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Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē –
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja.

Lieldienas ir laiks, kad viss mostas, plaukst un zied, un tepat aiz stūra 
arī vasara. Laiks, kad vairot dvēseles gaišumu, mīlestību un saticību, 

doties dabā un smelties tās spēku. Tādēļ – apaļš kā pūpols, lunkans kā 
žagars, skaists kā lecoša saule! Slimību ārā, veselību iekšā! 
Priecīgas un saulainas Lieldienas!

Jēkabpils novada pašvaldība

Ar 2019. gada 1. aprīli divos Jē-
kabpils novada pagastos – Duna-
vā un Dignājā – darbību pārtrau-
kušas V.Bolotova ģimenes ārsta 
prakse. Mēģinājumi piesaistīt 
šiem pagastiem jaunus ģimenes 
ārstus izrādījās neveiksmīgi, tādēļ 
novada pašvaldība rada citu risi-
nājumu – izveidot feldšerpunktus. 
Dunavā tas tika atklāts jau 2. aprīlī.

Pēc iepriekšējā ģimenes ārsta 
aiziešanas pensijā Dunavas pagas-
tā deklarētie iedzīvotāji tika pārre-
ģistrēti pie ģimenes ārsta I.Eiduka, 
kurš strādā 17 kilometru attālajā 
Rubeņu ciemā. Feldšerpunkta 
izveide esot bijis vienīgais risinā-
jums, jo prakses atvēršanai nav iz-
devies piesaistīt nevienu ģimenes 
ārstu: “Meklējām daudzviet, bet 
neviens ģimenes ārsts nepietei-
cās. Tā nav tikai mūsu problēma. 
Tā ir visas Latvijas problēma, ka 
jaunie speciālisti uz provincēm ne-
dodas,” uzsvēra Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs A.Vanags.

Uz feldšerpunkta atklāšanu 
kādreizējās Dunavas pamatskolas 
ēkā bija sanākuši vietējie iedzīvo-
tāji, bet svinīgo noskaņu mazināja 
uztraukums par veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību turp-
māk.

“Līdz šim ārsts V.Bolotovs pie 
mums brauca vienreiz nedē-
ļā, bet feldšere E.Baltmane bija 
katru dienu. Arī aptieka bija at-
vērta katru dienu no pirmdienas 
līdz piektdienai,” stāstīja kāda 
dunaviete,“tagad feldšeris būs 
tikai divas reizes nedēļā, un ģime-
nes ārsts, cik sapratu, nebrauks.” 
Tādā un līdzīgā neizpratnē bija arī 
daļa citu iedzīvotāju. Sacīja, ka lūg-
šot ģimenes ārstu atbraukt kaut 
vai vienu reizi mēnesī.

Tad sākās feldšerpunkta atklā-
šanas ofi ciālā daļa, kurā piedalī-
jās Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs A.Baltaruņķis, novada 
domes priekšsēdētājs A.Vanags, 
izpilddirektors J.Subatiņš, feldšere 
I.Jaudzema un citi. Bija ieradies arī 
ģimenes ārsts I.Eiduks. A. Vanags 
un I. Jaudzema tika aicināti svinī-
gi pārgriezt sarkano lentu, lai pēc 
sveicieniem visi varētu aplūkot 
jaunās telpas.

“Kā jau solījām, Dunava bez 
mediķiem nav palikusi,” tā, uzru-
nājot klātesošos, sacīja A.Vanags, 
“esam izdarījuši visu maksimālo. 
Lai arī, nepieciešamības spiesti, 
daļēji slēdzām skolu, tomēr feld-
šerpunktu esam iekārtojuši un 
tagad atklājuši. Man ir liels prieks, 
ka tas ir izdevies. Šajos laikos ir 
grūti gan ar ģimenes ārstiem, gan 
feldšeriem un visu pārējo medicī-
nisko personālu, bet Dunavā tādi 
speciālisti būs. Ārsts solīja vienreiz 
nedēļā atbraukt. Lai tikai būtu 
apmeklētāji! Bet, protams, labāk 
neslimojiet! Arī feldšere darīs, ko 
varēs. Turklāt Zemgales reģionā 
šis feldšerpunkts ir trešais. Tas jau 
ir reģistrēts ārstniecības iestāžu 
reģistrā. Jācer, ka tuvākajā laikā 
pie mums būs arī ceturtais.”

“Es vēlētos dunaviešus apsveikt 
ar šīm brīnišķīgajām telpām. Pirms 
mēneša saņēmu vairākus telefo-
niskus ziņojumus no cilvēkiem, 
kur viņi sūdzējās, ka viņiem te, Du-
navā, būs beigas, neviena mediķa 
nebūs! Bet es saku, ka šīs problē-
mas tiks risinātas. Sākumā es te 
ieradīšos otrdienās. Novēlu jums 
labu veselību un mazāk slimot, 
vairāk pašiem par sevi rūpēties. 
Tad viss pārējais pats nāks klāt!” 
sacīja I.Eiduks.

Izpilddirektors J.Subatiņš teica 
paldies tiem cilvēkiem, kuri ilgu 
laiku strādājuši ārsta V. Boloto-
va prakses vietā daudzdzīvokļu 
nama otrajā stāvā, un informēja 
arī par “Benu aptiekas” telpu at-
klāšanu Dunavas skolas ēkā, lī-
dzās feldšerpunktam. Tika teikts 
paldies tagadējai aptiekārei Elgai 
par nostrādāto ilgo laiku feldšer-
punktā. Bet jaunajai feldšerei Inā-
rai viņš novēlēja veiksmi.

Tika sveikti gan pašvaldības 
pārstāvji, gan medicīnas darbi-
nieki gan par ieguldīto darbu, gan 
ar jauna darba cēliena sākšanu, 
uzsverot, ka tas bija komandas 
darbs.

Visi interesenti varēja aplūkot 
gaišās un izremontētās feldšer-
punkta un aptiekas telpas un 
uzdot gan mediķiem, gan pašval-
dības darbiniekiem visus sasāpē-
jušos jautājumus.

Feldšere I.Jaudzema Duna-

vas feldšerpunktā strādās divas 

reizes nedēļā. Viņa būs tiesīga 

izrakstīt receptes tiem medika-

mentiem, kas nav kompensēja-

mi, veikt pārsiešanu, injicēt, mē-

rīt asinsspiedienu u.tml. Feldšere 

būs uz vietas otrdienās un ceturt-

dienās no pulksten 9.00 līdz 

16.00. Savukārt ārsts I. Eiduks 

pieņems otrdienās no pulksten 

13.00 līdz pēdējam pacientam. 

Lai gan pirmo palīdzību, terapijas 
nozīmēšanu un citus pakalpoju-
mus tiesīgs sniegt feldšeris, daļu 
procedūru var veikt tikai ģime-
nes ārsts. “Rakstīt nosūtījumus 
uz izmeklējumiem – tas ir tikai 
ģimenes ārsta kompetencē. Tā-
pat ģimenes ārsta kompetencē ir 
izrakstīt kompensējamās zāles,” 
skaidro I.Jaudzema.

Līdzās feldšerpunktam Duna-
vas skolas ēkas pirmajā stāvā at-
radīsies arī “Benu aptiekas” fi liāle. 
Tagad tajā strādās bijusī feldšere 
E.Baltmane, kuras darba stāžs ir 
42 gadi. Arī aptieka darbosies di-
vas reizes nedēļā.

Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs A.Baltaruņķis teic, ka, 
viņa skatījumā, jaunais feldšer-
punkts ir kvalitatīvs un ierīkots 
atbilstoši visiem standartiem. Pie 
remontiem strādājusi fi rma no 
Mārupes un Jēkabpils celtnieki. 
Apmēram triju mēnešu laikā viss 
bijis gatavs.

Lai izremontētu un iekārtotu 
Dunavas feldšerpunktu, Jēkab-
pils novada pašvaldība tajā ie-
guldījusi ap 60 000 eiro.

Izmantota informācija 

no S.Paegļkalnes sižeta 

Vidusdaugavas televīzijā un 

A.Valdmanes raksta laikrakstā 

“Brīvā Daugava”

D.Gagunova foto

Dunavā atver feldšerpunktu
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Izsludināts Jēkabpils nova-
da 2019. gada iedzīvotāju ini-
ciatīvu konkurss. Šogad kon-
kursā var piedalīties ne tikai 
nevalstiskās organizācijas, kas 
reģistrētas vai veic darbību Jē-
kabpils novadā, bet arī iedzī-
votāju iniciatīvu grupas, kuru 
sastāvā ir Jēkabpils novadā 
deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk 
kā 3 dalībnieki), kuras projektu 
plāno īstenot Jēkabpils nova-
dā un ir savākušas vismaz 20 
pilngadīgu novada iedzīvotāju 
parakstus (ieskaitot grupas lo-
cekļus) par iniciatīvas atbalstu. 
Vienam projektam pieejamais 
līdzfinansējums no pašval-
dības ir līdz 700 eiro. Kopējā 
konkursam atvēlētā summa – 
7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas 
šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana, sagla-
bāšana un interpretācija/no-
došana nākamajām paaudzēm 
mūsdienīgā veidā,

– novada tēla popularizēša-
na, izmantojot netradicionālas 
metodes,

– mūžizglītības pasākumu 
īstenošana vietējai sabiedrī-
bai,

– vides, koplietošanas telpu 
un laukumu labiekārtošanas 
un brīvā laika pavadīšanas pa-
sākumi,

taču atbalstu var saņemt arī 
projekti citās jomās, ja vērtēša-
nas darba grupa tos atzīst par 
nozīmīgiem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāie-
sniedz līdz 30. aprīlim.

Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv .

K.Sēlis

Piedalies Jēkabpils novada 
2019. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursā!

Šogad Jēkabpils novada paš-
valdības rīkotajā biznesa ideju 
konkursā “Atbalsts uzņēmējdar-
bībai Jēkabpils novadā 2019” 
saņemti 6 projektu pieteikumi. 
Priecē, ka novada iedzīvotāji un 
uzņēmēji ir novērtējuši pašvaldī-
bas doto iespēju uzsākt vai uzla-
bot savu biznesa ideju, piedaloties 
projektu konkursā. Lai gan divas 
biznesa idejas nācās noraidīt, jo 
neatbilda nolikuma prasībām, trīs 
no iesniegtajiem projektu pietei-
kumiem saņēma pietiekošu no-
vērtējumu, lai varētu savu biznesa 
ideju īstenot dzīvē.

Konkursa rezultāti:
1. Tāļa Strada projekta pietei-

kums “Pārceltuves pakalpojuma 
uzlabošana Dignājas pagastā” – 
iegūst 47,2 punktus un 1.vietu pro-
jektu konkursā ar līdzfi nansējumu 

projekta realizācijai EUR 3000 ap-
mērā.

2. SIA “NYX & IRIS”, projekta pie-
teikums “JumpCross jāšanas trases 
izveide Zasā” iegūst 41,6 punktus 
un 2.vietu projektu konkursā ar 
līdzfi nansējumu projekta realizā-
cijai EUR 2000,00 apmērā.

3. Mārtiņa Uzkura projekta pie-
teikums “Transportlīdzekļa iegāde 
kokapstrādes darbnīcas darbības 
stiprināšanai” iegūst 36,8 punktus 
un 3. vietu projektu konkursā ar 
līdzfi nansējumu projekta realizā-
cijai EUR 1000 apmērā.

Paldies visiem projektu ie-
sniedzējiem par ieguldīto darbu 
projektu sagatavošanā un vēlam 
veiksmi turpmākajos projektu 
konkursos!

Dzidra Nartiša,

teritoriālās plānošanas 

speciāliste

Izvērtēti biznesa ideju konkursa 
“Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2019” 
iesniegtie projektu pieteikumi

Šogad Lielā Talka notiks 27. 
aprīlī un tajā cilvēki ne tikai tiek 
aicināti vākt atkritumus, bet iet 
vienu soli tālāk – tos vācot – šķi-
rot.

Kā ziņo Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektors 
J.Subatiņš, “šogad Lielajā Tal-
kā neviens atkritumu poligons 
nepieņems atkritumus bez 
maksas, līdz ar to talku rīkotā-
jiem īpaši jāpadomā par to, kā 
savāktie atkritumi, kurus nav 
iespējams apstrādāt uz vietas, 
tiks izvesti.

Pašvaldības īpašumos rīkota-
jās talkās atkritumu savākšanu 
un izvešanu tam paredzētos 
īpašos talkas maisos nodroši-
nās pašvaldība, bet, ja plānojat 
rīkot talku, piemēram, valsts 
ceļu ceļmalās vai valsts mežos, 
tad jums šogad jāsazinās un jā-
vienojas ar VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” vai VAS “Latvijas valsts 
meži” par to, kas šos atkritumus 
nodos tālāk savākšanai atkritu-
mu poligonam – VAS vai talko-
tāji paši.

Ja plānojat sakopt publiski 
pieejamus īpašumus, pašvaldī-
ba Jūs atbalstīs ar šķiroto atkri-

tumu izvešanu – plastmasu un 
stiklu, iespēju robežas piešķirot 
zilos talkas maisus. Tie domāti 
sašķirotai tīrai plastmasai. Zila-
jos talkas maisos var atsevišķi 
sašķirot arī stikla taru, ko pār-
lādē zaļajos konteineros vai 
noliek blakus. Vēl tiks izvesti at-
kritumi pašu iegādātos, SIA “Vi-
dusdaugavas SPAAO” marķētos 
maisos. Protams, arī šajos mai-
sos jāliek tikai tiem paredzētie 
atkritumi.”

Šķirošana, vācot atkritumus, 
šogad ieviesta, lai veicinātu 
izpratni par plastmasas piesār-
ņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz 
vidi un izpratni par plastmasu 
kā videi bīstamu atkritumu, kas 
rada augsnes piesārņojumu un 
siltuma akumulāciju augsnē un 
ūdeņos.

Atkritumu vākšana un šķiro-
šana ir ļoti būtiska mūsu visu 
veselībai – cilvēku saražotās 
ķīmiskās vielas iedarbojas uz 
cilvēku hormonu receptoriem, 
kas atstāj neatgriežamas sekas 
uz kopējo veselības stāvokli, 
ietekmē cilvēka imūnsistēmu 
un ievērojami paaugstina riskus 
saslimt ar kancerogēnajam sa-

slimšanām. Tāpat, ķīmisko vielu 
– plastmasas klātesamība dabā 
atstāj sekas uz cilvēku auglību – 
iespējām radīt pēcnācējus, kas, 
kā atklāj pētījumi, pēdējos ga-
dus atstāj neatgriežamas sekas.

Atgādinām, ka Lielās Talkas 
mājaslapā iesniegto informā-
ciju par talkas vietām tālāk 
pārbaudīs attiecīgās teritorijas 
Lielās Talkas koordinators, Jē-
kabpils novadā – pašvaldības 
izpilddirektors. Talkas vieta 
ofi ciāli kartē tiks apstiprināta 
vien tad, ja būs padomāts par 
atkritumu izvešanu, ja tāda ne-
pieciešama. Pieteikt talkas var 
interneta vietnē talkas.lv/pie-
teikt-talku/

Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g. 
27. aprīlī!

K.Sēlis

Kādus atkritumus Lielajā Talkā izvedīs 
Jēkabpils novadā?

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu –
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
/K.Skalbe/

Aicinu arī šajā pavasarī – 
27. aprīlī piedalīties Staģu 
kapsētas sakārtošanā! Vē-
lams ierasties pl. 10.00. Ai-
cināsim talkā savus tuvos 
cilvēkus. Dosim ziņu arī 
tiem, kuri nedzīvo Zasā, bet 
Staģu kapsētā dus viņu mī-
ļie aizgājēji. Vēlams ierasties 
ar saviem darbarīkiem, labu 
noskaņojumu un patiesu 
prieku, izdarot labu darbu.

I.Grauze, 

tel. 20371521

Aicina uz talku 
Staģu kapos



2019. gada 17. aprīlis 3NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Stikls ir viens no dabiskākajiem 
iepakojumiem, ko var veiksmīgi 
pārstrādāt, taču kopējā sadzīves 
atkritumu plūsmā tas ir salīdzinoši 
smags materiāls, un, nonākot at-
kritumu poligonā, tas nesadalās. 
Nokļūstot apkārtējā vidē, tas ir 
bīstams aso šķembu dēļ. Tāpēc, 
lai reģionu iedzīvotājiem, īpaši 
vientuļiem vai veciem cilvēkiem, 
radītu iespēju ilgtspējīgā veidā 
atbrīvoties no stikla taras uzkrāju-
ma, SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā 
ar AS “Latvijas Zaļais punkts” sāk 
īpašu iniciatīvu “Stikla šķiratlons”. 
Tās ietvaros līdz gada beigām 

speciāls transports visā Latvijā no 
privātmājām savāks liekās burkas 
un pudeles.

Arī Jēkabpils novada pašvaldī-
ba plāno pieteikties “Stikla šķirat-
lonam”. Tādēļ, lai tiktu nodrošināts 
pietiekams savācamās stikla taras 
daudzums un mašīnas pēc šīs taras 
mūsu novadā tiešām iegrieztos, 
aicinām ikvienu interesentu pie-
teikties sava pagasta pārvaldē līdz 
17. maijam, norādot adresi, kur tara 
savācama, un kontakttālruni. Vē-
lams, ka uzkrājies ir vismaz maiss ar 
tukšām burkām un pudelēm.

Jēkabpils novada pašvaldība

Privātmājām un viensētām iespēja 
par velti atbrīvoties no vecām 
burkām un pudelēm Latvijas Ģeotelpiskās infor-

mācijas aģentūras (turpmāk 
– Aģentūra) darbinieki laika 
periodā no 2019. gada marta 
līdz decembrim veiks topogrā-
fi sko karšu mērogā 1:10000 un 
mērogā 1:50000 sagatavošanu 
Jēkabpils novada teritorijai, tas 
nozīmē – veiks teritorijas apse-
košanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likuma 9. panta pir-
mo daļu, nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs nedrīkst ierobežot 
ģeodēzisko un kartogrāfi sko 
darbu veikšanu savā īpašumā 
esošajā vai pārvaldāmajā terito-
rijā. Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepie-
ciešamības gadījumā var uzrā-
dīt. Pārvietošanās notiek tikai 
ar Nacionālo bruņoto spēku 
automašīnām, kuras var atpazīt 
pēc valsts reģistrācijas numura 
zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

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

- pārbauda kartes lapas satu-
ra pilnību un precizitāti atbilsto-

ši karšu sagatavošanas noteiku-
miem un situācijai apvidū;

- iegūst objektu raksturlielu-
mus, kas nav skaidri saredzami 
ortofotokartē, vai parādījušies 
dabā pēc aerofotografēšanas 
tos vizuāli apskatot vai uzmērot. 
Objektu un to raksturlielumu 
mērīšana var tikt veikta ar mēr-
lenti, tālmēru vai citiem ģeodē-
ziskiem instrumentiem;

- precizē situāciju apvidū par 
neskaidrajām vietām un objek-
tiem;

- nepieciešamības gadījumā 
veic apvidus objektu fotografē-
šanu (var tikt izmantots bezpilo-
ta gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada teri-
torijā.

Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūra ir Aizsardzības 
ministrijas pārraudzībā esoša 
valsts pārvaldes iestāde, kas 
iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas pa-
matdatus. Informācija par Aģen-
tūru atrodama interneta vietnēs 
www.lgia.gov.lv un http://map.
lgia.gov.lv 

Direktors-pulkvedis 

M. Liberts

Līdz decembrim veiks novada 
teritorijas uzmērīšanas darbus

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sāku-
sies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsar-
dzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti 
pētīs Latvijas teritoriju, arī Jēkabpils novadu, uzskaitot Eiro-
pas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – vien-
dabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudz-
veidība.

Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hek-
tāru plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu 
veidus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties 
sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietek-
mētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu at-
segumus.

No aprīļa līdz novembrim ir plānots apsekot gan valstij un 
pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem piederošus īpašumus 
91 Latvijas novadā. Marta beigās jau ir izsūtītas informatī-
vas vēstules 30 tūkstošiem zemju īpašnieku, ka tiks skatītas 
dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var tikt šķērsots īpa-
šums, lai inventarizētu blakus esošo zemes vienību.

Biotopu apzināšana norit dabas skaitīšanas jeb ES Ko-
hēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” ietvaros. Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu 
īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam.

Ilze Reinika,

Dabas aizsardzības pārvalde Karte ar apgabaliem, kur šogad tiks veikta dabas skaitīšana.

Par dabas apsekošanu Jēkabpils novadā 2019. gadā
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Arī šogad Jēkabpils novada 
pašvaldība atkārtoti vērsās pie 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Satik-
smes ministrijas, lai panāktu ceļu 
stāvokļa uzlabošanu uz Jēkabpils 
novada valsts autoceļiem. Ir sa-
ņemta VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētāja J.Langes at-
bildes vēstule.

Par valsts autoceļiem P72 

Ilūkste-Bebrene-Birži un V783 

Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ir 
izskatījusi Jēkabpils novada 
pašvaldības iesniegumu par 
valsts autoceļiem P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži posmā no 32,60. 
līdz 51,71. kilometram un V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā 
no 20,80. - 42. kilometram.

Informējam, ka valsts vietējā 
autoceļa V783 Jēkabpils-Dig-
nāja-Ilūkste posma no 20,80. 
– 26,50. km divkārtu virsmas 
apstrādes ieklāšanas darbi ir 
iekļauti valsts autoceļu tīklā vei-
camo darbu programmās 2019.-
2021. gadam. Šī autoceļa posma 
sakārtošanas darbu veikšanas 
laiks būs atkarīgs no autoceļu 
nozarei pieejamā ikgadējā fi nan-
sējuma apjoma.

Valsts autoceļu tīklā veicamo 
darbu programmu izstrādāša-
na tiek veikta, balstoties uz au-
toceļu tehniskās apsekošanas 
rezultātiem un satiksmes inten-
sitātes uzskaites datiem, kā arī 
tiek izvērtēti sociālekonomiskie 
faktori: iedzīvotāju izvietojums, 
elektroenerģijas patēriņš, skolu 
reforma, sabiedriskā transpor-
ta maršruti u.c. Katru gadu tiek 
izvērtēti visi valsts autoceļi, un 
valsts autoceļu tīklā veicamo 

darbu programmās tiek iekļauti 
autoceļi ar sliktāku seguma 
stāvokli un lielāku satiksmes in-
tensitāti, tādā veidā nodrošinot 
iespējami lielākam satiksmes da-
lībnieku skaitam labākus brauk-
šanas apstākļus.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” spe-
ciālistu veiktais valsts autoceļu ar 
grants segumu tehniskā stāvokļa 
novērtējums 2018. gadā ir šāds:

Autoceļu ar 

grants segumu 
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Valstī

Labs 675 6
Apmie-
rinošs 5192 48

Slikts 5082 46

Jēkab-
pils            

noda-
ļā*

Labs 3 0
Apmie-
rinošs 327 60

Slikts 216 40
*VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils 
nodaļas kompetencē esošie autoceļi 
atrodas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 
Salas un Viesītes novadu teritorijās.

2018. gada vasarā valsts reģio-
nālā autoceļa P72 Ilūkste-Bebre-
ne-Birži posmā no 32,6. – 51,71. 
km grants segums novērtēts ar 
vērtējumu apmierinošs, bet sa-
tiksmes intensitāte uz šī autoceļa 
ir 258 transportlīdzekļi diennak-
tī. Valsts vietējā autoceļa V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā 
no 26,5. – 42. km grants segums 
novērtēts ar vērtējumu apmieri-
nošs, bet satiksmes intensitāte 
šajā autoceļa posmā ir 299 trans-
portlīdzekļi diennaktī.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā 

sliktā stāvoklī ir 5082 km valsts 
autoceļu ar grants segumu, paš-
laik autoceļu nozarei pieejamā 
fi nansējuma ietvaros autoceļu 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži pos-
ma no 32,6. – 51,71. km un V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posma 
no 26,5. - 42. km sakārtošanas 
darbi netiek plānoti. Izstrādājot 
Valsts autoceļu tīklā veicamo 
darbu programmas 2020. - 2022. 
gadam, izvērtēsim iespējas tajās 
iekļaut divkārtu virsmas apstrā-
des ieklāšanas darbus autoceļu 
P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā 
no 32,6. līdz 51,71. km un V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste posmā 
no 26,5. - 42. km.

Līdz iespējai būtiski uzlabot 
valsts autoceļu P72 Ilūkste-Beb-
rene-Birži posma no 32,60. - 
51,71. km un V783 Jēkabpils-Dig-
nāja-Ilūkste posma no 20,8. – 42. 
km stāvokli tiks nodrošināta re-
gulāra autoceļu ikdienas uzturē-
šanas darbu izpilde atbilstoši no-
teiktajai C ikdienas uzturēšana 
klasei. / VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētājs J.Lange 
2019. gada 20. martā /

Jāpiebilst, ka Satiksmes mi-
nistrs Tālis Linkaits 5. aprīlī ikga-
dējā ceļu nozares konferencē uz-
svēra, ka valsts ceļu saimniecībai 
ir svarīgi noteikt prioritātes un 
valsts atbildībā būtu jābūt tikai 
galvenajiem ceļiem ar augstu sa-
tiksmes intensitāti, kā arī svarīgā-
kajiem reģionālajiem ceļiem, līdz 
ar to var gadīties, ka tuvākajos 
gados valstij mazāk svarīgi ceļi, 
tādā stāvoklī, kā tie ir, var tikt 
nodoti apsaimniekošanai pašām 
pašvaldībām…

Jēkabpils novada pašvaldība

VAS „Latvijas Valsts ceļi” komentārs par valsts 
autoceļiem Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada 
pašvaldība 
esošās skolas 
centīsies 
saglabāt

Jēkabpils novada domes de-
putāti pēc 21. marta komiteju 
sēdes apsprieda Izglītības un 
zinātnes ministrijas atsūtīto vēs-
tuli, kurā tika lūgts sniegt infor-
māciju, kādi ir pašvaldības plāni 
saistībā ar pašvaldības teritorijā 
esošajām izglītības iestādēm.

Izpilddirektors Jānis Subatiņš 
izteicās, ka “vēlamies saglabāt 
visas četras mūsu teritorijā atro-
došās skolas – Ābeļu, Dignājas, 
Rubeņu un Zasas – neatkarīgi 
no tā, cik skolēnu tur ir. Ja kādu 
aizver ciet, neko neiegūstam, jo 
maršruti no vienas skolas līdz ot-
rai ir gari, turklāt – kādā stāvoklī 
ir ceļi? Piemēram, cik daudz laika 
tiks pavadīts ceļā, lai aizvestu 
bērnus no Cukuriņiem līdz Za-
sai? Ja vēl kādu skolu likvidējam, 
tad 50% bērnu jāievieto internā-
tā!”

Deputāts K.Štolnieks piebil-
da, ka arī transportlīdzekļa uztu-
rēšana prasa lielu naudu, varbūt 
pat lielāku, nekā uzturēt skolu. 
Turklāt – visiem taču zināms, ka, 
aizverot kādu izglītības iestā-
di, tiek zaudēta viena trešdaļa 
iedzīvotāju! Piemēram, ja tiktu 
likvidēta Dignājas skola, novads 
neko neiegūtu, jo lielākā daļa 
skolēnu dotos uz Līvānu izglītī-
bas iestādi. Deputāts J.Ratnieks 
tikmēr lika aizdomāties, vai vis-
pār kas ir iegūts, likvidējot sko-
las?

Novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Anda Ķiploka sacīja, ka 
ir mainījusies gan skolēnu kus-
tība, gan mainīts stundu sākša-
nās laiks, tātad – notikusi visāda 
veida pielāgošanās, “bet pastāv 
taču transporta jautājums, sa-
tiksme. Variantu nav. Ikdienā 
izbraukāt nav iespējams. Bet 
dzīvojam taču 21. gadsimtā. Jau-
tājums – uz kurieni mēs ejam?”

J. Subatiņš atgādināja, ka no-
vada skolas ir piedalījušās arī vi-
sos projektos, kur vien tas ir bijis 
iespējams. Līdz ar to ministrija 
tika informēta par to, ka Jēkab-
pils novads plāno saglabāt visas 
skolas.

Aija Valdmane, laikraksts 

“Brīvā Daugava”

Oliņ, boliņ, džimpiņ, rimpiņ, 
kājiņ, vējiņ, bums!

Tūlīt jau klāt būs pavasara 
gaidītākie svētki - Lieldienas. 
Svētki, kuros neiztikt bez skaisti 
krāsotām Lieldienu olām, ģime-
niskas kopā būšanas un Lieldie-
nu zaķa ciemošanās ikvienās 
mājās.

Lieldienu zaķim šie svētki nu-
dien ir ļoti darbīgi, jo ir jāpaspēj 
izdarīt trakoti daudz. Esam no-
lēmuši ikvienam no jums atļaut 
uz brīdi iejusties Lieldienu zaķu 
ādā un izbaudīt jautro Lieldienu 

skrējienu, TĀPĒC:
3. Izveidojiet komandu 3-5 

cilvēku sastāvā!
2. Izgatavojiet savas īpašās 

zaķu maskas!
1. Lieldienu rītā (21. aprīlī 

plkst. 10.00) pulcējaties Zasas 
kultūras nama pagalmā (terases 
pusē), lai dotos kopīgā skrējienā!

AIZIET!
Skrējiena laikā Jūs gaidīs da-

žādi atraktīvi uzdevumi Zasas 
parka un centra teritorijā, bet fi -
nišā kronēsim krāšņākos Lieldie-

nu zaķus, sakaulēsimies, kopīgi 
ripināsim olas un cienāsimies ar 
gardu Lieldienu zupu!

Aicinām ņemt līdzi pašu krā-
sotās Lieldienu olas!

Dalība pasākumā bez iepriek-
šējas pieteikšanās un bez mak-
sas!

Pasākuma laikā var tikt veikta 
fotografēšana un fi lmēšana. Ma-
teriāli informatīvos nolūkos var 
tikt publicēti Jēkabpils novada 
mājaslapā, informatīvajos izde-
vumos vai citos sociālajos tīklos.

L.Aišpure

21. aprīlī piedalies Lieldienu zaķu skrējienā Zasā!



2019. gada 17. aprīlis 5NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAIg p

Vides aiz-
sardzības un reģio-

nālās attīstības ministrija 
10. aprīlī prezentēja izstrā-

dāto pašvaldību teritoriālo karti, 
kurā parādīts, kā Latvijas pašval-
dību karte varētu izskatīties 2021. 
gadā. Pašvaldību skaits samazi-
nāts no 119 līdz 35 pašvaldībām. 
Kartē redzams, ka Jēkabpils pilsē-
tu paredzēts apvienot vienā paš-
valdībā ar Jēkabpils, Krustpils, Ak-
nīstes, Viesītes un Salas novadiem. 
Plānotais iedzīvotāju skaits jaunajā 
pašvaldībā ir 41,8 tūkstoši.

Pēc iedzīvotāju skaita lielākās 
pašvaldības atbilstoši kartei būtu 
Rīga, Daugavpils un Liepāja, bet 
mazākā pašvaldība pēc iedzīvotā-
ju skaita varētu būt Līvānu pašval-
dība, kopumā pulcējot nedaudz 
vairāk nekā 11 tūkstošus iedzīvotā-
ju. Jaunajā Līvānu pašvaldībā tiktu 
saglabāts pašreizējais Līvānu no-
vads, kam nav paredzēts pievienot 
nevienu citu novadu.

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs J.Pūce 
uzsver, ka paredzēts organizēt arī 

iedzīvotāju sanāksmes, 
kurās tiks uzklausīti iedzīvotāju 
viedokļi. Līdz ar jauno pašvaldību 
karti ministrija piedāvās arī korek-
cijas esošajā pašvaldību deputātu 
vēlēšanu sistēmā. No 1614 depu-
tātu vietām turpmāk varētu būt 
686 deputātu vietas. Paredzēts, ka 
tajās pašvaldībās, kur iedzīvotāju 
skaits ir no 30 001 līdz 60 tūksto-
šiem, varētu ievēlēt 19 deputātus. 
Tātad arī jaunajā Jēkabpils pašval-
dībā, kur būtu apvienota pilsēta un 
pieci novadi, būtu 19 deputāti.

Izstrādātais teritoriālais iedalī-
jums tagad nodots izvērtēšanai 
pašvaldībām un citām iesaistīta-
jām pusēm. 

Īstenojot pašvaldību reformu, 
jāsakārto infrastruktūra

“Īstenojot pašvaldību reformu, 
jāsakārto infrastruktūra, jo tikai tā 
var sekmēt uzņēmējdarbības at-
tīstību, ” uzskata Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs A.Vanags.

“Jaunā reforma ir atgriešanās 
pie rajoniem, un viedokļi par to ir 

pretrunīgi. Viena 
reforma veikta pirms 
desmit gadiem, un tagad 
sanāk, ka pēc 12 gadiem 
mums būs atkal jauns pašvaldī-
bu sadalījums. Bet kurš var pateikt, 
ka tā tiešām būs pareizākā un labā-
kā?" jautā domes priekšsēdētājs.

Viņaprāt, ne tikai pašvaldībām, 
bet arī valstij būtu jāuzņemas ceļu 
sakārtošana, uzsverot, ka tikai sa-
kārtota infrastruktūra var piesaistīt 
jaunus uzņēmumus un veicināt 
attīstību. Turklāt svarīgāko ceļu 
asfaltēšana solīta arī pirms pēdējās 
reformas. "Ja ceļi netiek sakārtoti, 
es neredzu jēgu reformai. Līdz Du-
navai pavasaros, rudeņos un pēc 
lietus nevaru tikt, un uzņēmēji arī 
netiks. Un, ja nav ceļu, uzņēmējs ir 
brīvs izvēlēties, kur viņam iet," kri-
tisks ir Vanags.

“Nav skaidrs, kāpēc jaunajā 
kartē iezīmēti novadi ar tik krasi 
atšķirīgu iedzīvotāju skaitu. Bažas 
ir arī par lauku teritoriju iedzīvotāju 

pārstāv-
niecību jaunajās domes. 

Ceru, ka iedzīvotāju un pašval-
dību viedokļi tiks uzklausīti tik-
šanos laikā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministru,” 
teic Vanags. Novada vadītājs gan 
neesot pārliecināts, ka ministrs trīs 
mēnešu laikā spēs tikties ar visu 
pašvaldību pārstāvjiem. "Sanāk, ka 
viņš to vien darīs. Ja katrai pašval-
dībai varēs veltīt vienu stundu, no 
tā nav nekādas jēgas. Un, kad Sa-
eimas deputāti atbrauc pie mums, 
mēs runājam, viens otru saprotam. 
Viņi aizbrauc uz Rīgu, un domas 
pēkšņi mainās!" novada viedokļa 
uzklausīšanu komentēja domes 
priekšsēdētājs.

Izmantota informācija 

no S.Paegļkalnes sižeta 

Vidusdaugavas televīzijā un 

portāla radio1.lv

Jaunajā pašvaldību teritoriālajā kartē Jēkabpili Jaunajā pašvaldību teritoriālajā kartē Jēkabpili 
paredzēts apvienot ar pieciem novadiemparedzēts apvienot ar pieciem novadiem

Ikvienā novadā ir cilvēki un or-
ganizācijas, kuru pasaules uztve-
res un darba pamatā ir vairot labo, 
attīstīt ko jaunu, veicināt cilvēku 
un Latvijas izaugsmi. Vēlamies Jūs 
aicināt pieteikt personas un orga-
nizācijas izsludinātajā balvu kon-
kursā “Cilvēka izaugsmei Latvijā”.

Jau sesto gadu Latvijas Pilso-
niskā alianse sadarbībā ar ASV 
vēstniecību Latvijā un Amerikas 
Tirdzniecības palātu īsteno iniciatī-
vu, kuras ietvaros aicinām ikvienu 
Latvijas iedzīvotāju atrauties no 
ikdienas steigas, palūkoties apkārt 
un pateikt īpašu paldies tiem līdz-

cilvēkiem, kuri ar savu pašaizliedzī-
go darbu ir veicinājuši sabiedrības 
labklājību.

Pretendentus balvu konkursam 
var pieteikt elektroniski https://
ej.uz/BalvaCilvekaIzaugsmei līdz 31. 
maijam šādās četrās kategorijās:

• par sociālo atbildību; 

• par izcilu ieguldījumu izglī-

tībā; 

• par izcilu ieguldījumu vese-

lībā un labklājībā un 

• par izcilu ieguldījumu Latvi-

jas nākotnē.

Balva ir radīta ne tikai tam, lai 
izceltu un pateiktos cilvēkiem un 

organizācijām, kas meklē un ir 
atraduši veidus, kā celt apkārtējo 
cilvēku un Latvijas labklājību. Ir tik-
pat svarīgi dalīties ar šiem panāku-
miem, jo ikviens labais stāsts sākas 
ar iedvesmu.

Balva „Cilvēka izaugsmei Latvi-
jā” tika dibināta 2014.gadā ar mēr-
ķi akcentēt cilvēka izaugsmi jeb 
tautas attīstību (Human develop-
ment), lai atbildētu uz negatīvām 
demogrāfi skām tendencēm, kā, 
piemēram, iedzīvotāju skaita saru-
kums, augsta ienākumu nevienlī-
dzība, pazemināts iedzīvotāju ve-
selības stāvoklis un augsts bērnu 

institucionālās aprūpes īpatsvars. 
Balvas mērķis ir sekmēt iniciatīvas, 
kas palīdz mazināt nevienlīdzību 
un veicina cilvēka izaugsmi. Sīkāk: 
www.cilvekaizaugsme.lv

19. septembrī svinīgā ceremo-
nijā godināsim iedvesmojošus 
Latvijas cilvēkus, organizācijas un 
uzņēmumus par ieguldījumu cil-
vēka izaugsmē. Konkursa uzvarē-
tāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas 
veidoto skulptūru „Asns” un goda 
diplomu.

Ramona Koroļova,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Latvijas Pilsoniskā alianse

Aicina pieteikt pretendentus balvai „Cilvēka izaugsmei Latvijā”
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21. martā ārkārtas 
domes sēde:

LĒMUMS Nr.73: Par nedzīvo-

jamo telpu nomu (SIA “BENU 

Aptieka Latvija”)

Lauzt esošo telpu nomas līgu-
mu nekustamajā īpašumā “Oši”-
15 Dunavā un līdz 2029. gada 31. 
decembrim iznomāt SIA “BENU 
Aptieka Latvija” nekustamajā 
īpašumā “Dunavas skola” Duna-
vā telpu Nr.1 – 16,7 m2 platībā un 
telpu Nr.2 – 5,9 m2 platībā aptie-
kas fi liāles vajadzībām un noteikt 
nomas maksu par iznomātajām 
telpām 15,00 EUR bez P VN gadā. 
Nomniekam jāmaksā arī par ko-
munālajiem pakalpojumiem.

28. marta domes sēde:
LĒMUMS Nr.74: Par Jēkab-

pils novada bibliotēku lietoša-

nas noteikumu apstiprināšanu 

jau nā redakcijā

Apstiprināt Jēkabpils novada 
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, 
Leimaņu, Rube ņu, Zasas bibliotē-
ku lietošanas noteikumus jaunā 
redakcijā.

LĒMUMS Nr.75: Par zemes ie-

rīcības projekta apstipri nāšanu 

Leimaņu pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības 
proj ektu nekustamā īpašuma 
“Līvas” Leimaņu pagastā zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
miem 5674 007 0001 sadalīšanai, 
saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības pro-
jekta lietu. Projektētajai zemes 
vienībai Nr.1 (5674 007 0104) 13,1 
ha piešķirt nosaukumu “Ziemeļi”, 
zemes lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, 
projektētajai zemes vienībai Nr.2 
(5674 007 0105) 5,6 ha piešķirt 
nosaukumu “Mārāni”, zemes lie-
tošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība.

LĒMUMS Nr.76: Par zemes ie-

rīcības projekta apstiprināšanu 

Rubenes pagastā

Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma 
“Svilumi” Rubenes pagastā zemes 
vienības ar kadastra apz īmēju-
miem 5682 004 0108 sadalīšanai, 
saskaņā ar SIA “LL Projekti” iz-
strādāto zemes ierīcības projekta 
lietu. Projektētajai z emes vienībai 
Nr.1 (5682 004 0292) 46,2 ha atstā-
jams nosaukums “Svilumi”. Zemes 
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. Atda-
līt no nekustamā īpašuma “Svi-
lumi” projektēto zemes vienību 
Nr.2 (5682 004 0291) 14,0 ha, pie-
šķirot nosaukumu “Jaunsvilumi”, 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis– 0101.

LĒMUMS Nr.77: Par meža 

cirsmu 7 nogabalu nekustama-

jā īpašumā Dignājas pagastā 

pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšup-
ejošu soli, atsavinot vienā izsoles 
paketē meža cirsmu 7 nogabalus 
nekustamajā īpašumā “Lakstī-
galas”, Dignājas pagastā zemes 
vienībā  ar apzīmējumu kadas-
trā 5652 002 0104: kailcirtes pēc 
caurmēra 1,0 ha, 0,65 ha, 0,4 ha, 
0 ,5 ha, 0,5 ha, 0,2 ha, 0,79 ha pla-
tībā. Atsavināšanas sākumcena - 
34000,00 EUR. Apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.78: Par dienesta 

viesnīcas statusa noteikšanu 

dzīvoklim Zasā

Noteikt dienesta viesnīcas sta-
tusu pašvaldībai piederošajam 
dzīvoklim Nr.10, Lauku ielā 1, Zasā. 
Uzdot Zasas vidusskolas direk-
torei izstrādāt dienesta viesnīcas 
lietošanas noteikumus.

LĒMUMS Nr.79: Par dzīvokļa 

Dubultos ierakstīšanu ze mes-

grāmatā uz pašvaldības vārda 
Ierakstīt nekustamo īpa šumu 

– dzīvokli “Salnas”-5 Dubultos, 
Kalna pagastā zemesgrāmatā uz 
Jēkabpils novada pašvaldības 
vārda. Īpašuma apsaimniekoša-
nas un pakalpojuma sniegšanas 
nodaļai veikt darbības nekustamā 
īpašuma novērtēšanai un tirgus  
vērtības noteikšanai.

LĒMUMS Nr.80: Par īres tiesī-

bu piešķiršanu (I.R.)
Pi ešķirt īres tiesības I.R. uz dzī-

vokli “Veldres”-6 Vandānos, Dig-
nājas pagastā (dzīvokļa kopējā 
platība 50,90 m2), uz vienu gadu 
kā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

I.R. viena mēneša laikā no lē-
muma saņemšanas dienas nos-
lēgt dzīvojamo telpu īres līgumu. 
Dignājas pagasta pārvaldes vadī-
tājam ir tiesības pagarināt līgumu 
par vienu gadu, ja netiek  mainīti 
līguma nosacījumi un pusēm nav 
pretenziju.

LĒMUMS Nr.81: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (Dz.S.)
Nodot Dz.S. īpašumā bez atlī-

dzības daudzdzīvokļu mājai Sila 
iela 2 Zasā piesaistītā zemesgaba-
la (kadastra Nr.5698 001 0290) dzī-
voklim Nr.4 piekrītošās 571/6545 
domājamās daļas no ēkai piesais-
tītā zemes gabala, noslēdzot vie-
nošanos.

LĒMUMS Nr.82: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (I.M.)
Nodot I.M. īpašumā bez atlī-

dzīb as daudzdzīvokļu mājai Sila 
iela 1 Zasā piesaistītā zemes-
gabala (kadast ra Nr.5698 001 
0291) dzīvoklim Nr.17 piekrītošās 
741/16007 domājamās daļas no 
ēkai piesaistītā zemes gabala, no-
slēdzot vienošanos.

LĒMUMS Nr.83: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (I.P.)
Nodot I.P. īpašumā bez atlīdzī-

bas daudzdzīvokļu mājai Lauku 
iela 1 Za sā piesaistītā zemesgaba-
la (kadastra Nr.5698 001 0288) dzī-
voklim Nr.1 piekrītošās 575/11904 
domājamās daļas no ēkai piesais-
tītā zemes gabala, noslēdzot vie-
nošanos.

LĒMUMS Nr.84: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (I.A.)
Nodot I.A. īpašumā bez atlīdzī-

bas daudzdzīvokļu mājai Zaļā iela 
7 Zasā piesaistītā zemesgabala 
(kadastra Nr .5698 001 0285) dzī-
voklim Nr.7 piekrītošās 461/3436 
domājamās daļas no  ēkai piesais-
tītā zemes gabala, noslēdzot vie-
nošanos.

LĒMUMS Nr.85: Par nedzīvo-

jamo telpu nomu Dignājas pa-

gastā (VAS “Latvijas Pasts”)
Lauzt 2000. gada 24. janvāra 

nedzīvojamo telpu nomas līgu-
mu un iznomāt līdz 2025.gada 31. 
martam VAS “Latvijas Pasts” ne-
kustamajā īpašumā “Zariņi ” Van-
dānos telpu Nr.8 – 4,2 m2 platībā, 
telpu Nr.9 – 3,4 m2 platībā, te lpu 
Nr.10 – 21,5 m2 platībā, pasta pa-
kalpojumu sniegšanai.

Noteikt nomas maksu 8,73 EUR 
bez PVN mēnesī. Nomniekam ir 
pienākums maksāt par komunā-
lajiem un citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.86: Par grozīju-

miem telpu nomas līgumā (S.K., 
L.D.)

Veikt grozījumus 2017. gada 
2. oktobra nom as līgumā, kas 
noslēgts starp Jēkabpils novada 
pašvaldību un S.K: i znomāt līdz 
2020. gada 31. martam S.K. nekus-
tamajā īpašumā Zaļā iela 10, Zasā 

pirmajā stāvā telpu Nr.2, ar platī-
bu 13,3 m2, friziera pakalpojumu 
sniegšanai, noteikt S.K. iznomātās 
telpas nomas maksu 26,48 EUR 

bez PVN gadā, kas ir 50% no no-
teiktās nomas maksas. Iznomāt 

līdz 2020. gada 31. martam L.D. šo 
pašu telpu manikīra pakalpojumu 
sniegšanai, nosakot tādu pašu no-
mas maksu - 26,48 EUR bez PVN 
gadā. Nomniekiem ir pienākums 
maksāt par komunālajie m pakal-
pojumiem un patērēto elektro-
enerģiju.

L ĒMUMS Nr.87: Par zemes 

nomu Kalna pagastā Jēkabpils 

novadā

Iznomāt zemnieku saimnie-
cībai “Straumītes” nekustamo 
īpašumu “Vecās Desāres” Kalna 
pagastā, ar apzīmējumu kadastrā 
5666 003 0115 (kopplatība - 57,71 
ha, iznomājamā platība - 3,66 ha) 
uz 10 gadiem no 01.04.2019. līdz 
31.03.2029. Zemes nogabala ze-
mes nomas tiesības maksa gadā 
- 292,80 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.88: Par nekusta-

mo īpašumu Dunavas pagastā 

atsavināšanu

Noteikt, ka sekojošas zemes 
vienības Dunavas pagastā piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai:

“Grāvlejas”, kadastra Nr. 5654 
004 0203, kopējā platība - 1,6 
ha; “Osīši”, kadastra Nr. 5654 004 
0204, kopējā platība - 4,7 ha; “Za-
ķugals”, kadastra Nr. 5654  004 
0205, kopējā platība - 1,7 ha; “Ra-
sas”, k adastra Nr. 5654 001 0340, 
kopējā platība - 1,2 ha; “Vīgrie-
zes”, kadastra Nr. 5654 001 0348, 
kopējā platība - 3,4 ha. Apvienot 
nekustamo īpašumu “Grāvlejas” 
ar nekustamo īpašumu “Osīši”, 
izveidojot vienu nekustamo īpa-
šumu ar nosaukumu “Grāvlejas”, 
kopējā platība - 6,3 ha, lietošanas 
mērķis – 0101. Rīkojot izsoli, minē-
tos nekustamos īpašumus no  dot 
atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.89: Par pašval-

dības au  toceļu uzturēšanu va-

saras sezonā

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases vasaras sezonai (no 2019. 
gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. 
oktobrim).

LĒMUMS Nr.90: Par grozīju-

miem 2018.gada 29.novembra 

Jēkabpils novada domes lē-

mumā Nr.309 “Par pašvaldības 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgas mak-

Jēkabpils novada marta domes sēdēs skatītie jautājumi
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simālā apmēra apstiprināšanu 

atbilstoši amatam noteiktajai 

mēnešalgu grupai”

Ar 2019. gada 1. martu likvi-
dēt amata vienību “Izglītības 
un kultūras pārvaldes vadītājs” 
administrācijā un no 2019. gada 
1. marta izveidot sekojošu ama-
ta vienību: Izglītības pārvaldes 
vadītājs (profesijas kods 1112 36, 
pilna slodze, mēnešalgas maksi-
mālais apmērs 1244 EUR). Nevei-
dot jaunu amata vienību “Skolē-
nu pavadonis” Zasas vidusskolā 
un  uzdot Zasas vidusskolas di-
rektorei risināt jautājumu  par 
skolēnu pavadoni ar iekšējās 
kārtības noteikumiem esošo 
amata vienību un fi nansējuma 
ietvaros.

LĒMUMS Nr.91: Par fi nansē-

juma piešķiršanu Kaldabruņas 

evaņģēliski luter iskai draudzei

Piešķirt Kaldabruņas evaņģē-
liski luteriskajai draudzei fi nansē-
jumu 340 EUR apmērā Červonkas 
baznīcas torņa remontam no lī-
dzekļiem atbalstam nevalstiska-
jām organizācijām, tai skaitā reli-
ģiskajām organizācijām, un slēgt 
līgum u ar draudzi par līdzekļu sa-
ņemšanu un izlietošanas kārtību.

LĒMUMS Nr.92: Par Dignā-

jas un Dunavas feldšerpunktu 

sniegto maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu

Apstiprināt Dignājas pagasta 
feldšerpunkta un Dunavas pagas-
ta feldšerpunkta sniegto pakalpo-
jumu sarakstu un to cenrādi atbil-
stoši pielikumam. Lēmums stājas 
spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.

Nr. 
p.k.

Pakalpojums
Cena 

EUR*

1. Pacienta nodeva 
feldšerpunktā 1,42

2.

Pārsiešana (pēc 
traumām, ope-
rācijām) bez 
procedū rām 
izmantojamiem 
materiāliem

1,00

3. Intramuskulārā 
injekcija 0,50

4. Intravenozā in-
jek cija 1,00

5. Intravenozās sis-
tēmas uzlikšana 3,00

6. Cukura līmeņa 
analīze 1,50

7. Medicīniskās izzi-
ņas izsniegšana 1,00

* Pievienotās vērtības nodokli 
nepiemēro saskaņā ar Pievienotās 
vērtības nodokļa likuma 52.panta 
pirmās daļas 3. un 4.punktu.

No pacienta iemaksas atbrīvo-
tās iedzīvotāju kategorijas:

- bērni un jaunieši vecumā līdz 
18 gadiem;

- grūtnieces un sievietes pēc-
dzemdību periodā līdz 42 die-
nām, ja tiek saņemti veselības 
aprūpes pakalpojumi, kas saistīti 
ar grūtniecības un pēcdzemdību 
novērošanu un grūtniecības no-
risi;

- politiski represētās personas, 
Nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvi-
dācijā cietušās personas;

- trūcīgās personas, kas par 
tādām atdzītas saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem par kārtību, kādā 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par trūcīgu.

LĒMUMS Nr.93: Par debitoru 

parādu norakstīšanu Kalna pa-

gastā

Atļaut novada pašvaldības cen-
tralizētā s grāmatvedības uzskaitē 
izslēgt no bilances d ebitoru prasī-
bas pret A.Š. par īri 183,74 EUR un 
komunālo maksājumu parādiem 
34,20 EUR, kopā 217,94 EUR.

LĒMUMS Nr.94: Par deleģē-

šanas līgumu apstiprināšanu 

par Izglītības pārvaldes snieg-

tajiem pakalpojumiem

Slēgt deleģēšanas l īgumus ar 
Aknīstes, Viesītes un Salas novadu 
pašvaldībām, nosakot, ka Jēkab-
pils novada Izglīt ības pārvaldei 
tiek deleģētas šo novadu pašval-
dību funkcijas izglītības pārvaldī-
bas jomā, saskaņā ar Deleģēšanas 
līgumu nosacījumiem (gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, organizēt 
pedagoģisko darbinieku tālāk-
izglītību un izglītības metodisko 
darbu, veikt attiecīgajā adminis-
tratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu 
uzskaiti, organizēt skolēnu dalību 
Dziesmu un deju svētkos).

LĒMUMS Nr.95: Par deleģē-

šanas līgumu apstiprināšanu 

par Kultūras pārvaldes snieg-

tajiem pakalpojumiem

Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Aknīstes un Salas novadu paš-
valdībām, nosakot, ka Jēkabpils 
nova da Kultūras pārvaldei tiek 
deleģētas šo novadu pašvaldī-
bas funkcijas kultūras pārval-
dības j omā, saskaņā ar Dele-
ģēšanas līgumu nosacījumiem 
(Dziesmu un deju svētki, starp-
novadu kultūras pasākumi).

LĒMUMS Nr.96: Par atva-

ļinājuma piešķiršanu domes 

priekšsēdētājam

Piešķirt apmaksāto atvaļinā-
jumu Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētājam Aivaram Vana-
gam l aikā no 2019. gada 15. līdz 
28. aprīlim un izmaksāt atvaļinā-
juma pabalstu 50% apmērā no 
mēnešalgas.

LĒMUMS Nr.97: Par domes 

priekšsēdētāja dalību piere-

dzes apmaiņas braucienā uz 

Valjadolidu

Atļa ut Jēkabpils novada do-
mes priekšsēdētājam Aivaram 
Vanagam pēc Zemgales plāno-
šanas reģiona aicinājuma pieda-
līties pieredzes apmaiņas vizītē 
Valjadolidā (Spānija) no 2019. 
ga da 6. līdz 10. maijam. Visi ko-
mandējuma izdevumi tiek ap-
maksāti no Zemgales plān oša-
nas reģiona budžeta līdzekļiem. 
Priekšsēdētāja prombūtnes 
laikā uzdot priekšsēdētāja viet-
niecei Anitai Lemakai pildīt do-
mes priekšsēdētāja pienākumus 
un noteikt atlīdzību saskaņā ar 
Jēkabpils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku at-
līdzības nolikumu.

LĒMUMS Nr.98: Par atbal-

stu Jēkabpils novada paš-

valdības projektam “Tautas 

mākslas svētki “Sēlija rotā””

Iesniegt projekta “Tautas 
mākslas svētki “Sēlija rotā”” pie-
teikumu Zemgales Plānošanas 
reģiona izsludinātajā projektu 
konkursā “Latvijas valsts mežu 
un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītās Zemgales kultūras 
programmā 2019”  un apstipri-
nāt projekta kopējās izmaksas 
29 000,00 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pa švaldī-
bas līdzfi nansējumu 10 295,99 
EUR.

LĒMUMS Nr.99: Par atbalstu 

Jēkabpils novada pašvaldības 

projektam “Eklektika. Cilvēki 

satiekas kā kontinenti”

Iesniegt projekta “Eklektika. 
Cilvēki satiekas kā kontinenti.” 
pieteikumu Zemgales Plānoša-
nas reģiona izsludinātajā pro-
jektu konkursā “Latvijas valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstītās Zemgales 
kultūras programmā 2019” un 
apstiprināt projekta kopējās iz-
mak sas 3640,00 EUR. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfi nansējumu 
240,00 EUR.

LĒM UMS Nr.100: Par fi nan-

sējuma piešķiršanu Dunavas 

Romas katoļu draudzei

Piešķirt Dunavas Romas ka-
toļu draudzei fi nansējumu 500 
EUR apmērā Dunavas Sv. Jāze-
pa Romas katoļu baznīcas tor-

ņa remontam un krāsošanai no 
līdzekļiem atbalstam nevalstis-
kajām organizācijām, tai skaitā 
reliģiskajām organizācijām, un 
slēgt līgumu ar draudzi par lī-
dzekļu saņemšanu un izlietoša-
nas kārtību.

LĒMUMS Nr.101: Par īres 

tiesību piešķiršanu Zasa s pa-

gastā (Dz.U.)
Lauzt 2012. gada 7. maijā no-

slēgto Dzīvo j amās telpas īres 
līgumu par īres tiesībām uz dzī-
vokli “Liepu gatve 5”-10, Slatē, 
Rubenes pagastā un piešķirt 
īres tiesības Dz.U. uz dzīvokli 
“Virši”-1, Zasas pagastā (dzīvok-
ļa kopējā platība 56,70 m2) uz 
vienu gadu kā palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā. Zasas 
pagasta pārvaldes vadītājam ir 
tiesības pagarināt līgumu par 
vienu gadu, ja netiek mainīti lī-
guma nosacījumi un pusēm nav 
pretenziju.

LĒMUMS Nr.1 02: Par Dig-

nājas pamatskolas 1.-4.klases 

programmas apmācības vie-

tas Dunavā lietderību

Pēc pašvaldības vadības 
pārrunām ar Dignājas pamat-
skolas pedagogiem Dunavā un 
bērnu vecākiem, 20. martā tika 
saņemts pašvaldības izpilddi-
rektora iesniegums, kurā lūgts 
izvērtēt 1.-4. klašu uzturēšanas 
lietderību Dunavā.

Jēkabpils novada dome 28. 
marta sēdē nolēma pārtraukt 
Dignājas pamatskolas pamatiz-
glītības 1. posma programmas 
(1.-4. klasei) īstenošanu Dunavā 
ar 2019. gada 1. jūniju. Pašvaldī-
ba Dunavā turpinās nodrošināt  
izglītības programmu pirmssko-
las vecuma bērniem.

LĒMUMS Nr.103: Par nodo-

mu protoko la slēgšanu

Slēgt nodomu protokolu ar 
V.V. par no nekustamā īpašuma 
“Zīles” Dignājas pagastā (ka-
dastra Nr. 5652 005 0106) atda-
lītā nekustamā īpašuma iegādi 
Dignājas pagasta attīrīšanas ie-
kārtu darbības nodrošināšanai/
uzturēšanai, protokolā nosakot, 
ka atdalītā nekustamā  īpašuma 
pirkuma cena būs sertifi cētā 
vērtētāja noteiktā tirgus vērtība. 
Pašvaldībai jāsedz visi izdevumi, 
kas saistīti ar zemes nogabala 
atdalīšanu no nekustamā īpa-
šuma “Zīles” un abu nekustamo 
īpašumu koroborēšanu zemes-
grāmatā.

LĒMUMS Nr.104: Par nekus-

tamā īpašuma Bebru iela 108, 

Jēkabpils, atsavināšanu
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Atsavināt Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Bebru ielā 108, Jēkabpilī 
ar kadastra Nr.5601 502 0225, kas 
sastāv no vienas ēkas ar apzīmē-
jumu kadastrā 5601 002 0201 019, 
rīkot rakstisku izsoli ar augšupejo-
šu soli, īpašuma sākumcena 70 
000,00 EUR, un apstiprināt īpašu-
ma izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.105: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (J.P.)
Nodot J.P. īpašumā bez atlī-

dzības daudzdzīvokļu mājai Sila 
iela 1 Zasā piesaistītā zemes-
gabala (kadastra Nr.5698 001 
0291) dzīvoklim Nr.5 piekrītošās 
621/16007 domājamās daļas no 
ēkai piesaistītā zemes gabala, 
noslēdzot vienošanos.

LĒMUMS Nr.106: Par Jēkab-

pils novada 2019.gada NVO 

un Iedzīvotāju grupu iniciatī-

vu konkursa nolikumu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
2019.gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursa noli-
kumu.

LĒMUMS Nr.107: Par atļau-

jas izsniegšanu zvejai Dauga-

vā ar murdu (G.T.)
Atļaut G.T. zvejot ar vienu mur-

du, kura sētas garums vai spārnu 
atvērums nav lielāks par 30 met-
riem Daugavā, Āb eļu pagasta te-
ritorijā, pašpatēriņa zvejai, viena 
gada periodā. Noteik t gada zve-
jas tiesību nomu 14,23 EUR. G.T. 
zveju var uzsākt pēc tam, kad sa-
maksāta gada nomas maksa paš-
valdībai, noslēgts Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgums un ir 
reģistrējies Valsts vides dienestā.

LĒMUMS Nr.108: Par atbal-

stu Jēkabpils novada pašval-

dības projektam “Cīņā par 

Latvijas Neatkarību”

Iesniegt projekta “Cīņā par 
Latvijas Neatkarību” pieteikumu 
Zemgales Plānošanas reģiona 
izsludinātajā projektu konkursā 
“Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstīt ās 
Zemgales kultūras programmā 
2019” un apstiprināt proj ekta 
kopējās izmaksas 2814,00 EUR. 
Projekta atbalsta gadījumā no-
drošināt pašvaldības līdzfi nan-
sējumu 559,27 EUR.

Domes sēžu protokoli un ieraksti 
skatāmi mājaslapā www.jekabpil-
snovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par 
pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie akti 
un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes 

protokola veica K.Sēlis

Gaidāmās LAD projektu 
kārtas

Līdz 7. maijam notiek projektu 
iesniegšana mežsaimniecībā (ie-
audzēšana un kopšana).

Maijā, jūnijā būs pēdējā jauno 
lauksaimnieku projektu kārta.

Maijā, jūnijā būs pēdējā mazo 
lauksaimnieku projektu kārta (15 
000 EUR).

Maijā vai jūnijā būs LEADER 
projektu kārta (arī nelauksaimnie-
ciskajai uzņēmējdarbībai).

Uzsākta pieteikšanās platību 
maksājumiem 2019. gadā

Aicinām pieteikšanos neatlikt 
uz pēdējo brīdi!

Pieteikties platību maksāju-
miem var līdz 22.maijam (bez 
atbalsta apjoma samazinājuma), 
iesniedzot Vienoto iesniegumu 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā EPS .

Vienotajiem iesniegumiem, 
kas iesniegti pēc 22.maija, bet ne 
vēlāk kā 17.jūnijā (ieskaitot), atbal-
stu samazina 1% apmērā par katru 
nokavēto darbdienu. 

Dīzeļdegviela 
lauksaimniekiem 
(pieteikšanās līdz 3. jūnijam)

Lai saņemtu tiesības iegādāties 
marķētu dīzeļdegvielu iesniegu-
ma iesniedzējam jāveic lauksaim-
nieciskā darbība, kas reģistrēta 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā vai Valsts ieņēmumu die-
nestā līdz kārtējā gada 1.jūnijam.

Dīzeļdegvielu piešķir par to 
VPM vai MLS saņemšanai deklarē-
to un apstiprināto hektāru skaitu, 
par kuru ir nodrošinātie ieņēmumi 

no lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas ražo-
šanas (neieskaitot saņemto valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu) 
atbilstoši Valsts ieņēmumu die-
nestā iesniegtajai gada ienākumu 
deklarācijai vai uzņēmuma gada 
pārskatam par iepriekšējo taksāci-
jas gadu vai taksācijas gadā pirms 
iepriekšējā taksācijas gada ir:

vismaz 285 euro no hektāra,
vismaz 200 euro no hektāra 

bioloģiski sertifi cētajās saimniecī-
bās.

Dīzeļdegvielas daudzums tiks 
noteikts, ņemot vērā šādu sada-
lījumu atkarībā no audzējamās 
kultūras:

augkopība – 100 litri uz vienu 
hektāru,

augļkopība, ogulāji un dārzko-
pība – 130 litri uz vienu hektāru,

lucerna:
- ja tiek nodrošināts minimālais 

lauksaimniecības dzīvnieku blīvu-
mu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saim-
niecībā – vismaz 0,4) nosacītās 
liellopu vienības uz vienu hektāru 
– 130 litri uz hektāru,

- ja platības pieteiktas brīvprā-
tīgajam saistītajam atbalstam par 
sertifi cētām stiebrzāļu un lopbarī-
bas augu sēklām vai lucernu tīrsē-
jā, ja lauksaimniecības produkcijas 
ražotājam Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) nav reģistrēts ganām-
pulks, lauksaimniecības dzīvnieki 
un novietnes – 100 litri uz hektāru, 
zālāju platības:

- ja tiek nodrošināts minimālais 
lauksaimniecības dzīvnieku blī-
vums vismaz 0,5 nosacītās liellopu 
vienības uz vienu hektāru – 130 
litru uz vienu hektāru;

- bioloģiskajās saimniecībās 
dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 no-
sacītās liellopu vienības uz vienu 
hektāru, – 130 litru uz vienu hek-
tāru,

- dzīvnieku barības primāram 
ražotājam – 60 litru uz hektāru,

zeme zem zivju dīķiem – 60 litru 
uz hektāru,

citas kultūras un platības, kuras 
ir deklarētas un apstiprinātas VPM 
vai MLS saņemšanai – 60 litru uz 
vienu hektāru.

Lauku attīstības konsultantes 
pieņemšanas laiki pagastos platī-
bu maksājumu iesniegumu pie-
ņemšanas laikā līdz 22. maijam

Zasā – pirmdienās plkst. 9-12,
Rubeņos - katru otrdienu plkst. 

9-12 (pēc vajadzības arī ilgāk),
Dunavā - katru trešdienu plkst. 

9-12 (pēc vajadzības arī ilgāk),
Vandānos - 18. aprīlī un 10. 

maijā plkst. 9-12, 20. maijā no 
plkst.13.00,

Slatē - 26. aprīlī no 13.00, 17. 
maijā plkst. 9-12 (pēc vajadzības 
arī ilgāk),

Dubultos 29. aprīlī un 13. maijā 
no plkst.13.00,

Vidsalā - 14. maijā no plkst.13.00,
Leimaņos - 16. maijā plkst. 9-12 

(pēc vajadzības arī ilgāk),
Brodos - 9. maijā plkst. 9- 12, 21. 

maijā no plkst.13.00.
Protams, arī degvielas pieteiku-

mi un iedzīvotāju gada ienākumu 
deklarāciju sagatavošana (iesnieg-
šana līdz 3. jūnijam).

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante,

mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem

Adījumi, tamborējumi (cim-
di, zeķes, cepures, plecu lakati), 
austi grīdceliņi un segas, kerami-
kas darbi, mezglojumi. Akvareļu, 
pērlīšu, krustdūrienu gleznas, 
logu vitrāža, dekoratīvi spilveni, 

izšūti galdauti un sedziņas un 
daudz dažādi citi rokdarbi un 
darbiņi bija skatāmi Leimaņos 
un nu būs skatāmi Mežgalē! Lei-
maņu pagastā dzīvo radoši un 
atsaucīgi cilvēki – rokdarbnieki! 

Nāciet skatīties un priecāties!
Izstādes veidotāji saka pal-

dies biedrības “Akācija Plus” da-
lībniecēm par darbiņiem: I.Sē-
lei, I.Lācei, I.Savickai, V.Eglītei, 
E.Mig lānei, I.Garšķei un citām 
rokdarbniecēm: A.Vaškūnei, B.Vī -
bānei, I.Zariņai, Dz.Skujiņai, D.Rut -
kai, N.Kontaņistovai, V.Gav ri lo vai, 
Z. un M.Tabunovām. Radoša jiem 
cilvēkiem: A.Mārānei, M.Zai cevai, 
J.Mārānam, L.Geižānei, I.Mu šai, 
A.Avotiņai, E.Skujiņai, D.Aus tru-
mam, I.Ruško.

Līga Lācīte, Leimaņu 

bibliotēkas vadītāja

Skatāma Leimaņu pagasta rokdarbnieku izstāde
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu sa-
tiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29127108, 25639642, e-pasts: jekabpils@vtua.gov.lv vai 
www.vtua.gov.lv

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas Jēkabpils novadā

Pagasts Datums Vieta

Ābeļu 17.04. plkst. 10.30 Pumpuru ferma
15.05. plkst. 10.30

Dignājas 17.04. plkst. 12.00 Vandāni, “Sprīdītis”
15.05. plkst. 12.20

Dunavas 17.04. plkst. 13.00 Sudrabkalns, “Klēts”
15.05. plkst. 13.00
17.04. plkst. 14.00 ZS “Rītausmas”, Dunava

Rubenes 26.04. plkst. 11.30 Kaldabruņa, “Darbnīcas”
24.05. plkst. 11.30
26.04. plkst. 10.00 Rubeņi, “Pasta nodaļa”
24.05. plkst. 10.00
26.04. plkst. 09.00 Slate, “Vairogi”
24.05. plkst. 09.00

Zasas 09.05. plkst. 13.00 Zasa, “Stabiņi”
Leimaņu 09.05. plkst. 14.00 Mežgale, “Celmenieki”

09.05. plkst. 11.30 Leimaņi, “Leimaņu tautas nams”
Kalna 09.05. plkst. 10.30 Vidsala, “Silāres”

10.05. plkst. 09.00 Dubulti, “Straumītes”

Tehniskās apskates grafi ks 
traktortehnikai 2019. gadā

Lauku partnerības darbības 
efektivitātes viens no rādītājiem 
ir katrs veiksmīgi īstenots LEADER 
projekts. Vēl jo lielāks lepnums, ja 
projektam ir sabiedrības atzinība. 
Plaši izskanējusi informācija par 
biedrības “Ūdenszīmes” īstenotā 
projekta “Gaismas koka darbnīca” 
pozitīvo ietekmi uz biedrības un 
kopienas attīstību. Projekta vadī-
tāja – Ieva Jātniece. Daudzi prak-
sē bauda iespēju iegādāties koka 
un stikla roku darinājumus, kas 
ir gaumīgi iecerēti un prasmīgi 
veidoti. Tie ir pieprasīti gan part-
nerības teritorijā, gan plašākos 
gadatirgos ārpus tās, apliecinot, 
ka mūsu lauki un Sēlija var! Ceļā 
uz gala produktu tiek risināti 
būtiski sociāli, psiholoģiski un 
ekonomiski izaicinājumi – no-

pietna attīstības skola. Biedrības 
prasme risināt šos jautājumus no-
maļos laukos Latvijā, ir nozīmīga 
arī Eiropas līmenī. Tāpēc projekta 
“Gaismas koka darbnīca” piere-
dze ir iekļauta ES izdotajā bukle-
tā par veiksmīgākajiem LEADER 
programmas projektiem, risinot 
starppaudžu sadarbību laukos. 
Ar bukletu angļu valodā var ie-
pazīties novada un partnerības 
mājaslapā.

Biedrība 

„Lauku partnerība Sēlija”

Eiropas atzinība biedrības „Ūdenszīmes” 
projektam „Gaismas koka darbnīca”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros, 25. martā Zasas 
vidusskolas un Dignājas pa-
matskolas 6. klašu skolēni , bet 
27. martā Ābeļu pamatskolas 
6. klases skolēni mēroja ceļu uz 
Skrīveriem, lai iepazītu dizai-
nera darbu pasākumā “Kas ir 
dizains? Satiec dizaineri!”. Sko-
lēni apmeklēja radošo darbnīcu 
“Daugava” – īsāk “RaDaDa”. “Ra-
DaDa” ir zīmols no Latvijas lau-
kiem. Tā ir sietspiedes darbnīca, 
kas ierīkota senā ugunsdzēsēju 
depo. Viņu īpašā lieta ir izteiks-
mīgas apdrukas, kas simbolizē 
Latvijas dabu, cilvēkus un spē-
ku!

90 minūšu garā nodarbībā, 
skolēni klausījās dizaineres 
Montas Nāburgas stāstījumā 
par dizaina priekšmetiem, dar-

ba instrumentiem un 
darba ikdienu. Monta 
dalījās savā veiksmes 
stāstā. Skolēniem vēl-
reiz bija iespēja pār-
liecināties, ka ar labām 
idejām, dzīvojot lau-
kos, var iespaidīgi dar-
boties un nopelnīt. Kat-
ram skolēnam tika dota 
iespēja, dizainera uz-
raudzībā, sietspie-
des tehnikā apdru-
kāt pleca somu, lai 
pārbaudītu savas 
prasmes un patiku. 
Lai ieinteresētu, 
radoši darbojoties, 
radīt skaistas lietas.

Anda Jurgeviča,

Jēkabpils novada 

pedagogs 

karjeras 

konsultants

Jēkabpils novada skolēni iepazīst, kas ir dizains
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Jēkabpils novada pašvaldība 
līdz 5. aprīlim bija izsludinājusi ie-
pirkumu uz vides objekta izveido-
šanu Zasas muižas parkā. Objek-
tam būtu jāveicina Zasas muižas 
parka vizuālā identitāte, atpazīs-
tamība un pieejamība, tam jāres-
pektē parka vēsture, jābūt laik-
metīgam, vizuāli izteiksmīgam, 
oriģinālam un inovatīvam.

Kamēr mākslinieki vēl iesnie-
dza piedāvājumus, ar savām ide-
jām dalījās arī Zasas vidusskolas 
skolēni, kuri Zasas parku jau šo-
brīd izmanto ikdienā un izman-
tos arī nākotnē. Pārsteidzoši, bet 
jaunieši bija padomājuši gan par 
maziem bērniem, gan saviem 
vienaudžiem, gan kāziniekiem un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem! 
Turpinājumā – Zasas vidusskolas 
6.-12. klases skolēnu priekšlikumi:

1. simbols – mīlestība (atbalsta 
37 no aptaujātajiem jauniešiem):

- kaut kas saistīts ar rozēm, 
dārznieku, mīlestību; skaista vie-
ta, kur varētu pasēdēt un pado-
māt;

- mīlestības roze un saule, sim-
bolizējot atdzimšanu;

- mīlestības tēls, kuram garām 
ejot, varētu kaut ko pateikt, vēlē-
ties;

- divi iemīlējušies jaunieši – ba-
rona meita un dārznieks;

- sirsniņveida piemineklis.
2. Atrakcijas (atbalsta 17 no ap-

taujātajiem jauniešiem):
- kaut kas, kas saistīts ar rota-

ļām un atrakcijām, lai bērniem 
būtu prieks;

- mini Tarzāna trase;
- karuselis;
- laukums, kur darboties vi-

siem: bērniem, jauniešiem, kāzi-
niekiem, pieaugušajiem;

- maza pils vai cietoksnis, kur 
varētu ieiet iekšā, pastaigāt;

- taciņas ar dažādiem vides ob-
jektiem; pēdu taka kā Jēkabpils 
meža parkā.

3. Ideja atjaunot visas izpos-
tītās vietas parkā (atbalsta 23 no 
aptaujātajiem jauniešiem), kon-
krētāk ierosinot atjaunot:

- arku;
- estrādi, kas būtu apgaismota, 

kur atkal varētu tikt rīkotas za-
ļumballes parkā, kaut kas līdzīgs 
senajām, greznajām ballēm, kas 
notika parkā;

- senās karietes (no koka), kurās 
varētu vizināties, jo zirgi ir;

- seno mašīnu, kurā varētu ie-
kāpt;

- abus paviljonus.

4. Vēsturiski un mitoloģiski 
objekti (atbalsta 23 no aptaujāta-
jiem jauniešiem), minot konkrē-
tus tēlus:

- Barons Zass (ļoti dusmīgs ar 
sitamrīku rokās);

- velns, velna šūpoles (šūpoles 
uz velna kājas, velna muguras vai 
raganas slotām);

- ragana, raganas māja (inter-
aktīva raganas māja uz vistas kā-
jas, lai var iet iekšā);

- vilkacis.
5. Ierosinātie objekti:
- plakāti, stendi, uzdevumi par 

Zasas vēsturi, leģendām, augiem, 
upi, dīķiem, saliņām;

- maza ostiņa, kur būtu pie-
ejamas laivas priekš jaunajiem 
pāriem, lai vizinātos pa upi uz Mī-
lestības saliņu;

- objekti, kuros varētu apvienot 
visu vēsturi (atbalsta 12 jaunieši);

- strūklaka ar mīlestības pieskā-
rieniem/tēliem (atbalsta 5 jaunie-
ši);

- soliņi (atbalsta 12 jaunieši);
- galdiņš;
- muzejs parkā.
[Ja ir vēlēšanās, kādu no šīm 

interesentājām idejām aicinām 
īstenot arī Zasas pagasta iedzī-
votājus, piedaloties izsludinātajā 
2019. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursā, pirms 
tam saskaņojot ar Zasas pagasta 
pārvaldi, vai objekts iederētos 
esošajā parka plānojumā / Jēkab-
pils novada pašvaldība]

Skolēnu idejas apkopoja sk. 

Sarmīte Upeniece

K.Sēļa foto

Jaunieši piedāvā savas idejas Zasas muižas 
parka attīstībai nākotnē

27. martā tika atzīmēta Starp-
tautiskā teātra diena. Kalna pa-
gasta kultūras namā jau divdes-
mito gadu notika teātru dienām 
veltīts pasākums “Teātru karu-
selis”. Šogad “karuselī griezās” 
Jēkabpils novada amatierteātri.

Dunavas amatierteātris “Sa-
teka” (režisore Silvija Krēsliņa) 
izrādīja Andra Ūdra lugas “Rēgu 
rotaļas” fragmentu, Dignājas 
amatierteātris “Madagurči” (re-

žisors Ainis 
Mikulāns) – 
Andra Ūdra 
skeču “Leo-
polds”, Zasas amatierteātris (re-
žisore Solvita Audzīte) – Aivara 
Bankas lugas “Šedevrs” fragmen-
tu, bet Leimaņu Tautas nama 
amatierteātris (režisors Gints 
Audzītis) – skeču “Mājas gariņš”. 
Skečos un lugu fragmentos tika 
izspēlētas dažādas tēmas. Pal-

dies atraktīvajiem 
vadītājiem Dacei 
un Valdim!

Šajā vakarā visā 
pasaulē norisinā-
jās arī ikgadējā ak-
cija “Zemes stun-
da”, kuras laikā 

cilvēki tika aicināti izslēgt gaismu 
uz vismaz vienu stundu. Pasā-
kuma noslēgumā sveču gaismā 
pasākuma vadītājs Valdis nolasīja 
savu dzejoli par Staburagu, visi 
kopā nodziedāja dziesmu “Tum-
ša nakte, zaļa zāle”, lai parādītu 
savu apņemšanos videi draudzī-

gākai ikdienā un pievērstu uzma-
nību vides problēmām.

“Teātru karuselis” ir viens no 
lielākajiem un gaidītākajiem 
amatierteātru pasākumiem Jē-
kabpils novadā. Pasākums no-
slēdzās, visiem vienojoties kopī-
gā dziesmā – Lolioma dziesmā. 
Paldies visiem, kas piedalījās un 
atbalstīja! Paldies aktieriem par 
spēlētprieku!

Kultūras pasākumu 

organizatore 

Sandra Vecumniece

Kalna kultūras nama 

arhīva foto

Jēkabpils novada amatierteātri tiekas Teātru karuselī Dubultos
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Lai arī Dziesmu un deju 
svētki aizvadīti, kolektīvi tur-
pina savu darbu. Darba dienu 
vakaros dejotāji tiekas kultū-
ras namos, lai apgūtu jaunas 
dejas gan savam priekam, gan 
svētku repertuāram. Tiek rīkoti 
deju koncerti, kolektīvu jubi-
leju koncerti… Kolektīvi brauc 
ciemos uz tālākām un tuvākām 
vietām, lai ar savu degsmi un 
dejotprasmi priecētu skatītā-
jus.

6. aprīļa vakarā Viesītes 
kultūras pilī notika Jēkabpils 
apriņķa tautas deju kolektīvu 
koncerts-skate ar mērķi veici-
nāt tautas deju kolektīvu rado-
šo darbību, izaugsmes iespējas, 
nodrošināt kolektīvu darbības 
procesa nepārtrauktību un ap-
zināt kolektīvu kvantitatīvo un 
kvalitatīvo sastāvu starpsvētku 
periodā. Šogad kolektīvi gata-
vojas Tautas mākslas svētkiem 
“Sēlija rotā”, kuri notiks 2019. 
gada 29. jūnijā Jēkabpils nova-
da Ābeļu pagasta estrādē. Kon-
certā tika izdejotas dejas, kuras 
iekļautas svētku Lielkoncerta 

repertuārā.
Koncertā-skatē 

piedalījās 18 ko-
lektīvi. Tika pārstāvēti: Aknīs-
tes, Jēkabpils, Krustpils, Salas 
un Viesītes novadi, kā arī Jē-
kabpils pilsēta.

Žūrijas vērtējums no kolektī-
vu vadītājiem bija pozitīvs. Gal-
venais, lai kolektīvi starpsvētku 
periodā noturētos un būtu 
motivēti darboties Protams, 
notika diskusijas un analīze ko-
lektīvu vadītāju sanāksmē.

Skates rezultāti:
Augstākā pakāpe: JDK “Del-

veri” (vad. Ingrīda Feldmane), 
JDK “Landi” (vad. Daiga Ģeidā-
ne), VPDK “Augšzeme” (vadītāji 
Mārīte un Andris Kivlenieki), 
VPDK “Letkiss” (vad. Inga Lav-
rinoviča);

I pakāpe: VPDK “Solis” (vad. 
Daiga Ģeidāne), VPDK “Zīlā-
nietis” (vad. Ilmārs Dreļs), SDK 
“Dejotprieks” (vad. Aina Deks-
ne), VPDK “Deldze” (vad. Dai-
ga Ģeidāne), VPDK “Kastanis” 
(vad. Kristīne Pazuha), VPDK 
“iDeja” (vad. Mārīte un Andris 

Kivlenieki), JDK “Zvirbuļi” (vad. 
Madara Paegle), VPDK “Ieleja” 
(vad. Aivars Ielejs), SDK “Krust-
pilietis” (vad. Ilmārs Dreļs), 
VPDK “Rasa” (vad. Inta Tomā-
ne), VPDK “Kaupre” (vad. Inita 
Gādmane), JDK “Augšzeme” 
(vad. Mārīte un Andris Kivlenie-
ki), VPDK “Sadancis” (vad. Inese 
Lazdāne);

II pakāpe: JDK “Laude” (vad. 
Sandra Vaitķeviča).

Griba gan dejot, gan prie-
cāties, gan sevi parādīt – pa-
veiktais šajā gadā. Tika iz-
dejotas daudzas dejas, kas 
priecēja – no jaunās G. Skujas 
“Sēļu valša” līdz sen dejotai, 
bet jau piemirstai A. Daugeles 
“Toļi dzejvoj”, pa vidu cēlais J. 
Purviņa “Kāzu goda solis”, mie-
rīgā, pavasarīgā M. Simsones 
“Iebrauca saulīte”, amizantais 
L. Lipores “Tirgus dancis”, vien-
mēr dejotais V. Ozola “Klab-
dancis” un daudzas citas dejas.

Paldies dejotājiem, kolek-

tīvu vadītājiem, Jēkabpils ap-
riņķa deju kolektīvu virsvadī-
tājai Elitai Treilonei, Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas un 
Viesītes novadu pašvaldībām, 
Jēkabpils pilsētas domei un 
visiem tiem, kas mīl deju! Radī-
sim prieku sev, citiem un iesim 
uz savu mērķi! Paldies Viesītes 
kultūras pils darbiniekiem par 
silto uzņemšanu gan koncerta 
dienā, gan pirms tam!

Vēl priekšā vasaras koncerti 
un svētki. Lielākie no tiem – 17. 
maijā, Jēkabpils novada Dignā-
jas estrādē “Daugavas svētki”, 
25. maijā Krustpils saliņā – Diž-
koncerts, 29. jūnijā Jēkabpils 
novada Ābeļu estrādē VII Sēli-
jas Tautas mākslas svētki “Sēli-
ja rotā”.

Inta Tomāne,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā

Foto: K.Sēlis, Z.Blūmentāle

Aizvadīts tautas deju kolektīvu koncerts – skate 
Viesītes kultūras pilī
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Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Pēc 
ziemas miera mostas daba. Taču Ābeļu 
pamatskolas audzēkņi un skolotāji ziemā 
nebūt nebija devušies snaudā, tālab jāteic, 
ka viņi turpina moži rosīties! Gan pieminot 
represētos, gan piedaloties konkursos, gan 
sakopjot skolas apkārtni.

Mēs esam lasītāji!
Lasīšanas veicināšanas programma 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir LR 
Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) fi nansēta Bērnu litera-
tūras centra iniciatīva, kas darbojas kopš 
2001. gada. Katrai vecuma grupai ieteiktās 
grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 
2012. gada – arī pieaugušie, tādējādi rādot 
priekšzīmi bērniem. Sadarbojoties ar Ābe-
ļu pagasta bibliotēku, Ābeļu pamatskolas 
bibliotēka grāmatu lasīšanas un vērtēšanas 
programmā piedalās kopš pirmā šīs iniciatī-
vas darbības gada. 

Sākoties jaunam mācību gadam, vērtē-
jamās grāmatas ceļo uz skolas bibliotēku. 
Visas grāmatas tiek izkārtotas Pirmās die-

nas izstādē, bibliotēkas apmeklētāji šķirsta, 
pēta, palasa, noskata, kuru grāmatu gribēs 
lasīt. Katrs izvēlas vecuma posmam atbil-
stošu grāmatu, lasa to, vērtē. "Bērnu žūrijas" 
grāmatas var lasīt vairākus mēnešus, bet 
februārī šis darbs beidzas, tiek aizpildītas 
anketas, kuras apkopo Latvijas Nacionālā 
bibliotēka (LNB). Lai kļūtu par pilntiesīgu 
ekspertu un aizpildītu elektronisko anketu, 
jāizlasa sešas grāmatas. Lasītāji ir dažādi. Ir 
pacietīgie, kas izlasa visas grāmatas, ir tādi, 
kas izlasa vienu vai divas, ir tādi, kas varbūt 
izlasa tikai daļu grāmatas, taču galvenais ir 
tas, ka bērni lasa.

20. martā "Bērnu žūrijas" dalībnieki pul-
cējās uz tradicionālo noslēguma pasāku-
mu. Skolotāja Valda Bērziņa aicināja vēlreiz 
pārlasīt jaunākajā vecuma grupā populāro 
Mariannas Dibikas "Pastnieku Peli", lai varē-
tu atbildēt uz nenopietniem jautājumiem 
par grāmatu. Šogad čakli "Bērnu žūrijas" 
grāmatu eksperti bija pirmskolas un jau-
nāko klašu skolēni, kuri trešdienās pulcējās 
bibliotēkā, lai piedalītos grāmatu lasījumos. 
Aktīvi grāmatu draugi bija Elīna, Viktorija, 
Dārta un Marta, bet vecāko klašu grupā jau 
astoto gadu grāmatu vērtēšanā piedalās 
8.  klases audzēkne Milāna Kravceva. Pasā-
kuma izskaņā visi vērtētāji saņēma dāva-
nas, kuras tradicionāli sarūpēja Ābeļu pa-
gasta bbliotekāre Ineta Survillo un pagasta 
pārvalde, kā arī LNB.

Gaidīsim 2019. gada "Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas" grāmatas!

Pieminot izsūtītos
Šogad apritēja 70 gadu kopš 1949.  gada 

25.  marta deportācijām. Tautas atmiņa ir 
dzīva, pāridarījums nav aizmirsts, taču nevar 
dzīvot tagadnē, nevar domāt par nākotni, ja 
netiek piedots pagātnei. Mūsu uzdevums ir 
atcerēties un pieminēt dzīves un vēstures 
notikumos cietušos un godināt viņu labos 
darbus.

Ābeļu pamatskolā šai dienā ar audzēk-
ņiem tika runāts par tautas deportācijām, 
diskutēts par labo un ļauno, par piedošanu, 
par ģimenes, dzimtas un tautas vēstures zi-
nāšanu, skatītas fi lmas.

Ar ziediem un svecītēm 8.  klase kopā ar 
skolotāju Valdu Bērziņu devās uz Jēkabpils 
pilsētas rīkoto 1949.  gada 25.  marta piemi-
ņas brīdi pie pieminekļa Krustpilī. No Krust-
pils stacijas uz izsūtījuma vietām devās arī 
Ābeļu pagasta iedzīvotāji, kurus vietējie ko-
munisma ideju līdzskrējēji atzina par nevēla-
miem jaunajai iekārtai.

Ābeļu pamatskolas mazpulcēni Keita, 
Marta un Enija skolotājas Sandras Utinā-
nes vadībā devās uz Jēkabpili, lai sakoptu 
Ginteru ģimenes kapus. Kristaps Ginters 
desmit gadus prasmīgi un radoši vadīja 
Ābeļu skolas darbu. Viņa prasme un ener-
ģija tika ievērota, un Kristaps Ginters kļuva 
par apdāvināto, talantīgo bērnu skolotāju 
Rīgā. Par Kristapu Ginteru labus un sirsnī-
gus vārdus teikusi aktrise Vija Artmane. Sie-
va Lūcija Gintere un meitas Vija un Rita arī 
dažus gadus strādājušas Ābeļos, Dignājā un 
Dunavā. Visi viņi šajā dienā no mākoņa ma-
liņas sūtīja pateicību, jo laikapstākļi kapiņu 
uzkopšanai bija ļoti labi. Ābeļu pamatskolas 
mazpulcēni un novadpētnieki arī turpmāk 
rūpēsies par skolotāju Ginteru kapu kopiņu 
sakopšanu.

Lielās talkas dienā, 27. aprīlī, bērni ar pava-
sara ziediem rokās dosies uz Ābeļu kapiem, 
lai tos noliktu uz Lāčplēša ordeņa kavaliera 
Otto Brālīša un viņa 1949.  gada 25.  martā 
represētās ģimenes kapu kopiņām. Mirdza 
Brālīte 1949. gadā bija Ābeļu skolas skolotā-

Ābeļu pamatskolā rosīgs pavasara sākums

Ābeļu pamatskolas bibliotēka "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 
piedalās jau kopš iniciatīvas aizsākuma – 2001. gada.

Ābeļu skolas Mazpulku vadītāja Sandra 
Utināne ar mazpulcēniem Keitu, Martu un 

Eniju, sakopjot Ginteru ģimenes kapus.

Lietpratības konkursā Antūžu 
internātskolā ābelieši ieguva 

godpilno ceturto vietu.

Lai pavasarim prieks ienākt skolas teritorijā, jāķeras pie grābekļiem!
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ja. Ziedus noliksim arī Nagļu kapsētā uz le-
ģionāru un represēto kapu kopiņām.

Tā mēs atceramies un godinām savu vēs-
turi.

 
Konkursos – pratēji un lietpratēji

Digitālās nedēļas ietvaros 26. martā Ābe-
ļu pamatskolas 9.  klases skolēni piedalījās 
viktorīnas "European Money Quiz" nacionā-
lajā fi nālā.

Lai uzlabotu fi nanšu pratību jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.–9.  kl.), Ei-
ropas Bankas federācija sadarbībā ar banku 
asociācijām 30 Eiropas valstīs rīko “European 
Money Quiz" viktorīnu. Latvijā to organizēja 
Finanšu nozares asociācija, "Junior Achieve-
ment Latvija" un Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrība.

Viktorīnas dalībniekiem tiešsaistes režīmā 
bija precīzi un pēc iespējas ātrāk jāatbild uz 
āķīgiem jautājumiem un jāatrisina dažādi 
uzdevumi. Dalībniekiem jābūt izpratnei par 
fi nansēm, naudu, digitālo drošību, bezkon-
takta norēķinu kartēm, drošu iepirkšanos 
internetā, Eiropas Savienību un, protams, arī 
matemātiku.

Ābeliešiem viktorīnai par fi nanšu pratību 
sagatavoties palīdzēja vēstures un sociālo 
zinību skolotāja Gaļina Kličeva. Skolotāja uz-
svēra, ka bērni bija zinoši, ieinteresēti. Par to, 
lai piedalīšanās viktorīnā tehniski noritētu 
bez sarežģījumiem, palīdzēja informātikas 
skolotāja Laura Rakova.

4. aprīlī Ābeļu pamatskola piedalījās Sēli-
jas novadu skolu atklātajā lietpratības kon-
kursā, kas norisinājās Antūžu speciālajā in-
ternātpamatskolā. Uzdevumi bija interesanti 
un dažādi, to risināšana prasīja lielu piepūli 
un izdomu. Bet bija arī kopīga pazīme – tie 
visi bija saistīti ar dzīvē nepieciešamām zinā-
šanām un iemaņām.

Ļoti labi veicās Amandai B., Laurai K. un 
Danielai D., daudz no viņām neatpalika arī 
Aleksandrs Z. Saskaitot visus punktus, izrā-
dījās, ka Ābeļu pamatskolas komanda iegu-
vusi 4. vietu.

Lai pavasarim kājas neķertos
Lai godam sagaidītu pavasara zaļoša-

nu un ziedēšanu un putni priecīgos treļļus, 
5.  aprīlī notika skolas teritorijas sakopšanas 
talka. Katrai klasei bija iedalīts savs sakop-
jamais gabaliņš. Vieniem ar darbiem veicās 
labāk, citiem ne tik raiti, un tad čaklākie, kuri 
ar savu uzdevumu bija jau tikuši galā, gāja 
pārējiem palīgā. Kopā ar bērniem strādāja, 
kā arī darba drošību uzraudzīja skolotāji. 
Rūgtums un nožēla par tiem bērniem, kuru 
vecāki uzskata, ka atvasēm viss labais un 
skaistais pienākas bez jebkāda ieguldījuma 
tā radīšanā. Un liels paldies visiem tiem, kuri 
palīdzēja skolas teritoriju sakopt tā, lai pava-
sarim, pie mums atnākot, kājas aiz ziemas 
vēju nedarbu atstātajām pēdām neķertos!
Ziņas par notikumiem Ābeļu pamatskolā 

apkopoja Valdis Aleksandrovs

Foto – no Ābeļu pamatskolas

 arhīva krājumiem

2019.  gada 18.  aprīlī plkst. 9.00 Ābeļu 
pamatskola aicina uz atvērto durvju die-
nu topošo pirmklasnieku un pirmsskolas 
grupas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
vecākus. 

Iepazīstināsim ar izglītības program-

mām, interešu izglītības piedāvājumu, 
skolas darba organizāciju, atbildēsim arī uz 
citiem Jūs interesējošajiem jautājumiem.

Uz atvērto durvju dienas pasākumu ie-
spējams nokļūt ar skolēnu autobusu no 
Jēkabpils. Atiešanas laiki:

plkst. 7.50  – no Celtnieku ielas; plkst. 
7.55  – no "Gaļas nama"; plkst. 8.00  – no 
"Mego"; plkst. 8.05  – no Bebru ielas auto-
busu pieturas; plkst. 8.10  – no "Laukteh-
nikas". Pēc pasākuma būs iespēja nokļūt 
Jēkabpilī ar skolas autobusu.

Ja nepieciešami precizējumi par nokļū-
šanu uz skolu, zvaniet pa tālr. 22327269! 
Gaidīsim!

Ābeļu pamatskolas 

kolektīvs

Ābeļu pamatskola aicina uz atvērto 
durvju dienu
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Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 4. posms 15. martā Zasas kultū-
ras namā pulcēja līdz šim kuplāko zolmaņu skaitu, no kuriem šajā vakarā 
vislielākā zolmaņa tituls tika Jurim Kalniškānam (Kalna pagasts) uzvarot 
7 “lielās zoles”, savukārt “mazajās zoles” šajā vakarā vislabāk veicās Zin-
tim Rusiņam (Leimaņu pagasts) ar 4 uzvarām.

Individuālais vērtējums Top-6 Zasas pagastā:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Aleksandrs Koroļovs Ābeļi 34 114
2 Andris Ribāks Ābeļi 28 55
3 Imants Šļumba Birži 27 115
4 Modris Iraids Zasa 27 29
5 Mairis Bravackis Birži 26 126
6 Zintis Rusiņš Leimaņi 26 64

Pagastu ieskaite:
Pie kliņģeriem šoreiz tika: 3 vieta – komanda “Birži”, 2.vieta – koman-

dai “Dignāja” un 1. vietu ar lielām ovācijām izcīnīja mājinieki – komanda 
“Zasa”. Pēc 4 posmiem 1. vietā ir komanda “Dignāja”. Turpat uz papē-
žiem minot mūsu viesu komandai “Birži”. 3. vietā pašlaik stabili turas 
mūsu iepriekšējā gada čempioni – komanda “Zasa”, savukārt par 4.-5. 
vietu savā starpā cīnās “Ābeļu” un “Leimaņu” komandas. 

  1.posms 
Ābeļu 
pag.

2.posms 
Kalna 
pag.

3.posms 
Leimaņi

4.posms 
Zasa

KOPĀ

Dunava 8 8 8 8 34
Kalna pagasts 7 6 7 7 27
Rubeņi 4 7 5 6 22
Ābeļu pagasts 6 4 4 5 14
Leimaņi 1 3 6 4 14
Zasa 2 5 3 1 11
Birži 3 2 2 3 10
Dignāja 5 1 1 2 9

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Aizvadīts Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 4. posms

No 4. līdz 30. aprīlim Kalna 
bibliotēkā skatāma Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas Latvijas 
simtgades gadā sagatavotā 
grāmatu skate „Latvijas Simt-
gades grāmata Jēkabpils Gal-
venajā bibliotēkā”. No aizvadītā 
gada janvāra līdz novembrim 
katras konkrētās Latvijas valsts 
vēstures desmitgades laikā iz-
doto grāmatu izstādēs biblio-
tēkas apmeklētāji tika aicināti 
balsot par sev tīkamāko grā-
matu, bet novembrī visvairāk 
balsu ieguvušās grāmatas sati-
kās kopējā izstādē un atkārtotā 

balsojumā „cīnījās” par Simtga-
des grāmatas titulu.

Šo godu izpelnījās 1932.
gadā izdotais „Latvju tautas 
dainu” izdevums. Tam seko 
„Latvju raksti”(1935), A.Sakses 
„Pasakas par ziediem” (1966), 
Raiņa „Ave, Sol!” (1918 ) un 
„Latviešu konversācijas vār-
dnīca”(1927). Kopumā grāmatu 
skatē piedalījās 100 grāmatas, 
kas visas arī apskatāmas bib-
liotēkā izvietotajā izstādē. Bez 
tam izstādē aplūkojams ap-
jomīgs Galvenās bibliotēkas 
sagatavotais materiāls, kurā 
ievietoti plaši apraksti par 10 
grāmatām – skates uzvarētā-
jām, un arī par visām pārējām 
grāmatām – skates dalībnie-
cēm. Šajā materiālā var iepazī-
ties ar balsojuma analīzi, kā arī 
ar interesantiem faktiem par 
grāmatu skates rezultātiem.

Laipni aicināti bibliotēkā!
Maruta Orbidāne,

Kalna bibliotēkas vadītāja

Latvijas Simtgades grāmata 
Kalna bibliotēkā

No Jēkabpils balts lielceļš
Uz Ilūksti kur trauc,
Pie sevis paviesoties
Tur Dignāja mūs sauc…
(Ģipterānu skolas skolotāja 
Anna Rieksta)

Šogad Dignājas pamatsko-
lai, bijušajai Ģipterānu skolai, 
aprit 155 gadi un 90 gadi, kopš 
atrodamies šajā skolas ēkā. Iet 
laiks, mainās paaudzes, mai-
nāmies mēs paši un mainās arī 
mūsu skola.

Šobrīd skolā strādā 15 peda-
gogi un 11 tehniskie darbinie-
ki. Mēs varam būt lepni, ka 11 

no tiem ir šīs skolas absolventi.
Skolas salidojumi vienmēr 

ir sirsnīgas, mīļas un gaidītas 
tikšanās ar jaunību un skolas 
gadiem. Ir ko atcerēties un pār-
runāt, kopīgi izstaigājot vecās 
takas, patīkami redzēt, kā gadu 
no gada mainījusies skola, sa-
tikt savus klases biedrus, sko-
lotājus un klases audzinātāju.

Skolas ikdiena ir raiba un in-
teresanta. Tas ir laiks, kurā, lai 
kā mums gribētos, nekad vairs 
nav iespējams atgriezties. Bet 
mēs varam atkal satikties!

Tāpēc 4. maijā plkst. 19.00 
tiek laipni gaidīti bijušie absol-
venti,   skolotāji un darbinieki, 
lai atcerētos kopā pavadītos 
gadus un dalītos atmiņās.

Dalībnieku reģistrācija no 
plkst. 18.00.

Ņemsim līdzi groziņus, labu 
garastāvokli un dalības maksu 
3.00 EUR.

Tālrunis informācijai: 

26406844.

Dignājas pamatskolas 

kolektīvs

Dignājas pamatskola 4. maijā 
aicina uz 155 gadu jubilejas 
salidojumu
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2019. gada 23. martā Zasas vi-
dusskolas sporta zālē norisinājās 
atklātais volejbola turnīrs vīriešu 
komandām. Turnīrā piedalījās 8 
komandas, kas tika salozētas 2 
grupās. 1. grupā savā starpā cīnī-
jās komandas: ”Dignāja”, “Nesek-
mīgie” (Jēkabpils nov.), “Metriņš” 
(Ogre) un “Cikos fi nāls” (Jēkabpils), 
savukārt 2. grupu pārstāvēja “Pils-
kalne” (Nereta), “Nato” (Jēkabpils), 
“Ābeļi” un “Jēkabpils 2.vidussko-
la”. Abu grupu veiksmīgākās 2 
komandas bija komandas “Cikos 
fi nāls”, “Nesekmīgie” un “Pilskal-
ne”, “Ābeļi”.

Par godalgotajām vietām, 
kā jau ierasts, izvērtās spraigas 

cīņas, un 3. vietu šajā turnīrā iz-
cīnīja Jēkabpils novada koman-
da “Nesekmīgie” (V.Pēterāns, 
L.Dombrovskis, D.Mucenieks, 
M.Gei žāns, N.Bu tāns, K.Vanags, 
A.Bite un R.Aiš purs). 2.vietu nosar-
gāja pagājušā gada sudraba me-

daļu ieguvēji Neretas komanda 
“Pilskalne” (V.Kārtiņš, D.Grīnvalds, 
J.Ūsāns, J.Kārtiņš, J.Bitenieks, 
A.Grīn valds) un šī gada čempionu 
titulu pārliecinoši izcīnīja Jēkab-
pilieši “Cikos fi nāls” (M.Razujevs, 
D.Midzenis, K.Vārna, A.Aļošins, 

R.Kļavinskis, A.Korničuks, J.Glau-
diņš).

Papildus volejbolam, skatītāji 
un dalībnieki sacentās šautri-
ņās, kur precīzākie bija K.Vanags 
(3. vieta), R.Kļavinskis (2. vieta) un 
V.Kopeniks (1. vieta).

Volejbola turnīrs Zasā

Interreg V-A Latvijas – Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. ga-
dam projekta Nr. LLI-199 “Travel 
smart – visit Lithuania and Lat-
via” ietvaros Jēkabpils novada 
pašvaldība, sadarbībā ar projek-
ta partneriem – Anīkšču, Biržu 
un Krekenavas reģionāliem par-
kiem Lietuvā un Ilūkstes, Salas 
un Viesītes novadu pašvaldībām 
Latvijā, ir īstenojusi vairākas akti-
vitātes tūrisma nozares attīstībai. 
Projekta mērķis ir harmoniski at-
tīstīt Latvijas un Lietuvas tūris-
mu, izceļot katra reģiona stiprās 
puses un izaugsmes iespējas. Lai 
piesaistītu tūristus, izmantojot 
inovatīvus risinājumus, tika iz-
strādāta vienota interaktīvā tū-
risma karte, kurā katrs projekta 
partneris ievietoja informāciju 
par 10 tūrisma objektiem, vir-
tuālā realitātes tūre, uzlabota 
infrastruktūra un iegādāts aprī-
kojums. Jēkabpils novada paš-
valdība projekta ietvaros terito-
rijā pie dabas lieguma “Eglone” 
vides izglītības centra izveidoja 
atpūtas vietu “Pie Eglainītes”, 
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju 
muzejam iegādājās aprīkojumu 
– datoru ar skārienjutīgo ekrā-
nu, kurā interesentiem ir iespēja 
apskatīt interaktīvo tūrisma karti 
un plānot savus ceļojumu marš-

rutus, virtuālās realitātes brilles, 
kurās ir iespēja virtuāli apskatīt 
projekta partneru tūrisma objek-
tu piedāvājumu, tuvās distances 
projektoru, kuru izmantojot mu-
zejā, būs iespēja efektīvāk sniegt 
informāciju par tūrisma iespē-
jām plašākām tūristu grupām un 
izstrādāja tūrisma bukletu 4 va-
lodās (latviešu, lietuviešu, krievu 
un angļu) tūrisma informācijas 
pieejamībai. 

“Šis projekts kopā ar vairākām 
Latvijas un Lietuvas pašvaldī-
bām devis būtisku pienesumu 
katram dalībniekam tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā. 
Mūsdienās maldīgi būtu uzska-
tīt, ka digitālās iespējas interesē 
tikai jaunāko paaudzi. Jēkabpils 
novada muzeja apmeklējums 
kļūs par iespēju iepazīt moderno 
tehnoloģiju dažādās iespējas un 
plānot turpmākos ekskursiju ga-
lamērķus gan pašu novadā, gan 

tālāk”, norāda Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja vadītāja.

Pašvaldības speciālistiem - Jē-
kabpils novada Sēlijas prasmju 
muzeja vadītājai Endijai Urbānei, 
datorspeciālistam Pēterim Balo-
dim, informācijas un sabiedrisko 
attiecību speciālistam Kasparam 
Sēlim un projektu speciālistei 
Agnesei Kalniņai - bija iespēja šī 
gada 26. februārī piedalīties pro-
jekta vadošā partnera – Anīkšču 
reģionālā dabas parka organizē-
tajā apmācību seminārā “Iespē-
jas un rīki tūrisma veicināšanai”, 
kura ietvaros notika apmācības 
par sadarbības iespējām tūrisma 
mārketingā, apskatot Anīkšču 
tūrisma klāstera veiksmes stāstu, 
apmācības mobilās aplikācijas, 
kā tūrisma veicināšanas instru-
menta – “Ceļo viedi – apmeklē 

Lietuvu un Latviju” funkcionali-
tātei, izmantošanā, kā arī apska-
tītas tēmas - Veiksmīga tūrisma 
zīmola attīstība un mārketings; 
Tūrisma zīmola izstrādes gadīju-
mu izpēte ar praktiskiem uzde-
vumiem un diskusijām”. 

Pašvaldības kopējais projekta 
budžets ir EUR 52412,18, no ku-
riem EUR 44550,35 ERAF fi nan-
sējums, EUR 5241,22 pašvaldības 
līdzfi nansējums un EUR 2620,61 
valsts budžeta fi nansējums.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiro-
pas Savienības fi nansiālu atbal-
stu. Par šī raksta saturu pilnībā 
atbild Jēkabpils novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav 
uzskatāms par Eiropas Savienības 
ofi ciālo nostāju.
 Projekta 

koordinatore Agnese Kalniņa

 Jēkabpils novadā tiek paplašināts tūrisma piedāvājums 
sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas partneriem
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Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.

Marta mēnesī Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 3 
jaundzimušie: 
2 meitenes un zēns, 
novada iedzīvotājs – 
1 zēns.

Laulības nav reģistrētas.

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Marta mēnesī 

Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 5 mirušie, no tiem 

2 – novada iedzīvotāji.

Vilma Vilcāne

02.09.1937. – 02.03.2019.

Anna Čāmāne

05.01.1930. – 07.03.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
17.04. plkst. 19.00 Ābeļu 
tautas namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
21.04. Ābeļu tautas namā 
pasākums “Lieldienu iešūpoju 
pār augstu kalnu”.
Plkst. 20.00 Ābeļu tautas 
nama amatiermākslas kolektīvu 
koncerts. Plkst. 22.00 

Lieldienu balle.

Dignājas pagasts
17.04. plkst. 13.30 Dignājas 
pamatskolā animācijas fi lma 
visai ģimenei “Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi”.
17.04. plkst. 17.00 Ģimeņu 
iniciatīvu telpā Vandānos 
radošā darbnīca – Lieldienu 
rotājumu izgatavošana no 
papīra.
21.04. plkst. 10.00 Dignājā 
pie pārvaldes ēkas Lieldienu 
pasākums “Ieskandinām Lielu 
dienu”. Piedalās: folkloras 
kopa “Dignōjīši”, deju grupa 
“Sweet girls”, amatierteātris 
“Madagurči”, līnījdeju grupa 
“Maybe”. Aicinām uz jautru 
Lieldienu olu ripināšanu un 
kaulēšanos! Nākot ņemiet 
līdzi labu noskaņojumu un 
Lieldienu olas!

Dunavas pagasts
18.04. plkst. 12.30 Dunavas 
kultūras namā animācijas fi lma 
visai ģimenei “Jēkabs, Mimmi 

un runājošie suņi”.
18.04. plkst. 20.00 Dunavas 
kultūras namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
21.04. plkst. 13.00 Pie 
Dunavas kultūras nama 
Lieldienu pasākums “Lielās 
dienas trā di rī di”. Piedalās: 
amatierteātris “Sateka”, deju 
grupa “Sweet girls”, līnījdeju 
grupa “Maybe”. Visi tiek 
aicināti uz jautru Lieldienu 
olu ripināšanu, kaulēšanos, 
aktīvām spēlēm un atrakcijām. 
Vizināšanās ar zirgiem. Nākot, 
ņemiet līdzi labu noskaņojumu 
un Lieldienu olas, mazu uzkodu 
groziņu lustīgai kopā būšanai.

Kalna pagasts
17.04. plkst. 19.00 Kalna 
kultūras namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
22.04. plkst. 12.00 Kalna 
kultūras namā Lieldienu 
tirdziņš. Ģimeņu Lieldienu 
galda spēļu turnīrs.

Leimaņu pagasts
18.04. plkst. 18.00 Leimaņu 
tautas namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
19.04. plkst. 14.00 Mežgales 
kultūras namā Zasas kultūras 
nama amatierteātra izrāde – 
Aivars Banka “Šedevrs”. Režisore 
– Solvita Audzīte. Ar saviem 
priekšnesumiem jūs priecēs 
Kalna pagasta kultūras nama 

sieviešu vokālais ansamblis 
“Līksma”.
21.04. plkst. 19.00 Leimaņu 
tautas namā Lieldienu koncerts 
“Kas to Lieldienu iešūpoja”.
Plkst. 22.00 Balle kopā ar 
grupu “Bruģis”.

Rubenes pagasts
17.04. plkst. 13.00 Rubenes 
kultūras namā animācijas fi lma 
visai ģimenei “Jēkabs, Mimmi 
un runājošie suņi”.
17.04. plkst. 19.00 Rubenes 
kultūras namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
21.04. plkst. 19.30 Rubenes 
kultūras namā amatierteātra 
“Kumode” pirmizrāde -Monika 
Zīle “Savedējs”, plkst.22.00 
Lieldienu balle. Spēlē grupa 
“Ivarmīns”.
26.04. plkst. 19.00 Rubenes 
kultūras namā Jēkabpils 
novada zolītes čempionāta 6. 
posms.

Zasas pagasts
18.04. plkst. 13.00 Zasas 
kultūras namā Lieldienu 
ieskaņas pasākums bērniem. 
Zasas kultūras nama bērnu 
amatierkolektīvu priekšnesumi 
un Lieldienu atrakcijas.
19.04. plkst. 19.00 Zasas 
kultūras namā Alises Zariņas 
fi lma “Blakus”.
21.04. plkst. 10.00 “Oliņ, 
boliņ, STARTS!” Lieldienu zaķu 

skrējiens komandām- dažādi 
uzdevumi Zasas parka un 
centra teritorijā, krāšņāko 
Lieldienu zaķu kronēšana, olu 
ripināšana un citas atrakcijas, 
kā arī kopīga Lieldienu zupa.
27.04. plkst. 22.00 Zasas 
kultūras namā Pavasara balle 
kopā ar grupu “Zemeņu iela”.

Izstādes:
Līdz 30.04. Kalna kultūras 
namā skatāma foto izstāde 
“Jēkabpils novada 100 
sakoptākās vietas”.
Līdz 05.05. Mežgales kultūras 
namā un Leimaņu bibliotēkā 
skatāma Leimaņu pagasta 
rokdarbnieču darbu izstāde “No 
diegiem līdz…”.
Līdz 29.04. biedrība “Dzīves 
prasme” Dunavā sabiedrisko 
resursu centrā rīko rokdarbu 
izstādi “Saiviņas ceļš”. Izstādē 
var aplūkot austus pirts linu 
dvieļus, galda sedziņas, grīdas 
paklājus u.c.

Pasākumu laikā var tikt 
fotografēts vai fi lmēts. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt 
publicēti novada mājaslapā, 
informatīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Dunavas pagasta 
represētie izsaka sirsnīgu 
PALDIES 
A.Ozoliņai, A.Baltaruņķim, 
I.Ruļukai un pārējiem 
par sarūpēto atmiņu 
pēcpusdienu pagasta 
iedzīvotājiem Dunavā!

Dunavas pagasta 
iedzīvotāji


