlase. Iegūtā informācija par tēmu 
tiks iekļauta nelielā izstādē, kas tiks prezentēta 
pasākuma dienā.

L. Stašule, 
Jēkabpils novada projektu speciāliste
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Ierobežojumu laikā top radošas projektu idejas

Globālās pandēmijas laikā vis-
tiešāko ietekmi jūt kultūras nozare. 
Ir ierobežota iespēja plānot un or-
ganizēt pasākumus. Šajos apspies-
tības apstākļos rodas jaunas rado-
šas idejas, tiek pilnveidoti jau par 
tradīcijām esoši kultūras un tūrisma 
pasākumi. Pamatojoties uz Zemga-
les Plānošanas reģiona izsludināto 
projektu konkursu “Latvijas Valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla fon-
da atbalstītā Zemgales kultūras 
programma 2021”, Jēkabpils nova-
da pašvaldība ir iesniegusi 3 pro-
jektu idejas.

Projekts “Zasas muižas parka 
svētki: Leģendu nakts”. Projekta 
ietvaros Jēkabpils novada Zasas 

pagastā tiks īstenota viena no 
Zasas muižas parka svētku aktivi-
tātēm “Leģendu naktis”. Projekta 
ietvaros tiks izveidots Zasas muižas 
parka buklets, kā arī 3 vakaru garu-
mā caur skaņu un gaismas spēlēm 
parka apmeklētājiem tiks izstāstīts 
leģendām apvītā Zasas muižas par-
ka stāsts. Plānotās kopējās projekta 
izmaksas 12 943,00 EUR, no kurām 
Valsts kultūrkapitāla fonda un AS 
“Latvijas Valsts meži” finansējums 
ir 10 000,00 EUR un Jēkabpils no-
vada pašvaldības līdzfinansējums 
2 943,00 EUR. Projekta vadītāja –  
L. Aišpure.

Projekts “Sēlija – viena no Zem-
gales pērlēm”. Balstoties uz po-

zitīvo iepriekšējā gada pieredzi, 
projekta ietvaros vēsturiskā Sēlijas 
novada teritorijā tiks turpināta tra-
dīcija organizēt tūrisma ralliju, kura 
dalībniekiem būs iespēja izzināt 
Sēlijas kultūrvēsturiskās vērtības 
un vietas, liekot uzsvaru uz seno 
amatu prasmēm, ainaviskajiem un 
arhitektūras pieminekļiem.

Plānotās kopējās projekta iz-
maksas 7302,00 EUR, no kurām 
Valsts kultūrkapitāla fonda un AS 
“Latvijas Valsts meži” finansējums 
ir 5202,00 EUR un Jēkabpils nova-
da pašvaldības līdzfinansējums 
2100,00 EUR. Projekta vadītāja –  
I. Tomāne.

Projekts “Sēļi un latgaļi sasaucas 
Zemgalē”. Projekta mērķis – Zem-
gales, Sēlijas tradicionālās kultūras 
un kultūras mantojuma vērtību 
saglabāšana un popularizēšana 

mijiedarbībā ar Latgali reģiona tra-
dīcijām. Projekts ir reģionālas no-
zīmes, tas sniegs ieguldījumu 
Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un 
kvalitatīvā attīstībā. Projekta ietva-
ros notiks Daugavas krastu – Lat-
gales un Sēlijas – sadziedāšanās 
pasākums Dunavas pārceltuves 
teritorijā. Realizējot projektu, taps 
unikāla mūzikas koncertprogram-
ma, tiks piesaistīti Latvijas mēroga 
mūzikas profesionāļi. Plānotās ko-
pējās projekta izmaksas 3 752,64 
EUR, no kurām Valsts kultūrkapitāla 
fonda un AS “Latvijas Valsts meži” 
finansējums ir 2 698,24 EUR un Jē-
kabpils novada pašvaldības līdzfi-
nansējums 1 054,40 EUR. Projekta 
vadītāja – L. Stašule.

L. Stašule, 
projektu speciāliste

Dunavas un 
Dignājas pagastos
jauns ģimenes ārsts

Ar 2021.  gada 1.  aprīli valsts 
apmaksātos ģimenes ārsta pakal-
pojumus uzsācis sniegt ģimenes 
ārsts Jurijs Jermaks (t. 23772033). 
Ārsta darbības pamatteritorija 
ir Jēkabpils pilsētā un Jēkabpils 
novada Dunavas un Dignājas pa-
gastā.

Prakses vietu adreses:
• Palejas iela 9-18, Jēkabpils, LV-

5202
• Dunavas skola, Dunava, Du-

navas pagasts, Jēkabpils novads, 
LV-5216

• Kamenes, Vandāni, Dignājas 
pagasts, Jēkabpils novads, LV-
5215

Jautājumu gadījumā sazi-
nieties ar Nacionālā veselības 
dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 
63027249, e-pasta adrese: zemga-
le@vmnvd.gov.lv.

Nacionālais veselības dienests

Jēkabpils novada biedrībai „Sēļu pūrs” 
viens no labākajiem projektiem Zemgalē

Marta sākumā tika paziņoti paš-
valdību apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija” (SDL) 2020. gada 
projektu konkursa rezultāti par 
labākajām pašvaldību līdzfinan-
sētajām iedzīvotāju iniciatīvām 
Zemgales plānošanas reģionā. 
Par 2. labāko projektu Zemgalē 
atzīts Jēkabpils novada biedrības 
„Sēļu pūrs” projekts „Padzeries 
no stāstu krūzes!”. Tāpat projekta 
publicitātes fotogrāfija uzvarējusi 

SDL žurnāla vāka bildes konkursā. 
Fotogrāfijā redzamas (no kreisās) 
Solveiga un Renāte (JMS Zasas filiā-
les 2. klases audzēknes), turot savas 
stāstu krūzītes.

Biedrība “Sēļu pūrs” ik gadu 
Zasā cenšas īstenot kādu ciemam 
nozīmīgu mākslas vai amatniecī-
bas projektu. Šogad īpaša uzma-
nība tika vērsta jaunu suvenīru 
izstrādei pagasta viesiem, izman-
tojot vietējo kultūrvēsturisko man-

tojumu kā tūrisma veicināšanas 
un atpazīstamības rīku. Projekta 
“Padzeries no stāstu krūzes!” re-
zultātā 20 Jēkabpils mākslas skolas 
Zasas filiāles audzēkņi veica vie-
tējās vēstures izpēti un izgatavoja 
130 brīnišķīgas stāstu krūzes, uz 
kurām audzēkņu ilustrācijās atai-
notas Zasas leģendas un citi kul-
tūrvēstures fakti. Pirms ilustrāciju 
radīšanas bērni rūpīgi iepazinās 
ar vēstures avotiem, tikās ar cilvē-
kiem un apskatīja teikām apvītos 
objektus dabā. Projekta rezultātā 
tapa suvenīrkrūžu kolekcija par 
Zasas leģendām, un Jēkabpils no-
vada Sēlijas prasmju muzejā tika 
uzstādīts īpašs ekspozīcijas stends, 
kurā apskatāmi dažādie šo krūzīšu 
dizaini. Esošo kolekciju turpmāk 
plānots papildināt ar jauniem dar-
biem. Jēkabpils novada pašvaldība 
projekta īstenošanai piešķīra EUR 
700, biedrības līdzfinansējums – 
EUR 212.

Paldies biedrībai par izrādīto ini-
ciatīvu, projektu veiksmīgu īsteno-
šanu un novada popularizēšanu!

Jēkabpils novada pašvaldība
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Konkursā “Latvijas būvniecības gada balva 2020” 
atzinība Aleksandra Grīna parkam

Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 
2020” nominācijā “Teritorijas labiekārtojums” 
atzinību saņēmis labiekārtotais Aleksandra Grī-
na parks Kalna pagastā.

Radošās idejas autore,  tehniskais projekts – 
I.Buka, A.Cāne (“SIA BRK Projekti”);

Mākslinieki – R.Vindulis un K.Žagata;
Pasūtītājs – Jēkabpils novada pašvaldība;
Būvnieks – SIA “LV Roads”;
Būvuzraugs – Ivans Koreņiks (SIA “BUVKON”),
LEADER projekta vadītāja – Kalna pagasta 

pārvades vadītāja M.Cankale.
12. martā Rīgā, Āgenskalna tirgū, notika kon-

kursa balvu pasniegšana. Balvu saņēmēju iera-
šanās notika saskaņā ar striktu laika grafiku.

Konkursā tika saņemti gandrīz 140 pieteiku-
mi. Balvas tiek piešķirtas kopumā 10 nominā-
cijās. Konkursa laureāti tiks paziņoti 2021. gada 
12. martā Rīgā.

Konkurss “Latvijas Būvniecības gada balva” 
norisinās septīto gadu, un tā misija ir populari-
zēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski 
kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas 
teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju 
atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektē-
tāji, konstrukciju ražotāji un citi.

Konkursa mērķis ir paaugstināt būvniecības, 
projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu 
sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi 
Latvijā un aiz tās robežām.

Projekts “Rakstnieka Aleksandra Grīna par-
ka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā” 
(nr. 2019/AL24/6/A019.22.04/4) īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finan-
sētās Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir EUR 49095.28, 
no kurām ELFLA finansējums – EUR 27000.00 
un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 22095.28

Projekta ietvaros pēc rakstnieka literāro dar-
bu motīviem ir tapuši četri vides objekti: “Dvē-
seļu putenis” – 3 strēlnieku silueti un trijstūris ar 
latvju zīmēm, “Nameja gredzens” – apaļa arka, 
skulptūra “Saderinātie” un “Zemes atjaunotāji” 
– lāča siluets ar lāča ķepas nospiedumu, kā arī 
izbūvēts grants seguma gājēju celiņš.

Labiekārtotā parka atklāšana notika 2020. 
gada 15. augustā,  rakstnieka Aleksandra Grīna 
125. dzimšanas dienas pasākumā.

Informācijas avoti, foto: buvniekupadome.
lv, SIA “LV Roads” Facebook lapa

Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. 

gada 30. jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darba die-
nas pārcelšanu 2021. gadā”, Jēkabpils novada 
pašvaldības dome 2021. gada 28. janvāra sēdē 
nolēma pārcelt darbadienu no pirmdienas, 
2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. gada 

8. maiju un darba dienu no piektdienas, 2021. 
gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jū-
niju, un darba dienu no piektdienas, 2021. gada 
19. novembra, uz sestdienu, 2021. gada 13. no-
vembri, visās Jēkabpils novada pašvaldības ies-
tādēs un uzņēmumos, kur noteikta piecu dienu 

darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. 
Jēkabpils novada dome iesaka visiem komer-
santiem un organizācijām, nosakot darba un 
atpūtas laiku, ievērot šo lēmumu.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Aptaujas rezultāti 
par Zasas rotaļu 
laukuma projektu 

Februārī iedzīvotāji sniedza viedokli un iztei-
ca priekšlikumus, arī iebildumus par izstrādāto 
skici “Multifunkcionālas, izzinošas, drošas ro-
taļu un mācību āra teritorijas izveide individu-
ālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas 
vidusskolas”. Iedzīvotāju aktivitāte nebija liela, 
kopā tika saņemta 21 (divdesmit viena) aptau-
jas lapa.

14 (četrpadsmit) iedzīvotājus apmierināja 
izstrādātā skice, no tiem:

4 iedzīvotāji izteica priekšlikumu: smilts se-
guma vietā ieplānot zālienu;

7 iedzīvotāji - smilts un šķeldas segumu aiz-
stāt ar zālienu vai gumijoto segumu, lai segumi 
būtu droši un viegli kopjami;

1 iedzīvotājs - ieteica segumos neizmantot 
mulču un šķeldu, papildināt teritoriju ar elektrī-
bas pieslēguma vietu, viedo info stendu;

2 aptaujas lapās nebija papildus ierosināju-
mu;

1 (viens) iedzīvotājs atbalstīja pirmsskolas 
laukuma daļu, bet neatbalstīja gumijotos segu-
mus pie vidusskolas, ieteica elementus izvietot 
parkā pie internāta ēkas, gar sporta laukumu, 
aiz Sēlijas Prasmju muzeja;

6 (sešus) iedzīvotājus neapmierināja izstrā-
dātā skice - iebilda izvēlētajai bērnu laukuma 
atrašanās vietai, izmaiņām svinību laukumā, 
gumijas segumiem, izvēlētajam apgaismoju-
ma veidam, soliņiem.

G.Cērmūkša,
teritoriālās plānošanas speciāliste

Apstiprināti 2 LeADeR projektu 
konkursā iesniegtie projekti

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 
divus Jēkabpils novada pašvaldības ie-
sniegtos projektus biedrības “Lauku part-
nerība Sēlija” izsludinātājā LEADER projek-
tu konkursa 9. kārtā. Projektu rezultātā tiks 
labiekārtota Dunavas pagasta pārceltuves 
teritorija un uzstādīts daudzfunkcionāls 
āra vingrošanas komplekss Zasas sporta 
laukuma teritorijā.

Projekts “Viedās tehnoloģijas dro-
šas vides veicināšanai Jēkabpils nova-
da Dunavas pagastā “, nr 21-05-AL24-
A019.2201-000004. Projekta mērķis 
– labiekārtot Dunavas pagasta pārceltuves 
pār Daugavu teritoriju, uzstādot inovatīvu 
apgaismojumu – hibrīdgaismas laternu, kas 
ražo elektrību no saules un vēja enerģijas. 
Pašvaldība par saviem līdzekļiem objektā 
plāno uzstādīt nojumi un soliņu. Projek-
ta rezultātā tiks sakārtota un nodrošināta 
droša vide Dunavas pagasta pārceltuvē 
pār Daugavu, uzstādīta apgaismojuma la-
terna, kas elektrību ražo no atjaunojamiem 
resursiem. Realizējot projektu, būtiski tiks 
paaugstināts drošības līmenis, jo apgais-
mojuma teritorijā pie Daugavas līdz šim 
nav bijis. Tiks ieviestas viedās tehnoloģijas 
publiskajā apgaismojumā, veicināta droša 
un labvēlīga dzīves vide. Projekta kopējais 
budžets ir EUR 5 118,24, no kura ELFLA fi-
nansējums – EUR 4  500,00, pašvaldības 
līdzfinansējums – EUR 618,24

Projekts “Sporta infrastruktūras dažā-
došana Jēkabpils novadā”, nr 21-05-AL24-
A019.2202-000004. Projekta vispārējais 
mērķis – veicināt veselīgas dzīvesvides 
attīstību, nodrošinot pieejamu un mūsdie-

nīgu sporta kompleksa infrastruktūru, Jē-
kabpils novada un Lauku partnerības “Sē-
lija” teritorijā. Projekta specifiskais mērķis 
– uzlabot esošā Sporta laukuma infrastruk-
tūru, uzstādot daudzfunkcionālu āra vin-
grošanas kompleksu Zasas pagasta sporta 
laukuma teritorijā.

Lai nodrošinātu inovatīvu un mūsdienu 
prasībām atbilstošu sporta infrastruktūru 
visām vecuma grupām (bērniem, pusau-
džiem, pieaugušajiem, senioriem), paš-
valdība plāno uzstādīt daudzfunkcionālu 
vingrošanas kompleksu Zasas pagasta 
sporta laukuma teritorijā. Vingrošanas 
komplekss sastāv no 6 iekārtām: “Slīpās 
trepes”, 2 stiepšanās stieņi, multifunkcio-
nālais elements mugurai, vēdera muskuļu 
vingrošanas elements, roku trepes un v-
veida līdztekas. Visas iekārtas vienlaicīgi 
ļauj pildīt vairākus vingrojumus. Līdz šim 
iedzīvotājiem Zasas pagastā nav bijis pie-
ejams šāda veida aprīkojums individuālām, 
fiziskās formas uzturošām aktivitātēm. Paš-
valdība par saviem līdzekļiem nodrošinās 
iekārtas uzstādīšanu un laukuma seguma 
sagatavošanu. Projekta kopējais budžets ir 
EUR 4 549,60, no kura ELFLA finansējums – 
EUR 4 094,64, pašvaldības līdzfinansējums 
– EUR 454,96

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai pie-
ejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020/index_lv.htm

Projektu speciāliste L. Stašule 
K. Sēļa foto
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Plānots zāģēt kokus Dunavas sporta laukuma malā

Lai novērstu bojājumus meliorācijas sistēmā, 
paredzēts zāģēt kokus un krūmus gar Dunavas 
sporta laukuma rietumu un ziemeļu malu.

Pēdējos gados aizvien biežāk pavasarī un pie 
lielākām lietavām krājas ūdens Dunavas sporta 
laukumā un tai pieguļošajā teritorijā. Teritorijā 
senāk izbūvētas drenāžas caurules un meliorā-
cijas sistēma, sporta laukumam pa perimetru 
izvietotas meliorācijas kontrolakas, kas, kopā 
saslēgtas, ūdeni pa drenu vadu aizvadīja uz ne-
tālu no skolas esošo Olāja upīti.

Šopavasar, speciālistam apsekojot izbūvēto 
ūdens aizvadīšanas sistēmu, tika konstatēts, ka 
drenāžas sistēma vairākos posmos pilnībā ne-
darbojas, jo sistēmai laika gaitā pa virsu izauguši 
jau vidēja lieluma koki, kuru saknes pilnībā no-
sprostojošas vai bojājušas caurules, nosēdakas. 

Lai šo sistēmu atjaunotu, kokus sporta laukuma 
rietumu un ziemeļu malās nepieciešams no-
zāģēt. Mazāki kociņi varētu tikt pārstādīti citur 
skolas teritorijā.

Teritorijā plānots īstenot projektu, kura re-
zultātā varētu atjaunot ūdens aizvadīšanas sis-
tēmu no sporta laukuma un skolai pieguļošās 
teritorijas uz Olāja upīti, kā arī izrakt dīķi ar ve-
lēnu un krūmiem aizaugušajā teritorijā sporta 
laukuma ziemeļu galā.

Koku zāģēšanas darbus būtu nepieciešams 
veikt līdz šī gada 15. aprīlim. Jautājumu gadīju-
mā lūdzam vērsties Dunavas pagasta pārvaldē, 
tel. 29578562, 65229347, e-pasts: dunava@je-
kabpilsnovads.lv

Dunavas pagasta pārvalde

Šos kokus paredzēts nozāģēt, jo tie saauguši 
tieši virs ūdens aizvadīšanas sistēmas.

Akas ieaugušas arī zem krūmiem.

Koki saauguši tieši virs ūdens novadīšanas 
sistēmas, ūdens no meliorācijas akām vairs ne-
plūst tālāk prom.

Skolas ēkas darbinieki mēģinājuši situāciju 
risināt pašu spēkiem, taču ūdens tāpat neplūst 
prom.

Šajā līnijā sistēma vēl nav būtiski cietusi.
Šeit paredzēts rakt dīķi.
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norit diskusijas par Jēkabpils novada pašvaldības 
pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādi

Lai nodrošinātu  jaunveidojamā  Jēkabpils 
novada, kas iekļauj Jēkabpils pilsētu, Krustpils, 
Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novadu ad-
ministratīvās struktūras projekta izstrādi, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības izpilddirektors izdevis 
rīkojumu, kurā noteikts atbildīgajām personām 
organizēt diskusijas  Microsoft Teams  platfor-
mā  ar Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes 
un Salas novada attiecīgās nozares darbinie-
kiem, aicinot piedalīties diskusijās pašvaldību 
priekšsēdētājus un izpilddirektorus. Balstoties 

uz izdoto rīkojumu, atbildīgajām personām 
nepieciešams iesniegt priekšlikumus par  jaun-
veidojamā Jēkabpils novada darba organizāciju 
attiecīgajā nozarē, apzinot nepieciešamos re-
sursus funkciju izpildes nodrošināšanai.

Priekšlikumu izstrādes procesā definēti trīs 
būtiskākie pamatmērķi:

• vienveidot pakalpojuma sniegšanas stan-
dartu visa novada teritorijā.

• pakalpojuma sniegšanu organizēt pēc ie-
spējas tuvāk iedzīvotājam.

• efektivizēt un centralizēt atbalsta funkciju 
(grāmatvedība, budžeta plānošana, informāci-
ju un komunikāciju tehnoloģijas, juridiskais at-
balsts, iepirkumi, lietvedība, personāla vadība, 
darba drošība) sniegšanu.

Par jaunveidojamā  Jēkabpils novada admi-
nistratīvās struktūras projekta izstrādes termiņu 
noteikts šī gada 1. jūnijs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 25. marta domes 

sēde (protokols nr.3):

LĒMUMS Nr.74: Par finansējuma piešķiršanu 
sižeta veidošanai par novada sakrālajām celt-
nēm 

Piešķirt SIA “Zemgales Reģionālā televīzija” fi-
nansējumu EUR 968 televīzijas raidījuma veidošanai 
par sakrālo mantojumu Jēkabpils novadā un slēgt 

līgumu.
LĒMUMS Nr.75: Par Dignājas pagasta feld-

šerpunkta un Dunavas pagasta feldšerpunkta 
likvidēšanu

Sakarā ar ģimenes ārsta darbības uzsākšanu 
Dignāja un Dunavas pagastos ar 2021. gada 1. ap-
rīli, Nacionālais veselības dienests izbeigs līgumu 
par primārās veselības aprūpes pakalpojumu no-
drošināšanu Dignājas pagasta un Dunavas pagasta 

feldšerpunktos. Feldšerpunkti likvidējami ar Domes 
lēmumu, līdz ar to Jēkabpils novada dome nolē-
ma ar 2021. gada 1. aprīli likvidēt Dignājas pagasta 
feldšerpunktu un Dunavas pagasta feldšerpunktu. 
Jēkabpils novada Lietvedības nodaļai tika uzdots 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termi-
ņos brīdināt feldšerpunktu darbiniekus par feldšer-
punktu likvidāciju un sagatavot visus nepiecieša-
mos dokumentus.
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LĒMUMS Nr.76: Par Jēkabpils novada domes 
2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 
3/2021 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2021.gada 
25.marta saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Par so-
ciālo palīdzību Jēkabpils novadā” un nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VA-
RAM) saskaņošanai. 

LĒMUMS Nr.77: Par Jēkabpils novada do-
mes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu 
Nr.4/2021 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2021.gada 
25.marta saistošos noteikumus Nr.4/2021 “Grozījumi 
Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saisto-
šajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzī-
bas pabalstiem Jēkabpils novadā”” un paskaidroju-
ma rakstu un nosūtīt VARAM atzinuma sniegšanai.

LĒMUMS Nr.78: Par nekustamā īpašuma 
“Krustceles” Kalna pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam 
īpašumam “Krustceles” Kalna pagastā (kad.nr. 5666 
006 0151), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,8598 ha 
platībā. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākum-
cenu EUR 3190,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.79: Par meža cirsmas Zasas pa-
gastā pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsa-
vinot meža cirsmas, kopējā platībā 16,37 ha, kuras 
atrodas nekustamā īpašuma “Domkalni” Zasas pa-
gastā (kad.nr. 5698 006 0109) kvartālā Nr.1: cirsma nr. 
1; cirtes veids – kopšana; cirtes izpildes veids – Kop-
šana; nogabala Nr.2; izcērtamā platība 7,23 ha; cirs-
ma nr. 2; cirtes veids – kopšana; cirtes izpildes veids 
– kopšana; nogabala Nr.3; izcērtamā platība 8,08 
ha; cirsma nr. 3; cirtes veids – galvenā; cirtes izpildes 
veids – kailcirte; nogabala Nr.8; izcērtamā platība 
1,06 ha. Noteikt meža cirsmas, kopējā platībā 16,37 
ha, atsavināšanas sākumcenu (nosacīto cenu) EUR 
21000,00 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.80-81: Par nekustamo īpašumu 
ierakstīšanu zemesgrāmatā 

Ierakstīt nekustamos īpašumus Aldaunes iela 
2-24, Brodi, Ābeļu pagastā un dzīvokli “Liepu Gatve 
5”-6, Slate, Rubenes pagastā zemesgrāmatā uz Jē-
kabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.82: Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nodot V.G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvok-
ļu mājai “Sarmas” piesaistītā zemesgabala (kadastra 
apzīmējums 5666 004 0173) dzīvoklim Nr.1 (telpu 
grupas kad. apz. 5666 004 0173 001 001) piekrītošās 
578/12206 domājamās daļas no ēkai piesaistītā ze-
mes gabala un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.83: Par atļaujas izsniegšanu zve-
jai Daugavā ar murdu 

Atļaut O.J. zvejot ar vienu murdu, kura sētas ga-
rums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem 
Daugavā, Jēkabpils novada administratīvajā teritori-
jā, pašpatēriņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt 
gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23. Noteikt, ka O.J. 
zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada no-
mas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zve-

jas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja 
(licence).

LĒMUMS Nr.84-85: Par atļaujas izsniegšanu 
zvejai Daugavā ar murdu 

Atļaut R.V., V.M. zvejot ar vienu murdu, kura sētas 
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 met-
riem Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā, pašpatē-
riņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas 
tiesību nomu katrai personai EUR 14,23. Noteikt, ka 
R.V., V.M.  zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta 
gada nomas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpniecis-
kās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas 
atļauja (licence).

LĒMUMS Nr.86: Par būves nojaukšanu 
Nojaukt būvi ar kad. apz. 5674 004 0067 002, ar 

adresi “Silaklāvi”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils no-
vads, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Rozītes”, 
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ar kad.nr. 5674 
004 0067. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļai organizēt būves 
nojaukšanas procesu un veikt visas nepieciešamas 
darbības saistībā ar būves izslēgšanu no reģistriem 
līdz 2021. gada 20. jūnijam. Pēc būves nojaukšanas 
būvi izslēgt no bilances līdz 2021. gada 30. jūnijam.

LĒMUMS Nr.87: Par inženierbūves nojaukša-
nu 

Nojaukt inženierbūvi (ūdenstorni), kas atrodas 
nekustamajā īpašumā ar adresi Aldaunes iela 6, Bro-
di, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads. Uzdot Ābeļu 
pagasts pārvaldei organizēt inženierbūves nojauk-
šanas procesu līdz 2021. gada 1. jūnijam. Atsavināt 
demontēto mantu (metālu), noslēdzot līgumu par 
metāllūžņu realizāciju, un ieņēmumus ieskaitīt Jē-
kabpils novada pašvaldības pamatbudžeta kontā. 
Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai pēc inženier-
būves nojaukšanas to izslēgt no bilances līdz 2021. 
gada 30. jūnijam.

LĒMUMS Nr.88: Par nekustamā īpašuma Lejas 
iela 27C, Brodi, Ābeļu pagastā atsavināšanu un 
nosacītās cenas apstiprināšanu

Ierakstīt nekustamo īpašumu ar adresi Lejas iela 
27C, Brodi, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kad. nr. 
5648 003 0222, 0,5011 ha platībā zemesgrāmatā uz 
Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.89: Par grozījumiem 2020.gada 
29.decembra Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.404 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
Rubenes pagastā”

Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2020.
gada 29.decembra lēmuma Nr.404 grafiskajā pieli-
kumā.

LĒMUMS Nr.90: Par nedzīvojamo telpu nodo-
šanu bezatlīdzības lietošanā 

Nodot biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” bez-
atlīdzības lietošanā Jēkabpils novadā telpas: “Ka-
menes”, Vandāni, Dignājas pagasts kad. apz. 5652 
005 0218 001 – 4,3 m2;  “Kastaņi”-9, Dunava, Duna-
vas pagasts, kad. apz. 5654 004 0262 001 009 – 18,6 
m2; Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts kad. apz. 
5648 003 0098 001 – 16,3 m2; “Atvari”, Vidsala, Kalna 
pagasts,  kad. apz. 5666 004 0105 001 – 16,2 m2;  “Lei-
maņu Tautas nams”, Leimaņi, Leimaņu pagasts,  kad. 
apz. 5674 004 0180 001 – 27,8 m2; “Svīres”, Rubeņi, 

Rubenes pagasts, kad. apz. 5682 008 0365 004 – 6,2 
m2; Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, kad. apz. 5698 
001 0296 001 – 17,02 m2. Telpas izmantojamas bied-
rības “Latvijas Sarkanas Krusts” Jēkabpils komitejas 
darbības nodrošināšanai, īstenojot Eiropas Kopienas 
pārtikas programmu, dalot pārtikas pakas un higi-
ēnas preces  Jēkabpils novada  trūcīgām vai krīzes 
situācija nonākušām personām. Telpu izmantoša-
nas termiņš – līdz 2024.gada 1.aprīlim, bet ne ilgāk 
kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss. 

LĒMUMS Nr.91: Par nedzīvojamo telpu nomu 
Zasas pagastā 

Iznomāt ar 2021. gada 1. aprīli līdz 2022. gada 31. 
martam S.G. un L.D. nekustamajā īpašumā ar adresi 
Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, 
ar kad. nr. 5698 001 0296, ēkā ar kad. apz.5698 001 
0296 001, pirmajā stāvā, telpu grupā Nr.004, telpu 
Nr.2, ar platību 13,3 m2, friziera pakalpojumu snieg-
šanai. Noteikt katrai personai iznomātās telpas (13,3 
m2 platībā) nomas maksu EUR 26,48 bez PVN gadā, 
kas ir 50 % no noteiktās nomas maksas. Noteikt 
nomnieku pienākumu maksāt par komunālajiem 
pakalpojumiem un patērēto elektroenerģiju. 

LĒMUMS Nr.92: Par nedzīvojamo telpu nomu 
Zasas pagastā 

Ar 2021. gada 31. martu lauzt 2020. gada 1. aprī-
lī noslēgto nomas līgumu Nr.JNP/20/16-26/1 ar SIA 
“Nature plant”. Iznomāt Mežāres pagasta zemnieku 
saimniecībai Ošu sala nekustamā īpašumā “Bērnu-
dārzs Vāverīte”, Liepās, Zasas pagastā (kad.nr. 5698 
005 0138) ēkā ar kad. apz. 5698 005 0138 001, telpas 
Nr.4 – 49,4 m2 platībā un Nr.9 – 65,6 m2 platībā kā ra-
žošanas telpas, un telpas Nr.1 – 23,3 m2 platībā, Nr.2 
– 2,6 m2 platībā, Nr.3 – 3,0 m2 platībā, Nr.5 – 19,0 m2 
platībā, Nr.8 – 12,2 m2 platībā, Nr.10 – 4,8 m2 platībā, 
Nr.11 – 3,7 m2 platībā, Nr.12 – 14,7 m2 platībā, Nr.13 – 
3,8 m2 platībā, Nr.19 – 6,1 m2 platībā, Nr.20 – 4,9 m2 
platībā, Nr.21 – 6,5 m2 platībā un Nr.22 – 7,8 m2 pla-
tībā kā palīgtelpas, saimnieciskās darbības veikšanai 
no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2028.gada 31.martam. 
Noteikt iznomāto telpu (227,4 m2 platībā) kopējo 
nomas maksu EUR 19,42 mēnesī, bez PVN. Noteikt 
nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un 
citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.93: Par telpas nomu Kalna pagas-
tā 

Iznomāt biedrībai “Cerību logi” nedzīvojamo tel-
pu Nr.9 (17,9 m2 platībā) kultūras nama ēkas pirmajā 
stāvā, nekustamajā īpašumā “Zītari”, Kalna pagastā 
(kad. apz. 5666 006 0303 001), Kalna pagasta iedzī-
votāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo pakalpo-
jumu nodrošināšanai līdz 2022. gada 17. aprīlim. 
Noteikt iznomātās telpas (17,9 m2 platībā) nomas 
maksu EUR 10,00  bez PVN.

LĒMUMS Nr.94: Par medību tiesību piešķirša-
nu Zasas pagastā

Piešķirt Biedrībai Mednieku klubs “Upeslīči” me-
dību tiesības uz 5 gadiem, šādās zemes vienībās: 
zemes vienībā ar kad. apz. 5698 001 0075 – 50,80 
ha platībā, nekustamajā īpašumā “Šķembas” Zasas 
pagastā, zemes vienībā ar kad. apz. 5698 002 0030 
– 67,20 ha platībā, nekustamajā īpašumā “Ieži” Zasas 
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pagastā (kad. nr. 5698 002 0030). Noteikt medību 
tiesību lietošanas maksu par visu iznomāto platību 
(118,00 ha) EUR 59,00 gadā bez PVN.

LĒMUMS Nr.95: Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Rugāji”, Lei-
maņu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības ar 
kad. apz. 5674 002 0001 sadalīšanu, saskaņā ar ser-
tificētas zemes ierīcības darbu veicējas M.Sisojevas 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes 
vienības sadalīšanas projektētajai zemes vienībai 
Nr.1, ar kad.apz. 5674 002 0131 – 14,9  ha platībā, 
paliek nosaukums “Rugāji” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101); projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 
5674 002 0132 – 18,6 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
“Meža Rugāji” un noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

LĒMUMS Nr.96: Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Zasas kul-
tūras nams”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0242 sa-
dalīšanu, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0242 sadalīša-
nas: projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad. apz. 
56980010315 – 0,3 ha platībā, piešķirt adresi Zaļā iela 
6C, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Izglītības un 
zinātnes iestāžu apbūve (NĪLM kods 0901); projektē-
tajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 56980010316 
– 0,2 ha platībā, piešķirt adresi Zaļā iela 6B, Zasa, 
Zasas pagasts, Jēkabpils novads un noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101); projektētajai ze-
mes vienībai Nr.3, ar kad. apz. 56980010333 – 0,6 ha 
platībā, atstāt adresi Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads un noteikt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – Valsts un pašvaldību pārvaldes ies-
tāžu apbūve (NĪLM kods 0903); projektētajai zemes 
vienībai Nr.4, ar kad. apz. 56980010339 – 0,4 ha pla-
tībā, piešķirt adresi Zaļā iela 6A, Zasa, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – Neapgūta sabiedriskas nozīmes 
objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0900).

LĒMUMS Nr.97: Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalniškas”, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienības ar 
kad. apz. 5648 009 0011 sadalīšanu, saskaņā ar SIA 
“TP Aģentūra” izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. Pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
5648 009 0011 sadalīšanas: projektētajai zemes 
vienībai Nr.1, ar kad. apz. 5648 009 0005 – 20,50 ha 
platībā, piešķirt nosaukumu “Meža Kalniškas” un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0201; 
projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 5648 
009 0006 – 11,14 ha platībā, paliek nosaukums un 
adrese “Kalniškas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101.
LĒMUMS Nr.98: Par nekustamā īpašuma Lei-

maņu pagastā nodošanu atsavināšanai
Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma “Ezermalas”, 
Leimaņu pagastā (kad. nr. 5674 004 0174) zemes 
vienību ar kad. apz. 5674 003 0066 – 9,9 ha platībā.

LĒMUMS Nr.99: Par valsts budžeta finansē-
juma sadalījumu novada izglītības iestādēm 
piemaksām skolotājiem un atbalsta personālam 
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandē-
mijas laikā

Apstiprināt valsts budžeta finansējumu piemak-
sām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām skolotājiem un atbalsta personālam par 
individuālajām konsultācijām mācību satura apgu-
vei Covid-19 pandēmijas laikā Jēkabpils novada iz-
glītības iestādēm EUR 39 053 un sadalīt to sekojoši: 
Ābeļu pamatskola – EUR 10  692, Dignājas pamat-
skola – EUR 5 694, Rubeņu pamatskola – EUR 8 240, 
Zasas vidusskola – EUR 14 427.

LĒMUMS Nr.100: Par finansiālu atbalstu bied-
rībai “Pusnakts Braucēji”

Piešķirt biedrībai “Pusnakts braucēji” EUR 665 
(50 % apmērā no 1331 EUR) finansiālu atbalstu sva-
ru zāles telpu nomas apmaksai, lai nodrošinātu 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros realizētā projekta “Svaru zāles aprīkošana 
Brodos” ilgtspēju.  Finansējumu piešķirt no 2021.
gada budžetā plānotā finansējuma atbalstam ne-
valstiskajām organizācijām un slēgt līgumu.

LĒMUMS Nr.101: Par projektu iesniegšanu 
Kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
Zemgales Kultūras programma 2021”

Iesniegt projektu “Zasas muižas parka svētki: Le-
ģendu nakts”, “Sēlija – viena no Zemgales pērlēm” 
un  “Sēļi un latgaļi sasaucas Zemgalē” pieteikumu 
Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātajā projek-
tu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras prog-
ramma 2021”. Apstiprināt projekta  “Zasas muižas 
parka svētki: Leģendu nakts” kopējās izmaksas EUR 
12943,00, projekta atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2943,00; apstip-
rināt projekta “Sēlija – viena no Zemgales pērlēm” 
kopējās izmaksas EUR 7302,00, projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 2100,00; apstiprināt projekta “Sēļi un latgaļi 
sasaucas Zemgalē” kopējās izmaksas EUR 3752,64, 
projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu EUR 1054,40.

LĒMUMS Nr.102: Par atvaļinājuma piešķirša-
nu domes priekšsēdētājam

Piešķirt apmaksāto atvaļinājumu Jēkabpils no-
vada domes priekšsēdētājam laikā 2021. gada 29. 
marta līdz 2021. gada 18. aprīlim un no 2021. gada 
3. maija līdz 2021. gada 16. maijam un izmaksāt at-
vaļinājuma pabalstu 50 % no noteiktās mēnešalgas 
apmēra.

LĒMUMS Nr.103: Par pašvaldības autoceļu uz-

turēšanu vasaras sezonā
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības au-

toceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai no 2021. 
gada no 15. aprīļa līdz 2021. gada 15. oktobrim. 

LĒMUMS Nr.104: Par Jēkabpils novada do-
mes 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu 
Nr.2/2021 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes 
2021. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 
2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienā-
kumu slieksni Jēkabpils novadā”.

LĒMUMS Nr.105: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības R.A.L. uz dzīvokli Nr.2 “Liepas 

11”, Liepās, Zasas pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
47,80 m2), ar kad. apz. 5698 005 0102 001 002, uz 1 
gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
noslēgt īres līgumu.  

LĒMUMS Nr.106-107: Par atļaujas izsniegšanu 
zvejai Daugavā ar murdu

Atļaut A.E., J.M.  zvejot ar vienu murdu, kura sētas 
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 met-
riem Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā, pašpatē-
riņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas 
tiesību nomu katrai personai EUR 14,23. Noteikt, ka 
A.E. un J.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta 
gada nomas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpniecis-
kās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas 
atļauja (licence).

2020. gada 29. marta ārkārtas 
domes sēde (protokols nr.4):

LĒMUMS Nr.108: Par Jēkabpils novada paš-
valdības investīciju projekta “Aldaunes ielas 
atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā” iesniegšanu valsts budžeta aizdevuma 
saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazi-
nāšanai un novēršanai

Apstiprināt Jēkabpils novada Attīstības program-
mas 2019.-2025. gadam Investīciju plānā iekļautā 
investīciju projekta “Aldaunes ielas atjaunošana 
Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā” iesnieg-
šanu VARAM valsts budžeta aizdevuma saņemšanai. 
Investīciju projekta īstenošanai noteikt, ka pašvaldī-
ba nodrošina sekojošo: pašvaldības budžeta līdzfi-
nansējumu 15 % apmērā no būvdarbu kopējām EUR 
308 741,47, kas sastāda EUR 46 311,22; dokumen-
tācijas sagatavošanu un iesniegšanu vidēja termiņa 
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē uz 10 gadiem 
ar atlikto maksājumu 1 gads, atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu; investīciju projekta uzsākšanu 
un līdzfinansējuma nodrošināšanu 2021. gadā un 
pabeigšanu 2021. gadā; veikto investīciju uzturēšanu 
nākotnē un to ilgtspēju.

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

Izrakstu no domes sēdes 
protokola veica K. Sēlis
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JēKAbPILS noVADA DomeS SAIStošIe noteIKumI nr.2/2021
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 

25.02.2021. sēdes lēmumu Nr.42 (protokols Nr.2, 3.punkts)
PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 

25.03.2021. sēdes lēmumu Nr.31 (protokols Nr.3, 31.punkts)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

33.panta trešo daļu,
 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 14.panta sesto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības atzī-
šanai par maznodrošinātu Jēkabpils novadā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 360 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nāka-
majai personai mājsaimniecībā. 

3. Saistošo noteikumu 2.punktā noteikto maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksni piemēro, nosakot mājsaimniecības atbilstību 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam sākot ar 2021.gada 1.janvāri. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada domes 2015.gada 
26.novembra saistošos noteikumus Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.

Paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Saskaņā ar likuma “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sestajā daļā ietverto dele-
ģējumu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1panta otrajā daļā noteikto 
minimālo ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (persona)) atzīšanai par maz-
nodrošinātu, maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni (ar 
2021.gada 1.janvāri – mājsaimniecības ienākumu slieksni) līdz 2021.gada 
1.janvārim, kad stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā, pašvaldības dome varēja brīvi noteikt savos saistošajos 
noteikumos, bez kvantitatīva ierobežojuma. Savukārt ar 2021.gada 1.jan-
vāri pašvaldības domes tiesības ir aprobežotas ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33.panta trešajā daļā noteikto maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu amplitūdu pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un pārējām personām mājsaimniecībā, atbilsto-
ši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai. 2020.gada 17.decembrī Ministru 
kabinets pieņēma noteikumus Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stā-
jās spēkā 2021.gada 1.janvārī), kuri nosaka arī visā valsts teritorijā vienotu 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību. Ņemot 
vērā iepriekš minēto un ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 
noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
140.punktā noteikto, ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā 
esošo noteikumu normu apjoma, sagatavo jaunu noteikumu projektu, 
nevis grozījumu noteikumu projektu, ir izdodami jauni saistošie noteiku-
mi.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošo noteikumu mērķis: noteikt Jē-
kabpils novadā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 360 
euro apmērā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro 
katrai nākamajai personai mājsaimniecībā; atzīt par spēku zaudējušiem 
Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošos noteikumus 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: 
Saistošo noteikumu īstenošanā nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības bu-
džetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā: Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: Normatīvais akts tiks 
publicēts Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Saistošo noteiku-
mu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
• Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 

no 7. aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību 
maksājumiem Elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā (EPS). Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežo-
jumus darbam klātienē, nepieciešamo atbalstu 
dienests klientiem sniegs pa tālruni. 

Ja lauksaimnieks jau aizpildījis informāciju 
Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums 
ir jāiesniedz EPS. Vienlaikus norit iesniegumu 
pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, 
kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa lik-
mi, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne 
vēlāk kā līdz 1.jūnijam jāiesniedz iesniegums un 
jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību.

• Apstiprināti MK noteikumi “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos 
Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība 
lauksaimniekiem”” . Veiktas izmaiņas brīvprātīgi 
saistītam atbalstam (BSA), precizēts savstarpē-
jās atbilstības obligātās apsaimniekošanas pra-

sību saraksts.. Pārejas laikā 2021. un 2022. gadā 
uzņemtās Agrovides saistības var pagarināt kat-
ru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu. Lai 
atbalsta saņēmējs savu saistību laikā paspētu 
apgūt nepieciešamās iemaņas, ir precizēts, ka 
līdz 2023. gada 30. maijam jābūt iegūtām: 16 
stundu pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu 
dzīvotņu apsaimniekošanā un 160 stundu bio-
loģiskās lauksaimniecības pamatiem. Aktivitātē 
“Rugāju lauks ziemas periodā” ik gadu var pa-
garināt saistību periodu (nepaplašinot uzņem-
tās saistības vairāk kā par 20%). Neierobežoti 
uzņemties jaunas saistības vai arī tās paplaši-
nāt var aktivitātēs: “Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos”, “Vidi saudzējošu metožu 
pielietošana dārzkopībā”,  “Saudzējošas vides 
izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”,  “Bio-
loģiskā lauksaimniecība”.

• No 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. novembrim 
tiek uzsākta jau astotā sezona, kad norit sezo-

nas laukstrādnieku reģistrācija. Saimniecības, 
kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības no-
zarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas 
rakstura darbos, var veikt šo darbinieku darba 
uzskaiti LAD EPS. Šis nodokļa režīms būtiski sa-
mazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kuri tiek 
nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos. Iegu-
vēji ir gan saimnieki, gan nodarbinātie. Sezonas 
laukstrādnieku ienākumu nodoklis ir 15% no 
nopelnītā atalgojuma, un nodarbinātais kļūst 
sociāli apdrošināts pensijai.

• Pieņemti Grozījumi Covid-19 infekcijas iz-
platības seku pārvarēšanas likumā:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam 
par 2020. un 2021. taksācijas gadu nepiemēro 
ierobežojumus, kas noteikti likuma "Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā un 
11.1 panta 6.1 daļā.

2020. gada ienākumu deklarāciju ar tai pie-
vienotiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņē-
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mumu dienestam no 2021. gada 1. marta līdz 1. 
jūlijam. Nodokļa maksātājs vienotajā nodokļu 
kontā aprēķināto nodokļa summu iemaksā līdz 
2021. gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa 
summa pārsniedz 640 eiro, nodokļa maksātājs 
to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos 
maksājumos — līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. 
augustam un 23. septembrim —, iemaksājot 
katru reizi trešo daļu no šīs summas."

• No 19. aprīļa līdz 19. maijam LAD izsludina 
pieteikšanos konsultāciju pasākumā, ko prog-

rammas “Laukiem zelt” ietvaros īsteno Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). 
Konsultācijas varēs saņemt juridiska vai fiziska 
persona, kura veic saimniecisko darbību lauku 
apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras ap-
grozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 
30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro. Lai 
saņemtu konsultācijas, jānoslēdz sadarbības 
līgums ar LLKC. Atbilstoši saimniecības speciali-
zācijai tiks piesaistīts biznesa menedžeris. 

• LLKC Jēkabpils KB sniedz atbalstu platīb-

maksājumu pieteikumu iesniegšanai, iepriekš 
piezvanot. Birojs no 14.04.-11.05 rīko mācības 
par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un me-
todēm. Noslēgumā tiek izsniegta apliecība par 
profesionālās pilnveides izglītības programmas 
“Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšanu. Nepie-
ciešama iepriekšēja pieteikšanās, elektroniski: 
anita.putka@llkc.lv  vai t. 26511269. Plānotas 
mācības par zālāju biotopu apsaimniekošanu.

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības 
konsultante Anita Putka

Biedrība „Ūdenszīmes” uzsāk apjomīga projekta realizāciju

Ar 2021. gada februāri esam uzsākuši darbu 
pie projekta „Kopienas izaugsmes  katalizators. 
Identitāte.” īstenošanas. Projekts ir saņēmis at-
balstu Sabiedrības integrācijas fonda adminis-
trētās valsts budžeta programmas “NVO fonds”  
ietvaros,  tā īstenošana turpinās un būtiski pa-
plašinās 2020. gadā uzsāktās aktivitātes.

Projekts „Kopienas izaugsmes kataliza-
tors. Identitāte.” tiks īstenots visā Sēlijas 
vēsturiskās zemes teritorijā. Darbosimies 
līdz 2021. gada novembrim, un tas būs in-
tensīvs laiks gan projekta vadības grupai, 
gan visām tajā iesaistītajām 26 lauku kopie-
nām.  

Projekta  galvenās aktivitātes ir:
• Nodrošināt kopienu sadarbības tīkla „Sēlijas 

salas”  aktīvu darbību, organizējot kopīgus pa-
sākumus un nodrošinot regulāru informācijas 
apmaiņu;

• Paplašināt tīkla darbību, iekļaujot tajā tās 
Daugavpils novada kopienas, kas atrodas Sē-

lijas vēsturiskās zemes teritorijā, kā arī iesaistīt 
jaunas kopienas no jau aptvertās teritorijas;

• Veicināt spēcīgas atsevišķo kopienu un re-
ģiona kopējās identitātes formēšanos, izstrādā-
jot „Identitātes paletes” katrai tīklā iesaistītajai 
kopienai;

• Popularizēt pilsoniskās sabiedrības lomu 
reģiona attīstībā un atpazīstamībā, izveidojot 
digitālu „Sēlijas kopienu karti” , kas ietver  ģeo-
grāfisko karti, kā arī intervijas un fotomateriālus 
par vismaz 26 kopienām;

• Stiprināt pilsoniskās sabiedrības sadarbību 
ar novadu pašvaldībām, izstrādājot jaunizvei-
doto novadu pašvaldībām adresētu priekšli-
kumu paketi, kā arī noorganizējot Sēlijas NVO 
forumu;

• Veicināt kopienu iesaisti „Latviešu vēsturis-
ko zemju likuma”   īstenošanā Sēlijas teritorijā, 
sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu paketi 
praktisko atbalsta pasākumu ieviešanai minētā 
likuma kontekstā.

 Projekta ietvaros jau šobrīd top rakstu sērija 
par Sēlijas kopienām, ar tiem var iepazīties so-
ciālā tīkla Facebook grupā „Kopienas izaugsmes 
katalizators”.

Ir uzsākts darbs pie kopienu kartes prog-

rammēšanas, kā arī pie divu ieteikumu pakešu 
izstrādes.

Klātienes pasākumi šai projektā ir plānoti, sā-
kot no aprīļa beigām, un ļoti ceram, ka varēsim 
tikties klātienē – vismaz brīvā dabā noteikti.

Rudens pusē, kad lielie darbi būs ieguvuši 
lielāku skaidrību, tiksimies pirmajā Sēlijas NVO 
forumā Viesītes kultūras pilī.

Par visām projekta aktualitātēm ziņojam jau 
minētajā Facebook grupā „Kopienas izaugsmes 
katalizators”, un sirsnīgi aicinām šai grupai pie-
vienoties, jo tur ievietojam informāciju ne tikai 
par šo projektu – ziņas par projektu konkur-
siem, par to, ko dara citas kopienas gan Latvijā, 
gan Eiropā, pieredzes stāsti, labie un iedvesmo-
jošie piemēri, diskusijas ar līdzīgi domājošiem 
cilvēkiem. Meklē iedvesmu vai sadarbības part-
nerus kādai trakai idejai? Šī grupa ir tieši tā, kur 
tas viss pulcējas.

Biedrība „Ūdenszīmes”

Projekts “Kopienas izaugsmes katalizators. 
Identitāte” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/008/035. 
Materiāla izstrādi finansiāli atbalsta Sabiedrī-
bas integrācijas fonds no Kultūras ministrijas 
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par tā saturu atbild biedrība „Ūdenszīmes”.

marta aktivitātes projektā „mācies no cilvēkiem. 
mācies no dzīves”

Projekta aktivitātes sadarbībā ar Rubeņu pa-
matskolu uzsākām 2020. gada oktobrī, un gada 
nogalē apguvām pirmo pieredzi attālināto no-
darbību vadībā.

Klāt ir marts, un šī mēneša aktivitāte „Redzēt 
un radīt” ietver veselas piecas radošās nodarbī-
bas – par telpu un tās apdzīvošanu, par to, kā 
iemācīties zīmēt, ja neesi mākslinieks un strā-

dāt ar programmu „Photoshop” bez datora. Par 
to, ko nozīmē latviskās zīmēs, un par fantāzijas 
attīstību, vērojot un atdzīvinot tušas pludināju-
mus.

Arī šīs nodarbības īstenojam attālināti – ir 
izstrādāts metodiskais materiāls bukleta for-
mātā, nofilmēti pieci video, izveidoti materiālu 
komplekti un našķu paciņas, lai spēks radoša-
jam darbam. Marta mākslas komplektu Rubeņu 
bērni jau ir saņēmuši, un vēsos šķīdoņa vakarus 
var pavadīt aizraujošās nodarbībās.

Lieliem un maziem bērniem, kuri nemā-
cās Rubeņu pamatskolā, atgādinām – mācību 
video un buklets ar nodarbību aprakstiem ir 

visiem brīvi pieejams biedrības „Ūdenszīmes” 
Facebook kontā: www.facebook.com/Udens-
zimes

Šo nodarbību materiāli nebūt nav dārgi, un 
lielākā daļa no tiem būs katram pieejama mā-
jās. Izmantojiet kopīgiem radošajiem vakariem! 
nodarbību materiāli atrodami Jēkabpils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.jekabpilsno-
vads.lv

Mācāmies no cilvēkiem 
un dzīves arī turpmāk –
Biedrība „Ūdenszīmes”
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zasas vidusskolas 
skolēniem labi 
sasniegumi 
matemātikas 
olimpiādē

2021. gada   26. februārī vietnē https://edu.
lu.lv/   notika attālinātās Matemātikas 71. valsts 
olimpiādes 5.-8. klasēm  2. posms, kurā piedalī-
jās 3 Zasas vidusskolas skolēni.

Lepojamies ar skolēnu sniegumu un iegūta-
jiem rezultātiem Jēkabpils pilsētas un starpno-
vadu mērogā:

M.Geižāns, 5. klase – iegūta 2. vieta,
K.Geižāns, 5. klase – iegūta 3. vieta.
Paldies skolotājai M.Lapiņai!

A. Pore, 
Zasas vidusskolas direktore

Zasas vidusskolas pārstāvji veiksmīgi absolvē 
projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021”

Noslēdzies projekts “Debašu Līderu sko-
la 2020/2021”, kurā piedalījās un ko veik-
smīgi absolvēja arī Zasas vidusskolas pār-
stāvji.

Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros 
skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūst 
debašu prasmes – argumentāciju, publisko 
runu, kritisko un loģisko domāšanu un me-
diju pratību), gūst zināšanas par vides, po-
litikas un ekonomikas aktualitātēm, kā arī 
uzlabo savas angļu valodas prasmes starp-

tautiskā līmenī atzītu debašu 
lektoru un treneru vadībā, 
jo visas projekta aktivitātes 
notiek angļu valodā. Tāpat 
būtisks projekta ieguvums ir 
katrai dalībskolai pieejamais 
debašu mentoru – pieredzē-
jušu debatētāju atbalsts, uzsā-
kot debašu kustību savā skolā 
un piedaloties nacionāla līme-
ņa debašu turnīros.

Skolotāja un projekta da-
lībniece B.Gabranova atzinīgi 

vērtē projektu: “Tā bija lieliska iespēja, pie-
dalīties šajā projektā! Kā skolotāja, es arī 
uzzināju daudz ko jaunu par to, kā veidot 
argumentus un kā izmantot kritisko do-
māšanu dažādās situācijās. Es ticu, ka šīs 
prasmes ir noderīgas un palīdzēs maniem 
skolēniem pilnveidot eseju rakstīšanas un 
publiskās uzstāšanās prasmes. Tāpat pro-
jekta ietvaros centāmies attīstīt prasmi 
justies pārliecināti par sevi. Šis projekts 
bija lieliska iespēja satikt izcilus cilvēkus – 

gan kā pārliecinošus indivīdus, gan deba-
tētājus! Un es vēlētos pateikt īpašu paldies 
mūsu debašu mentoriem, kas bija ļoti izpa-
līdzīgi un atgādināja mums paveikt uzdoto, 
pat ja paši par to bijām piemirsuši.”

Projektu “Debašu Līderu skola 
2020/2021” īsteno biedrība “Latvijas De-
bašu asociācija” (publiski zināma ar nosau-
kumu “QUO Tu domā?”) ar British Council 
pārstāvniecības Latvijā atbalstu kopš 2015. 
gada.

Lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk Lat-
vijas skolēnu apgūt kritiskās domāšanas 
prasmes, Latvijas Debašu asociācija ir iz-
strādājusi kritiskās domāšanas tiešsaistes 
rīku, kas pieejams ikvienam interesentam 
bezmaksas mūsu mājaslapā – www.quotu-
doma.lv.

 [Plašāka informācija Zasas vidusskolas 
Facebook lapā]

 
Projekta “Debašu Līderu 
skola 2020/2021” vadība

noslēdzies bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2020. gada lasīšanas maratons

2021. gada 30. martā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā noslēdzās Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas (BJVŽ) 2020. gada lasīšanas maratons. Tie 
bija pirmie digitālie “Lielie lasīšanas svētki”. Pa-
sākumā godināja grāmatu autorus, tulkotājus 
un izdevējus, kuru radītās grāmatas saņēmušas 
visaugstāko lasītāju vērtējumu, tajā skaitā arī 
Leimaņu bibliotēkas BJVŽ ekspertu vērtējumu.

Uzvarējušās grāmatas:
5+
A.Ļenasa. Krāsu mošķis. (Latvijas Mediji, 

2020) (1699 balsis)
S.Košeļeva. Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās.

(Pētergailis, 2019) (1641 balss)
J.Zvirgzdiņš. Rasas vasara. (Pētergailis, 2020) 

(1153 balsis)
9+
D.Tilaks. Papus Tru. (Zvaigzne ABC, 2019) (577 

balsis)
E.Valters. Poķu grāmata. (Zvaigzne ABC, 

2019) (571 balss)
A.Starobiņeca. Vilka midzenis. (Zvaigzne 

ABC, 2019) (396 balsis)
11+
J.Vile, L.Itagaki. Sibīrijas haiku. (Liels un mazs, 

2020) (437 balsis)

K.Olsone. Ērgļuklints noslēpums. (Zvaigzne 
ABC, 2020) (429 balsis)

R.Reinausa. Marks, maģija un vilkate Vilma. 
(Jāņa Rozes apgāds, 2020) (256 balsis)

15+
R.Bugavičute-Pēce.Puika, kurš redzēja tum-

sā. (Latvijas Mediji, 2019) (394 balsis)
Džejs Ašers. Trīspadsmit iemesli. (Zvaigzne 

ABC, 2020) (242 balsis)
G.Ezerkalns. Ragana manā skapī. (Zvaigzne 

ABC, 2019) (149 balsis)
Vecāku žūrija
E.Hietamies. Tētis uz pilnu slodzi. (Latvijas 

Mediji, 2019) (469 balsis)
Ž.Sandrels. Brīnumu istaba. (Zvaigzne ABC, 

2019) (392 balsis)
M.Bērziņš. Aizliegtais pianīns. (Dienas Grā-

mata, 2019) (266 balsis)
Paldies, Leimaņu bibliotēkas čaklajiem BJV 

Žūrijas ekspertiem par piedalīšanos  lasīšanā un 
vērtēšanā.

Uz tikšanos jaunajā 2021. gada lasīšanas ma-
ratonā!

L.Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
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Lieldienu ceļojums

4. aprīlī Jēkabpils novada teritorijā notika 
svētku piedzīvojums - Lieldienu ceļojums ģime-
nēm un visiem interesentiem. Novada pagastu 
teritorijas bija ietērptas svētku rotā, izvietojot 
dažādus tematiskus noformējumus un vides 
objektus. Katrai komandai bija uzdevums atrast 
un nofotografēties pie norādītajiem objektiem 
+ papilduzdevums - iesūtīt savu skaistāko Liel-
dienu olu fotogrāfiju. Lieldienu rītā jau no plkst. 
9.00 varēja doties ceļojumā!

Kopumā akcijā piedalījās 35 dalībnieku ko-
mandas. Pagastus apceļoja: Ābeļu - 14, Dignājas 
- 16, Dunavas - 14, Kalna - 15, Leimaņu - 15, Rube-
nes - 13, Zasas -14 komandas. Cik nu kuram bija 
spēka un gribēšanas, taču 8 komandas pacie-
mojās visos 7 novada pagastos. Mājasdarbs tika 
izpildīts lieliski- oliņas krāsainas, raibas un košas. 
Un kur nu vēl ziedu kompozīcijas un dažādi svēt-
ki elementi galdā.

Komandu nosaukumi arī oriģināli un iedves-
mojoši - Piktie truši, Gatēns un Ritēns, Oliņ, boliņ, 
Krāsainās Kinderolas, Grabulīši, Mazie Ļipauši, 
Jūru komanda, Suņi zaķiem pēdas dzina, pur-
vus, mežus bradājot. Vau, vau, vau, vau, vau!, Di-
vatā, Radiņi, Lācīši, Jautrais trio, Subatieši, LULŪ, 
Nomaldījies zaķēns, Mikuči, 2 metri, Goču Ļipau-
sis, JR, Māsu duo, Plāņi, Vandānu čiepas, Jautrīši, 
Bārzores zaķi, Sandija dodas piedzīvojumā un 
Geižānu ģimene, Rusiņu ģimene, Grandānu 
ģimene, I.Līce/Ieva un Mārcis, Iluta, Kristīne K., 
D.Petrovska, Kitija un Rebeka, S.Kusiņa, Inese un 
Matīss.

L.Aišpure (Zasas pagasts): patīkami pārstei-
dza negaidīti lielā atsaucība un interese par 
mūsu organizēto piedzīvojumu. Lai arī šīs nebija 
siltākās un saulainākās Lieldienas, kādas piedzī-
votas, daudzi no jums izvēlējās tās pavadīt svai-
gā gaisā, apceļojot Jēkabpils novadu, un tas mūs 
ļoti priecē! Prieks par dalībnieku radošumu un 
ģimenisko siltumu, kuru izstaro iesūtītās fotog-
rāfijas. No krāsaino, skaisto Lieldienu olu foto-

grāfijām, iespējams, kādās citās Lieldienās izvei-
dosim fotoizstādi, jo tās patiešām bija krāšņas!

I.Dombrovska (Ābeļu pagasts): patīkami 
pārsteidza Jūru komanda, kas visus objektus 
izstaigājuši kājām - 25 km nav joks! Skaistas un 
krāsainas ir mājasdarbu bildes ar košām Lieldie-
nu olām. Tika saņemtas daudzas pateicības par 
lieliski pavadīto laiku, taču jāatzīst, mēs tikai iz-
vietojām objektus ceļošanai, labo garastāvokli 
un pozitīvo gaisotni radījāt jūs paši.

I.Tomāne (Rubenes pagasts): lieliskie ceļotā-
ji, gan mazie, gan lielie cītīgi meklēja objektus, 
jo ne visus varēja tik vienkārši atrast. Bērniem 
saistoša bija putnu taka ar tautasdziesmām par 
Lieldienām. Izejot taku bija iespēja ripināt līdz-
paņemtās oliņas. Priecēja iesūtītie mājasdarbi 
dažādos noformējumos un vietās. Mazā Sandija 
arī krāsošanas procesu ir atsūtījusi, jo tas ir pašas 
darbiņš un prieks par to. Paldies aktīvajiem ce-
ļotājiem! Paldies čaklajiem palīgiem par veikto 
kopdarbu svētku sajūtas radīšanā. Paldies Slates 
sabiedriskā centra darbiniekiem, parka darbinie-
ku komandai, Rubeņu pamatskolai. Īpašs paldies 
uzņēmējiem R. un A.Timofejeviem. Pie veikala 

Lieldienu rītā tika 
veikti vēl pēdējie 
darbiņi un mastā plī-
voja Sēlijas karogs. 
Tas liecina par to, ka 
šeit dzīvo īsti Sēlijas 
patrioti.

(Kalna un Leima-
ņu pagasts): Liel-
dienu rīta cēlienā 
ceļotāji bija nedaudz 
pasīvi, taču pēc-
pusdienā parādījās 
liela aktivitāte abos 
pagastos. Čaklākie 
izrādījās ģimenes un 
bērni. Mājasdarbi arī 
bija rūpīgi gatavoti - 
oliņas viena par otru 
skaistākas un intere-
santākas.

A.Čakstiņš (Dignājas un Dunavas pagasts): 
Patīkams Lieldienu pārsteigums Dignājas un 
Dunavas pagastos tika saņemts no Lieldienu 
Piedzīvojuma dalībnieku lielās atsaucības un 
mīļuma, kuru varēja sajust no iesūtītajām foto-
grāfijām!

Ļoti iepriecināja tas, ka šajā pasākumā pieda-
lījās vietējie pagastu iedzīvotāji!

Protams, arī no blakus novadiem! Krustpils 
novada Kūku pagasta komanda – Grabulīši – bija 
prieks jūs iepazīt!

“Suņi zaķiem pēdas dzina...” - lieliski eksponē-
ja mājas darbu – krāsotās olas!

Jūs bijāt lieliski – paldies par sniegto pozitīvo 
emociju lādiņu! Tiksimies arī klātienē!

Paldies A.Mikulānam un I.Strožai Dignājā un 
I.Bondarei-Drancānei Dunavā par palīdzības 
sniegšanu noformējuma veidošanā un paldies 
visiem čaklajiem palīgiem.

Lai Jums visiem labi veicas un vasarā nekož 
odi!

Uz tikšanos klātienē! 

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
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Jēkabpils novada bibliotēkas 2020. gadā
Šī brīža situācija valstī neļauj aktīvi darboties 

klātienē, tāpēc ir laiks izvērtēt un atskatīties uz 
paveiktajiem darbiem 2020. gadā.

Jēkabpils novada pašvaldība 2020. gadā 
turpināja publisko bibliotēku reorganizāciju. 
Pēc Jēkabpils novada domes 2020. gada 26. 
novembra lēmumā Nr.381 tika noteikts, ka 
novada publiskās bibliotēkas tiek pievienotas 

kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldei un savukārt bibliotēku struktūrvienī-
bas tiek pārsauktas par nodaļām. Izmaiņas stā-
jas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.Tika izstrādāti 
jauni bibliotēku nolikumi, jo mainās pakļautība, 
kā arī amatu apraksti. Tātad, Jēkabpils novadā 
reorganizācijas rezultātā 11 publisko bibliotēku 
vietā pakalpojumus sniedz 7 bibliotēkas, t.sk., 5 

bibliotēkas ar nodaļām. 
2020. gadā vislielākās izmaiņas ieviesa Co-

vid-19. No plānotajām iecerēm paspējām rea-
lizēt tikai dažas. Izpalika plānotie pasākumi un 
izstādes, mācījāmies apkalpot savus lasītājus 
attālināti un ļoti piesardzīgi, ievērojot visus no-
teiktos tā brīža epidemioloģiskos drošības pa-
sākumus.

Bibliotēkas nos.
Lasītāju 
 skaits

T.sk. bērni 
un jaunieši 
 līdz 18g.

Apmekl. 
skaits

T.sk. bērni 
un jaun. 
 līdz 18g.

Virtuālais 
apmeklē-

jums

Izsnieg.  
skaits

T.sk. bērni 
un jaun. 
līdz 18g.

Ienākušo  
dok.sk.

Izslēgto  
dok.sk.

Krājumi  
gada 

beigās

Jēkabpils nov. 
bibliotēkas

                 

Ābeļu b-ka 235 42 1899 237 68 6534 346 809 248 8540

Dignājas b-ka 100 43 1499 191 66 4586 278 559 546 5041

Dunavas b-ka 152 11 2151 150 78 9981 115 809 904 6917

Kalna b-ka 129 20 1862 122 110 5986 236 1148 484 9335

Leimaņu b-ka 128 30 1977 269 60 5210 374 763 573 8583

Rubeņu b-ka 137 12 1836 208 60 3361 12 847 930 8201

Zasas b-ka 154 42 2056 139 97 4581 134 689 980 5520

Kopā 1035 200 13280 1316 539 40239 1495 5624 4665 52137

Skaitliski mēs izskatāmies šādi:

2018. gadā uz-
sāka un 2020. gada 
6. martā klātienē 
Ābeļu un Zasas 
bibliotēku vadītā-
jas   pabeidza mā-
cības ESF projekta 
8.4.1.0./16/I/001 
“Nodarbināto per-
sonu profesionā-
lās kompetences 

pilnveide” ietvaros profesionālās tālākizglītības 
un pilnveides programmā “Bibliotēku zinības" 
(960h) Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompe-
tenču attīstības centrā. Līdzfinansējums pro-
fesionālajai pilnveidei piešķirts no pašvaldības 
līdzekļiem un no ES fondu projekta "Nodarbinā-
to personu profesionālās kompetences pilnvei-
de" līdzekļiem un iegūts trešais profesionālais 
kvalifikācijas līmenis. Saņemtas profesionālās 
kvalifikācijas apliecības.

Sākot ar maiju iemācījāmies   piedalīties vir-
tuālajos kursos un mācībās ZOOM un Microsoft 
Teams platformās. Leimaņu bibliotēkas vadītā-
jai Līgai Lācītei bija iespēja piedalīties  mācībās, 
ko organizēja LNB ar Kultūras ministriju - Kvali-
tatīvs attēls un tā apstrāde; Digitālo vizuālo ma-
teriālu izveide. Afišu veidošana, attēlu uzņem-

šana un korekcija, apstrāde, video, reklāmattēlu 
izveide, infografiku, plakātu veidošana. Dažādu 
bezmaksas programmu izmantošana. Iegūtās 
zināšanas dod iespēju veidot interesantākas 
afišas, infografikas un dažādus citus vizuālos 
materiālus. 

Mums  - novada bibliotēku vadītājiem – pa-
veicās, 2020. gada 10. septembrī devāmies pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas no-
vada bibliotēkām. Brauciena mērķis – iepazīties 
ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi un gūt 
jaunas idejas saviem ikdienas darbiem bibliotē-
kās. Apmeklējām Jaunjelgavas novada Stabura-
ga, Sērenes, Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses 
un Sunākstes bibliotēkas. Iegūta pieredze no-
vadpētniecības darbā, veidojot novadpētniecī-
bas izstādes, vadot ekskursijas savos pagastos, 
kā arī iekārtojot bibliotēkās novadpētniecības 
istabas. Jaunjelgavas bibliotēkas darbinieces 
veic arī Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centra pakalpojumus.

neliels ieskats katras 
bibliotēkas notikumos: 

Kalna bibliotēkā visaktīvākā lietotāju daļa ir 
pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko 
bibliotēkā, apmeklē pasākumus. Diemžēl 2020. 

gada pavasarī Covid-19 laikā tikšanās bibliotēkā 
nenotika. Augustā, uzlabojoties epidemiolo-
ģiskajai situācijai, pensionāru grupa devas uz 
Bebreni, kur apskatīja slaveno Bebrenes adī-
tāju darbus, arī aušanas pulciņa un keramikas 
darinājumus, apmeklēja baznīcu un dzirnavas, 
muižas parku. Jaukas emocijas guva arī alpaku 
audzētavā “Alpaku sala” Dvietē, kur iepazinās ar 
alpaku vilnas dzijas tapšanu un adījumiem, vē-
roja mazo alpacēnu rotaļas. 

Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bib-
liotēkas pasākumu apmeklētāji ir seniori. Katru 
gadu janvārī tiek organizēts pasākums novad-
nieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pa-
vasarī notiek tikšanās ar puķu, dārzeņu audzē-
tājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem 
dārzniecībā. bibliotēkā bija skatāma Ābeļu 
bijušās rokdarbnieces Marijas Pudānes darbu 
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izstāde un notika atceres pasākums.
Rubeņu bibliotēkā -   Pirmsskolas izglītības 

iestādes ,,Zelta sietiņš” vecākās grupiņas bērni 
kopā ar audzinātāju nāca ekskursijā uz bibliotē-
ku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā ari regulāri 
ieradās skatīties privātkolekciju izstādes. Sadar-
bojoties ar Rubeņu pamatskolas bibliotēkas 
vadītāju, bibliotēkā notiek skaļās lasīšanas stun-
das 1.-3.klasei, kas rosina bērnus uz lasīšanu arī 
mājās.

Slatē pie bibliotēkas nodaļas darbojas    gar-
dēžu klubiņš, kurš 26.02. 2020. svinēja 6 gadu ju-
bileju. Svētku  torti cepām pašas. Mūsu  mērķis 
ir atrast interesantas ēdienu receptes, kādas ik-
dienā mājās negatavo. Pēc tam receptes tiek iz-
mēģinātas un ne vienmēr atzītas par labu esam. 
Slates gardēžu klubiņš ļaujas eksperimentiem, 
un ēdienu gatavošanā roku pieliek katra dalīb-
niece. Sākoties Covid 19 pandēmijai kopīga sa-
nākšana nenotika.

Leimaņu bibliotēka saviem čaklajiem, lasīt-
gribošajiem bērniem un vecākiem noorgani-
zēja 2 pārgājienus uz Zasu, iepazīstoties ar Sē-
lijas prasmju muzeju, Zasas parku, amatniecības 
centru Rūme, Zasa dzirnavām, NYX& Iris zirgu 
stalli,kā arī ar baznīcu.

Dunavas bibliotēkai izdevās sarīkot vienu 
no ikgadējiem notikumiem - atceres pasākums 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 
14. jūnijā. Pagasta represētajiem un tuviniekiem 
tika organizēta tematiska ekskursija "Ceļi tuvi - 
ceļi tāli". Iesākās ar klusuma brīdi pie piemiņas 
stēlas komunistiskā režīma upuriem Dunavā 
pie vecās skolas, tad tika apmeklēts piemiņas 
dievkalpojums Ilūkstē. Tālāk ceļš veda uz Līks-
nas baznīcu, kā arī interesanta ekskursija gida 
pavadībā pa Līksnas muižas parku. Katrs dalīb-
nieks par piemiņu ieguva grāmatu "Līksniešu 
atmiņu stāsti". Apmeklējām piemiņas plāksni 
izvestajiem pie Nīcgales stacijas. Braucām lūko-
ties Nīcgales Lielā akmens varenumu, kas ir lielā-
kais laukakmens Latvijā. Mājupceļā apstājāmies 
pie piemiņas akmens Līvānos no Līvānu stacijas 
trimdā aizvesto latviešu piemiņai.

Zasas bibliotēka piedzīvojusi vizuālas pār-
maiņas, gan kosmētisku remontu, gan jaunas 
mēbeles. Zasas bibliotēkas nodaļā Liepās cie-
mojās Jaunjelgavas novada Daudzeses biblio-
tēkas lasītāji un atbalstītāji.

Augustā Zasas bibliotēkā viesojās  Bebrenes 
vidusskolas 1969.g. absolventu salidojuma da-
lībnieki ieklausījās stāstījumā par pagasta un 
bibliotēkas vēsturi, kopīgi izstaigājām Zasas 
muižas parku.

2020. gadā bibliotēkas ir aktīvi strādājušas 
pie kultūrvēsturiskā mantojuma -  novadpētnie-
cības materiālu apkopošanas, papildināšanas. 
Rubeņu, Kalna  bibliotēkas savas novadpētnie-
cības mapes ir aprakstījušas   un pievienojušas 
Jēkabpils reģiona bibliotēku elektroniskajam 
kopkatalogam. Pagājušā gadā to iesākusi ir Lei-
maņu bibliotēka, bet pandēmija šo darbu  aiz-
kavēja. Leimaņu bibliotēka kopā ar novadpēt-
niekiem izveidoja stendu par ievērojamākajiem 
Leimaņu pagasta cilvēkiem no 19.gs. beigām 
līdz 1945. gadam. Novadpētniekiem ir izdevies 
atrast zināmus faktus un liecības par redzamā-
kajām personībām līdz 1945.gadam. 19.gs. bei-

gās un 20.gs. sākumā pagasta dzīvi vadīja izcili 
Biržu-Bērzgala skolas pārziņi – M. Stradiņš, B. Ki-
ops, K. Freimanis. Ar viņu līdzdalību un iniciatīvu 
tika izveidota izglītības biedrība “Darbs”, no-
dibināts koris, kas piedalījās vairākos dziesmu 
svētkos, izveidots mazpulks, uzcelta pienotava, 
Leimaņu Tautas (Aizsargu) nams. 

Dignājas bibliotēka sadarbībā  ar novadpēt-
nieci un muzejistabas “Laipa” vadītāju Intu Stro-
žu  izveidoja un  noformēja 4 planšetes, veltītas 
pagasta ievērojamākajiem darbiniekiem. Tās ir 
apskatāmas Dignājas pagasta pārvaldes telpās. 
Sadarbībā ar novadpētnieci ir uzsākts lekciju 
cikls: “Zudušais stūrītis Dignājas kartē".

Septembrī Ģimeņu centrā notika «Dzejas 
pēcpusdiena» bērniem.

Kopā ar kultūras darbiniekiem 2020. gadā 
mūsu novadniekiem J. Akurateram, Rainiem, A. 
Grīnam tika rīkoti nozīmīgi atceres pasākumi.

Jēkabpils novada bibliotēkas

tehnisku iemeslu dēļ 
šobrīd nedarbojas 
pārceltuves pāri Daugavai 
Dignājā un Dunavā

Pagaidām pēc ziemas sezonas darbu nav 
atsākušas pārceltuves pār Daugavu Dignāja–Lī-
vāni un Dunava–Stūrišķi. Kā informē pārcēlājs, 
šobrīd notiek remontdarbi, lai pārceltuves izietu 
tehnisko apskati un varētu atsākt ierasto darbu.

Daugavas pārceltuves ir nozīmīgs transporta 
pakalpojums Sēlijā, kas dod iespēju izmantot 
A6 Rīga–Daugavpils šoseju vietā, kur 90 km 
upes posmā nav tiltu. Latvijā mūsdienās darbo-
jas 3 upju pārceltuves – divas savieno Sēliju ar 
Latgali, bet trešā pār Gauju Līgatnē.

Kopienas „Sēlijas Salas” Facebook lapa
Foto: A.Uškāns
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Sākam gatavoties Lielajai talkai 

Šogad Lielā Talka norisināsies jau 14. gadu 
pēc kārtas - 24. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 
vienlaicīgi visā Latvijā. Šoreiz talkas moto ir “Par 
zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā”,  jo 
ikviens no mums var dot savu artavu, lai Latvija 
kļūtu par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. 

Kā talkot COVID-19 laikā? 
• SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājo-

ties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas 
apkārti; 

• DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas 
mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši 
kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vis-
maz divu metru distanci; 

• ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene 
kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas māj-
saimniecības pārstāvjiem. 

“SOLO TALKA” ir iespēja talkot individuāli 
sev ērtā publiskā vietā bez talkas saskaņošanas 
ar pašvaldības koordinatoru. Savu SOLO talku 
pēc paša vēlēšanās iespējams piereģistrēt tal-
kas mājas lapā SOLO talkas kartē: https://talkas.
lv/liela-talka/solo-talkas/ . Vienīgais, kas jāiz-
dara SOLO talkotājam – no 19. līdz 24. aprīlim 
jāsaņem Lielās Talkas maiss kādā no tuvākiem 
“Maxima” veikaliem, veicot simbolisku pirku-
mu vismaz 0.10 eiro apmērā, jāsatīra apkārtne 
un, kas ir pats svarīgākais - jānogādā maiss ar 
savāktajiem atkritumiem kādā no tuvākajām 
oficiāli reģistrētajā atkritumu savākšanas talkas 
vietām, kuras ar sarkanu atzīmētas lielo talku 
kartē (!): https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-tal-
ku/. Jāņem vēra, ka maisu skaits ir ierobežots. 

„DUO un ĢIMENES TALKAS”, kurās plānots 
piedalīties lielākam cilvēku skaitam, ievērojot 
distancēšanās prasības un talkas dienā spēkā 
esošos pulcēšanās skaita ierobežojumus, ne-
pieciešams reģistrēt https://talkas.lv/liela-talka/
pieteikt-talku/, lai būtu iespēja saņemt marķē-
tos Lielās talkas maisus un atkritumi no šīm vie-
tām tiktu izvesti. 

Pirms savas talkas vietas reģistrēšanas aici-
nām sazināties ar konkrētās pagasta pārvades 
vadītāju, lai precizētu, vai šajā vietā būs iespē-
jams atkritumu mašīnai piebraukt un savākt 
maisus, vai tomēr maisus nepieciešams pēc 
talkošanas nogādāt kur citur tālākai savākša-

nai (piesakot talku, kartē tad jāatzīmē konkrētā 
vieta, kur atradīsies maisi, bet talkas aprakstā 
norādi, kur reāli notiks pati talka). Pēc talkas 
vietas saskaņošanas reģistrē to Lielās Talkas mā-
jaslapā. Līdzko tā tiks apstiprināta, tā parādīsies 
kopīgajā kartē. 

Talkas dienā tev būs nepieciešami atkritumu 
maisi. Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 
24. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā tal-
kas norises vietā pie talkas atbildīgā vai novada 
koordinatora. 

Ja iespējams, atkritumus aicinām šķirot: tos 
atkritumus, ko iespējams sašķirot un ir samērā 
tīri, šķirošanai derīgi, aicinām izdalīt atsevišķi un 
nogādāt uz kādu no novadā esošajiem sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punktiem (piem. 
plastmasa, stikls) vai dedzināt talkas vietā (ja 
tas, piemēram, ir papīrs, zari vai kaltušas lapas).

Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti Jēkabpils novadā 
Konteineri atkritumu dalītai vākšanai

Papīrs un kartons 
/ izlietotais papīra 
un kartona iepa-

kojums

Izlietotais plastma-
sas iepakojums

Izlietotais stikla 
iepakojums Metāla iepakojums

Aldaunes iela 3, Brodi, Ābeļu pag. x x x x

Ābeļu pamatskola, Ābeļu pag. x x - x

„Dunavas garāžas”, Dunava, Dunavas pag. x x x x

„Alkšņi”, Sudrabkalns, Dunavas pag. x x x x

„Tadenavas muzejs”, Dunavas pag. x x - x

„Dālijas”, Mežgale, Leimaņu pag. x x x x

Leimaņu tautas nams, Leimaņi - - x - 

„Atvari”, Vidsala, Kalna pag. x x x x

Rubeņu stadions, Rubeņi, Rubenes pag. x x x x

Kaldabruņas skola, Rubenes pag. x x x x

Slates pamatskola, Slate, Rubenes pag. x x x x

Sila iela 4 (Kaltu māja), Zasa, Zasas pag. x x x x

„Skolas internāts”, Zasa, Zasas pag. x x - x

„Liepas”, Liepas, Zasas pag. x x x x

„Sprīdītis”, Vandāni, Dignājas pag. x x x x

„Dignājas skola”, Dignājas pag. x x x x
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Tāpat stiklu, plastmasu, papīru, apģērbu un 
tekstila izstrādājumus, neizjauktas elektropre-
ces, baterijas, bioloģiskos atkritumus, metāla ie-
pakojumus, spuldzes bez maksas pieņem šķiro-
šanas laukumā Zemgales ielā 24/1 katru dienu 
no plkst. 7.00 līdz 19.00, piesakoties pie laukuma 
dežuranta (tel. 29387082) vai bez maksas šķiro-
to atkritumu savākšanas laukumā Zvaigžņu ielā 
1B, Jēkabpilī: papīrs un kartons, plastmasas ie-
pakojums, stikls, metāli, elektropreces, baterijas 
un akumulatori, hidrauliskās eļļas, motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un smērvielas (plašāka infor-
mācija pa tel. 20264550).  

Lielās talkas ietvaros tiek arī rīkots konkurss 
5.-12. klašu skolēniem „Tīra vide – neatņemama 
mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. 
Konkursa ietvaros līdz pat 2021. gada 1. decem-
brim jaunieši aicināti individuāli vai komandās 

iesniegt 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video 
klipu vai izveidot plakātu, kurā akcentē vides 
lomu un nepieciešamību saglabātu tīru Latviju 
nākamajām paaudzēm. Radošāko darbu autori 
kļūst par viedokļa līderiem un to darbi būs daļa 
no komunikācijas aktivitātēm Lielās Talkas mā-
jaslapā un sociālajos tīklos. Savukārt konkursa 
laureāti tiks aicināti piedalīties „Lielā Talka 2022” 
ietalkošanas pasākumā Rīgā, kā arī saņems dā-
vanu karti no Lielās Talkas 200 eiro vērtībā. Ie-
sniedzot video klipu vai plakātu, nepieciešams 
minēt informāciju par autoriem: neliels apraksts 
un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālru-
ņa numurs), kā arī skolas nosaukums. Konkur-
sa nolikums pieejams Lielās talkas mājaslapā 
www.talkas.lv sadaļā Sākums. 

Lai nodrošinātu vides kvalitātes saglabāša-
nu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 

stātos pretī klimata pārmaiņām, jāmaina uzve-
dība, savā ikdienā ieviešot videi arvien draudzī-
gākus paradumus. Paredzams, ka no šīs vasaras 
būtiski samazināsies plastmasas preču apjoms 
tirdzniecībā, līdz ar to arī nonākšana dabā, bet 
jau no nākamā gada valstī varētu sākt darboties 
depozīta sistēma. Šādi un citi mazie soļi ved 
mūs tuvāk tīrākai, sakoptākai un veselīgākai vi-
dei, kurā dzīvot pašiem un kas paliks mūsu nā-
kamajām paaudzēm.  

Piedalies Lielajā Talkā 24. aplītī, ievērojot ak-
tuālos drošības pasākumus! 

Par saviem zaļajiem darbiem raksti arī uz tal-
kas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī dalies 
ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus: 
#LielaTalka2021 #Espiederunakotnei #sakopsa-
vusetu 

Jēkabpils novada pašvaldība  

Aicina pievērst lielāku uzmanību kapu 
teritoriju kopšanai  

Lai arī pagastu skatēs par Jēkabpils novada 
kapsētu labo sakoptību dzirdam gan no vietē-
jiem iedzīvotājiem, gan tā viesiem, tomēr jop-
rojām nākas novērot situācijas kad, kopjot kapu 
kopiņas, atkritumi tiek izmesti kā pagadās. 

Pagastu pārvaldes aicina rūpīgi izlasīt pie ka-
piem uzstādītās atkritumu šķirošanas norādes – 
ko drīkst vai nedrīkst mest konteineros, un kas 
izmetams atsevišķi. Kapsētās, kur vēl šādu norā-
žu nav, aicinām censties pieturēties pie kārtības, 
ka rūpnieciski ražotās lietas (sveces, plastmasas 
trauki, pudeles utt.) būtu jāizmet atsevišķā kau-
dzē un bioloģiskie atkritumi (lapas, zari, puķes) 
atsevišķi. Ja iespējams, zemi, akmeņus un granti 

būtu ieteicams bērt atsevišķā kaudzē no lapām 
un zariem, jo savādāk tos nav vairs iespējams 
efektīvi sadedzināt. Ja puķes jau sākušas pūt, tās 
labāk mest komposta kaudzē, bet ja sažuvušas, 
tad dedzināmo atkritumu kaudzē. Jāatceras, ka 
ap puķēm bieži vien ir lentas, vai ziedu vainagos 
– stieples, kas arī tad jāizmet attiecīgajā kontei-
nerī vai kaudzē. 

Šķirojot atkritumus, tos pēc tam ir vieglāk 
pārstrādāt, tie tik ātri neuzkrājas, neveidojas 
milzīgi atkritumu kalni, un kompostēto meln-
zemi uzreiz var izmantot kapu apstādījumu 
veidošanā. Lai kapi būtu tīri, kārtīgi un sakopti, 
jaunu kaudžu veidošana jāsaskaņo ar kapu ap-

saimniekotāju (pagasta pārvaldi). Atkritumus 
drīkst izmest tikai tiem paredzētās vietās. Aici-
nām iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot kapu 
atkritumus.   

Tāpat pagastu pārvaldes priecātos, ja iedzī-
votāji, kopjot savu tuvinieku atdusas vietu, sa-
koptu arī līdzās esošo taciņu vai gadiem nekop-
tu kapu kopiņu vai arī plašāku kapu teritoriju. Ja 
vēl neesi izlēmis, ko šogad vēlies sakopt Lielās 
Talkas dienā, tad šī ir lieliska iespēja kopīgiem 
spēkiem sakopt un godāt mūsu līdzcilvēku pē-
dējās atdusas vietas. 

Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā! 

 Jēkabpils novada pašvaldība 
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Aicina pievērst lielāku uzmanību kapu 
teritoriju kopšanai  

 Jēkabpils novada jaunieti! Sakop savu ap-
kārtni un iesaisti aktivitātē “LIELĀ – MAZĀ TAL-

KA” arī ģimeni (līdz 2 mājsaim-
niecībām un līdz 10 cilvēkiem)! 
No 10. līdz 26. aprīlim iemūžini 
savu darbu un sūti uz jl@je-
kabpilsnovads.lv . Ja publicē 
savu aktivitāti sociālajos tīklos, 
liec tēmturi #lielāmazātalka 
un atzīmē @jekabpilsnovada-
jauniesi .  

Aicinām piedalīties arī Lie-
lajā talkā, kas šogad notiks 24. 
aprīlī! Sīkāka informācija pie-

ejama https://talkas.lv/2021/02/03/sogad-liela-
talka-notiks-24-aprili/  

Ņemot vērā apstākļus, šogad Lielās Talkas 
vadmotīvs ir: “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā!” 

ATCERIES: Rūpēsimies par savu un apkārtējo 
veselību un ievērosim valstī noteiktos ierobe-
žojumus un drošības pasākumus! 

Fotogrāfijas var tikt pārpublicētas Jēkabpils 
novada sociālo tīklu lapās, Jēkabpils novada 
mājas lapā vai informatīvajos izdevumos. 

A.Krasutina, 
Jēkabpils novada pašvaldības Jaunatnes 

lietu speciāliste  

Jauniešus aicina iesaistīties aktivitātē "LIeLĀ – mAzĀ tALKA" 

Svētku noskaņā, plaukuma gaidās 

Mēnesis aizvadīts Lieldienu svētku noskaņā 
un dabas plaukuma gaidās. Plaukst arī audzēk-
ņu un arī pedagogu zināšanas – vairāki pe-
dagogi attālināti apmeklējuši dažādus kursus 
(piemēram, par digitālo mācību materiālu saga-
tavošanu). Notikusi projekta PUMPURS supervī-
zija. Ar panākumiem startēts arī kādā konkursā. 

Skolotājai prieks! 
Kā veicas ar attālinātajām mācībām un klā-

tienes konsultācijām? Visnotaļ labi! Gan skolēni, 
gan izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešama-
jiem tehniskajiem līdzekļiem, vien atliek mācīt 
un mācīties! Skolēni, kam tas nepieciešams, ap-
meklē klātienes konsultācijas. 

Interesants vērojums ir vēstures skolotājai 
G.Kličevai: "Jā, daudziem nav viegli izplānot savu 
dienu, veicamos darbus. Taču ir bērni, kuri šajos 
apstākļos burtiski uzplaukuši! Viņiem klusumā, 
individuāli strādāt ir vieglāk.  Esmu ievērojusi, 
ka arī atzīmes viņiem šobrīd ir krietni augstākas, 
nekā bija, mācoties klātienē. Var redzēt, ka bērns, 
pildot uzdevumus mājās, strādājis rūpīgāk, licis 
lietā savu izdomu, dažs pat par uzdoto tēmu 
interesējies plašāk, meklējis papildu materiālus. 
Šādus darbus arī skolotājiem prieks saņemt!" 

Zaķošana un ološanās 
Lieldienas gaidot un aizvadot, gan skolēni, 

gan skolotāji ķērušies pie olu krāsošanas un ar 
šiem svētkiem saistītām padarīšanām. Piemē-
ram, skolotāja D.Lugina ar saviem piektklasnie-
kiem pārrunājusi Lieldienu tradīcijas un aicinā-
jusi sūtīt skolēnu mājās krāsoto olu fotogrāfijas, 
no kurām izveidota virtuāla izstāde un izveidots 
fotoklips (tas aplūkojams skolas Facebook kon-
tā). 

Pirmsskolas grupiņas Brodos gaumīgi 
izrotātas. 

Pirmsskolas jau-
nāko grupiņu tel-
pas Brodos skaisti 
izdekorētas, bērni 
svētkus aizvadījuši 
godam. 6. aprīlī ve-
cākās pirmsskolas 
grupas bērni un au-
dzinātāja S.Utināne, 
kā arī sporta skolotā-
ja T.Donāne pārtapa 
par zaķiem un devās 
laukā no skolas svi-
nēt Lieldienas. Lai 
gan laiks bija pade-
vies vareni vējains, 
jauntapušajiem za-
ķiem bija jautrs un 
priecīgs prāts. Tika 

ripinātas olas un skrietas stafetes, taisīja saulītes 
un citādi rosījās. Arī vairāki koki tika piepulcēti 
zaķu saimei – tika pie krāsainiem krekliem un 
ausainiem zaķu purniņiem. Protams, neiztika 
bez kaulēšanās un skaistāko olu izstādītes. Par 
pārsteigumu bija parūpējušies bērnu vecāki – 
noslēpuši kārumu kasti, kas bērniem un skolo-
tājām jāatrod. 

Lielā smīdinātāja un foto 
Lai gan sakarā ar Covid-19 valstī noteikti da-

žādi ierobežojumi, folkloras entuziasti turpina 
darboties un piedalās konkursos. Tiesa gan – at-
tālināti. Tā noticis arī stāstnieku konkurss "Anek-
došu virpulis", ko rīko Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) sadarbībā ar tradicionālās kultūras 
biedrību "Aprika", bērnu un jauniešu folkloras 
kopu koordinatoru padomi un pašvaldībām. No 
Ābeļu pamatskolas tajā piedalījās 2. klases skol-
niece Dita S. Kā pastāstīja skolotāja I.Bērziņa, 
saņēmusi augstu vērtējumu pirmajā kārtā, kurā 
piedalījās Jēkabpils novada skolu pārstāvji, Dita 

Ir bērni, kuri attālinātajā mācību procesā darbus pilda ar lielāku 
atbildības izjūtu, nekā tas noticis klātienē. Lūk, kāda shēma par zem-

niekiem viduslaikos! 

Pēcsvētku dienā vecākās pirmsskolas gru-
pas bērni un audzinātāja S.Utināne, kā arī 
sporta skolotāja T.Donāne pie dabas krūts 
nodevās zaķošanās un ološanās priekiem. 
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1. aprīlī startēja nākamajā kārtā, kas ZOOM plat-
formā norisinājās jau valsts mērogā. 2. un 3. kla-
šu grupā (dalībnieki bija sadalīti vairākās kom-
pānijās) 14 anekdošu stāstītāju kompānijā Dita 
saņēma Lielās smīdinātājas titulu. Lai gan sīvajā 
konkurencē līdz finālam aizstāstīties šoreiz neiz-
devās, meitene atzina, ka viņai konkurss ļoti pa-

ticis un nākamgad noteikti piedalīsies tajā atkal. 
Turpinās ikmēneša fotogrāfiju konkurss nā-

kamā gada skolas kalendāram. Prieks, ka audzis 
ne tikai dalībnieku un iesūtīto fotogrāfiju skaits, 
bet arī foto kvalitāte. Bildes kļuvušas pārdomā-
tākas. Februārī sīvā konkurencē veiksmīgākais 
izrādījies Emīlijas S. (4. klase) fiksētais skats. Paš-

laik notiek balsojums par foto kalendāra marta 
lappusei, jau atsūtīti vairāki aprīļa fotomirkļi. 
Dažas fotogrāfijas izstādītas skolas vestibilā, bet 
visi attēli jebkuram aplūkojami Ābeļu pamat-
skolas Facebook kontā.  

Informāciju sagatavoja V.Aleksandrovs

Ābeļu pamatskola aicina jaunus audzēkņus
Ābeļu pamatskola aicina pieteikt mācībām 

pirmklasniekus un 5–6 gadus vecus pirmsskol-
niekus 2021./2022. mācību gadam. Gaidīti ir arī 
citu vecumu skolēni. 

Ābeļu pamatskola ir mācību iestāde, kas var 
lepoties ar savām tradīcijām un labo izglītības 
kvalitāti. Pandēmijas gada laikā ir spoži aplieci-
nāts, ka pedagogi ar labiem panākumiem spēj 
audzēkņiem sniegt zināšanas gan klātienē, gan 
attālināti. Ar bērniem ikdienā strādā skolotāji, 
kuri mīl savu darbu un pastāvīgi papildina savas 
zināšanas dažādos kursos un semināros. Darba 
organizācijā aprobētas informācijas tehnoloģi-
ju iespējas, kas lietderīgas ne tikai attālinātu un 
klātienes mācību procesā, bet izmantojamas 
arī sadzīvē vai pat būs pielietojamas nākotnes 
profesijā. 

Nelielais skolēnu skaits klasēs ļauj pievērst 
uzmanību katram bērnam. Skolēni piedalās 

novada, starpnovadu un valsts mēroga olimpi-
ādēs un konkursos, gūst godalgas. Absolventi 
sekmīgi turpina iegūt vidējo izglītību. 

Skolā tiek realizētas arī pamatizglītības prog-
ramma izglītojamajiem ar mācīšanās traucēju-
miem un speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucēju-
miem. Audzēkņiem, kuriem tas nepieciešams, 
tiek nodrošināta atbalsta speciālistu palīdzība. 

Uz mācībām un no tām audzēkņi gan no pa-
gasta teritorijas, gan arī Jēkabpils var nokļūt ar 
speciāli organizētu transportu. Skolā darbojas 
pagarinātās dienas grupa, kā arī dažādi – fol-
kloras, mūzikas, deju, runas mācības, novadpēt-
niecības, mājturības, noformēšanas, žurnālisti-
kas – interešu pulciņi, ir iespējas nodarboties ar 
sportu; vecākie skolēni var realizēt savas idejas 
un darīt skolas dzīvi krāsaināku, darbojoties sko-
lēnu pašpārvaldē. 

Pirmsskolas izglītības grupās Brodos tiek uz-
ņemti bērni no pusotra gada vecuma. Obligātā 
pirmsskolas apmācība 5 un 6 gadus veciem 
bērniem notiek Ābeļu pamatskolas telpās, kur 
viņus gaida skolotāja Sandra Utināne. 

Pirmklasnieku klases audzinātāja 
2021./2022. mācību gadā būs skolotāja Gunta 
Klauža. 

Jaunos audzēkņus var pieteikt skolas telpās 
(Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkab-
pils novads). Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, 
par vizīti iepriekš jāvienojas, darba laikā zvanot 
pa tālruni 25450533. Zvanot pa šo tālruni, gūs-
tama arī plašāka informācija par nepieciešama-
jiem dokumentiem un atbildes uz citiem vecā-
kus interesējošajiem jautājumiem. 

Informāciju sagatavoja V.Aleksandrovs 

Skolēni domā par tālāku izglītību! 

Devītklasnieki un vidusskolu beidzēji apzinās, 
ka ir klāt gandrīz pēdējais brīdis, kad izlemt – kur 
mācīties tālāk, kādu profesiju apgūt. Izmantojot 
virtuālās un telekomunikāciju saziņas iespējas, 
karjeras konsultantu darbs ar skolēniem par viņu 
nākotnes profesijas izvēles iespējām turpinās. 

Skolēni un arī viņu klašu audzinātāji tiek in-
formēti par dažādu profesionālo un augstākās 
izglītības mācību iestāžu virtuālo atvērto durvju 
dienu norisi. Saziņa galvenokārt notiek ar skolu 
E-klases pasta starpniecību, notiek arī tiešsaistes 
sarunas. Notiek individuālās konsultācijas. Prie-
cē, ka daudzi skolēni paši ar mani sazinās, uzdod 
interesējošos jautājumus – kur kāda profesija 
apgūstama, kādas ir iecerēto profesiju apgu-
vušā perspektīvas darba tirgū un turpmākajās 
studijās, vai iecerētajā mācību iestādē ir kop-
mītnes utt. Tas nozīmē, ka arī man pašai jāseko 
līdzi aktuālajiem piedāvājumiem, jāizzina izglī-
tības iespējas, jāuzzina analītiķu prognozes par 
speciālistu pieprasījumu nākotnē. Esmu pieda-
lījusies vairākos karjeras konsultantu kursos un 
semināros (par tiem daru zināmu arī sadarbības 

skolu pedagogiem). Ir interesanti! 
Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Valmieras 

attīstības aģentūru. 
20. aprīlī notiks tiešsaistes saruna ar Intu Le-

mešonoku (Dr. paed., karjeras konsultante, Lat-
vijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas val-
des locekle, grāmatas "Vecāku atbalsts bērnam 
veiksmīgas karjeras veidošanā", Zvaigzne ABC, 
2020, autore); plašāka informācija par šo sarunu 
lasāma materiālā "Aicinām piedalīties interaktī-
vajā lekcijā "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas 
karjeras veidošanā"!". 

Karjeras attīstība (un patiesībā arī liela daļa 
mūsu dzīves!) lielā mērā atkarīga no mūsu finan-
šu pratības. Par finanšu pratību Ābeļu pamat-
skolas un Zasas vidusskolas audzēkņiem plānots 
tiešsaistes pasākums ar "SEB bankas" speciālistu. 

Sadarbojoties ar Antūžu pamatskolu, inte-
resentiem aprīļa beigās notiks pasākums, kas 
veltīts virtuves strādnieka profesijai – kur to var 
apgūt, kādas būtu prakses un darba iespējas? 

Viss notiek! Darbojamies un strādājam! 

 Pedagoģe-karjeras konsultante 
D.Kalniņa-Aleksandrova  

Aptauja jauniešiem

Sveiks, jaunieti! Pavasaris ir iestājies, un laiks 
sarosīties. Vēlos uzzināt, kādās aktivitātēs vēlies 
piedalīties, un, iespējams, kādās vēlies līdzdar-
boties!

Lūdzu aizpildi anketu (7 vienkārši jautājumi), 
lai būtu skaidrākas Jēkabpils novada jauniešu 
vēlmes! Atbildes ir anonīmas un tiks apkopotas, 
lai izvērtētu un pilnveidotu darbu ar jaunatni Jē-
kabpils novada pašvaldībā.

Aptaujas saite: https://forms.gle/Cat-
DrXLSXR1xaxW2A

Gaidīšu Tavu atbildi līdz 21. aprīlim, un tieka-
mies pasākumos!

A.Krasutina,
Jēkabpils novada pašvaldības

 jaunatnes lietu speciāliste
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Leimaņu pagastā 
novērots lācis

16. marta rītā Leimaņu pa-
gastā mednieku kluba “Leima-
ņi” novērošanas kamera pie 
barotavas fiksēja brūno lāci. 
Pēdējā laikā arvien biežāk ie-
dzīvotāji ziņo par mežā redzē-
tiem lāčiem, līdz ar to Dabas 
aizsardzības pārvalde atgādina 
noderīgus padomus, kā rīko-
ties, mežā sastopot ķepaini.

Lai izvairītos no sastapšanās 
ar lāci:

– Pastaigas laikā turies uz 
meža takām un ceļiem;

– Ar savu uzvedību netraucē 
citus dabas baudītājus un meža 
iemītniekus, bet laiku pa laikam 
uzkāp uz kāda zara, ierunājies 
vai iedziedies;

– Rūpīgi vēro dabu sev ap-
kārt, lai dzīvnieka klātbūtni va-
rētu laikus pamanīt;

– Ja mežā šķērso nepārre-
dzamu vietu, tad pastiprināti 
liec par savu klātbūtni manīt;

Mednieku klubs “Leimaņi”

Zināmi Jēkabpils novada 2021. 
gada NVO un Iedzīvotāju grupu 
iniciatīvu konkursa rezultāti

Jēkabpils novadā noslēgusies 
2021. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursa pietei-
kumu izvērtēšana. Kopā tika sa-
ņemti 13 projektu pieteikumi, 10 
no nevalstiskajām organizācijām, 
3 no iedzīvotāju grupām. Kopējā 
no pašvaldības pieprasītā finan-
sējuma summa sastādīja 12271,50 
eiro. Konkursa mērķiem šogad bija 
atvēlēti 7000 eiro, tādēļ, diemžēl, 
nebija iespējams atbalstīt visus 
projektus, un daļai nācās piešķirt 
nedaudz samazinātu finansēju-
mu. Viens projekts netika skatīts, 
jo neatbilda konkursa nolikuma 
prasībām.

Rezultātā atbalstīti 9 projekti:
• Biedrības “Akācija Plus” pro-

jekts "Latvietim zīmīgās vērtības: 
uguns, laiks, maize." ar finansēju-
mu EUR 951;

• Iedzīvotāju grupas "Bišu takas 
aktīvisti" projekts "Bišu namiņa – 
gultas izveide Bišu takas teritorijā" 
ar finansējumu EUR 981;

• Biedrības "Cirkuži" projekts 
"Dignājas pagasta kapu labiekār-
tošana" ar finansējumu EUR 1000;

• Biedrības „Kopienu sadarbī-
bas tīkls „Sēlijas salas”” projekts 
“Videomateriālu „Dzīvās salas 

Jēkabpils novadā” izveidošana, 
publicēšana un popularizēšana” ar 
finansējumu EUR 960;

• Biedrības “Ūdenszīmes” pro-
jekts „Kur saule nenoriet” ar finan-
sējumu EUR 400;

• Iedzīvotāju grupas “Bērzzem-
nieku Mājas” projekts "Āra dzīvo-
jamā istabas labiekārtošana" ar 
finansējumu EUR 659,50;

• Biedrības "Sēlijas laivas" pro-
jekts "Straumē ar Raini" ar finansē-
jumu EUR 700;

• Biedrība sporta klubs “ALKO 
Racing Team” projekts "Sporta 
kompleksa "Pilskalni" estrādes lau-
kuma labiekārtošana" ar finansēju-
mu EUR 1000;

• Mednieku biedrības „BEBRIS” 
projekts "Ūdens apgādes uzlabo-
šana kvalitatīvai ūdens ieguvei 
mednieku biedrības aktivitāšu no-
drošināšanai" ar finansējumu EUR 
348,50.

Sakām lielu paldies ikvienam, 
kas centās, nāca klajā ar jaunām 
idejām un piedāvāja tās kopīgi 
īstenot. Lai projekti veiksmīgi īste-
nojas!

Jēkabpils novada pašvaldība
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Aktuālie saimniecības darbi pagastos
Ābeļu pagastā…

Ābeļu tautas namam 2. stāvā nokrāsotas 
sienas (darbus veica SIA „Idegra”), tiek mainīti 
logi. Ābeļu pamatskolā apkopts pāraugušais 
dzīvžogs. Noslēgts līgums par 2 jaunu bērnu 
rotaļu laukuma elementu uzstādīšanu Brodos 
pie daudzdzīvokļu mājām līdz maijam. Starp-
salu periodā tika greiderēti ceļi. Darbi atsāksies, 
līdzko būs piemēroti laikapstākļi.

Dignājas pagastā…
Apsekoti pagasta ceļi, kapsētas. Meņķa ka-

pos tiks zāģēti 2 koki. Tiek veikts divistabu dzī-
vokļa remonts Dignājas mazajā skolā (darbus 
veic SIA „J-Būve”). Tiek plānots remontēt arī 
mazās skolas koridori. Bijušajā pasta ēkā „Zari-
ņos” veikts 2 telpu kosmētiskais remonts. Veikta 
iedzīvotāju aptauja par daudzdzīvokļu mājas 
„Veldres” jumta remontu. Lielākā daļa nama ie-
mītnieku remontu atbalsta, vasarā tas tiks īste-
nots. Demontēta ķieģeļu ēka Daugavas krastā. 
Tiks slēgts līgums ar SIA „BK māja” par parka 
estrādes iekštelpu remontu. 

Dunavas pagastā…

Tiek veikts kosmētiskais remonts gaitenī pie 
Dunavas bibliotēkas, tiks atjaunotas arī dušas 
telpas. Iestājoties labākiem laikapstākļiem, tiks 
greiderēti ceļi. Veikta centrālo durvju nomaiņu 
Dunavas kapličai. Daugavas kapos izzāģēti bīs-
tamie koki. Lai atjaunotu meliorācijas sistēmu, 
tiks zāģētu koki pie Dunavas sporta laukuma.

Kalna pagastā…
Aleksandra Grīna parkā plānots demontēt 

veco blindāžu un nedrošos rotaļu elementus. 
Izstrādāta koncepcija tālākai parka teritorijas 
labiekārtošanai. Plānots atjaunot malkas šķūni 
pie Doktorāta ēkas. Veikti elektrodrošības mē-
rījumi Kalna kultūras namā, tiks novērstas nepil-
nības; tiks remontēta kultūras nama katlumāja. 
Apsekoti bīstamie koki pagasta kapos.

Leimaņu pagastā…
Plānots uzstādīt vides objektu krustojumā 

aiz „Ērmītēm” un atjaunot informatīvo pagasta 

karti Leimaņu centrā. Maija mēnesī Leimaņu 
kapličai un Bērzgala skolas internāta ēkai tiks 
uzstādītas jaunas notekas, jauna jumta kore 
šķūnim „Ērmītēs”; skolas ēkai tiks demontēts 
viens no vecajiem skursteņiem, kas netiek iz-
mantots. Uzsākts planēt daļu pagasta ceļu; pā-
rējie tiks greiderēti, kad to ļaus laika apstākļi.

Rubenes pagastā…
Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, atsāk-

sies darbs pie Moču ielas un ceļa Nr.4-1 “Rubeņi-
Asare” atjaunošanas, objekts jānodod eksplua-
tācijā līdz 2021. gada 28. maijam, darbus veic SIA 
„MIKOR”. Martā ir noslēgts līgums ar SIA “J-Bū-
ve” par kāpņu telpu atjaunošanu Liepu gatvē 5 
un Liepu gatvē 3 Slatē.

Ir noslēgts līgums par Rubeņu kapu ieejas 
vārtu ar skulpturāliem tēliem konservācijas/
restaurācijas darbiem II kārtu, darbus veic SIA 
“Koka ēka”, pagājušajā gadā tika veikta šo dar-
bu I kārta. Arī Kaldabruņā Ezerpurva kapos tiks 
veikta kapu vārtu atjaunošana, par šo darbu 
veikšanu ir noslēgts līgums ar SIA “Uzkuri”. Jē-

kabpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar SIA “Smart Energy”, par paskaidrojuma rakstu 
un divu skatu platformu izbūvi. Viena no tām 
būs Rubenes pagasta Kaldabruņā.   Noslēgts 
līgums ar SIA “J-Būve” par Rubenes kultūras 
nama katlumājas remontu, uzsākti darbi. Rube-
ņu skolā notiek interneta sistēmas ierīkošana. 

Zasas pagastā…

• Uzstādīts žogs ap sporta stadionu;
• Atjaunots ietves segums Zaļā ielā - stadiona 

pusē;
• Ir uzsākti darbi pie Zasas muižas parka ce-

liņa izbūves;
• Uzstādīts žogs ap Liepu ūdenstorni;
• Veikta ceļu planēšana diviem ceļiem Zasa-

Gērķāni un Krustceles-Dignāja. Uzlabojoties 
laikapstākļiem, tiks planēti pārējie ceļi un notiks 
grants segas uzlabošana pēc nepieciešamības.

Jēkabpils novada pagastu pārvaldes

Aicina pieteikties darbam 
vēlēšanu iecirkņu komisijās

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija pagarina pieteikšanās termiņu līdz 
16.04.2021. uz iecirkņa komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanu darbam Jēkabpils no-
vada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu 
organizēšanai un norisei.

Īpaši aicina izvirzīt iecirkņa komisijas locekļu kandidātus darbam šādos vēlēšanu iecir-
kņos Jēkabpils novada teritorijā:

508.vēlēšanu iecirknī – Rubenes pagasta pārvalde;

517.vēlēšanu iecirknī – Zasas kultūras nams;

kā arī citās Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās izvirzīt iecirkņa 
komisijas locekļu rezerves kandidātus.

 Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija
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Padomi lauksaimnieka īpašuma drošībai
Arī šogad krāpšanas gadījumi 

nav samazinājušies, kad lauksaim-
niekiem tiek piedāvāts iegādāties 
traktortehniku, ko viņi nav dzīvē 
redzējuši.

Krāpnieki sludinājumu portālos 
ievieto ticamas fotogrāfijas ar lauk-
saimniecības tehniku un tās tehnis-
ko aprakstu, piedāvājot darījumu 
par cenu, kas bieži ir zemāka par 
tirgus vērtību. Saziņa ar potenciā-
lajiem pircējiem notiek telefoniski 
vai e-pastā, kura turpinās līdz brī-
dim, kad krāpnieki potenciālajam 
klientam nosūta sagatavotu rēķinu 
par pirmās iemaksas veikšanu, lai 
organizētu tālāku preces pārdo-
šanu. Brīdī, kad pircējs attiecīgo 
samaksu ir veicis, saziņa beidzas 
un no krāpnieka un pirktās preces 
vairs nav ne vēsts.

Padomi virtuāli drošai tehni-
kas pirkšanai:

• Ja ir uzsākta elektroniska sa-
ziņa ar kāda eksistējoša uzņēmu-
ma izplatītāju, jāpārliecinās, kā ir 
uzrakstīts uzņēmuma nosaukums 
un darbinieka e-pasta adrese, jo 
visbiežāk tiek veidoti līdzīgi nosau-
kumi, vien pamainot kādu burtu 
vai variējot ar pieturzīmēm e-pasta 
adresē;

• Īpaši izvērtē tehnikas iegādi, ja 
ir redzēta tikai tās fotogrāfija, bet 
prece nav redzēta dzīvē;

• Lūdz pārdevējam iespēju ap-
skatīt tehniku. Ja tas netiek ļauts, ir 
pamats aizdomām.

• Ja ar pandēmiju saistīto dro-
šības ierobežojumu dēļ nevari 
šobrīd preci apskatīt, drošāk būs 
pirkumu atlikt uz vēlāku laiku;

• Neuzķeries uz steidzamību! 
Krāpnieki nereti apgalvo, ka darī-
jums ir jāveic steidzami, lai neļautu 
Tev apdomāties un izvērtēt riskus;

Ja pērc no juridiskas personas, 
veic izpēti internetā, lai pārbaudī-
tu, vai citiem nav bijusi slikta piere-
dze ar šo pārdevēju;

• Nepārskaiti avansa maksāju-
mu, ja neesi pārliecinājies par to, ka 
darījums ir drošs!

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina, pirms traktor-
tehnikas vai tās piekabes iegādes 
pārliecināties vai traktortehnikas 
tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo 
TIKAI reģistrētam komersantam ir 
tiesības pircējam izsniegt rēķinu-
uzziņu, kas ir pamatdokuments 
traktortehnikas reģistrācijai VTUA. 
Reģistrētos traktortehnikas tirgo-
tājus/komersantus var skatīt vai 

lejupielādēt tabulas veidā arī Latvi-
jas Atvērto datu portālā data.gov.
lv, VTUA sadaļā. Ieteikums – izvēlē-
ties formātu un uzklikšķiniet uz sa-
daļās ”Izpētīt”, pēc tam izvēlamies 
“Priekšskats” vai “Lejupielādēt” un 
sākt meklēt pēc vietas vai uzņē-

muma.
Materiālu “Nekļūsti par krāpša-

nas upuri – pērc neriskējot!” izstrā-
dājusi Valsts policijas Prevencijas 
vadības nodaļa.

Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra

Kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama rīcība!
Valsts ugunsdzēsības un glāb-

šanas dienesta (VUGD) piere-
dze liecina, ka ik pavasari daļa 
iedzīvotāju cenšas apkopt savas 
nesakoptās teritorijas – daļa 
aizdedzina neapkoptās platī-
bas ļaunprātīgi, daļu nodedzina 
bērni vai pusaudži spēlējoties 
vai apzināti dedzinot pērno zāli, 
bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem 
izceļas no nepieskatītiem uguns-
kuriem vai arī nevērīgi izmestiem 
izsmēķiem. 

VUGD atgādina, ka kūlas de-
dzināšana ir aizliegta un tā ap-
draud cilvēku īpašumu, veselību 
un dzīvību, kā arī rada būtisku 
kaitējumu dabai, jo iznīcina vēr-
tīgus augus, kukaiņus, sīkdzīv-
niekus un putnu ligzdas! VUGD 
aicina iedzīvotājus sakopt sev 
piederošās teritorijas bez kūlas 
dedzināšanas un gadījumos, ja 
ir izcēlies kūlas ugunsgrēks – ne-
kavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 
112.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 
19.aprīļa noteikumos Nr.238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, 
6.punktā noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai dar-
bības, kas var novest pie uguns-
grēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla 
un lai samazinātu kūlas uguns-
grēku skaitu, iedzīvotājiem un 
pašvaldībām ir jāsakopj savi īpa-
šumi jau rudenī – jānopļauj zāle 
un jāsavāc atkritumi. Teritorijas 
sakopšana ir jāveic sistemātiski, 
regulāri to attīrot no degtspējī-
giem atkritumiem un teritoriju 
ap ēkām 10 metrus platā joslā at-
tīrot no sausās zāles un nenovāk-
to kultūraugu atliekām. Sakoptā 
īpašumā pavasarī neveidosies 
sausā zāle un nebūs iespējama 
tās degšana. 

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pa-

mana kūlas ugunsgrēku, nekavē-
joties ir jāzvana VUGD uz vienoto 
ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru 112 un jānosauc precīza 
adrese vai pēc iespējas precī-
zāk jāapraksta vieta, kur izcēlies 
ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona 
numurs, un jāatbild uz dispečera 
jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk pa-
ziņot ugunsdzēsējiem glābējiem 
par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi 
varētu savlaicīgi ierasties notiku-
ma vietā, pirms liesmas ir izpla-
tījušās lielā platībā un apdraud 
tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt 
kūlas dzēšanu pirms ugunsdzē-
sēju glābēju ierašanās, tad sākot-
nēji ieteicams ir objektīvi izvērtēt 
esošo situāciju un pārliecināties, 

vai dzēšanas darbi neapdraudēs 
iedzīvotāja veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu 
var mēģināt apdzēst ar ūdeni, 
smiltīm, vai arī izmantojot koku 
zarus, piemēram, egļu zarus. Nav 
ieteicams mēģināt liesmas ap-
dzēst tām uzkāpjot virsū, jo, ie-
spējams, apavu zole var neizturēt 
uguns radīto karstumu, kā arī no 
karstuma var aizdegties drēbes. 
Dzēšot liesmas vai glābjoties no 
tām, ir jāstāv izdegušajā pusē, 
aptuveni 1-2 metru attālumā no 
liesmām, jo tādejādi, ja liesmas 
pēkšņi mainītu virzienu, iedzī-
votājs būtu mazāk apdraudēts. 
Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka 
dzēšana nav droša, iedzīvotājam, 
lai neapdraudētu savu veselību 
un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu 
dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji 
drošā vietā.

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests
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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/

Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij par maz,
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras.
/Ā.Elksne/

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī 
sastādīti 5 miršanas reģistri (2 novada iedzīvotāji):

Pēteris Grāvītis
23.12.1939.-10.03.2021.

Rita Lazdiņa
18.02.1934.-29.03.2021.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem!

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis

Un laimes krekliņā

Ir mājās ienācis.

Marta mēnesī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 2 jaundzimušie - zēns un meitene.

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, pacietību, 
izturību un veselību, bērniņu audzinot!

Lai mīļums sirdī,
Laimes pilnas riekšas

Un saules stari
Pāri ēnām plūst!

/K.Apškrūma/
 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā marta 

mēnesī noslēgta 1  laulība.

Covid-19 ierobežojumi kopš 7. aprīļa


