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Paziņojums Jēkabpils novada iedzīvotājiem 
saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

Ņemot vērā Pasaules veselī-
bas organizācijas 2020. gada 11. 
marta paziņojumu, ka Covid-19 ir 
sasniegusi pandēmijas apmērus, 
12. martā Ministru kabinetā tika 
pieņemts lēmums par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu Latvijā 
līdz 2020. gada 14. aprīlim, lai ie-
robežotu vīrusa COVID-19 izplatī-
šanos valstī.

Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus būt atbildī-
giem par savu un līdzcilvēku, tai 
skaitā, darbinieku veselību, ievē-
rot Slimību profilakses un kon-
troles centra norādījumus (www.
spkc.gov.lv, 67387661 – darba 
dienās, no 08.30 līdz 17.00), bez 
īpašas nepieciešamības neap-
meklēt pašvaldības iestādes un 
saziņai izmantot tālruni un e-pas-
tu: 

Administrācija -
65220730, novads@jekabpil-

snovads.lv-sekretāre, 
65220732, 29204384, aivars.

vanags@jekabpilsnovads.lv - 
priekšsēdētājs,  

25617172, gunta.dimitrijeva@
jekabpilsnovads.lv - izpilddi-
rektors,), citi kontakti pieejami 
http://jekabpilsnovads.lv. 

Ābeļu pagasta pārvalde – 
26587126, 65231105, abeli@je-
kabpilsnovads.lv,

Dignājas pagasta pārvalde - 
29426300, 65229065, dignaja@
jekabpilsnovads.lv,

Dunavas pagasta pārvalde - 
29578562, 65229347, dunava@
jekabpilsnovads.lv,

Kalna pagasta pārvalde - 

29282318, 65229306, kalna@je-
kabpilsnovads.lv, 

Leimaņu pagasta pārvalde - 
29452995, 65229703, leimani@
jekabpilsnovads.lv, 

Rubenes pagasta pārvalde - 
29461988, 65228160, rubene@
jekabpilsnovads.lv,

Zasas pagasta pārvalde - 
28306408, 65233082, zasa@je-
kabpilsnovads.lv. 

Jēkabpils novada Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra kontaktinfor-
mācija: tālr. 66954865, e-pasts: 
rubeni@pakalpojumucentri.lv .

Iedzīvotājiem, kuri apmeklē-
juši Covid-19 skartās valstis vai 
teritorijas, bijuši kontaktā ar Co-
vid-19 saslimušajiem vai kontakt-
personām, vai kurām ir slimības 
pazīmes, pašvaldības pakalpoju-
mus pieprasīt un saņemt var tikai 
attālināti, izmantojot iepriekš mi-
nētos kontaktus.

1.) Sakarā ar izsludināto ārkār-
tas situāciju, no šī gada 13. marta 
līdz 14. aprīlim Jēkabpils novadā 
ir pārtraukta mācību procesa no-
rise klātienē visās izglītības iestā-
dēs, un mācības iespēju robežās 
tiks nodrošinātas attālināti.

Pirmsskolas mācību grupu 
darbība tiek nodrošināta dežūr-
režīmā, katru nedēļu saņemot 
rakstisku apliecinājumu no bēr-
nu vecākiem, ka bērns un ģi-
mene nav apmeklējuši Covid-19 
skartās valstis vai teritorijas, nav 
bijuši kontaktā ar Covid-19 sasli-
mušajiem vai kontaktpersonām, 
ja vecākiem nav iespēju citādi 

nodrošināt bērna pieskatīšanu. 
2.) No 2020. gada 13. marta 

līdz 2020. gada 14. aprīlim Jēkab-
pils novadā tiek atcelti vai pār-
celti uz šobrīd nenoteiktu laiku 
visi publiskie kultūras, sporta u.c. 
pasākumi bez apmeklētāju skai-
ta ierobežojuma, kā arī amatier-
mākslas kolektīvu mēģinājumi.

Tāpat apmeklētājiem kopš 13. 
marta slēgts Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzejs, amat-
niecības centrs "Rūme", Ģimeņu 
iniciatīvu telpa Vandānos, kā arī 
jauniešu telpas Zasā Ambulances 
ēkā. Arī kultūras un tautas nami 
Jēkabpils novadā apmeklētājiem 
ir slēgti. Apmeklētājiem slēgtas 
arī bibliotēkas. 

3.) Lai pasargātu iemītniekus 
no inficēšanās, Izsludināta ka-
rantīnu Sociālās aprūpes namā 
“Mežvijas”, kontaktinformācija 
darba laikā pa tālruni 27813933, 
vai 65229704, e-pastu kaspars.
vaislis@jekabpilsnovads.lv. Papil-
du informācija arī pie Sociālā die-
nesta vadītāja – tālruņi 65220735, 
29344339, e-pasts: soc.dienests@
jekabpilsnovads.lv.

Aicinām ņemt vērā, ka ar 
2020. gada 17. martu slēgtas 
arī valsts robežas, izņemot at-
sevišķus gadījumus. Aicinām 
lieki neceļot un izvērtēt tālāku 
braucienu nepieciešamību!

Iespēja saņemt telefonis-
ku konsultāciju par COVID-19, 
zvanot uz telefona numuru 
67387661 (darba dienās, no 08.30 
līdz 17.00) Slimību profilakses un 
kontroles centra speciālisti sniegs 

iedzīvotājiem atbildes uz jautā-
jumiem, kas saistīti ar COVID-19, 
tostarp par rekomendācijām at-
tiecīgajā situācijā un norādīs, kur 
var meklēt vairāk informācijas 
par interesējošo  tēmu.

Noderīga saite papildus infor-
mācijai: https://arkartassituacija.
gov.lv/

Atgādinām, ka personām  un 
kontaktpersonām, kuras atgrie-
zušās no Covid-19 skartās valsts 
vai teritorijas, jāveic īpaši piesar-
dzības pasākumi un IR PIENĀ-
KUMS: 14 dienas pēc izbraukšanas 
no minētās valsts vai teritorijas 
novērot savu veselības stāvokli, di-
vas reizes dienā (no rīta un vakarā), 
mērot ķermeņa temperatūru, un 
nekavējoties zvanīt 113, ja parādās 
kādas akūtas elpošanas ceļu infek-
cijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles 
iekaisums, paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, elpošanas traucē-
jumi), veikt pašizolēšanos dzīves-
vietā (mājas karantīna). Aizliegts 
pakļaut citas personas inficēšanās 
riskam, par to piemērojama krimi-
nālatbildība.

Ar MK pieņemto lēmumu var 
iepazīties https://www.mk.gov.
lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-
situacijas-izsludinasanu, kā arī 
Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā. Aicinām saglabāt mie-
ru un atbildīgi izturēties pret MK 
pieņemto lēmumu, izvērtēt savas 
ikdienas gaitas un to ietekmi uz 
apkārtējiem, kā arī sekot līdzi infor-
mācijai par situācijas izmaiņām!

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbs ārkārtējās situācijas periodā
Ņemot vērā valstī izsludinā-

to ārkārtējo situāciju “Covid-19” 
vīrusa dēļ, Jēkabpils novada So-
ciālais dienests, nodrošinot pa-
stiprinātus drošības apstākļus, 
laika periodā no 16.03.2020. līdz 
14.04.2020.:

1. sniegs klātienes pakalpo-
jumus TIKAI neatliekamos ga-
dījumos un krīzes situācijās un 
pieņems TIKAI klientus, kuri pa-
kalpojumus vai pabalstus piepra-

sa pirmo reizi;
2. par pieņemšanas laiku klā-

tienē pirms tam lūdzam sazinā-
ties ar sociālo darbinieku pa tālru-
ni vai e-pastu;

3. pirms došanās uz sociālo 
dienestu, aicinām izvērtēt iespē-
ju iesniegt iesniegumu attālināti, 
nogādājot tās pa pastu, nosūtot 
uz e-pastu vai zvanot sociālam 
darbiniekam sava pagastā, vai 
nogādājot iesniedzamos doku-

mentus slēgtā aploksnē pagasta 
pārvaldē, kur būs izvietota atse-
višķa kaste iesniedzamajiem do-
kumentiem;

4. ja iztikas līdzekļu deklarāci-
ja beigusies š.g. 29. februārī, tad 
klientam nav jāierodas Sociālajā 
dienestā, deklarācija tiks pagari-
nāta automātiski līdz š.g. 30. ap-
rīlim;

5. valsts finansētā asistenta pa-
kalpojuma sniedzēji aicināti laikā 

no 31.marta – 4. aprīlim atskaites 
iesniegt elektroniski, vai slēgtā 
aploksnē, nogādājot tās pa pastu 
vai aploksni, kura līmējuma vietā 
ir parakstīta ar asistenta paraks-
tu, nogādāt sociālajā dienestā, 
kur būs izvietota atsevišķa kaste 
iesniedzamajiem dokumentiem;

6. aprūpes mājās pakalpojums 
tiks nodrošināts arī turpmāk, stin-
gri ievērojot noteiktos drošības 
pasākumus un higiēnas prasības. 

Raksta turpinājums 20.lpp»»»

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

JēkabPils novada Pašvaldības informatīvais izdevums
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Jēkabpils novada iedzīvotājiem – divi labākie 
projekti zemgalē

2020. gada 7. martā Bauskas 
novada Īslīces kultūras namā no-
tika pašvaldību apvienības “Sa-
biedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 
2019. gada projektu konkursa 
noslēguma pasākums, kurā tika 
apbalvoti labākie pašvaldību 
līdzfinansēto iedzīvotāju inicia-
tīvu projektu īstenotāji no visas 
Latvijas.

148 Zemgales reģiona projek-
tu konkurencē Leimaņu pagasta 
biedrības „Akācija Plus” projekts 
„Leimaņu vēstures eksponātu 
izstādīšana un seno amatu pras-
mju atdzimšana” izcīnīja 2. vietu, 
bet Zasas pagasta iedzīvotāju 
grupas „Dzirnavu draugi” pro-
jekts „Zasas dzirnavu vēsturiskā 
ekspozīcija” tika atzīts par pērn 
Zemgalē labāko.

Trīs labākos projektus izvirzī-
šanai konkursam reģionā notei-
ca pašvaldība, tad tos reģionu 
līmenī vērtēja īpaša žūrija. Augs-

tāk novērtēto projektu īstenotāji 
tika aicināti uz konkursa noslē-
guma pasākumu Īslīces kultūras 
namā, kur 3 projekti no katra re-
ģiona saņēma veicināšanas bal-
vas, bet 3 vēl augstāk novērtēto 
projektu īstenotāji tika aicināti 
prezentēt savus projektus un 
cīnīties par vietām gan reģiona, 
gan Latvijas mērogā.

Biedrība “Akācija Plus” pro-
jekta ietvaros 2019. gadā izre-
montēja un labiekārtoja pirmās 
trīs telpas kādreiz nolaistajā 
Pormaļa tirgotavas ēkā un 2. no-
vembrī atklāja tur Amatu māju 
“Rūķīši”. Visus remontdarbus 
veica pašas biedrībā darbojo-
šās sievas. Aušanas istabā tika 
uzstādītas senās stelles, kur no-
darbībās iespējams apgūt auša-
nas prasmes, novadpētniecības 
istabā tika izveidota pagasta 
vēstures ekspozīcija ar kartēm 
un vitrīnām, bet maizes istabā 
atjaunota senā virtuve un mai-
zes krāsns. Tagad tur iespējams 
mīcīt un cept maizi pēc senajām 
tradīcijām. Jēkabpils novada 
pašvaldība projekta īstenošanai 
piešķīra 660 eiro; biedrības līdz-
finansējums  – 269 eiro.

Iedzīvotāju grupa “Dzirna-
vu draugi”, apvienojot dažādu 
avotu finansējumu un vietējo 
iedzīvotāju entuziasmu, daļēji 
atjaunoja Zasas muižas ūdens-
dzirnavu veco mehānismu, un 
2019. gada vasarā dzirnavas pār-
tapa arī par brīvdabas mākslas 
galeriju – gleznojumos uz dzir-
navu logu slēģiem ikvienam bija 
apskatāmas muižas parka un 
citas ar Zasu saistītas leģendas. 

Projekta rezultātā, ar dzirnavu 
saimnieka H.Kortmana atbalstu, 
dzirnavās tika izveidota vēstu-
riska ekspozīcija, kas, iepriekš 
piesakoties, pieejama gan vie-
tējiem iedzīvotājiem, gan Za-
sas viesiem bez maksas. Tagad 
dzirnavas iespējams izstaigāt, 
ieklausoties arī kādreizējā dzir-
navnieka stāstījumā un aplū-
kojot šobrīd jau vismaz daļēji 
darbojošās iekārtas. Jēkabpils 
novada pašvaldības piešķirtais 
finansējums – 700 eiro, pašu 
līdzfinansējums – 324,41 eiro. 
Piesaistīts finansējums arī caur 
citiem projektiem.

Projekti tika vērtēti pēc tā-
diem kritērijiem kā oriģinalitāte, 
ieguldījums vietējās sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
pieejamība plašākai sabiedrības 
daļai, spēja popularizēt novadu 
un projekta ilgtspēja.

Noslēguma pasākumā par 
biedrības „Akācija Plus” īsteno-
to projektu stāstīja Inita Lāce un 
Ina Sēle, bet iedzīvotāju grupas 
„Dzirnavu draugi” projektu – 

Ieva Svarāne un Anda Svarāne.
Projekta īstenotājus atbalstīt 

un sveikt bija devušies Jēkabpils 
novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs A.Vanags, informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists 
K.Sēlis un šoferis A.Indriksons.

3. vietu Zemgales reģionā sa-
ņēma Pļaviņu novada biedrība 
„Pļaviņu pļāvēji”.

Par Latvijā labāko tika atzīts 
Krāslavas novada „Laimes muze-
ja atbalstītāju grupas” projekts 
„Laimes sajūtu un dabas vēroša-
nas taka Indrā”.

Veicināšanas balvas Zemga-
les reģionā saņēma Iecavas no-
vada Iecavas Amatu māja, Krust-
pils novada biedrība „Vīpes stils” 
un Bauskas novada biedrība 
„Meistars Gothards”.

Paldies Jēkabpils novada ie-
dzīvotājiem par izrādīto inicia-
tīvu, projektu veiksmīgu īsteno-
šanu, aizstāvēšanu un novada 
popularizēšanu!

Jēkabpils novada pašvaldība 
K.Sēļa foto

Valija Graudiņa – labākā pastniece Zemgalē
“Latvijas pasta” or-

ganizētajā konkursā 
“Mans pastnieks 2019” 
katrā Latvijas reģionā 
noskaidroti uzticamākie, 
izpalīdzīgākie un atbildī-
gākie pastnieki un pasta 
nodaļu operatori. Past-
nieku konkurencē klien-
ti par labāko Zemgales 
reģionā atzinuši Valiju 
Graudiņu no Jēkabpils 
novada Rubenes pasta 
nodaļas.

Pastnieka un pasta 
operatora profesiju īpaši 
novērtē tieši laukos, jo 
pasta darbinieki ir izpa-

līdzīgi un atsaucīgi arī 
ārpus tiešo darba pienā-
kumu izpildes, ar pado-
mu vai praktisku rīcību 
nereti atbalstot tos, kas 
paši par sevi parūpēties 
nespēj. “Valija ir cilvēks, 
kura patiešām šo augsto 
novērtējumu ir pelnījusi, 
jo ir atbildīga, precīza, 
un viņas klienti ļoti labi 
par šo darbinieci atsau-
cas. Viņas pastnieces 
darba stāžs ir 16 gadi,” 
teic Rubenes pasta no-
daļas vadītāja Kristīne 
Daģe.

Kopumā kādai no no-

minācijām izvirzīti 1610 
“Latvijas pasta” pastnie-
ki vai pasta operatori, 
par kuriem kopumā sa-
ņemta 11 321 iedzīvotā-
ju anketa. Latvijas iedzī-
votāji savās atsauksmēs 
izcēluši pasta darbinieku 
profesionālās un cilvē-
ciskās īpašības, pasakot 
paldies ne tikai par tie-
šo darba pienākumu iz-
pildi, bet arī palīdzības 
sniegšanu ikdienā un 
neparedzētās situācijās.

VAS “Latvijas pasts”
D.Gagunova foto

Jēkabpils novada Kul-
tūras pārvaldē darbu 
uzsācis jauns Kultūras 
pasākumu organizators 
Dignājas un Dunavas 
pagastos - Arnis Čakstiņš 
(tel. 20239071, e-pasts: 
arnis .cak stins@jekab -
pilsnovads.lv). Jaunais 
speciālists darbu uzsāka 
2020. gada 12. februārī.

Jēkabpils novada 
pašvaldība

Jauns kultūras 
pasākumu 
organizators 
dignājas un 
dunavas pagastos
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Publiskā apspriešana par koku 
ciršanu pie Kaldabruņas baznīcas

Izsludināta publiskā 
apspriešana par koku cir-
šanu ārpus meža zemes 
īpašumā “Červonkas 
baznīca”, Jēkabpils no-
vads, Rubenes pagasts, 
kadastra Nr.5682 010 
0048.

Pamatojoties uz Minis-
tru kabineta 02.05.2012. 
noteikumu Nr. 309 „No-
teikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 17. pun-
ktu, Jēkabpils novada 
pašvaldības 2013. gada 
28. novembra saistošo 
noteikumu Nr.21 „Par 

koku ciršanu ārpus meža 
zemes” 10. punktu un 
Rubenes pagasta koku 
ciršanas ārpus meža ze-
mēm izvērtēšanas komi-
sijas 26.02.2020. lēmumu 
(protokols Nr.1) tiek iz-
sludināta publiskā ap-
spriešana no 2020. gada 
3. marta līdz 30. martam 
par koku ciršanas ieceri 
ārpus meža zemes īpa-
šumā “Červonkas baz-
nīca”, Jēkabpils novads, 
Rubenes pagasts, kadas-
tra Nr.5682 010 0048. Pa-
redzēts cirst 9 (deviņus) 

kokus (5 kļavas, 3 oši; 1 
liepa).

Ar Rubenes pagas-
ta koku ciršanas ārpus 
meža zemēm izvērtēša-
nas komisijas 26.02.2020. 
lēmumu (protokols Nr.1) 
var iepazīties un publis-
kās apspriešanas anketas 
saņemt, aizpildīt Jēkab-
pils novada Rubenes 
pagasta pārvaldē, “Svī-
res”, Rubeņi, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils no-
vads, LV-5229, vai Jēkab-
pils novada pašvaldībā 
13.kab., Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils, kā arī aizpildīt 
un iesniegt elektroniski 
rubene@jekabpilsno -
vads.lv līdz 2020. gada 
30. martam.

Lēmums, tā pielikumi 
un aptaujas lapa atrodama 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.jekabpilsnovds.lv.

Jēkabpils novada 
pašvaldība
K.Sēļa foto

Jēkabpils novadā notikusi zemgales attīstības 
padomes sēde

Zemgales Attīstības 
padomes ikmēneša sēde 
18. februārī notika Jē-
kabpils novadā, trīs izci-
lu Latvijas dižgaru Jāņa 
Akuratera, Aleksandra 
Grīna un Raiņa dzimtajā 
novadā. Pašvaldību vadī-
tāji iepazinās ar novada, 
kurā mīt 4 478 iedzīvotā-
ji, saimnieciskās dzīves, 
izglītības, kultūras un 
sociālā darba aktualitā-
tēm. No pašvaldības iz-

pilddirektores Guntas Di-
mitrijevas prezentācijas 
politiķi uzzināja, ka no-
vada budžetā ieņēmumi 
nedaudz pārsniedz sešus 
miljonus eiro. Novadā ir 
četras vispārizglītojošās 
skolas – Ābeļu, Dignājas 
un Rubeņu pamatskola, 
kā arī Zasas vidusskola. 
Izglītības darbiniekiem 
rasta iespēja bez mak-
sas apmeklēt trīs veidu 
profesionālās pilnveides 

kursus, ko pedagogi lab-
prāt izmanto. Novadā 
izveidota un sekmīgi 
darbojas Kultūras pārval-
de, kas ir netipiski lauku 
pašvaldībām. Novadā ir 
trīs brīvdabas estrādes, 
darbojas 41 amatierko-
lektīvs, kultūras dzīvi 
bagātina amatniecības 
centrs “Rūme” un Sēlijas 
prasmju muzejs Zasā. 
Prezentācijā par Jēkab-
pils novadu bija arī ie-
kļauta informācija par 
pašvaldības personāla 
vadību un darba efektivi-
tātes sekmēšanu, iekšējo 
komunikāciju, interesanti 
fakti par sociālo darbu, 
realizētajiem un īsteno-
šanas stadijā esošajiem 
projektiem, kā arī sabied-
rības līdzdalību un atbal-
stu iedzīvotāju grupām.

Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības pado-
mes dalībnieki veldzējās 

novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma avotos, ap-
lūkoja Jāņa Akuratera 
daiļrades taku Ābeļos, 
apmeklēja Aleksandra 
Grīna piemiņas vietu Kal-
na pagasta Doktorātā, 
uzzināja par pašvaldības 
nodomiem labiekārtot 
rakstnieka un valstsvīra 
Aleksandra Grīna parku 
Kalna pagastā, jo šogad 
– augusta nogalē atzīmē-
jama viņa 125. dzimšanas 
diena.

Sēdes lietišķajā daļā 
par jaunākajām kadastra 
un zemesgrāmatu pro-
cedūrām un būvju reģis-
trācijas nosacījumiem 
Padome iztaujāja Valsts 
zemes dienesta Kadas-
tra departamenta daļas 
vadītāju Dainu Ūdri un 
viņas speciālistu koman-
du, atbalstīja ZPR vēlmi 
piedalīties divos jaunos 
starptautiskos projek-

tu konkursos, kas vērsti 
uz videi draudzīga zaļā 
sabiedriskā transporta 
pakalpojumu plānošanu, 
ieviešanu un popularizē-
šanu, kā arī uz kultūras 
tūrisma attīstības Stratē-
ģijas izstrādi reģionā. Vēl 
Padome nolēma sniegt 
finansiālu atbalstu Zem-
gales skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konfe-
rences norisei, kas notiks 
jau pavisam drīz – 28. 
februārī, LLU Jelgavā. Sa-
vukārt Jelgavas pašval-
dības iestādes “Kultūra” 
pārstāvji Guna Trukšāne 
un Ivars Pirvics klātesošos 
iepazīstināja ar 5. un 6. jū-
nijā gaidāmo Zemgales 
kultūrvēsturiskā novada 
deju svētku “Dievs. Daba. 
Darbs” norises plānu. 

Juris Kālis, 
Zemgales Plānošanas 

reģions

informatīvais paziņojums par 
ietekmes uz vidi sākotnējā 
izvērtējuma veikšanu

Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālā vi-
des pārvalde informē, ka 
ir saņemti A/S “Latvijas 
valsts meži” iesniegumi 
ietekmes uz vidi sākotnē-
jam izvērtējumam:

1.) par meža autoceļa 
“Melnās salas ceļš” izbūvi 
~ 1,4 km garumā zemes 
vienībās ar kadastra ap-
zīmējumiem 5666 002 
0033, 5666 002 0013 un 
5666 002 0049 Dienvidl-
atgales mežsaimniecības 
Ābeļu meža iecirkņa 89. 
un 90. kvartālā, Kalna pa-
gastā, Jēkabpils novadā. 
Paredzētās darbības ie-
tvaros plānota meža au-
toceļa “Melnās salas ceļš” 
izbūve 1,4 km garumā 
ar ceļa klātnes platumu 
4,5 m, ar nobrauktuvēm, 
transportlīdzekļu izmai-
nīšanās un apgriešanās 
vietām. Ceļa segas izbū-
vei paredzēti smilts un 
grants materiāli.

2.) par atklātu derīgo 
izrakteņu ieguvi īpašumā 

„Dzelzīši” Leimaņu pa-
gastā, Jēkabpils novadā 
(zemes vienība ar kad. 
apz. 76740030017).

Tiek paredzēta derīgo 
izrakteņu – smilts-grants 
un smilts ieguve ar ek-
skavatoru vai frontālo 
iekrāvēju virs un zem 
pazemes ūdens līmeņa 
4,948 ha platībā. Grunts-
ūdeņu atsūknēšana un 
novadīšana nav pare-
dzēta. Iegūto materiālu 
pēc izcelšanas paredzēts 
apstrādāt (šķirot un dru-
pināt). Iesniedzējs: SIA 
„Ošukalns”.

Atsauksmes vai 
priekšlikumus par pare-
dzētajām darbībām raks-
tiski var iesniegt Valsts 
vides dienesta Daugav-
pils reģionālajā vides 
pārvaldē Raiņa ielā 28, 
Daugavpilī, LV 5401 vai 
elektroniski daugavpils@
vvd.gov.lv

Valsts vides dienests
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Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
2020. gada 27. februāra 

domes sēde (protokols Nr. 3):

LĒMUMS Nr.38: Par nekustamā īpašuma “Apses” 
Rubenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Apses” Rubenes pagas-
tā (kad. Nr.5682 006 0028), kas sastāv no vienas zemes vie-
nības 7,2 ha platībā, zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.39: Par nekustamā īpašuma “Beciņas” 
Dunavas pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Beciņas” Dunavas pa-
gastā (kadastra Nr.5654 001 0459) ar kopējo platību 3,75 
ha, apstiprināt īpašuma nosacīto cenu EUR 7021,03 un 
piedāvāt pirkt O.V.

LĒMUMS Nr.40: Par nekustamā īpašuma “Druvi-
ņas” Leimaņu pagastā nodošanu atsavināšanai

Noteikt, ka nekustamais īpašums “Druviņas” Leima-
ņu pagastā (kad. Nr. 5674 006 0061), kas sastāv no vienas 
zemes vienības 12,0 ha platībā, piekrīt Jēkabpils novada 
pašvaldībai. Īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.41: Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu Ābeļu pagastā (D/s Veselība Nr.166)

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 5648 005 
0215, kas atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt Jēkabpils nova-
da pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam 0,05 ha platībā 
piešķirt nosaukumu D/s Veselība Nr.166. Īpašumam paliek 
reģistrētais zemes lietošanas mērķis. Īpašumu nodot atsa-
vināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.42: Par nekustamā īpašuma “Dzīles” 
Ābeļu pagastā atsavināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Dzīles” Ābeļu pagastā 
(kad. Nr. 5648 008 0170), kas sastāv no vienas zemes vie-
nības 0,3400  ha platībā, par brīvu cenu. Apstiprināt ne-
kustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1454,81.  Rakstveidā 
piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu zemes īpašniekiem, 
kuru zeme pieguļ īpašumam, par nosacīto cenu. Ja, pēc 
atsavināšanas paziņojuma saņemšanas pirkt piesakās vai-
rākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, Jēkabpils 
novada pašvaldības izsoles komisijai rīkot rakstisku izsoli 
starp šīm personām.

LĒMUMS Nr.43: Par nekustamā īpašuma “Jaunro-
landi” Ābeļu pagastā atsavināšanu un nosacītās ce-
nas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo “Jaunrolandi” Ābeļu pagastā (kad. 
nr. 5648 006 0040) ar kopējo platību 12,98 ha. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 36 595,62. Piedā-
vāt pirkt nekustamo īpašumu A.P. par nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.44: Par nekustamā īpašuma “Skaras” 
Ābeļu pagastā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Skaras” Ābeļu pagas-
tā (kad. nr. 5648 003 0216), kas sastāv no vienas zemes 
vienības 11,53 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648 
003 0215. Informēt nekustamā īpašuma nomnieku par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu zemes nomas līguma 
izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.45: Par nekustamā īpašuma “Slates 
karjers” Rubenes pagastā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Slates karjers” Rubenes 
pagastā (kad. nr. 5682 001 0099), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības 2,61 ha platībā.

LĒMUMS Nr.46: Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu Dignājas pagastā

Noteikt, ka nekustamais īpašums “Vecsīļi” Dignājas 
pagastā (kad. nr. 5652 006 0118), kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kopējo platību 1,0 ha, piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai. Zemes gabalam piešķirt starpgabala 
statusu. Īpašumam paliek reģistrētais zemes lietošanas 
mērķis, nodot to atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.47: Par nekustamā īpašuma atsavinā-
šanu Kalna pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 
5666 004 0134 ar kopējo platību 1,4 ha, kas ietilpst nekus-
tamā īpašuma “Jaunmurri”, Kalna pagastā (kad. nr. 5666 
001 0048) sastāvā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. 
Atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību 1,4 ha platī-
bā ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0134 un piešķirt tajai 
nosaukumu “Ošlejas” un starpgabala statusu. Nekustamo 
īpašumu ”Ošlejas” nodot atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.48: Par nekustamā īpašuma “Dārznie-
ki” Rubenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldī-
bas vārda nekustamo īpašumu “Dārznieki” Rubenes pa-
gastā (kad. nr. 5682 006 0022), kas sastāv no divām zemes 
vienībām - 9,7 ha un 1,4 ha platībā.

LĒMUMS Nr.49: Par nekustamā īpašuma “Grāvas” 
Rubenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldī-
bas vārda nekustamo īpašumu “Grāvas” Rubenes pagastā 
(kad. nr. 5682 004 0118), kas sastāv no divām zemes vienī-
bām - 1,1 ha un 4,4 ha platībā.

LĒMUMS Nr.50: Par nekustamā īpašuma “Jaun-
prodiņi” Rubenes pagastā ierakstīšanu zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašval-
dības vārda nekustamo īpašumu “Jaunprodiņi” Rubenes 
pagastā (kad.nr. 5682 006 0033), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības 3,5 ha platībā.

LĒMUMS Nr.51: Par ūdenstorņa demontāžu Dig-
nājas pagastā

Demontēt ar spridzināšanas metodi ūdenstorni (kad. 
apz. 5652 005 0217 001), kas atrodas uz nekustamā īpa-
šuma “Dārziņi” Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 005 0217). 
Deleģēt Domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos ar 
Latvijas Republikas Bruņot spēku pārstāvi par ūdenstorņa 
demontēšanu. Dignājas pagasta pārvaldes vadītājam in-
formēt tuvējo māju iedzīvotājus par plānotajām aktivitā-
tēm un organizēt nepieciešamos drošības pasākumiem. 

LĒMUMS Nr.52: Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa noteikšanu Ābeļu pagastā

Noteikt zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 5648 
001 0192 – 0,08 ha platībā Ābeļu pagastā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

LĒMUMS Nr.53: Par zemes nomas līguma pagari-
nāšanu Leimaņu pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības SIA “Rondo-V” ar ter-
miņu līdz 2039. gada 31. decembrim uz nekustamo īpa-
šumu “Centrs” Leimaņu pagastā (kad. nr. 5674 005 0113, 
zemes vienības kad. apz. 5674 005 0121) ar kopplatību 11,3 
ha, par nomas platību 2,5 ha. Noteikt lauksaimniecības 
zemes nomas maksu gadā EUR 162,50 bez PVN.

LĒMUMS Nr.54: Par nekustamo īpašumu Rubenes 
pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda

Noteikt, ka nekustamie īpašumi piekrīt Jēkabpils no-
vada pašvaldībai: “Meldri”, Rubenes pagastā ar kad. nr. 
5682 007 0075, kopējā platība 5,1 ha; “Vāverieši 1” Rube-

nes pagastā ar kad. nr. 5682 011 0090 ar kopējo platību 4,8 
ha; Rubenes pagastā ar kadastra Nr. 5682 011 0174, sastāv 
no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5682 
011 0164 ar kopējo platību 5,2 ha, un piešķirt nosaukumu 
“Mežs”. Nekustamajiem īpašumiem paliek reģistrētie ze-
mes lietošanas mērķi.

LĒMUMS Nr.55: Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu (“Jaunskujaiņi”, Ābeļu pagasts)

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jaunskujaiņi” 
Ābeļu pagastā zemes vienības ar kad. apz. 5648 001 0037 
sadalīšanai, saskaņā ar SIA “TP Aģentūra” izstrādāto ze-
mes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalī-
šanas projektētajai zemes vienībai Nr.  2 (kad. apz. 5648 
001 0194) paliek nosaukums “Jaunskujaiņi”, projektētajai 
zemes vienībai Nr.1 (kad. apz. 5648 001 0193) piešķirt jau-
nu nosaukumu “Jaunrozes-Kļaviņas” un mainīt zemes lie-
tošanas mērķi uz – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

LĒMUMS Nr.56: Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu (“Jērāni”, Dunavas pagasts)

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jērāni” Duna-
vas pagastā zemes vienības ar kad. apz. 5654 001 0367 
sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sa-
dalīšanas projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kad. apz. 
5654 001 0531 paliek nosaukums “Jērāni”; mainīt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi uz – Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Atdalāmajai pro-
jektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kad. apz. 5654 001 0532 
piešķirt nosaukumu “Jaunie Jērāni”, zemes lietošanas 
mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Atdalāmajai projektētajai zemes vienī-
bai Nr.3 ar kad. apz. 5654 001 0533 piešķirt nosaukumu 
“Jaunie Jērāni”, zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

LĒMUMS Nr.57: Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu (“Jaunkaļvāres”, Dignājas pagasts) 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jaunkaļvāres” 
Dignājas pagastā zemes vienības ar kad. apz. 5652 004 
0076 sadalīšanai, saskaņā SIA “LL Projekti” izstrādāto ze-
mes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīša-
nas projektētajai zemes vienībai Nr.1 – 1,9  ha platībā ar 
kad. apz. 5652 004 0110 paliek nosaukums “Jaunkaļvāres”, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalā-
majai projektētajai zemes vienībai Nr.2 – 3,8 ha platībā, ar 
kadastra apzīmējumu 5652 004 0111, piešķirt nosaukumu 
“Ārītes”, zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

LĒMUMS Nr.58: Par debitoru parādu norakstīšanu 
juridiskai personai

Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatve-
dības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru prasības pret 
SIA “ToDo IT”, EUR 256,12, samazinot izveidotos uzkrāju-
mus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 
204,90  un EUR 51,22 uzskaitot pārējos izdevumos.

LĒMUMS Nr.59: Par debitoru parādu norakstīšanu
Atļaut novada pašvaldības centralizētās grāmatve-

dības uzskaitē izslēgt no bilances debitoru prasības pret 
Bertu Rubinu par īri un komunālajiem pakalpojumiem 
EUR 46,83, samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem 
(šaubīgiem) debitoru parādiem par EUR 37,47 un EUR 9,36 
uzskaitot pārējos izdevumos. Atļaut novada pašvaldības 
centralizētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no zembi-
lances prasības pret Juriju Andrejevu par aprēķinātajām 
soda naudām īrei un komunālajiem pakalpojumiem EUR 
48,90.

LĒMUMS Nr.60: Par grozījumiem 2017.gada 24.au-
gusta lēmumā Nr.226 apstiprināšanu
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Veikt grozījumus ar 2017.gada 24.augusta lēmumu 
Nr.226 apstiprinātajā Dienesta transportlīdzekļu sarakstā 
ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvie-
tām, izsakot saraksta 2.punktu, 7.punktu, 25.punktu un 
27.punktu šādā redakcijā:

Nr. 

p.k.

Transport-

līdzeklis

Valsts 

numurs

Atbildīgā 

persona

Limits 

(litros)
Stāvvieta

18.

Mercedes 

Benz Sprinter 

516, Reģ.Nr. 

HO 5651

Dunavas 

pagasta 

pārvaldes 

autobusa 

šoferis

nav Dzīvesvieta

LĒMUMS Nr.61: Par Viesītes novada domes darī-
jumu, kurā paredzēts sniegt galvojumu aizņēmuma 
saņemšanai no Valsts kases kapitālsabiedrībai SIA 
“Viesītes komunālā pārvalde”

Neiebilst un respektēt Viesītes novada pašvaldības 
domes 2019. gada 19. decembra lēmumu Nr.27 “Par Viesī-
tes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības 
kapitālsabiedrībai SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pro-
jekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecī-
bas 2.kārta” darbu īstenošanai”. 

LĒMUMS Nr.62: Par grozījumiem 2016.gada 
25.februāra Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.31 
“Par medību tiesību nomu” (Mednieku klubs “Bebris”)

Veikt grozījumus 2016.gada 25.februāra Jēkabpils no-
vada domes lēmumā Nr.31 “Par medību tiesību nomu”

LĒMUMS Nr.63: Par finansējuma piešķiršanu Du-
navas Romas katoļu draudzei

Piešķirt Dunavas Romas katoļu draudzei finansējumu 
EUR 500 Dunavas Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas jumta 
remontam no līdzekļiem atbalstam nevalstiskajām orga-
nizācijām, tai skaitā reliģiskajām organizācijām, un slēgt 
līgumu.

LĒMUMS Nr.64: Par finansējuma piešķiršanu Kal-
dabruņas evaņģēliski luteriskai draudzei

Piešķirt Kaldabruņas evaņģēliski luteriskajai draudzei 
finansējumu EUR 500 Červonkas baznīcas griestu remon-
tam no līdzekļiem atbalstam nevalstiskajām organizāci-
jām, tai skaitā reliģiskajām organizācijām un slēgt līgumu.

LĒMUMS Nr.65: Par nekustamā īpašuma “Kazukal-
na krūmi” Dunavas pagastā pārdošanu izsolē

Mainīt nekustamā īpašuma “Kazukalna krūmi” Duna-
vas pagastā (kad. nr. 5654 001 0253) lietošanas mērķi uz 
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
nekustamam īpašumam, kas sastāv no 1 zemes vienības 
2,07 ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu EUR 3740. 
Apstiprināt īpašuma izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.66: Par nekustamā īpašuma “Attīrīša-
nas iekārtas” Dunavas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils no-
vada pašvaldībai piederošajam nekustamam īpašumam 
“Attīrīšanas iekārtas” Dunavas pagastā (kad. nr. 5654 001 
0227), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,5495 ha platībā. 
Noteikt īpašuma sākumcenu EUR 1820. Apstiprināt īpašu-
ma izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.67: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa 
Aldaunes iela 2-21 Brodos, Ābeļu pagastā novērtēša-
nu un tirgus vērtības noteikšanu

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegša-
nas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma dzīvokļa 
Aldaunes iela 2-21 Brodos novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.68: Par nekustamā īpašuma Dunavas 
pagastā atsavināšanu

Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kastaņi”-6, 

Dunavā zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības 
vārda.

LĒMUMS Nr.69: Par nekustamā īpašuma dzīvokļa 
“Salnas”-12 Dubultos, Kalna pagastā atsavināšanu un 
nosacītās cenas apstiprināšanu 

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli “Salnas”-12 
Dubultos (kad. nr. 5666 900 0005), Zemgales rajona tie-
sas Kalna pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.232 12, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr.12 70,2 m2 platībā, kopīpašuma 
domājamās daļās (702/9414) no būves (kadastra apzī-
mējums 5666 006 0192 001) un kopīpašuma domājamās 
daļās (702/9414) no zemes (kadastra apzīmējums 5666 
006 0192), par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma nosacīto cenu EUR 605,74. Rakstveidā piedāvāt pirkt 
nekustamo īpašumu G.A. un personas ģimenes locekļiem 
par nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.70: Par īres tiesību piešķiršanu (“Tū-
jas”-3, Dunava)

Piešķirt īres tiesības R.M. uz dzīvokli pēc adreses “Tū-
jas”-3 Dunavā (dzīvokļa kopējā platība 49,20 m2), ar kad. 
apz. 5654 004 0268 001 002, uz vienu gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. R.M. viena mēneša laikā no 
lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 
līgumu.

LĒMUMS Nr.71: Par īres tiesību piešķiršanu (dzī-
voklis Sila iela 1-21, Zasa)

Piešķirt īres tiesības R.T. uz dzīvokli Sila ielā 1-21 Zasā 
(dzīvokļa kopējā platība 72,50 m2), ar apz. kad. 5698 001 
0291 001 021) uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā. R.T. viena mēneša laikā no lēmuma saņem-
šanas dienas noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.72: Par īres tiesību piešķiršanu (“Smil-
gas”, Vandāni)

Piešķirt īres tiesības S.T. uz dzīvojamām telpām “Smil-
gas” Vandānos. S.T. viena mēneša laikā no lēmuma sa-
ņemšanas dienas noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.73: Par īres tiesību piešķiršanu speciā-
listam (dzīvoklis “Vārpas” - 2, Vandāni)

Piešķirt īres tiesības A.Č. uz dzīvokli pēc adreses “Vār-
pas”-2 Vandānos kā palīdzību speciālistam nodrošināša-
nai ar dzīvojamo telpu noslēdzot īres līgumu uz darba 
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. A.Č. 
viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas nos-
lēgt dzīvojamās telpas īres līgumu.

LĒMUMS Nr.74: Par zemes domājamās daļas nodo-
šanu īpašumā bez atlīdzības (“Akācijas”-3, Dunava)

Nodot I.V. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mā-
jai “Akācijas” piesaistītā zemesgabala (kad. apz. 5654 004 
0270) dzīvoklim Nr.3 (telpu grupas kad. apz. 5654 004 
0270 001 003) piekrītošās 440/5376 domājamās daļas no 
ēkai piesaistītā zemes gabala un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.75-79: Par atļaujas izsniegšanu zvejai 
Daugavā ar murdu

Atļaut V.M., R.V., A.E., J.M..A.R. zvejot ar vienu murdu, 
kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 
metriem Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā, pašpatē-
riņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt katrai personai 
gada zvejas tiesību nomu EUR 14,23, ieskaitot to Jēkab-
pils novada pašvaldības speciālā budžeta kontā. Noteikt, 
ka zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas 
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgums un personas ir reģistrējušās Valsts vides 
dienestā.

LĒMUMS Nr.80: Par grozījumiem nedzīvojamo 
telpu nomas līgumā (“Kastaņi” – 2, Dunava, Dunavas 
pagasts)

Veikt grozījumus 2000. gada 11. janvārī noslēgtajā ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumā ar VAS “Latvijas Pasts” par 
nedzīvojamo telpu nomu Dunavā. Iznomāt VAS “Latvijas 
Pasts” telpas nekustamajā īpašumā “Kastaņi” – 2, Dunavā 

līdz 2024.gada 31.decembrim. Iznomātā platība kopā – 
34,1 m2. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 0,20 EUR/
m² bez PVN mēnesī, kas kopā par iznomāto platību sastā-
da EUR 6,82 bez PVN mēnesī. Noteikt nomnieka pienāku-
mu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.81: Par Ābeļu pagasta pārvaldes un 
Zasas pagasta pārvaldes sniegtajiem tehnikas pakal-
pojumiem

Izslēgt no pašvaldības maksas pakalpojumu saraksta 
pakalpojumus, kas neatbilst pašvaldību autonomajām 
funkcijām un rada risku konkurences kropļošanā Konku-
rences likuma izpratnē: traktortehnikas pakalpojumus 
Ābeļu pagastā: traktora Belarus MTZ 82.1 pakalpojumus 
ar agregātiem un piekabēm; traktortehnikas pakalpo-
jumus Zasas pagastā: traktora MTZ-80 pakalpojumus ar 
agregātiem un piekabēm; traktora T-150 K pakalpojumus 
sniega tīrīšanā; autobusa Mercedes Benz Ābeļu pagastā 
un Ford Transit Zasas pagastā pakalpojumus. Atzīt par 
spēku zaudējušiem Jēkabpils novada domes 2013. gada 
19. septembra sēdes lēmuma Nr.302 2.punkta 2.1., 2.2., 
2.3., 2.5. un 2.6.apakšpunktus.

LĒMUMS Nr.82: Par maksas pakalpojumiem Jē-
kabpils novada pagastu pārvaldēs

Izslēgt no pašvaldības maksas pakalpojumu saraksta 
pakalpojumus, kas neatbilst pašvaldību autonomajām 
funkcijām un rada risku konkurences kropļošanā Konku-
rences likuma izpratnē: Jēkabpils novada pašvaldības ko-
munālās saimniecības speciālistu maksas pakalpojumus. 
Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils novada domes 2013. 
gada 19. septembra sēdes lēmuma Nr.302 1.punktu.

LĒMUMS Nr.83: Par Dignājas pamatskolas maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Apstiprināt Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas 
sniegto pakalpojumu sarakstu un to cenrādi atbilstoši 
pielikumam. Atzīt par spēku zaudējušiem 2017. gada 23. 
februāra Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.73 (proto-
kols Nr.3, 41.punkts) “Par telpu nomas maksu Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs” 2.punktu. Lēmums stājas spē-
kā ar 2020.gada 1.martu.

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS JĒKABPILS NOVA-
DA DIGNĀJAS PAMATSKOLĀ

Nr. 
p.k.

Pakalpojuma 

veids
Mērvienība

Cena 

bez PVN 

(euro)

PVN 

(euro)

Cena 

ar 

PVN 

(euro)

Telpu noma pamatskolas ēkā

1.1.

Pamatskolas 

mācību telpas 

(par vienu telpu 

ar platību līdz 

50 m2)

stunda 5,20 1,09 6,29

1.2.
Pamatskolas 

zāle 91,4 m2
stunda 4,95 1,04 5,99

1.3.

Pamatskolas 

ēkas noma 

nometnēm 

(nomājot vairāk 

par 75 % no 

849,9 m2)

m2/diennaktī 0,15 0,03 0,18

Pamatskolas sporta laukuma noma

2.1.

Sporta laukums 

0,58 ha grupu 

nodarbībām

stunda 3,80 0,80 4,60

Pamatskolas direktoram, saskaņojot ar novada paš-
valdības izpilddirektoru, ir tiesības dalībai cenu aptaujās 
un iepirkumos par telpu nomu nometnēm, izvērtēt tirgus 
konjunktūru un noteikt līdz 20 % palielinātu vai samazi-
nātu nomas maksu.  Cenrādis stājas spēkā ar 2020.gada 
1.martu.

LĒMUMS Nr.84: Par Jēkabpils novada domes 
24.05.2018. noteikumi “Jēkabpils novada pašvaldī-
bas atbalsts biedrībām un nodibinājumiem” atcel-
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šanu
Atcelt Jēkabpils novada domes 2018.gada 24.maija 

noteikumus “Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts bied-
rībām un nodibinājumiem”. Izveidot darba grupu jaunu 
noteikumu izstrādei līdz 2020.gada 16.martam.

LĒMUMS Nr.85: Par biznesa ideju konkursa “At-
balsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” noli-
kuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Apstiprināt biznesa ideju konkursa ”Atbalsts uzņēmēj-
darbībai Jēkabpils novadā 2020” nolikumu un vērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Domes deputāti Reinis Balodis, 
Mārtiņš Līcis, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Li-
gita Pētersone, teritoriālās plānošanas speciāliste Gunda 
Cērmūkša, projektu speciāliste Līva Stašule.

LĒMUMS Nr.86: Par Jēkabpils novada 2020.gada 
NVO un Iedzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa noliku-
ma apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Ie-
dzīvotāju grupu iniciatīvu konkursa nolikumu.

LĒMUMS Nr.87: Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību

Deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai Jēkabpils nova-
da pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu – Jēkab-
pils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvo-
jošiem izglītojamajiem sniegt pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasī-
bām. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar uz 1 gadu.

LĒMUMS Nr.88: Par Dignājas pamatskolas pirms-
skolas izglītības programmu īstenošanas vietu

Pārtraukt ar 2020. gada 29. maiju Dignājas pamatskolā 
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un pamatiz-
glītības 1.posma (1.-4.klase) programmu īstenošanu adre-
sē: “Dunavas skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5216. Uzdot Dignājas pamatskolas direktorei 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termi-

ņā informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības 
iestādes skolotājus un darbiniekus par lēmuma 1.punktā 
noteikto.

LĒMUMS Nr.89: Par 2020.gada atklāta projektu 
konkursa nolikuma “Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” un komisijas apstiprināšanu

Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” nolikumu un vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā: izpilddirektore Gunta Dimitrijeva, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, projektu speciāliste Līva 
Stašule.

LĒMUMS Nr.90: Par Jēkabpils novada izglītības, 
kultūras un sporta konsultatīvās darba grupas sastā-
vu

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības, kultūras un 
sporta konsultatīvo darba grupu 12 locekļu sastāvā: Inta 
Tomāne – Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece, Anas-
tasija Krasutina – jaunatnes lietu speciāliste, Līga Lācīte 
– Leimaņu bibliotēkas vadītāja, Ilona Kantāne – Rubeņu 
pamatskolas direktore, Endija Urbāne – Sēlijas prasmju 
muzeja vadītāja, Anda Ķiploka – Izglītības pārvaldes vadī-
tāja, Anda Svarāne – biedrība “Sēļu pūrs”, Ieva Jātniece – 
biedrība “Ūdenszīmes”, Juris Gaigals – Ābeļu pamatskolas 
direktors, Dace Grigorjeva – Dignājas bibliotēkas vadītāja, 
Laura Aišpure – Kultūras pārvaldes vadītāja, Arnita Pore – 
Zasas vidusskolas direktore.

LĒMUMS Nr.91: Par domes priekšsēdētāja dalību 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Krieviju

Komandēt Jēkabpils novada domes priekšsēdētā-
ju Aivaru Vanagu dalībai pieredzes apmaiņas vizītē uz 
Pleskavu, Krievijā no 2020.gada 23.marta līdz 2020.gada 
25.martam. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā 
domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes 

priekšsēdētāja vietniecei Anitai Lemakai.
LĒMUMS Nr.92: Par Sēlijas prasmju muzeja snieg-

tajiem pakalpojumiem un izmaiņām Kultūras pārval-
des maksas pakalpojumu cenrādī

Papildināt Jēkabpils novada Maksas pakalpojumu 
cenrādi Jēkabpils novada Kultūras pārvaldē ar 7.punktu 
sekojošā redakcijā:

“7. Sēlijas prasmju muzeja pedagoģiskās un izzinošās 
programmas:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids
Mērvie-

nība

Cena 
bez 
PVN 

(euro)

PVN 
21 % 

(euro)

Cena 
ar PVN 
(euro)

1.

Muzejpedago-
ģiskā nodarbība 
“Sēlijas prasmju          

iepazīšana. Sēlijas 
prasmju muzeja 

pastāvīgās ekspo-
zīcijas apskate ar 
uzdevumiem”, 
mērķauditorija 

skolēni: 4.-9.
klase*, grupā līdz 25 

cilvēkiem

līdz 1 
stun-

dai 
9,92 2,08 12,00

2.

Izzinoša nodarbība 
“Izdzīvo Zasas mui-

žas parka leģendas”, 
mērķauditorija 

skolēni: 3.-9.klase*, 
grupā līdz 25 

cilvēkiem

līdz 1 
stun-

dai
12,40 2,60 15,00

* pakalpojums var tikt nodrošināts citai mērķauditori-
jai.”.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldī-
bu”, sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēžu 
protokola veica K.Sēlis

Pavasarīga rosība Jēkabpils novada mazo 
uzņēmēju un tūrisma pakalpojumu sniedzēju vidū

Februāra otrā puse pilna labiem jaunumiem 
un notikumiem, kas tiešā veidā skar novada 
uzņēmējdarbības vidi. Vispirms – 19.februārī 
apmeklējām Aizkraukles uzņēmējdarbības 
atbalsta centra informatīvo pasākumu, kurā 
uzzinājām par šī gada labajām iespējām ap-
meklēt dažādus uzņēmējdarbības veicināša-
nas pasākumus Zemgalē.

Zemgales plānošanas reģiona pārstāve 
Mairita Pauliņa izstāstīja gan par šī gada iespē-
jām piedalīties nu jau 2. Zemgales dienā Rīgas 
Centrāltirgū (16.maijā), gan par iespējām, kā-
das ZPR piedāvā dalībai Zemgales uzņēmēju 
dienās Jelgavā, kas notiks š.g. 24.-25.aprilī. 
Šogad uzņēmējiem būs arī iespēja dažādām 
mācībām un pieredzes braucieniem ar mērķi 
iepazīt Krievijas tirgus īpatnības un pieprasīju-
mu, lai varam ar šo lielo kaimiņvalsti saprasties 

labāk un produktīvāk.
Tāpat, kā jau pēdējos gados ierasts, noteikti 

piedalīsimies arī Pārnovadu uzņēmēju dienās 
Aizkrauklē 3.-4.aprīlī.

Taču, lai kustība notiktu ne tikai uz āru, bet 
arī iekšienē, 20.februārī amatniecības centrā 
Rūme biju aicinājusi novada tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējus uz pirmo tikšanos, kuras laikā 
visai brīvā gaisotnē apspriedām neliela tūris-
ma maršruta izstrādi novada robežās. Pagai-
dām šī doma vēl krietni apaudzējama ar infor-
māciju, nepieciešams nopietns darbs gan pie 
šāda maršruta kopējas koncepcijas izstrādes, 
gan paša maršruta izstrādes, taču tikšanās lai-
kā bija ļoti jūtams, ka mūsu cilvēki ir atvērti gan 
iekšējam dialogam vienam ar otru, gan gatavi 
uzņemties lielo atbildību, kāda tā neizbēgami 
ir, ja nodarbojies ar tik sarežģītu lietu kā tūrims.

Arī pašnodarbinātajiem februāris ļoti izde-
vies – 2 dienas Rūmē notika grāmatvedības 
stundas pašnodarbinātajiem. Kāpēc pašno-
darbinātajiem? Tāpēc, ka liela daļa mūsu amat-
nieku ir pašnodarbinātā nodokļu maksātāja 
statusā, pirmkārt. Otrkārt – kā visur, jāsāk ar 
mazumiņu, lai vēlāk nebaidītos augt. Treškārt 
– nodokļu pārmaiņas pēdējos 2 gados ir ie-
vērojamākās tieši šim saimnieciskās darbības 
veidam.

27.februāra grāmatvedības kursus laipni 

piekrita papaildināt arī Edgars Mekšs no AL-
TUM, lai pastāstītu par finanšu pratību un – ko 
un kā ALTUM var palīdzēt lauku uzņēmējiem, 
lai realizētu savas idejas vai attīstītu jau esošu 
biznesu.

Paldies ikvienam, kas atsaucās uz aicināju-
mu piedalīties tūrisma maršruta izstrādes pašā 
sākumā, kā arī tiem, kas apmeklēja grāmatve-
dības stundas!

Attiecībā uz uzņēmēju pasākumiem Cen-
trāltirgū, Aizkrauklē un Jelgavā (sk.augstāk), 
lūdzu pieteikties tos, kas vēlas piedalīties, jo, 
iespējams, ka esmu kādu vēl piemirsusi apzi-
ņot. Visos pasākumos vietas/dalības maksu 
sedz Zemgales plānošanas reģions, savukārt 
transporta ziņā varam paļauties uz novada 
pašvaldības atbalstu. No mums pašiem vajag 
tikai vēlēšanos sevi parādīt un, protams, go-
dam pārstāvēt savu novadu.

Lai saulains, bagāts un darbīgs pavasaris!

Daina Alužāne,
Jēkabpils novada amatniecības centra 

Rūme koordinatore, 
uzņēmējdarbības konsultante

Tel 22335439; e-pasts 
daina.aluzane@gmail.com

K.Sēļa foto
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Informācija 
uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem

Var sākt aizpildīt platību maksājumu 
provizorisko iesniegumu

No šā gada 14. februāra ikviens lauksaim-
nieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā 
platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju 
Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo 
reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu 
aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlai-
cīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un 
citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādī-
ta kā “Provizoriskais iesniegums”.

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus 
varēs no 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar samazinā-
juma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 
15. jūnijam. Aprīļa mēnesī dienests organizēs 
izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt 
platību maksājumu iesniegumus elektroniski 
tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams at-
balsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks 
publicēta dienesta mājaslapā. 

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosa-
cījumos 2020. gada platību maksājumu sezonā 
nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties 
saistības tikai aktivitātē "Bioloģiskās daudzvei-
dības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pa-
sākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet 
var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.

Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku pre-
cizēšana, to vēl var izdarīt līdz 1. aprīlim. Plašāku 
informāciju var lasīt LAD mājaslapā. 

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba 
dienās no plkst. 7.00 līdz 20.00

Lauku atbalsta dienests no 2020. gada 2. 
marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. 
Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar 
klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 
67095000 ārpus standarta laika - no plkst. 7.00 
līdz plkst. 20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaid-
rajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo 
nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mež-
saimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās 
saimniecībās un uzņēmumos.

Lauku atbalsta dienests

tehniskās apskates grafiks traktortehnikai 2020. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra at-

gādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktor-
tehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuz-
rāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas re-
ģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegta-

jiem pakalpojumiem varēs samaksāt pirms 
pakalpojuma saņemšanas un   TIKAI ar bez-
skaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29127108, 25639642 vai www.
vtua.gov.lv

2020. gada traktortehnikas un tās piekab-
ju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki 
un vietas

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Jēkabpils 
novads

Ābeļu 22.04. 10:30 21.05. 10:30 Pumpuru ferma

Dignājas 22.04. 11:30 21.05. 11:30 Vandāni, 
“Sprīdītis”

Dunavas
22.04. 12:00 21.05. 12:30 Sudrabkalns, 

“Klēts”

22.04. 13:00     ZS “Rītausmas” , 
Dunava

Rubenes

24.04. 11:30 22.05. 11:30 Kaldabruņa, 
“Darbnīcas”

24.04. 10:00 22.05. 10:00 Rubeņi, “Pasta 
nodaļa”

24.04. 09:00 22.05. 09:00 Slate, “Vairogi”

Zasas 15.04. 11:30 13.05 12:30 Zasa, “Stabiņi”

Leimaņu
    13.05 13:30 Mežgale, “Celme-

nieki”

15.04. 12:30 13.05 11:30 Leimaņi, “Leimaņu 
tautas nams”

Kalna
15.04. 10:30 13.05 10:30 Vidsala, “Silāres”

08.04. 10:30 08.05. 09:00 Dubulti, 
“Straumītes”

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina 
konkursu “atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2020”

Jēkabpils novada dome 
2020. gada 27. februārī 
pieņēma lēmumu Nr.85 
(protokols Nr.3) par bizne-
sa ideju “Atbalsts uzņēmēj-
darbībai Jēkabpils novadā 
2020” konkursa nolikuma 
apstiprināšanu. Konkursa 
mērķis ir veicināt uzņēmēj-
darbības vides, kas nav 
saistīta ar tradicionālo lauk-
saimniecību un mežsaim-
niecību, attīstību novadā, 
jaunu darbavietu radīšanu, 

jaunu preču un/vai 
pakalpojumu vei-
došanu. Konkursa 
īstenošanai kopējais 
paredzētais finansē-
jums ir līdz 8000,00 
EUR.

Ikviens esošais vai 
topošais Jēkabpils 
novada uzņēmējs – 
biznesa ieceres au-
tors, kura juridiskā 

adrese ir Jēkabpils novadā, 
var pieteikt savu ideju kon-
kursam, rūpīgi aprakstot 
biznesa plāna ieviešanu, 
ražošanas procesu, uzņē-
mējdarbības mārketinga 
aktivitātes un ieskicējot uz-
ņēmējdarbības noieta tirgu, 
unikalitāti vai novatorismu. 
Pašvaldības līdzfinansē-
jums (80% ) vienam Projek-
tam   nepārsniedz 2665,00 
EUR no kopējām Projekta 

attiecināmajām izmaksām, 
Personas līdzfinansējums 
Projektā ir 20 % apmērā no 
kopējām attiecināmajām iz-
maksām.

Konkursa Nolikumu, pie-
teikuma veidlapu, kā arī 
informāciju par konkursa 
norisi un konsultācijas var 
saņemt pie atbildīgā spe-
ciālista par uzņēmējdar-
bību amatniecības centrā 
“Rūme”, Zasas pagastā (Dai-
na Alužāne, tel. 22335439).

Konkursa Nolikums un 
pieteikuma veidlapas at-
rodamas Jēkabpils novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv , 
sadaļā "Lauksaimniekiem 
un uzņēmējiem/Projektu 
konkursi".

Jēkabpils novada 
pašvaldība

Pasažieru 
ievērībai!

No 2020. gada 16. marta līdz rīkojuma 
atcelšanai autobusi kursēs 
pēc skolēnu brīvdienu grafika.

Lūdzam par braucienu sabiedriskajā trans-
portā laicīgi sagatavot un norēķināties ar 

precīzu naudu.
Pirmās 2 sēdvietu rindas 

autobusā neizmantot!
Cienījamie pasažieri, lūdzam izvērtēt nepiecie-
šamību izmantot sabiedrisko transportu!

Tālr.65237730, 29182383.
SIA “Jēkabpils autobusu parks” 
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Piedalies Jēkabpils novada 2020. gada NVO un Iedzīvotāju 
grupu iniciatīvu konkursā!

Izsludināts Jēkabpils novada 2020. gada 
iedzīvotāju iniciatīvu konkurss! Konkursā 
var piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas 
projekta ietvaros plāno veikt darbību Jēkab-
pils novada teritorijā, un iedzīvotāju iniciatī-

vu grupas, kuru sastāvā ir Jēkabpils novadā 
deklarēti iedzīvotāji (ne mazāk kā 3 dalībnie-
ki), kuras projektu plāno īstenot Jēkabpils 
novadā un ir savākušas vismaz 20 pilngadī-
gu novada iedzīvotāju parakstus (ieskaitot 
grupas locekļus) par iniciatīvas atbalstu. Vie-
nam projektam pieejamais līdzfinansējums 
no pašvaldības ir līdz 700 eiro. Kopējā kon-
kursam atvēlētā summa – 7000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:
– novada kultūrvēsturiskā mantojuma iz-

zināšana, saglabāšana un interpretācija/no-
došana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā 
veidā,

– novada tēla popularizēšana, izmantojot 
netradicionālas metodes,

– mūžizglītības pasākumu īstenošana vie-
tējai sabiedrībai,

– publiskās ārtelpas labiekārtošana,
– iedzīvotāju izglītošana ar vidi saistītos 

jautājumos,
taču atbalstu var saņemt arī projekti citās 

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

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2020. 
gada 2. līdz 30. martam. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veid-
lapas atrodamas Jēkabpils novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv.

Jēkabpils novada pašvaldība

aizvadīta Jēkabpils apriņķa vokālo 
ansambļu skate Jēkabpils tautas namā

28. februārī Jēkabpils tautas namā notika 
vokālo ansambļu skate, kuru rīkoja Jēkabpils 
novada kultūras pārvalde sadarbībā ar Aknīs-
tes, Krustpils, Salas, Viesītes novadiem, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils apriņķa 
koru virsdiriģenti Agitu Ikaunieci-Rimšēviču. 
Skates mērķis - nodrošināt vokālo ansambļu 
muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, apzināt 
kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, 
veicināt kolektīvu māksliniecisko un profesio-
nālo izaugsmi. Skates programma šogad bija 
brīva, kopējais uzstāšanās laiks katram ko-
lektīvam - līdz 10 minūtēm, izņemot senioru 
vokālos ansambļus, kuri vadījās pēc III Latvijas 
senioru vokālo ansambļu konkursa nolikuma.

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: 
senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais 
ansamblis, jauktais vokālais ansamblis. Skatē 
piedalījās 2 vokālie ansambļi no Aknīstes nova-
da, 4 vokālie ansambļi no Jēkabpils novada, 3 
vokālie ansambļi no Krustpils novada, 2 vokālie 
ansambļi no Salas novada, 2 vokālie ansamb-
lis no Viesītes novada, 2 vokālie ansambļi no 
Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama, 1 
vokālais ansamblis no Neretas novada, kopā 16 
kolektīvi.

Žūrijas sastāvā - kordiriģente, Latviešu Vis-
pārējo Dziesmu svētku virsdiriģente, Jēkabpils 

apriņķa koru virsdiriģente Agita Ikauniece-
Rimšēviča, mūzikas pedagoģe, koru “Unda” 
un “Ritums” diriģente, vokālo grupu vadītāja 
Sandra Bondare, mūziķis, komponists Aigars 
Godiņš.

Vērtējot katra kolektīva sniegumu, žūrija 
balstījās uz šādiem kritērijiem - mākslinieciskais 
sniegums, tehniskais sniegums, vokālā kultūra, 
stila izjūta un ansambļa kopiespaids. Katru kri-
tēriju vērtēja atsevišķi, piešķirot punktus.

Visi kolektīvi ieguva vērtējumā no 40 līdz 44 
punktiem - I pakāpi.

Skatē Jēkabpils novadu pārstāvēja Ābeļu 
tautas nama jauktais vokālais ansamblis “To-
mēr” un sieviešu vokālais ansamblis “Elēģi-
ja” (vadītāja Anita Gavare), Rubenes kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna” 
un jauktais vokālais ansamblis “Ā‘re” (vadītāja 
Sandra Radiņa).

Visi kolektīvi saņēma Diplomus, un vadītāji 
tikās ar žūriju, lai izrunātu aktuālo turpmākajam 
darbam.

Paldies par ieguldīto darbu! Lai veiksme tā-
lāk darboties, prieks būt kopā un prieks par to, 
ko darāt!

Inta Tomāne, Jēkabpils novada 
kultūras pārvaldes vadītājas 
vietniece metodiskajā darbā

tikšanās ar karjeras 
konsultanti rubeņu 
pamatskolā

24.02.2020. Rubeņu pamatskolā 7.-9. 
klases skolēniem notika tikšanās ar Dau-
gavpils būvniecības tehnikuma karjeras 
konsultanti Lindu Pūdāni, lai iepazītos ar 
karjeras iespējām būvniecības un ar to 
saistītajās nozarēs. Izglītojamie iepazinās 
ar tādām profesijām kā ēku būvtehniķis, 
apdares darbu tehniķis, inženierkomuni-
kāciju tehniķis, namu pārvaldnieks, ceļu 
būvtehniķis, mērniecības tehniķis, ainavu 
būvtehniķis u.c. Tika pārrunāta atšķirība 
starp mācībām tehnikumā un vidusskolā, 
iepazīšanās ar līmeņu kvalifikācijām un 
nepieciešamo izglītību dažādiem būv-
niecības amatiem. Kopīgi tika secinātas 
karjeras iespējas un interesējošās profe-
sijas, nākotnes plāni un iepazīstināšana ar 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma pie-
dāvātajām programmām 2020./2021.m.g. 
Sarunas par nepieciešamajiem mācību 
priekšmetiem, kuriem ir jāpievērš liela 
uzmanība, ja ir interese par būvniecības 
nozari. Skolēni tika uzaicināti apmeklēt 
Atvērto durvju dienas 2.un 3. aprīlī, lai klā-
tienē iepazītu profesijas un mācību vidi.

Paldies L. Pūdānei par interesanto no-
darbību!

Rubeņu pamatskolas 
pedagogs karjeras 

konsultants: S. Jasāne
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Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz kom-
ponistā, otrreiz – atskaņotājā, trešo reiz – 
apmeklētāju sirdīs. /D. Kabaļevskis/

Š. g. 7. februārī Viesītes Kultūras pilī 
caur gadskārtu miju un latviešu tradīcijām 
tika ieskandināti XII Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki, kuri notiks no 
2020. gada 6. līdz 12. jūlijam Rīgā. Pasāku-
mu organizēja Jēkabpils novada Izglītības 
pārvalde, vadīja atsaucīgie, smaidīgie Sa-
las novada Salas vidusskolas skolēni Linda 
un Oto.

Koncerta dalībniekus un klātesošos 
uzrunāja Viesītes novada domes priekšsē-

dētājs Alfons Žuks, Salas novada Salas vi-
dusskolas direktore Sanita Madalāne, Ak-
nīstes novada Aknīstes bērnu un jauniešu 
centra direktore Evija Ķiķēna un Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Va-
nags. Uzmundrinājuma vārdos skanēja 
lepnums par dalībnieku panākumiem, 
atmiņas par personīgo pieredzi Dziesmu 
svētkos, vēlējumi veiksmīgi piedalīties 
skates, kurās tradicionāli tiek pārbaudīta 
koprepertuāra apguve.

Koncertā piedalījās Viesītes, Aknīstes, 
Jēkabpils, Salas, Krustpils novadu deju ko-
lektīvi, kori un ansamblis.

Jēkabpils novadu pārstāvēja Zasas vi-

dusskolas 3.-4. B grupas deju kolektīvs 
“Dzirnupīte” (vadītāja Daiga Ģeidāne) un 
Ābeļu pamatskolas 3.-6. klašu deju kolek-
tīvs “Žiperi”(vadītāja Ieva Lāčplēse).

Pasākuma dalībnieki un viesi caur 
dziesmu skanīgumu un deju soļu ritmis-
kumu iepazina latviešu kultūras vērtības 
un simbolus, satikās vienotības apziņā un 
individuālajā identitātē.

Noslēgumā Jēkabpils novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka teica pa-
teicības vārdus dalībniekiem, kolektīvu 
vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem, 
Viesītes Kultūras pils darbiniekiem par 
emocionālā koncerta sagatavošanu un 
organizēšanu, kā arī pasniedza diplomus.

Ikviens no mums sirdī sajuta kaut ne-
lielu daļiņu no kopības ar tautu, dziesmu, 
deju, ikvienam no mums kaut nedaudz ir 
jāiegulda arī sava darba un atbildības, lai 
šie svētki notiktu un paliktu atmiņā.

Paldies par koncerta veidošanu kon-
taktpersonām kultūrizglītības jomā Vie-
sītes, Salas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes 
pašvaldību apvienībā: Salas vidusskolas 
pedagoģei Ilzei Gaidelei un Viesītes vidus-
skolas pedagogam Andrim Kivleniekam.

Rainelda Muižniece
Izglītības pārvaldes speciāliste 

izglītības jautājumos
A.Tiltiņa foto

noticis Xii latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku ieskaņas koncerts

“Ēnu diena 2020” Jēkabpils novada pašvaldībā

Šī gada 12. februārī visā Latvijā norisi-
nājās Junior Achievement Latvia organi-
zētais karjeras izglītības pasākums skolu 
jauniešiem – ĒNU DIENA.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu 
izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, pa-
līdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu 
karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes 
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba 
tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba 
iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīsta-
mību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Jēkabpils novada pašvaldība piedāvāja 
ēnotājiem iesaistīties pašvaldības darba 
procesā un ēnot vairākus darbiniekus. 
Iespēja ēnot bija pašvaldības izpilddirek-
tori, Kultūras pārvaldes vadītāju, kultūras 
pasākumu organizatori, informācijas un 

sabiedrisko attiecību speciālistu, mākslas 
keramiķi, kā arī sporta pasākumu organi-
zatori. Kopā darbiniekus ēnot pieteicās 
4 jaunieši – 2 meitenes no Varakļāniem, 
meitene no Dignājas, kura mācās Rīgā, kā 
arī puisis no Zasas. Meitenes no Varakļā-
niem izmēģināja savas prasmes “Rūmē”, 
veidojot māla traukus. Zasas jaunietis, 
savukārt, devās braucienā pa Jēkabpils 
novadu, iemēģināja prasmes fotogrāfijas 
mākslā, kā arī iepazina informācijas apri-

tes procesus novadā. Dignājas meitene 
ģenerēja idejas jaunam pasākumam, kas 
paredzēts jauniešu mērķauditorijai, kā arī 
aktīvi piedalījās kultūras pasākumu orga-
nizatora ikdienas pienākumu veikšanā.

Paldies ēnotājiem par vēlmi iesaistīties 
un ēnu devējiem par piedāvāto iespēju!

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada jaunatnes

 lietu speciāliste



2020. gada 19. marts10 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Sintijas, cilvēka, kas pārvietojas ratiņkrēslā, 
moto – "Ja varu es, tad vari arī tu!". Un tas li-
cis aizdomāties par lietām, ko gan iespējams 
paveikt. Protams, ieguvums bijis arī sadrau-
dzēšanās un kontaktu gūšana no līdzīgi do-
mājošajiem. Jau sākta sadarbība, un iespē-
jams, ka taps arī kāds pašu veidots projekts. 

Bet tikmēr savus nemanāmos projektiņus 
īsteno gan skolas, gan arī pirmsskolas gru-
pas Brodos audzēkņi. Kopā ar skolotājām 
tiek sētas sēkliņas vai stādīti augi un vērots, 
kā tie aug. Un par šo augšanu priecājas ne 
tikai paši bērni, bet arī viņu vecāki. 

Kā tas nonāk?
27. februārī, lai iepazītu, kā datorā rakstīts 

vārds nonāk uz papīta, 7. klases audzēkņi ar 
skolotāju Vilni Stūrīti devās uz izdevniecību 
"Erante", kur redzēja procesu, kāds nepiecie-
šams no avīzes nodošanas drukāšanai līdz 
pat locīšanai pa lapām un "sakomplektēša-
nai". Bērni uzzināja arī par dažādiem papīra 
veidiem un to pielietojumu. Rezumējums? 
Ļoti interesanti; ne jau katru dienu redzēsi, 
kā top avīzes, kas mājās atrodamas!

dignājas pamatskolēni dodas mācību ekskursijā

2020. gada 27. februārī mēs, 
Dignājas pamatskolas 7.-9. kla-
ses skolēni, kopā ar audzināta-

jām devāmies mācību ekskursijā 
uz Vidusdaugavas televīziju, kur 
iepazināmies ar TV žurnālista, 
diktora, operatora un video 
montētāja profesijām. Mums 
tika dota iespēja iejusties TV 
diktora lomā, lasot jau iepriekš 
sagatavotu tekstu par kādu ne-
sen notikušu notikumu. Pēc tam 
video montētājs visu samontēja, 
un mēs varējām noklausīties, kā 
mums ir veicies. Visiem tas ļoti 
patika. Dažiem no mums pat labi 
izdevās paveikt šo uzdevumu. 
Ekskursijas laikā arī saņēmām at-
bildes uz mums interesējošiem 
jautājumiem.

Nākamais apskates objekts 
bija drukas un reklāmas studija 
“Vērtīgs”. Šeit mums pastāstīja 
par šī uzņēmuma darbu un ra-
žotni. Redzējām dažādas iekār-
tas darba procesā. Tas bija ļoti 
interesanti. Mums bija liela inte-
rese par mašīnām, kuras apdru-
kā, iespiež, iepako un apgriež 
produkciju. Drukā ne tikai uz pa-
pīra, bet arī uz auduma, izgatavo 
uzlīmes un dažādus suvenīrus.

Visi kopā nofotografējāmies 
un redzējām, kā, izmantojot 
mūsu kopbildi, tiek izveidots 
un izdrukāts lielais kalendārs. 
Šo kalendāru katrs no mums 

saņēma kā piemiņu no viesoša-
nās drukas un reklāmas studijā 
“Vērtīgs”.

Rezumējot visu šajā dienā 
redzēto un dzirdēto, varam dro-
ši apgalvot, ka katrā darbā un 
profesijā ir kaut kas interesants. 
Pasākums mums deva iespēju 
gūt priekšstatu un jaunas zinā-
šanas par TV žurnālista, diktora, 
video montētāja un uzņēmēja 
profesijām.

Dignājas pamatskolas 9. 
klases skolēni Z.Sinkeviča, 

I.Pavlovska, D.Loginovs

Ar zināšanām, talantu un, protams, mīlestību!

Kas jauns Ābeļu pamatskolā?
Pedagoga mīlestība pret savu darbu un 

zināšanas, kā arī talants spēj attīstīt bērnos 
gan alkas pēc zināšanām, gan atraisīt talan-
tus, kas, iespējams, bērnos snaudušas, gan 
arī spēju iemīlēt un mīlēt. Iemīlēt un mīlēt 
tiekšanos pēc aizvien jaunām zināšanām, 
apzināt un dzīves jomu un attīstīt talantu, 
kas varbūt kļūs par profesiju un sniegs gan-
darījumu gan pašam darītājam, gan līdzcil-
vēkiem. Tie ir vārdi, kas nāk prātā, domājot 
par šeit pieminēšanas vērtajiem aizvadītā 
mēneša un šā mēneša sākuma notikumiem 
Ābeļu pamatskolas audzēkņu dzīvē. Bet tā 
jau tam būtu jābūt katrā mācību iestādē (un 
ne tikai), vai ne?...

Bet ko daru es?...
6. februārī Ābeļu pamatskolas 8.   klases 

audzēkņi Raivis un Dana Daniela piedalī-
jās starptautiskās programmas "Erasmus+" 
seminārā par iespējām izmantot savu po-
tenciālu, piedaloties dažādos projektos, Pļa-
viņās. Uzzināts vairāk par "Erasmus+" prog-
rammu, radušās pārdomas un idejas savu 
projektu veidošanai. Ļoti iedvesmojošs bijis 

Bērnudārznieki ik dienu vēro, kā aug iesētās puķītes, un dodas arī noskaidrot, kur tās 
tiks stādītas, kad iestāsies siltāks laiks. Arī skolnieki var domāt, kur ko stādīt, jo arī 

skolā stādmateriāls jau paaudzies!

Vienkārši "noskaitīt pantiņu"? Nē!
1. klases skolniece Dita skatuves runas 

konkursā ar Ineses Zanderes dzejoli un 
Zanes Zustes prozas izspēlēšanu (un ne-
vis parastu norunāšanu!) Jēkabpils novada 
domē ieguva deklamētāju augstāko pakāpi, 
un arī 28. februārī Latgales reģiona konkur-
sā, kas norisinājās Jēkabpils BJC, arī guva 
augstākās pakāpes vērtējumu.

"Viņa prot iejusties dažādos tēlos un mo-
dulēt balsi atbilstoši tēliem, kuru runa tiek 
atspoguļota. Tas ir talants!" saka skolotāja 
Vineta Groza, kura Ditu gatavoja konkursam.

Ābeļu skolas dancotāji 4.–5. klašu grupā 
Viesītē skatē saņēmuši I pakāpi un ceļazīmi 
uz  gala skati. Savukārt dziedātāji piedalīju-
šies "Balsu" konkursā.

Uzņem viesus un gūst arī panākumus
Ābeļu pamatskola allaž bijusi viesmīlīga 

sporta pasākumu uzņēmēja.
20. februārī Ābeļu pamatskolā notika 

Skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 
2003.–2006.  gadā dzimušajiem zēniem un 
meitenēm mazo skolu grupā. Zēnu kon-
kurencē uzvaru izcīnīja Zasas vidusskolas 
komanda, bet 2. vieta – Ābeļu pamatskolas 
zēniem. Tāds pats panākums arī meitenēm.

27. februārī Ābeļu pamatskolā notika pē-
dējās Skolēnu sporta spēļu sacensības volej-
bolā, kur sacentās 2007.  gadā dzimušie un 
jaunāki zēni un meitenes mazo skolu grupā. 
Ābeļu pamatskolas zēniem  – 2.  vieta, bet 
meitenēm – uzvara (Ābeļu pamatskola pie-
dalījās ar divām komandām).

4. martā Ābeļu pamatskolā notika Sko-
lēnu sporta spēļu sacensības tautasbumbā 
2008.  gadā dzimušajiem un jaunākiem zē-
niem un meitenēm mazo skolu grupā. Zēnu 
konkurencē Ābeļu pamatskolas komandai 
3. vieta, bet meitenes izcīnīja 2. vietu.

Ābeļu pamatskolas audzēkne Elīna, pār-
stāvot Sēlijas Sporta skolu, Latvijas čempio-
nātā U-14 grupā, 2.  februārī izcīnīja 4. vietu 
24 dalībnieču konkurencē, aizgrūžot 2  kg 
smago lodi 10,70 m.

Ļaujam vaļu pirkstiem un fantāzijai!
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No 10. marta skolas bibliotēkā visiem 
skolēniem aplūkojamajā 4.  klases audzēk-
nas Patrīcijas izdomāto dzīvnieku un stāstu 
varoņu plastilīna veidojumi. Turklāt meite-
ne kopā ar klasesbiedriem parūpējusies par 
to, lai notiktu meistarklases interesentiem. 
Kāds palīdzējis aprēķināt, cik daudz plasti-
līna būs nepieciešams, kāds cits sarunājis 
meistarklašu laikus ar bibliotekāri, vēl kāds... 

Ko lai saka? Visa klase iesaistīta modernajās 
izglītības kompetencēs (protams, ne bez 
skolotāju palīdzības!)...

Vai ievēroji?
Svētais Valentīns Romas impērijā gan 

skaitījās noziedznieks, tomēr viņa savulaik 
paustās tiesības mīlēt atskanējušas līdz pat 
mūsdienām kā Mīlestības dienas svinēšana. 
Ābeļu pamatskolas pašpārvalde šogad rosi-

nāja citus audzēkņus izzināt slavenu mīlas-
pāru biogrāfijas. Nedēļu pirms tam gaiteņos 
izlikta informācija par viņiem, tad noņemta 
un prasītas atbildes. Konkursā piedalījās 
4.–9. klases audzēkņi.

Toties, atzīmējot Starptautisko sieviešu 
dienu, pašpārvaldes puiši bija sagatavojuši 
pārsteiguma dāvanas meitenēm (un arī sko-
lotājām!), kuras skolā ieradušās svārkos vai 
kleitās, tādējādi sievišķības nozīmi sabied-
rībā. Starp citu, Biznesa augstskolas "Turība" 
šogad veiktajā aptaujā 40  % respondentu 
atbildējuši, ka šie svētki ir brīdis, lai sveiktu 
daiļo dzimumu un izceltu sieviešu skaistu-
mu. Nezinu, vai Ābeļu puiši to zina, bet... 
svārki un kleitas savas formas dēļ   spējot 
akumulēt Zemes pozitīvo enerģētiku un pa-
matīgumu, ko pēcāk sieviete nodod saviem 
līdzcilvēkiem, jo pēc savas būtības ir Devēja. 
Bet lielais vairākums skolotāju ir sievietes, 
kas turklāt valkā tieši šos – enerģētiski uzlā-
dējošos – apģērbus!

No Ābeļu pamatskolas 
pedagogu un audzēkņu stāstītā 

publikāciju sagatavoja
Valdis Aleksandrovs

Foto: no skolas audzēkņu 
un pedagogu krājumiem

Ābeļu skolas dancotāji 4.–5. klašu grupā 
skatē Viesītē saņēmuši I pakāpi un ceļazīmi 

uz gala skati.
Ābeļu pamatskolas meiteņu volejbola 

komanda.

zasā izdejots jau astotais sadancis “Pie amora”
Zasas kultūras namā ik gadu februārī 

norisinās sadancis “Pie Amora”. Pasākums 
jau kļuvis par tradīciju, kas pulcē dejotājus 
no tuvākām un tālākām Latvijas malām. 
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadī-
tāja Laura Aišpure stāsta: “Nu jau astoņus 
gadus atpakaļ mūsu kultūras nama jau-
niešu deju kolektīvs “Solis” kopā ar savu 
vadītāju Daigu Ģeidāni iedibināja šo tradī-
ciju – sadanci “Pie Amora”. Nu jau astotais 
gads, kopš mēs kopā ar viesiem svinam 
šos svētkus. Mērķis ir, protams, satikties ar 
draugiem un arī vēl līdz šim nesatiktiem 
deju kolektīviem un parādīt to, cik deja ir 
būtiska un svarīga mūsu tautai.”

Šogad 29. februārī pasākumā piedalījās 
14 tautas deju kolektīvi gan no Jēkabpils 
novada un tuvākajiem novadiem, gan at-
tālākām vietām, piemēram, Ogres, Dvie-
tes un Iršiem. “Šādi pasākumi ir lieliski, 
var iepazīties ar jauniem cilvēkiem,” stās-
ta Ogres tehnikuma deju kolektīva “Solis” 
dejotājs Renārs. “Mums notiek arī deju no-
metnes, kur var atpūsties, izdejoties un ļoti 
labi pavadīt laiku. Šeit esam jau trešo gadu. 
Atmosfēra ir lieliska.” Kolektīva “Solis” de-
jotāja Keita saka: “Dejošana ir kā hobijs. Ie-
pazīstoties ar daudzām Latvijas vietām, var 
iegūt jaunus draugus. Šeit ir lieliski, visi ir 
ļoti draudzīgi.”

Tautas deja ir dzīvesveids daudzās Latvi-
jas ģimenēs, kurās dejotprieks tiek nodots 
no viena tuvinieka otram. Kolektīvu dalīb-
nieku vidū ir daudzi precēti pāri, kuriem 
dejošana ir kopīgs vaļasprieks, arī Meieru 
pāris no Iršu pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Irši”. Līga Meiere stāsta, ka dejot 
viņu pamudinājis vīrs Dzintars: “Dejot es 
esmu gribējusi jau ļoti sen. Vīrs atveda uz 

dejām.” Dzintars stāsta: “Dejošana mums 
dod dzīvesprieku, tā ir kopīga laika pava-
dīšana un kopīgas intereses, kas ļoti vieno.”

Viesītes vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Ideja” dejotāja Jolanta stāsta: “Es dejo-
ju četrus gadus Viesītes vidējās paaudzes 
deju kolektīvā “Ideja”, un tā ir mana pirmā 
deju pieredze. Man ir divi dēli, kuri no ma-
zām dienām dejo tautiskās dejas, vienmēr 
ir gribējies dejot līdzi, kad skaties, kā viņi 
dejo. Tas arī bija tas pamudinājums, ka ve-
cākiem tomēr jābūt kā paraugiem. Ja es 
bērniem prasu, lai dejo, jādejo mums arī. 
Mēs ar vīru dejojam abi pārī.”

Deju kolektīvi skatītājus priecēja ar garu 

koncertu – divās koncerta daļās kopā uz 
Zasas kultūras nama skatuves dēļiem tika 
izdejotas vairāk nekā 30 dejas.

Trešajā daļā katrs deju kolektīvs rādīja 
iepriekš sagatavotu mājasdarbu – sadancī 
“Pie Amora” ik gadu tiek izdomāta konkrē-
ta tēma, par kuru kolektīviem jāsagatavo 
radoši priekšnesumi. Šoreiz tēma bija “Ce-
ļošana laikā”. Uz skatuves tika iedzīvinātas 
dejotāju interpretācijas par Akmens laik-
metu, Viduslaikiem, Renesansi un PSRS, kā 
arī par mūsdienām un nākotni.

Sandra Paegļkalne
A.Krasutinas foto

Sadanča rīkotāji - Zasas KN VPDK "Solis" un JDK "Landi"
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Jaunumi sēlijas prasmju muzejā

1.) Sēlijas prasmju iepazīšana. Sēli-
jas prasmju muzeja pastāvīgās ekspo-
zīcijas apskate ar uzdevumiem

Sēlijas prasmju muzejā ir iespēja ap-
skatīt tipiskākos sēļu sadzīves priekšme-
tus, rokdarbus un iepazīt sēļu izloksni un 
prasmes caur videomateriāliem un prak-
tisku darbošanos. Pieejami interaktīvi ma-
teriāli par Jēkabpils novada literārajiem 
dižgariem: Raini, Jāni Akurateru, Jāni un 
Aleksandru Grīniem. Muzejā ir apskatā-
mas mainīgās izstādes. Skolēni iepazīst 

muzeja ekspozīciju, darbojoties grupās 
un meklējot atbildes muzeja telpās. Mērķ-
auditorija: 4.-9.klase.

Nodarbība latviešu valodā, 40-50 min, 
maksas, pēc pieprasījuma, vēlamais dalīb-
nieku skaits: 8 līdz 24.

2. ) Izzinoša nodarbība “Izdzīvo Za-
sas muižas parka leģendas!” 

Zasas muižas parks ir 18. gs. veidots ai-
navu parks, kurš ir slavens ar savām leģen-
dām, nostāstiem un gleznainiem skatiem. 
Gida pavadība ir iespēja izstaigāt parku 

un ieklausīties parka leģendās, nostāstos 
un vēsturē, tā iepazīstot gan tuvākas ap-
kaimes, gan Latvijas un Eiropas vēsturis-
kos notikumus un sadzīvi. Pastaigas laikā 
skolēni veic dažādus uzdevumus. Mērķau-
ditorija: 3.-9.klase.

Nodarbība latviešu valodā, 1 h, maksas, 
pēc pieprasījuma (sezonā aprīlis - oktobris), 
vēlamais dalībnieku skaits: 8 līdz 30.

Papildus informācija: Eva Strika, 
muzejs@jekabpilsnovads.lv 

+371 25465787

sveču mēnesis muzejā
Visa februāra garumā Sēlijas prasmju 

muzejā norisinājās sveču darbnīca “Mana 
gaismiņa” bērniem vecumā no 5-15 ga-
diem. Nodarbībā skolēniem bija saga-
tavota prezentācija par sveču mēneša 
ticējumiem un interesantiem faktiem par 
svecēm. Lielākā daļa dalībnieku, kausējot 
krītiņus, apgleznoja sev baltu svecīti. Da-
žiem izdevās tiešām interesants un māks-
liniecisks krāsojums. Viena klase izmēģi-
nāja arī kausēt sveces. Paralēli darbnīcai 
bija iespēja apskatīt sērkociņu kastīšu un 
“Dārgumi: ko stāsta tautas tērps” izstādes.

Paldies Zasas vidusskolas skolēniem un 
skolotājiem par izrādīto interesi un aktīvo 
dalību darbnīcā!

Sēlijas prasmju muzeja
 vadītājas v.i.Eva Strika

K.Sēļa foto

Gleznu izstādes atklāšana
Kad sveču mēnesis ar maigajām krāsām 

ir aiz muguras, laiks padarīt Sēlijas prasmju 
muzeja telpas krāšņākas! Muzeja telpas ir 
papildinājušas 2 jaunas mākslas darbu izstā-
des!

5.martā plkst. 13.00 tika atklātas jaunās 
izstādes ar nosaukumu “Vēl viena diena”. 
Muzeja 1.stāva izstāžu zāli grezno Sofijas 
Šabuņevičas košās gleznas, bet 2.stāvā ir 
Sofijas sagādāts pārsteigums. Viņa muzeja 
apmeklētājus ir iepriecinājusi, atvedot arī ci-
tas mākslinieces darbus! Otrajā stāvā ir aplū-
kojami Daigas Lapsas zīmējumi, gleznas un 
gobilēni. Abās izstādēs ir ļoti dažādu krāsu 
darbi. Kā pati māksliniece Sofija atzīst, ka vi-
ņas darbus bieži ietekmē tas, kādas viņai tajā 
brīdī ir sajūtas.

Izstādes ir aplūkojamas līdz pat 26. aprī-
lim muzeja darba laikā! Visi mīļi gaidīti!

sēlijas prasmju muzejs piedāvā aktivitātes bērniem un 
jauniešiem programmā „latvijas skolas soma” 
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rubeņos skatāma izstāde “sēlijai būt!”
No 5. marta līdz 30. martam Rubenes pa-

gasta pārvaldes zālē skatāma izstāde “SĒLIJAI 
BŪT!”.

Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi 
paliekošas pēdas latviešu tautas izveidē, un 
Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām 
teritorijām. Tomēr mūsdienās apvidus ar šādu 
nosaukumu Latvijas kartē nav. Pēc 13.–14. gad-
simta sēļu vārds daudzus gadsimtus nefigurēja 
un nebija aktuāls, taču 20. gadsimta 80. gados 
vietvārds “Sēlija” latviešu valodā atgriezās. Kas 
ir Sēlija šodien? Vai to var dēvēt kā Kurzemei vai 
Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, 
vai tā ir nacionālromantiska, tālas senatnes ilū-
zija?

Izstādei materiālus sagatavoja Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, 
Viesītes novadu pašvaldības.

Skatāma fotogrāfiju izstāde 
”Sēlijas ainavas” Dubultos

No 4. līdz 25. martam Kalna bibliotēkas 
struktūrvienībā Dubultos skatāma fotoklu-
ba “Fototelpa” (Rīga) fotoizstāde ”Sēlijas 
ainavas” (izstādē skatāmas dažādu autoru 
fotografētās ainavas).

Katrā dzimtenes nostūrī saule aust un riet 
citādi, arī Sēlijā katra saules apspīdētā pļava 
un lauks, mežs un ceļš stāsta par senām die-
nām, paaudžu likteņiem. Par basām kājām 
un smagiem zābakiem, kas minuši tik da-
žādas takas. Par maza bērna plaukstu, kurā 
saņurcīts pirmais pavasara krokusiņš, par 
vectēva spieķa nospiedumiem baltā celiņa 
smiltīs.

Katra fotogrāfija ir laikā sastindzis vēstī-

jums, kuru var atdzīvināt jebkurš, klausoties 
cita stāstā vai sacerot pats savu.

”Sēlijas ainavas” ir kā stāstu izlase gadalai-
ku griezumā, ļaujot skatītājam iegrimt patī-
kamās sajūtās, kavēties kādās skaistās atmi-
ņās vai vienkārši izbaudīt ainavas burvību.

Izstādi piedāvā fotogrāfijas izglītības 
centrs “FOTOTELPA”.

Fotogrāfi: Mārtiņš Vanags, Linda Vanaga, 
Dacīte Beķere, Matīss Beķers, Jānis Bija, Jānis 
Bečs, Ilga Beča.

Gunta Jaunzeme, 
Kalna bibliotēkas struktūrvienības 

Dubultos bibliotekāre

Pirmizrāde Ābeļu 
tautas namā

Ābeļu tautas nama amatierteātrim „Cerī-
ba” šī gada 6. martā vietējā tautas namā bija 
pirmizrāde Laimoņa Streipa lugai „Lāsts”.

Kārtējo reizi amatierteātra vadītājs Pēteris 
Draņevičs parādīja savu režisora talantu un 
gaumi, iekārtojot skatuvi un pielietojot spe-
cefektus. Lugas sižetā ir ģimene, kas dzīvo 
Pitsburgā un sapņo par atgriešanos dzimte-
nē – Latvijā, bet plānus izjauc traģiskā mei-
tas bojāeja. Ar šo skaisto, bet traģisko stāstu 
pirmizrādē uz skatuves patiesi izjusti spēlēja 
un saraudināja skatītājus: Tekla Gribuste, Jā-
nis Saliņš un Ilze Brūvere. Paldies pasākuma 
viesiem, paldies par ziediem un labajiem pa-
teicības vārdiem pēc izrādes.

I.Dombrovska,
Kultūras pasākumu organizatore

tapis daudzsēriju raidījums par sēliju

12. martā pirmizrādi Latvijas Televīzijā pie-
dzīvoja raidījums “Neatklātā Sēlija”.

Augškurzeme, Augšzeme, Sēlija – tā ir teri-
torija, ko apdzīvo sēļi. Daugava kā robežšķirtne, 
bet Sēlija - Latvijas piektā zvaigzne. Novads, 
kas atdzimis tikai pēc Latvijas neatkarības at-
gūšanas. Savā laikā bijis pie Kurzemes, vēlāk 
pievienots Zemgalei, bet padomju gados – pie 
Latgales.

Šodien Sēliju atklājam no jauna. Piecās sēri-
jās Sandijs Semjonovs kopā ar Andžeju Reiteru 
meklēs Sēlijas identitāti, interesantus cilvēkus, 
vietas, kā arī dosies piedzīvojumos. Raidījums 
tiks demonstrēts piecas ceturtdienas pēc kār-
tas, sākot ar 12. martu, plkst. 20.00 LTV1, un tajā 
redzēsim daudz arī par Jēkabpils novada vie-
tām un cilvēkiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Rubeņu bibliotēka
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biedrībai “Pavadiņa” – jaunas telpas
Dunavas pagasta biedrība “Pavadiņa” 7. feb-

ruārī rīkoja atklāšanas pasākumu savām jauna-
jām telpām. Tās iekārtojusi Jēkabpils novada 
pašvaldība tai piederošā daudzdzīvokļu mājā 
Sudrabkalnā (“Bērzi”-7).

– Telpas laika gaitā nedaudz pārveidotas, 
nupat laikā ap jauno gadu beidzās to kosmētis-
kais remonts. Pašvaldība atsaucās uz manu kā 
biedrības pārstāvja lūgumu, lai mums piešķir 
savas telpas tepat, Sudrabkalna centrā. Lai tā 
būtu ne tikai vieta, kur strādāt rokdarbus un 
rīkot to izstādes, bet arī kalpotu kā vieta, kur 
varētu notikt iedzīvotāju sapulces. Kad notiek 
kādu vietējai sabiedrībai svarīgu jautājumu ap-
spriešana, Sudrabkalna iedzīvotāji sūrojas, ka 
visiem nav iespējas doties uz Dunavu. Nu vairs 
iebilst nevarēs. Mums ir, kur pulcēties, – stāsta 
biedrības “Pavadiņa” vadītāja Valija Flandere.

Viņa arī aicina “Pavadiņai” piebiedroties jau-
nus dalībniekus, jo omulīgās telpas aicināt aici-
na tajās iegriezties.

– Darbs jau nav apstājies ne uz brīdi: visvai-
rāk strādājam ar rokdarbiem»: aužam grīdceli-
ņus un tautiskās jostas, adām cepures, šalles, 
cimdus, zeķes, šujam un veidojam dekorus. Nu 
būs vieta, kur varēsim ne tikai aicināt vietējos 
iedzīvotājus uz sapulcēm, bet arī rīkot izglītojo-
šus pasākumus, lekcijas, – priecājas V. Flandere. 

Viņa sola, ka par aktualitātēm un notikumiem 
būs informācija gan pašvaldības mājaslapā, 
gan Sudrabkalnā uz ziņojumu dēļa.

Biedrība “Pavadiņa” Jēkabpils novada Du-
navas pagastā darbojas kopš 2010. gada 10. 
marta.

Jēkabpils novada domes lēmums Nr.6: 
Par nekustamā īpašuma nomu

Iznomāt biedrībai “Pavadiņa” dzīvokli “Bēr-
zi”-7, Sudrabkalnā, Dunavas pagastā ar kopējo 

platību 60,2 m2, kas sastāda 602/5386 daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, Dunavas pagasta iedzī-
votāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo pakal-
pojumu nodrošināšanai uz 5 gadiem. Noteikt 
iznomāto telpu nomas maksu 10,00 EUR gadā 
bez  PVN. Noteikt nomnieka pienākumu maksāt 
par komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

Ilze Bičevska
K.Sēļa foto

Noslēdzies pārgājiens-ekspedīcija “Pa mazā bānīša pēdām”

15. februārī tika  izdzīvots kārtējais skais-
tais Sēlijas izzināšanas mirklis - pārgājiens-
ekspedīcija “Pa mazā bānīša pēdām”, izstai-
gājot kādreizējā šaursliežu dzelzceļa pēdas 
maršrutā “Slate–Dominieki–Radze–Aknīs-
te”.

Pārgājiena dalībnieki ieklausījās vēstures 
faktos, leģendās un likteņstāstos, kas ciešā 
mērā savijušies ar līganā gaitā ripojošo bā-
nīti.

“Pa līdzenumu tāds vilciens gāja, samērā 
rāmi kratoties un ar mazajiem ritentiņiem 
sliežu salaidumos, mīlīgi piesitot takti. Pret 
kalnu gan lokomotīves sāka lēni un smagi 
pūst, reizēm pat noelšoties, un pasažieriem 
šķita, ka sastāvs tā kā būtu izstiepies garāks. 

Tīri vai gribējās kāpt laukā uz pastumt”, tā 
atceras Elvīra Elksne.

Savukārt E.Jonele stāsta: “Dzelzceļa slie-
des regulāri pārbaudīja, remontēja, starp 
sliedēm kaplēja nezāles. Gar dzelzceļu malu 
stiepās telefona līnija. Stabi un vadi vējainā 
laikā skanēja (..). Vagonā vienā stūrī lukturī 
dega svece - gaismai.  Krāsni kurināja kon-
duktors. Biļetes pārdeva stacijā un vagonā 
(..) Bānītī pa ceļam trijās vietās iesūknēja 
ūdeni.. ” 

Pārgājiena laikā par Slates skolu, mazbā-
nīti un Slati vispār stāstīja divas īstenas Slates 
dāmas - Dzintra Alužāne un Līga Zālīte. Stās-
tījums bija gan izglītojošs, gan aizkustinošs.

Pati iešana sākās ar mēģinājumu atrast, 

kurā vietā dzelzceļš kādreiz sazarojās trīs vir-
zienos Jēkabpils, Aknīstes (agrāk arī Rokišķu) 
un Bebrenes, kas pārgājiena dalībniekiem 
arī veiksmīgi izdevās; tāpat kā atrast Slates 
staciju.

Naskajiem ceļiniekiem pusceļā izdevās 
jauki atpūsties “Aploku” mājās, kur tos ar 
grauzdētām ķiplokmaizītēm un siltu, turpat 
māju pagalmā vākto liepziedu un piparmēt-
ru tēju cienāja māju īpašnieks Aigars un viņa 
kundze Lāsma. 

Aigars kopj ne tikai savu vecvecāku mā-
jas, bet ir saglabājis gan savas, gan vecvecā-
ku atmiņas par dzelzceļu. Dzelzceļš atradies 
netālu no mājām; nedaudz uz Slates pusi bi-
jusi padziļa grava, kurai pāri, dzelzceļa pirm-
sākumos, bijis uzbūvēts koka tilts, kurš vēlā-
kos gados aizstāts ar aptuveni 10 m augstu 
uzbērumu. Pašlaik grava ir gandrīz aizlīdzi-
nāta. Aigars arī norāda, ka tuvējā mežiņā vēl 
ir saglabājušās dzelzceļa uzbēruma paliekas, 
aptuveni 2 km.

Jāteic gan, ka lielākā daļa pārējā dzelzceļa 
šajā maršrutā mūsdienās vairs nav saglabā-
jusies. Arī agrākās stacijas Kurilas ēkas jau 
zudušas.

Nonākuši Aknīstē, ceļotāji apskatīja uzbē-
rumu ar bānīša koka imitāciju un vietu, kur 
kādreiz atradies patiešām grandiozs dzelz-
ceļa koka tilts pār Dienvidsusēju. Šeit arī pār-
gājiens noslēdzās. Kopā noieti 22 km.

Biedrība “Sēlijas laivas”
Foto: J. Šteinbergs
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atceroties 1949. gada 25. marta notikumus...
Citiem 25. marts ir parasta diena, bet ci-

tiem tā ir diena, kad bija piespiedu kārtā 
jāpamet sava valsts, savas mājas. Tajā tālajā 
1949.gada 25.martā sākās otrā lielā iedzīvo-
tāju deportācija uz Sibīriju. Aptuveni 42 tūk-
stoši Latvijas iedzīvotāji pret savu gribu tika 
aizturēti, iesēdināti lopu vagonos un izsūtīti 
prom no savas dzimtenes. Šodien mēs 25. 
martā pieminam un atceramies savus radi-
niekus, vecmammmas, vectēvus, kaimiņus 
un citus Latvijas iedzīvotājus, kuri diemžēl 
nesagaidīja to dienu, kad varēs atgriezties 
mājās. 

Arī mūsu novada cilvēki tika izsūtīti. Dau-
dzi šo dienu atceras ļoti spilgti. Diena sākās 
kā parasti. Ģimenes cēlās, lai dotos darbos, 
brokastotu, iekurinātu plīti, bet pēkšņs 
klauvējiens pie durvīm izjauca šo dienas 
ritmu. Mājās ienāca bruņoti vīri ar vienu 

mērķi- izvākt šo ģimeni no mājām uz Sibīri-
ju. Paši karavīri atkārtoja, ka šī nav izvešana, 
bet gan pārvietošana, kaut gan visiem bija 
skaidrs, ka tā nebija taisnība. Citus neglāba 
fakts, ka viņi neatradās tobrīd mājās. Ja viņi 
bija šajā izsūtāmo sarakstā, tad tur mainīt 
neko nevarēja. Citi tika savākti no darba 
vietām un skolām. Tika dots neilgs laiks, 
lai savāktu savas mantas un dotos. Laikam 
vienīgais labums šajā notikumā bija tāds, ka 
netika šķirtas ģimenes. 

Cilvēkus sadzina lopu vagonos bez jebkā-
dām ērtībām un sākās garais 2 nedēļu brau-
ciens. Ceļš bija gan fiziski, gan garīgi smags. 
Cilvēkiem nācās pārdzīvot aukstumu, badu. 
Redzēt, kā citi nemaz nesagaida galapunktu 
un tiek izmesti pa ceļam. Sibīrijā pieaugušos 
sadalīja pa kolhoziem un sovhoziem. Nācās 
parakstīt papīrus par to, ka viņi labprātīgi uz 

mūžu pārceļas uz Sibīriju. Pirmais gads bija 
visgrūtākais. Bija nabadzība, bads, apģērba 
trūkums, trūcīgas mājas. Bija jāmācas sadzī-
vot ar tiem apstākļiem. Palīdzēja tas, ka vie-
tējie bija ļoti līdzjūtīgi un izpalīdzīgi, kā arī 
izvestie no citām valstīm. Pēc Staļina nāves 
iedzīvotājiem radās cerība tikt atpakaļ mā-
jās. Tika rakstīti iesniegumi uz Maskavu un 
tautieši varēja atgriezties mājās!  

Atcerēsimies un pieminēsim tos, kuri ne-
sagaidīja iespēju atgriezties dzimtenē. Ap-
skausim savus mīļos un mācīsimies novērtēt 
to, kas mums ir dots, jo mēs nekad nevaram 
zināt, kad to visu var pēkšņi atņemt. 

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja vadītājas v.i.

Eva Strika

Ziemas volejbola turnīrs
22. februārī, 15. jubilejas gadā Zasas vidus-

skolas sporta zāle pulcēja volejbola entuzias-
tus, lai izspēlētu ikgadējo volejbola turnīru sie-
viešu un vīriešu komandām.

Šogad turnīrā piedalījās 11 vīriešu un 4 
sieviešu komandas, kur veiksmīgākās sie-
viešu konkurencē bija komanda “Pumas” 
(Jēkabpils), ko pārstāvēja V.R.Hartmane, 
L.Čivča, S.Gutberga, S.Gutberga, K.Grigorjeva, 
J.Ozoliņa, izcīnot trešo vietu; sudraba meda-
ļas tika komandai “Sestais sets” (Zasa), ko pār-
stāvēja I.Korņejeva, L.Korņejeva, I.Korņejeva, 
L.Zeltiņa, D.Krjaukle, E.Girone, savukārt pirmo 

vietu izcīnīja komanda “Amatieres” (Jēkabpils) 
– L.Adamoviča, L.Donāne, P.Ancāne, G.Usāne, 
D.Grīnfelde un S.Stivriņa. Vīriešu konkurencē 
piedalījās 11 komandas, kuras tika salozētas 
3 grupās. Katras grupas uzarētājs tikās fināla 
spēlē. Trešā vieta tika komandai “Zelta Zā-
ģis” (Zasa) – L.Seglērs, O.Seglērs, R.Aišpurs, 
K.J.Radiņš, L.Dombrovskis, U.Vasiļivs, R.Vasiļivs. 
Otrā vieta – “MK Zasa” (Zasas pag.) ar koman-
du A.Bite, K.Vanags, I.Mucenieks, R.Aleksejevs, 
M.Geižāns, E.Cankalis, D.Mucenieks un čem-
pionu tituls tika komandai “Cikos fināls” (Jē-
kabpils), ko pārstāvēja M.Razujevs, D.Midzenis, 

K.Vārna, J.Prokofjevs, R.Kļavinskis, J.Dektjarovs 
un K.Balulis.

Sacensības pulcēja visu sporta entuziastus 
un līdzjutējus. Paldies Zasas vidusskolas spor-
ta skolotājai I.Aišpurei, galvenajam tiesnesim 
J.Kokinam, kā arī paldies dalībniekiem un vi-
siem, kas iesaistījās gan atbalstot dalībniekus, 
gan palīdzot pasākuma laikā.

Jēkabpils novada sporta pasākumu 
organizatore 

B.Čākure

Jēkabpils novada zolītes čempionāts
3. posms
Trešais posms 7. februārī Leimaņu pagastā pulcēja 69 dalībnie-

kus. Šajā posmā visvairāk „Lielās Zoles” (5) uzvarēt izdevās Mārtiņam 
Štolniekam (Rubeņi), savukārt “Mazās Zoles”(2) vismeistarīgāk izde-
vās izspēlēt Ainai Brīvulei (Viesīte), kurai bija labākie rezultāti dāmu 
konkurencē. Pēc 3 posmiem apskatot kopvērtējuma tabulu indivi-
duālajā vērtējumā pirmo desmitnieku pārliecinoši pārstāv Rubeņu/
Slates pagasts, pirmajā vietā ierindojies Leimaņu pagasta pārstāvis, 
kam seko Viesītes, Zasas un Dignājas komandas. 

Individuālais vērtējums Top-6 Leimaņu pagastā:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Māris Rusiņš Leimaņi 29 61

2 Jānis Kokins Zasa 28 94

3 Mairis Bravackis Viesīte 27 72

4 Kristaps Vanags Leimaņi 27 62

5 Aivars Mazurevičs Dignāja 26 91

6 Aina Brīvule Viesīte 26 57

3. vieta Leimaņu posmā tika viesu komandai “Viesīte”, 2. vieta tika 
komandai “Zasa”, savukārt vislabāk veicās komandai “Dignāja”. Pēc 
trim posmiem līderos ir izvirzījusies “Dignājas” pagasta komanda, 
tikai par vienu punktu atpaliek “Viesīte” un “Rubeņi/Slate”, kā arī 4. 
vietā pirmā gada čempioni komanda “Zasa”.

4. posms
Ceturtais posms 21. februārī Zasas pagastā pulcēja 74 dalībnie-

kus. Šajā posmā visvairāk „Lielās Zoles” uzvarēt izdevās Aigaram 
Petrovam (Kalna pag.), savukārt “Mazās Zoles” vismeistarīgāk izde-
vās izspēlēt Ainai Brīvulei (Viesīte), kurai bija labākie rezultāti dāmu 
konkurencē.

Individuālais vērtējums Top-6 Zasas pagastā:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Uldis Strēlnieks Dunava 32 100

2 Aina Brīvule Viesīte 29 108

3 Imants Šļumba Rubeņi/ Slate 28 68

4 Mārtiņš Štolnieks Rubeņi/ Slate 27 85

5 Sergejs Loginovs Dignāja 26 70

6 Juris Ozoliņš Zasa 25 75

3. vieta Zasas posmā tika viesu komandai “Kalna pag.”, 2. vieta tika 
komandai “Rubeņi/Slate”, savukārt vislabāk veicās komandai “Dignā-
ja”. Pēc četriem posmiem līderos ir izvirzījusies “Dignājas” pagasta 
komanda, par diviem punktiem atpaliek “Rubeņi/Slate”, kā arī 3. vie-
tā kopvērtējumā ierindojās “Viesītes” pagasta komanda.

Raksta turpinājums 20.lpp»»»



2020. gada 19. marts16 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

JēkabPils novada domes saistošie noteikumi nr.14/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 23.03.2017. saistošajos noteikumos nr.6/2017
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.11.2019. 
sēdes lēmumu Nr.388 (protokols Nr.18, 

37.punkts) 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma

8.panta pirmās daļas 3.punktu un 
39.panta pirmo daļu

1.  Izdarīt Jēkabpils novada domes 2017.
gada 23.marta saistošajos noteikumos 
Nr.6/2017 “Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Jēkabpils novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu 
šādā redakcijā:

“28. Par šo saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu: fiziskām personām – līdz 7 naudas 
soda vienībām, juridiskām personām – līdz 
14 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu 
šādā redakcijā: 

“29. Administratīvā pārkāpuma procesu 
par šajos noteikumos noteiktajiem pārkā-
pumiem Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā ko-
misija. Administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos 
noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils nova-
da administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt 
amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība:

29.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdē-
tājs;

29.2. Jēkabpils novada domes deputāti;
29.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpild-

direktors;
29.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu 

vadītāji;
29.5. Jēkabpils novada pašvaldības Īpa-

šuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļas vadītājs;

29.6. Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētāja pilnvarota persona.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vien-
laikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildī-
bu par Jēkabpils novada domes 23.03.2017. 
saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils nova-
dā” ievērošanu, atbilstoši nosakot regulēju-
ma saskaņošanu ar Administratīvās atbildī-
bas likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts: Atbilstoši 
Administratīvās atbildības likumā noteikta-
jam regulējumam jāveic izmaiņas termino-
loģijā un piemērojamo sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu: Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā: Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām: 5.1.Jaunas institūcijas netiks radī-
tas un esošo institūciju funkcijas netiks pa-
plašinātas, 5.2.Līdzšinējās procedūras netiek 
mainītas, 5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: Nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

JēkabPils novada domes saistošie noteikumi nr.17/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos nr.17/2010
“Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.11.2019. 

sēdes lēmumu Nr.391 (protokols 
Nr.18, 40.punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 2.punktu 
21.panta pirmās daļas 16.punktu 

un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 22.07.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu ap-
saimniekošanas noteikumi” šādus grozīju-
mus:

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 1.3.1.2. 
apakšpunktu ar 5) punktu šādā redakcijā:

“5) Sēļu kapi – Rubenes pagastā;”;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3. apakš-

punktu šādā redakcijā:
“3.3. Šīs nodaļas noteikumu neievēroša-

na ir administratīvi sodāms pārkāpums, par 
ko fiziskām personām var piemērot naudas 
sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridis-
kām personām – līdz 20 naudas soda vienī-
bām.”;

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 10.5. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.5. Šīs nodaļas noteikumu neievēro-
šana ir administratīvi sodāms pārkāpums, 
par ko var piemērot naudas sodu: fiziskām 

personām līdz 10 naudas soda vienībām, 
juridiskām personām – līdz 20 naudas soda 
vienībām.”;

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 11.4. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.4. Administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz lietas izskatīšanai par šajos noteikumos 
noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils nova-
da administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt 
amatpersonas, kurām ir augstākā izglītība:

11.4.1. Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētājs;

11.4.2. Jēkabpils novada domes deputāti;
11.4.3. Jēkabpils novada pašvaldības iz-

pilddirektors;
11.4.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu 

vadītāji;
11.4.5. Jēkabpils novada domes priekšsē-

dētāja pilnvarota persona.”.
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 11.6. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.6. Administratīvā pārkāpuma procesu 

par šajos noteikumos noteiktajiem pārkā-
pumiem Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā veic Pašvaldības Administratīvā 
komisija.”.

1.6. saistošo noteikumu 11.8.apakšpunktā 
vārdu “uzlikšana” aizstāt ar vārdu “piemēro-
šana”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vien-
laikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildī-
bu par Grozījumi Jēkabpils novada domes 
22.07.2010. saistošo noteikumu Nr.17/2010 
“Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekoša-
nas noteikumi” ievērošanu, atbilstoši nosa-
kot regulējuma saskaņošanu ar Administra-
tīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts: Atbilstoši 
Administratīvās atbildības likumā noteikta-
jam regulējumam jāveic izmaiņas termino-
loģijā un piemērojamo sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu: Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā: Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām: 5.1. Jaunas institūcijas netiks radī-
tas un esošo institūciju funkcijas netiks pa-
plašinātas, 5.2.Līdzšinējās procedūras netiek 
mainītas, 5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: Nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags
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JēkabPils novada domes saistošie noteikumi nr.19/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2015. gada 26. novembra saistošajos noteikumos 
nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 27.12.2019. 

sēdes lēmumu Nr.399 
(protokols Nr.19, 1.punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1.punktu, 

43. panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 
35. panta otro, trešo un ceturto daļu 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2015. 
gada 26. novembra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu un sociālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 18. punktu ar 18.4. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“18.4. ģimenes, kur vienā mājsaimniecībā 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir personas 
ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu perso-
nu ģimenē nepārsniedz EUR 200 (divi simti 
euro).”

1.2. Papildināt 32. punktu ar 32.6. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“32.6. sociālā dzīvokļa īrniekam.”.
1.3. Aizstāt 33.1.apakšpunktā skaitli un 

vārdus “100 (viens simts euro)” ar skaitli un 
vārdiem “150 (viens simts piecdesmit euro)”.

1.4. Aizstāt 54. punktā skaitli un vārdu “3 
(trīs)” ar skaitli un vārdu “6 (sešu)”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 
Grozījumi saistošajos noteikumos nepiecie-
šami, lai precizētu dzīvokļa pabalsta apmēru 
un termiņus pabalsta saņemšanai, kā arī pa-
plašinātu personu loku, kas var iegūt maz-
nodrošinātas personas (ģimenes) statusu.

2. Īss projekta satura izklāsts: Grozījumi 
paredz 2015. gada 26. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās pa-
līdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” palie-
lināt dzīvokļa pabalstu un papildināt nosacī-
jumus maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusa noteikšanai, kā arī pabalsta veselības 
aprūpei piešķiršanas termiņa pagarināšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu: Saistošie notei-
kumi pašvaldības budžetu būtiski neietek-
mēs.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā: Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām: 5.1. Jaunas institūcijas netiks 
radītas un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas; 5.2. Institūcija, kurā privāt-
persona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais 
dienests; 5.3. Normatīvais akts tiks publicēts 
laikrakstā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils no-
vada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas. Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma raksta izska-
tīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājaslapā inter-
netā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 
tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos; 
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids 
– informācijas publicēšana pašvaldības mā-
jaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu; 
6.3. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta publicēša-
nas pašvaldības mājaslapā interneta vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā termiņā 
priekšlikumi netika saņemti.

Domes priekšsēdētājs Vanags

JēkabPils novada domes saistošie noteikumi nr.2/2020
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 

23.01.2020. sēdes 
lēmumu Nr.31 (protokols Nr.2, 29.punkts)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informā-
cijas likuma 6.pantu, 

13.panta sesto daļu un 26.panta trešo 
daļu,

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 
datubāzes noteikumi” 69. un 79.punktu 

1. Šie noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā notiek augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informāci-
jas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) 
pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un 
izsniegšana;

1.2. maksu par Topogrāfiskās informā-
cijas sniegšanu.

2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām 
un juridiskām personām, kas Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā:

2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos 
uzmērīšanas darbus;

2.2. veic inženierkomunikāciju un būv-
ju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi vai 
uzturēšanu;

2.3. veic zemes ierīcības projektu, de-
tālplānojumu un lokālplānojumu izstrādi.

3. Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā Topogrāfiskās informācijas pie-
ņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu pašval-
dības augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzē (turpmāk – Datubā-
ze), kā arī mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu, koordinē un realizē Jēkabpils 
novada pašvaldības izvēlēta juridiska per-
sona (turpmāk – Datubāzes uzturētājs), ar 
kuru ir noslēgts līgums par pārvaldes uz-
devuma deleģēšanu.

4. Maksa par Datubāzes uzturētāja 
sniegtajiem Topogrāfiskās informācijas 
pakalpojumiem, pamatojoties uz Datubā-
zes uzturētāja iesniegto izcenojumu, no-
teikta šo saistošo noteikumu pielikumā.

5. Ēku, inženierbūvju un inženiertīklu 
jauna būvniecība, kā arī pārbūve, restau-
rācija vai atjaunošana, jāveic saskaņā ar 

būvniecības regulējumā noteikto kārtību, 
kur par pamatu būvniecības dokumen-
tācijas izstrādei ņemts sertificēta mēr-
nieka izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas 
saskaņots ar inženierkomunikācijas ap-
kalpojošām organizācijām un Datubāzes 
uzturētāju, un ievadīts pašvaldības Datu-
bāzē. Būvniecības dokumentāciju hidro-
tehniskajām un meliorācijas būvēm, kā arī 
komersantu ceļiem ārpus pilsētām un cie-
miem var izstrādāt uz sertificēta mērnieka 
sagatavota būves uzmērījuma plāna, kas 
saskaņots ar inženierkomunikācijas ap-
kalpojošām organizācijām, reģistrēts pie 
Datubāzes uzturētāja un ievadīts pašval-
dības Datubāzē.

6. Informāciju, kas nepieciešama mēr-
niecības darbu veikšanai, par samaksu 
sniedz Datubāzes uzturētājs, pēc rakstis-
ka (elektroniska) pieprasījuma saņemša-
nas 2 darba dienu laikā.

7. Topogrāfiskā uzmērījuma aktualizā-
cija būvniecības iecerei nav nepieciešama 
un var izmantot Datubāzē esošo topogrā-
fisko informāciju, ko izsniedz Jēkabpils 
novada pašvaldības deleģētā persona, 
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kurai pašvaldība ir deleģējusi Datubāzes 
uzturēšanu 5 darba dienu laikā:

7.1.  avārijas darbu gadījumā;
7.2. uzstādot pagaidu būves vai rek-

lāmas objektus – fiziskām un juridiskām 
personām par sev piederošo nekustamo 
īpašumu, ja Datubāzē pieejami dati par 
konkrēto teritoriju;

7.3. ūdensvada un kanalizācijas pieslē-
gumu projektēšanai – fiziskām un juridis-
kām personām par sev piederošo nekus-
tamo īpašumu, ja Datubāzē pieejami dati 
par konkrēto teritoriju;

7.4. citos gadījumos, kurus nenosaka 
būvniecības regulējums.

8. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas 
darbus, tiek atrasti topogrāfiskajos plānos 
neuzrādīti vai plānam neatbilstoši izvieto-
ti inženiertīkli, tad Būvētājs noskaidro šo 
inženiertīklu uzturētāju, fiksē to novieto-
jumu dabā un informē Būvvaldi. Ja inže-
niertīkli tiek saglabāti, tad atbildīgajam 
inženiertīklu uzturētājam tie jāuzmēra un 
jāparāda izpildmērījumā. Izbūvētie inže-
niertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būv-
bedres) aizbēršanas. 

9. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un 
topogrāfiskā plāna sagatavošanas to sa-
skaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas 
ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, 
kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Jē-
kabpils novadā tie ir:

9.1. augstsprieguma tīkli – AS “Augst-
sprieguma tīkls”;

9.2. elektrotīkli – AS “Sadales tīkls”;
9.3. sakaru tīkli – SIA “Tet”, SIA “Latvijas 

Mobilais telefons”, SIA “BITE Latvija”, SIA 
“Tele2”, SIA “Tele Tower”;

9.4. sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 
tīkli, lietus kanalizācija, ūdensvadi – Jē-
kabpils novada pašvaldība;

9.5. Siltumtīkli – Jēkabpils novada paš-
valdība;

9.6. ielu (ceļu) apgaismošanas tīkli – Jē-
kabpils novada pašvaldība;

9.7. meliorācija – VSIA “Zemkopības mi-
nistrijas nekustamie īpašumi”;

9.8.  un citiem inženierkomunikāciju tu-
rētājiem.

10. Pēc minēto saskaņojumu saņem-
šanas sertificēts mērnieks topogrāfisko 
plānu saskaņo ar Jēkabpils novada paš-
valdības Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju  
un pēc tam iesniedz reģistrēšanai Datubā-
zes uzturētājam.

11. Ja iesniegtais topogrāfiskais plāns 
atbilst prasībām reģistrācijai Datubāzē, 
Datubāzes uzturētājs uz plāna veic atzīmi 
par reģistrāciju pašvaldības Datubāzē un 
ne vēlāk kā 5  darba dienu laikā no topo-
grāfiskā materiāla saņemšanas, to reģistrē 
un ievada pašvaldības Datubāzē.

12. Ja iesniegtais topogrāfiskais plāns 
neatbilst prasībām reģistrēšanai Datu-
bāzē, Datubāzes uzturētājs elektroniski 
plānā norāda precizējamos objektus un 
sadaļas, un nosūta plāna izstrādātājam la-
bošanai. Pēc veiktajiem labojumiem plā-
nu iesniedz atkārtotai pārbaudei.

13. Topogrāfiskais plāns un izpildmērī-
juma plāns, pēc to attiecīgās saskaņoša-
nas, pārbaudes un reģistrācijas, ir derīgs 
tikai ar sertificēta mērnieka parakstu. 
Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 
2 gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma 

Jēkabpils novada pašvaldības Datubāzē. 
Izpildmērījuma plānam nav derīguma ter-
miņa.

14. Datubāzes uzturētājs Topogrāfiskās 
informācijas ievadīšanai Jēkabpils novada 
pašvaldības Datubāzē pieņem tikai mēr-
niecībā sertificētu personu topogrāfiskos 
vai ģeodēziskos uzmērījumus (tajā skaitā 
izpildmērījumus un būvasu nospraušanas 
aktus), kas sagatavoti digitālā veidā (*dgn 
vai *dwg formātā), Latvijas ģeodēzisko 
koordinātu sistēmā (LKS-92) un Latvijas 
normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 
(LAS-2000,5). 

15. Ja starp Datubāzes uzturētāju un 
mērniecības darbus veikušo sertificēto 
personu rodas strīds, tad veikto darbu 
pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pie-
aicināta cita, mērniecībā sertificēta vai li-
cencēta persona. Kļūdas gadījumā darbus 
apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Jē-
kabpils novada domes 2011.gada 22.de-
cembra saistošos noteikumus Nr.12 “Par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas aprites kārtību un izcenojumiem 
Jēkabpils novadā”.

17.Saistošie noteikumi stājas spēkā li-
kumā “Par pašvaldībām”45.pantā noteik-
tajā kārtībā.

PIELIKUMS
Jēkabpils novada domes 2020.gada 

23.janvāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.2/2020 “Par augstas detalizācijas topo-
grāfiskās informācijas aprites kārtību Jē-
kabpils novadā”  

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sniegšanas pakalpojumu cenrādis

Nr. Pakalpojums Izcenojumi euro (bez PVN)*

1.
Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā, ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīša-

nu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8. 

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts; 14,00
objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,00
objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 16,00

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 130,00 EUR  (bez PVN) kopā par vienu 
objektu.

5,50

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu 
datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts; 3,50

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; 5,50
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 130,00 EUR (bez PVN) kopā par 

vienu objektu.
2,00

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts. 4,50

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:
viens objekts. 4,50

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un 
nosūtīšanu pašvaldībai:

viens objekts (plānojums vai projekts). 6,50
6. Būvju situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam:**

pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,00
pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha. 5,00

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu 
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

viena zemes vienība. 1,20



2020 gada 19. marts 19No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana 
klātienē nenotiek, tai skaitā, arī apliecinā-
jumu izdarīšana. Konsultācijas tiek snieg-
tas attālināti, sazinoties ar Jēkabpils nova-
da bāriņtiesu zvanot vai rakstot:

Priekšsēdētājai Inai Gusārei, tālr. 
29472881; barintiesa@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Dunavas, Kalna, 
Zasas pagastā) Ainai Liepai, tālr.29337905;  
aina.liepa@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Dignājas pagas-
tā) Silvijai Krēsliņai, tālr.27707335;   silvija.
kreslina@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Ābeļu pagastā) Va-
lentīnai Austrumai, tālr.26519169;  valenti-
na.austruma@jekabpilsnovads.lv

Bāriņtiesas loceklei (Rubenes pagastā) 
Ingai Kliģei, tālr.26039464;   inga.klige@
jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada bāriņtiesa aicina ie-
dzīvotājus iesniegt dokumentus, tos no-
sūtot elektroniski e-pastā barintiesa@
jekabpilsnovads.lv, vai pa pastu pēc adre-
ses Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212.

Jēkabpils novada bāriņtiesas plānotās 
un citu institūciju pieprasītās pārbaudes 
tiks veiktas   pēc valstī noteiktā ārkārtas 
stāvokļa atcelšanas.

Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bēr-

na veselība, dzīvība vai drošība, Jēkabpils 
novada bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes 
dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas laikā.

Jēkabpils novada Bāriņtiesa

8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; 2,00

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. 0,05
9. Inženiertīklu demontāžas aktu pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, 

reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai. Demontēto inženiertīklu garums:
no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens objekts; 3,00

no 30 līdz 300 m (ieskaitot), viens objekts; 5,00

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m. 1,20

* Pievienotās vērtības nodokli aprēķina sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem.

** – bez kadastra informācijas. Samaksa par 
kadastra informāciju tiek noteikta saskaņā ar 
Valsts zemes dienesta cenrādi.

Objekts – izpildmērījuma vai topogrāfiskais 
plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā 
datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu 
lapu numerāciju un attālums (grafiskās infor-
mācijas pārrāvums) starp uzmērītajiem objek-
tiem nav lielāks par 100 m.

Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks 
par 100 m, topogrāfiskā informācija jāiesniedz 
kā jauns objekts – atsevišķās datnēs, veidojot 
jaunu rakstlaukumu.

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: 

Saistošo noteikumu mērķis ir  ir aktualizēt aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Jēkabpils novadā atbilstoši Ģeo-
telpiskās informācijas likuma 6.panta 2.punktā, 
13.panta sestajai daļai un 26.panta trešajā daļā, 
un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa notei-
kumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrā-

fiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 69., 79. un 81.punktos noteiktajam.

2. Īss projekta satura izklāsts: Saistošie no-
teikumi nosaka kārtību, kā Jēkabpils novadā 
notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas iesniegšana, pārbaude un reģis-
trācija pašvaldības augstas detalizācijas topo-
grāfiskās informācijas datubāzē, un izsniegša-
na no tās, kā arī nosaka maksu par datubāzes 
uzturētāja sniegtajiem pakalpojumiem (sais-
tošo noteikumu pielikumā). Saistošajos notei-
kumos noteikti inženierkomunikāciju turētāji, 
ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskais plāns, un 
noteikts topogrāfiskā plāna derīguma termiņš.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu: Pašvaldības budžetu 
būtiski neietekmēs.

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

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām: 5.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un 
esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas; 
5.2. Līdzšinējās procedūras netiek mainītas; 
5.3. Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” un 
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām: 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas, jo grozījumi nepasliktina personai at-
balsta saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo no-
teikumu projekta un tam pievienotā paskaid-
rojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.
lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteik-
to priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības ap-
svērumus) paredzēts iekļaut saistošajos notei-
kumos; 6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības 
veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu 
izvērtēšana; 6.3.Pēc saistošo noteikumu pro-
jekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
publicēšanas pašvaldības mājaslapā interneta 
vietnē www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā ter-
miņā priekšlikumi netika saņemti.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu 

nodaļas paziņojums
Saistībā ar valstī izsludināto ār-

kārtējo situāciju ar mērķi ierobežot 
koronavīrusu izraisītās slimības Co-
vid-19 izplatību, līdz 14.aprīlim tiek 
ierobežota klientu apkalpošana 
klātienē. Visas konsultācijas snieg-
sim telefoniski pa tālr. 27829666, 
65220739 vai rakstot e-pastā: 
dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv

Dzimšanas un miršanas fakta 
reģistrēšana notiks iepriekš sazi-
noties pa augstāk norādītajiem tāl-
ruņa numuriem.

aktuāla informācija Jēkabpils 
novada bibliotēku lietotājiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu 
Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 
Latvijas teritorijā, laika periodā no 2020. gada 12. 
marta līdz 2020. gada 14. aprīlim Jēkabpils nova-
da pašvaldība slēdz bibliotēkas apmeklētājiem.

Ārkārtējās situācijas periodā bibliotēkas 
lietotājiem nodrošina:

E – pakalpojumus, elektroniskas un telefonis-
kas uzziņas un konsultācijas.

Lietotāji, kuri vēlas iegūt piekļuves kodus un 
paroles, E – grāmatām www.3td.lv un Letonikas 
datu bāzei www.letonika.lv interesēties telefo-
niski 29822591 vai rakstot uz e-pastu:

Ābeļu bibliotēka: tel. 65207281, 
e-pasts: abelubib@jekabpilsnovads.lv,
Dignājas bibliotēka: tel. 29869741, 
e-pasts: dignajasbib@jekabpilsnovads.lv,
Dunavas bibliotēka: tel. 26001672, 
e-pasts: dunavasbib@jekabpilsnovads.lv,
Kalna bibliotēka: tel. 65229537, 
e-pasts: kalnabib@jekabpilsnovads.lv,
Leimaņu bibliotēka: tel. 29822591, 
e-pasts: leimanubib@jekabpilsnovads.lv,
Rubeņu bibliotēka: tel. 22346995, e
-pasts: rubenubib@jekabpilsnovads.lv,
Zasas bibliotēka: tel. 20371522, 
e-pasts: zasasbib@jekabpilsnovads.lv.
Seko līdzi aktuālajai informācijai par bibliotē-

ku darbu sociālajos tīklos Facebook, Draugiem.
lv

Leimaņu bibliotēka

Jēkabpils novada Bāriņtiesas informācija
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Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir 
bijuši “Covid-19” skartajās valstīs 
vai atrodas karantīnā (vai karantī-
nā atrodas kāds ģimenes loceklis) 
nekavējoties sazināties ar sociālā 
dienesta vadītāju;

7. sociālās aprūpes namā ‘’Mež-
vijas” izsludināta karantīna un 
darbs tiek nodrošināts pastipri-
nātas drošības apstākļos, ievēro-
jot stingras higiēnas normas gan 
klientiem, gan darbiniekiem;

8. nepieciešamības gadījumā, 
sociālā dienesta darbinieki izvēr-
tēs iespēju nodrošināt personas 
un kontaktpersonas, kuras atro-
das pašizolācijā savā dzīvesvietā 

un kurām nav nekādu citu iespēju, 
ar pirmās nepieciešamības pre-
cēm un pārtiku.

Sociālā dienesta apmeklētā-
ju pieņemšana klātienē:

Sociālā dienesta vadītāja:
katru pirmdienu no plkst. 8.00 

līdz 17.00, Rīgas iela 150a, Jēkab-
pilī.

Tālr.Nr.29344339, 65220735, e-
pasts: soc.dienests@jekabpilsno-
vads.lv

Sociālie darbinieki pagastos:
Ābeļu pagastā pirmdienās, 

08.00-17.00, 26327610, ilze.dze-
ne@jekabpilsnovads.lv

Dignājas pagastā martā- treš-

dienās 08.00-12.00, aprīlī- ceturt-
dienās 12.00-16.00, tel. 20221942, 
lolita.matusevica@jekabpilsno-
vads.lv;

Dunavas pagastā trešdie-
nās 13.00-15.00, no 01.04.2020. 
– 08.00-15.00, tel. 20221942, no 
01.04.2020. – 20237689, lolita.ma-
tusevica@jekabpilsnovads.lv, no 
01.04.2020.

elita.krivane@jekabpilsnovads.
lv,

Kalna pagastā pirmdienās 
08.00-17.00, tel. 27010871, elizabe-
te.kruklina@jekabpilsnovads.lv

Leimaņu pagastā otrdienās 
08.00-17.00, tel. 27813933, kaspars.
vaislis@jekabpilsnovads.lv;

Rubenes pagastā otrdienās 
08.00-17.00, tel. 20207157, inita.pe-
tenko@jekabpilsnovads.lv;

Zasas pagastā otrdienās 08.00-
17.00, 27010871, elizabete.krukli-
na@jekabpilsnovads.lv;

ģimenēm ar bērniem pēc ne-
pieciešamības, tel. 26558814, sol-
vita.krumina@jekabpilsnovads.lv .

Jēkabpils novada Sociālais 
dienests

5. posms
Piektais posms 6. martā Rubenes pagastā pulcēja 59 dalībniekus. Šajā 

posmā visvairāk „Lielās Zoles” (7) uzvarēt izdevās Kristapam Vanagam 
(Leimaņi), savukārt “Mazās Zoles” (4) vismeistarīgāk izdevās izspēlēt Ral-
fam Seidovam (Viesīte). 

Individuālais vērtējums Top-6 Rubenes pagastā:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Jānis Dadeika Zasa 29 88

2 Uģis Dzelme Dignāja 28 90

3 Irita Novika Viesīte 28 84

4 Valdis Norekārklis Rubeņi/ Slate 28 46

5 Aigars Petrovs Kalna 26 52

6 Ivans Kovrigo Viesīte 25 43

Pagastu ieskaite:
1. posms 

Ābeļu 
pag.

2. posms 
Kalna 
pag.

3. posms 
Leimaņu 

pag.

4. 
posms 
Zasas 
pag.

5. posms 
Rubenes 

pag.
PUNKTI 

KOPĀ

Rubeņi/Slate 1 1 6 2 2 12

Dignāja 2 4 1 1 3 11

Viesīte 3 2 3 5 1 14

Leimaņi 4 6 4 6 5 25

Zasa 5 3 2 4 4 18

Kalna pag. 6 5 5 3 6 25

Ābeļi 7 7 7 7 7 35

Dunava 8 8 8 8 8 40

Trešā vieta Rubenes posmā tika komandai “Dignāja”, 2. vieta tika ko-
mandai “Rubeņi/Slate”, savukārt vislabāk veicās viesu komandai “Vie-
sīte”. Pēc pieciem posmiem līderos ir izvirzījusies “Dignājas” pagasta 
komanda, par vienu punktu atpaliek “Rubeņi/Slate”, kā arī 3. vietā kop-
vērtējumā ierindojās “Viesītes” pagasta komanda. 

B.Čākure un A.Krasutina

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.

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

twitter. com/ 
JekabpilsNovads

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums-
Tā iemirdzas un nodziest,
Paliek klusums, neizteikti vārdi.
(I.Auziņš)

Janvāra mēnesī Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 9 miršanas reģistri, februāra mēnesī - 6 miršanas 
reģistri:

Evalds Cankalis 
09.03.1939. - 31.12.2019.

Alfons Glaudāns 
15.01.1930. – 02.01.2020.

Biruta Suhorukova 
29.05.1958. – 09.01.2020.

Pēteris Saldavs 
15.01.1956. – 17.01.2020.

Tamāra Aļeksejeva 
15.05.1956. – 21.01.2020.

Miks Ozoliņš 
14.01.2020. - 15.01.2020.

Zinaida Vēvere 
01.03.1932. – 30.01.2020.

Elza Irma Vāvere 
23.08.1931. – 30.01.2020.

Voldemārs Žuravskis 
22.06.1951. – 30.01.2020.

Zilgma Babakova 
01.07.1926. – 01.02.2020.

Jānis Sviklis 
20.03.1959. – 30.01.2020.

Imants Bite 
13.05.1944. - 31.01.2020.

Mirdza Sala 
10.02.1939. – 09.02.2020.

Jānis Bondars 
23.03.1957. – 15.02.2020.

Nauris Mikulāns 
12.02.1987. – 21.02.2020.

Izsakām patiesu līdzjūtību piederīgajiem! 

Janvāra mēnesī Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie  

(1 meitene un 5 zēni), februāra mēnesī reģistrētas 

2 laulības (nav mūsu novada iedzīvotāji).

Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbs ārkārtējās situācijas periodā
««« Raksta sākums 1.pp

««« Raksta sākums 15.pp
Jēkabpils novada zolītes čempionāts


