
Latvijas valstij pastāv divi ļoti nozīmīgi datumi: 
1918. gada 18. novembris, kad tika proklamēta 
neatkarīga Latvijas valsts, un 1990. gada 4. maijs- 
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas die-
na. Šogad svinam 30 gadus, kopš LPSR Augstākā 
padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanu” un tika uzsākts ceļš 
līdz pilnīgai valsts neatkarības atjaunošanai. Otrā 
pasaules kara laikā Latvijas Republika bija zaudē-
jusi savu neatkarību. 

Arī pēc kara PSRS okupācija Latvijā saglabājās. 
Ilgas pēc neatkarīgas valsts mudināja sarosīties sa-
biedrībai. Sākās process, ko dēvē par Trešo atmo-
du jeb Dziesmoto revolūciju, un tika uzsākts ceļš 
uz Latvijas neatkarību! 1985. gadā par PSRS vadītā-
ju tika iecelts Mihails Gorbačovs, kurš īstenoja da-
žādas daudzpusīgas reformas, tostarp arī sabiedrī-
bas demokratizācijas virzienā. Sākot ar 1897. gadu, 
tika pieļauta viedokļu dažādība un mediji kļuva 
brīvāki. Raksti netika cenzēti, sāka runāt par Lat-
vijas okupāciju un represijām. Arvien biežāk tika 
pausti viedokļi par Latvijas neatkarību. 

1990. gada 18. martā notika būtiskas vēlēšanas 
ceļā uz neatkarības atjaunošanu. Notika vienīgās 
demokrātiskās vēlēšanas padomju okupācijas 
apstākļos. Šajās vēlēšanās tika ievēlēti Latvijas PSR 
(Augstākās Padomes) tautas deputāti, kuri būs tie, 
kas lems, vai Latvijai ir cerība uz neatkarības atjau-
nošanu. 

1990. gada 4. maijā notika būtiska sēde, kurā 
tika lemts par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu. Visa Latvija ar nepacietību gaidīja 
lēmumu. Visas ielas Rīgā, ap parlamenta ēku, bija 
pilnas ar cilvēkiem. Visapkārt skanēja radio. Nepie-
ciešamo 132 balsu vietā tika iegūtas 138 un LPSR 
(Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika) kļuva 
par Latvijas Republiku. Protams, ne visi atbalstī-
ja šādu iniciatīvu. 14. maijā Mihails Gorbačovs (tā 
laika PSRS prezidents) pasludināja šo deklarāciju 
par neatbilstošu PSRS konstitūcijai. 15. maijā no-
tika Latvijas neatkarības pretinieku mēģinājums 
ielauzties Augstākās Padomes ēkā, bet tas tika 
novērsts. 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades 
birojs aicina par godu neatkarības atjaunošanai 
atzīmēt “Baltā galdauta svētkus”. Tieši “baltais 
galdauts” simbolizē pašapziņu, lepnumu un tas ir 
kā vienojošs elements. Šobrīd, kad laiks ir jāpava-
da mājās ar ģimeni, ir lielisks brīdis, lai šos svētkus 
atzīmētu kopā! Ir doti ieteikumi, kā šos svētkus var 
atzīmēt. Galvenokārt ir aicinājums mājās kopīgi 
uzklāt galdu, kavēties atmiņās un vienkārši būt 
kopā ar saviem mīļajiem. Vēlams arī dokumentēt 
savus svētkus kopā! 

Lai visiem saulaini un patriotiskās noskaņās pa-
vadīta 30. Latvijas Republikas neatkarības atjauno-
šanas diena! 

Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i. Eva Strika
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30 gadi kopš latvijas republikas 
neatkarības atjaunošanas

aicinājums
4. maijā svinēsim Latvijas ne-

atkarības atjaunošanas 30. ga-
dadienu. Katrs savās mājās klā-
sim baltu galdautu, bet domās 
būsim vienoti.

Veidosim kopīgu foto stāstu 
par tēmu “Daba un cilvēks”. Šajā 
foto stāstā mēs varam iemūžināt 
mirkļus no Latvijas dabas, no 
Baltā galdauta svētku svinēša-
nas dabā savā ģimenē, no dažā-
dām nodarbēm un atpūtas mir-
kļiem dabā… jo Latvija ir skaista 
visos gadalaikos.

Foto gaidīsim līdz 5. maijam 
uz e-pastu: rubeneskn@jekab-
pilsnovads.lv vai kp@jekab-
pilsnovads.lv Foto sūtiet jpg 
formātā (var ne tikai šajā laika 
periodā uzņemtas). Klāt pievie-
nojiet autora vārdu, uzvārdu un 
kāds ir Jūsu mīļākais gadalaiks.

Sagatavotais foto stāsts apce-
ļos visus novada pagastus.

Informācija – Inta Tomāne 
(mob.tel. 26478498)

Pamatojoties uz Ministru ka-
bineta 2016. gada 19. aprīļa no-
teikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības 
noteikumi” 412. punktu un hid-
rometeoroloģisko prognozi, no-
saku meža ugunsnedrošā laika 
posma sākumu visā valsts terito-
rijā sākot  ar 2020. gada 24. aprīli.

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) atgādina, 
ka aizliegts dedzināt pērno zāli! 
Situācijās, kad iedzīvotāji pama-
na kūlas vai meža ugunsgrēku, 
nekavējoties ir jāzvana VUGD uz 
vienoto ārkārtas palīdzības iz-
saukumu numuru 112, jānosauc 
precīza adrese vai pēc iespējas 
precīzāk jāapraksta vieta, kur 
izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jā-
nosauc savs vārds, uzvārds un 
telefona numurs, un jāatbild uz 
dispečera jautājumiem.

Valsts meža dienesta 
ģenerāldirektors A.Krēsliņš 

Par meža 
ugunsnedrošo 
laikaposmu
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Turpinot darbu pie 
Covid-19 izplatības ie-
robežošanas un ar to 
saistīto seku novērša-
nas, Ministru kabinets 
ir pagarinājis ārkārtējās 
situācijas termiņu līdz šī 
gada 12. maijam un pie-

ņēmis vairākus lēmu-
mus papildus jau spēkā 
esošajiem pasākumiem, 
tādā veidā nodrošinot 
valsts, pašvaldību un 
citu pakalpojumu snie-
dzēju darbu un sadar-
bību krīzes laikā. Lēmu-

mi par ierobežojumu 
termiņa pagarinājumu 
ir pieņemti saskaņā ar 
epidemiologu reko-
mendācijām un rūpē-
joties par sabiedrības 
veselību un drošību.

Ārkārtējās situācijas 
laikā ir aizliegti jebkādi 
publiski un privāti pa-
sākumi, izņemot bēru 
ceremonijas ārtelpās ar 
nosacījumu, ka tiek ie-
vērota savstarpējā divu 
metru distance starp 
personām un citi epi-
demioloģiskās drošības 
noteikumi. Valdība ir at-
balstījusi arī izņēmumu 
uz kristību ceremoniju 

noturēšanu neatlieka-
majos gadījumos.

Visiem Eiropas Savie-
nības valstspiederīga-
jiem, kā arī personām, 
kuras pastāvīgi dzīvo 
šajās valstīs, atļauts vie-
nu reizi šķērsot Latvijas 
Republikas teritoriju 
noteiktās sauszemes 
robežšķērsošanas vie-
tās, lai atgrieztos savā 
mītnes zemē.

Personām pirms at-
griešanās Latvijā jāno-
rāda pilna informācija 
par savu faktisko dzī-
vesvietu, kurā to var 
sasniegt. Gadījumā, ja 
faktiskās dzīvesvietas 

adrese atšķirsies no 
pašizolācijas vietas ad-
reses, personai ir pienā-
kums nekavējoties par 
to paziņot Valsts poli-
cijai. Par nepatiesu ziņu 
norādīšanu tiks piemē-
rota administratīvā vai 
kriminālā atbildība.

Tiek atvieglota uz-
skaite un gadījumu iz-
meklēšana iekšlietu un 
drošības iestāžu amat-
personām, nosakot, ka 
saslimšana ar Covid-19 
nav uzskatāma par ne-
laimes gadījumu darbā.

Ministru kabinets

Valstī izsludinātās ār-
kārtējās situācijas periodā 
Jēkabpils novada dome 8. 
aprīļa ārkārtas sēdē nolē-
ma nodrošināt materiālo 
atbalstu ēdināšanai 20 
eiro vērtībā katru mēnesi 
katram Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarētajam izglītojama-
jam – pirmsskolas izglī-

tības iestāžu bērniem, ja 
bērns klātienē neatrodas 
izglītības iestādē, un 1.-
12. klašu izglītojamajiem, 
neatkarīgi no izglītojamā 
izglītības ieguves formas 
vai vietas. Tiem skolē-
niem no 1. līdz 9. klasei, 
kuru ģimenei ir piešķirts 
trūcīgas, maznodrošinā-
tas un/vai daudzbērnu 

ģimenes statuss, tiks 
piešķirts atbalsts pārti-
kas pakas iegādei, pārē-
jiem izglītojamajiem no 
pirmsskolas līdz 12. klasei 
– kupons pārtikas preču 
iegādei.

Materiālo atbalstu 
ēdināšanai piešķir pe-
riodā līdz valstī noteik-
tās ārkārtējās situācijas 
beigām, bet ne ilgāk par 
2019./2020. mācību gada 
beigām, tātad – šī gada 
aprīlī un maijā. Pēc iesnie-
guma saņemšanas no 
bērna likumiskā pārstāv-
ja, atbalsts tiek piešķirts 
par abiem mēnešiem 
reizē, sniedzot iespēju 
saņemt pārtikas paku vai 
izsniedzot divus kuponus 
pārtikas preču iegādei, 
kuri jāatprečo konkrētajā 
mēnesī (aprīlī vai maijā).

Iesniegums jāiesniedz 
klātienē attiecīgajā pa-

gasta pārvaldē, kurā per-
sona deklarēta, sākot ar 
2020. gada 16. aprīli.

Kuponus pārtikas pre-
ču iegādei varēs atpre-
čot jebkurā no Jēkabpils 
novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem pārti-
kas veikaliem, neatkarīgi 
no pagasta, kurā perso-
na deklarēta (protams, 
iesakām tomēr iepriekš 
pajautājot pārdevējam, 
lai nerastos kādi pārpra-
tumi):

– SIA “Dzirnupe” veika-
lā Zasā,

– SIA “JTES” veikalos 
Dunavā, Sudrabkalnā, 
Dubultos, Zasā, Slatē, Ru-
beņos,

– SIA “Sprīdītis A” vei-
kalā Vandānos,

- Z/S “Rītausmas” vei-
kalā Dunavā,

- Z/S “Kalnieši” veikalā 
Rubeņos,

- Z/S “Noviki” veikalā 
Zasā,

- SIA “Vija” veikalā Bro-
dos.

Vienā reizē jāizman-
to visa kuponā norādī-
tā summa. Ja izvēlēto 
pārtikas preču vērtība 
pārsniedz 20 eiro, bērna 
likumiskais pārstāvis pats 
sedz pārmaksāto summu.

Iesnieguma veidlapa 
pieejama un ar pilnu do-
mes lēmumu var iepa-
zīties novada interneta 
vietnē www.jekabpil-
snovads.lv , spiežot uz šo 
rakstu vai augšā izvēlnē 
“Ziņas par pašvaldību”, 
sadaļā “Normatīvie akti 
un dokumenti”, “Domes 
sēžu protokoli”.

Jēkabpils novada 
pašvaldība

valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam

Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir iespēja saņemt 
materiālo atbalstu ēdināšanai ārkārtējās situācijas periodā

Jēkabpils novada pašvaldība nolemj pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 1. 
ceturkšņa samaksas termiņu

Sakarā ar Saeimā pie-
ņemtā likuma “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību” 4. 
punktā paredzēto tiesību 
pašvaldībām 2020. gadā 
noteikt citus nekustamā 
īpašuma nodokļa samak-
sas termiņus, kas atšķiras 

no likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” no-
teiktajiem, tos pārceļot uz 
vēlāku laiku 2020. gada 
ietvaros, Jēkabpils novada 
pašvaldība 26. marta do-
mes sēdē nolēma pārcelt 
nekustamā īpašuma no-
dokļa apmaksas termiņu, 
kas maksājams 2020. gada 
31. martā uz 2020. gada 15. 

maiju. Termiņa pārcelšana 
nozīmē, ka līdz 15. maijam 
par maksājumiem netiks 
aprēķināta nokavējuma 
nauda.

Paldies visiem NĪN mak-
sātājiem, kas jau veikuši 
maksājumus. Atgādinām, 
ka nekustamo īpašuma 
nodokli ir ērti nomaksāt 
attālināti – internetbankā 

vai portālos www.epa-
kalpojumi.lv un www.
latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību ban-
ku konti NĪN samaksai, kā 
arī nodokļa maksātājam 
automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai. Por-
tālā www.epakalpojumi.
lv iespējams veikt nomak-

su arī par citas fiziskas vai 
juridiskas personas īpašu-
miem.

30.04. domes sēdē tiks 
lemts par NĪN maksāša-
nas termiņu pārcelšanu uz 
15.11.2020.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada 

pašvaldības vec. 
nodokļu administratore
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Šis ir sarežģīts laiks, 
kad maksimāli liekam 
lietā IT tehnoloģiju ie-
spējas, mācot un māco-
ties attālināti. Arī pro-
jekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 
„Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču 
attīstībai”, nepārtraucot 
savu darbību, piedā-
vā dažādas sadarbības 
iespējas attālināti. Pe-
dagoga palīgi Rubeņu, 
Dignājas pamatskolās 
un Zasas vidusskolā 
veic skolēnu konsultē-
šanu gan telefoniski, 
gan izmantojot dažādas 

piedāvātās platformas 
sadarbībai, ko izvēlas 
skola un pedagogs at-
bilstoši savām un skolē-
na iespējām.  Visbiežāk 
izmantotās platformas 
ir WhatsApp, e-klase. 
Pastāv arī iespēja sadar-
bībai, izmantojot papīra 
formātu, dodot uzdevu-
mus un saņemot atbil-
des. 

Skolotāji uzklausa 
skolēnu jautājumus un 
sniedz konsultācijas par 
neizprastiem uzdevu-
miem un jautājumiem 
dažādos mācību priekš-

metos.
Fizikas gada turpi-

nājuma ietvaros pe-
dagogi piedāvā sko-
lēniem veikt dažādus 
praktiskus uzdevumus 
attālināti, ņemot vērā 
to praktisko pielieto-
jumu sadzīvē, parādot 
dažādu procesu izman-
tošanas iespējas mājas 
apstākļos. Piemēram, 
apgūstot tēmu ”Gais-
ma”, 8. klases skolēni 
tiek rosināti izmantot 
mājās spoguļus, lai vē-
rotu gaismas atstaroša-
nās likumus. Pedagogi, 

kuri nestrādā attālināti, 
gatavo un pilnveido 
metodisko materiālu 
bāzi, lai turpmāk, kad 
atgriezīsimies ierastajā 
darba režīmā, uzlabotu 
nodarbību produktivi-
tāti un sasniegtu maksi-
mālos darba rezultātus.

Gūsim jaunu piere-
dzi, jaunas sadarbības 
prasmes, kas noteikti 
noderēs atgriežoties 
ierastajā darba ritmā! 
Paldies par izturību, at-
saucību un sadarbību 
vecākiem, skolēniem un 
pedagogiem! Kopā mēs 
pārvarēsim visu!

Projekta 
koordinatore

 Ilona Kantāne

izveidots vienots diennakts tālrunis 
8345 un tīmekļvietne ar Covid-19
saistīto jautājumu noskaidrošanai

Lai iedzīvotāji varē-
tu ērtāk rast atbildes uz 
jautājumiem saistībā ar 
Covid-19 infekcijas uz-
liesmojumu un tā radīto 
ietekmi dažādās jomās, 
Valsts kanceleja izveido-
jusi vienotu bezmaksas 
informatīvo diennakts 
tālruni 8345, kā arī tī-
mekļvietni covid19.gov.
lv .

Vienotā tālruņa 8345 
galvenais uzdevums ir 
palīdzēt iedzīvotājiem 
labāk orientēties infor-
mācijā, kas saistīta ar 
Covid-19, un palīdzēt 
saprast, kurā iestādē vēr-
sties pēc palīdzības. Jau-
tājumi tiks pieņemti gan 
latviešu, gan krievu valo-
dā; galvenais nosacījums 
– zvanītājam jāatrodas 
Latvijas teritorijā.

Tīmekļvietnē covid19.
gov.lv vienuviet redzami 
nozīmīgie tālruņa numu-
ri, uz kuriem zvanīt, lai 
uzdotu jautājumus par 
slimības simptomiem, 
profilaksi, pieteikšanos 
analīzēm. Tāpat pieejami 

kontakti, kur gūt atbildes 
uz jautājumiem, kas skar 
patērētāju tiesību aizsar-
dzību, izglītību, robežu 
šķērsošanu un citas jo-
mas. Apkopoti arī biežāk 
uzdotie jautājumi un 
atbildes. Informācija pie-
ejama latviešu un krievu 

valodā.
Kā līdz šim iedzīvotāji 

varēs sazināties ar valsts 
iestādēm arī zvanot tieši 
uz attiecīgo iestāžu tālru-
ņa numuriem.

Ministru kabineta 
Komunikācijas 
departaments

Deputātes Baibas Čā-
kures vietā uz prombūt-
nes laiku deputāta pienā-
kumus veiks Normunds 
Krīvāns.

2020. gada 11. februārī 
tika saņemts deputātes 
Baibas Čākures iesnie-
gums par domes depu-
tāta pilnvaru nolikšanu 
uz laiku atbilstoši Repub-
likas pilsētas domes un 
novada domes deputāta 
statusa likuma 3¹.panta 
trešajā daļā noteiktajiem 
gadījumiem. Domes 
priekšsēdētājs A.Vanags, 
atbilstoši Republikas pil-
sētas domes un novada 
domes deputāta statusa 
likuma 3¹.panta ceturtajā 
daļā noteiktajai kārtībai,   
2020. gada 27. februāra 

sēdē paziņoja par de-
putātes Baibas Čākures 
pilnvaru nolikšana uz 
laiku.

Pēc 2017. gada pašval-
dību vēlēšanās saņemtā 
balsu skaita, nākamais 
deputāta amata kandi-
dāts no “Latvijas Zemnie-
ku savienības” saraksta 
(aiz Mārtiņa Līča) bija 
Normunds Krīvāns, kas 
2020. gada 26. martā 
piedalījās savā pirmajā 
domes sēdē kā jaunais 
deputāts.

Viņš tika ievēlēts Fi-
nanšu komitejas sastā-
vā, Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu 
komitejas sastāvā un 
Interešu izglītības prog-
rammu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales 
komisijas sastāvā kā ko-
misijas loceklis, kā arī tika 
nominēts dalībai Latvi-
jas Pašvaldību savienī-
bas Veselības un sociālo 
jautājumu komitejā un 
Sporta jautājumu apakš-
komitejā.

K.Sēlis

Jēkabpils novada 
domē deputātu maiņa

atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai turpinās attālināti

Saistībā ar vīru-
sa COVID-19 radīto 
situāciju pasaulē, 
2020. gada 20. jūnijā 
plānotais Zasas vi-
dusskolas absolven-
tu salidojums AT-
CELTS uz nenoteiktu 
laiku. Turpmāka in-
formācija sekos.

Zasas vidusskola

Salidojums 
Zasas 

vidusskolā 
atcelts!
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Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri krīzes situācijā 
nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, ir iespēja 
saņemt materiālu pabalstu

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa 
dēļ, saskaņā ar 2020. gada 20. mar-
ta grozījumiem Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likuma 
pārejas noteikumos, Jēkabpils 
novada dome 2020. gada 8. aprīļa 
ārkārtas sēdē nolēma:

1. Noteikt pabalsta krīzes situ-
ācijā apmēru 80,00 EUR apmērā 
mēnesī Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā deklarētai vienai 
personai jeb vienam ģimenes lo-
ceklim, valstī izsludinātās ārkārtē-
jās situācijas, sakarā ar COVID-19 
izplatību, laikā un vienu kalendāra 
mēnesi pēc tās ģimenei (perso-
nai), kura nevar nodrošināt savas 
pamatvajadzības.

2. Ģimenei (personai), tai skai-
tā audžuģimenei un aizbildnim, 
kuras aprūpē ir bērns līdz 18 gadu 
vecumam un kurai ir tiesības uz 
pašvaldības krīzes pabalstu, paš-
valdība lēmuma 1.punktā noteik-

to pabalsta apmēru palielina par 
50 EUR par katru bērnu.

3. Par 1.punktā krīzes situāciju 
uzskatāma situācija, kurā ģimene 
(persona) ar Ministru kabineta 
2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 
103 “Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu” 1.punktu izsludinātajā 
ārkārtējā situācijā no ģimenes 
(personas) gribas neatkarīgu aps-
tākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatva-
jadzības un tai ir nepieciešama psi-
hosociāla vai materiāla palīdzība.

4. Jēkabpils novada Sociālais 
dienests trīs darba dienu laikā, 
pamatojoties uz personas iesnie-
gumu, pieņem lēmumu piešķirt 
1.punktā noteikto pabalstu krīzes 
situācijā, ja ģimene (persona) at-
bilst, kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. ģimenei (personai) saistī-
bā ar ārkārtējo situāciju nav ie-
nākumu (piemēram, persona ir 
bezalgas atvaļinājumā, persona 

ir dīkstāvē bez pabalsta izmaksas, 
personai ir piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts bez-
darbnieka pabalsts, pašnodarbi-
nātas vai uz uzņēmuma līguma 
vai uz cita veida līguma pamata 
nodarbinātas personas – pakal-
pojumu sniedzēji, kas zaudējuši 
ienākumu avotu, u. c.);

4.2. ģimenei (personai) ir radu-
šies papildu izdevumi (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti 
papildu mājoklim, viesnīcai, trans-
portam u. c.), ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā sais-
tībā ar atgriešanos no Covid-19 
skartajām valstīm;

4.3. ģimene (persona) atrodas 
vai ir atradusies karantīnā un tai 
nav iztikas līdzekļu.

5. Piešķirtais pabalsts tiek iz-
maksāts trīs darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas ar pārskaitī-
jumu uz pabalsta pieprasītāja no-
rēķinu kontu.

6. Saistībā ar Covid-19 izplatību 
ģimene (persona) vienlaicīgi nevar 
saņemt Jēkabpils novada domes 
26.11.2015. saistošo noteikumu 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā” nodaļas pa-
balstu krīzes situācijā un lēmuma 
1.punktā paredzēto pabalstu.

7. Lēmuma 2.punkts stājas spē-
ka ar dienu, kad Latvijas Republi-
kas valdība pasludina normatīvo 
aktu par šāda veida atbalstu ģime-
nēm ar bērniem.

Iesnieguma veidlapa pieejama 
interneta vietnē www.jekabpil-
snovads.lv , sadaļā “Iesniegumu 
veidlapas” vai augšā izvēlnē “Ziņas 
par pašvaldību”, sadaļā “Norma-
tīvie akti un dokumenti”, “Domes 
sēžu protokoli”.

Jēkabpils novada pašvaldība

zināmi Jēkabpils novada
2020. gada nvo un 
iedzīvotāju grupu iniciatīvu 
konkursa rezultāti

Jēkabpils novadā noslēgu-
sies 2020. gada NVO un Iedzī-
votāju grupu iniciatīvu kon-
kursa pieteikumu izvērtēšana. 
Kopā tika saņemti 8 projektu 
pieteikumi, visi no nevalstis-
kajām organizācijām. Kopējā 
no pašvaldības pieprasītā fi-
nansējuma summa sastādīja 
5125,40 eiro. Konkursa mēr-
ķiem arī šogad bija atvēlēti 
7000 eiro, tādēļ bija iespējams 
atbalstīt visus projektus.

Rezultātā atbalstīti 8 pro-
jekti:

- biedrības “Akācija Plus” 
projekts “Atnāc, uzzini, iepa-
zīsti!” ar finansējumu EUR 700;

- biedrības-sporta kluba 
“Alko Racing Team” projekts 
“Sporta kompleksa “Pilskalni” 
ārtelpas labiekārtošana” ar fi-
nansējumu EUR 700;

- biedrības “Cirkuži” pro-
jekts “Laipni gaidīti VANDĀ-
NOS!” ar finansējumu EUR 547;

- biedrības “EKO Selonia” 

projekts “Informatīvā stenda 
izveide Lašos, Ābeļu pagastā” 
ar finansējumu EUR 700;

- biedrības “Sēlijas laivas” 
projekts “Domā globāli, dari 
lokāli!” ar finansējumu EUR 
698,40;

- biedrības “Sēļu pūrs” pro-
jekts “Padzeries no stāstu krū-
zes!” ar finansējumu EUR 700;

- biedrības “Ūdenszīmes” 
projekts “Renesanses periods 
Sēlijas austrumos” ar finansē-
jumu EUR 700;

- biedrības “Ūsiņš” projekts 
“Informācijas nodrošināšana 
biedrībā “Ūsiņš”” ar finansēju-
mu EUR 380.

Sakām lielu paldies ikvie-
nam, kas centās, nāca klajā ar 
jaunām idejām un piedāvāja 
tās kopīgi īstenot. Lai projekti 
veiksmīgi īstenojas!

Jēkabpils novada 
pašvaldība

par projekta 
“pumpurs”darbību

Sākoties ārkārtējai situāci-
jai valstī, būtiski mainījās arī 
mācību process skolās. Jau rit 
vairākas nedēļas, kad no ieras-
tajām klātienes nodarbībām 
skolā, visiem – skolēniem, sko-
lotājiem, vecākiem, nākas pār-
kārtoties uz attālināto mācību 
režīmu. Šajā situācijā nācās 
iepazīt vēl līdz galam neizpētī-
to digitālo rīku pasauli, risināt 
jautājumus par mācību orga-
nizēšanu, kā arī organizēt dar-
bam tos skolēnus, kuriem arī 
ierastajā režīmā mācību moti-
vācijai bija nepieciešama pa-
pildus uzmanība un atbalsts.

Projekta “PuMPuRS” darbī-
ba, sākoties ārkārtējai situāci-
jai valstī, tika uz laiku apturē-
ta, jo atbalsts, kas tiek sniegts 
projekta ietvaros, paredz indi-
viduālas konsultācijas klātienē.

Taču ar 23. martu skolo-

tāji, kuri projekta ietvaros 
sniedza individuālu atbalstu 
skolēniem, dara to attālināti. 
Skolotāju un skolēnu galvenie 
komunikācijas veidi ir e-klase, 
e-pasts, portāls uzdevumi.lv, 
lietotne WhatsApp, kā arī, pro-
tams, saziņa telefoniski.

Viegli nav, bet, lai arī turp-
māk izdotos pilnvērtīgi īstenot 
attālināto mācību norisi un 
skolotāji spētu sniegt izglī-
tojamajiem atbalstu, ir jāspēj 
pielāgoties esošajai krīzes si-
tuācijai.

Šobrīd visiem jāmēģina 
būt emocionāli līdzsvarotiem, 
jāsaglabā iekšējais miers un 
mums izdosies!

Projekta koordinatore - Gita 
Ratniece
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mācību darbs novadu izglītības iestādēs
Metodiskā atbalsta nodroši-

nāšanai izglītības jomā valstī iz-
veidojies jauns metodiskā darba 
organizēšanas veids. Ir notikusi 
mācību procesa akcentu maiņa - 
uzmanība pievērsta lielākai sko-
lēna iesaistei mācībās. Tas nav 
viegli nevienam, taču kopīgiem 
spēkiem, ar pozitīvu izpratni - 
tas ir iespējams.

Piecu novadu (Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Salas un Viesī-
tes) pedagogu sadarbību koor-
dinē Jēkabpils novada Izglītības 
pārvalde. Astoņu mācību jomu 
vienpadsmit koordinatori ir pe-
dagogi no dažādām novadu iz-
glītības iestādēm.

Pašlaik notiek attālinātais mā-
cību process, pedagogi iegulda 
daudz laika un citus resursus, 
lai nodrošinātu arī metodisko 
darbu. Gandrīz visi mācību jomu 
koordinatori ir veikuši savas jo-
mas pedagogu aptauju, tās iz-
vērtējumu. Neliels ieskats viņu 
atziņās.

Pirmsskolas un sākumsko-
las mācību jomas koordinatore 

Inese Pūcīte (Ābeļu pamatsko-
la) atzīst, ka “pirmā nedēļa bija 
stresa pilna visām iesaistītajām 
pusēm - gan bērniem, gan ve-
cākiem, gan skolotājiem.  Šajā 
laikā skolotāju darbs ir daudz 
intensīvāks un darba stundas 
krietni garākas, jo jāpaspēj, gan 
saplānot darbu, sniegt konsul-
tācijas, novērtēt bērnu darbus, 
sniegt atbalstu, gan sazināties ar 
kolēģiem, daloties atrastos inte-
resantajos materiālos, ko izman-
tot darbā”.

Veselības un fizikās aktivitā-
tes mācību jomas koordinatore 
Aivita Ķiploka (Krustpils pamat-
skola) savās pārdomās par attā-
lināto mācību darbu secina, ka 
“jā, tas ir savādāk, neierastāk, 
esam spiesti izkāpt no komforta 
zonas, mainīt iepriekš ieplānoto, 
labi zināmo.   Arī skolēniem nav 
viegli, slodze ir liela, jābūt pat-
stāvīgākiem, disciplinētiem”.

Valodu mācību jomu koordi-
natores Ingrīda Maurāne (Salas 
vidusskola) un Sarmīte Buholce 
(Aknīstes vidusskola) iesaka dar-

ba pilnveides pamatprincipus 
- “1. Sadarboties! Biežāk uzmun-
drināt! Strādāt mācoties! 2. Da-
līties ar uzdevumiem, nepārslo-
got skolēnus! 3. Izveidot vietni ar 
materiālu resursiem!“

Kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslas mācību jomas 
koordinatore Dace Ķiploka (Sa-
las vidusskola) stāsta - “vizuālās 
mākslas pedagogiem regulāri 
tiek nosūtīta jaunākā informāci-
ja par skolotāju tiešsaistes mā-
cībām un metodiskie materiāli 
attālinātai mācību procesa īste-
nošanai interešu izglītībā”.

Matemātikas mācību jomas 
koordinatore Ilze Martuženoka 
un dabaszinātņu mācību jomas 
koordinatore Sanita Berģe no 
Viesītes vidusskolas pievērš uz-
manību, ka “skolotāju ieteiku-
mus ņem vērā arī dažādu mācī-
bu platformu uzturētāji, cenšas 
risināt problēmsituācijas. Nākas 
ļoti daudz strādāt ar skolēnu 
vecākiem, kuri vēlas palīdzēt sa-
viem bērniem un lūdz padomu 
dažādos jautājumos”.

Sākoties ārkārtējai situācijai, 
pašvaldība īpašu atbalstu sniedz 
izglītības iestādēm, sagādājot 
un atjaunojot tehniskos līdzek-
ļus attālinātā mācību procesa 
realizācijai.  Arī Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde nepārtrauk-
ti sazinās ar skolu direktoriem, 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas pārstāvjiem un pašvaldības 
speciālistiem, skaidro un risina 
problēmsituācijas. Izglītojamo 
vecāki ir ieinteresēti un atsau-
cīgi, atbildīgi izturas pret to, kā 
skolēni mājās veic mācību uzde-
vumus.

Šī ir ļoti neparasta un nebijusi 
situācija mums visiem, tāpēc bū-
sim saprotoši, iejūtīgi un sadar-
bībai atvērti, lai mūsu bērni veik-
smīgi noslēgtu mācību gadu.

Ar katru dienu paliek par 
grādu siltāk un ar katru dienu 
tuvojas maija beigas! Lai siltums 
sirdīs!

Jēkabpils novada
 Izglītības pārvalde

Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās 
kompetences pilnveides programmās

2019./2020. mācību gadā ESF 
projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
ietvaros Jēkabpils novada skolu 
skolotāji iesaistījās trīs ciklu pro-
fesionālās kompetences pilnvei-
des programmās:

1. “Pedagoga kompetence 
un efektivitāte mūsdienu pe-
dagoģiskajā realitātē”, kuras 
mērķis bija pilnveidot vispārējās 
un profesionālās izglītības ies-
tāžu pedagogu kompetenci un 
efektivitāti izglītojamo līdzdalī-
bas veicināšanai pedagoģiskajā 
procesā, tādējādi mazinot vai 
novēršot priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu.

Pie mums viesojās lektori Ža-
nete Tauriņa un Kaspars Kiris, 
kuri iesaistīja skolotājus diskusi-
jās par mūsdienu pedagoģiskās 
realitātes īpatnībām, analizējot 
skolēnu mācīšanās paradumus, 
motivāciju, uzvedību, par prob-
lēmām, kas saistās ar izglītojamo 

priekšlaicīgu mācību pārtrauk-
šanu u.c.

2. “Atbalstoša mācību vide – 
resurss izglītībā”, kuras mērķis 
bija sekmēt vispārējās izglītības 
un profesionālās izglītības ies-
tāžu pedagogu izpratni par at-
balstošo mācību vidi kā būtisku 
resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai 
veicinātu mijiedarbību ar izglīto-
jamajiem, tādējādi mazinot vai 
novēršot vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu 
izglītojamo priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riskus.

Lektori Raina Vīra un Kaspars 
Kiris kopā ar skolotājiem dis-
kutēja par mūsdienu izglītības 
procesa izaicinājumiem, par mā-
cību procesa un vides būtību un 
saturu, par problēmām, kas sais-
tās ar izglītojamo priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riskiem, 
par skolotāja sadarbību ar izglī-
tojamo ģimenēm u.c.

3. “Individuāla un grupu kon-
sultēšana – profesionālās darbī-

bas veids izglītībā”, kuras mērķis 
bija pilnveidot vispārējās izglītī-
bas un profesionālās izglītības 
iestāžu pedagogu izpratni par 
skolēnu konsultēšanu izglītības 
vidē, tās pamatprincipiem un 
uzdevumiem, kā arī pilnveidot 
konsultēšanas prasmes priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
risku samazināšanai.

Lektori Alla Plaude un Lūci-
ja Rutka aktualizēja tēmas par 
konsultēšanas mērķiem, uzde-
vumiem un pamatprincipiem 
izglītības vidē; par veiksmī-
gas izglītojamā konsultēšanas 

priekšnoteikumiem; par kontak-
ta izveidošanu konsultēšanā un 
refleksijas nozīmi tajā u.c.

Katra nodarbību cikla noslē-
gumā pedagogi saņēma apliecī-
bu par atbilstošās profesionālās 
pilnveides programmas apgū-
šanu.

Paldies pedagogiem par at-
saucību un aktivitāti, kā arī pa-
teicība jaukajiem, saprotošajiem 
un zinošajiem lektoriem par ie-
guldīto darbu.

Projekta koordinatore Gita 
Ratniece
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Sākot no 1. aprīļa, Latvijā 
spēkā stājās Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) un Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) rekomen-
dēta valsts kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, 
ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igaunijā, 
Lietuvā un citās Eiropas valstīs, 
kompensējamo zāļu A saraksta 

receptēs norādīs zāļu aktīvo vie-
lu, nevis zāļu nosaukumu. Savu-
kārt aptiekās no vienādas iedar-
bības zālēm pacientam izsniegs 
tās zāles, kurām ir zemākā mak-
sa. Šādu prasību paredz Ministru 
kabineta noteikumi par kom-
pensējamo zāļu un medicīnis-
ko ierīču apmaksas kārtību, lai 
Latvija pārņemtu Eiropas praksi 

zāļu izrakstīšanā, kā arī novēr-
stu situāciju, kad pacientiem 
jāiegādājas dārgākās zāles, lai 
arī zemākas cenas zāles ir tikpat 
kvalitatīvas un drošas un ar tādu 
pašu ārstniecisko iedarbību.

Fakti:
- Aktīvā viela ir zāļu galvenā 

ārstējošā viela. Palīgvielas veido 
zāļu formu, krāsu, garšu un citas 
īpašības. 

- Zālēm ar vienādu aktīvo vie-
lu un tādu pašu iedarbību var 
būt dažādi ražotāji, nosaukumi, 
izskats (krāsa, forma vai iepako-
jums) un var atšķirties to cena.

- Lai pacientiem būtu jāmak-
sā mazāk, ārsts kompensējamo 
zāļu receptē no 1. aprīļa norādīs 
tikai zāļu aktīvās vielas nosauku-
mu.

- No zālēm ar vienādu aktīvo 
vielu un iedarbību valsts maksā 
par tām (kompensē), kurām ir 
zemākā cena.

- Ja būs medicīnisks pama-
tojums, ārsts kompensējamo 

zāļu receptē norādīs un valsts 
pacientam kompensēs arī dār-
gākas zāles ar tādu pašu aktīvo 
vielu un iedarbību. 

- Ārsts un pacients sarunas 
laikā vienojas par to, vai pacients 
lietos valsts kompensētās zālēs, 
šādā gadījumā ārsts izrakstīs 
kompensējamo zāļu recepti. 

- Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa 
aptiekā piemaksāt par dārgā-
kām valsts kompensējamām zā-
lēm vairs nevar.

- Zāļu aktīvās vielas jeb 
starptautiskais nepatentētais 
nosaukums ir norādīts uz zāļu   
iepakojuma maziem burtiem 
un nereti slīprakstā, un tas ir arī 
lasāms visu zāļu lietošanas ins-
trukcijās. Šis nosaukums uz iepa-
kojuma atrodas līdzās lielajiem 
burtiem uzrakstītajam konkrēta 
ražotāja ieviestajam zāļu nosau-
kumam. 

Zāļu valsts aģentūra

dignājas pamatskola lepojas

Daniels Loginovs (otrais no labās puses) Starptautiskajā folkloras festivālā Kauņā 
2018. gada rudenī.

Laikā, kad skolēni mācās attālināti un 
skolā valda klusums, Dignājas pamatskolā ir 
priecīga ziņa – 9. klases skolēns Daniels Logi-
novs Krievu valodas (svešvalodas) 23.valsts 
olimpiādē ieguva 1.vietu. Liels paldies par 
ieguldīto darbu, gatavojot olimpiādei, sko-
lotājai Zojai Groznovai. Daniels šajā mācību 
gadā piedalījās ne tikai krievu valodas olim-
piādēs, bet arī vēstures olimpiādē – starpno-
vadu posmā ieguva 3. vietu, Sēlijas novada 
Stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” 

ieguva 1. pakāpes diplomu, Sankt-Pēterbur-
gas Valsts Universitātes rīkotā starptautiskā 
online olimpiāde krievu valodā kā svešvalo-
dā ieguva 3. pakāpes diplomu. Daniels dzied 
un dejo Dignājas pamatskolas folkloras kopā 
“Dignōjīši” un piedalās Jaunsargu kustībā. 
Paldies Daniela vecākiem par gudru, atsau-
cīgu un atraktīvu puisi! Paldies Jēkabpils no-
vada pašvaldībai par atbalstu!

Dignājas pamatskolas direktore I.Vēvere

Jauna valsts kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas kārtība

izveidots 
brīvprātīgo 
palīdzības tīkls 

Marta izskaņā Latvijā norisinājās vir-
tuālais hakatons HackForce, kura mērķis 
bija meklēt risinājumus koronavīrusa 
krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp 
uzvarētājiem ir arī kustība #paliecmājās 
– brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas palīdz 
ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, 
kas ir riska grupā, vai atrodas mājās ka-
rantīnā, kā arī palīdz ar suņu izvešanu pa-
staigās un miskastes iznešanu. Saņemt 
#paliecmājās palīdzību var jebkurš, zva-
not pa tālruni 25661991 vai apmeklējot 
mājas lapu https://paliec-majas.lv/

Tāpat arī kaimiņi, aprūpētāji un sociā-
lie darbinieki aicināti ir aicināti mudināt 
līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku 
palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina 
pieteikties brīvprātīgos, kas vēlas pa-
līdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi 
un citām ikdienas vajadzībām, piesakot 
savu dalību kustības mājas lapā www.
paliec-majas.lv vai Facebook grupā. Pie-
teikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi 
no atrašanās vietas, kam nav konstatēts 
Covid-19, kas pēdējo 14 dienu laikā nav 
bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar 
iespējamu Covid-19 slimnieku.

Daiga Zīmele, 
biedrība "Paliec Mājās"
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Mazās saimniecības, kas slikti 
pārvalda elektroniskās pieteik-
šanās sistēmu Lauku atbalsta 
dienestā (LAD), un saistībā ar 
Covid-19 noteiktie ierobežojumi 
– šie būs būtiskākie izaicinājumi 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra konsultantiem, 
sniedzot atbalstu klientiem vie-
notā platību maksājuma saņem-
šanai, norāda LLKC speciālisti.

Platību maksājumam LAD 
lauksaimnieki var pieteikties līdz 
15. jūnijam, aizpildot Vienoto 
iesniegumu elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā (EPS). Ik gadu 
LLKC konsultanti lauksaimnie-
kiem šo procesu palīdzējuši 
veikt kā attālināti, tā klātienē, 
tomēr šī brīža situācijā padomus 
varēs saņemt vien attālināti.

Ilze Skudra, LLKC Augkopības 
nodaļas konsultante: “Lielākā 
daļa LLKC klientu ir mazās saim-
niecības, kuru īpašnieki ne līdz 
galam izprot un pārvalda elek-
tronisko pieteikšanās sistēmu, 
tādēļ viņu datu ievade tiešām 
būs izaicinājums, jo – jāstrādā 
attālināti. Protams, ja tie ir pastā-
vīgie klienti, kuriem konsultanti 
jau vairākus gadus līdzējuši ar 
pieteikuma aizpildi, būs vieglāk 
veikt nepieciešamos precizēju-
mus. Grūtāk būs arī ar jaunajiem 
klientiem, kuri, piemēram, pār-
ņem vecāku saimniecības. Lai arī 
viņi pārzina jaunās tehnoloģijas 
un pieteikumus varētu aizpildīt 
paši, viņiem trūkst zināšanu par 
to, kuri lauki pieteikumā aiz-
pildāmi tieši viņa saimniecībai. 

Tādēļ aicinātu šādos gadījumos 
sazināties ar tuvākā LLKC biroja 
konsultantiem.”

Atgādinām aktualitātes 2020. 
gada platību maksājumu sa-
ņemšanai. 

* Turpinās mazo lauksaim-
nieku atbalsts (500 eiro), kur 
lauksaimniekam jāsaglabā 2015. 
gadā deklarētā platība un jāie-
sniedz iesniegums EPS.

* Atbalsta maksājumam ga-
dos jaunie lauksaimnieki arī šo-
gad var pretendēt, izņemot tos, 
kuri piecus gadus jau ir saņēmu-
ši atbalstu.

* Bioloģiskā lauksaimniecībā 
paplašināt un uzņemties jaunas 
saistības nevarēs. Par pārkāpu-
miem tiks uzskatīts, ja bioloģis-
kā saimniecība nenodrošinās 
saimniecībā augu maiņu un mi-
nimālos ieņēmumus uz platības 
vienību.

* “Agrovides un klimata” ak-
tivitātēs lauksaimnieki, kuriem 
5 gadu saistību periods beidzās 
2019. gadā, saistības var paga-
rināt par vienu gadu, nepār-
sniedzot pēdējā saistību gadā 
pieteikto platību, izņemot akti-
vitāti “Bioloģiskās daudzveidī-
bas uzturēšana zālājos”, kur var 
gan paplašināt, gan uzņemties 
jaunas saistības.

* Mazie lauksaimnieki, kuri 

veic lauksaimniecisko ražošanu, 
papildus varēs saņemt valsts 
atbalstu, ja atbildīs noteiktiem 
kritērijiem. Atbalstu piešķirs, pa-
matojoties uz 2019. gadā dekla-
rētajām platībām (līdz 7 ha), kur 
atbalstā saņemtā tiešo maksā-
jumu summa ir robežās no 100 
līdz 1200 eiro, audzē noteiktus 
kultūraugus vai nodrošina vis-
maz 1 liellopu vienību noteiktā 
periodā. Atbalstu aprēķinās 50% 
no 2019. gadā saņemtās tiešo 
maksājumu summas, kopā ar 
2019. gadā saņemto atbalstu 
nepārsniedzot 1250 eiro. Pie-
mēram, ja lauksaimnieks 2019. 
gadā saņēma MLS 500 eiro, tad, 
atbilstot nosacījumiem, 2020. 
gadā papildus varēs saņemt 250 
eiro.

Plašāka informācija par kon-
sultācijām LLKC birojos: http://
llkc.lv/lv/biroji

Ja tomēr radīsies grūtības 
ar attālinātu platību maksā-
jumu iesniegšanu, tad lūgums 
sazināties ar Jēkabpils nova-
da lauku attīstības konsul-
tanti Ievu Auziņu pa tālruni 
22487766, lai sarunātu tikša-
nos klātienē.

Ieva Auziņa,
Jēkabpils novada lauku 

attīstības konsultante

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus 
pieņems pēc iepriekšēja pieraksta

Ņemot vērā epidemioloģis-
ko situāciju valstī, lai pasargātu 
pacientus un mediķus no iespē-
jamas inficēšanās ar COVID-19, 
Nacionālais veselības dienests 
atkārtoti aicina iedzīvotājus 
gadījumos, kad nepieciešama 
medicīniska palīdzība, vispirms 
sazināties ar ģimenes ārstu vai 
ārstniecības iestādi telefoniski 
vai elektroniski. Uz ārstniecības 
iestādi vai pie ģimenes ārsta 
bez iepriekšēja pieraksta doties 
nedrīkst, tostarp gadījumos, ja 
ir ģimenes ārsta nosūtījums pie 
speciālista!

Ģimenes ārsts zvana laikā, 
noskaidrojot pacienta sūdzības 
un veselības stāvokli, izvērtēs vai 
nepieciešams prakses apmeklē-
jums klātienē. Ja ārsts pieņems 
lēmumu, ka pacientam ir nepie-

ciešams ierasties klātienē, tad 
veiks pierakstu uz konkrētu ap-
meklējuma laiku, kas pacientam 
ir jāievēro.

Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo 
situāciju, ģimenes ārsti ir tiesīgi 
pārcelt  plānotās pacientu pro-
filaktiskās pārbaudes uz vēlāku 
laiku.

NVD atgādina: ir svarīgi, lai 
ikvienam iedzīvotājam būtu pie-
ejams un zināms savs ģimenes 
ārsts, lai nepieciešamības gadīju-
mā saņemtu konsultācijas un no-
rādes saistībā ar savu veselības 
stāvokli.

Informāciju par pieejamajām 
ģimenes ārstu praksēm atbilstoši 
savai dzīves vietai vai pie kāda ģi-
menes ārsta persona ir reģistrēta 
var noskaidrot:

1.) apmeklējot NVD mājas lapu 

www.vmnvd.gov.lv sadaļā Vese-
lības aprūpes pakalpojumi -  Ģi-
menes ārsti atbilstoši teritorijām;

2.) E-veselības portālā www.
eveseliba.gov.lv, autorizējoties 
sadaļā “Iedzīvotājs” ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem: in-
ternetbankas piekļuves datiem, 
elektronisko parakstu vai perso-
nas apliecību (eID);

3.) zvanot uz Nacionālā vese-
lības dienesta bezmaksas infor-
matīvo tālruni 8000 1234. Darba 
laiks – no pirmdienas līdz ceturt-
dienai no plkst. 8.30 – 17.00, bet 
piektdienās no plkst. 8.30 – 
15.00. Pirmssvētku dienās: no 
plkst. 8.30 – 16.00.

NVD aicina iedzīvotājus rīko-
ties atbildīgi, ievērojot veselības 
nozares speciālistu un Slimības 
un profilakses centra norādīju-

mus. Ja pacientam tiek noteikta 
klātienes vizīte, tad precīzi jāiero-
das norādītajā laikā, tādējādi iz-
vairoties no saskarsmes ar citiem 
pacientiem, piemēram, uzgaidā-
majās telpās.

Informācija par veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniedzējiem 
ārkārtas situācijas laikā pieejama 
vietnē www.rindapiearsta.lv. Ar 
apzīmējumu “IR” norādīti ārst-
niecības pakalpojumu sniedzē-
ji, kas nodrošina pakalpojumu 
saņemšanu ārkārtas situācijas 
laikā, savukārt ar apzīmējumu 
“NAV” – ārstniecības pakalpoju-
mu sniedzēji, kas savu darbību 
uz ārkārtējās situācijas laiku ir 
pārtraukuši.

Nacionālais veselības dienests

informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
llkC platībmaksājumu iesniegumus palīdzēs sagatavot attālināti
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var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai

Līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta 
dienesta klienti var pieteikties 
marķētās dīzeļdegvielas ar sa-
mazinātu akcīzes nodokļa likmi 
saņemšanai – ir jāaizpilda Akcī-
zes degvielas iesniegums Elek-

troniskajā pieteikšanās sistēmā. 
Iesniegumā jānorāda ieņēmumi 
no lauksaimnieciskās ražošanas 
par 2019. gadu.

No 2020. gada tiek palielinā-
tas prasības attiecībā uz ieņē-
mumiem no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras pro-
dukcijas ražošanas atbilstoši 
Valsts ieņēmumu dienestā ie-
sniegtajai gada ienākumu dek-
larācijai vai uzņēmuma gada 
pārskatam par iepriekšējo tak-
sācijas gadu. Ja līdz šim piesa-
koties dīzeļdegvielai ar samazi-
nāto akcīzes nodokļa likmi bija 
jānodrošina vismaz 285 eiro par 

ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro 
par ha. Savukārt, sertificētām 
bioloģiskajām saimniecībām – 
210 eiro par ha līdzšinējo 200 
eiro vietā.

Svarīgi! Lai atvieglotu Co-
vid-19 radītās īstermiņa ekono-
miskās grūtības lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājiem, 
dienests tiem lauksaimniekiem, 
kas būs iesnieguši iesniegumus 
vienotā platību maksājuma 
un akcīzes degvielas saņem-
šanai 2020.gadā, sākot ar šā 
gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt 
dīzeļdegvielu 50% apmērā no 
2019./2020 saimnieciskajā gadā 

piešķirtā marķētās dīzeļdegvie-
las kopējā daudzuma. Šis dau-
dzums pēc tam tiks atrēķināts 
no piešķirtā dīzeļdegvielas dau-
dzuma 2020./2021.saimnieciska-
jam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot 
tikai lauksaimniecības tehni-
kā – traktortehnikā un lauk-
saimniecības pašgājējmašīnās 
lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai, kā arī kravas pašpār-
vadājumiem.

Lauku atbalsta dienests

Lauksaimniecības skaitīšana 2020. gadā
Latvijā un visā Eiropas Savie-

nībā šogad notiks lauksaimnie-
cības skaitīšana, kuru organizē 
Centrālā statistikas pārvalde 
(CSP). Pirmā lauksaimniecības 
skaitīšana Latvijā notika pirms 
100 gadiem – 1920. gadā reizē 
ar pirmo tautas skaitīšanu. Pir-
mās brīvvalsts laikā notika sešas 
lauksaimniecības skaitīšanas. 
Pēc neatkarības atjaunošanas 
lauksaimniecības skaitīšanas 
notika 2001. un 2010. gadā.

Lauksaimniecības skaitīšana 
notiek reizi 10 gados, un tās re-
zultāti nodrošinās informatīvo 
pamatu nākamās desmitgades 
lauksaimniecības attīstībai val-
stī, tādēļ lauksaimnieku piedalī-
šanās  skaitīšanā ir īpaši svarīga. 
Informācija kalpos nozares ana-
līzei un lēmumu pieņemšanai, 
kā arī lauksaimniecības politikas 

un lauku attīstības Latvijā, ES, 
kā arī Kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) plānošanai un  īs-
tenošanai, un būs nozīmīgs pa-
matojums atbalsta noteikšanā.

Lauksaimniecības skaitīšanas 
informācija ir nozīmīga politikas 
veidotājiem, zinātnes un izglī-
tības, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem, kā arī sabiedrībai 
kopumā lauksaimniecības, re-
ģionu attīstības plānošanai, vi-
des aizsardzības un klimata pār-
maiņu politikas attīstībai.

Skaitīšanā iegūs vispārīgu 
informāciju par lauku saimnie-
cību, lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes izmantošanu, 
lauksaimniecības dzīvnieku 
skaitu, novietnēm un mēsloša-
nas līdzekļu apsaimniekošanu, 
kā arī lauksaimniecībā nodarbi-
nātajiem un citām saimniecības 

aktivitātēm.
Informācija jāsniedz visām 

lauku saimniecībām, kas no-
darbojas ar lauksaimniecisko 
ražošanu – apsaimnieko lauk-
saimniecības zemi vai audzē 
lauksaimniecības dzīvniekus, vai 
uztur zemi labā lauksaimniecī-
bas un vides stāvoklī.

Skaitīšanā būs jāsniedz tikai 
tie dati, kas nav pieejami admi-
nistratīvajos reģistros, tas nozī-
mē, ka nebūs jāsniedz dati, kas 
jau ir Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) Integrētās administrēša-
nas un kontroles sistēmas ES 
Tiešo maksājumu datubāzē, 
LAD informācija par atbalstu 
lauku attīstībai, Lauksaimniecī-
bas datu centra (LDC) Lauksaim-
niecības dzīvnieku reģistrā, LDC 
Bioloģiskās lauksaimniecības 
informācijas sistēmā un LDC No-

vietņu infrastruktūras reģistrā.
Centrālā statistikas pārvalde 

aicina no 15. aprīļa aizpildīt lauk-
saimniecības skaitīšanas anketu 
e-vidē e.csb.gov.lv.

Saskaņā ar Statistikas likumu 
CSP sniegtās ziņas netiek iz-
paustas, un iegūto informāciju 
izmantos tikai apkopotā veidā. 

Uzziņas pa bezmaksas tāl-
runi 80202808 darbdienās no 
plkst. 8.30 līdz 17.00, e-pasts: 
ls2020@csb.gov.lv,   #Pieskaiti-
laukus2020.

Aktuālā informācija par 2020. 
gada lauksaimniecības skaitīša-
nu  un anketas jautājumi pieeja-
mi CSP interneta vietnē csb.gov.
lv/lauki2020

Centrālā statistikas pārvalde

vid atbalsta tālrunis Covid-19 krīzes 
skartajiem uzņēmumiem Lai sniegtu operatīvu un 

izsmeļošu informāciju visiem 
uzņēmējiem, kuru darbību ie-
tekmējusi COVID-19 pandēmi-
ja, Valsts ieņēmumu dienestā 
(VID) no šī gada 25. marta dar-
bojas īpaši tam izveidota at-
balsta tālruņa līnija 67120020.

Tālrunis pieejams darba die-
nās no pirmdienas līdz ceturt-
dienai no plkst. 8.15 līdz plkst. 
17.00, piektdienās no plkst. 
8.15 līdz plkst. 8.15-15.45.

Zvanot uz to, ikviens uz-
ņēmējs un saimnieciskās dar-
bības veicējs var saņemt VID 
konsultantu atbildes uz jautā-
jumiem par to, kādas atbalsta 

iespējas nodokļu jomā ir pie-
ejamas, un kā tās saņemt ga-
dījumā, ja uzņēmējdarbību ir 
skārusi COVID-19 izraisītā krīze. 
Atgādinām, ka arī pašnodarbi-
nātie un mikrouzņēmuma no-
dokļa maksātāji var pieteikties 
un saņemt dīkstāves pabalstu, 
ja to darbību ietekmējusi tieši 
COVID-19 izplatība.

Vienlaikus jautājumus var 
uzdot arī rakstiski VID Elektro-
niskajā deklarēšanas sistēmā 
(EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

Valsts ieņēmumu dienests
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Ābeļu pamatskolā darbs norit sekmīgi

Vispasaules sērga ieviesusi korekcijas it visās 
dzīves jomās, protams  – arī mācību jomā. Var 
teikt, ka Ābeļu pamatskolā darbs norit sekmīgi. 
Pateicoties tam, ka šajā mācību iestādē jau pirms 
krīzes aprobētas elektroniskās saziņas iespējas 
dažādās platformās, gan skolotāji, gan audzēkņi 
ātri vien adaptējās jaunajam mācību formātam. 
Attālināti turpinās arī interešu pulciņu darbība.

tehnika un tehnoloģijas

Ābeļu pamatskolas audzēkņi un pedagogi attā-
linātajām mācībām tehniski nodrošināti.

Sākoties krīzes situācijai, jau skolēnu pavasara 
brīvlaikā, Ābeļu pamatskolā tika apzināti izglīto-
jamie, kuriem nepieciešami tehniskie līdzekļi 
attālinātā mācību procesa realizācijai. Ar Jēkab-
pils novada atbalstu tika sarūpēti nepieciešamie 
planšetdatori, un jau Lieldienu nedēļā lielākā 
daļa no tiem, darbam sagatavoti un katram au-
dzēknim personalizēti, nonāca pie lietotājiem. 
Trūkstošās tehnikas vienības – klēpjdatori – no-
drošinātas no skolas resursiem. Mācību gadam 
(vai attālinātajām mācībām) beidzoties, lietotāji 
planšetdatorus un klēpjdatorus atdos atpakaļ, 
un šīs ierīces tiks izmantotas mācību procesā 
klātienē.

Darbs attālinātas apmācības režīmā nav ie-
domājams bez prasmēm lietot mūsdienu prog-
rammnodrošinājumu un dažādu IT platformu 
piedāvātās iespējas. Šajā ziņā jāsaka liels paldies 
skolas direktoram Jurim Gaigalam, kurš jau vairā-
kus gadus pedagogus informējis par jaunākajām 
saziņas iespējām internetā un mācījis tās izman-
tot. Audzēkņiem šādas zināšanas tiek sniegtas 
datorzinību stundās, un viņi spēj konsultēt arī 
savus vecākus, taču, ja rodas nepieciešamība, 
allaž ir iespējams uzdot jautājumus skolotājiem.

Jau pavasara brīvlaikā izstrādāta kārtība, kādā 
Ābeļu pamatskolā realizējama attālinātā apmā-
cība, saziņa un atgriezeniskā saite ar izglītoja-
majiem. Pārbaudītas mācībspēku prasmes un 
tehniskās iespējas piedalīties tiešsaistes saziņā, 
gan gatavība elektroniski (tostarp video veidā!) 
veidot uzdevumus un kontroldarbus, interneta 
vidē sazināties ar audzēkņiem un realizēt atgrie-

zenisko saiti.

darbi jāplāno!
Skolotāji izstrādājuši un attīstījuši dažādas 

idejas, kā attālināto mācību procesu padarīt gan 
rezultatīvu, gan arī aizraujošu. Visi mūsu kolektī-
va darbinieki labprāt ar savām idejām dalās un 
cits citam palīdz. Pašu idejas un citviet pamanī-
tās novitātes tiek apkopotas skolas datu mākonī, 
kur piedāvātais pieejams visiem pedagogiem. 
Sapulces notiek gan klātienē, gan attālināti – iz-
mantojot moderno tehnoloģiju iespējas. Skolo-
tāji plāno kopīgus uzdevumus, kuros vērtējums 
tiek sniegts vairākos mācību priekšmetos, un 
tādējādi vēl jo vairāk tiek realizēta kompetenču 
pieeja mācību procesā.

Nopietnākais izaicinājums audzēkņiem ir 
darbu veikšanas plānošana. Jāiemācās izveidot 
tādu dienas režīmu un darba ritmu, lai uzdevu-
mu pildīšana kādā brīdī neradītu pārslodzi. Jā-
teic, ka ābelieši ar retiem izņēmumiem jaunajai 
darba organizācijai pielāgojušies ātri, uzdoto pil-
da regulāri un atbildīgi. Tāpat jūtams arī audzēk-
ņu vecāku atbalsts gan saviem bērniem, gan arī 
pedagogiem. Lai labāk izzinātu situāciju, tiek 
veiktas gan skolēnu, gan viņu vecāku aptaujas.

Skolēna iesaistīšanās attālināto mācību pro-
cesā tiek uzraudzīta. Nepieciešamības gadījumā 
darbā ar izglītojamo tiek iesaistīts sociālais pe-
dagogs un/vai psihologs. Attālinātās apmācības 
procesā aktīvi tiek iesaistīti arī skolotāju palīgi un 
pagarinātās dienas grupas pedagogi, kas gatavi 
palīdzēt. Atbilstoši tiek strādāts arī ar audzēk-
ņiem, kuriem ir mācību traucējumi. Aktualizēta 
dalība projektā "Pumpurs". Skolas atbalsta ko-
misija, balstoties uz informāciju, kas gūta gan no 
klašu audzinātājiem, gan audzēkņu vecākiem, 
kurus no projekta plāniem turpināt attālinātās 
mācīšanās apstākļos, bet kurus turpināt nav liet-
derīgi. Individuālās nodarbības notiek latviešu 
valodas un matemātikas mācību priekšmetos. 
Nodarbības ieplānotas tā, lai neradītu audzēk-
ņiem papildu slodzi. Ar audzēkņiem sazinās gan 
skolotāji, gan sociālā pedagoģe un psiholoģe. 

Arī pirmsskolas 5–6 gadus vecie izglītojamie 
mācās attālināti. Viņiem speciāli sagatavoti uz-
devumi, kurus bērni kopā ar vecākiem pilda. Tiek 
nodrošināta atgriezeniskā saite, konsultācijas, 
sarunas ar vecākiem.

Pirmsskolas grupu Brodos patlaban apmeklē 
tie bērni, kuriem patiešām nav iespējams palikt 
mājās un kuriem nav bijusi saskare ar ārzemēs 
pabijušiem vai inficētiem cilvēkiem. Šo bērnu ve-
cāki regulāri aizpilda nepieciešamos dokumen-
tus, grupiņā tiek ievēroti nepieciešamie drošības 
pasākumi.

par profesiju domājot
Lai gan pašreizējos apstākļos nevar notikt 

ieplānotie klātienes pasākumi, kuros audzēkņi 
iepazīstas ar dažādām profesijām un izzina kar-
jeras iespējas, par to, ko bērnam darīt pēc skolas 
beigšanas audzēkņi tiek informēti.

Jau tuvākajā laikā Ābeļu skolēni, kuri apgūst 
mācības saskaņā ar speciālajām mācību prog-
rammām, tiešsaistē iepazīsies ar iespēju Antūžu 
pamatskolā apgūt virtuves strādnieka profesiju. 
Tas (tiesa, klātienē) bija norunāts jau gada sāku-

mā, taču ārkārtas situācijas dēļ pasākums notiks 
virtuāli  – Antūžu pedagogi sagatavojuši  tieš-
saistes nodarbību skolēniem un viņu vecākiem 
programmā ZOOM, bet pēc tās noskatīšanās 
gatavi atbildēt uz interesentu jautājumiem. Spe-
ciālo izglītības programmu audzēkņiem un viņu 
vecākiem darītas zināmas arī citas iespējas, kur 
apgūt profesionālo izglītību.

Savukārt ar pedagoģi-karjeras konsultanti 
Ilonu Golovcevu visi audzēkņi nu var nepastar-
pināti sazināties E-klasē. Tas atvieglo komuni-
kāciju, uzdot jautājumus par profesijas izvēli un 
iespējām to apgūt kļuvis vienkāršāk. 

 vai eksāmeni būs?...

Par eksāmenu norisi vēl aizvien valsts mērogā 
nav skaidrības. Ābeļu pamatskolas audzēkņi 
un viņu vecāki tiek informēti par jaunākajiem 
lēmumiem, taču – neradot lieku satraukumu. 
Galvenais princips: jāmācās ir, jo zināšanas 

cilvēkam neviens nevar atņemt!

Tas ir galvenais jautājums, kas pašlaik no-
darbina 9. klases skolēnu un viņu vecāku prātu. 
Ābeļu pamatskolas pedagogi seko līdzi jopro-
jām mainīgajai informācijai, kas izriet no valsts 
oficiālo institūciju amatpersonu teiktā un no-
lemtā, un sniedz audzēkņiem un viņu vecākiem 
jaunāko informāciju, kura attiecas uz konkrēto 
mērķauditoriju, lai interesentiem nebūtu lieki 
jātērē laiks, pūloties vispārējās informācijas gūz-
mā atrast atbildes uz patiešām interesējošajiem 
jautājumiem. Jaunumi tiek operatīvi paziņoti 
vēstulēs E-klasē.

Pašlaik jaunākā informācija liecina, ka devīt-
klasniekiem eksāmeni tomēr notiks. Domājams, 
ka galīgo lēmumu valdība pieņems 30. aprīlī, un 
tad šī informācija tiks publicēta arī novada mā-
jaslapā. Jebkurā gadījumā – pašlaik galvenais ir 
motivēt bērnus turpināt apgūt zināšanas un arī 
gatavoties pārbaudes darbiem. Būs eksāmens 
vai nebūs, zināšanas nezudīs!

Par  izlaidumu un mācību gada noslēgumu 
ābeliešiem padomā vairāki varianti. Viss atkarīgs 
no situācijas valstī. Viens no šādiem variantiem: 
absolvents, ievērojot pulcēšanās ierobežoju-
mus, ierodas pēc apliecības uz skolu, tiek no-
fotografēts, bet pēc tam atsevišķās fotogrāfijas 
tiek datorā apvienotas klases kopbildē. Jebkurā 
gadījumā katram absolventam pamatskolas ap-
liecības saņemšanas brīdis būs īpašs!

interešu pulciņu bērni rosās
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Interešu pulciņu dalībnieki pilda dažādus 
uzdevumus, krāj zināšanas un idejas, ko 
satin kamolītī, lai to atritinātu, kad atkal 

būs iespējams darboties visiem kopā.

Interešu izglītības dalībnieki pašlaik iespēju 
robežās uztur formā un attīsta jau apgūtās iema-
ņas, krāj nākotnei noderīgas teorētiskās zināša-
nas un akumulē idejas, kas būs realizējamas tad, 
“kad tā sērga beigsies”. Un tas priecē – interese 
nav zudusi un vēlme darboties ir!

Dancotāji pēta novadu tautastērpus, skolo-
tāja Ieva Lāčplēse sagatavojusi arī dažādus citus 
uzdevumus. Arī Ivetas Bērziņas vadītie folkloristi 
un dziedātāji pilda skolotājas sagatavotos uzde-
vumus un iespēju robežās uztur savu mākslinie-
cisko līmeni.

Jaunie amatnieki – mājturības pulciņa dalīb-
nieki  – meklē un ģenerē idejas, kas būtu rea-
lizējamas, kad atkal varēs tikt skolas klasē un 
darboties ar tur pieejamajiem instrumentiem 
un darbagaldiem. Padomus un konsultācijas ne-
liedz pulciņa vadītājs Vilnis Stūrītis.

Mazpulcēni ķērušies pie "mazās lauksaim-
niecības"  – kāds audzē dažādus augus, kāds 
cits pēta mājdzīvnieku ieradumus. Novērojumi 
tiek cītīgi pierakstīti, un rudenī mazpulcēni par 
saviem atklājumiem pastāstīs arī citiem skolas-
biedriem.

 Atzīmējot Zemes stundu, skolēnu 
pašpārvalde aicināja audzēkņus 

nofotografēt to, kā pavadīta diena pie 
dabas, atspoguļot Zemes un dabas 

skaistumu. Lūk, viens no iesūtītajiem 
darbiem – Daugava pie Kaupres pilskalna, 

kas atrodas iepretī Ābeļu pamatskolai.

Noformēšanas entuziasti mēģina saskatīt un 
izdomāt, kas interesants pagatavojams no dabas 
un citiem materiāliem. Savu darbu fotogrāfijas 
viņi sūta pulciņa vadītājai Agitai Rinčai. Skaistas 
fotogrāfijas padevušās arī tiem, kuri piedalījās 
skolēnu pašpārvaldes 28. martā rīkotajā Zemes 
stundas konkursā. Skolēni tika aicināti nofoto-
grafēt to, kā pavadīta diena pie dabas, atspogu-
ļot Zemes un dabas skaistumu. Atsaucība bija 
patiešām liela, iesūtītie darbi – pārdomāti un 
kvalitatīvi.

Jaunajiem novadpētniekiem dots īpašs uz-
devums. Tā kā nav zināms, kā varēs notikt izlai-
dums, viņi gatavo prezentācijas par saviem sko-
las gadiem. Iespējams, ka, mācību gadu beidzot, 
tās tiks demonstrētas, visiem virtuāli vienojoties 

kādā no skolas izmantotajām tiešsaistes konfe-
renču platformām.

 Ābelieši laiku lieki netērē. Kamēr skolā 
nav audzēkņu, tehniskie darbinieki veic 
remontiņus un sakopj skolas apkārtni. 

Plašāk par notikumiem Ābeļu pamatskolā 
lasiet publikācijās novada mājaslapā, sadaļā 
Izglītības aktualitātes (http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=22178)!

Informāciju sagatavoja Valdis 
Aleksandrovs

Autora foto

ALTUM atbalsts uzņēmējiem 
ārkārtējās situācijas laikā

Attīstības finanšu institūcija 
ALTUM krīzes skartajiem uzņē-
mējiem nodrošina divus atbal-
sta instrumentus: garantijas 
banku kredītu brīvdienām un 
apgrozāmos līdzekļus darbī-
bas uzturēšanai.

Uzņēmējiem, kuriem radu-
šās objektīvas grūtības ar kre-
dītiestādēs uzņemto saistību 
izpildi, ALTUM piedāvā kredīta 
garantijas, kas ļaus bankām at-
likt pamatmaksājumu summas 
uz laiku līdz diviem gadiem, kā 
arī piesaistīt garantiju esošiem 
finanšu pakalpojumiem. Sa-
vukārt uzņēmumiem, kuriem 
būtiski mazinājies darbības 
apjoms un nepieciešami papil-
du resursi darbības uzturēša-
nai, tiek piedāvāti apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumi ar atvieglo-

tiem nosacījumiem.
Garantijām paredzēts finan-

sējums 50 miljonu eiro apmē-
rā, kas ļaus bankām restruk-
turizēt aizdevumus par kopējo 
summu par vairāk nekā 700 
miljoniem eiro. Savukārt tiešo 
aizdevumu programma būs 
pieejama visu veidu uzņēmu-
miem, kuriem šā brīža krīzes 
apstākļos mazinājušies ikdie-
nas darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie līdzekļi. Aizde-
vumos uzņēmumiem ALTUM 
piešķirs kopumā 200 miljo-
nus eiro. Plašāka informācija: 
www.altum.lv.

Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko

 attiecību speciāliste

skolēnu karjeras attīstība – sadarbojoties

Šogad klātienes mācības 
skolās vairs neatsāksies, bet 
palicis daudz neatbildētu jau-
tājumu un neizrunātu lietu. 
Esmu pārskatījusi plānoto 
karjeras nodarbību saturu, 
piemērojot šībrīža aktualitā-
tēm. Šā iemesla dēļ esmu lū-
gusi skolām, ar kurām notiek 
sadarbība Karjeras atbalsta 
projekta  ietvaros, iespēju pie-
vienoties e-klašu žurnāliem, 
lai veicinātu komunikāciju ar 
skolēniem un viņu vecākiem. 
Šobrīd noderīga ir dažāda in-
formācija par tālākizglītības 
iespējām gan augstākajās, gan 
vidējās izglītības iestādēs. Ir 
radīta iespēja virtuāli iepazī-

ties ar izvēlētajām skolām, arī 
attālināta iestāšanās. Šo infor-
māciju apkopoju un nosūtu 9. 
un 12. klašu audzēkņiem un 
viņu vecākiem. Gan skolē-
niem, gan vecākiem ir iespēja 
uzdot jautājumus par karjeras 
jautājumiem, kurus, sazinoties 
ar audzēkņus interesējošajām 
mācību iestādēm, risinu.

Sadarbojoties ar kolēģi Ilo-
nu Golovcevu, strādājam ar 
SKOLAS 2030 materiāliem kar-
jeras atbalsta aspektā. 

Dace Kalniņa-Aleksandrova, 
pedagoģe-karjeras 

konsultante

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī 
Ābeļu pamatskolas 180 gadu svinību 

norises datums šobrīd nav zināms. 
Visticamāk, maijā svinības nenotiks. 

Tiklīdz būs zināma konkrēta informā-
cija, tā tiks paziņota novada mājasla-

pā un citos plašsaziņas līdzekļos.
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attālinātās mācības un citi darbi zasas 
vidusskolā rit pilnā sparā

Izvērtējot jaunos apstākļus, pe-
dagogi secinājuši, ka šis ir intensīvs 
mācīšanās un pašizaugsmes laiks. 
Pirms tika uzsāktas attālinātās 
mācības, pedagogiem bija dažā-
das zināšanas tehnoloģijās, tagad 
visa pedagogu komanda  savas IT 
prasmes ir uzlabojusi. 

Daudzi izglītojamiem dotie uz-
devumi ir radoši – izglītojamie dar-
bojas ar dabas materiāliem, mācās 
gatavot ēst, filmēt video stāstus, 
dokumentēt savu darba procesu. 
Daži pedagogi izmanto TV raidī-
jumā ,,Tava klase” ietverto saturu, 
integrējot to mācību procesā.

Ir svarīgi saņemt izglītojamo 
jautājumus un atgriezenisko saiti, 
sekot līdzi, kā veicas ar uzdevumu 
izpildi. Pedagogi atzīst, ka viņiem 
ļoti pietrūkst klātienes komunikā-
cijas ar izglītojamiem.

Mācības attālināti notiek arī 
pirmsskolā. Ikdienā pirmsskolas 
grupas apmeklē apmēram 2-6 

bērni. Jaunākajiem pirmsskolas 
bērniem uzdevums atbilstoši 
tēmai dots nedēļai, savukārt seš-
gadnieki saņem vienu uzdevumu 
kādā no mācību jomām katras 
dienas sākumā. Aptauja liecina, ka 
bērni ļoti gaida šos uzdevumus. 
Pēc audzinātājas teiktā, bērni kļu-
vuši disciplinētāki, daudziem uzla-
bojies rokraksts.

Arī skolas atbalsta personāls ir 
gatavs sniegt palīdzību. Ja izglī-
tojamiem  nepieciešama atbalsta 
personāla palīdzība, ir iespēja sa-
zināties telefoniski, kā arī e-klasē. 
Šobrīd skolas atbalsta personāla 
komandā strādā skolas psiholo-
ģe, sociālā pedagoģe, logopēde, 
pagarinātās grupas un internāta 
skolotāji, pedagoga palīgs, kas 
aktīvi un labprāt sazinās ar izglīto-
jamajiem un sniedz nepieciešamo 
atbalstu.

Skolas vadība pašreiz strādā pie 
izglītības satura plānošanas vidus-
skolas posmam. Skolai jāizveido 
savs piedāvājums, kurš sastāv no 

2 kursu komplektiem ar vismaz 3 
padziļinātajiem kursiem, kas dos 
izglītojamiem iespēju vairāk mācī-
ties atbilstoši savām interesēm un 
nākotnes plāniem. Esam pieteiku-
šies arī Valsts aizsardzības mācībai 
kā specializētā kursa apguvei. 

Mēs visi mācāmies. Mācāmies 
no kļūdām un mācāmies darot. 
Visi apgūstam kaut ko jaunu - kā 
mācīties attālināti, kā mācīt attāli-
nāti, kā sniegt atbalstu, kā sadar-
boties.

Tehniskais personāls aktīvi ie-
saistījies skolas apkārtnes un par-
ka uzkopšanas darbos, malkas sa-
gatavošanā. jo ikdienas pienākumi 
telpu uzkopšanā ir samazinājušies. 
Pateicoties viņu darbam, sakoptā 
apkārtne priecē gan Zasas iedzī-
votājus, gan parka apmeklētājus. 

Šajā laika posmā ar Jēkabpils 
novada atbalstu no skolas budžeta 
līdzekļiem iegādātas 15 planšetes, 
kāpurķēžu pacēlājs invalīdiem, no 
IZM sadarbībā ar LMT esam saņē-

muši mobilo telefonu ar interneta 
pieslēgumu, kurš atdots izglīto-
jamam lietošanā, kā arī skolas trīs 
datori un pieci planšetdatori no-
gādāti izglītojamiem, kuriem bija 
pēc tiem nepieciešamība. Skolas 
stadionā turpinās marta mēnesī 
uzsāktie rekonstrukcijas darbi.

Lai arī šogad pirmslieldienu 
kņada skolas telpās izpalika, pie 
skolas visus priecēja zaķu ģimene 
un skolas vestibilā darbiniekus sa-
gaidīja Lieldienu vistu saime. 

Paldies visiem- pedagogiem, 
izglītojamiem, vecākiem - par sa-
darbību, atsaucību. izturību. 

Aicinu arī turpmāk visus ar sa-
pratni risināt neskaidras situācijas, 
izrunāties, būt draudzīgiem, darīt 
visu iespējamo, lai palīdzētu sev 
un līdzcilvēkiem!

Direktores vietniece
 izglītības jomā 

Inga Bartuseviča

Mācību procesa norise Rubeņu pamatskolā
No 23. marta mācības skolā 

notiek attālināti. Tas ir pārbau-
dījums gan skolotājiem, gan 
skolēniem un viņu vecākiem. Tā 
ir lieliska iespēja pārdomāt un 
izanalizēt, cik gatavi mēs esam 
kompetenču pieejai mācību pro-
cesā.

Kā tad notiek mācības Rubeņu 
pamatskolā ārkārtas situācijā?

Jau pavasara brīvdienās sko-
lotāji aptaujāja vecākus, lai no-
skaidrotu, kā bērni varēs sazinā-
ties ar skolotājiem. Tikai vienai 
ģimenei darbi tiks piegādāti mā-
jās papīra formātā. Ar pārējiem 
skolēniem saziņa notiks E – klasē, 
WhatsApp, Uzdevumi.lv, e – pas-
tā.

Uzdevumi tiek uzdoti E-klasē, 
kur skolotājs ieraksta uzdoto. 
Skolēns pats vai kopā ar vecā-
kiem plāno savu darbu un veic 
uzdotos darbus, un atsūta skolo-
tājam paveikto uzdevumu vai nu 
E–klasē, vai WhatsApp. Atgrieze-
niskā saite ir obligāta, jo tikai tā 
skolotāji var saprast, ko skolēns 
ir apguvis.

Skolēna iesaistīšanās attāli-
nātā mācību procesā tiek uz-
raudzīta. Ja skolēns neiesaistās 
mācību procesā, skolotājs par to 
ziņo klases audzinātājam, kurš 
sazinās ar izglītojamā vecākiem 
un noskaidro iemeslu. Ja skolēns 
ir saslimis vai mācību procesā 
nav iesaistījies citu attaisnojošu 

iemeslu dēļ, vecākiem šis fakts 
jāpaziņo klases audzinātājam.

Pirmā attālinātā mācību ne-
dēļa ir noritējusi bez starpga-
dījumiem. Skolotāji un skolēni 
pierod pie jaunās saziņas formas. 
Skolotājiem darba diena dažkārt 
ievelkas līdz vēlam vakaram.

Šī ir lieliska pieredze apgūt 
jaunās tehnoloģijas un saziņas 
iespējas gan skolotājiem, gan iz-
glītojamajiem. Skolēni ir spiesti 
plānot laiku un novērtēt savas 
spējas un prasmes. Ļoti ceru, ka 
mums visiem pietiks izturības, 
spēka un apņemšanās šajā pār-
baudījumu pilnajā laikā.

Elga Kukle
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Par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu 
nodaļās un baznīcās

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020.  gada 29.  marta rīkojumu Nr.  138, ār-
kārtējās situācijas periodā ir aizliegti jebkā-
di privāti pasākumi, tajā skaitā kāzu svinību 
pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem 
cilvēkiem vienkopus, taču civilstāvokļa akta 
(laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā 
vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras 
vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadī-
giem lieciniekiem, šobrīd nav aizliegta un 
var notikt.

Laulības kā juridiska fakta reģistrācija 
dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā ir iespē-
jama tikai gadījumos, kad dzimtsarakstu 
nodaļa vai baznīca var nodrošināt personu 
savstarpējo divu metru distanci un ir iespē-
jams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) 
distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. Ja dzimtsarakstu nodaļā vai 
baznīcā nav iespējams nodrošināt personu 
savstarpējo divu metru distanci un nav ie-
spējams ievērot citus noteiktos sociālās (fi-
ziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, tad attiecīgajā dzimt-
sarakstu nodaļā vai baznīcā laulības reģis-
trācija šobrīd nav iespējama.

Tieslietu ministrija aicina personas būt 
atbildīgas un rūpīgi izvērtēt nepieciešamību 
šobrīd veikt laulības reģistrāciju dzimtsa-
rakstu nodaļā vai baznīcā, kā arī pirms laulī-
bas reģistrācijas lūgums sazināties ar dzimt-
sarakstu nodaļu vai baznīcas personālu par 
tās iespējām nodrošināt visus nepiecieša-
mos drošības pasākumus.

Tieslietu ministrija

attālinātais darbs pašvaldībā

Iestājoties ārkārtējas situācijas periodam, 
aizvien vairāk darba devējiem nācies strauji 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ieviešot at-
tālināto darbu. Arī liela daļa Jēkabpils novada 
pašvaldības darbinieku šobrīd strādā attālināti, 
tādējādi nepakļaujot viens otru un citus iespē-
jamajiem veselības apdraudējumiem.

Sarunā ar dažiem no mūsu pašvaldības dar-
biniekiem mēģinājām noskaidrot, kā tad īsti 
sokas ar darba pienākumu veikšanu attālināti.

Lietvedības nodaļas vadītāja I.Kalniņa: 
“Darba ritms ir mainīgs, brīžiem saspringts, bet 
kopumā labi prognozējams. Pienākumi ir tādi 
paši kā darbā ofisā. Viens no izaicinājumiem ir 
ievērot racionālu dienas režīmu, spēt koncen-
trēties uz būtisko. Situācija piespiež apgūt jau-
nas prasmes, atrisināt sen atliktas lietas. Turpre-
tī ir vairāk iespēju iziet svaigā gaisā.

Komunikācija ar klientiem galvenokārt no-
tiek telefoniski un e-pastā, pastā salīdzinoši 
maz. 

Pastnieks joprojām pastu piegādā, kaut 
lielākā daļa dokumentu ir e-adresē, e-pastā 
un saņemta izpildei caur dokumentu vadības 
sistēmu. Papildinformāciju saņemu e-pastā, 
komunikācija ar kolēģiem notiek telefoniski, 
caur aplikāciju WhatsApp u.tml. Ir pietiekams IT 
nodrošinājums no darba devēja un atbalsts no 
kolēģiem. Visas lietas var atrisināt pat vairākos 
veidos. Atceros studentu laikus un esmu iekār-
tojusi norobežotu stūrīti darbam.”

Vecākā nodokļu administratore 
A.Liepiņa: “Protams, ka attālinātam darbam 
gan ir savi plusi gan mīnusi, bet, ņemot vērā, ka 

iepriekš, uz darbu braucot, tika diezgan daudz 
laika patērēts ceļam, tad šis laiks tagad tiek 
izmantots savām personiskajām un ģimenes 
vajadzībām. Savu darba vietu esmu iekārtojusi 
atsevišķā istabā. Citreiz pat aizmirstos un nepa-
manu, ka darba diena jau ir beigusies, un esmu 
nedaudz aizstrādājusies.

Ar darba kolēģiem un iedzīvotājiem kontak-
tējos pa telefonu un e-pastu, un pagaidām nav 
bijis tādu problēmu, ko nevarētu atrisināt attā-
lināti. Sava darba veikšanai izmantoju pašvaldī-
bas nodrošinātu portatīvo datoru. Ar atbildes 
vēstuļu, rēķinu un citu dokumentu nosūtīšanu 
līdz šim vēl nav bijis problēmu, viss notiek caur 
e-pastu. Protams, ja kaut kur vajag manu pa-
rakstu, tad gan aizbraucu uz novadu, bet tas ir 
ne biežāk kā 1 x nedēļā.”

Teritoriālās plānošanas speciāliste 
G.Cērmūkša: “Apzinīgi veicu darba pienāku-
mus arī strādājot attālināti. Darbs norit produk-
tīvi. Strādāšanai no mājām ir savas priekšrocī-
bas, nav jātērē laiks ceļā uz darbu birojā un no 
darba, kā arī finansiāli ieguvumi - ietaupu uz 
ceļa izdevumiem. Ja cilvēks ir apņēmības pilns, 
spēj mērķtiecīgi organizēt savu ikdienu, patstā-
vīgi pieņemt lēmumus un ievērot termiņus, ne-
skatoties uz apkārtējiem apstākļiem, darbs no 
mājām nav šķērslis.

Informāciju no iestādēm, iesniegumus, do-
kumentus saņemu gan darbu vadības sistēmā, 
gan e-pastā. Saņemu zvanus par darba jautā-
jumiem gan no iedzīvotājiem, gan kolēģiem. 
Esmu telefoniski konsultējusi iedzīvotājus par 
iespējām saņemt pašvaldības pakalpojumus 
ārkārtas apstākļos - kādi dokumenti nepie-
ciešami, kā tos var iesniegt vai saņemt. Esmu 
izsniegusi  iedzīvotājiem  sagatavotos  doku-
mentus arī no mājām, jo vietējie izvēlas labāk 
nedoties uz Jēkabpili. 

Protams, ir nācies iegriezties arī darba vietā 
Jēkabpilī, lai parakstītu dokumentus klātienē 
un paņemtu materiālus darbam, kas pieejami 
tikai papīra veidā. Ikdienā dokumentus paraks-
tu elektroniski, izmantoju lietotni eParaksts 

mobile, kas ir mūsdienīgs un  drošs digitālais 
rīks. Lietotnes saņemšana un lietošana ir bez 
maksas. Ar kolēģiem sazinos e-pastā, vai tele-
foniski, esam apsprieduši gan lēmumu projek-
tus, gan saskaņojuši iesniegto informāciju. Ie-
spējams, darba devējam būs lielāks rēķins par 
telekomunikāciju pakalpojumiem. Nedaudz 
gan pietrūkst tiešās komunikācijas ar kolēģiem. 

Paldies darba devējam par doto iespēju strā-
dāt attālināti, tādējādi samazinot darbiniekiem 
iespējamo risku sastapties ar vīrusu, kas būtu 
ievērojami lielāks, ja visi turpinātu nepārtraukti  
braukt uz un no darba, komunicēt klātienē ar 
klientiem. Paldies datorspeciālistam par sekmī-
gi nokomplektētu darba staciju, darba uzdevu-
mus varu veikt bez starpgadījumiem. Spēju no-
šķirt darbu no ikdienas dzīves, mājinieki izturas 
saprotoši, darbu netraucē, jo apzinās, ka darbs 
ir jāpaveic neatkarīgi no tā, kur es to veicu.

Esmu pārliecināta, ka, pateicoties mūsdienu 
tehnoloģiju attīstībai, iespējas strādāt attālināti 
noteikti nākotnē pieaugs, ne tikai ārkārtas si-
tuācijās. Iedzīvotājus aicinu droši zvanīt, jautāt, 
rakstīt e-pastā, lai rastu atbildes uz neskaidriem 
jautājumiem vai risinājumus pakalpojumu sa-
ņemšanai.”

Šobrīd neviens ārējais normatīvais akts atse-
višķi neregulē attālināto darbu, taču Darba aiz-
sardzības likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 
šī gada 1. jūlijā, tiks definēts attālinātā darba 
jēdziens, kā arī noteikts, kā darbiniekam un 
darba devējam jāsadarbojas attālinātās darba 
vides jautājumos.

Būtu jānosaka attālinātā darba organizēša-
nas pamatprincipi - kā tiek organizēts darba 
laiks, pārtraukumi darbā, nodrošināta sasnie-
dzamībai, darba aizsardzības prasības. Ja ie-
priekš puses par darba veikšanu attālināti nav 
vienojušās darba līgumā, tad, mainoties darba 
līguma nosacījumiem, būtu jāgroza arī darba 
līgums.

K.Sēlis
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Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta 
pakalpojumiem ārkārtējās situācijas periodā

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne 
ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pa-
kalpojumus, bet Sociālā dienesta darbs nav ap-
stājies, gluži pretēji, ņemot vērā esošo situāciju, 
tas ir daudz saspringtāks, intensīvāks un sarež-
ģītāks, jo klientu apkalpošana pamatā notiek 
attālināti. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie 
pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatlieka-
mos gadījumos un krīzes situācijās. Sociālais 
dienests turpina veikt ikdienas pienākumus at-
tālināti, sazinoties gan ar ģimenēm, kuras ir So-
ciālā dienesta redzeslokā, gan ar vientuļajiem, 
gados vecajiem senioriem.

Sociālais dienests var:
1. Nokārtot klientam krīzes situācijas pa-

balstu, ja atbilst konkrētiem kritērijiem, ar 
kuriem var tuvāk iepazīties: http://www.
lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91700-ak-
tuala-informacija-par-darba-organizes-
anu-socialajos-dienestos-arkarteja-situacija. 
2. Nokārtot klientam trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusu, ja vidējie ienākumi katram ģime-

nes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 128.06 euro, tai nepieder zeme 
vairāk par 5 hektāri, nav uzkrājumi u.c. nosacī-
jumi

3. Nokārtot maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu, atbilstoši nosacījumiem 
maznodrošinātam personas (ģimenes) statusa 
noteikšanai, kurus nosāka Jēkabpils novada 
pašvaldības Saistošie noteikumi 13/2015 ”Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

 Statusa iegūšana dos iespēju izmantot kādu 
no sociālās palīdzības pabalsta veidiem un at-
balstiem.

    Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā CO-
VID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcī-
gas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts 
automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pa-
garināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 Sociālais dienests ir pašvaldības izveidota 
iestāde, kura strādā ievērojot Latvijas Repub-
likas likumus, Ministru kabineta noteikumus 
un pašvaldības saistošos noteikumus. Dažkārt 
iedzīvotājiem ir grūti izprast likumu normas un 
darbības ko un kā veic Sociālais dienests, tāpēc 
Sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju, 
kuram nepieciešama palīdzība un atbalsts vai 
zina kādu, kuram nepieciešams nodrošināt pa-
matvajadzības, zvanīt Sociālajam dienestam uz 
telefona numuriem:

Ābeļu pagastā: 26327610;
Dignājas pagastā: 20221942;
Dunavas pagastā: 20237689;
Kalna un Zasas pagastā: 27010871;
Leimaņu pagastā:27813933;
Rubenes pagastā:20207157.

Būsim visi saprotoši, iecietīgi un atbalstoši 
šajā laikā un arī turpmāk!

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtas situā-
cija saistībā ar COVID-19 izplatību, cilvēkiem 
rodas daudz jautājumu par savu pensiju, jo 
sevišķi redzot, kas notiek ar valsts fondēto pen-
siju kapitāla uzkrājumu. Jāuzsver, ka pensiju 
sistēmas 2.līmenis jeb valsts fondēto pensiju 
shēmas dalībnieku veiktās sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārval-
dītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū 
un uzkrātas konkrētā cilvēka pensijai. 

Tomēr, lai pasargātu tos iedzīvotājus, ku-
riem šobrīd jādodas pensijā, no krīzes izraisītā 
fondēto pensiju kapitāla uzkrājuma samazinā-
šanās, pēc Labklājības ministrija rosinājuma ir 
veikts grozījums “Valsts fondēto pensiju liku-
mā”, paredzot, ka cilvēkiem, kuri pieprasīs ve-
cuma pensiju, ir tiesības uz laiku līdz 2021. gada 
30. novembrim atlikt fondēto pensiju kapitāla 
izņemšanu.

Vienlaikus atgādinām, ka ļoti būtisks jau-
tājums ir risku izvērtējums dažādām vecuma 
grupām – jo ilgāks laiks ir līdz pensijas vecu-
mam, ieteicams izvēlēties aktīvāku ieguldīju-
mu stratēģiju, savukārt tiem, kam palikuši tikai 
daži gadi līdz pensijai –  labāk neļauties pārāk 
lielam riskam.

Vienlaikus esošo pensiju izmaksas nodro-
šina pašreiz strādājošie, veicot sociālās apdro-
šināšanas iemaksas. Vecuma pensiju izmaksu 
nodrošināšanai gadā nepieciešami 2.1 miljardi 
eiro (2020.gadā), kam netiek tērēts fondēto 
pensiju shēmas dalībnieku uzkrātais kapitāls.

Labklājības ministrija

Kas notiek ar 
uzkrāto pensijas 
kapitālu?

kā šogad norisināsies lielā talka?
Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un 

visā pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un 
sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā Talka 
šogad tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz 
individuālo talkošanu. Kā iepriekš tika ziņots, 
talka norisināsies 16. maijā, taču visus talkotājus 
aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotāka-
jiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem 
talkošanas formāliem.

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piede-
ram nākotnei – Latvija pieder nākotnei!” un 
šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: 
“Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis 
ir veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu 
sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo 
visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad 
visus aicinām vairāk pievērsties savas apkārt-
nes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās dis-
tancēšanās noteikumus, un izvēloties kādu no 
sekojošajiem formātiem:

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājo-
ties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas 
apkārti;

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

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, 
bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaim-
niecības pārstāvjiem.

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar 
ģimeni vai individuāli, nozīmē arī vairāk indivi-
duālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus tal-
kotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas 
interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Lielās Talkas 
mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā 
šogad ir notikušas izmaiņas:

labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens 
talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek pri-
vātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, 

kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav 
vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās 
atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīko-
tāji;

uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek pub-
liskās teritorijās un kurām ir nepieciešams paš-
valdības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas 
maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkri-
tumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas tal-
kas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems 
pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties 
ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu 
sociālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem ļaus la-
bāk komunicēt talkošanas vietas, kā arī apzināt 
potenciālo talkotāju skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro 
visi valstī pašreiz noteiktie, vai jebkādi citi pie-
sardzības pasākumi – ievērosim tos. Cilvēkiem, 
kuri izvēlēsies talkot, būs iespējams pieteikties 
bezmaksas talkas atkritumu maisu saņemšanai 
savā pašvaldībā, tur informēs arī par atkritumu 
savākšanas vietām un iespējām. Tāpat kā pagā-
jušajā gadā, būs pieejami divu krāsu atkritumu 
maisi – balti un zili. Zilie maisi ir paredzēti visa 
veida plastmasas atkritumiem, kur vēlāk no-
nāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie maisi – pā-
rējiem atkritumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties 
par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojieties 
atbildīgi pret līdzcilvēkiem. 

Uz tikšanos visā Latvijā 16. maijā un uz tikša-
nos 19. septembrī Latvijā un visā pasaulē!

Vairāk info www.talkas.lv
Jana Kralliša,

sabiedrisko attiecību konsultante
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Lieldienu konkursa “Lieldienas manā ģimenē” uzvarētāji

Valstī un pasaulē tiek atcelti dažādi pasā-
kumi, tikšanās un mācās darboties attālināti, 
neviens nav atcēlis svētkus! Tieši šobrīd, kad 
svētki jāatzīmē tikai ģimenes lokā, Sēlijas 
prasmju muzejs izsludināja konkursu “Liel-
dienas manā ģimenē”, ar mērķi iepazīt un 
uzzināt, kādas Lieldienu tradīcijas tiek ievē-
rotas mūsu novada cilvēku ģimenēs!

Līdz 17. aprīlim novada iedzīvotāji varēja 
iesūtīt fotogrāfijas un aprakstus par to, kā 
viņi atzīmē Lieldienas savā ģimenē. Ar prie-
ku varam paziņot, ka mums ir divi konkursa 
uzvarētāji: Gita Pērkone un Linda Geižāne!

Gita Pērkone dalījās ar savu stāstu par 

Pērkonu ģimenes tradicionālajām Lieldienu 
biezpiena kūciņām. Gita stāsta:

“Pērkonu ģimenes Lieldienu svinības tra-
dicionāli nav iedomājamas bez gardajām 
kūciņām – biezpiena mājiņām, kuras parasti 
vislabāk izdodas pagatavot mammai Mārī-
tei. Šāda tradīcija tika aizsākta jau Pērkonu 
ģimenes meitu Gunas un Gitas bērnībā, kad 
ģimene kopīgi veidoja biezpiena kūciņas. 
Bērnības garša saistās ar marmelādes pildīju-
mu “Selgas” cepumu mājiņās. Arī tagad, kad 
ar vecāko māsu Gunu jau esam pieaugušas, 
biezpiena mājiņu tradīcija paliek nemainī-
ga svētku sastāvdaļa. Katru gadu biezpiena 
mājiņu šķīvis stāv līdzās vairākām Lieldienu 
dekorācijām, no kurām viena ir pavisam īpa-
ša. Tas ir tēta Aigara Lieldienu zaķis, kuram 
ir gandrīz 50 gadu! Tētis atceras, ka  bērnībā 
šo zaķi saņēmis dāvanā kādā no skolas “lai-
mes akas” loterijām. Ievērojamais zaķa stāsts 
kalpo par mūsu ģimenes Lieldienu tradīciju, 
papildinājumā ar svētku mielastu, kurā gal-
dā tiek celtas arī biezpiena mājiņas.”.

Linda Geižāne, divu brašu puiku un mei-
tiņas mamma, dalījās ar savas ģimenes tra-
dīcijām. Lindas ģimene aktīvi piekopj visiem 
labi zināmās Lieldienu tradīcijas, kuras ļoti 
iespējams daudzas ģimenes ir jau nolikušas 
maliņā! Ģimene paņem groziņus un dodas 
Lieldienu zaķa olu meklējumos! Kad oliņas 
atrastas, tad noskaidro, kuram tad ģimenē ir 
visspēcīgākās olas. Nav arī aizmirsts par oli-
ņu ripināšanu.

Paldies tiem, kas Lieldienās atrada laiciņu, 
lai padalītos ar citiem ar savas ģimenes tradī-

cijām! Novēlu visiem šajā laikā būt prātīgiem 
un apgūt jaunas prasmes, kurām iepriekš 
nebija laika!

Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Strika

pagastu pārvaldes piedāvā talkā sakopt novada teritoriju
Ābeļu pagastā iedzīvotāji var:
- talkot ceļa malās, stāvlaukumā uz Biržu 

ceļa, Anemones mežā aiz LAU , jo tās ir diez-
gan piemētātas ar papīriem, bundžām utt.

- sakopt kapsētas pagasta teritorijā.
- sakopt savus pagalmus - gan privātmā-

ju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās terito-
rijas.

Sakopšanas darbus var veikt sev izdevīgā 
laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēša-
nās prasības. Sazinoties ar ar pagasta pār-
valdes vadītāju Raimondu Jaudzemu, tel. 
26587126, tiks iedoti marķētie maisi un, ja 
vēl būs pieejami, arī cimdu pāri.

Raimonds Jaudzems,
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs

Dignājas pagasta iedzīvotāji var talkot 
ceļa malās, salasot atkritumus. Sakopt savu 
privātmāju, daudzdzīvokļu māju apkārtni 
un pagasta teritorijā esošos kapus. Kontakt-
persona – Jānis Raubiška, tel. 29426300.

Inga Kusiņa,
Dignājas pagasta pārvaldes klientu 

apkalpošanas speciāliste

Šogad, sakarā ar ārkārtas situāciju , Du-
navas pagastā var talkot, ievērojot valstī 

noteiktos ierobežojumus. Individuāli uz-
kopsim daudzdzīvokļu māju pagalmus, 
personīgo māju apkārtni, kapsētas un visu 
esošo pagasta teritoriju. Lūdzu ziņot par 
nesakoptām vietām pagastā, pagasta pār-
valdes vadītāja tel. - 29578562. Mēs esam 
novada sakoptākais pagasts un esmu pār-
liecināts – tāds būsim arī turpmāk. 

Andris Baltaruņķis,
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs

Kalna pagastā iedzīvotāji var individu-
āli sakopt savus īpašumus. Daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji aicināti uzkopt mājām pie-
gulošās teritorijas un kāpņu telpas. Talkot 
var arī kapos un Aleksandra Grīna parkā.

Tālrunis informācijai - 29282318 (pārval-
des vadītāja)

Maruta Cankale,
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja

Leimaņu pagastā individuāli talkot 
var Leimaņu kapsētā un Mežgales ciema 
daudzdzīvokļu māju apkārtējā teritori-
jā. Maisus būs iespējams saņemt pagasta 
pārvaldē. Neskaidrību gadījumā var zvanīt 
pārvaldes vadītājam, tel. nr. 29452995, vai 
komun. saimn. vadītājam, tel. nr. 26529568.

Antons Tropiks ,
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs

Rubeņos cilvēki var talkot Rubeņu parkā 
un visos pagasta teritorijā esošajos kapos. 
Var grābt lapas un savākt atkritumus. Kon-
taktpersona - Intra Kurme, tel. 29461988.

Inga Kliģe,
Rubenes pagasta pārvaldes klientu 

apkalpošanas speciāliste

Zasas pagastā iedzīvotāji var:
- talkot ceļa malās, jo tās ir diezgan pie-

mētātas ar papīriem, bundžām utt.
- sakopt savus pagalmus - gan privātmā-

ju, gan daudzdzīvokļu un pieguļošās terito-
rijas.

Kopšanas darbus var veikt sev izdevīgā 
laikā, ievērojot valstī noteiktās distancēša-
nās prasības. Sazināties var ar pagasta pār-
valdes vadītāju Kristapu Tētu, tel. 28306408 
– tiks iedoti marķētie maisi un, ja vēl būs 
pieejami, arī cimdu pāri.

Kristaps Tēts,
Zasas pagasta pārvaldes vadītājs
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Kā svinējām Lieldienas Jēkabpils novadā?

Šīs bija neparastas Lieldienas 
– bez svētku koncertiem, bez 
svētku balles, bez kopīgas olu 
ripināšanas un citām atrakcijām, 
pulcējoties visiem vienuviet, 
taču varējām šos svētkus pava-

dīt kopā ar saviem vistuvākajiem 
mājās!

Rūpējoties par svētku sajū-
tu, Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes un pagastu pārvalžu 
darbinieki bija ietērpuši nova-

du svētku rotā. Visapkārt lēkāja 
Lieldienu zaķi, plauka puķes un 
zaļoja koki, dažviet pat kokos 
auga Lieldienu olas, bet krūmos 
– burkāni! Dodoties pastaigā, to 
visu bija iespējams apskatīt.

Lieldienu noformējuma vei-
došanā Zasas pagastā varēja 
piedalīties ikviens, izveidojot 
savu personīgo vai ģimenes 
Lieldienu rotājumu un, dodoties 
pastaigā, iekarinot to kādā no 5 
Zasas un Liepu ciematos izvieto-
tajiem Lieldienu kokiem.

Lai pavasara saule piepilda 
sirdis un atnes gaišas domas!

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvalde

saimnieciskie darbi novadā turpinās

Veikta logu nomaiņa Aldau-
nes ielas 5 kāpņutelpās,  Aldau-
nes iela 2-2 dienesta dzīvoklī un 
pagasta mājas muzeja telpās.

27.03.2020 parakstīts līgums 
par siltummezgla ierīkošanu 
Aldaunes ielas 2 mājā. Darbi jā-
veic līdz 09. jūnijam. 

Sagatavota tehniskā speci-
fikācija apkures katlu iegādei 
Brodu ciemata katlumājai. Iz-
sludināts iepirkums.

Apsekoti visi ceļi un izveidots 
saraksts ar problemātiskām vie-
tām, kur nepieciešama grants 
uzbēršana. Veikta ceļu greide-
rēšana.

Noslēgušies iepirkumi par 
papildus ieejas izveidi pagasta 
ēkā un labiekārtošanas darbi 
pamatskolā. Vēl tiek gaidīts 
gala atzinums.

Katlu mājā veicām vārtu no-
maiņu (izgatavojot, metinot uz 
vietas) malkas sagatavošanas 
laukumā.

Sakārtots Aldaunes ielas 
posms, veicot ceļa apauguma 
noņemšanu, lai lietus laikā as-
falta malā neuzkrātos ūdens. 
Darbus veica  SIA “O-LAUTO”.

Raimonds Jaudzems,
Ābeļu pagasta pārvaldes 

vadītājs

Ābeļu pagastā… dignājas pagastā…
Tika izremontēta un no-

siltināta muzejtelpa “Laipa” 
pēc adreses “Zariņi”, Vandāni, 
Dignājas pagasts. Darbus vei-
ca Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “J-Būve”.   Izmaksas 
6112,50 EUR.

Tiek veikti jumta un skurste-
ņa remontdarbi mājai “Zariņi”, 
Vandāni, Dignājas pagasts. 
Darbus veic Sabiedrība ar ie-
robežotu atbildību “J-Būve”. 
Izmaksas 3263,38 EUR.

Tiek noslēgts līgums par 
Dignājas estrādes atjaunoša-
nas darbiem.

Uz ceļa Dignāja – Krustce-
les, ceļmalās tiek nocirsti bojā-
tie koki, lai vasarā varētu veikt 
ceļa kapitālo remontu.

Uz ceļa Kaļvāres purvs – 
Meņķis tika izvesti 100 m3 
drupinātas grants un aizbērtas 
dziļās bedres. Darbus veica SIA 
“MIKOR”. Izmaksas 2950 EUR.

Sakarā ar ārkārtas situāciju, 
ūdenstorņa spridzināšana ir 
atlikta.

Jānis Raubiška,
Dignājas pagasta 

pārvaldes vadītājs

Rotājumi Latvju zīmju parkā

Rotājumi Brodos pie pagasta pārvaldes

Rotājumi Mežgalē

Rotājumi Rubeņos pie 
kultūras nama
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dunavas pagastā…
Bibliotēkas plānotajās investīci-

jās 2020. gadā tika paredzēts kāp-
ņu telpas un kāpņu no bibliotēkas 
uz 2. stāvu remonts. 

Februāra beigās tika noslēgts 
savstarpējs pakalpojumu līgums 
ar Asares pagasta J.Pudāna zem-
nieku  saimniecību “Priedītes“ 
par veicamajiem remontdarbiem. 
Atbilstoši savstarpēji saskaņotai 
tāmei, visi ar remontdarbu veikša-
nu saistītie izdevumi sastādīja EUR 
6697.86  bez PVN.

Līgumā noslēgtais darbu izpil-
des termiņš bija 1. aprīlis. Darbi 
tika paveikti termiņā, atbilstoši 
izvirzītajām prasībām un labā kva-
litātē.

Paldies J. Pudāna zemnieku 
saimniecības “Priedītes“ darbu 
vadītājam un strādniekiem par 
paveikto darbu!  

Daudzdzīvokļu mājai “Kļavas“ 
demontēti un atjaunoti ieejas 
uzjumteņi un pirmā stāva balko-
nu vairogi. Darbi tika uzticēti SIA 
“Ošukalna celtniecība“. Darbu 
izpildes termiņš bija noteikts 22. 
jūnijs, bet būvnieki darbus pavei-
ca aprīļa vidū un ļoti labā kvalitā-
tē. Līguma summa  sastādīja  EUR 

3523,45 bez PVN. Arī šo darbu vei-
cējiem pateicamies par labi pada-
rīto darbu!

Iegādāts jauns mauriņa pļauša-
nas traktors XZ5  L137 CUB Cadet  
EUR 5008,19 vērtībā. Traktors tiks 
izmantots pagasta teritorijas uz-
kopšanai.

Ūdenstornī tika veikta filtrējošā 
elementa nomaiņa, renovācija. Iz-
maksas ar PVN 2066,00 EUR. Dar-
bu veica SIA “WATEX”. 

Ēkā “Oši” tiks veikta ārējas kana-
lizācijas vada nomaiņa un iekšējās 
daļēja nomaiņa, Ēkās “Akācijas”, 
“Puteņi”, “Tūjas” un skolas ēkā no-
tiks apmales betonēšana, pamatu 
siltināšana un fasādes labošana. 
Vēl tiks rīkots iepirkums.

Andris Baltaruņķis,
Dunavas pagasta pārvaldes 

vadītājs

Leimaņu pagastā…
Leimaņu pagasta pārvalde 

10.03.2020.  ir noslēgusi līgumu 
par celtniecības darbiem Leimaņu 
tautas namā par summu 17306,74 
EUR  bez PVN. Veicamo darbu ap-
joms paredz tautas nama priekš-
telpas grīdas renovāciju, sienu un 
griestu pārkrāsošanu, sarīkojumu 
zāles galveno durvju nomaiņu, 
zāles sienu, griestu plaisu aizlīdzi-
nāšanu un pārkrāsošanu. Sarīkoju-
mu zālē un tautas nama priekštel-
pā tiks nomainīti apkures radiatori. 
Vecie ir savu laiku nokalpojuši. Par 
to liecina radušās plaisas korpu-
sos, no kurām sācis sūkties apku-
res šķidrums. Ir demontētas abas 
apkures apaļās krāsnis Leimaņu 
tautas nama zālē un Jotul krāsniņa 
priekštelpā. Kultūras pasākumu 
organizatora darba kabinetā un 
blakus telpā nomainīs grīdas se-
gumu. Darbus veic SIA “BK MĀJA“. 

Mežgales ciemā šī pati firma 
veiks ģimenes ārsta prakses vie-
tas “Mežvijas” iekštelpu kosmētis-
ko remontu par summu 5638,65 
EUR bez PVN . Līgums noslēgts 
10.03.2020. Darbus paredzēts pa-

beigt 2 mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas  datuma. Darbu apjo-
mā ietilpst pacientu pieņemšanas, 
procedūru kabineta un atpūtas 
telpu remonts. Pacientu pieņem-
šanas telpā tiks nomainīts grīdas 
segums, jo vecais arī ir savu laiku 
nokalpojis, tiks uzlabots telpas ap-
gaismojums un aizpildītas plaisas, 
kas radušās sienās un griestos. Tel-
pā atjaunos sienu krāsojumu. Pro-
cedūru kabinetā paredzēta sienu 
flīzējuma atjaunošana, grīdas 
seguma maiņa, griestu un sienu 
plaisu aizlīdzināšana, krāsošana. 
Atpūtas telpā – plaisu aizlīdināša-
na sienās un griestos, krāsošanas 
darbi. Minētajām trim telpām pa-
redzēts nomainīt durvis. Darbi šajā 
objektā tiks uzsākti 03.04.2020.

Leimaņu pagasta pārvaldes 
teritorijas kopšanai iegādāts jauns 
mauriņa pļaušanas traktors EUR 
5008,19 vērtībā.

Antons Tropiks,
Leimaņu pagasta pārvaldes 

vadītājs

Zasas pagastā…

Martā sākās Zasas vidusskolas 
stadiona rekonstrukcija, ko pēc 
Jēkabpils novada pašvaldības 
iepirkuma veic SIA “LV Roads”. 
Vispirms tika nozāģēti koki vienā 
stadiona pusē, lai netiktu bojāts 
jaunais skrejceļa segums, jo veca-
jam segumam bija radušās defor-
mācijas blakus esošo koku sakņu 
dēļ. Strādnieki veica ne tikai koku 
zāģēšanu, bet arī sakņu sistēmas 
izrakšanu zem skrejceļa. Tagad jau 
skrejceļš ir sagatavots asfaltēšanai, 
tikai uzņēmums gaida šim dar-
bam atbilstošus laika apstākļus. 
Pēc tam skrejceļš tiks noklāts ar 
sintētisko sporta segumu. Vēl pa-
redzēts ierīkot sētu un dzīvžogu, 
kā arī notekas, lai stadionā nekrā-
tos lietusūdens, tāpat tiks ierīkots 
jauns apgaismojums basketbola 

laukumam, atjaunots tāllēkšanas 
sektors, kā arī izveidots lodes grū-
šanas sektors un pludmales volej-
bola laukums. Kopējā būvdarbu 
līguma summa ir vairāk nekā 77 
tūkstoši eiro, un šos darbus plā-
nots pabeigt jūnija vidū. Paralēli 
apzāģēti zari liepām arī stadiona 
otrā pusē, kas padarīs gaišāku un 
drošāku stadiona lietošanu.

Saistībā ar plānoto pirmsskolas 
izglītības iestādes telpu paplaši-
nāšanu pārvaldes ēkas 2. stāvā, 
notiek Zasas bibliotēkas kosmētis-
kais remonts un telpas sagatavo-
šana ēkas 1. stāvā grāmatvedībai 
un kasei. Notiek grīdas gatavo-
šana, lamināta klāšana, sienas ir 
jau nošpaktelētas un nokrāsotas, 
ir ielikti iekaramie griesti. Darbus 
plānots izdarīt līdz 30. aprīlim. 

Darbu veicējs - SIA “Idegra”, darbu 
izmaksas – vairāk nekā 6000 eiro.

Zasas muižas parkā rit kopša-
nas darbi - pašu spēkiem zāģējam  
vēja izgāztos un sausos kokus, vā-
cam lapas utt.

Ir paplašināta aktīvās atpūtas 
vieta pie upes - uzvesti 70 m3 
smilts un izlīdzināti.

Tiek veikti arī citi darbi, piemē-
ram, ēkas Zaļā iela 5 apkures sistē-
mas remonts, Zaļā iela 10 ventilā-
cijas izbūve vējtverī utt.

Kristaps Tēts,
Zasas pagasta 

pārvaldes vadītājs, 
Sandra Paegļkalne

K.Sēļa foto

rubenes 
pagastā…

Rūpējoties par mūsu iedzīvo-
tāju veselību, lai tiktu nodrošināts 
kvalitatīvs dzeramais ūdens, 2020. 
gada marta beigās tika veikta 
Rubenes pagasta Slates dzera-
mā ūdens atdzelžošanas iekārtu 
rekonstrukcija. Darbu izpildītājs- 
SIA „ŪdensBoss” par summu EUR 
3675,00. 

Plānots mainīt stāvvadu Rube-
nes aptiekai, bet tur vēl jāveic  ie-
pirkums. Vienlaicīgi plānojas veikt 
kosmētisko remontu pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas kāpņu tel-
pai un dažām telpām pirmā stāva 
grupiņā.

Inga Kliģe,
Rubenes pagasta pārvaldes 

klientu apkalpošanas 
speciāliste
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Leimaņu pagastā… Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 26. marta domes sēde (protokols Nr. 4):

LĒMUMS Nr.93: Par Jēkabpils novada pašvaldības automašīnas 
HYUNDAI SONATA atsavināšanu

[skatīt rakstu “Pašvaldība pārdod 2007. gada Hyundai Sonata”]
LĒMUMS Nr.94: Par grozījumiem 2017.gada 24.augusta lēmumā 

Nr.226 “Par noteikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izman-
tošanu Jēkabpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

Atcelt Jēkabpils novada domes 24.05.2012. noteikumus Nr.1/2012 “Jēkab-
pils novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošana”. Veikt grozījumus 
Jēkabpils novada domes 24.08.2017. noteikumos “Par transportlīdzekļu un 
sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā”.

LĒMUMS Nr.95: Par Jēkabpils novada pašvaldības Personas datu aiz-
sardzības dokumentu apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes Datu privātuma politiku un Jēkabpils 
novada domes noteikumus “Personas datu apstrādes noteikumi Jēkabpils no-
vada pašvaldībā”.

LĒMUMS Nr.96: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.marta no-
teikumu Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām, nodibināju-
miem un reliģiskajām organizācijām” apstiprināšanu

Apstiprināt  jaunos noteikumus.
LĒMUMS Nr.97: Par līdzfinansējuma garantiju projekta realizācijai 

biedrībai “Ūdenszīmes”
Atbalstīt iesniegšanai LEADER projektu konkursā biedrības “Ūdenszīmes” 

projektu “Ideju platforma “Augšzeme””. Garantēt biedrībai līdzfinansējumu 
10% apmērā no projekta  attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 3000 EUR. 
Pēc projekta apstiprināšanas un iepirkuma dokumentācijas piestādīšanas, 
noslēgt līgumu ar biedrību “Ūdenszīmes” par līdzfinansējumu.

LĒMUMS Nr.98: Par grozījumiem 2020.gada 23.janvāra domes lēmu-
mā Nr.28 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu no 2020.
gada 1.janvāra”

1. Veikt grozījumus Jēkabpils novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmak-
sās, kas apstiprinātas ar domes 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr.28, ņemot 
vērā 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.75 “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtībā, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem””.

2. Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu au-
dzēkni, kas aprēķinātas pēc 2019.gada naudas plūsmas un izglītojamo skaita 
uz 2020. gada 1. janvāri, pamatojoties uz aprēķinu: 

Nr. Izglītības iestāde

Izmaksas uz 
1 audzēkni 
pēc domes 

lēmuma 
Nr.28 

23.01.2020.
EUR

Korekcijas pēc 
04.02.2020. MK 

noteikumiem 
Nr.75 
EUR

Izmaksas uz 1 
audzēkni pēc 
grozījumiem

EUR

1. Ābeļu pamatskola 78,54 + 3,72 82,26

2.
Ābeļu pamatskolas 
pirmsskolas grupa

160,85 0 160,85

3. Dignājas pamatskola 182,37  + 4,53 186,90

4.
Dignājas pamatskolas 

pirmsskolas grupa
114,88 0 114,88

5. Rubeņu pamatskola 96,17 + 3,39 99,56

6.
Rubeņu pamatskolas 

struktūrvienība “Zelta sietiņš”
133,46 0 133,46

7. Zasas vidusskola 103,81 + 3,68 107,49

8.
Zasas vidusskolas pirmsskolas 

grupa
111,38 0 111,38

LĒMUMS Nr.99: Par pašvaldības autotransporta izmaksām
Pašvaldības vieglo transportlīdzekļu un autobusu izmantošanai atbilstoši 

pašpārvadājumu nosacījumiem un Jēkabpils novada pašvaldības noteikumu 
“Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada paš-
valdībā” II.1 nodaļas “Pašpārvadājumu veikšanas kārtība” prasībām, tiek no-

teikti sekojoši pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu izcenojumi:

Nr.
p.
k.

Transportlīdzekļa 
veids

Mērvienība
Izcenojums 

bez PVN 
(euro)

PVN 
(euro)

Izcenojums 
ar PVN 
(euro)

1.1.
Vieglā pasažieru 

automašīna
1 km 0,50 0,11 0,61

1.2.
Autobuss pasažieru, ar 
sēdvietu skaitu 7 vai 8 

pasažieriem
1 km 0,50 0,11 0,61

1.3.
Autobuss pasažieru, 
ar sēdvietu skaitu 19 

pasažieriem
1 km 0,75 0,16 0,91

1.4.
Autobuss pasažieru, 
ar sēdvietu skaitu 31 

pasažieriem
1 km 1,50 0,32 1,82

1.5. Dīkstāve stunda 4,85 1,02 5,87

LĒMUMS Nr.100: Par Krustpils novada domes aizņēmumu investīciju 
projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pil-
sētai” realizācijai

Atbalstīt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz po-
zitīvu atzinumu par Krustpils novada investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa 
izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” atbilstību administratīvi terito-
riālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 

LĒMUMS Nr.101: Par deleģēšanas līguma slēgšanu (Kultūras pārvalde)
Slēgt Deleģēšanas līgumu ar Salas novada pašvaldību, nosakot, ka Jēkab-

pils novada Kultūras pārvaldei tiek deleģētas Salas novada pašvaldības funkci-
jas kultūras pārvaldības jomā, saskaņā ar Deleģēšanas līguma nosacījumiem.

LĒMUMS Nr.102: Par deleģēšanas līguma slēgšanu (Izglītības pārvalde)
Slēgt Deleģēšanas līgumu ar Salas novada pašvaldību, nosakot, ka Jēkabpils 

novada Izglītības pārvaldei tiek deleģētas Salas novada pašvaldības funkcijas 
izglītības pārvaldības jomā, saskaņā ar Deleģēšanas līguma nosacījumiem.

LĒMUMS Nr.103: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
uzturēšanas deleģējuma līguma slēgšanu

Deleģēt SIA “Mērniecības datu centrs” pastarpinātās pārvaldes uzdevumu 
– uzturēt Jēkabpils novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datu bāzi uz 1 gadu.

LĒMUMS Nr.104: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Vīteri” Rubenes pagasts (zemes vie-

nība ar kad.apz. 5682 010 0031) sadalīšanai, saskaņā SIA “GEO Mērniecība” iz-
strādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas projek-
tētajai zemes vienībai Nr.1 – 7,0 ha platībā (kad. apz. 5682 010 0029) atstājams 
nosaukums “Vīteri”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), projektē-
tajai zemes vienībai Nr. 2 – 5,2 ha platībā, (kad.apz. 5682 010 0030) piešķirt no-
saukumu “Vīterāni” nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101.

LĒMUMS Nr.105: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā nodošanu atsavināšanai

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 5648 005 0230, 0,07 ha platībā, 
kas atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai, piešķirt no-
saukumu D/s Veselība Nr.163B. Nekustamajam īpašumam paliek reģistrētais 
zemes lietošanas mērķis. Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot 
izsoli. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt 
darbības nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, ne-
kustamā īpašuma novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.

LĒMUMS Nr.106: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā nodošanu atsavināšanai 

Noteikt, ka nekustamais īpašums D/s Liesma Nr. 9, Ābeļu pagastā ar kad.
nr. 5648 002 0107, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,09 ha platībā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam paliek reģistrētais ze-
mes lietošanas mērķis. Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.107: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā nodošanu atsavināšanai

Noteikt, ka nekustamais īpašums D/s Liesma Nr.69, Ābeļu pagastā ar kad.
nr. 5648 002 0075, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,08 ha platībā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam paliek reģistrētais 
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zemes lietošanas mērķis. Nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai, rīkojot iz-
soli.LĒMUMS Nr.108: Par nekustamā īpašuma “Arāji”, Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Arāji”, Dunavas pagastā (kad.nr. 5654 006 0061) zemes vienību 7,9 ha 
platībā. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt 
darbības nekustamā īpašuma zemes vienības novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.109: Par nekustamā īpašuma Leimaņu pagastā, Jēkabpils 
novadā, kadastra Nr. 5674 005 0166, atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums ar kad.nr. 5674 005 0166, kas sastāv no 
divām zemes vienībām 0,4 ha un 0,43 ha platībā, kas atrodas Leimaņu pagas-
tā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu “Radzītes”, Leimaņu pagasts, īpašumam paliek reģistrētais zemes 
lietošanas mērķi, īpašumu reģistrēt zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.110: Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1”, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā nodošanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Ozoliņi 1” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 003 0187), kas sastāv no vie-
nas zemes vienības 1,43 ha platībā. Nekustamā īpašuma zemes vienībai mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 0600 – neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme. Veikt darbības nekustamā īpašuma novērtēšanai 
un tirgus vērtības noteikšanai. Informēt nekustamā īpašuma nomnieku J.T. par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu un zemes nomas līguma izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.111: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā nodošanu atsavināšanai (“Zīļuki”)

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu kadastrā 5648 002 0130, kas atro-
das Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. At-
dalīt no nekustamā īpašuma “Rezerves zemes fonds”, Ābeļu pagastā ar kadas-
tra Nr.5648 002 0052 zemes vienību 0,07 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 
5648 002 0130. Pievienot atdalīto zemes vienību pie nekustamā īpašuma “D/s 
Liesma Nr.95” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 002 0131), kas sastāv no vienas ze-
mes vienības. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.95” 
uz nosaukumu “Zīļuki”. Savienot zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5648 
002 0130 – 0,07 ha platībā un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 5648 002 
0131, veidojot vienu zemes vienību, kurai noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Īpašumā “Rezerves ze-
mes fonds” paliek pārējās zemes vienības, saglabājot reģistrētos zemes lieto-
šanas mērķus.  Nekustamo īpašumu “Zīļuki” nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.112: Par nekustamā īpašuma “Vienības”, Zasas pagastā, 
Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo ēku nekusta-
mo īpašumu “Vienības” Zasas pagastā (kad.nr.5698 503 0008), kas sastāv no 
2 būvēm ar kadastra apzīmējumiem: 5698 003 0133 001, 5698 003 0133 002, 
kas atrodas uz V.G. piederošā nekustamā īpašuma “Vienības” (kad.nr.5698 003 
0133). Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vienī-
bas” nosacīto cenu 930,00 EUR. Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpo-
jumu sniegšanas nodaļai rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu V.G. 
par apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.113: Par dzīvokļa Aldaunes ielā 2-28, Brodos, Ābeļu pa-
gastā, Jēkabpils novadā, pārplānošanu

Atļaut Jēkabpils novada pašvaldībai veikt trīsistabu dzīvokļa Aldaunes ielā 
2-28, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārplānošanu, izstrādājot ap-
liecinājuma karti, izveidojot divus dzīvokļus un saglabājot abiem dzīvokļiem 
sociālā dzīvokļa statusu. 

LĒMUMS Nr.114: Par nekustamā īpašuma ar adresi “Mežziņi”, Zasas 
pagastā, Jēkabpils novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda piedero-
šo ēku nekustamo īpašumu ar adresi “Mežziņi” Zasas pagastā, kas sastāv no 
ēkām (būvēm): 56980030109001-dzīvojamā māja; 56980030109002-šķūnis; 
56980030109003-kūts; 56980030109004-šķūnis, kas atrodas uz Latvijas valsts 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas piederoša nekustamā īpašuma 
“Mežziņi” Zasas pagastā, kas reģistrēts Zasas pagasta zemesgrāmatas noda-
lījumā Nr.100000594716.

LĒMUMS Nr.115: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagas-
tā (zemnieku saimniecība “Madaras”)

Pagarināt zemes nomas tiesības Kalna pagasta zemnieku saimniecībai 

“Madaras” uz termiņu līdz 2040.gada 31.decembrim uz nekustamo īpašumu 
“Urvas” Kalna pagastā (kad.nr.5666 006 0159) zemes vienību ar kopplatību 
33,9 ha, nomas platību 21,0 ha. Noteikt lauksaimniecības zemes nomas maksu 
gadā 1575,00 EUR bez PVN un noslēgt zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

LĒMUMS Nr.116: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagas-
tā (zemnieku saimniecība “Zemāni”)

Pagarināt zemes nomas tiesības Kalna pagasta Stradiņas zemnieku saim-
niecība ”Zemāni”, uz termiņu līdz 2040.gada 31.decembrim uz nekustamo 
īpašumu “Urvas” Kalna pagastā (kad.nr. 5666 006 0159) zemes vienību ar kop-
platību 33,9 ha, nomas platību 11,63 ha. Noteikt lauksaimniecības zemes no-
mas maksu gadā 872,25 EUR bez PVN un noslēgt zemes nomas līgumu jaunā 
redakcijā.

LĒMUMS Nr.117: Par nekustamo īpašumu Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka nekustamais īpašums Dignājas pagastā (kad.nr. 5652 002 0121), 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad. apz. 5652 002 0078 ar kopējo pla-
tību 1,2 ha, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam īpašumam 
piešķirt nosaukumu “Kalnieši”. Īpašumam paliek reģistrētie zemes lietošanas 
mērķi.Veikt darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.118: Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā, Jēkabpils no-
vadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka nekustamais īpašums Zasas pagastā ar kad.nr. 5698 006 0002, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 5698 006 0041 
ar kopējo platību 3,66 ha, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamajam 
īpašumam piešķirt nosaukumu “Mežs”; īpašumam paliek reģistrētie zemes 
lietošanas mērķi. Veikt darbības nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā-
matā.

LĒMUMS Nr.119: Par nekustamā īpašuma “Tīrums”, Leimaņu pagastā, 
Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošajam nekustamam īpašumam “Tīrums” Leimaņu pagastā (kad. nr. 
5674 006 0122), kas sastāv no 1 zemes vienības 6,56 ha platībā, ar apzīmēju-
mu kadastrā 5674 006 0119. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 
21500,00 EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.120: Par nekustamā īpašuma “Madariņas”, Zasas pagas-
tā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošajam nekustamam īpašumam “Madariņas” Zasas pagastā (kad. nr. 5698 
005 0136), kas sastāv no 1 zemes vienības 4,71 ha platībā. Noteikt nekustamā 
īpašuma izsoles sākumcenu 2700,00 EUR un  apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.121: Par meža cirsmu, Dignājas pagastā, Jēkabpils nova-
dā, pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā 
platībā 6,48 ha, kura atrodas nekustamā īpašuma “Banderi” (kad.nr. 5652 002 
0091), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5652 002 0091, Dignājas pagas-
tā: Kailcirtes pēc caurmēra 1,09 ha, 0,86 ha un  0,5 ha, Kailcirtes 2,02 ha un 2,01 
ha. Noteikt meža cirsmu atsavināšanas sākumcenu  25000,00 EUR un apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.122: Par meža cirsmu, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, 
pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā 
platībā 11,61 ha, kuras atrodas nekustamā īpašuma “Centrs”, kadastra Nr. 5698 
001 0239, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0240 – 3,29 ha pla-
tībā un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0239 – 8,32 ha platībā, 
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā. Noteikt meža cirsmas, kopējā platībā 11,61 
ha, atsavināšanas sākumcenu 34000,00 EUR un apstiprināt izsoles noteiku-
mus.

LĒMUMS Nr.123: Par nedzīvojamo telpu nomu Leimaņu pagastā 
(“Mežvijas”-14, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads)

Veikt grozījumus 2009.gada 2.novembrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu 
nomas līgumā ar ģimenes ārstu par pirmā stāva telpas Nr.12 (kopējā platība 
– 86 m2) nomu “Mežvijās”, Mežgalē. Līguma 1.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā nedzīvojamās telpas Nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, pirmajā stāvā ar kopējo platību 83,30 m2 (telpu grupas kadastra 
apzīmējums 5674 005 0109 001 0012), ēkā “Mežvijas””. Pagarināt telpu nomas 
līgumu uz 5 gadiem, no līguma noslēgšanas dienas un noteikt nomas maksu 
par iznomātajām telpām 15,08 EUR bez PVN.
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LĒMUMS Nr.124: Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas pagastā  (“Bērnu-
dārzs Vāverīte”, Liepas, Zasas pagasts)

Iznomāt ražošanas telpas un palīgtelpas (227,4 m2 platībā) SIA “Nature plant” 
nekustamā īpašumā “Bērnudārzs Vāverīte” Liepās, Zasas pagastā (kad.nr. 5698 
005 0138), ēkā ar kad.apz. 5698 005 0138 001 saimnieciskās darbības veikšanai 
uz pieciem gadiem no Nedzīvojamās telpas nomas līguma parakstīšanas die-
nas. Noteikt iznomāto telpu kopējo nomas maksu 19,42 EUR mēnesī, bez PVN. 
Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un citiem pakalpoju-
miem un slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

LĒMUMS Nr.125: Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu vasaras sezonā
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases vasa-

ras sezonai (no 2020.gada no 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.oktobrim)
LĒMUMS Nr.126: Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada paš-

valdības priekšsēdētājam
Piešķirt apmaksāto atvaļinājumu Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam 

Aivaram Vanagam laikā no 2020.gada 20.aprīļa līdz 2020.gada 11.maijam un, 
izmantojot ikgadējo atvaļinājumu, izmaksāt Jēkabpils novada domes priekš-
sēdētājam Aivaram Vanagam atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēneš-
algas. 

LĒMUMS Nr.127: Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā
1. Ievēlēt deputātu Normundu Krīvānu Jēkabpils novada domes pastāvīga-

jās komitejās – Finanšu komitejas sastāvā un Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas sastāvā ievēlēt deputātu Normundu Krīvānu.

2. Jēkabpils novada domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā veikt sekojošas izmaiņas: atbrīvot Baibu 
Čākuri no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales 
komisijas locekļa amata un ievēlēt šajā amatā 

deputātu Normundu Krīvānu.
LĒMUMS Nr.128: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2017.gada 

29.jūnija lēmumā Nr.171 “Par pārstāvju  nominēšanu dalībai Latvijas Paš-
valdību savienības komitejās un apakškomitejās”

Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā 
Nr.171 “Par pārstāvju  nominēšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības komi-
tejās un apakškomitejās.”. Izteikt 2017.gada 29.jūnija lēmuma Nr.171 “Par pār-
stāvju  nominēšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakš-
komitejās” 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “1.4.Veselības un sociālo jautājumu 
komitejā – Normunds Krīvāns, Larisa Zeltiņa,”. Izteikt 2017.gada 29.jūnija lēmu-
ma Nr.171 “Par pārstāvju  nominēšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 
komitejās un apakškomitejās” 1.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “1.5.2.Sporta 
jautājumu apakškomitejā – Normunds Krīvāns, Anastasija Krasutina,”.

LĒMUMS Nr.129: Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu
Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 1.ceturkšņa samaksas termiņu ne vēlāk 

kā līdz 2020.gada 15.maijam.
LĒMUMS Nr.130: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.marta 

saistošo noteikumu Nr.3/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.
gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2014 “Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 26. marta saistošos notei-
kumus Nr.3/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014. gada 23. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.23/2014 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums””.

2020. gada 8. aprīļa ārkārtas domes sēde (protokols 
Nr. 5):

LĒMUMS Nr.132: Par materiālo atbalstu ēdināšanai Jēkabpils novadā 
deklarētajiem izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

[skatīt rakstu “Jēkabpils novadā deklarētajiem izglītojamajiem ir iespēja sa-
ņemt materiālo atbalstu ēdināšanai ārkārtējās situācijas periodā”]

LĒMUMS Nr.133: Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izpla-
tību

[skatīt rakstu “Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri krīzes situācijā nevar no-
drošināt savas pamatvajadzības, ir iespēja saņemt materiālu pabalstu”]

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

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica K.Sēlis

Pašvaldība pārdod 2007. gada 
Hyundai Sonata

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2020. gada 26. marta lē-
mumu Nr.93 „Par Jēkabpils novada pašvaldības automašīnas HYUNDAI 
SONATA atsavināšanu”, Jēkabpils novada pašvaldība pārdod 2007. gada 
gaiši brūnas krāsas automašīnu Hyundai Sonata, 2,4 benzīns, mehānis-
kā pārnesuma kārba, TA derīga līdz 02.07.2020, noskrējiens – 232710 km, 
ziemas un vasaras riepas.

Aprīkojums: stūres hidropastiprinātājs, kondicionieris, sakabes āķis, 
ABS, air-bag, centrālā atslēga, FM/AM, CD, stūre regulējama, sēdekļi ar 
apsildi, gaišs auduma salons.

Cena - 1660 EUR. Vairāku pretendentu gadījumā tiks rīkota izsole. 
Pieteikumu (brīvā formā) par automašīnas iegādi iesūtīt līdz 08.05.2020. 
(ieskaitot) uz e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv

Tālrunis saziņai par automašīnas tehnisko raksturojumu un apskati 
– 29350911 (Alvis Indriksons). Tālrunis saziņai par automašīnas iegādes 
procesu – 29359866 (Viktorija Rāviņa).

Jēkabpils novada pašvaldība

“mārtiņa fonds” aicina palīdzēt
Rehabilitācijas centrā “Dūjas” 

Jēkabpils novada Kalna pagastā 
notikusi nelaime – 24.04.2020. 
vakarā nodega rehabilitācijas 
centra atpūtas un atjaunotnes 
vieta – Dūju pirts.

“Esam izmisuši un stipri sa-
traukti! Vēl nevaram atgūties 
no bezpalīdzības sajūtas un 
skumjā skata, kas pavērās pēc 
ugunsgrēka! Aicinu un lūdzu 
visus “Mārtiņa Fonda” drau-
gus mums palīdzēt atjaunot 
nodegušo ēku! Būsim bezgala 
pateicīgi par jebkuru atbalstu!” 

Konts ziedojumiem: 
LV84UNLA0002031469808 
SEB banka 

Varbūt varam lūgt kādus 
būvmateriālus. 
Tel. nr. 29288220.

Elita Keiša, 
nodibinājuma “Mārtiņa 

Fonds” vadītāja
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Jēkabpils novads Latvijas Valsts mežu 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā 
“Zemgales kultūras programma 2020” (turp-
māk ZKP) ir iesniedzis trīs projektus: „Septiņi 
vainagi, septiņi mīlasstāsti”, “Lustīgā sēļu sai-

me” un “Gadsimtu pēdas likteņupes krastā”.
„Septiņi vainagi, septiņi mīlasstāsti” pro-

jekta rezultāts - ekspozīcija, kuras pamatā 
ir valoda – krāsu, tēlu, simbolu, zīmju, gais-
mu, kontrastu spēļu valoda, sēliskā izloksne, 
elpa, kas rada skaņu, valoda kā pieredzes 
pārneses instruments. Mērķis - panākt vie-
tējās sabiedrības dziļu un praktisku iesaisti 
vietējo unikālo kultūrvēstures vērtību atspo-

guļošanā, saglabāšanā un popularizēšanā.
Ekspozīcijas pamatā ir 3 komponentes – 

7 pagastu vainagi, sēliskajā izloksnē izteikti 
7 mīlas stāsti un vēja instalācija „Vainaga 
balss”, katras komponentes veidošanā tieši 
piedaloties dažādu paaudžu vietējiem cilvē-
kiem. No ZKP 2020 pieprasītais finansējums: 
2904,00 EUR.

Projekts “Lustīgā sēļu saime”. Lai nodroši-

Pašvaldībām, kuras ar Eiropas Savienības 
(ES) fondu atbalstu īstenoja veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumus, 
būs iespēja projektus turpināt arī 2020.-
2023.gadā, to paredz grozījumi Ministru 
kabineta (MK) noteikumos par šīs ES fondu 
programmas nosacījumiem.

Līdz ar izmaiņām programmas nosacī-
jumos tiek vienkāršots projektu ieviešanas 
process un samazināts administratīvais 

slogs – paredzēts atteikties no otrās projek-
tu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas, 
bet tās vietā tiks pagarināts pirmās atlases 
kārtas ietvaros apstiprināto projektu īsteno-
šanas periods, kā arī tiks mainīts iznākuma 
rādītājs no iedzīvotāju skaita uz pasākumu 
skaitu. Grozījumi MK noteikumos ir stājušies 
spēkā š.g. 18.aprīlī.

Projekta “Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pieejamības uzlabošana 
Jēkabpils novada pašvaldībā” tika realizēts 
3 gadus, sākot no 2017. gada 3. marta. Pro-
jekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumiem Jēkabpils novada pašvaldības 

iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga 
pasākumus. Projektā realizētās aktivitātes: 
1. Slimību profilakses pasākumi: lekcijas, 
konsultācijas, ekspres-noteikšanas testi par 
sirds un asinsvadu, un onkoloģijas profilaksi. 
2. Veselības veicināšanas pasākumi: nūjoša-
na, vingrošana, izmantojot āra trenažierus, 
lekcijas, peldēt apmācības bērniem, vin-
grošana ūdenī pieaugušajiem, nometnes 
bērniem, praktiskās apmācības par veselīga 
uztura pagatavošanu.

Realizētā projekta kopējās projekta iz-
maksas (EUR) 61  374,00, tai skaitā ESF līdz-
finansējums (EUR) 52 167,90, Valsts budžeta 
finansējums (EUR) 9 206,10

Pēc martā aizvadītās projekta darba gru-
pas pirmās tikšanās prognozēts, ka šī gada 
maija mēnesī projekta “Rakstnieka Alek-
sandra Grīna parka izveide Jēkabpils novada 
Kalna pagastā” ietvaros tiks uzsākti būvdar-
bi. Būvdarbus objektā veiks SIA “LV ROADS”, 
savukārt būvniecības darbu gaitu objektā 

uzraudzīs būvuzraugs no SIA “BUVKON”.
Projektā tiks veikti Aleksandra Grīna par-

ka labiekārtošanas darbus – tiks uzstādīti 
četri vides objekti: “Dvēseļu putenis” – 3 
strēlnieku siluetiem un trijstūrim ar latvju 
zīmēm, “Nameja gredzens” – apaļai dārza 
arkai, skulptūrai “Saderinātie” un “Zemes 
atjaunotāji” – lāča siluetam ar lāča ķepas 
nospiedumu, kā arī plānots izbūvēt grants 
seguma gājēju celiņu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai finansētās 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir EUR 
49095.28, tai skaitā attiecināmās izmaksas 
EUR 30000.00, no kurām 90% ir piešķirts 
publiskais finansējums EUR 27000.00. 

Projektu aktualitātes Jēkabpils novadā

“Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobe-
žu sadarbības programmas Eiropas kaimiņ-
attiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. 
gadam” projekta “The development of sustai-
nable environmental management system for 
risk prevention in Zemgale region and Natio-
nal park “Braslavskie ozera”” (Ilgtspējīgas vides 
pārvaldības sistēmas izstrāde risku novēršanai 
Zemgales reģionā un “Braslavskie ozera” na-
cionālajā parkā) maijā notiks atvēršanas sa-

nāksme (Kick – Off meeting).
Ņemot vērā ierobežojumus visā pasaulē 

saistībā ar COVID-19 izplatību, pārrobežu pro-
jekta pirmā tikšanās tiks organizēta attālināti. 
Sanāksmi vadīs projekta vadošais partneris 
Zemgales plānošanas reģions, piedaloties 
partneriem no Valsts zinātnes un ražošanas 
apvienības “Baltkrievijas nacionālās zinātnes 
akadēmijas bioloģisko resursu zinātnes un ra-
žošanas centrs”, Valsts vides aizsardzības insti-
tūcijas “Nacionālais parks “Braslavskie Ozera”” 
Baltkrievijā, Krustpils novada pašvaldības, Jē-
kabpils novada pašvaldības.

 Sanāksmes laikā partneri pārrunās projek-
ta darbības plānu: uzdevumus, mērķus, sagai-

dāmos rezultātus, projekta galvenos izpildes 
termiņus. Pēc tikšanās tiks uzsākta aktīva pro-
jekta realizācija. Projekta ietvaros tiks iegādāts 
ugunsdzēsēju aprīkojums Rubenes un Kalna 
pagastam, pārvietojamais plosts un ģenera-
tors Dunavas pagastā.

Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu vides 
pārvaldības sistēmu, lai ierobežotu potenciā-
los riskus, kā arī samazināt vides ārkārtas situā-
ciju radītus zaudējumus un sekas.  Projektā ko-
pējais budžets Jēkabpils novada pašvaldībai 
ir 47 540,44 EUR, no kura ES finansējums ir 42 
786,40 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 4 
754,04 EUR.

projekta uzsākšanas sanāksme tiks organizēta attālināti
realizācijā esošie projekti

aleksandra Grīna parkā maijā sāksies aktīva rosība

tiks turpināta es fondu veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta 
īstenošana Jēkabpils novadā

vērtēšanā iesniegtie projekti

Raksta turpinājums 21. lpp»»»

iesniegti trīs projekti latvijas valsts mežu un valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajam 
“zemgales kultūras programmas 2020” projektu konkursā
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šogad meža dienu projekta ietvaros plānots labiekārtot latvju zīmju parku

Šī gada obligātā projekta “Meža dienas 
2020” sadaļa - izglītošana par meža nozari. 

Moto: „Veidosim skaistu ainavu un domāsim 
par mežu kā teritorijas attīstības veicinātā-
ju!” Jēkabpils novads sagatavoja projektu 
”Latvju zīmju parka labiekārtošana Jēkabpils 
novada Leimaņu pagastā”.

Projekta ietvaros parkā paredzēts iestādīt 
plānotos un iznīkušos stādījumus, saskaņā 
ar 2008. gadā izstrādāto SIA “Monarda” par-
ka plānu (košumkrūmus un kokus). Plānots 

atjaunot parkā esošo Saules zīmi, jo zīme ir 
bojāta un tā ir bīstama parka apmeklētājiem.

Projektā plānotas 3 aktivitātes: 1.Kokma-
teriāla iegāde, zīmes izgatavošana, uzstādī-
šana; 2.Stādu iegāde, stādīšanas pasākuma 
organizēšana iedzīvotāju līdzdalības veici-
nāšanai, 3.Izglītojošu pasākumu organizē-
šana.

piesaistot četrus partnerus eiropā, zasas vidusskolai tiek iesniegts projekts 
“the knowledge of languages - a World without borders”

2020. gada aprīlī Zasas vidusskolai ir ie-
sniegts projekts “The Knowledge of Lan-
guages - a World without Borders” prog-
rammā “Erasmus+ stratēģiskās partnerības”, 
pamatdarbības veids: Erasmus+ 2.pamat-
darbība (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas 
veicināšanai un labas prakses apmaiņa”.

Projekta iesniedzēja organizācija ir Zasas 

vidusskola, partneri: Čehija - “Lesni maters-
ka skola Jelinek”, Rumānija - “GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE MARII”, 
Turcija – “Anamur ilce Milli Egitim Mudurlu-
gu”, Norvēģija “Mobarn Røsandåsen barne-
hage”. 

Projekta dalībniekus vieno kopīga ide-
ja par angļu valodas apmācību iekļaušanu 
pirmsskolas izglītības iestādēs, vecumā no 
3 līdz 6 gadiem. Projekta laikā partneri iz-
strādās metodisko materiālu angļu valodas 
apguvei, izmantojot dažādas radošas aktivi-
tātes un tēmas, paralēli darba pie materiāli 

izstrādes, pirmsskolas izglītības iestāžu pe-
dagogiem būs iespēja papildināt savas zinā-
šanas divos apmācību posmos.

Projekta plānotais realizācijas laiks: 
01.11.2020 – 31.10.2020

Projekta kopējās izmaksas sastāda 
109.912,00 EUR, tai skaitā Zasas vidussko-
las budžeta daļa - 30.475,00 EUR. Erasmus 
+ programmā projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība.

Līva Stašule
Jēkabpils novada 

projektu speciāliste

nātu Jēkabpils novada un vēsturiskā Sēlijas 
novada tradicionālās kultūras un kultūras 
mantojuma vērtību saglabāšanu, pārman-
tošanu un popularizēšanu, kā arī veicinātu 
sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos, 
2020. gada 22. augustā Jēkabpils novada 
pašvaldības Ābeļu pagasta estrādē valdīs 
skaļa kņada un andelēšanās “Lustīgā sēļu 
saime” pasākumā: 2 meistardarbnīcas, saim-
nieku un saimnieču dižošanās, ražas tirgus, 
aktivitātes bērniem, īpaši šim pasākumam 
veltīta koncertprogramma no muzikālās 
apvienības “Baltie Lāči”.  Programma sais-

toša visu paaudžu grupām – bērniem, jau-
niešiem, vidējai paaudzei un senioriem. 
Paredzēts, ka pasākumu kopumā apmeklēs 
~ 1450 Jēkabpils novada iedzīvotāji, viesi. 
Pasākums bez maksas. No ZKP 2020 piepra-
sītais finansējums: 3109,90 EUR. 

Projekts "Gadsimtu pēdas likteņupes  
krastā". Lai pilnveidotu sabiedrības izpratni 
par radošuma un radošo prasmju nozīmī-
gumu un aicinātu nodot radošās prasmes 
no paaudzes paaudzei, kā arī veicinātu kul-
tūras vērtību saglabāšanu, popularizēša-
nu un attīstību, projekta “Gadsimtu pēdas 
likteņupes krastā” ietvaros no 2020. gada 

5. līdz 6. jūnijam Jēkabpils novada pašval-
dības kultūras pārvalde organizēs 7 radošās 
darbnīcas, aptverot gan vēsturiskas, gan arī 
mūsdienīgas radošās prasmes, gan Sēlijas 
apvidum raksturīgo, gan visai latviešu tautai 
piederīgo. Projekta aktivitātes paredzēts īs-
tenot sadarbībā ar biedrībām “Latviešu ka-
ravīrs”, “Sēļu pūrs”, “Ūdenszīmes”, kā arī sēļu 
sētas “Gulbji” saimniekiem. Lai piesaistītu 
plašāku mērķauditoriju, projekta aktivitātes 
tiks iekļautas Jēkabpils novada svētku prog-
rammā. Apmeklētāju dalība visās projekta 
aktivitātēs paredzēta bez maksas. ZKP 2020 
pieprasītais finansējums: 1800.00 EUR.

««« Raksta sākums 20. lpp

kā klājas vietējām kapitālsabiedrībām?
Laikā, kad valstī noteikts ārkārtas stā-

voklis saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību, 
vēlamies noskaidrot un sniegt informāciju 
iedzīvotājiem, kā klājas Jēkabpils novada 
pašvaldības dibinātām kapitālsabiedrībām 
šajā grūtajā pārbaudījumu laikā. Informāci-
jai: Jēkabpils novadā ir reģistrētas trīs kapi-
tālsabiedrības - SIA “Rubenītis”, SIA “Zasas 
aptieka”, SIA “Rubenes aptieka”. Ar viedokli 
dalījās SIA “Rubenītis” grāmatvede Dana 
Kantāne, SIA “Zasas aptieka” vadītāja Inese 
Putraima un SIA “Rubenes aptieka” vadītāja 
Regīna Dimante.

Vaicājot, kas pozitīvs noticis pēdējā gada 
laikā, rosīgie darbinieki nesteidzas uzreiz ar 
atbildēm - nav laika domāt, kas slikts vai labs 
ir noticis, ir vienkārši jāstrādā. Laiks nestāv uz 
vietas un jāseko līdzi pārmaiņām, ir jāapgūst 
jaunais un jāuzlabo vecais. Īpaši veselības 
nozare nestāv uz vietas, tiek ieviestas jaunas 
tehnoloģijas un procedūras, kas jāapgūst un 
jāveic. Kā piemēru Rubenes aptiekas vadītā-
ja Regīna Dimante min zāļu verifikāciju jeb 

pārbaudi, lai netiktu pārdotas viltotas zāles. 
Zāļu iepakojumi tiek noskenēti un ar īpašu 
programmatūru pārbaudīti. Zasas aptiekas 
vadītāja izceļ vēl nesen veiktā aptiekas tel-
pu un apkures sistēmas remonta pozitīvās 
pārmaiņas un darba vides uzlabošanu, kas 
sagādā prieku ne tikai pašai vadītājai, bet arī 
aptiekas klientiem. Nenoliedzami pozitīvais 
ir tas, ka uzņēmumi var pastāvēt, ir spēks un 
enerģija darīt lietas un neapstāties pie grūtī-
bām, cik vien tas ir iespējams.

Aptaujātie uzņēmēji arī neslēpj to, ka lie-
lākās grūtības, protams, sagādā iedzīvotāju 
trūkums laukos, nereti vietējie iedzīvotāji iz-
vēlas iepirkties pilsētā  vai izmantot citu uz-
ņēmumu piedāvātos pakalpojumus. “Būtu 
patīkami, ja iedzīvotāji vairāk nāktu uz vietē-
jām aptiekām un tās atbalstītu, lai nenāktos 
pēc laika tās vērt ciet,” savās pārdomās dalās 
Regīna Dimante. Aptiekas slēgšana nozīmē-
tu to, ka vecāka gājuma iedzīvotājiem būtu 
ļoti grūti nopirkt zāles, jo viņi nevar tā vien-
kārši iesēsties mašīnā un aizbraukt uz pilsē-

tu. Arī domājot par nākotni, mēs nonākam 
pie situācijas, ka trūkst jauno speciālistu, 
kas vēlētos strādāt laukos. Arī atalgojums 
varētu būt augstāks. Dana Kantāne atzīmē, 
ka transporta jomā situācija ir ļoti līdzīga, 
iedzīvotāju trūkums būtiski samazinājis 
transporta pieprasījumu. Arī tas, ka pašval-
dība nodrošina izglītojamo pārvadājumus, 
ietekmējis pieprasījumu pēc transporta pa-
kalpojumiem.

"Pašvaldības atbalsts ir ļoti svarīgs - ar jeb-
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kuru jautājumu var griezties pēc palīdzības, un zini, ka netiks atteiks 
un iespēju robežās tiks palīdzēts" tā R.Dimante. Piemēram, SIA “Ru-
benītim” iepriekš, ar pašvaldības sniegto atbalstu palielinot kapitālu, 
ir izdevies iegādāties jaunu autobusu uzņēmumam.

Arī pandēmijas sekas ir ieviesušas savus grozījumus, diemžēl SIA 
“Rubenītis” savu darbību ir pārtraucis šajā laikā un devies dīkstāvē. 
“Gaidīsim, kad beigsies šī ārkārtas situācija, tad varbūt arī parādīsies 
lielāks pieprasījums. Esam atvērti piedāvājumiem jebkurā situācijā, 
bizness ir bizness. Visu var sarunāt. Ceram, ka iedzīvotāji un pašval-
dība vairāk izmantos mūsu sniegtos pakalpojumus”, teic D.Kantāne. 

Turpretī vietējās aptiekas turpina savu darbību, ievērojot nepiecieša-
mās aizsardzības prasības. Ir jūtamas izmaiņas apmeklētāju biežumā 
un paradumos, aptiekā uzturas tikai, lai iegādātos pašas nepiecie-
šamākās preces. Aptiekāres iedzīvotājiem novēl stipru veselību, ne-
krist panikā un izmantot novada uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, 
lai arī turpmāk būtu pieejamas veselības aprūpes iestādes un aptie-
kas novadā!

Jēkabpils novada pašvaldības
 sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis 

un praktikants Dāvis Greļevskis

kapitālsabiedrību 2019. gada pārskatu rādītāji

Kapitālsabiedrība

Kapitāla daļas

Ieguldījums kapitāl-
sabiedrībā EUR

Pārskata perioda peļņa (+) vai 
zaudējumi (-)

2019./ 2018.g. Saņemamās
Dividendes EUR% skaits

1 daļas 
vērtība 

EUR 2018.g. EUR 2019.g. EUR +;-

SIA “Rubenītis” 100 77848 1 77848 -4521 -7288 -2767 0

SIA “Zasas aptieka” 100 5865 1 5865 -2385 410 2795 20,50

SIA “Rubenes aptieka” 100 3130 1 3130 -1296 -372 924 0

bibliotēku aktualitātes
Ābeļu bibliotēkā…

Ābeļu bibliotēkas lasītāji piezvana un pa-
sūta grāmatas, es sameklēju un iznesu tās pie 
durvīm. Tāpat saņemtās grāmatas lieku atse-
višķi uz 10 dienām karantīnā. Materiālus skolai, 
kurus skolniekiem vajag izprintēt, sūta man uz 
e-pastu, es tos izprintēju un iznesu ārā, lai nav 
jānāk telpās. Strādāju pie bibliotēkas krājuma 
pārbaudīšanas, izvērtēšanas un norakstīšanas. 
Apzinu savus lasītājus-parādniekus, zvanu, at-
gādinu par nenodotajām grāmatām. Kārtoju 
bibliotēkas noliktavu, atbrīvojos no nevajadzī-
gās makulatūras. Pagājušajā nedēļa tika aizves-
ta vesela tonna! Pagaidām darba pietiek, jāgar-
laikojas nav. Jaukas brīvdienas!

Ābeļu bibliotēkas 
vadītāja Ineta Survillo

dignājas bibliotēkā…
Dignājas bibliotēkā tika veikts darbs ar bib-

liotēkas krājumu, tika atlasīti norakstāmie ie-
spieddarbi, kārtotas novadpētniecības mapes. 
Iepriekš sazvanoties, tiek arī izsniegtas grāma-
tas un periodiskie izdevumi.

Dignājas bibliotēkas
 vadītāja Dace Grigorjeva

kalna bibliotēkā…
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par 

Ārkārtējās situācijas darbības laika pagarināša-
nu Kalna bibliotēka apmeklētājiem slēgta līdz 
2020. gada 12. maijam.

Ārkārtējās situācijas periodā bibliotēka lieto-
tājiem nodrošina:

attālinātos pakalpojumus – bezkontakta 
grāmatu izsniegšanu, elektroniskas un tele-
foniskas uzziņas un konsultācijas. Lietotāji var 
iegūt arī piekļuves kodus un paroles E – grāma-
tām www.3td.lv un Letonikas datu bāzei www.
letonika.lv, kā arī autorizācijas datus elektronis-
kā kopkataloga izmantošanai.

Informācijai, grāmatu pasūtīšanai un saziņai 

ar bibliotēku: 
zvanīt uz telefoniem 65229537, 29197807 

(Kalna bibliotēka) un 65229566 (bibliotēkas 
struktūrvienība Dubultos) vai rakstīt uz e-pas-
tu: kalnabib@jekabpilsnovads.lv 

Bibliotēkā šajā laikā notiek darbs pie no-
vadpētniecības materiālu krājuma, ierakstu 
rediģēšanas bibliotēku informācijas sistēmā 
Alise, bibliotēkas krājuma kārtošanas, aktuali-
tāti zaudējušo un nolietoto izdevumu norak-
stīšanas vai nomaiņas pret labākas kvalitātes 
eksemplāriem.

Bibliotēkas krājums ar jaunizdevumiem – 
grāmatām un preses izdevumiem – tiek papil-
dināts arī krīzes apstākļos.

Kalna bibliotēkas vadītāja 
Maruta Orbidāne

leimaņu bibliotēkā…
Leimaņu bibliotēka izsludinātās ārkārtas si-

tuācijas dēļ turpina strādāt ievērojot visus dro-
šības, piesardzības pasākumus.

Bibliotēka lietotājus vairāk uzklausa attālinā-
ti ( pa telefonu), e-pastu, sniedz dažādas kon-
sultācijas, tā vairāk domājot par lasītāju un savu 
drošību. Sagatavo lasītājiem grāmatas un žur-
nālus katram atsevišķi. Saņemot atpakaļ noliek 
karantīnā, lai kādu nedēļu pastāv. 

Bibliotēkā ir daudz citu darbiņu, tiek rūpīgāk 
tīrīti plaukti, reizē izvērtējot grāmatu aktualitā-
ti, kā arī vizuālo stāvokli. Norakstām novecoju-
šo literatūru. Atjaunojam plauktu uzrakstus un 
noformējumu. Darbs turpinās pie 2020. gada 
plānotā veicamā darba – novadpētniecības 
stenda izveides Leimaņu TN, pie novadpētnie-
cības materiālu vākšanas, aprakstīšanas, sakār-
tošanas pa mapēm.

Bibliotēku nedēļa (20.–26.04.2020.) tāda 
klusa tomēr, bet aktīvi piedalāmies videokon-
ferencēs, sākušās konsultācijas VID deklarāciju 
iesniegšanā, kā arī LAD platību iesniegumu aiz-
pildīšanā! Bibliotēka ir pieejama kaut vai attāli-
nāti! Uz tikšanos - #TiksimiesDrīz!

Leimaņu bibliotēkas 
vadītāja Līga Lācīte

rubeņu bibliotēkā…
Par grāmatu saņemšanu Rubeņu bibliotēkā 

ar struktūrvienību Slatē
Rubeņu bibliotēkā klātienes apkalpošana 

uz nenoteiktu laiku nenotiek, un publiski bib-
liotēka ir SLĒGTA. Ja ir vēlme lasīt grāmatas, tad 
ir iespēja tās saņemt. Kā tev jārīkojas? Sazinies 
ar bibliotēkas vadītāju, zvanot (26889057) vai 
rakstot (rubenubib@jekabpilsnovads.lv) Kad 
izvēlētās grāmatas un žurnāli būs sakomplek-
tēti un iepakoti, sarunāsim un vienosies par da-
tumu un laiku, kurā tās būs iespējams saņemt. 
Šāda kārtība nepieciešama, lai lasītājs, ierodo-
ties pēc savām grāmatām, nekontaktētos ar 
citām personām. Izvēlētās grāmatas un žurnāli 
tiks izsniegti pie bibliotēkas ieejas, par kuru lasī-
tājs un bibliotekārs pirms tam būs vienojušies.

Atbilstoši LR Kultūras Ministrijas ieteiku-
miem par pakalpojumu nodrošināšanu ār-
kārtas situācijas apstākļos vīrusa COVID-19 
izplatības ierobežošanai, lūdzam paņemtās 
grāmatas un citus iespieddarbus līdz ārkārtas 
situācijas beigām uz bibliotēku NENEST!

Darbi bibliotēkā turpinās. Krājums tiek izvēr-
tēts, atlasītas un norakstītas grāmatas un kom-
plektētas atkal jaunas.

Daudz informācijas lieku https://www.drau-
giem.lv/ligaz21/news

Ārkārtējās situācijas periodā bibliotēkas lie-
totājiem nodrošina: E - pakalpojumus, elektro-
niskas un telefoniskas uzziņas un konsultācijas. 
Aicinu interesēties telefoniski lietotājiem, kuri 
vēlas iegūt piekļuves kodus un paroles, E – grā-
matām www.3td.lv/ un Letonikas datu bāzei 
www.letonika.lv/ Lai saņemtu autorizācijas 
datus, aicinām sazināties ar bibliotēku e-pas-
tā rubenubib@jekabpilsnovads.lv vai zvanot 
26889057.

Aicinu šajā laikā saudzēt savu un apkārtējo 
veselību!

Rubeņu bibliotēkas 
vadītāja Līga Zālīte

zasas bibliotēkā…
Lai arī līdz 12. maijam bibliotēka apmeklē-
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tājiem ir slēgta, taču darbi un saziņa ar Jums, 
lasītāji, turpinās.

Ik katru darba dienu tiek piereģistrēti sa-
ņemtie jaunākie periodiskie izdevumi.

Šajā laikā ir veikts kārtējais jauno grāmatu 
pirkums, veikti saimnieciskie darbi (bibliotēkas 
telpas kļuvušas košākas un mājīgākas).

Bibliotēka pārskata, sakārto grāmatu krāju-
mu, atlasa un noraksta nolietotos izdevumus, 
veic ierakstu rediģēšanu bibliotēku informāci-
jas sistēmā Alise.

No 14. aprīļa grāmatu izsniegšana notiek ar 
iepriekšēju pieteikšanos, nodrošinot divu met-
ru distanci un ierobežojot uzturēšanās laiku 
bibliotēkas telpās.

Par grāmatu lietošanas termiņiem, lasītāj, 
neuztraucies- tie tiks automātiski pagarināti!

No lasītājiem atpakaļ saņemtās grāmatas at-
kārtoti netiek izsniegtas (vismaz vienu nedēļu), 
izdevumi tiek atdalīti atsevišķi.

Bibliotēkā ir nodrošināti – roku dezinfekcijas 
līdzekļi un veikta darba virsmu, durvju rokturu 
un datora regulāra dezinfekcija.

Un vēl.. Ielūkojoties bibliotēkas logos, no 1. 
maija būs aplūkojama fotogrāfiju izstāde – „ 
Mana Latvija-manas mājas!”

Visas bibliotēkas rīkojas atbilstoši Kultūras 
Ministrijas ieteikumiem par pakalpojumu no-
drošināšanu ārkārtas situācijas apstākļu laikā.

Sazinies ar bibliotēku e-pastā zasasbib@
jekabpilsnovads vai aplikācijā WatsApp  
20371522

Paldies par sapratni, lasītāj! Lai mums visiem 
stipra veselība un izturība!

Zasas bibliotēkas 
vadītāja Ināra Valaine

Kur atrast psiholoģisko 
atbalstu un palīdzību

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves 
ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, dau-
dzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas 
vai nomāktību. Šādas emocijas ir dabiskas, 
saprotamas  un  nav nosodāmas, taču ir ļoti 
svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu 
sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos 
no krīzes radītām sekām, psiholoģiska at-
balsta konsultācija ir viena no efektīvākajām 
metodēm. Uzzini, kur atrast atbalstu un palī-
dzību, ja esi nokļuvis grūtībās!

bērniem un jauniešiem
1.) Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība: zvani 

uz bezmaksas uzticības tālruni 116111 jeb-
kurā diennakts laikā; raksti uz e-pasta adresi 
uzticibaspasts116111@bti.gov.lv ; raksti čatā 
VBTAI mājas lapā labajā apakšējā stūrī dar-
badienās no 12:00–20:00.

2.) Centrs “Dardedze”
Atbalsts vardarbības novēršanai pret bēr-

niem un viņu ģimenēm. Zvani uz bezmaksas 
tālruni 29556680 darba dienās no 9:00–17:00

pieaugušajiem
1.) Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija
Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība: zvani 

uz bezmaksas uzticības tālruni 116111 jebku-
rā diennakts laikā;

raksti uz e-pasta adresi uzticibas-
pasts116111@bti.gov.lv ;

raksti čatā VBTAI mājas lapā labajā apak-
šējā stūrī darbadienās no 12:00–20:00.

2.) Centrs “Dardedze”
Atbalsts vardarbības novēršanai pret 

bērniem un viņu ģimenēm. Zvani uz bez-
maksas tālruni 29556680 darba dienās no 
9:00–17:00.

3.) Centrs “Marta”
Profesionāli sociālie, juridiskie, psiholo-

ģiskie pakalpojumi vardarbībā un cilvēku 
tirdzniecībā cietušiem pieaugušajiem. Palī-
dzība sievietēm un viņu bērniem, kuri atro-
das ievainojamās dzīves situācijās. Zvani uz 
bezmaksas tālruni 67378539 darba dienās 
no 10:00–18:00

4.) Krīžu un konsultāciju centrs “Skal-
bes”

Profesionāla palīdzība, atbalsts un infor-
mācija krīzes situācijā. Zvani uz bezmak-
sas diennakts krīzes tālruni 67222922 vai 
27722292.

5.) Cietusajiem.lv
Palīdzība noziegumos cietušajiem, 

daudzpusīga praktiska informācija par ie-
spējām rast atbalstu dažādās krīzes situāci-
jās un nodrošināt aktuālās vajadzības. Zvani 
uz bezmaksas atbalsta tālruni 116006 katru 
dienu no 7:00–22:00.

esparveselibu.lv

Žetonu vakara lugas ģenerālmēģinājums

14. martā Zasas vidusskolā bija ieplānots 
12. klases Žetonu vakars, bet, sakarā ar ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu valstī, šis 
pasākums tika atcelts uz nenoteiktu laiku.

Visu janvāri, februāri un marta sākumu 
12. klases skolēni atbildīgi gatavojās savam 
Žetonu vakaram: tika izvēlēta luga – Oskara 
Preislera “Mazā raganiņa”, sadalītas lomas, 
atrasts pieredzējis režisors, apgūts lugas 
teksts, gatavoti tērpi, dekorācijas, piemek-
lēta atbilstoša mūzika un daudz mēģināts, 
kā to visu salikt kopā un parādīt uz skatu-
ves. Sadalot lomas, izrādījās, ka pašiem div-
padsmitajiem, pat uzņemoties divas lomas 
katram, tomēr pietrūkst lomu tēlotāju, tā-
pēc palīgā tika sauktas 9. klases meitenes, 

kuras uzņēmās dažādo raganu un pircēju 
lomas, jo arī viņām šogad paredzēts izlai-
dums – tikai pamatskolas posmam.

Mēģinājumu process, kā jau ierasts, bija 
diezgan nogurdinošs, jo ne vienmēr visi 
bija gatavi izbrīvēt laiku, ko pavadīt kopī-
gajos mēģinājumos, un, protams, paralēli 
mēģinājumu procesam bija arī jāapmeklē 
mācību stundas un jāmācās!

12. martā Zasas vidusskolas 12. klases 
skolēni un audzinātāja aicināja pārējos sko-
las skolēnus, skolotājus un citus interesen-
tus noskatīties savas sagatavotās žetonu lu-
gas “Mazā raganiņa” ģenerālmēģinājumu.

Atveroties skatuves priekškaram, visi 
skatītāji varēja iepazīties gan ar Diānas tēlo-
to Mazo raganiņu, gan viņas lielāko palīgu 
Kraukli Abraksu, ko tēloja Ēriks. Visi varēja 
uzzināt, ka raganas reizi gadā satiekas Val-
purģu naktī, kā arī to, ka raganai, lai viņa 
būtu "laba" ragana, patiesībā ir jādara slik-
ti darbi. Vismaz tā domāja gan virsragana, 
ko tēloja Inese, gan Ievas tēlotā krustmāte 
Rumpumpele, gan citas raganas, ko atvei-
doja 9. klases meitenes Ilgona, Lita, Marta, 
Sanda, Santa, Elīna un Katrīna. Bet Mazā 
Raganiņa to nesaprata, tāpēc darīja īstus 
labos darbus: pārmācīja Raivja tēloto mež-
zini, palīdzēja Ineses, Ivetas un Ievas tēlota-

jām sieviņām salasīt žagarus, nopirka labu 
lidojamo slotu no Kristapa tēlotā bodnieka 
un, kā izrādes noslēgumā izrādījās, ļoti no-
derīgas šķiltavas no Raivja tēlotā Lētā Jāko-
ba, palīdzēja sasildīties maroni tirgotājam, 
ko tēloja Artis, un pārdot visas smaržīgās 
papīra puķes Ivetas tēlotajai puķu meite-
nītei.

Pasākuma noslēgumā savus lielos sko-
lasbiedrus – divpadsmitos – ar pavasarī-
gām dāvaniņām sveica pirmklasnieki un 
viņu audzinātāja skolotāja Mairita. Paldies 
arī režisoram Gintam Audzītim, Baibai no 
10. klases un 11. klases skolēniem, kuri pa-
līdzēja ar suflēšanu, kā arī ziedojumu sa-
ņemšanu un programmiņu izsniegšanu 
skatītājiem, skolotājai Inesei par skatuves 
noformēšanu, Laurai Aišpurei par dziesmas 
sagatavošanu un Kasparam Sēlim par afišu 
un programmiņām!

Ļoti ceram, ka divpadsmitajiem vēl izdo-
sies parādīt savu žetonu lugu arī saviem ve-
cākiem un citiem radiem un draugiem, kā 
arī svinīgi saņemt savus žetonu gredzenus, 
pat ja tas notiks reizē ar izlaidumu!

Zasas vidusskolas kolektīvs
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Izdod Jēkabpils 
novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis
Tel. 26167960, e-pasts:

kaspars.selis@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/

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Jēkabpils novada pašvaldībā 
uz nenoteiktu laiku tiek pārcelti 
un atcelti nozīmīgākie kultūras 
un atpūtas pasākumi, kuru īste-
nošana bija plānota līdz 2020. 
gada 30. jūnijam. Šādas korekci-
jas kultūras nozares darbā ievie-
susi ārkārtējā situācija saistībā ar 
COVID-19 izplatību.

Lai arī ārkārtējā situācija valstī 
pagarināta līdz 12. maijam, ie-
spējams, ka ierobežojumi rīkot 
masu pasākumus saglabāsies 
ilgāku laiku. Turklāt rīkot šādus 
pasākumus varētu būt sarežģīti, 

jo jānodrošina dezinfekcijas lī-
dzekļi un jāievēro stingri noteik-
ti drošības pasākumi.

Atcelti pasākumi 2020. gadā:
23. maijā Rubeņu estrādē Ģi-

meņu svētki
23. jūnijā Rubenes pagastā 

Līgo dienas pasākums un balle “ 
Līgo Slatē”

Atcelti pasākumi uz nenoteik-
tu laiku:

23. maijā Rubeņu estrādes at-
klāšana pēc renovācijas un vaka-
ra koncerts – Teātru tenori “Lūk 
mana sirds”;

5. un 6. jūnijā Jēkabpils nova-
da svētki Dignājā;

22. jūnijā Dignājas brīvdabas 
estrādē Baltinavas teātra viesiz-
rāde.

Par pārējiem pasākumiem 
brīvdabā un kultūras iestādēs 
informācija sekos.

Inta Tomāne,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas p.i.

uz nenoteiktu laiku tiek pārcelti Jēkabpils novada 
nozīmīgākie kultūras un atpūtas pasākumi

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij’ ieti darbiņā
To dieniņu nezināju
Kad būs iet aizsaulē.

Marta mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 8 miršanas 
reģistri (4 no novada). 
Aprīļa mēnesī (līdz 24.04.) 
sastādīti 7 miršanas reģistri 
(5 no novada).

Regīna Podvinska  
10.03.1946. – 05.03.2020.

Jānis Zālītis  
06.03.1935. – 16.03.2020.

Staņislavs Lastovskis  
01.05.1952. – 18.03.2020.

Eduards Sūna  
23.12.1922. – 26.03.2020.

Jānis Daukste  
08.10.1956. – 31.03.2020.

Ženija Strade  
01.03.1927. – 05.04.2020. 

Vēsma Danstere  
20.11.1945. – 13.04.2020.

Jāzeps Pavlovičs  
16.03.1941. – 15.04.2020.

Evalds Bokāns  
01.08.1934. – 24.04.2020.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību piederīgajiem!

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

Marta mēnesī Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 2 laulības. 

Aprīļa mēnesī (līdz 24.04.) reģistrēta 1 laulība.

Varavīksne košās krāsās
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums Tu atnākusi esi
Mazā dvēselīt!

Marta mēnesī Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 5 jaundzimušie (no novada tikai 1 meitenīte). 

Aprīļa mēnesī (līdz 24.04.) sastādīti 4 dzimšanas reģistri. 
Novada bērniņi ir divas dvīņu meitenītes!

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


