
Lai paaugstinātu Jē-
kabpils novada uzņēmē-
ju konkurētspēju, veici-
not patērētājus izdarīt 
izvēli par labu Jēkabpils 
novada produktiem, kā 
arī veicinātu novada uz-
ņēmumu atpazīstamī-
bu, pārdošanas apjoma 
pieaugumu un Jēkabpils 

novada popularizēšanu, 
Jēkabpils novada dome 
2020. gada 30. aprīļa 
sēdē nolēma apstipri-
nāt preču zīmi “SĒLIJAS 
MARKA” un noteikumus 
par tās lietošanu. 

Preču zīmes “SĒLIJAS 
MARKA” centrā bronzas 
lokā (auglība, vienotība) 

ietverta sēliskā Zvaig-
žņu sakta (gaisma, laika 
ritums, kvalitāte), kas kā 
saule uzlec pār Daugavas 
(bagātība, mūžība, mai-
nība) krastos esošajiem 
mežiem (tauta, dvēsele, 
spēks). Saules gaismā 
kokos atspīd baltas kon-
tūras (vieglums, dzīvība). 

Pār markā attēlotajiem 
ūdeņiem kā seģene pār-
klājušās zvaigznes (cerī-
ba, drošība, siltums).

Markas krāsu gam-
mā izmantots Daugavas 
ūdeņu, sēļu seģenes zi-
lais un saulainais bronzas 
tonis.

Preču zīmi piešķir pro-
duktiem, ja tie atbilst šā-
diem kritērijiem:

saimnieciskās darbī-
bas veicējs ir Latvijas Re-
publikā reģistrēta fiziska 
vai juridiska persona 
atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktai kārtībai 
un kura savu saimniecis-
ko darbību veic Jēkabpils 
novada teritorijā;

produkts atbilst nor-
matīvo aktu prasībām 
par produktu kvalitāti un 
drošību;

produkta ražošanas 
vieta atrodas Jēkabpils 
novada teritorijā vai vis-
maz viena, ar produkta 
ražošanu saistītā, vieta 

atrodas Jēkabpils novada 
teritorijā.

Lai saņemtu minēto 
preču zīmi, saimnieciskās 
darbības veicējam jāie-
sniedz Jēkabpils novada 
pašvaldībai rakstveida 
pieteikums. Preču zīmes 
lietošanas atļaujas iz-
sniegšana ir bez maksas.

Patērētājiem preču 
zīme uz produkta kalpos 
kā papildus garants no 
Jēkabpils novada pašval-
dības, ka marķētais pro-
dukts un izstrādājums 
ražots Jēkabpils novadā 
un atbilst normatīvo aktu 
prasībām par produktu 
kvalitāti un drošību.

Ar preču zīmes notei-
kumiem un pieteikuma 
veidlapām var iepazīties 
Jēkabpils novada pašval-
dības tīmekļvietnē jekab-
pilsnovads.lv. 

Jēkabpils novada 
pašvaldība
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Jēkabpils novada Izglītības pārvalde sirsnīgi sveic Ābeļu pamatskolas, Dignājas 
pamatskolas, Rubeņu pamatskolas un Zasas vidusskolas 39 devīto klašu absolventus un 

Zasas vidusskolas 8 divpadsmitās klases absolventus!

Absolventi! Pilnveidojieties, esiet darbīgi, vienmēr mērķtiecīgi, radoši, pacietīgi un strādīgi! 
Domājiet labas domas, bagātiniet sevi!

Lai Jums veicas!

Jēkabpils novada pašvaldība izveidojusi preču zīmi “Sēlijas marka”

Sveicam Jēkabpils novada skolu absolventus!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Lai vienmēr tu tā cauri ietu
Šai dzīvei, visu uzveicot,

Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

(V. Grēviņš)

No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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Ierobežojumus jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām!
Lai gan situācija ar vī-

rusa izplatību Latvijā ir 
stabila un līdz ar ārkārtējās 
situācijas beigām ir iespē-
jams mazināt dažus no 
piesardzības pasākumiem, 
aizvien vēl ir jāievēro vairā-
ki nosacījumi. Tas ir būtiski, 
lai saslimšana ar Covid-19 
nepieaugtu un arī turp-
mākajos mēnešos būtu 
iespējams mazināt ierobe-
žojumus. Tāpat ļoti būtiski 
ir katram pašam izvērtēt 
riskus un spēt uzņemties 
atbildību par savu un līdz-
cilvēku veselību.

Pamatprincipi ir ne-
mainīgi – visur, kur ir ie-
spējams, ievēro 2 metru 
distanci, mazgā rokas, pa-
liec mājās, ja esi saslimis, 
un seko līdzi informatīva-
jām norādēm, piemēram, 
sabiedriskās vietās, kā arī 
izpildi konkrētā pakalpo-
juma sniedzēja vai pasā-
kuma organizētāja norā-
dījumus.

Distances ievērošana, 
īpaši starp savstarpēji sve-
šiem cilvēkiem, joprojām 
ir izšķiroša, lai mazinātu 
vīrusa izplatību, vienlaikus 
ir vairākas situācijas, kad ir 
pieļaujams to tik strikti ne-
ievērot, piemēram, veicot 

darba pienākumus, bēr-
nudārzos un nometnēs, 
kā arī sporta, dejošanas 
un aktiermākslu nodarbī-
bās. Šajās situācijās cilvēki 
ir savstarpēji pazīstami un 
epidemiologi varēs apzi-
nāt kontaktpersonas, ja 
kāds saslims. Savukārt sa-
biedriskajā transportā, kur 
bieži nav iespējams ievē-
rot starp cilvēkiem 2 metru 
distanci, joprojām ir jālieto 
mutes un deguna aizsegs. 

No 10. jūnija atļauts 
arī vienkopus pulcēties 
lielākam cilvēku skaitam 
– iekštelpās līdz 100 cilvē-
kiem, bet ārā līdz 300 cilvē-
kiem, ievērojot divu metru 
distanci starp personām. 
Šie nosacījumi attiecas uz 
pakalpojumu sniegšanas 
un publisku pasākumu no-
rišu vietām. Tas nozīmē, ka 
privātam pasākumam pri-
vātā teritorijā, piemēram, 
savās mājās vai dārzā, šādu 
nosacījumu nav. Tomēr cil-
vēkiem pašiem ir jāuzņe-
mas atbildība par privātu 
pasākumu un jārespektē 
piesardzības pasākumus.

Minētie cilvēku skaita 
ierobežojumi neattiecas 
arī uz vietām, kur ir aktīva 
cilvēku plūsma, piemē-

ram, tirdzniecības un sa-
biedriskās ēdināšanas vie-
tām, muzejiem, izstādēm 
un dabas takām, ja šajās 
vietās netiek rīkots pasā-
kums. Šajās vietās cilvēki 
ilgstoši neuzkavējas uz 
vietas, tādēļ nav iespējams 
noteikt tajās esošo cilvēku 
skaitu, bet šīm vietām ir 
atsevišķi specifiski nosacī-
jumi, piemēram, jābūt no-
drošinātiem 4m2 uz vienu 
cilvēku. 

Ja epidemioloģiskā si-
tuācija atļaus, plānots, ka 
no 1. jūlija iekštelpās, kuru 
platība ir virs 1000m2, 
varēs pulcēties līdz 500 
cilvēki, bet ne vairāk kā 
50% no telpas kapacitā-
tes un nodrošinot 4m2 uz 
vienu cilvēku. Tas nozīmē, 
ka telpu īpašniekiem būs 
jāaprēķina, cik cilvēkiem ir 
droši atrasties konkrētajā 
vietā. Pasākumos ārā varē-
tu pulcēties līdz pat 1000 
cilvēkiem. Savukārt, no 1. 
augusta iekštelpās, kuru 
platība ir līdz 1000m2, 
drīkstētu pulcēties līdz 250 
cilvēkiem.

Papildu nosacījumi ir 
sabiedriskās ēdināšanas 
vietām – starp galdiņiem 
ir jānodrošina 2 metru 

distance. Līdz 1. jūlijam pa-
gaidām ir noteikts, ka iekš-
telpās pie galdiņa drīkst 
sēdēt 4 cilvēki, bet ārā, 
piemēram, uz terases, pie 
galdiņa - 8 cilvēki.

Tāpat kā līdz šim kul-
tūras, sporta, izklaides un 
reliģiskās darbības vietas 
darbu uzsāks ne agrāk 
kā plkst. 6.30 un beigs ne 
vēlāk kā plkst. 24.00. Izņē-
mums ir brīvdabas kino un 
sabiedriskās ēdināšanas 
vietas, kas drīkstēs darbo-
ties līdz plkst. 2.00 naktī. 

Valdība arī lēma, ka bēr-
nu nometnēs drīkstēs būt 
30 bērni, savukārt pieau-
guši neformālās izglītības 
pasākumos vienā grupā 
varēs būt 50 cilvēki. Īpaši 
nosacījumi ir arī sporta tre-
niņos – vienā treniņgrupā 
drīkst būt ne vairāk kā 30 
cilvēki, ieskaitot treneri. 
Līdz 31. jūlijam sporta pa-
sākumiem iekštelpās, kur 
kopējā publisko telpu pla-
tība ir mazāka kā 1000 m2, 
ir jānotiek bez skatītājiem. 

Attiecībā uz ceļoju-
miem, Veselības ministrija 
aicina rūpīgi izvērtēt to 
nepieciešamību. Jārēķi-
nās, ka ārzemēs pastāv ne 
tikai lielāks risks inficēties 

ar Covid-19, bet arī nonākt 
karantīnā, kas būs jāievēro 
valstī, kur tobrīd atradīsies. 
Vienlaikus jāņem vērā, ka 
šobrīd ES ārējā robeža nav 
atvērta ceļojumiem, tādēļ 
nenotiek ceļojumi uz tre-
šajām valstīm.   Nenotiek 
arī ceļojumi uz ES un EEZ 
valstīm, kas SPKC mājas 
lapā ir publicētas kā valstis 
ar augstu risku sabiedrības 
veselībai (14 dienu kumu-
latīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzī-
votāju pārsniedz 25), bet, 
ieceļojot Latvijā no valsts, 
kur 14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju 
pārsniedz 15, būs jāievē-
ro pašizolācija 14 dienas, 
kopš izbraukšanas no mi-
nētās valsts.

Ar visiem nosacīju-
miem, kas turpmāk jāievē-
ro gan uzņēmējiem, gan 
ikvienam Latvijas iedzīvo-
tājam, var iepazīties 9. jūni-
jā valdības apstiprinātajos 
MK noteikumos “Epide-
mioloģiskās drošības pa-
sākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”. 

Veselības ministrija

valsts apmaksātu Covid-19 testu var saņemt ikviens
Lai arī pēc ārkārtējās 

situācijas beigām varētu 
turpināt Covid-19 testēša-
nu, nodrošināt attālinātās 
konsultācijas un nostip-
rinātu citas prasības, 9. 
jūnijā valdība Ministru 
kabineta noteikumos* 
nostiprināja atbilstošas 
normas, kas pagaidām 
būs spēkā līdz šā gada 
beigām.

Prakse ārstniecības 
personām sniegt attālinā-
tās konsultācijas pacien-
tiem ārkārtējās situācijas 
laikā bijusi efektīva, tāpēc 
lemts iesākto turpināt. Arī 
turpmāk ārsts varēs iz-
vērtēt, vai attālinātā kon-
sultācija ir iespējama vai 
nepieciešams novērtēt 
pacienta veselības stā-
vokli klātienē. Pacientam 
par attālināto konsultāci-
ju nebūs jāmaksā.

Noteikumos arī nostip-
rināta apmaksas kārtība, 

lai varētu turpināt veikt 
Covid-19 diagnostiku. Tā-
pat kā līdz šim plašs per-
sonu loks varēs saņemt 
valsts apmaksātu Co-
vid-19 testus līdz pat gada 
beigām ierastajā kārtībā. 
Savukārt no 10. jūnija 
līdz 30. jūnijam ikvienam 
ir iespēja veikt valsts ap-
maksātu Covid-19 testu 
arī tad, ja nav saslimšanas 
simptomu. Iepriekš ir ob-
ligāti jāpierakstās, zvanot 
uz tālruņa numuru 8303 
darba dienās laikā no 
8:00 - 20:00, sestdienās 
laikā no 9:00-15:00 un 
svētdienās laikā no 9:00-
12:00.  Šāds lēmums pie-
ņemts, lai pēc ārkārtējās 
situācijas beigām, mazi-
noties ierobežojumiem, 
sabiedrībā būtu plaša 
testēšana, kas ļautu sav-
laicīgi atklāt iespējamu 
slimības uzliesmojumu. 
Ja cilvēkam nav saslimša-

nas simptomu, uz parau-
gu ņemšanas punktu var 
ierasties arī ar velosipēdu, 
kājām vai, lietojot masku, 
ar sabiedrisko transportu. 
Ja cilvēkam ir saslimšanas 
simptomi, iesakām tomēr 
vispirms sazināties ar 
savu ģimenes ārstu, kurš 
varēs konsultēt arī par ne-
pieciešamo ārstēšanu un 
nosūtīt uz Covid-19 testu.

Valsts arī turpmāk ap-
maksās ar Covid-19 ārstē-
šanu saistītos izdevumus 
(pacientu pārvešanu, pa-
vadīto laiku slimnīcā un 
ārstēšanu u.c.)

Tāpat paplašinātas 
situācijas, kurās tiks ap-
maksātas ģimenes ārsta 
mājas vizītes. Valsts ap-
maksās ģimenes ārsta 
vizīti pacienta mājās, ja 
pacientam ir hroniskas 
slimības saasinājums, 
bet NMPD uz izsaukumu 
nebūs devies, jo situācija 

nav bijusi dzīvību apdrau-
doša.

Valdība arī lēma par 
risinājumu, ja ārkārtējās 
situācijas laikā bija pare-
dzēts saņemt valsts ap-
maksātu zobārstniecības 
pakalpojumu bērniem īsi 
pirms 18 gadu sasnieg-
šanas, bet pakalpojumus 
tika atteikts un šobrīd 
bērns jau sasniedzis piln-
gadību. Ja šajā laikā bija 
konkrēts pieraksts, kas 
tika atteikts, valsts ap-
maksātu pakalpojumu 
šīs personas var saņemt 
vēl līdz 31. augustam. Lī-
dzīgs princips ir attiecībā 
pret valsts apmaksāto 
medicīnisko apaugļoša-
nu, jo sievietēm, kuras 
vēlas saņemt šo pakal-
pojumu, ir noteikts ve-
cuma ierobežojumus. Ja 
ārkārtējās situācijas laikā 
tika atteikts, lai gan bija 
pienākusi rinda un tagad 

vairs neatbilst vecums, šo 
pakalpojumu tomēr varēs 
saņemt, uzsākot medicī-
niskās apaugļošanas pro-
cesu līdz augusta beigām.

Valdība arī precizēja 
MK noteikumus**, kas 
paredz, ka bērna dalībai 
visās nometnēs ir nepie-
ciešama ģimenes ārsta 
izsniegta izziņa, un tai ir 
jābūt izsniegtai ne vēlāk 
kā septiņas dienas pirms 
nometnes darbības uz-
sākšanas. Ģimenes ārsts 
novērtē bērna veselību, 
bet nav nepieciešamības 
sūtīt bērnu veikt Covid-19 
testu.

Veselības ministrija

*Grozījumi Ministru kabineta 2018. 
gada 28. augusta noteikumos Nr.555 
„Veselības aprūpes pakalpojumu organi-
zēšanas un samaksas kārtība”

**Grozījumi Ministru kabineta 2009. 
gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 
"Bērnu nometņu organizēšanas un dar-
bības kārtība"
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piecu novadu vēstule valsts prezidentam par 
administratīvi teritoriālo reformu

2020. gada 20. maijā 
piecu novadu – Aknīstes, 
Jēkabpils, Krustpils, Salas 
un Viesītes novada –  va-
dītāji nosūtījuši  atklātu 
vēstuli Valsts Prezidentam 
Egilam Levitam.

Atklātā vēstule “Par 
administratīvi terito-
riālo reformu”

Stājoties amatā, Jūs 
vēlējāties kļūt par visas 
tautas prezidentu. Tas 
ir ļoti grūti sasniedzams 
mērķis, bet nav neiespē-
jams.

Joprojām uzskatām, 
ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības mi-
nistrija konsultācijas par 
administratīvi teritoriālo 
reformu ar pašvaldībām 
veica formāli un nespē-
ja atbildēt uz būtiskiem 
jautājumiem. Nepieņe-
mami, ka valstī faktiski 
nedarbojas demokrātijas 
pamatprincipi, jo vietējo 
pašvaldību un iedzīvotā-
ju viedokļi netiek ņemti 
vērā.

Jūs publiski esat pau-
dis viedokli, ka atbalstāt 
likumprojekta “Admi-
nistratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” 
izskatīšanu Saeimā ārkār-
tējās situācijas apstākļos, 
kā arī piekrītat lielu paš-
valdību veidošanai, jo tas 
esot iedzīvotāju intere-
sēs. Administratīvi terito-
riālās reformas komisijas 
balsojumi ir pretrunā ar 
labas pārvaldības prin-
cipiem, un gadījumos ar 
vienādiem argumentiem 
lēmumi tiek pieņemti 
dažādi, kā piemēram, 
attiecībā uz Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Salas, 
Viesītes novadiem un Jē-
kabpils pilsētu.

Ņemot vērā minēto, 
lūdzam Jūs atbildēt uz 
šādiem jautājumiem:

1. A.K. Kariņa valdī-
bas deklarācijas 226.
punktā teikts, ka valdība 
apņemas īstenot vietējo 
pašvaldību pārvaldes re-
formu, stimulējot tālāku 
demokratizāciju, nodalot 
lēmējvaru no izpildvaras, 
samazinot varas koncen-
trāciju un vairojot vietē-
jās sabiedrības regulāru 
līdzdalību. Arī Jūsu ie-
sniegtais priekšlikums 
Saeimas ATR komisijā 
bija par vēlētāju apvie-

nību piedalīšanos paš-
valdību vēlēšanās, kuru 
šī komisija noraidīja. Kā 
būs iespējams vairot vie-
tējās sabiedrības dalību 
pārvaldes procesos pēc 
administratīvi teritoriālās 
reformas, ja ir paredzēts 
gandrīz uz pusi samazi-
nāt deputātu skaitu paš-
valdībās un vēlēšanās 
nebūs iespēja piedalīties 
vēlētāju apvienībām, bet 
partijām cilvēki neuzti-
cas?

2. VARAM apkopotie 
pašvaldību teritoriju at-
tīstības indeksi liecina, 
ka pašvaldību attīstība 
ir atkarīga no atrašanās 
vietas, bet ne no lieluma.

Piemēram, Pierīgas 
Sējas novada attīstības 
indekss ar 2185 iedzī-
votājiem ir + 0,677, bet 
Daugavpils novadam ar 
21301 iedzīvotāju tas ir 
-1,100. Administratīvi te-
ritoriālās reformas mēr-
ķis ir sekmēt valsts attīs-
tību un celt iedzīvotāju 
labklājību. Kā šis mērķis 
tiks sasniegts, veicot tikai 
vienu aktivitāti un izvei-
dojot lielas pašvaldības, 
ja līdz šīm Latvijā pašval-

dību lielums negarantēja 
tās attīstību?

3. Valstī 90 % pašval-
dību, starp kurām ir visas 
topošā Jēkabpils novada 
6 pašvaldības, saņem 
finansējumu no finanšu 
izlīdzināšanas fonda. Re-
formas rezultātā ir pare-
dzēts, ka lielās pašvaldī-
bas kļūs pašpietiekamas, 
lai finansiāli nodrošinātu 
visu funkciju veikšanu. 
Kā, veicot tikai pašval-
dību robežu maiņu, tās 
kļūs finansiāli pašpietie-
kamas?

4. Reformas virzītāji 
apgalvo, ka, koncentrē-
jot pašvaldību deleģēto 
pakalpojumu sniegšanu 
lielākos novados, po-
tenciālais pašvaldību 
budžeta līdzekļu ietau-
pījums izglītības, sociālās 
aizsardzības un vispārējo 
vadības dienestu uztu-
rēšanas jomā var būt no 
17 miljoniem eiro līdz par 
130 miljoniem eiro gadā. 
Cik ticami ir šādi aprēķi-
ni, kur minimālais ietau-
pījums no maksimālā 
ietaupījuma atšķiras 7,6 
reizes?

Ceram no Jums sa-

ņemt konkrētas atbildes 
uz vēstulē uzdotajiem 
jautājumiem, jo mūs nav 
pārliecinājušas reformas 
virzītāju vispārējās frāzes 
par jaudīgām un finan-
siāli pašpietiekamām 
pašvaldībām, pakalpoju-
miem salīdzināmā kvali-
tātē, kā arī administratīvi 
teritoriālās reformas brī-
numainajām iespējām 
sakārtot veselības un 
izglītības sistēmas. Tikai 
konkrētie paveiktie dar-
bi, attieksme pret notie-
košo Latvijā un cilvēkiem 
tuvinās Jūs mērķim kļūt 
par visas tautas Valsts 
Prezidentu.

Aknīstes novada domes 
priekšsēdētāja Vija 

Dzene
Jēkabpils novada 

domes priekšsēdētājs 
Aivars Vanags

Krustpils novada 
domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs
Salas novada domes 

priekšsēdētāja
 Irēna Sproģe

Viesītes novada domes 
priekšsēdētājs 

Alfons Žuks

latvijas valsts prezidenta kanceleja sniedz atbildi 
pieciem apkārtnes novadiem

8. jūnijā minēto novadu vadītāji saņēma 
Valsts prezidenta kancelejas vadītāja Andra 
Teikmaņa parakstītu atbildes vēstuli.

“Par atbildes sniegšanu”
Valsts prezidenta kancelejā ir saņemta 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Vie-
sītes novadu domes priekšsēdētāju atklāta 
vēstule Valsts prezidentam par administratī-
vi teritoriālo reformu. Vēstulē kritiski vērtē-
ta administratīvi teritoriālās reformas gaita, 
paužot bažas, ka reformas īstenošanas pro-
cesā netiek uzklausīti un ņemti vērā pašval-
dību un iedzīvotāju viedokļi, kā arī lēmumu 
pieņemšanas procesā netiek nodrošināta 
vienādu principu ievērošana. 

Paskaidrojam, ka administratīvi terito-
riālās reformas īstenošanā ļoti plaša rīcības 
brīvība ir tieši Saeimai kā likumdevējam, 
un jaunveidojamo pašvaldību skaits un to 
robežas ir Saeimas kā likumdevēja politiska 
izšķiršanās. Lai izskatītu likumprojektu “Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums” un citus ar administratīvi teritoriālo 
reformu un tās īstenošanu saistītos likum-
projektus un jautājumus, Saeimas deputāti 
ir izveidojuši Administratīvi teritoriālās re-
formas komisiju. Vēstulē uzdotie jautājumi 
galvenokārt ietilpst minētās komisijas un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, kas ir vadošā valsts pārvaldes ies-
tāde reģionālās attīstības plānošanas un ko-
ordinācijas jomā, kompetencē. Ņemot vērā 
publiski pieejamo informāciju, ka ar vēstulē 
norādītajiem iebildumiem un jautājumiem 
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Vie-
sītes novadu domes priekšsēdētāji ir vērsu-
šies arī koalīcijas partiju sadarbības padomē, 
Valsts prezidenta kanceleja pauž cerību, ka 
Jūs saņemsiet atbildes uz aktualizētajiem 
jautājumiem.

Vēršam uzmanību, ka Valsts prezidents 
Egils Levits seko līdzi administratīvi terito-
riālās reformas gaitai un vairākas reizes jau 
ir paudis savu vērtējumu par administratīvi 
teritoriālo reformu un likumprojekta “Ad-

ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums” virzību (sk. Valsts prezidenta Egila 
Levita 2020. gada 25. februāra paziņojumu Nr. 
7 “Par ierosinājumiem administratīvi teritoriā-
lajai reformai” un 2020. gada 24. marta pazi-
ņojumu Nr. 9 “Par priekšlikumiem likumpro-
jektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likums”” oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” – https://www.vestnesis.lv).

Valsts prezidents Egils Levits, vēršot Saei-
mas Administratīvi teritoriālās reformas ko-
misijas uzmanību uz nepieciešamajiem piln-
veidojumiem, ir norādījis, ka nav pieļaujams 
faktiski likvidēt vēlētāju apvienību tiesības 
iesniegt pašvaldības domes deputātu kan-
didātu sarakstus. Šāds likumdevēja lēmums 
mazinātu iedzīvotāju iespējas pārstāvēt sa-
vas intereses pašvaldībās un demokrātijas 
kvalitāti Latvijas sabiedrībā kopumā. Valsts 
prezidents rosināja paplašināt vēlētāju ap-
vienību iespējas piedalīties pašvaldību vēlē-
šanās, piešķirot tām tiesības iesniegt depu-
tātu kandidātu sarakstus visās pašvaldībās 

Raksta turpinājums 4.lpp»»»
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pēc administratīvi teritoriālās 
reformas pabeigšanas. Valsts 
prezidents kritiski vērtē Saeimas 
lēmumu noraidīt šo priekšliku-
mu, jo tas vājina demokrātiju 
pašvaldībās un mazina iedzīvo-
tāju demokrātiskās līdzdalības 
iespējas. Tāpat Valsts prezidents 
ir pārliecināts, ka mehānisku 
pašvaldību deputātu skaita sa-
mazinājumu nevar uzskatīt par 
administratīvi teritoriālās refor-
mas sasniegumu un tas var sa-
režģīt iedzīvotāju grupu intere-
šu pārstāvniecību pašvaldībās.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 
Saeima ir atbalstījusi Valsts pre-

zidenta priekšlikumus, kas vērsti 
uz iedzīvotāju demokrātiskās 
piederības vietējām kopienām 
un kultūrvēsturiskās identitātes 
stiprināšanu. Valsts prezidents 
ir aicinājis Saeimu pieņemt at-
sevišķu likumu, kā mērķis būtu 
iedzīvotāju kopīgās identitātes 
stiprināšana un kultūrvēsturis-
kās vides saglabāšana, kā arī ilgt-
spējīga pilsētu un pagastu attīs-
tība, ņemot vērā to piederību 
latviešu vēsturiskajām zemēm 
– Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, 
Zemgalei un Sēlijai. Tāpat Valsts 
prezidents ir aicinājis paredzēt, 
ka Ministru kabinets līdz 2020. 
gada 31. decembrim izstrādā 

un iesniedz Saeimā izskatīšanai 
likumprojektu, kas paredz vie-
tējo kopienu (pilsētu un pagas-
tu) tiesības demokrātiski ievēlēt 
savus pārstāvjus un piešķir šīm 
vietējām kopienām kompetenci 
vietējās nozīmes jautājumu kār-
tošanai. 

Attiecīgo likumprojektu iz-
strādē un to apspriešanā būtisks 
būtu tieši pašvaldību viedoklis 
un šīs iniciatīvas atbalstoša po-
zīcija. Līdz ar to pateicamies par 
pausto viedokli un ar adminis-
tratīvi teritoriālo reformu sais-
tīto problēmjautājumu aktuali-
zēšanu un aicinām konstruktīvi 
līdzdarboties likumdošanas dar-

bā, ievērojot, ka demokrātiskas 
tiesiskas valsts institūcijām – kā 
likumdevējam, Ministru kabi-
netam un nozares ministrijai, tā 
arī pašvaldībām – to savstarpē-
jās attiecībās ir jāievēro labas 
ticības princips un starpinstitu-
cionālās lojalitātes princips, īs-
tenojot konstruktīvu, cieņpilnu 
un sabiedrības kopējās intereses 
sekmējošu dialogu (sk. Satvers-
mes tiesas 2020.gada 15. maija 
sprieduma lietā Nr.2019-17-05 
20.punktu).

Valsts prezidenta kancelejas 
vadītājs Andris Teikmanis

latvijas valsts prezidenta kanceleja sniedz atbildi pieciem apkārtnes novadiem
««« Raksta sākums 3.lpp

atkārtoti aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas 
projektus mācību motivācijas palielināšanai

Jēkabpils novada pašvaldība 
atkārtoti aicina biedrības/no-
dibinājumus, kas veic darbu ar 
jaunatni, iesniegt jaunatnes ini-
ciatīvu projektu pieteikumus mā-
cību priekšlaicīgas pārtraukšanas 
mazināšanai. Projekta PuMPuRS* 
ietvaros tiks atbalstīti jauniešu 
iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū 
arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mā-

cību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamos jauniešu aktivitātēs 
un jaunatnes iniciatīvu projektos 
ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību ie-
spējami tuvu bērnu un jauniešu 
dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglī-
tības kvalitātes valsts dienests sa-
darbībā ar pašvaldībām un valsts 
profesionālās izglītības iestādēm 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam at-
balstam, ko jau saņem skolēni 
projekta PuMPuRS ietvaros, tiks 
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu 
projekti, lai veicinātu atbalsta ak-
tivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti 
uz izglītojamo motivācijas palie-
lināšanu, lai riska grupā esošie 
jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi, kā arī izglītības tur-
pināšanu un pašu jauniešu aktī-
vas līdzdalības veicināšanu ikdie-
nas dzīvē. Projekta mērķa grupa 
– vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, 
kā arī to profesionālās izglītības 
iestāžu un vispārējās izglītības 
iestāžu, kuras īsteno profesionā-
lās izglītības programmas, izglī-
tojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, 
izplāno un īsteno paši jaunieši. 
Projektus var iesniegt jaunat-
nes organizācijas, biedrības vai 
nodibinājumi, kas veic darbu ar 
jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu 
grupa sadarbībā ar reģistrētu jau-
natnes organizāciju vai biedrību 
un nodibinājumu, kas veic darbu 
ar jaunatni. Vienam projektam 
pieejamais finansējuma apmērs 
ir 4600 eiro, kas 100 % tiek no-
drošināts no projekta “PuMPuRS” 
līdzekļiem. Katram projektam 
tiek piešķirta šī konkrētā summa, 
ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzma-
nību, ka projekta iesniegumam 
obligāti jāpievieno sadarbības 
partnera apliecinājums (ja ir pa-
redzēti konkrēti sadarbības part-
neri) un projekta administrēšanā 
un īstenošanā iesaistīto personu 

CV (ja iesniegumā norādīti kon-
krēti cilvēki).

Projekti iesniedzami 
līdz 01.07.2020. 

Rezultātu paziņoša-
nas termiņš – rezultāti tiks 
paziņoti līdz   31.07.2020. 
Plānotais projekta uzsākša-
nas laiks – no 15.08.2020. līdz 
31.12.2020., projekta ilgums no 3 
līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projek-
tu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
• personīgi: Pašvaldība, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, (ie-
priekš saskaņojot)

• pasta sūtījumā, adresējot: 
Pašvaldība, Rīgas iela 150a, Jē-
kabpils, LV-5202,

• elektroniski kā elektronisku 
dokumentu uz e-pastu: novads@

jekabpilsnovads.lv .
• Pieteikšanās dokumenti atro-

dami Jēkabpils novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija: tālrunis: 
29354160, e-pasts: jl@jekabpil-
snovads.lv.

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada

jaunatnes lietu speciāliste
*Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. 
decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispār-
izglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, 
kā arī profesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno 
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadar-
bībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un 
valsts profesionālās izglītības iestādēm.
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Sagatavoti un iesniegti 3 projekti leader projektu konkursā

Pamatojoties uz biedrības 
Lauku partnerība „Sēlija” izsludi-
nāto atklāto konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 8.kār-
tu Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam 19.2.pasāku-
ma "Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzī-
tās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai Jēkabpils novada paš-
valdība ir iesniegusi 3 projektus. 

1. “Drošības pasākumu nod-
rošināšana aktīvās atpūtas un 
kultūras aktivitātēs Jēkabpils 
novadā” - 2. mērķa “Sniegt at-

balstu infrastruktūras sakārtoša-
nai un iedzīvotāju drošības pa-
lielināšanai” 4. rīcībā “Sakārtota 
un droša dzīves vide”. Projektā 
plānots iegādāties norobežo-
jošas barjeras cilvēku plūsmas 
regulēšanai pasākumos Jēkab-
pils novada teritorijā. Plānotais 
ELFLA atbalsta apmērs ir 90% 
no projekta kopējām attiecinā-
majām izmaksām, kas sastāda 
EUR 1036,80, projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldī-
bas kopējo līdzfinansējumu EUR 
115,20.

2. “Daugavas krasta atpūtas 
vietas izveide un labiekārtoša-

na Jēkabpils novadā” - 5.mērķa 
„Atbalstīt kvalitatīvu kultūras 
dzīves un atbildīgas sabiedrības 
attīstību” 8. Rīcībā „Spilgta un 
apgarota dzīves vide”. Projekta 
apstiprināšanas rezultātā tiks 
izveidots stāvlaukums un uz-
stādīti labiekārtojuma elementi: 
velosipēdu novietošanas statīvi, 
laukakmens ugunskura vieta, 
galda un krēslu komplekti, atkri-
tumu urnas, tualetes. Plānotais 
ELFLA atbalsta apmērs ir 90%, 
kas sastāda EUR 6563.05, paš-
valdības līdzfinansējums EUR 
1175,23.

3. “Veselīga dzīvesveida vei-
cinošas infrastruktūras uzlabo-
šana Jēkabpils novada Zasas 
ciemā” 3.mērķa „Atbalstīt dabas 
resursu mērķtiecīgu pielietoju-

mu un veselīgu dzīvesveidu” 6. 
rīcībā „Veselīga dzīves vide”. Pro-
jektā plānots uzstādīt žogu Za-
sas vidusskolas sporta laukumā. 
Plānotais ELFLA atbalsta apmērs 
ir 90%, kas sastāda EUR 7740.71, 
projekta atbalsta gadījum paš-
valdības līdzfinansējums EUR 
860.08.

Projekta iesniegšana ir noslē-
gusies 27. maijā, un ir zināms, ka 
kopumā ir iesniegti 16 projekti. 
Publiski pieejamais finansē-
jums rīcībām kopumā - EUR 132 
736.10, iesniegto projektu kopē-
jais reģistrētais publiskais finan-
sējums – EUR 164 374.90.

Līva Stašule,
projektu speciāliste

paveiktie darbi īpašuma apsaimniekošanas jomā 
pagastu pārvaldēs

Ābeļu pagastā maija sākumā uzsākti ie-
ejas izveides darbi pie pagastmājas. Veikti 
taciņas izveides un invalīdu uzbrauktuves 
izveides darbi. Ierīkots apgaismojums gar 
taciņu uz jauno ieeju.

Uzsākti darbi pie Ābeļu pamatskolas stāv-
laukuma rekonstrukcijas un taciņas izvei-
došanas no stāvlaukuma līdz skolas ieejai. 
Tiek ierīkots apgaismojums gar stāvlaukuma 
nomali. Nobeigumā stāvlaukums tiks noas-
faltēts.

27.03.2020 tika parakstīts līgums par 
siltummezgla ierīkošanu Aldaunes ielas 2 
mājā. Darbi izpildīti 06.05.2020. 

Apsekoti visi ceļi un izveidots saraksts ar 
problemātiskām vietām, kur nepieciešama 
grants uzbēršana. 15.05. veikta grants uz-
bēršana un ceļu greiderēšana.

Dignājas pagastā pabeigts mājas “Za-
riņi” skursteņa un jumta remonts. Veikts 
Dignājas parka estrādes un solu remonts, 
kas tika pabeigts 29. maijā. Notiek iepirkums 
auto ceļa remontam “Dignāja-Vilciņi-Krust-
celes”.

Dunavas pagastā Lielās talkas ietvaros, 
talkojot pa vienam vai visai ģimenei, tika 
sakopta apkārtne pie Dunavas vecās skolas, 
Dunavas centrs un māju apkārtnes.

Ir uzsākta zāles pļaušana Dunavas pagas-
ta centrā, pie Dunavas skolas un Sudrabkal-
na centrā. Tiek veikti teritorijas labiekārto-
šanas darbi, stādītas ziemcietes un vasaras 
puķes. 

Noslēdzies iepirkums uz „Būvprojekta 
izstrāde ārējo sadzīves kanalizāciju tīklu iz-
būvei un nomaiņai, un iekšējās kanalizācijas 
tīkla nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai “Oši” un ēku remontdarbi daudzdzī-
vokļu mājām “Puteņi”, “Tūjas” un “Akācijas”.

Leimaņu pagastā maija mēnesī pabeig-
ti kosmētiskie remontdarbi Leimaņu tautas 
namā (par 17306,74 EUR) un ģimenes ārsta 
prakses telpās “Mežvijas“ (par 5638,65 EUR) . 
Ir uzsāktas sarunas ar z/s “Priedītes” par Mež-
gales kluba mazās zāles sienu pārkrāsošanu. 
Uz pašreizējo brīdi tiek stādīta tāme piedā-
vājumam no darbu veicēja puses. Orientē-
jošās izmaksas varētu būt 700 EUR. Pagasta 
teritorijā tiek veikta zālāju appļaušana un 
malkas garināšana pie Mežgales katlu mājas. 
Atsevišķos objektos paredzēta puķu stādu 
izstādīšana.

Raksta turpinājums 6.lpp»»»
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Rubenes pagastā izgatavots un uzstā-
dīts zvanu tornis Rubenes pagasta Ļucānu 
kapos.

Rubeņu parkā atjaunots vides objekts 
Rūķu nams, par ko priecīgi būs mūsu mazā-
kie parka apmeklētāji,  darbus veica Mārtiņš 
Uzkurs.

Rubenes pagasta Slatē tika veikta Slates 
attīrīšanas iekārtu nosēddīķu dūņu iztīrīšana 
un iztīrītās masas izlīdzināšana, kas atrodas 
pēc adreses: Slates attīrīšanas iekārtas, Slate, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, šos dar-
bus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„AL&M”, līguma termiņš bija 1.jūlijs, bet dar-
bi tika pabeigti jau maijā.

Noslēgts līgums ar SIA „Idegra” par Rube-
nes kultūras nama cokola remontu, darbus 
plānots veikt līdz 20. jūnijam, tāpat ir no-
slēgts līgums ar SIA „LV ROADS” par Rubeņu 
parka ietvju un celiņu atjaunošanu, darbus 
plānots veikt līdz 6.jūlijam. 

Zasas pagastā turpinās stadiona atjau-
nošanas darbi, tiek strādāts pie ceļmalu 
kopšanas - krūmu un koku zāģēšanas, lai 
uzlabotu satiksmes drošību un ceļu tehnisko 
stāvokli.

Informācijai iedzīvotājiem - Jēkabpils 
novada pašvaldības galvenā kasiere un grā-
matvede turpmāk būs sastopamas Zaļā iela 
8 telpās, pirmajā stāvā, pretī pastam, bet Za-
sas pagasta pārvaldes administrācija ir pār-
celta uz Zaļā iela 10 (ambulance-aptieka) 1. 
stāvu. Uz tikšanos jaunajās telpās!

Informāciju sagatavoja 
novada pagastu pārvaldes

««« Raksta sākums 5.lpp vakance : farmaceits-aptiekas 
vadītājs rubenes pagastā

Jēkabpils novada pašvaldība (Reģ.
Nr.90009116789) meklē farmaceitu-aptiekas 
vadītāju darbam SIA “Rubenes aptieka”, ad-
rese: “Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkabpils 
nov., LV-5229.

Amatam nepieciešama vidējā izglītība 
farmācijas jomā ar vismaz 5 gadu darba pie-
redzi farmācijā, vai augstākā izglītība farmā-
cijas jomā.

Atlīdzība noteikta 848 EUR apmērā. Paš-
valdība var piedāvāt apdzīvojamo platību.

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2020. gada 
1. jūlijam (ieskaitot), sūtīt uz e-pastu: no-
vads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jē-

kabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Par citiem darba nosacījumiem ieintere-
sētās pie Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektores pa tālruni 25617172.

Jēkbpils novada pašvaldība

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 

2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu ap-

strādi un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktīvu 95-46 EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, 

ka:

-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, 

lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un novērtētu pretendenta iespē-

jamību ieņemt noteiktu amatu;

-iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils 

novada pašvaldība (kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-

5201);

-datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības re-

gulās 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2.pun-

kta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, visa saņemtā informācija un 

personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc kon-

kursa noslēguma tiks iznīcināti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Jēkabpils novada dome pārceļ nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus līdz 15.11.2020.

Jēkabpils novada domes 2020. gada 
26. marta sēdē tika pieņemts lēmums par 
nekustamā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa 
samaksas termiņa pārcelšanu līdz 2020. 
gada 15. maijam, sakarā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju un likuma “Par valsts ap-
draudējuma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4.pantu.

Sakarā ar to, ka izsludināts ārkārtējās si-
tuācijas pagarinājums līdz šī gada 12. maijam 
un ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība Latvijā 
un citās valstīs tieši vai netieši negatīvi ietek-
mē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un 
attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienāku-
mus, ievērojot nodokļu maksātāju izteiktos 
lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku 2020. gada 
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas ter-
miņus, bija nepieciešams veikt grozījumus 

26.03.2020. lēmumā Nr.129 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņu”.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Jēkab-
pils novada dome 2020. gada 30. aprīļa 
sēdē nolēma veikt grozījumus 26.03.2020. 
Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.129 un 
izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

“1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus:

1. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
31.03.2020. uz 15.11.2020;

2. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
15.05.2020. uz 15.11.2020;

3. ceturkšņa maksāšanas termiņu no 
17.08.2020. uz 15.11.2020.”.

Jēkabpils novada domes 
  priekšsēdētāja vietniece A.Lemaka

piedalies konkursā “es saviju vainadziņu”!
Gaidītākie vasaras svētki - Jāņi- ir jau te-

pat aiz stūra! Daudziem šie svētki asociējas 
ar ugunskuru, kopā sanākšanu, gaļas cep-
šanu, siera siešanu, kā arī noteikti ar krāšņu 
puķu vainadziņu pīšanu!

Sēlijas prasmju muzejs aicina visas čaklās 
vainadziņu pinējas dalīties ar savu skaistu-
mu! Aicinām iesūtīt fotogrāfiju, kurā ir re-
dzams vainadziņš, līdz 26.06.2020. (ieskai-
tot) uz e-pastu: muzejs@jekabpilsnovads.
lv. Iesūtīt vienam vainadziņam drīkst tikai 1 
fotogrāfiju. Visas fotogrāfijas tiks izstādītas 

muzeja facebook lapā, par kurām visi varēs 
nobalsot. Uzvarētājiem pārsteiguma balvas! 
Pēc tam konkursa dalībnieku vainadziņu 
fotogrāfijas tiks rādītas izstādē Sēlijas pras-
mju muzejā. Ja fotogrāfijā ir redzama cilvēka 
seja, fotogrāfijas autors ir atbildīgs par re-
dzamā cilvēka piekrišanu foto publicēšanai.

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju 
muzeja vadītājas v.i.

Eva Strika
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mācību gada noslēgums novadu izglītības iestādēs
Ir noziedējušas ābeles. Šobrīd ceriņu smar-

ža kāpj debesīs. Laiks tūlīt, tūlīt iebridīs vasarā. 
Mēs pīsim margrietiņu vainagus un rotāsim 
Līgo nakti. Kad tuvosies gladiolu zobenu un as-
teru zvaigžņotais krāšņums, ceram atkal tikties 
skolā.

Jā, mācību gads atkal ir pagājis. Šogad tas 
piedāvāja ne tikai izaicinājumu mācību sa-
sniegumos un interešu izglītībā, bet arī paša 
procesa organizēšanas gaitā. Mēs kopīgi aiz-
mirsām vārdu “tomēr”. Jo šie skaitliski niecīgie 
pieci burti spēj nomākt prieku par visu. Tā vietā 
likām vēl skaitliski sīkāku vārdu “un”. Un skanē-
ja un veicās, un izdevās labāk. Mēs ieraudzījām 
daudz pozitīva, daudz vērtīga, kas mums var-
būt būtu paskrējis garām neievērots, ja nebūtu 
attālinātā mācību procesa. 

Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Krustpils 
novadu izglītības iestāžu vadītājiem lūdzām 
izvērtēt mācību gada noslēgumu. Dalīsimies 
dažos secinājumos.

Kas gan būtu izglītības iestādes bez pašu 
mazāko bērnu skanīgas čalošanas? Katrā no 
pieciem novadiem pie izglītības iestādēm ir 
pirmsskolas grupas un/vai atsevišķa pirmskolas 
izglītības iestāde.  Salas novada PII “Ābelīte” va-
dītāja Inga Pastare akcentē darbinieku IT pras-
mju pilnveidošanu, darbojoties neikdienišķā 
mācību procesā.  Mācības attālināti ir sekmīgas 
sadarbības rezultāts starp skolēniem, skolotā-
jiem un vecākiem. Strādājot un mācoties kopā, 
meklējām jaunus risinājumus.

Krustpils novada Sūnu pamatskolas direk-
tore Inese Ziediņa atzīst, ka šajā procesā “sko-
lotājs un skolēns iemācījās plānot savu laiku, 
atbildēt par darba rezultātu, realizēt pašvadītu 
mācīšanos, pašmācības ceļā uzlaboja digitālas 
prasmes un visi 100% pieslēdzas e-klasei”. 

“Laba iespēja skolai pārdomāt savas iespē-
jas attālināto mācību nodrošināšanai, jo ik pa 
brīdim šāda nepieciešamība rodas arī bez ār-
kārtējās situācijas. Skolotājiem - iespēja uzzināt 
par digitāliem mācību materiāliem savā mācī-
bu priekšmetā un sākt tos izmantot. Skolēniem 
- uzlabojušās pašvadītas mācīšanās prasmes 
(prasme plānot, īstenot un uzraudzīt savu mā-
cīšanās procesu) un atbildība” - tā Jēkabpils no-
vada Zasas vidusskolas direktores Arnita Pore.

Mācību gada noslēgumā īpaša uzmanība 
veltīta interešu izglītības jautājumam. Viesītes 
novada Viesītes Mūzikas un mākslas skola ir 
profesionālās ievirzes izglītības programmu īs-
tenotāja. Skola rūpējas par mantoto un iegūto 
kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, 
izplatīšanu, attīsta daudzveidīgu kultūras vidi, 
kā arī pilnvērtīgi iekļaujas un darbojas novadu 
un Latvijas kultūras telpā. Skolas direktore Inga 
Bartkeviča stāsta, ka “attālinātajā mācību pro-
cesā mums gāja kā pa ,,amerikāņu kalniņiem”. 
Sākumā bērni ar sajūsmu uzņēma šo saziņu 
caur WhatsApp, bija interesanti, nepierasti, 
mazāko klašu audzēkņiem sazināties palīdzēja 
vecāki. Tad visi aprada ar situāciju, saprata, ka 
jāmācās tik un tā. Bet finālā visiem vajadzēja at-
sūtīt video ar priekšnesumiem. Tā panācām, ka 
gandrīz visi uzdevumus izpildīja ļoti labi un labi. 
Esam gandarīti par rezultātiem!” 

Aknīstes novada Aknīstes Bērnu un jau-

niešu centram arī bija sava veida izaicinājums 
interešu izglītības nodrošinājums - mācīšanās 
attālināti. Stāsta direktore Evija Ķiķēna - “Izaici-
nājums pedagogiem bija paraudzīties uz savu 
nodarbību vadīšanu citādām metodēm, savā-
dākiem tēmas apguves veidiem. Secinājām, 
ka produktīvāk un interesantāk ir nodarbības 
klātienē, kad "darba augļu" novērtējums ir svēt-
ki (koncerts vai pasākums), kad ikdienā notiek 
savstarpējā komunikācija un socializēšanās.”

Šis mācību semestris prasīja no katra sko-
lēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz 
vairāk darba, pacietības, sapratnes un iejūtības 
nekā parasti. Mums vienmēr ir iespēja rīkoties, 
pat ja negribas vai neizdodas. Mēs varam mē-
ģināt meklēt perspektīvu, sākot ar sīkumiem - 
atverot aizkarus un paskatoties mākoņos, līdz 
lielām lietām un idejām.

Viesītes vidusskolas direktora vietniece iz-
glītības jomā Iveta Maševska uzsver, ka šajā 
laikā novērtējām, cik svarīgi esam viens otram 
kolektīvā, pratām viens otru uzmundrināt un 
"sapurināt", kad likās, ka spēki izsīkuši. Visi kopā 
mēs esam "izdzīvojuši"!

Jēkabpils novada Rubeņu pamatskolas di-
rektore Ilona Kantāne ir apkopojusi skolas pe-
dagogu domas par šī laika darbu - 

“ skolēni aktīvi, reizēm paveica vairāk, nekā 
bija prasīts. Darbs veicās samērā raiti. Skolēni 
vairāk lasīja. Tas bija labs iesākums pašvadītām 
mācībām. Ir skolēni, kuriem sekmes uzlaboju-
šās, jo var labāk koncentrēties mācībām. Izvei-
dojās daudzpusīga saziņa ar skolēnu vecākiem. 
Viņi atzīst, ka labāk iepazinuši savu bērnu mācī-
šanās paradumus.”

“Pozitīvais - jauns izaicinājums gan skolo-
tājiem, gan skolēniem un vecākiem, Sākām ar 
bijību, bet tad viss sakārtojās. Galvenais secinā-
jums - ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts”- atziņām 
pievienojas Krustpils novada Vīpes pamatsko-
las direktore Maija Grundšteine.

Komunicējot ar skolēniem un skolotājiem 
sarunās bieži ieskanas atslēgas vārdi: “prieks”, 
“pabeigtība”, “atvieglojums”, “gandarījums”. 
Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas direktore Līga Zalāne veica kopsa-
vilkumu par mācību procesu, uzsverot astoņas 
lietas -

apgūtas jaunas mācību platformas un piln-
veidotas digitālās prasmes;

uzlabojusies sadarbība ar vecākiem;
nodrošināta individuāla pieeja katram izglī-

tojamajam;
skolotāji savus izstrādātos mācību materiā-

lus pielāgojuši e videi;
nodrošināts izglītojamajiem pašvadīts mācī-

bu process;
vecāki iedziļinājušies vairāk mācību procesā, 

līdz ar to labāk apjautuši sava bērna zināšanu 
un spēju līmeni;

nav ierobežots laiks mācībām( nav 40 min. 
mācību stunda);

skolēni bija spiesti plānot savu dienas režī-
mu. Mēs ceram, ka viņi šobrīd ir kļuvuši patstā-
vīgāki.”

Šajā laikā Jēkabpils novada Izglītības pārval-
de nepārtraukti sazinājās ar skolu direktoriem, 
pedagogiem, vecākiem, Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārstāvjiem un pašvaldību speciālis-
tiem, skaidrojot apstākļus un risinot problēmsi-
tuācijas. Izglītības kvalitātes valsts dienests no 
14. aprīļa atsāka vispārējās izglītības un profe-
sionālās izglītības iestāžu un izglītības prog-
rammu akreditāciju un vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanu. IKVD akreditācijas sāku-
ma daļu īstenoja attālināti, bet noslēguma daļu 
– klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ak-
reditācijas pirmais posms veiksmīgi noslēdzies 
Jēkabpils novada Zasas vidusskolā un Ābeļu 
pamatskolā, Aknīstes novada Aknīstes vidus-
skolā, Salas novada PII “Ābelīte”, Viesītes nova-
da Viesītes mūzikas un mākslas skolā. Noticis 
arī šo izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības sekmīgs novērtēšanas process.

Liels paldies Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkab-
pils, Aknīstes pašvaldībām, kuras nemitīgi izrā-
dīja interesi par notiekošo izglītības iestādēs, 
atbalstīja un uzmundrināja pedagogus, sagā-
dāja un atjaunoja tehniskos līdzekļus attālinātā 
mācību procesa realizācijai, rūpējās par skolē-
nu ēdināšanu. 

Š. g. maijā visās pašvaldībās notika vispā-
rējās izglītības iestāžu izglītojamo apbalvoša-
na par sasniegumiem valsts vai starptautiskā 
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos, par sasniegumiem kultūrā valsts un 
starptautiska mēroga skatēs, konkursos, festi-
vālos un par sasniegumiem sporta sacensībās.

Paldies ikvienam, kurš bija iesaistīts mācību 
gada sekmīgā norisē!

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajam 
biznesa ideju konkursam “Atbalsts uzņē-
mējdarbībai Jēkabpils novadā 2020” tika 
iesniegti trīs pieteikumi.

Izvērtējot iesniegtās projektu idejas, tika 
atbalstītas visas un nolemts piešķirt Jēkab-
pils novada pašvaldības Līdzfinansējumu:

projekta “Aprīkojuma iegāde sēļu sētā 
“Gulbji”” īstenošanai – 916,75 EUR;

projekta “Jumta seguma maiņa galvena-
jai staļļa “Druvas” ēkai” īstenošanai  2665,00 
EUR;

projekta “Kafejnīca Zasas muižiņā” īste-
nošanai – 2361,01 EUR.

Teritoriālās plānošanas speciāliste
G.Cērmūkša

Noslēdzies 
biznesa ideju 
konkurss “atbalsts 
uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 
2020”

piedalies konkursā “es saviju vainadziņu”!
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tiek rīkota Jēkabpils novada pagastu sakoptības 
skate 2020

Lai aktivizētu Jēkabpils nova-
da iestādes, uzņēmējus, sabied-
riskās organizācijas un iedzīvo-
tājus teritorijas, ēku un būvju 
sakopšanā, ražošanas attīstībā, 
kultūras, izglītības, sporta, tū-
risma, sabiedrisko aktivitāšu un 
citu sfēru kvalitātes paaugsti-
nāšanā, kā arī veicinātu Sēlijas 
novadu sakoptību, Jēkabpils 
novada pašvaldība rīko Jēkab-
pils novada pagastu sakoptības 
skati 2020 laika periodā no 2020. 
gada 1. jūnija līdz 10. septem-
brim.

Šogad skate tiks rīkota trīs 
kārtās.

Pirmajā kārtā pagastu pārval-
žu vadītāji kopā ar lauku attīstī-
bas konsultantu izvirza novada 
skatei pretendentus un izveido 
maršrutu laika periodā no 1. līdz 
19. jūnijam. 

Skates otrajā kārtā no 1. līdz 
10. jūlijam notiek izvirzīto ob-

jektu apskate, saskaņā ar izpild-
direktora sastādītu grafiku un 
kārtību.

Skates trešajā kārtā no 2. līdz 
10. septembrim vēlreiz tiek ap-
braukāta novada teritorija un 
tiek vērtēta sakoptība ilgtermi-
ņā.

Vērtēšana komisijā šogad pie-
dalīsies:

Gunta Dimitrijeva, Jēkabpils 
novada pašvaldības izpilddirek-
tore;

Ieva Jase, Jēkabpils novada 
domes deputāte;

Gunda Cērmūkša, Jēkabpils 
novada pašvaldības teritoriālās 
plānošanas speciāliste;

Ieva Auziņa, Jēkabpils novada 
lauku attīstības konsultante;

Kaspars Sēlis, Jēkabpils nova-
da pašvaldības informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists.

Novada teritorija tiks vērtēta 
sekojošās nominācijās:

sakoptākais ciemats–pagasta 
centrs – 1 nominācija;

sakoptākā apdzīvotā vieta 
(lielāka par viensētu) – 1 līdz 2 
nominācijas;

uzņēmējdarbības un sakop-
tības labākie piemēri – līdz 7 
nominācijām, t.sk. lauku un 
saimniecību ražošanas kultūras 
labākie piemēri;

sabiedrisko organizāciju vai 
iniciatīvu grupu veikums un la-
bākie tūrisma vai vides apskates 
objekti – līdz 3 nominācijām.

Vērtēšanas kritēriji:
tiek vērtēts pēdējo gadu pa-

veiktais – progress katrā nomi-
nācijā;

paveiktais tiek salīdzināts ņe-
mot vērā valsts un pašvaldības 
atbalsta proporciju, ieguldīto 
līdzekļu un darba kvalitāti un 
ilgtspējību;

estētiskums, vides un ainavas 
saglabāšana, radošums;

augstāk tiek vērtēts iedzīvo-
tāju, darbinieku un īpašnieku 
pašu ieguldījums;

inovācijas un investīcijas 
(pašu piesaistītie papildus finan-
šu līdzekļi).

Šogad kā jaunums būs nomi-
nācija “skaistākā mājas vizītkar-
te”, kur novada iedzīvotājiem 
būs iespēja pašiem iesūtīt savas 
mājas sakoptības labākos pie-
mērus un izvēlēties uzvarētāju. 
Sīkāka informācija sekos drīzu-
mā.

Komisija veicinās un atbalstīs 
pretendentu piedalīšanos reģio-
na un valsts mēroga konkursos. 
Skates uzvarētāju apbalvošana 
notiks 2020. gada Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienai 
veltītajā Jēkabpils novada svēt-
ku pasākumā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 30. aprīļa 
ārkārtas domes sēde (proto-
kols Nr 6):

LĒMUMS Nr.134: Par preču zīmes 
“SĒLIJAS MARKA” apstiprināšanu

Apstiprināt preču zīmi “SĒLIJAS MAR-
KA” un noteikumus “Par preču zīmes “SĒ-
LIJAS MARKA” lietošanu”.

LĒMUMS Nr.135-137: Par grozījumu 
skolu nolikumos apstiprināšanu

Veikt grozījumus Ābeļu pamatskolas, 
Zasas vidusskolas, Dignājas pamatskolas 
nolikumos.

LĒMUMS Nr.138: Par noteikumu 
“Medību tiesību piešķiršanas kārtība 
Jēkabpils novada pašvaldībā” apstip-
rināšanu

Apstiprināt noteikumus “Medību tiesī-
bu piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada 
pašvaldībā”. Nolikumu publicēt Jēkab-
pils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv. 

LĒMUMS Nr.139: Par nolikuma “Jē-
kabpils novada pašvaldības amatier-
kolektīvu un interešu grupu vadītāju 
un speciālistu finansēšanas kārtība un 
darba uzdevumu apraksts” apstiprinā-
šanu

Apstiprināt nolikumu “Jēkabpils nova-
da pašvaldības amatierkolektīvu un intere-
šu grupu vadītāju un speciālistu finansēša-
nas kārtība un darba uzdevumu apraksts”.

LĒMUMS Nr.140: Par grozījumiem 

26.03.2020. Jēkabpils novada domes 
lēmumā Nr.129 “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņu”

Veikt grozījumus 26.03.2020. Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.129 un pārcelt 
1.-3. ceturkšņa nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas termiņu uz 15.11.2020.

LĒMUMS Nr.141: Par telpu nomas 
maksas atcelšanu

Samazināt 50 % apmērā VAS “Latvijas 
Pasts” telpu nomas maksu uz ārkārtējās 
situācijas laiku no 2020.gada 12.marta līdz 
dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Co-
vid-19 izplatību”. Lēmums stājas spēkā pēc 
VAS “Latvijas Pasts” dokumentu par ieņē-
mumu samazināšanos iesniegšanas.

LĒMUMS Nr.142-144: Par zemes ierī-
cības projektu apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
“Dambīši” Dunavas pagastā zemes vie-
nību (kad. nr. 5654 006 0042 un 5654 006 
0044) sadalīšanu, saskaņā ar SIA “Latvi-
jasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
“Skaistkalni” Kalna pagastā zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 5666 006 0035 sa-
dalīšanu, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
“Zīlenes” Zasas pagastā zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 5698 004 0006 sa-

dalīšanu, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

LĒMUMS Nr.145: Par zemes nomas 
tiesībām Leimaņu pagastā

Iznomāt Leimaņu pagasta Baloža zem-
nieku saimniecībai “LIEPAS” ar termiņu 
no 2020. gada 1. maija līdz 2040. gada 30. 
aprīlim (uz divdesmit gadiem) nekustamo 
īpašumu “Centrs”, Leimaņu pagastā (kad. 
nr.5674 005 0113) ar nomas platību 5,1 ha. 
Noteikt lauksaimniecības zemes nomas 
maksu gadā 331,50 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.146: Par ceļa servitūta 
nodibināšanu

Noteikt Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošam nekustamajam īpašumam 
“Druviņas” Leimaņu pagastā (kad. nr.5674 
006 0061) ceļa servitūta teritoriju 0,1225 
ha platībā, par labu nekustamajam īpašu-
mam “Vizbuļi” Leimaņu pagastā, zemes 
vienībai ar kad. nr. 5674 006 0061. 

Uzdot Juriskonsultam sagatavot līgu-
mu par servitūta ceļa nodibināšanu ar ne-
kustamā īpašuma īpašnieku.

LĒMUMS Nr.147-151: Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka nekustamais īpašums “RZF 
Ziemeļsusējas” Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 002 0031), ar kopējo platību 2,82 ha, 
piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Ne-
kustamajam īpašumam “RZF Ziemeļsusē-
jas” mainīt nosaukumu uz “Ziemeļsusēja”.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils 

novada pašvaldības vārda nekustamo 
īpašumu “Plostnieku akmens”, Dunavas 
pagastā ar kadastra Nr. 5654 004 0136, ar 
kopējo platību 2,41 ha.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils 
novada pašvaldības vārda nekustamo 
īpašumu ”Sidrabiņi”, Kalna pagastā ar ka-
dastra Nr. 5666 004 0092, ar kopējo platību 
5,8 ha.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils 
novada pašvaldības vārda nekustamo 
īpašumu “Slates aka”, Rubenes pagastā 
ar kadastra Nr. 5682 004 0208, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar apzīmējumu 
kadastrā 5682 004 0208, ar kopējo platību 
0,2315 ha un artēziskās akas ar apzīmēju-
mu kadastrā 5682 004 0208 001.

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils 
novada pašvaldības vārda nekustamo īpa-
šumu “Tālaviņas”, Dignājas pagastā (kad. 
nr.5652 006 0116) 2,1 ha platībā.

LĒMUMS Nr.152: Par nekustamā īpa-
šuma “D/s Liesma Nr.124” Ābeļu pagas-
tā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša-
jam nekustamam īpašumam “D/s Liesma 
Nr.124”, Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 
0160), 0,2201 ha platībā. Noteikt nekusta-
mā īpašuma izsoles sākumcenu 1650,00 
EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.153: Par nekustamā īpa-
šuma “Slates karjers” Rubenes pagastā 
pārdošanu izsolē
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Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša-
jam nekustamam īpašumam “Slates kar-
jers” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 001 
0099), 2,61 ha platībā. Noteikt nekustamā 
īpašuma izsoles sākumcenu 2830,00 EUR 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.154: Par nekustamā 
īpašuma “Tīrumiņš” Leimaņu pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša-
jam nekustamam īpašumam “Tīrumiņš” 
Leimaņu pagastā (kad. nr. 5674 006 0118), 
kas sastāv no vienas zemes vienības 7,08 
ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 5674 
006 0117. Noteikt nekustamā īpašuma iz-
soles sākumcenu 21840,00 EUR un apstip-
rināt izsoles noteikumus

LĒMUMS Nr.155: Par nekustamā īpa-
šuma “Skaras” Ābeļu pagastā pārdoša-
nu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamam īpašumam “Skaras” 
Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0216), kas 
sastāv no vienas zemes vienības 11,53 ha 
platībā, ar kad. apz. 5648 003 0215. Noteikt 
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 
36220,00 EUR un apstiprināt izsoles notei-
kumus.

LĒMUMS Nr.156: Par nekustamā īpa-
šuma “Ozoliņi 1” Ābeļu pagastā pārdo-
šanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamam īpašumam “Ozoliņi 
1” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0187) 
1,43 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-
ma izsoles sākumcenu 21630,00 EUR un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.157: Par nekustamā 
īpašuma “Arāji” Dunavas pagastā pār-
došanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošā nekustamā īpašuma “Arāji” Dunavas 
pagastā (kad. nr. 5654 006 0061) zemes 
vienībai 7,90 ha platībā. Noteikt īpašuma 
sākumcenu 11460,00 EUR un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.158: Par meža cirsmas 
Dignājas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu 
soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā pla-
tībā 1,90 ha, kura atrodas nekustamā īpa-
šumā “Banderi” (kad. nr. 5652 002 0091). 
Cirsma Nr.1; cirtes veids – Galvenā; cirtes 
izpildes veids – Kailcirte; kvartāla Nr.1; no-
gabala Nr.26, izcērtamā platība 1,88 ha. 
Noteikt meža cirsmas atsavināšanas sā-
kumcenu (nosacīto cenu) 11000,00 EUR un 
apstiprināt, izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.159: Par nekustamā īpa-
šuma dzīvokļa Aldaunes ielā 2-21, Bro-
dos atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-
mu – dzīvokli Aldaunes iela 2-21 Brodos 
(kad. nr. 5648 900 0004), Zemgales rajona 
tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas no-
dalījuma Nr.239 21, kas sastāv no dzīvokļa 
Nr.21, 35,7 m2 platībā, kopīpašuma domā-
jamās daļās (357/17566) no būves (kadas-
tra apzīmējums 5648 003 0210 001) un 
kopīpašuma domājamās daļās (357/17566) 
no zemes (kadastra apzīmējums 5648 003 
0210), par brīvu cenu. Apstiprināt nekusta-
mā īpašuma nosacīto cenu 2790,00   EUR. 
Rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpa-
šumu I.K. un ģimenes locekļiem.

LĒMUMS Nr.160: Par īres tiesību 
piešķiršanu

Piešķirt īres tiesības E.G. uz dzīvokli 
pēc adreses “Kastaņi”-1 Dunavā  (dzīvokļa 
kopējā platība 54,40 m2, kad .nr. 5654 004 
0262 001 001) uz vienu gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

LĒMUMS Nr.161: Par grozījumiem 
2012. gada 26. janvāra Jēkabpils nova-
da domes lēmumā Nr.4 

Veikt grozījumus 2012. gada 26. janvāra 
Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.4 “Par 
medību tiesību izmantošanu”.

LĒMUMS Nr.162: Par medību tiesību 
nodošanu Ābeļu pagastā

Iznomāt Biedrībai “Mednieku klubam 
“Sencis”” medību tiesības uz 5 gadiem, 
nekustamā īpašuma “Liepu Purvs” Ābeļu 
pagastā (kad. nr.5648 006 0105) zemes 
vienībā 15,86 ha platībā. Noteikt nomas 
maksu par visu iznomāto platību (15,86 ha) 
EUR 10,00 gadā bez PVN.

LĒMUMS Nr.163: Par zemes nomas 
maksas un derīgo izrakteņu 1 m3 ie-
guves cenas apstiprināšanu Leimaņu 
pagastā 

Noteikt Sabiedrībai ar ierobežotu atbil-
dību “Ošukalns” iznomātā zemes nogaba-
la 4,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
5674 003 0017 8005, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 5674 003 0017, ne-
kustamajā īpašumā “Dzelzīši” Leimaņu pa-
gastā, karjerā “Laukāres”, derīgā izrakteņa 
katra iegūtā 1 m3 maksu 0,90 EUR bez PVN.  
Zemes nogabalam pēc atļaujas izsniegša-
nas piemērot zemes nomas maksu gadā 
570,00 EUR/ha bez PVN. Nomniekam, SIA 
“Ošukalns”, Nr.45403003353, kompensēt 
iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtē-
tāja atlīdzības summu 400,00 EUR apmērā. 
Nomnieks papildus nomas maksai izno-
mātājam maksā likumos noteiktos nodok-
ļus un nodevas. Derīgo izrakteņu ieguvi 
iznomātajā zemes vienībā drīkst uzsākt 
tikai pēc derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 
izsniegšanas dienas.

LĒMUMS Nr.164: Par grozījumiem 
2019.gada 28.novembra Jēkabpils no-
vada domes lēmumā Nr.395 “Par paš-
valdības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā ap-
mēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai”

Ar 2020. gada 30. maiju izslēgt no 

amata vienību saraksta sekojošu amata 
vienību Dignājas pamatskolā: pavārs (pro-
fesijas kods 5120 02)- 0,5 slodze, mēnešal-
gas maksimālais apmērs par pilnu slodzi 
- 474,00 EUR.

LĒMUMS Nr.165: Par Krustpils nova-
da pašvaldības darījumu

Atbalstīt, ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija sniedz po-
zitīvu atzinumu par Krustpils novada paš-
valdības nekustamā īpašuma “Mednieki” 
Atašienes pagastā atsavināšanu ar mērķi 
- Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantoju-
ma Marinzejas muižas ēkas saglabāšana un 
atjaunošana multifunkcionālu pakalpoju-
mu nodrošināšanai 1.kārta: energoefektīvas 
apkures sistēmas izbūve (protokols Nr.6, 
28.punkts).

LĒMUMS Nr.166: Par valstij piekrī-
tošā dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Kļavas” 
Dunavā pārņemšanu bez atlīdzības 
Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā

Pārņemt Jēkabpils novada pašvaldības 
īpašumā valstij piekrītošo par bezmanti-
nieka mantu atzīto nekustamo īpašumu 
– dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Kļavas”, Dunavā, 
Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā, ar 
kadastra Nr.5654 900 1488, bez parādsais-
tībām, aizliegumiem un apgrūtinājumiem, 
likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 9.punktā noteiktās pašvaldības auto-
nomās funkcijas – palīdzība iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, izpildes no-
drošināšanai.

2020. gada 21. maija 
ārkārtas domes sēde (proto-
kols Nr 7):

LĒMUMS Nr.167-169: Par atbalstu 
Jēkabpils novada pašvaldības projek-
tiem

Iesniegt projekta “Daugavas krasta 
atpūtas vietas izveide un labiekārtošana 
Jēkabpils novadā” pieteikumu biedrības 
“Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā 
atklātajā projektu iesniegumu pieņem-
šanas 8.kārtas konkursā 19.2.pasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 
7738,28 EUR. Projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt pašvaldības kopējo līdzfinan-
sējumu 1175,23 EUR, t.sk.: EUR 729,23, kas 
ir 10 % no projekta attiecināmajām izmak-
sām; EUR 446 neattiecināmās izmaksas.

Iesniegt projekta “Drošības pasākumu 
nodrošināšana aktīvās atpūtas un kultūras 
aktivitātēs Jēkabpils novadā” pieteikumu 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” iz-
sludinātajā atklātajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas 8.kārtas konkursā 19.2.pa-
sākumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 1152,00 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības kopējo 
līdzfinansējumu 115,20 EUR, kas ir 10 % 

no projekta kopējām attiecināmajām iz-
maksām.

Iesniegt projekta “Veselīga dzīvesveida 
veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jē-
kabpils novada Zasas ciemā” pieteikumu 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” iz-
sludinātajā atklātajā projektu iesniegumu 
pieņemšanas 8.kārtas konkursā 19.2.pa-
sākumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas 8600,79 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības kopējo 
līdzfinansējumu 860,08 EUR, kas ir 10 % 
no projekta kopējām attiecināmajām iz-
maksām.

2020. gada 28. maija domes 
sēde (protokols Nr 8):

LĒMUMS Nr.170: Par atzinuma 
sniegšanu darījuma atbilstībai admi-
nistratīvi teritoriālai reformai un ilgt-
spējīgai novada attīstībai

Atbalstīt, ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija sniedz po-
zitīvu atzinumu par Krustpils novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Meždruva” Vīpes pagastā (kad. nr. 5696 
001 0049, platība 9,36 ha) atsavināšanu 
ar mērķi – līdzfinansējuma nodrošināšana 
pašvaldības ceļa 5-6 “Landzāni-Ezermuiža” 
pārbūvei, par nosolīto cenu 61 100 EUR.

LĒMUMS Nr.171: Par 2020. gada 
atklāta projektu konkursa nolikuma 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos” un komisijas apstip-
rināšanu 

Apstiprināt atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” nolikumu un vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā: izpilddirektore Gunta Dimit-
rijeva, Izglītības pārvaldes vadītāja Anda 
Ķiploka, projektu speciāliste Līva Stašule. 
Atklāta projekta konkursu izsludināt līdz 
2020. gada 1.jūnijam, informāciju ievie-
tojot pašvaldības mājaslapā www.jekab-
pilsnovads.lv. 

LĒMUMS Nr.172: Par grozījumu 
augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas uzturēšanas deleģējuma 
līgumā apstiprināšanu

Veikt grozījumus 30.03.2020. Pār-
valdes uzdevumu deleģēšanas līgumā 
Nr.JNP/20/2-5/106, kas noslēgts uz vienu 
gadu starp Jēkabpils novada pašvaldību 
un SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” par 
Jēkabpils novada augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datu bāzes uz-
turēšanu. Apstiprināt Vienošanos par gro-
zījumiem 30.03.2020.

LĒMUMS Nr.173: Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu   ar biedrību “Ūdens-
zīmes”

Deleģēt biedrībai “Ūdenszīmes” Jē-
kabpils novada pašvaldības autonomajās 
funkcijās ietilpstošo uzdevumu – nodro-
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šināt iedzīvotājiem iespēju izglītību iegūt 
tālmācībā un rūpēties par kultūru, sekmē-
jot tradicionālo kultūras vērtību saglabāša-
nu Kaldabruņas ciemā un tā apkārtnē. Ap-
stiprināt deleģēšanas līguma projektu un 
slēgt deleģēšanas līgumu uz vienu gadu.

LĒMUMS Nr.174: Par Jēkabpils no-
vada domes 2019.gada 28.novembra 
saistošo noteikumu Nr.17/2019 preci-
zēšanu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2019.
gada 28.novembra saistošajos noteiku-
mos Nr.17/2019 “Grozījumi Jēkabpils nova-
da domes 22.07.2010. saistošajos noteiku-
mos Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu 
apsaimniekošanas noteikumi”” precizēju-
mus un apstiprināt jaunā redakcijā.

LĒMUMS Nr.175: Par Jēkabpils nova-
da domes 2020.gada 28.maija saistošo 
noteikumu Nr.4/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 
2020.gada 28.maija saistošo noteikumu 
Nr.4/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 28.11.2019. saistošajos noteikumos 
Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas 
kārtība Jēkabpils novadā”” un iesniegt VA-
RAM saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.176: Par Jēkabpils nova-
da domes 2020.gada 28.maija saistošo 
noteikumu Nr.5/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 
2020.gada 28.maija saistošos noteikumus 
Nr.5/2020 “Jēkabpils novada sabiedriskās 
kārtības un administratīvās atbildības no-
teikumi” un iesniegt VARAM saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.177: Par grozījumu 
Administratīvās komisijas nolikumā 
apstiprināšanu un Administratīvās ko-
misijas locekļa ievēlēšanu 

Veikt grozījumus Administratīvās ko-
misijas nolikumā un nolikuma 3.1.punktu 
izteikt šādā redakcijā: “3.1. Komisija sastāv 
no 5 (pieciem) locekļiem ar balsošanas tie-
sībām.”. Ievēlēt Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa kār-
tības policijas inspektoru Mareku Betkeru 
Jēkabpils novada Administratīvās komisi-
jas locekļa amatā. Lēmums stājas spēkā ar 
2020. gada 1. jūliju.

LĒMUMS Nr.178: Par Jēkabpils no-
vada pagastu sakoptības skates 2020 
organizēšanu

Rīkot Jēkabpils novadā pagastu sa-
koptības skati 2020 periodā no 2020. gada 
1. jūnija līdz 2020. gada 10. septembrim.

LĒMUMS Nr.179: Par Rubeņu pamat-
skolas nolikuma apstiprināšanu

Apstiprināt Rubeņu pamatskolas no-
likumu.

LĒMUMS Nr.180: Par Jēkabpils no-
vada pašvaldības finanšu pārskata par 
2019. gadu apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas finanšu pārskata par 2019. gadu bilan-
ces kopsummu 17  733  800 EUR, budžeta 
izpildes rezultātu +  882  166  EUR, naudas 
plūsmu - ieņēmumi 7  170  591  EUR un iz-
devumi 7 005 257 EUR, vadības ziņojumu.

LĒMUMS Nr.181: Par Jēkabpils nova-
da pašvaldības automašīnas HYUNDAI 
SONATA atsavināšanas cenas samazi-
nāšanu

Samazināt Jēkabpils novada pašval-
dībai piederošās automašīnas HYUNDAI 
SONATA, reģistrācijas numurs GL4600, 
atsavināšanas sākumcenu par 20%, nosa-
kot automašīnas sākumcenu 1328 EUR, un 
nodot to atkārtoti atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.182: Par meža cirsmas 
Zasas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu 
soli, atsavinot meža cirsmas, kopējā platī-
bā 6,23 ha, kuras atrodas nekustamā īpa-
šuma “Centrs”, kadastra Nr. 5698 001 0240, 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
5698 003 0102, Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā. Noteikt meža cirsmas atsavināša-
nas sākumcenu 43000,00 EUR un izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.183: Par nekustamo 
īpašumu Ābeļu pagastā nodošanu at-
savināšanai

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmē-
jumu 5648 002 0155 (D/s Liesma Nr.119, 
0,1570 ha) un zemes vienība ar apzīmēju-
mu 5648 002 0156, kas atrodas Ābeļu pa-
gastā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bai. Piešķirt nosaukumu D/s Liesma Nr.120 
nekustamajam īpašumam ar kadastra 
Nr.5648 002 0156, 0,1470 ha platībā. Mainīt 
nekustamā lietošanas mērķi nekustama-
jam īpašumam D/s Liesma Nr.119 un D/s 
Liesma Nr.120 no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLK 0601) uz neapgūta in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(NĪLK 0600). Nekustamos īpašumus nodot 
atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.184: Par nekustamā īpa-
šuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
nodošanu atsavināšanai (D/s Liesma 
Nr.68)

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmē-
jumu 5648 002 0074, kas atrodas Ābeļu 
pagastā, piekrīt Jēkabpils novada paš-
valdībai. Atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Rezerves zemes fonds”(kad.nr.5648 002 
0052) zemes vienību 0,08 ha platībā ar ap-
zīmējumu kadastrā 5648 002 0074 un pie-
šķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu 
D/s Liesma Nr.68. Atdalāmajai zemes vie-
nībai paliek reģistrētais zemes lietošanas 
mērķis.

Nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli, ne-
kustamo īpašumu D/s Liesma Nr.68, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads ar apzīmējumu 
kadastra 5648 002 0074 ar kopējo platību 
0,08 ha (veicot zemes vienības kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platība var 
tikt precizēta).

LĒMUMS Nr.185: Par nekustamā īpa-
šuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
nodošanu atsavināšanai (“Lapas”)

Mainīt nosaukumu nekustamajam īpa-
šumam “Kūtiņas” Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 004 0159, kopējā platība 0,1495 ha) uz 
nosaukumu “Lapas”. Nekustamo īpašumu 

ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils nova-
da pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.186: Par nekustamā īpa-
šuma Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
nodošanu atsavināšanai (D/s Veselība 
Nr.145)

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s Ve-
selība Nr.145 Ābeļu pagastā (kad. nr.5648 
005 0198) 0,06 ha platībā zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.187: Par nekustamā 
īpašuma D/s Veselība Nr.131, Ābeļu pa-
gastā, Jēkabpils novadā, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
un nodošanu atsavināšanai

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s Ve-
selība Nr.131 Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 
005 0185) 0,06 ha platībā zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpoju-
ma sniegšanas nodaļai veikt darbības ne-
kustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīša-
nai zemesgrāmatā, novērtēšanai un tirgus 
vērtības noteikšanai, un nekustamo īpašu-
mu nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.188: Par nekustamā 
īpašuma D/s Veselība Nr. 142, Ābeļu pa-
gastā, Jēkabpils novadā, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
un nodošanu atsavināšanai

Ierakstīt nekustamo īpašumu D/s Ve-
selība Nr.142 Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 
005 0195) 0,06 ha platībā zemesgrāmatā 
uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda. 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpoju-
ma sniegšanas nodaļai veikt darbības ne-
kustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīša-
nai zemesgrāmatā, novērtēšanai un tirgus 
vērtības noteikšanai, un nekustamo īpašu-
mu nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.189: Par nekustamā īpa-
šuma “D/s Liesma Nr. 82” atsavināšanu 
Ābeļu pagastā

Noteikt, ka zemes vienības ar apzīmē-
jumu kadastrā 5648 002 0088 un 5648 002 
0087, kas atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. Atdalīt no 
nekustamā īpašuma “Rezerves zemes 
fonds” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 002 
0052) zemes vienību 0,08 ha platībā ar ap-
zīmējumu kadastrā 5648 002 0087. Pievie-
not atdalīto zemes vienību pie nekustamā 
īpašuma “D/s Liesma Nr. 82” Ābeļu pagastā 
(kad. nr. 5648 002 0088). Savienot zemes 
vienību 5648 002 0087 ar zemes vienību 
5648 002 0088,veidojot vienu zemes vienī-
bu, kurai noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi 0600 – Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

LĒMUMS Nr.190: Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu Kalna pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmē-
jumu kadastrā 5666 001 0134 ar kopējo 
platību 0,06 ha, kas ietilpst nekustamā 
īpašuma Kalna pagastā (kad. nr.5666 006 
0074) sastāvā, piekrīt Jēkabpils novada 
pašvaldībai. Atdalīt no nekustamā īpašu-
ma 5666 006 0074 zemes vienību 0,06 ha 

platībā ar apzīmējumu kadastrā 5666 001 
0134 un piešķirt atdalītajai zemes vienībai 
nosaukumu “Priedītes”. Atdalāmajai ze-
mes vienībai 5666 001 0134 mainīt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi uz – neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme (0600). Nekustamo īpašumu “Priedī-
tes” nodot atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.191: Par zemes nomas 
tiesībām Zasas pagastā

Iznomāt J.S. ar termiņu no 2020. gada 
1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam (uz se-
šiem gadiem) zemes vienību 3,1 ha platībā 
ar apzīmējumu kadastrā 5698 006 0154 
nekustamajā īpašumā “Gravas” Zasas 
pagastā (kad. nr. 5698 006 0154). Noteikt 
lauksaimniecības zemes nomas maksu 
gadā 204,60 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.192: Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu (“Vārkavāni”, 
Kalna pagasts)

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
“Vārkavāni” Kalna pagastā zemes vienības 
ar kad. nr. 5666 004 0055 sadalīšanu, sa-
skaņā ar SIA “GEO Mērniecība” izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes 
vienības sadalīšanas:

a. paliekošajai projektētajai zemes 
vienībai Nr.1 – (kad. nr. 5666  004  0258, 
46,2  ha) atstāt nosaukumu un adresi 
“Vārkavāni” Kalna pagastā un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101).

b. atdalāmajai projektētajai zemes vie-
nībai Nr.2 – (kad. nr. 5666 004 0259, 8,0 h) 
piešķirt nosaukumu “Vārkavieši” Kalna 
pagastā un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101).

LĒMUMS Nr.193: Par īres tiesību pie-
šķiršanu (dzīvoklis “Akmeņāres 4”-1, Zasas 
pagasts)

Piešķirt īres tiesības G.B. uz dzīvokli 
“Akmeņāres 4”-1 Zasas pagastā (dzīvokļa 
kopējā platība 47,20 m2), ar apzīmējumu 
kadastrā 5698 005 0032 005 001, uz vienu 
gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā un noslēgt dzīvojamo telpu īres 
līgumu.

LĒMUMS Nr.194: Par finansējumu 
Dignājas pagasta Vandānu ciema ceļu 
remontam

Piešķirt 2020. gada budžetā finanšu 
līdzekļus, kas nepārsniedz 40000 EUR, 
pašvaldības A grupas ceļu Nr.2-5 “Mārtiņu 
iela” un Nr.2-4 “Veikala iela” pārbūvei Van-
dānu ciemā Dignājas pagastā. Finanšu un 
ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Dig-
nājas pagasta pārvaldes 2020. gada bu-
džeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs, no-
virzot 25 000 EUR no līdzekļu ekonomijas 
attīrīšanas iekārtu pārbūvei Vandānu cie-
matā un 15 000 EUR piešķirt no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas ieņēmumiem.

LĒMUMS Nr.195: Par kustamās man-
tas ieguldījumu pašvaldības kapitālsa-



2020. gada 17. jūnijs 11No Ābeļiem līdz Jadvigovai

biedrībā
Apstiprināt “Atzinumu par mantisko 

ieguldījumu” un noteikt kustamās mantas 
– autobusa Mercedes Benz, ar reģistrācijas 
Nr. HC9305, atsavināšanas vērtību 7700 
EUR. Atsavināt pašvaldībai piederošo au-
tobusu, ieguldot SIA “Rubenītis” pamatka-
pitālā, palielinot tās pamatkapitālu un pre-
tī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.

LĒMUMS Nr.196: Par grozījumiem 
Jēkabpils novada domes 2019. gada 26. 
septembra lēmumā Nr.291 (“Upmaļi”, 

Ābeļu pagasts) 
Veikt grozījumus Jēkabpils novada 

domes 2019. gada 26. septembra lēmuma 
Nr.291 3.punktā (grozīts ar Jēkabpils nova-
da domes 2020. gada 23. janvāra lēmumu 
Nr.37), to izsakot jaunā redakcijā un lēmu-
mu papildinot ar 3.1 un 3.2 punktu sekojo-
šās redakcijās:

“3. Pēc zemes vienības sadalīšanas, 
projektētajai zemes vienībai Nr.2 (5648 
005 0259) 19,6 ha piešķirams nosaukums 
“Meža Upmaļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība.

3.1 Ēkai ar kadastra apzīmējumu 5648 
005 0056 004 maināma adrese no “Up-
maļi”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, 
LV-5212, uz “Meža Upmaļi”, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5212.

3.2 Zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem 5648 005 0043 – 2,5 ha platī-
bā un 5648 008 0092 – 13,08 ha platībā, 
maināms nekustamā īpašuma nosaukums 

no “Upmaļi” uz “Meža Upmaļi”, Ābeļu pa-
gasts, Jēkabpils novads.”.

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

Izrakstu no domes sēžu 
protokoliem veica K.Sēlis

JēkabpIlS Novada domeS SaIStošIe NoteIkumI Nr.17/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekoša-
nas noteikumi”

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.391 (protokols Nr.18, 40.punkts)

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 
28.05.2020. sēdes lēmumu Nr.174 (protokols Nr.8, 5.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 6.punktu

1. Izdarīt Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. saistošajos no-
teikumos Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas notei-
kumi” šādus grozījumus:

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

“5) Sēļu kapi – Rubenes pagastā;”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pār-

kāpums, par ko administratīvā atbildība ir noteikta Jēkabpils novada sa-
biedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumos.”

1.3. Svītrot saistošo noteikumu desmito nodaļu;
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.4. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai par ša-

jos noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils novada administra-
tīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt:

11.4.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
11.4.2. Jēkabpils novada domes deputāti;
11.4.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors;
11.4.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji”.

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.6. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos noteik-

tajiem pārkāpumiem Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā veic Paš-
valdības Administratīvā komisija.”.

1.6. saistošo noteikumu 11.8.apakšpunktā vārdu “uzlikšana” aizstāt ar 
vārdu “piemērošana”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbil-
dības likumu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Saistošo noteikumu mērķis ir 

noteikt atbildību par Grozījumi Jēkabpils novada domes 22.07.2010. sais-
tošo noteikumu Nr.17/2010 “Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas 
noteikumi” ievērošanu, atbilstoši nosakot regulējuma saskaņošanu ar Ad-
ministratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts: Atbilstoši Administratīvās atbildības liku-
mā noteiktajam regulējumam jāveic izmaiņas terminoloģijā un piemēroja-
mo sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: Nav 
ietekmes.

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

5.Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1.Jaunas institūcijas 
netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 5.2.Līdzši-
nējās procedūras netiek mainītas. 5.3.Normatīvais akts tiks publicēts paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Sezonas laukstrādnieku nodoklis 

Laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. 
novembrim lauksaimniekiem ir 
atļauts par sezonas laukstrādnie-
kiem aprēķināto darba samaksu 
maksāt sezonas laukstrādnieku 
nodokli, kura likme noteikta 15 
procentu apmērā un kas ietver 
iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
Minimālais nodoklis par vienu die-
nu ir 70 centi. Sezonas laukstrād-
nieku reģistrēšana un aprēķinātā 
ienākuma norādīšana jāveic Lau-
ku atbalsta dienesta Elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā (EPS). 
Mēneša beigās apkopotā veidā 
informācija par sezonas laukstrād-
niekiem izmaksāto ienākumu 
un aprēķināto nodokli jāiesniedz 

Valsts ieņēmumu dienestam. EPS 
nodrošina iespēju elektroniski sa-
gatavot ikmēneša pārskatu, lai to 
iesniegtu VID standartizētā formā. 
Lai lauksaimnieks varētu piemē-
rot saviem sezonas darbiniekiem 
atviegloto nodokļu režīmu, tam 
jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
- lauksaimniekam īpašumā, pa-
stāvīgā lietošanā vai nomā ir lauk-
saimniecībā izmantojama zeme, 
ko tas izmanto augļkoku, ogulāju 
vai dārzeņu audzēšanai; - lauk-
saimnieks 2020. gadā ir pieteicis 
zemi vienotajam platības mak-
sājumam, ievērojot kārtību, kādā 
tiek piešķirts valsts un Eiropas 
Savienības atbalsts lauksaimniecī-
bai tiešā atbalsta shēmu ietvaros; 

- lauksaimnieks nav mikrouzņē-
mumu nodokļa maksātājs. Savu-
kārt, lai sezonas laukstrādnieka ie-
nākumiem varētu piemērot 15% 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim 
nosacījumiem: - persona ir nodar-
bināta lauksaimniecības sezonas 
darbos ne vairāk kā 65 kalendāra 
dienas pie viena vai vairākiem 
lauksaimniekiem kopā; - personas 
ienākums, kas gūts pie viena vai 
vairākiem lauksaimniekiem kopā, 
nepārsniedz 3000 eiro; - perso-
nai četru mēnešu periodā pirms 
lauksaimniecības sezonas darbu 
uzsākšanas lauksaimnieka labā ar 
šo pašu lauksaimnieku nav bijušas 
darba tiesiskās attiecības vai nav 

bijis noslēgts uzņēmuma līgums. 

Ieva Auziņa,
Lauku attīstības konsultante
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Notiek 2020. gada lauksaimniecības skaitīšana
15. aprīlī sākās Centrālās statistikas pār-

valdes visaptveroša lauksaimniecības skai-
tīšana, kurā  jāpiedalās aptuveni 85 tūksto-
šiem Latvijas lauku saimniecību. Informācija 
būs jāiegūst par visām lauku saimniecībām, 
kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražoša-
nu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi 

vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai 
uztur zemi labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko 
īpašumā esošo zemi vai nomā no citiem 
lauksaimniekiem. 

Elektroniskajai anketai sagatavoti rādītā-
ju skaidrojumi un definīcijas. CSP speciālisti 

atbildēs uz jautājumiem par anketas aiz-
pildīšanu pa bezmaksas tālruni 80202808 
darbdienās no pl. 8:30 līdz 17:00 vai e-pastā 
ls2020@csb.gov.lv . Aktuālā informācija par 
2020.gada lauksaimniecības skaitīšanu pie-
ejama CSP vietnē csb.gov.lv/lauki2020.

lauksaimniecības datu centrā no 22.maija spēkā ir jauns cenrādis
Turpmāk visi datu labojumi ar iesniegu-

mu būs par maksu. Taču elektronisko ziņo-
jumu ievades sistēmas (EZIS) lietotāji savus 
kļūdaini ievadītos datus varēs anulēt 3 mē-
nešu laikā pēc ievades bez maksas. Izņē-
mums- pārvietošana un likvidēta dzīvnieka 
datu atjaunošana reģistrā (dzīvnieka ,,atdzī-
vināšana’’ maksā 20 eiro). 

Ja ganāmpulka īpašnieks ir fiziska perso-
na, tad sava ganāmpulka datus var apska-
tīt un vadīt informāciju, autorizējoties LDC 
mājaslapā ar lietotājvārdu un paroli ( ja ir 
noslēgts EZIS līgums) vai arī bez līguma, au-
torizējoties caur internetbanku. Juridiskām 
personām nepieciešams EZIS līgums. 

Vēl joprojām turpinās  aptaujas anketu 

iesniegšana LDC par novietņu infrastruktū-
ru. Anketas iesniegšana ir obligāta. Ja no-
vietnē mainījies lauksaimniecības dzīvnieku 
turēšanas veids un/vai kūtsmēslu uzglabā-
šanas veids, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs 
ne retāk kā reizi trijos gados par to informē 
Datu centru, aizpildot Infrastruktūras anke-
tu.

datumi, kuri jāatceras:
Līdz 1.jūnijam:
- saimnieciskās darbības veicējiem VID 

bija jāiesniedz gada ienākumu deklarācija,
- lauksaimniecības produkcijas ražotāji 

varēja pieteikties marķētai dīzeļdegvielai 
nākošajam periodam. 

Līdz 15.jūnijam:
- pieteikšanās platību maksājumiem, bez 

atbalsta apjoma samazinājuma par katru no-
kavēto darbdienu,

- datums, kurā platību maksājumiem pie-
teiktajai lauksaimniecības zemei jābūt lauk-
saimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā 
(lietošanā)- spēkā esošs nomas līgums.

Līdz 16.jūnijam saimnieciskās darbības 
veicējiem  jāsamaksā VID iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis par iesniegto 2019.gada dek-
larāciju. 

Līdz 30.jūnijam:
 – pieteikšanās platību maksājumiem ar  

atbalsta samazinājumu  1% par katru noka-
vēto darba dienu (samazinājumu sāks pie-
mērot no 16.jūnija).

- var iesniegt labojumus Vienotajā iesnie-
gumā 

piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecī-
gu samazinājumu),

pievienojot jaunas platības,
precizējot deklarēto platību lielumu un 

izmantojuma veidu. 
Līdz 1.jūlijam lauksaimniekiem jāizņem 

esošā perioda dīzeļdegviela.
Līdz 10.jūlijam bez sankcijām var ie-

sniegt labojumus par deklarēto platību pār-
klājumiem, par kuriem paziņoja LAD.  

Jūlijā Lauksaimniecības datu centrā jā-
iesniedz pašpatēriņa cūku kustības kopsa-
vilkumu par 2020.gada pirmo pusgadu un 
pārskatu par citām sugām ( putni, truši, zivju 
dīķi uc. ) pēc stāvokļa uz 1.jūliju.

Līdz 15.jūlijam :
- pašnodarbinātajiem  2.ceturkšņa atskai-

šu iesniegšana VID ( pašnodarbinātā ziņo-
jums un izlietotās kvītis),

-  nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzek-
ļus papuvei, kura pieteikta kā ekoloģiski no-
zīmīgā platība. 

Līdz 3.augustam- pieteikšanās LAD pro-
jektu kārtai ,,Atbalsts uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības’’ 
( 15 000 eiro).

Līdz 15.augustam:
- jābūt noganītiem vai nopļautiem un 

novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zā-

lāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto 
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības 
augu vākšanai. ( Bioloģiski vērtīgie zālāji- 
līdz 15.septembrim)

-elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS) var iesniegt pieteikumu Bezprocen-
tu īstermiņa aizdevumam. Īstermiņa aiz-
devumu aprēķinās no vienotā platības 
maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā 
šādus noteikumu projekta nosacījumus: 
1) īstermiņa aizdevuma mi-
nimālā summa – 700 eiro; 
2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienota-
jam platības maksājumam pieteikto hektāru;  
3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aiz-
devuma maksimālā summa – 100  000 eiro. 
Aizdevuma atmaksa: LAD ieturēs izmaksāto 
īstermiņa aizdevuma summu no lauksaim-
niekam aprēķinātās avansa maksājuma 
summas vai aprēķinātā gala maksājuma par 
kārtējā gadā vienotajam platības maksāju-
mam apstiprinātajām platībām.

Līdz 15.septembrim jābūt uzartām pa-
puvēm.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

pieaudzis GpS iekārtu zādzību skaits – sargi savu 
lauksaimniecības tehniku!

Katru gadu arvien vairāk lauksaimniecības 
tehnikās tiek izmantotas Globālās pozicionē-
šanas sistēmas (GPS) iekārtas, kas ļauj atvieglot 
ikdienas darbu, ietaupot līdzekļus un degvielu, 
kā arī paātrinot veicamo darbu izpildes laiku. 
Šādas iekārtas izmaksā vairākus tūkstošus eiro 
un ir viegli demontējamas, līdz ar to piesaista 
garnadžu uzmanību. Valsts policija, biedrība 
“Zemnieku saeima” un biedrība „Lauksaimnie-
cības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija” 
aicina lauksaimniekus būt vērīgiem un pado-
māt par savas tehnikas drošu uzglabāšanu. 

Šogad laika posmā no 1. janvāra līdz 27. 

maijam Valsts policijā ir uzsākti 14 kriminālpro-
cesi par GPS un monitoru iekārtu zādzībām no 
traktoriem. No tiem septiņi kriminālprocesi ir 
uzsākti Zemgalē, trīs Kurzemē, divi Latgalē un 
pa vienam Vidzemē un Rīgas reģionā. Tāpat lai-
ka posmā no šī gada 1. janvāra līdz 15. maijam 
ir uzsākti trīs kriminālprocesi par lauksaimnie-
cības tehnikas zādzības faktu – viens par mine-
rālmēslu kaisītāja zādzību Kurzemē, viens par 
traktora zādzību Vidzemē un viens par traktora 
zādzību Latgalē, kas vēlāk tika atrasts.

Pārsvarā zādzības tiek izdarītas diennakts 
tumšajā laikā, brīvi piekļūstot vērtīgajām GPS 

iekārtām no lauksaimnieku neapsargātajām 
saimniecības teritorijām. Ir situācijas, kad lauk-
saimnieki traktorus un citu lauksaimniecības 
tehniku, kas aprīkoti ar GPS iekārtām, atstāj bez 
uzraudzības uz lauka vai vietās, kur tie netiek 
pienācīgi pieskatīti vai apsargāti, tādējādi at-
vieglojot zaglim veicamo darbu, lai tiktu klāt 
vēlamajam. Tāpat jāapzinās, ka GPS iekārtas ir 
viegli demontējamas, tāpēc garnadzim to no-
zagšana neaizņems daudz laika. Diemžēl zādzī-
bu rezultātā radītais zaudējums nereti mērāms 
vairākos desmitos vai pat simtos tūkstošu eiro.

“Likumsargi ikdienā aktīvi strādā un veic 



2020. gada 17. jūnijs 13No Ābeļiem līdz Jadvigovai

dažādus profilaktiskos pasākumus, lai novēr-
stu lauksaimniecības tehnikas zādzību riskus. 
Valsts policijas inspektori apzina reģionu saim-
niecības un to īpašniekus un paši ikdienā dodas 
pie lauksaimniekiem, lai atgādinātu par zādzī-
bu riskiem un vienotos par savstarpēju sadar-
bību traktortehnikas nosargāšanā. Tāpat Valsts 
policija sadarbojas ar Lietuvas Republikas kolē-
ģiem, lai kopīgi risinātu traktoru zādzību prob-
lēmu, jo iepriekšējos gados liela daļa nozagto 
traktoru pārvesti pāri robežai un atrasti Lietu-
vas teritorijā, “ uzsver Valsts policijas Kriminā-
lizmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks 
Māris Priednieks.

Juris Lazdiņš, biedrības “Zemnieku saeima” 
valdes priekšsēdētājs: “Lai mazinātu GPS ie-

kārtu un lauksaimniecības tehnikas zādzību 
skaitu, arī pašiem lauksaimniekiem ir jābūt at-
bildīgiem un nav jāiegādājas lietotas GPS iekār-
tas un lauksaimniecības tehnika no šaubīgiem 
pārdevējiem. No savas puses aicinām lauk-
saimniekus būt vērīgiem un par aizdomīgajiem 
GPS iekārtu un lauksaimniecības tehnikas pie-
dāvājumiem aicinām ziņot policijai.”

Aigars Laurinovičs, biedrības „Lauksaimnie-
cības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija” 
valdes priekšsēdētājs: “Aicinām lauksaimnie-
kus veikt GPS iekārtu sērijas numuru un atra-
šanās vietu fotofiksāciju uz konkrētās tehni-
kas vienības. Kā arī veikt iekārtu komponenšu 
marķēšanu, norādot saimniecības nosaukumu, 
īpašnieka kontakttālruni un tehnikas šasijas 

numuru.”
Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu 

saimnieku atbildība un izpratne par to, kā no-
sargāt savu lauksaimniecības tehniku, tāpēc, 
ņemot vērā zādzību gadījumus, Valsts policija 
aicina lauksaimniekus:

iegādāto lauksaimniecības tehniku neatstāt 
uz lauka nepieskatītu;

lauksaimniecības tehniku aprīkot ar mūsdie-
nīgu signalizāciju;

paveicot visus lauksaimniecības darbus, 
GPS antenas un vadības blokus noņemt un uz-
glabāt slēgtā, drošā un labi apsargātā teritorijā;

uzstādīt videonovērošanas kameras, izvēr-
tējot leņķi, kādu tās aptver;

iegādāties signalizāciju ar kustību senso-
riem, kurus var sasaistīt ar telefonu. Reaģējot uz 
vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams 
atrasties nepiederošām personām, sensori no-
sūta signālus, lai brīdinātu saimniekus, kaimi-
ņus un izbiedētu pārkāpējus;

GPS antenas aprīkot ar meklēšanas ierīcēm, 
lai zādzību gadījumā GPS iekārtas būtu vieglāk 
atrast;

uzlikt radio signālu, kas ir analoģiska sistēma 
GPS, taču to ir grūtāk slāpēt.

Tikpat būtiski kā rūpēties par lauksaimniecī-
bas tehnikas drošību, ir arī padomāt par mine-
rālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzgla-
bāšanu. Tos nav vēlams atstāt brīvi pieejamās 
telpās, kur ķimikālijas būtu viegls guvums ne-
lūgtiem “viesiem”.

Valsts policija atgādina – ja lauksaimniecības 
tehnikas, lauka vai saimniecības tuvumā pama-
nītas aizdomīgas personas vai svešas automa-
šīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi 
un nekavējoties ziņot par to policijai, zvanot pa 
tālruni 110. Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un 
pieskatīt ne tikai savu, bet arī kaimiņa tehniku!

Valsts policija un biedrība
 “Zemnieku saeima”

Ābeļu pamatskolā – vasarai vārti vaļā!
Parasti Ābeļu pamatskola mā-

cību gadu noslēdza ar krāšņu 
pasākumu, kam dots nosaukums 
“Vasarai vārti vaļā”. Šoreiz visiem 
zināmu iemeslu dēļ pasākuma 
nebija, turklāt uz rudeni pārceltas 
iecerētās skolas 180 gadu jubilejas 
svinības, taču vasara ir un būs, un 
tai ceriņziedu smaržas un putnu 
dziesmu apvītie vārti atvērti!

rūpes par mazākajiem
COVID-19 pandēmijas un sa-

karā ar to noteikto ierobežojumu 
sākumā bērnudārznieku vecāki 
bija satraukti: ja reiz nedrīkst bēr-
nus vest uz bērnudārzu, bet nav 
neviena, kurš viņus pieskata, jo pa-
šiem jāiet uz darbu, tad… Ābeļu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības 
iestāde Brodos visu pandēmijas 
laiku strādājusi, un visu “stingro ie-
robežojumu” laiku katru dienu to 
apmeklējuši 2–4 bērni. Vai vecāki 

sapratuši ierobežojumu pamato-
tību? Grupas audzinātāja Guna 
Sola atzīst: “Vecāki patiešām bija 

saprotoši, nemēģināja krāpties, ja 
gadījumā bijusi saskarsme ar cilvē-
kiem, kam noteikta karantīna, un 
bērnus uz bērnudārzu veda tikai 

tajos gadījumos, ja nebija citas iz-
ejas. Mūsdienās arī vecvecāki ir vēl 
pietiekami jauni, lai viņiem būtu 
savi darba pienākumi un viņiem 
nebūt iespējams pieskatīt maz-
bērnus. “Stingro ierobežojumu” 
laikā vecāki netika bērnudārza tel-
pās ielaisti – bērni pie durvīm tika 
sagaidīti, pie durvīm nodoti atpa-
kaļ vecāku gādībā. Un, protams, 
notika pastiprināta dezinfekcija, 
kas turpinās vēl joprojām.”

Jāatceras, ka “stingro ierobežo-
jumu” posmā kontaktēšanās starp 
dažādu mājsaimniecību locekļiem 
bija aizliegta! Riharda tētis Ingus 
ir pateicīgs par iespēju dēlu laist 
bērnudārzā arī šajā laikā: “Ārkārtas 
situācijas sākumā divas nedēļās ar 
bērnu nosēdējām mājās. Diemžēl 
ilgāk nevarējām uz darbu nedo-
ties, visi bijām veseli, ar riska gru-
pas personām tikušiem nebijām, 
uzticējāmies arī citiem vecākiem, 

Bērnudārza grupa Brodos strādājusi visu pavasari un turpina strā-
dāt. Pārtraukums būs vien no 6. līdz 31. jūlijam.
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ka viņi neriskētu ar citu veselību vai pat dzīvī-
bu, tāpēc arī izlēmām vest dēlu uz bērnudārzu. 
Mēs vispār esam ļoti apmierināti ar to, kas un 
kā notiek šajā bērnudārzā: bērnam tiek veltīts 
pietiekami daudz uzmanības, atmosfēra un at-
tieksme pret bērniem un darbu ir ļoti laba, visi 
mazie ir apčubināti, samīļoti. Jūtamies, kā pri-
vātā dārziņā savu bērnu palaiduši!”

Ir dzirdēti pārmetumi un spriedelējumi par 
to, ka bērnudārza personālam alga maksāja-
ma atkarībā no “pieskatāmo” audzēkņu skaita. 
Pašlaik (2. jūnijā) grupas apmeklētāju skaits 
izaudzis līdz 12, pievienojušies divi bērni no 
Dignājas. Jā, pāris bērnus “pieskatīt” varbūt ir 
vienkāršāk. Taču – pedagoga atdeve darbam 
un atbildība, ko viņš uzņemas par vienu vai 101 
vienu bērnu, ir un paliek nemainīga!

Audzinātājām un auklītei jādodas arī atvaļi-
nājumā, un šā iemesla dēļ pirmsskolas grupa 
Brodos būs slēgta no 6. līdz 31. jūlijam.

Piecgadnieki un sešgadnieki obligātās iz-
glītības programmas ietvaros saņēma uzde-
vumus attālināti. Ja bija nepieciešams, vecāki 
varēja mācību materiālus paņemt skolas ves-
tibilā. vecākās pirmsskolas grupas skolotāja 
Sandra Utināne atzīst, ka šis bijis šaubu pilns 
izaicinājums, taču rezultāts patiešām ieprieci-
nājis – atsūtītie mācību darbiņi liecina, ka bērni 
apguvuši visu nepieciešamo, lai varētu droši 
uzsākt mācības 1. klasē. “Un, protams, jāsaka 
paldies vecākiem, kuri ar pirmsskolniekiem no-
darbojušies! Šādā situācijā bez viņu līdzdalības 
un ieinteresētības rezultāti, šķiet, nebūtu tik 
labi,” piebilst Sandra.

Nākamajam mācību gadam sešgadniekiem 
jau pasūtinātas grāmatas un krāsainas darba 
burtnīcas. Šie mācību līdzekļi izstrādāti saskaņā 
ar kompetenču pieeju mācību procesā.

lai interesantāk
Šis bijis skolēniem psiholoģiski sarežģīts 

laiks, kad mācībām grūti koncentrēties. Dažs 
labs brīvības garšu sajutis audzēknis bija attā-
lināti jāsagana un jāpārliecina uzdoto izpildīt, 
reizumis šajā procesā iesaistot arī vecākus. To-
mēr, šo mācību gadu noslēdzot, Ābeļu pamat-
skolā nav neviena nesekmīgā, un te nu jāuzteic 
skolotāju un palīgpersonāla neatlaidīgais un 
pašaizliedzīgais darbs, organizējot tiešsaistes 
nodarbības un individuālās attālinātās konsul-
tācijas, pedagogu darbadienai bieži vien   ie-
ilgstot pat līdz pusnaktij. Saskaņā ar Jēkabpils 
novada nolikumu “Par stipendijām 7.–12. klašu 
skolēniem Jēkabpils novada skolās” pieciem 
Ābeļu pamatskolas audzēkņiem piešķirts “ma-
teriāls stimuls” arī turpmāk mācīties atbildīgi un 

vismaz tikpat labi.
Lai padarītu apgūstamo mācību vielu inte-

resantāku un arī realizētu valstī noteiktās izglītī-
bas vadlīnijas (starpdisciplīnu jeb kompetenču 
izglītību), Ābeļu pamatskolas pedagogi izstrā-
dājuši mācību uzdevumus, kas jo īpaši aktuāli 
attālinātajā mācību procesā. Piemēram, sporta 
skolotāja Tatjana Donāne, sadarbojoties ar ko-
lēģēm, izstrādājusi īpašas darba lapas, kurās 
apvienoti sporta, dabas zinību un angļu valo-
das uzdevumi. Marta beigās 1.–3. klasei saga-
tavots uzdevums “Pavasara ekspedīcija”, kurā 
apvienotas sporta, dabaszinību un angļu valo-
das un nodarbības – iešana pa dažādām virs-
mām, augu atpazīšana un nosaukšana, dažādu 
objektu nosaukšana angļu valodā. Aizpildītās 
darba lapas vērtēja katra priekšmeta skolotāja 
atsevišķi. Maijā 4.–6. klases skolēniem bija pēc 
fotogrāfijām jāmeklē fotoorientēšanās objekti, 
bija ne tikai kārtīgi jāizkustas, bet arī jāatbild uz 
jautājumiem angļu valodā (2–3 km garie marš-
ruti izstrādāti individuāli, atkarībā no bērna 
dzīvesvietas; arī angliski atbildamie jautājumi 
katras klases audzēkņiem atbilstoši). Šie bija ne-
dēļas laikā izpildāmi mājasdarbi. Prieks, ka jau-
nāko klašu skolēni šos apvienotos mājasdarbus 
paveica visi un visus un vien daži lielākie bērni 
šo to neizpildīja līdz galam (un līdz ar to saņē-
ma atbilstoši zemāku vērtējumu). Paredzams, 
ka līdzīgi interesanti uzdevumi skolēnus gaidīs 
arī nākamajā mācību gadā, kad, cerams, bīsta-
mās infekcijas draudi būs norimuši. Jāpiebilst, 
ka skolēnu fiziskās aktivitātes kontrolei izman-
totas viņu tālruņos instalētās aplikācijas, kuru 
lietošana ir noderīga arī pašiem bērniem.

klāt arī izlaidums!
Šis bijis izaicinājumu laiks – kā organizēt un 

realizēt to vai šo? Kā viens no šādiem organiza-
toriskajiem izaicinājumiem bija mācību grāma-
tu un arī skolēniem lietošanā nodoto tehnisko 
līdzekļu (planšetdatoru un datoru) nodošana 
skolai, kā arī liecību izsniegšana 1.–8. klases au-
dzēkņiem. Lai šis process noritētu saskaņā ar ne-
pieciešamajiem drošības noteikumiem, tika sa-
stādīti cilvēku ierašanās grafiki, un jāteic paldies 
vecākiem, kuri tos ievēroja.

Vēl kāds izaicinājums – devītklasnieku izlai-
dums un tā organizēšana.

Devītklasnieki šajā pavasarī iztika bez eksā-
meniem, taču tas nenozīmēja, ka viņiem atzī-
mes tika liktas par skaistām acīm. Audzēkņiem 
nācās krietni pasvīst, lai attālināti apgūtu visu 
apgūstamo, un arī skolotājiem neklājās viegli, 
tomēr galu galā visi 17 devītklasnieki pamatsko-
las absolventu statusu godam nopelnījuši.

Izlaidums notika 12. jūnijā, saskaņā ar ak-
tuālajos normatīvajos aktos noteiktajām dro-
šības prasībām. Protams, klātienē. Protams, ar 
bildēšanos. Varbūt izlaidums nebija tāds, kādu 
dažs izsapņojis, taču drošība – pirmajā vietā. Ab-
solventi un viņu vecāku par izlaiduma norisi un 
drošības prasībām bija informēti. Jebkurā gadī-
jumā šāgada skolu beidzēji jau ir iekļuvuši vēstu-
rē – kurš gan vēl varēs mazmazbērniem stāstīt, 
ka skolu beidzis “tajā trakajā infekcijas gadā”?! 
Un galu galā – vasara ar visu, kasšim gadalaikam 
piederas, bija, ir un būs! Vasaraivārti vaļā!

«««Raksta sākums 13.lpp

Mācību gads noslēdzies. Vasarai vārti vaļā. 

Sociālā dienesta darbs pēc ārkārtas situācijas beigām
Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbi-

nieki no 10. jūnija atsāk klientu pieņemšanu 
klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
prasības un rekomendācijas. Klientus lūdzam 
stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības 
pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās 
distancēšanās prasības.

Joprojām turpinās pasākumi vīrusa izplatī-
bas ierobežošanai, tāpēc klientus lūdzam iz-
vērtēt nepieciešamību tikties ar darbiniekiem 
klātienē, aicinām izmantot iespējas konsultē-
ties telefoniski vai elektroniski.

Klientiem saglabājas iespēja dokumentus 
un sociālās palīdzības vai pakalpojumu piepra-
sījumus atstāt pasta kastītē pagastu pārvaldēs, 
kā arī parakstītus iesniegumus sūtīt elektroniski 
uz e-pastu. 

Atgādinām, ka personām, kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statuss un tā termiņš beidzas šī gada aprīlī, 
maijā vai jūnijā, statuss automātiski tiks pagari-
nāts līdz 31. jūlijam. Šiem klientiem pagaidām 
Sociālajā dienestā klātienē NAV jāierodas.

Ar 2020. gada 10. jūniju tiek atsākta klientu 

ievietošana Sociālās aprūpes namā ”Mežvijas”,  
ja persona atbilst vienai no šādām prasībām:

persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai 
veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas 
pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;

personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ieraša-
nās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes 
ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakal-
pojuma saņemšanai.

Jēkabpils novada Sociālais dienests

Informāciju sagatavoja 
Valdis Aleksandrovs

Autora foto
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Ābeļu pamatskola aicina jaunus audzēkņus
Ābeļu pamatskola aicina pie-

teikt mācībām pirmklasniekus 
un 5–6 gadus vecus pirmsskol-
niekus 2020./2021. mācību ga-
dam. Gaidīti ir arī citu vecumu 
skolēni.

Ābeļu pamatskola ir mācību 
iestāde, kas var lepoties ar sa-
vām tradīcijām arī labo izglītības 
kvalitāti. Skolai šogad aprit 180 
gadu, bet tajā valda mūsdienu 
gars. Ar bērniem ikdienā strādā 
skolotāji, kuri mīl savu darbu 
un pastāvīgi papildina savas 
zināšanas dažādos kursos un 
semināros. Darba organizācijā 
aprobētas informācijas tehnolo-
ģiju iespējas, kuru izmantošanu 
apguvuši gan mācībspēki, gan 
audzēkņi un kas nereti ir lietde-

rīgas ne tikai attālinātu, bet arī 
klātienes mācību procesā.

Nelielais skolēnu skaits klasēs 
ļauj pievērst uzmanību katram 
bērnam. Skolēni piedalās nova-
da, starpnovadu un valsts mē-
roga olimpiādēs un konkursos, 
iegūst godalgotas vietas. Absol-
venti sekmīgi turpina iegūt vidē-
jo izglītību.

Skolā tiek realizētas arī pa-
matizglītības programma iz-
glītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem un speciālās pa-
matizglītības programma izglī-
tojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Audzēkņiem, 
kuriem tas nepieciešams, tiek 
nodrošināta atbalsta speciālistu 
palīdzība.

Uz mācībām un no tām au-

dzēkņi gan no pagasta teritori-
jas, gan arī Jēkabpils var nokļūt 
ar speciāli organizētu transpor-
tu. Skolā darbojas pagarinātās 
dienas grupa, kā arī dažādi – fol-
kloras, mūzikas, deju, runas mā-
cības, novadpētniecības, mājtu-
rības, noformēšanas  – interešu 
pulciņi, ir iespējas nodarboties 
ar sportu; vecākie skolēni var 
realizēt savas idejas un darīt sko-
las dzīvi krāsaināku, darbojoties 
skolēnu pašpārvaldē.

Pirmsskolas izglītības vietā 
Brodos tiek uzņemti bērni no 
pusotra gada vecuma. Obligātā 
pirmsskolas apmācība 5 un 6 ga-
dus veciem bērniem notiek Ābe-
ļu pamatskolas telpās, kur viņus 
gaida skolotāja Sandra Utināne.

Pirmklasnieku klases audzi-

nātāja 2020./2021. mācību gadā 
būs skolotāja Inese Pūcīte.

Jaunos audzēkņus var pie-
teikt skolas telpās (Ābeļu pa-
matskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, 
Jēkabpils novads). Ņemot vērā 
ārkārtas situāciju valstī, par vizīti 
iepriekš jāvienojas, darba laikā 
zvanot pa tālruni 25450533. Zva-
not pa šo tālruni, gūstama arī 
plašāka informācija par nepie-
ciešamajiem dokumentiem un 
atbildes uz citiem vecākus inte-
resējošajiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja
 Valdis Aleksandrovs

esi gaidīts zasas vidusskolā!
Ziedot dzeltenām pieneņu 

pļavām un baltiem ķiršu dār-
ziem,   Zasas vidusskolā   nos-
lēgumam tuvojas šis neparas-
tais un interesantais mācību 
gads.  Un tieši šobrīd ir laiks 
izvēlēties savu īsto, vienīgo, la-
bāko un savām interesēm atbil-
stošāko mācību iestādi.

Mazais pirmsskolēn un ve-
cāki! Zasas vidusskolas pirms-
skolas telpas šajā vasarā pie-
dzīvos būtiskas pārvērtības 
– telpas tiks paplašinātas un 
labiekārtotas, lai septembrī 
izglītošanās process atsāktos 
jaunā kvalitātē. Šajā mācību 
gadā uzsākto jauno mācīšanās 
pieeju turpināsim īstenot arī 
rudenī, čakli apgūstot zinības 
7 mācību jomās un apgūs-
tot caurviju prasmes plašās, 
skaistās, mūsdienīgi aprīkotās 
telpās vispārējā pirmsskolas 
izglītības programmā. Zinošas 
un jaukas pirmsskolas skolotā-
jas gaida mazos ķiparus no 1,5 
gada vecuma līdz 6 gadu vecu-
mam.

1.-12. klases skolēni un vecā-
ki! Zasas vidusskola īsteno trīs 
izglītības programmas: pamat-
izglītības programmu, vispārē-
jās vidējās izglītības program-
mu un speciālo pamatizglītības 
programmu izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem.

Papildus mācībām, sko-
lēniem ir iespēja attīstīt un 

pilnveidot savu personību vis-
dažādākajos veidos – izmēģi-
nāt raitu dejas soli ilggadējos 
un tradīcijām bagātos tautas 
deju kolektīvos, kas gatavojas 
Dziesmu un deju svētkiem nā-
kamajā vasarā, dziedāt ansam-
blī, izmēģināt spēkus žurnālis-
tikā, veidojot ikmēneša aktuālo 
skolas avīzi “Baltais ceļš”, dar-
boties skolas muzejā un pētīt 
aizraujošo Zasas pagasta vēs-
turi novadpētniecības pulciņā, 
piedalīties Izglītojamo pašpār-
valdē, kā arī praktiski darboties 
vairākos citos interešu izglītī-
bas pulciņos.

Īpaši priecājamies par ie-
spēju skolēniem sevi attīstīt 
fiziskajā jomā, darbojoties 
skolas sporta zālē gan ikdienas 
nodarbībās, gan Sēlijas sporta 
skolas piedāvātajās sporta gru-

pās. Šobrīd norit skolas sporta 
stadiona rekonstrukcija, kas 
drīzumā noslēgsies un skolēni 
varēs izbaudīt jauno skrejceļu, 
kā arī citas aktivitātes. Māks-
linieciski un radoši bērni un 
jaunieši apgūst zinības un tre-
nē prasmes Jēkabpils Mākslas 
skolas Zasas filiālē, kas atrodas 
skolas telpās. Piedāvājam arī 
iespēju iegūt autovadītāja ap-
liecību vidusskolas posmā.

Septembrī 1., 4., 7., un 10.kla-
šu skolēni sāks apgūt jauno, 
pilnveidoto mācību saturu. Šīs 
klases sagaida interesanti ie-
spaidi apgūstot jaunus mācību 
priekšmetus, piemēram, di-
zains un tehnoloģijas 1.klasei, 
datorika un teātra māksla 4.kla-
sei, inženierzinības 7.klasei. Ko-
pīgi attīstīsim caurviju prasmes 
– jaunradi un uzņēmējspēju, 

pašvadītu mācīšanos,  sadar-
bību, pilsonisko līdzdalību un 
digitālās prasmes.

10. klašu skolēniem esam 
sagatavojuši divas izvēļu jomas 
jeb padziļināto kursu kom-
plektu piedāvājumus. Pirmais 
komplekts – latviešu valoda 
un literatūra, angļu valoda un 
bioloģija. Otrais komplekts – 
latviešu valoda un literatūra, 
angļu valoda un sociālās zināt-
nes. Jau no šī gada septembra 
Zasas vidusskolas 10.klases 
skolēniem būs īpaša iespēja 
apgūt Valsts aizsardzības mā-
cību (VAM), kas obligāti tiks ie-
viesta visās Latvijas skolās tikai 
no 2024./2025.m.g.

Ja tev patīk skaista, vēstu-
riska un sakopta vide, ja vēlies 
mācīties nelielās klasēs profe-
sionālu un atbalstošu skolotāju 
vadībā, saņemt nepieciešamo 
palīdzību no skolas atbalsta 
personāla (psiholoģes, soci-
ālās pedagoģes, logopēdes, 
medmāsas, karjeras konsultan-
tes un bibliotekāres), tad esi 
aicināts uz Zasas vidusskolu. 
Skolēniem ir iespēja izman-
tot Zasas parka teritorijā esošo 
skolas internātu, kur jūs labprāt 
uzņems iejūtīgi un saprotoši 
internāta audzinātāji.

Zasas vidusskolas 
direktore A.Pore
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Notika Jēkabpils mākslas skolas 
zasas filiāles audzēkņu diplomdarbu 
aizstāvēšana

29. maijā sēļu amatniecības 
centra "Rūme" abās āra terasēs 
- gan pie lielās mājas, gan klēts 
– notika Jēkabpils Mākslas sko-
las Zasas filiāles audzēkņu dip-
lomdarbu aizstāvēšana.

Ikviens, kurš vēlējās, varē-
ja aplūkot jauno mākslinieku 
veikumu. Dažāda mēroga, t.sk. 
starptautisku un valsts kon-
kursu laureāti, mūsu pašu ta-
lantīgie, rūpīgie, foršie blēņu 
darītāji, podu gāzēji, mammu 
sirmo matu krāsotāji un skolo-
tāju lepnumi: Sindija Minalto, 
Mārcis Gabranovs, Raivo Miku-
šāns, Endija Aleksejeva, Estere 
Saviča, Daniels Austrums, Ka-
rolīna Kuzmenko, Mārcis Gaš-
tols ļāva mums redzēt, ko viņi 
iemācījušies mākslas skolas 
laikā, savas zināšanas un mā-

cēšanu ieliekot vienā esences 
darbā - diplomdarbā.

Un, ziniet, ir, ko redzēt! 
Keramika, organiskais stikls, 
līmplēves, koks, akrila krāsas, 
audekls, digitālā druka (īpaša 
dāvana Zasai), gaismas ķerme-
ņi, dizaina priekšmeti, trauki, 
pastkartes, mēbeles un kas tik 
vēl ne.

Ikviens novadnieks var ar 
lepnumu teikt, ka mums ir ļoti 
stipra mākslas skola, bet, lai 
šiem vārdiem būtu pieredzes 
segums, nāciet baudīt lielu, 
profesionālu mākslu pavisam 
jaunu mākslinieku izpildījumā! 
Diplomdarbus drīzumā varēs 
apskatīt Sēlijas prasmju mu-
zejā.

Amatniecības 
centrs "Rūme"

Jēkabpils novada 
bibliotēkas atsāk darbu!

No 18. maija novada pagastu 
bibliotēkas ir atsākušas darbu 
standarta darba laikā, tomēr 
jāpievērš uzmanība tam, ka pie-
sardzības nolūkos ieviesti daži 
ierobežojumi, kuri var mainīties 
atkarībā no situācijas:

Maksimālais lasītāju un dator-
lietotāju uzturēšanās laiks bib-
liotēkā 30 minūtes.

Bibliotēkas datori paredzēti 
tikai noteiktu darbu veikšanai 
(e-pasta sūtīšana, rēķinu apmak-
sa internetbankā utml.) Datori 
izklaidei nebūs pieejami !

Bibliotēkās joprojām neno-
tiek nekādi publiskie pasākumi.

Nodotās vienības atkārtoti la-
sītājiem neizsniedz 72 stundas, 

pirms ievietošanas bibliotēkas 
krājumā - tās tiek ievietotas ka-
rantīnā

Pētījumi liecina, ka uz papīra 
un kartona vīruss saglabājas līdz 
24 stundām

Bibliotēkas patur tiesības 
neapkalpot   un lūgt atstāt bib-
liotēkas telpas apmeklētājus ar 
elpošanas ceļu slimību pazīmēm

Lai pasargātu viens otru no 
inficēšanās, bibliotēkas ievē-
ro sanitārās drošības noteiku-
mus. Notiek arī regulāra telpu, 
virsmu, inventāra un grāmatu 
dezinfekcija, kā arī regulāra tel-
pu vēdināšana.

Ināra Valaine,
Zasas bibliotēkas vadītāja

aktuālais novada bibliotēkās
Ābeļu bibliotēkā skatāma jau-

nāko grāmatu izstāde kā arī pašu 
vecāko grāmatu izstāde (1921. līdz 
1945. izdošanas gads). Jūnijā bib-
liotēkā būs skatāma komunistiskā 
genocīda upuru piemiņai veltīta 
izstāde.

Ābeļu bibliotēkā savu darbu 
sākusi Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2020. Lasīt ir aizraujoši un 
stilīgi! Tieši tāpēc jau 21. gadu pēc 
kārtas bērni, jaunieši un viņu vecā-
ki visā Latvijā lasa grāmatas, lai no-
skaidrotu kura ir labākā. Bērniem 
un jauniešiem savs vērtējums, 
vecākiem – savs. Ikviens ir aicināts 
piedalīties ikgadējā lasīšanas vei-
cināšanas programmā un kļūt par 
grāmatu ekspertu.

Kā iesaistīties Bērnu, jauniešu 
vai vecāku žūrijā?

Dodies uz bibliotēku un vaicā 
bibliotekāram par iespēju lasīt un 
vērtēt žūrijas grāmatas.

Iepazīsties ar kolekcijas grāma-
tām un atbilstoši savai vecuma 
grupai izvēlies kādu.

Izlasi to! Pieraksti svarīgākās 
domas, kas patika.

Kad būsi izlasījis visas 6 grā-
matas, elektroniski aizpildīsi no-
vērtējuma anketu. Par to saņemsi 
balviņu!

Atceries – Bērnu žūrijas grāma-
tas bērni bieži ņem lasīšanai! Ja 
izvēlēto grāmatu jau lasa kāds cits, 
vari palūgt bibliotekāram to atlikt, 
kad tā tiks nodota.

Visi dalībnieki drīkst mainīt ie-
teikto vecumgrupu un var brīvi 
izvēlēties grāmatas no kolekcijas 
kopējā piedāvājuma.

Kalna bibliotēka un tās struk-
tūrvienība Dubultos no 18. maija 
ir vērušas durvis lasītāju klātienes 
apmeklējumiem. Līdz turpmāka-
jiem rīkojumiem bibliotēkas darbī-

ba notiek stingrā saskaņā ar Kultū-
ras ministrijas 2020.gada 12.maija 
rīkojumu “Par sociālās distancē-
šanās nodrošināšanu bibliotēkās” 
un Sanitāro protokolu bibliotēku 
darbībai ārkārtas situācijā. Lietotā-
ji var saņemt grāmatas un arī pe-
riodiskos izdevumus lasīšanai uz 
mājām. Iespējams izmantot prin-
tēšanas un kopēšanas pakalpoju-
mus, darba vajadzībām izmantot 
datoru, saņemt dažādas uzziņas.

Bibliotēka arī šogad ir pieteiku-
sies un saņēmusi apstiprinājumu 
dalībai Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas lasīšanas veicināšanas prog-
rammā “Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija – 2020”.  Grāmatu 
kolekcija, ko izraudzījusi profesio-
nāla žūrija, ir interesanta un sola 
lasītājiem daudz pārsteigumu, 
izziņas prieku un emocionālu mir-
kļu. Aicinu visus aktīvi iesaistīties 
jaunāko grāmatu lasīšanā un vēr-
tēšanā, jo daudzas no kolekcijas 
grāmatām jau tagad ir pieejamas 
bibliotēkā.

Saulainu, darbīgu un veselīgu 
vasaru!

Leimaņu bibliotēka pēc maija 
atvaļinājuma dienām ir atsākusi 
darbu, apkalpojot savus biblio-
tēkas apmeklētājus klātienē! Kā 
katru gadu bibliotēka ir pieteikusi 
savu dalību LNB Bērnu literatūras 
centra programmā “Bērnu, jaunie-
šu, vecāku žūrija ́ 20”, pēdējās mai-
ja dienās arī lielāko daļu grāmatu 
iegādājoties! Leimaņu bibliotēkā 
ir daudz lasīt gribošu, atsaucīgu 
bērnu, tāpēc ar prieku gaidīšu cie-
mos! Izbaudot vasaras brīvlaiku, 
vispirms lasīsim šīs grāmatiņas, 
pēc tam kopīgi dosimies pārgājie-
nā! Uz tikšanos!

Bibliotēku vadītāji

katoļu draudžu 
kapusvētki

28. jūnijā Ābeļu kapos plkst. 15:00

28. jūnijā Nagļu kapos plkst. 16:00

5. jūlijā Jēkabpils Pilsētas kapos plkst. 12:00

19. jūlijā Biržu kapos plkst. 15:00

26. jūlijā Zasas kapos plkst. 15:00

2. augustā Meņķa kapos plkst. 15:00

27. jūnijā Rubeņu kapos plkst. 15:00 
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talka 
ģimenes 
lokā

Maija mēnesī, konkursa “Talka 
ģimenes lokā” ietvaros, Jēkab-
pils novada jaunieši un ģimenes 
tika aicinātas individuālajā talkā 
sakopt savas mājas, īpašumus 
un apkārtējo vidi ģimenes lokā, 
ievērojot visus valstī noteiktos 
ierobežojumus un drošības pasā-
kumus. Savs veikums bija jāiemū-
žina, jāieliek instagram.com vai 
facebook.com vietnēs ar tēmturi 
#talkagimenesloka un jāatzīmē @
jekabpilsnovadajauniesi. Konkur-
sā uzvarēja Sandris Ziemelis.

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada 

jaunatnes lietu speciāliste

Jēkabpils novada tūrisma vietu darbība

Laikā, kad apkārt plosās 
slimība un valstī ir izsludināti 
dažādi būtiski ierobežojumi, 
kultūras un tūrisma dzīve ir 
mazliet pieklususi. Bet darbs 
neapstājas, tiek domātas jau-
nas izstādes, ekspozīcijas, ak-
tivitātes un pasākumi priekš 
apmeklētājiem. Tāpēc aicinām 
atbalstīt, apmeklēt un atklāt 
vietējos tūrisma objektus no 
jauna, ievērojot visas noteik-
tās higiēnas un drošības nor-
mas!

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzejs – aicina iepa-
zīt Sēliju caur dažādiem amat-
niecības darba rīkiem, sadzī-
ves priekšmetiem, rokdarbiem 
un citiem mūsu kultūras man-
tojumiem. Muzeja darba laiks 
(līdz 21.06.20):   trešdienās, ce-
turtdienās 10-17 un sestdienās 
10-16.

Par izmaiņām muzeja darba 
laikos un aktivitātēs aicinām 
sekot līdzi informācijai novada 
mājaslapā jekabpilsnovads.lv 
vai muzeja Facebook lapā.

Zasas muižas parks – pie-
ņem tūristu grupas ekskursi-
jām pa muižas parku, ievērojot 
2m distanci. Grupai līdz 10 cilv. 
(ieskaitot) – 8 eur. Vairāk kā 
10 cilv.- 12 eur no grupas.   Ie-
priekš piesakoties pa tālruni: 
+371 25465787 

Amatniecības centrs 
„Rūme” – aicina iepazīties 
ar sēļu tradīcijām, kultūru 
un piedāvā apgūt dažādas 
amatniecības –   keramikas, 
aušanas, koka un tekstila ap-
strādes- pamatprasmes. Pie-
ņem grupas līdz 25 cilvēkiem. 
Stāstījums par sēļu dzīvesziņu 
norisināsies “Rūmes” pagal-
mā, savukārt telpas būs iespē-
jams apskatīt, ievērojot visus 
valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus. Aicinām iepriekš 
pieteikties pa tālruni: +371 
22335439 .

Gan Jēkabpils novada Sēli-
jas prasmju muzejs, gan amat-
niecības centrs “Rūme” saviem 
apmeklētājiem durvis ver vaļā, 
ievērojot visus drošības pasā-
kumus, kas noteikti sanitārajā 
protokolā.

Sēļu lauku sēta „Gulbji” – ai-
cina būt tuvāk dabai, šeit jūs 
atradīsiet pašizveidotu nelie-
lu etnogrāfisko muzeju, senas 
ēkas ar savu stāstu, daiļdārzu 
un dekoratīvo stādu kolekciju, 
augļu dārzu un ārstniecības 
augu kolekciju, kas sakļaujas 
ar seno apbūvi un harmonis-
ki to papildina. Lauku sēta ir 
atvērta ģimenēm un indivi-
duālajiem apmeklētājiem ie-
priekš zvanot uz tālruni: +371 
26416231

Pļavas muzejs – atsāk uz-
ņemt viesus. Sirsnīgi sagaidīs 
grupas līdz 22 cilvēkiem. Mu-
zeja telpās var nodrošināt pa-
redzēto distanci arī radošajās 
darbnīcās. Šai noslēgtības pe-
riodā ir tapušas daudzas skais-
tas lietas, un muzeja telpas tā 
vien ilgojas pēc apmeklētāju 
soļu dipoņas. Ciemošanos aici-
na iepriekš pieteikt pa tālruni: 
+371 29548967.

Raiņa muzejs „Tadenava” 
– aicina apmeklētājus iepazīt 
Raiņa dzimtas mājas, aplūkot 
dabu muzeja teritorijā, izstai-
gāt Raiņa bērnības takas un 
aiziet līdz viņa dzimtās vietas 
piemiņas akmenim. Turpat arī 
atrodas dabas liegums “Eglo-
ne” un vairākas atpūtas vietas 
piknikam. Muzejs ievēro visus 
drošības un piesardzības no-
teikumus. Muzejs ur atvērts 
ģimenēm un individuālajiem 
apmeklētājiem (līdz 25 perso-
nām). Muzejs darbojas no treš-
dienas līdz svētdienai 10-17. 
Tālrunis: +371 29250484

Amatu māja „Rūķīši” – ama-
tu māja šobrīd neuzņem ap-
meklētājus, bet darbs nerims-

tas, biedrība turpina darboties 
– aust, cept maizi, remontēt 
un atjaunot telpas, lai pēc ie-
spējas drīzāk varētu priecēt 
apmeklētājus. Amatu māja 
vērs savas durvis apmeklē-
tājiem pēc ierobežojumu at-
celšanas. Šobrīd amatu mājas 
“Rūķīši” darbinieces, iepriekš 
piesakoties, turpina piedāvāt 
ekskursiju Latvju zīmju parkā, 
kas atrodas blakus amatu mā-
jai. Tālrunis: +371 25945299

NYX & Iris zirgu staļļi – šo-
brīd apmeklētājus uz izjādēm 
un apmācībām lielākoties uz-
ņem vai nu individuāli, vai pa 
diviem cilvēkiem (ar iepriekšē-
ju pieredzi). Starp apmeklētā-
jiem un darbiniekiem tiek ie-
vērota 2 m distance. Pirms un 
pēc došanās pie zirgiem no-
tiek kārtīga roku mazgāšana, 
roku un inventāra dezinfekci-
ja. Viesu nams vērs durvis vaļā 
apmeklētājiem no 1.06.20, 
ievērojot visas prasības- viesu 
nama telpas tiek regulāri de-
zinficētas un gaidīs savus vie-
sus. Tālrunis: +371 25239748

Lai apmeklējums sagādātu 
prieku gan jums, gan mums, 
lūgsim ievērot vienkāršus pie-
sardzības pasākumus:

Roku higiēna! Ieejot un izej-
ot no muzeja – roku dezinfek-
cija!;

Ieturēsim distanci ar muzeja 
darbiniekiem- 2 m;

Muzeju apmeklēsim ne vai-
rāk kā 2 cilvēki reizē, izņemot 
vienas mājsaimniecības locek-
ļus;

Lieki neaiztiksim muzeja 
priekšmetus;

Ja paņemam bukletu, tad 
neliekam to atpakaļ;

Ja esi atgriezies no vīrusa 
skartajām valstīm vai to izdarī-
jis ģimenes loceklis, labāk mu-
zeju neapmeklē;

Klepo un šķaudi elkonī vai 
vienreizlietojamā salvetē.

Aicinām būt atbildīgiem, 
ievērot visas higiēnas un dro-
šības normas un nepakļaut 
citus riskam, kā arī sekot līdzi 
aktualitātēm gan valstī, gan 
mūsu novadā!

Informācijas un sabiedrisko 
attiecību speciālista 

praktikants Dāvis 
Greļevskis,

Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja vadītājas 

v.i Eva Strika

Sveiks, jaunieti! Līgo diena 
un Jāņu nakts nav aiz kalniem. 
Aicinām Tevi piedalīties radoša-
jā bezmaksas darbnīcā “Kamols 
saules staros”, kurā palīdzēsim 
Ābeļu tautas namam papildināt 
vizuālo tēlu svētku noskaņās! 

Darbnīca notiks 17. jū-
nijā plkst. 16.00 Ābeļu tau-
tas nama pagalmā. Gaidīsim 
Tevi!Neaizmirsti, ka rūpējoties 
par sevi un apkārtējiem, jāievēro 
valstī noteiktos ierobežojumus 
un drošības pasākumus!

Pasākuma laikā var tikt fil-
mēts un fotografēts. Materiāli 
informatīvā nolūkā var tikt pub-
licēti novada mājaslapā, infor-
matīvajos izdevumos vai sociā-
lajos tīklos.

Anastasija Krasutina,
Jēkabpils novada jaunatnes 

lietu speciāliste

radošā 
darbnīca 
jauniešiem



2020. gada 17. jūnijs18 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

SIa “Jumīši” rubenes pagastā īsteno leader projektu

Pagājušā gada nogalē SIA 
“Jumīši” uzsāka LEADER projek-
ta “Mobilās pirts iegāde un Pa-
gājušā gada nogalē SIA “Jumīši” 
uzsāka LEADER projekta “Mobi-
lās pirts iegāde un jauna pakal-
pojuma uzsākšana uzņēmumā“ 
realizēšanu. Projekta ietvaros 
tika iegādāta mobilā (pārvieto-
jamā) pirts un uzsākta tās noma. 
Projekta mērķis – uzņēmējdar-
bības dažādošana, attīstīšana 
un jauna pakalpojuma izveide. 
Mobilā pirts pieejama ikvienam 
– labsajūtai, atpūtai, veselībai, 
protams, iepriekš vienojoties 
par vietu, kur tā jāaiztransportē 
un laiku. Mēs tiešām esam prie-
cīgi, ka sākoties siltākam laikam, 
šis pakalpojums kļuvis intere-
sants gan vietējiem, gan tālākā 
apkārtnē dzīvojošiem. Mobilā 
pirts būtībā ir tāda pati klasiska 
pirts ar visām pirtij raksturīga-
jām īpašībām- var uzmest garu, 

pērties, skaloties, šajā sakarā 
mums gan dažkārt uzdod jautā-
jumus, ko drīkst un ko nedrīkst, 
un tas liecina, ka pirtī iešana tiek 
uztverta apdomīgi un tas ir labi.

Pateicamies biedrībai ‘’Lauku 
partnerība Sēlija’’, Lauku atbal-
sta dienestam gan par iespēju, 
gan atbalstu, ražotājam - par 
kvalitatīvi izgatavotu un tieši 
termokoka materiāla pirti, kas 
bija svarīgi, lai tā kalpotu pēc 
iespējas ilgāk. Paldies arī mūsu 
pirmajiem - priecīgajiem pirts-
draugiem, kuri jau paspējuši 
izmēģināt - kā tas ir, kad pirts 
atbrauc uz pagalmu!

LEADER projekti ir labs ins-
truments kā arī tu vari realizēt 
savas idejas! Lai visiem laba va-
sara, esiet tuvāk dabai un tuvāk 
sev, un ja radās interese par pir-
tiņas nomu, zvani, pastāstīsim 
sīkāk!

 *Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansētās 
Latvijas Lauku attīstīibas programmas 2014.-
2020. gadam apakšpasākuma ‘’Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju’’ aktivitātes ‘’Vie-
tējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas’’ 

ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas 
7480,€, publiskais finansējums 5236,€.

pašvaldība pārdod 
2007. gada Hyundai Sonata

Pamatojoties uz Jēkabpils no-
vada domes 2020. gada 28. mai-
ja lēmumu Nr. 181 „ Par Jēkabpils 
novada pašvaldības automašī-
nas HYUNDAI SONATA atsavi-
nāšanas cenas samazināšanu”, 
Jēkabpils novada pašvaldība 
pārdod 2007. gada gaiši brūnas 
krāsas automašīnu Hyundai So-
nata, 2,4 benzīns, mehāniskā 
pārnesuma kārba, TA derīga līdz 
02.07.2020, noskrējiens – 232710 
km, ziemas un vasaras riepas. 
Aprīkojums: stūres hidropastip-
rinātājs; kondicionieris; sakabes 
āķis; ABS; drošības spilveni; cen-
trālā atslēga; FM/AM; CD; regu-
lējama stūre; sēdekļi ar apsildi; 

gaišs auduma salons.
Cena 1328 EUR. Vairāku pre-

tendentu gadījumā tiks rīkota 
izsole. Pieteikumu (brīvā formā) 
par automašīnas iegādi iesūtīt 
līdz 03.07.2020. (ieskaitot) uz e-
pastu novads@jekabpilsnovads.
lv

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

Jēkabpils novada pašvaldība

pieminot 1941. gada 14. jūniju
1941. gada 14. jūnijs - 2020. 

gada 14. jūnijs. Apritējuši 79 
gadi, kopš norisinājās viena 
no smagākajām mūsu tautas 
traģēdijām - pirmā Latvijas ie-
dzīvotāju deportācija. 

Šis ceļš latviešiem kļuvis par 
gadsimta sāpi. Tas aizveda lie-
lus un mazus, vecus un jaunus. 
Dzimtenē atgriezās tikai retais 
un tikai retais spēja pastāstīt 
par ko klusē mirušie.

Dignāja ir izcila vieta vēstu-
res apzināšanā, jo daudzus ga-
dus gadu desmitus okupācijas 
apstākļos skolotāja Aina Miku-
lāne vāca ziņas par pagasta cil-
vēku likteņiem, ko tagad tur-
pina darīt novadpētniece Inta 
Stroža. Tādēļ šeit uzrādītie dati 
būs pamatoti ne tikai ar doku-
mentiem, bet arī novadpētnie-
ču rūpīgiem pētījumiem. 

Pirmais padomju represiju 
vilnis Dignājas pagastu 1941.
gada jūnijā skara apbrīnoja-
mi maigi. 14. jūnijā izsūtīja 
tikai  Rudzīšu ģimeni, ka arī 
vieninieku Robertu Putraimu. 
Aleksandru Rudzīti arestēja 
un nošāva, jo viņš bija pagasta 
aizsargu priekšnieks un izcils 
zemkopis. Putraimu, kurš mira 
Vjatlagā, sodīja par Ulmaņa re-

žīma slavināšanu. 1941. gada 
represiju upuri bija arī aizsargu 
komandieri Ivans Vaļuks,, Jānis 
Vaskis, Jānis Tomans, Teodors 
Puteklis, Jānis Ūbelis. Neviens 
no viņiem neatgriezās. 

No Ainas Mikulānes liecī-
bām varam uzzināt, ka 1941. 
gada represijās Dignājā 14.jū-
nijā arestēts un neatgriezās 
Kārlis Augēns, Jānis Kopmanis. 
27.jūnijā nošāva Robertu Kalni-
ņu, bet Zilupē bombardēšanas 
laikā gāja bojā dignājietis Ar-
turs Aizpurvs. 

No visiem represētajiem, 
pagastā atgriezās tikai Aldis 
Rudzītis. 

Lai varētu droši raudzīties 
nākotnē, mums ir jāzina, kas 
notika nesenajā pagātnē, jo 
neviens nespēj pagriezt laiku 
atpakaļ un nevar labot vēsturi.

Tādēļ atcerēsimies un godi-
nāsim visus represijās cietušos 
dignājiešus, gan tos, kuri neat-
griezās, bet arī tos, kuri izturē-
ja un izdzīvoja. 

Dignājas bibliotēkas 
vadītāja Dace Grigorjeva

(izmantoti materiāli 
no novadpētniecības 

krājumiem)

SIA Jumīši 
(Andis – tel.29464767;

Rita –  tel.28382780); 
www.jumisi.lv
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1941. gada 14. jūnijs - vēsturiskā atmiņa
Bads un nāve tad gāja roku 

rokā kā izģinduši dvīņi. Šodien 
mazbērni klausās un dzird-jā, 
dzird un saprot, ko stāsta ome, ko 
stāsta vectēvs. Un ar sirds asinīm 
raksta mūžam neizdzēšamas at-
miņas.

Reizē ar atsevišķu “pretpa-
domju elementu” arestiem, pret 
kuriem tūdaļ pat uzsāka izmeklē-
šanu un ierosināja krimināllietu, 
Latvijā tāpat kā citās t.s. Moloto-
va-Ribetropa pakta interešu sfē-
rās tika uzsākti priekšdarbi plašai 
iedzīvotāju deportācijai uz Sibī-
riju. Arī šeit PSRS un LPSR repre-
sīvās iestādes izmantoja to pie-
redzi, kāda bija uzkrāta “kulaku” 
izsūtīšanā PSRS lauksaimniecības 
kolektivizācijas laikā, poļu un citu 
tautību iedzīvotāju pārvietošanā 
no pierobežu apgabaliem trīsdes-
mito gadu beigās un 1940. gadā.

Iecerētās deportācijas mērķis 
bija apcietināt un pēc tam arī dau-
dzos gadījumos fiziski izrēķināties 
ar Latvijas valstsvīriem, armijas 
virsniekiem, tiesu un policijas dar-
biniekiem, politisko partiju bied-
riem, ievērojamiem zinātniekiem, 
rakstniekiem, skolotājiem, citu 
profesiju pārstāvjiem un izsūtīt 
viņu ģimenes.

Vairāk nekā 15 tūkstošu Latvi-
jas iedzīvotāju deportāciju 1941. 
gada 14. jūnijā pēc PSRS valdī-
bas, PSRS Valsts drošības tautas 
komisariāta, PSRS Iekšlietu tautas 
komisariāta rīkojumiem un no-
rādījumiem, ar LK(b)P un vietējo 
padomju varas iestāžu atbalstu 
sagatavoja LPSR Valsts drošības 
tautas komisariāta, kā arī Baltijas 
Sevišķā kara apgabala štāba 3.da-
ļas darbinieki. To īstenojot, izsūtī-
šanā iesaistīja PSRS IeTK konvoja 
karaspēka daļas, Iekšlietu tautas 
komisariāta un milicijas darbinie-
kus, kā arī vietējos komunistiskās 
partijas un padomju aktīvistus.

Izsūtīšana notika galvenokārt 
pēc “šķiriskām pazīmēm” — ares-
tēja tos, par kuriem bija savāktas 
ziņas par “kontrrevolucionāru” 
darbību un “pretpadomju aģitāci-
ju”, kā arī bijušos Latvijas Repub-
likas turīgākos pilsoņus. Arestēto 
vidū daudz bija lauku iedzīvotāju, 
kurus represēja galvenokārt kā 
Latvijas aizsargu organizācijas 
biedrus.

Sieviešu, bērnu, gados veco 
cilvēku izsūtīšanu pamatoja ar ģi-
menes galvas arestu.

1941. gada 14. jūnijā arestētos 

ieslodzīja dažādās PSRS Iekšlie-
tu tautas komisariāta labošanas 
darbu nometnēs, kur pret viņiem 
uzsāka izmeklēšanu, sagatavo-
ja apsūdzības slēdzienus, kurus 
parasti nosūtīja apstiprināšanai 
PSRS Iekšlietu tautas komisariāta 
Sevišķajā apspriedē.

Apsūdzības raksti lielākoties 
bija balstīti uz noziegumiem, kuri 
bija paredzēti KPFSR Kriminālko-
deksa 58. pantā (galvenokārt tie 
bija t.s. kontrrevolucionārie no-
ziegumi, kas izdarīti Latvijas Re-
publikas laikā un t.s. pretpadomju 
aģitācija pirmajā padomju okupā-
cijas gadā).

PSRS IeTK Sevišķā apspriede 
ieslodzītajiem piesprieda nāves 
sodu vai ieslodzījumu labošanas 
darbu nometnēs no 3 līdz 10 ga-
diem.

Nāves sods tika izpildīts vairāk 
nekā 690 Latvijas iedzīvotājiem. 
Daļa arestēto, kuriem bija pie-
spriests augstākais soda mērs, no-
mira vēl pirms nāves soda izpildī-
šanas. Ieslodzījuma vietās nomira 
vairāk nekā 3400 1941. gada 14. 
jūnijā arestēto Latvijas Republikas 
pilsoņu.

Četrdesmito gadu beigās daļu 
ieslodzīto no vispārēja tipa labo-
šanas darbu nometnēm pārvie-
toja uz PSRS Iekšlietu ministrijas 
sevišķajām nometnēm, kur ieslo-
dzījuma režīms bija vēl stingrāks.

1941. gada 14. jūnijā depor-
tētās sievietes, bērnus un gados 
vecos cilvēkus izsūtīja mūža no-
metinājumā uz Krasnojarskas no-
vadu, Novosibirskas apgabalu un 
Kazahijas ziemeļu rajoniem, kur 
viņiem PSRS Iekšlietu ministrijas 
speckomandantūru uzraudzībā 
galvenokārt bija jāstrādā mežrūp-
niecības uzņēmumos, kolhozos, 
padomju saimniecībās. Nometi-
nājuma vietās nomira vairāk nekā 
1900 izsūtīto Latvijas pilsoņu.

1941. gada 14. jūnijā deportētie 
dzimtenē varēja atgriezties piec-
desmito gadu vidū, bet daudzi 
— tikai sešdesmitajos gados un 
septiņdesmito gadu sākumā.

Atbrīvojot no specnometinā-
juma, izsūtīšanas laikā atņemtais 
īpašums netika atdots.

Saskaņā ar 1948. gada 9. de-
cembrī ANO pieņemto Konven-
ciju par genocīdu un sodu par to 
1941. gada 14. jūnija deportāciju 
pamatoti var uzskatīt par genocī-
du pret latviešu tautu.

No Zasas pagasta 1941. gada 
14. jūnijā izsūtīja Baložu, Puriņu 
un Goldmaņu ģimenes, tālajā 
nolemtības ceļā aizveda desmit 
zasiešus.

 Balodis Osvalds Jāņa d., 
dzimis 1905.g. Jēkabpils apriņķī, 
Zasas pagastā (Latvija), latvietis, 
PSRS pavalstnieks, no zemnie-
kiem, izglītība – zemākā, bez-
partejiskais, bez specialitātes, 
zemkopis, līdz arestam dzīvoja 
dzimšanas vietā, izmeklēšanā eso-
šais, ieradās Vjatlagā* 13.07.1941.g. 
no PSRS IeTK Juhnovas LDN, miris 
(pirms sprieduma pasludināša-
nas) 19.04.1942.g., 7.lagpunkts, 
Jagodnija ciemats, personālā lieta 
arhīvā – Nr.41958.

(*Vjatlags, kas atradās Krievi-
jas Federatīvajā Sociālistiskajā Re-
publikā, Kirovas apgabalā, Kaiskas 
rajonā kā slepenā Iestāde K-231 ar 
adresi „Pasta kastīte 231”, ar 32 da-
žādām apakšnodaļām bija viens 
no PSRS spaidu darba nometņu 
kompleksiem. 1938.–1956. gadā 
tajā bija ieslodzīts 6781 Latvijas pil-
sonis un etniskie latvieši, no kuriem 
26272  (38,7%) tika nošauti, gāja 
bojā smagajā darbā, nepārcieta 
badu un salu. Latviešu (Latvijas 
pilsoņu) iznīcināšana Vjatlagā 
1938.–1956. gadā ir PSRS totalitārās 
impērijas noziegums pret cilvēci, 
kuram nav noilguma.)

Goldmanis Aleksejs (Aleksis) 
Mārtiņa d., dzimis 1900.g. Jēkab-
pils apriņķī, Salas pagastā (Latvi-
ja), latvietis, PSRS pavalstnieks, 
no zemniekiem, izglītība – vidē-
jā, Aizsargu organizācijas biedrs, 
zemkopis, līdz arestam dzīvoja 
dzimšanas vietā (Zasas pagas-
tā, Upes Jaunzemes apdz.v.), 
neprecējies(?), ģimene izsūtīta 
14.06.1941.g. uz Krasnojarskas no-
vada Berezovskas rajonu (Krievija); 
IeTK orgāni arestēja14.06.1941.g. 
dzīves vietā, izmeklēšanā esošais 
(“sociāli bīstams elements”), iera-
dās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS 
IeTK Juhnovas LDN (Smoļens-
kas-Kalugas apgabals), atradās 
7., 11., 3. un 5.lagpunktā, nosūtīts 
28.12.1942.g. uz Kirovu – apgaba-
la pilsētu (“IeTK Kirovas apgabala 
pārvaldes rīcībā”), piespriests 
augstākais soda mērs (?), nošauts 
14.01. 1943.g.(?) Kirovas pilsētā (?), 
ģimenes sastāvs (14.06.1941.g.): 
māte – Minna Mārtiņa m., dzimu-
si 1877.g., atbrīvota 19.12.1956.g., 
tēvs – Mārtiņš Mārtiņa d., dzimis 

1870.g., miris 1943.g., personālā 
lieta – Nr. 42116 (Vjatkas LDN – Ies-
tādes K-231– Vjatkas LDIMP arhīvā 
[tās] nav), arhīva uzskaites lieta – 
Nr.20155/П – 7210, УКП – 291.

Latvijā no izsūtījuma atgriezās 
tikai seši.

„1941.gada 14.jūnija rīts neiz-
gaist no atmiņas. Tas ausa spožas 
saules pieliets. Gaisā virmoja ceri-
ņu tvans. Torīt, tāpat kā vienmēr 
agri piecēlos, lai ietu slaukt govis 
un pienu savlaicīgi aizsūtītu uz 
pienotavu. Ejot uz kūti, redzēju, 
ka pie pagasta mājas piestāj auto-
mašīna, no tās izkāpj cilvēki un ie-
iet pagasta mājā. Izslaukusi govis, 
gāju skatīties, automašīnas kravas 
kastē cilvēki. Iesaucos-„Ak Dievs, 
tie taču  Goldmaņi no „Straumē-
niem!” Pie viņiem karavīri ar šau-
tenēm. Ko tas nozīmē?

Aleksis mani pamanījis, lūdza 
klaipiņu maizes. Man bija, jo vakar 
izcepu veselu cepienu. Karavīrs 
paņēma maizīti un atdeva Alek-
sim.

Vēlāk Berta Pētersone (pagas-
ta skrīvera Puriņa mājkalpotāja) 
pastāstīja, ka pagasta mājas pa-
galmā Goldmaņiem pavēlējuši no 
mašīnas izkāpt. Kad piebraukusi 
mašīna ar baložiem, likuši kāpt 
tajā. Pa to laiku Puriņi bija iznākuši 
pagalmā, un arī viņiem pavēlēja 
kāpt mašīnā.

Satraukumā un ar skumju sirdi 
noskatījos, kā viņus visus- Balo-
žus, Goldmaņus un Puriņus aiz-
veda  kā noziedzniekus karavīru 
apsardzībā.” (Zelmas Dominieces 
atmiņas)

Ar jau izvestajiem no Latvijas 
vairāk nekā 15 000 cilvēku bija par 
maz, tika gatavota otra izvešanas 
akcija. Toreizējā vara to nepaguva 
īstenot, jo Latvija tika ierauta Ot-
rajā pasaules karā.

Deportācijas ir salauzušas lat-
viešu tautas likteni, atņemdamas 
dzimteni, veselību, ģimeni un 
drošību- pamatu, bez kura cilvēks 
ir kā puteklis pasaules vētrās.

Sagatavoja Zasas bibliotēkas 
vadītāja Ināra Valaine

Izmantotie avoti:
Kalniņa, Benita “Ar asarām acīs”,1999
Latvijas pilsoņu  martiroloģijs Vjatlagā 

1938-1956/sastad. Dr. habil. hist. Heinrihs 
Strods, vēsturnieks Vladimirs Veremjevs.-
R.: 2006.

Svilpe, Gaida Nesalauztie mūži –Brīvā 
Daugava,1991.gada 15.jūnijā

Latvijas Vēstnesis,15.06.2001., Nr.93
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16., 17. un 23. maijā norisi-
nājās biedrības “Sēlijas laivas” 
organizētās vides sakopšanas 
talkas “Ezerrieksta valstībā” 
Klaucānu un Priekulānu ezeru 
krastos Kalna pagastā, Sabiedrī-
bas integrācijas fonda atbalstītā 
projekta “Domā globāli, rīkojies 
lokāli!” ietvaros.

Šie ezeri un to apkārtējā te-
ritorija veido dabas liegumu, 
kas izveidots peldošā ezerriek-
sta (Trapa natans) aizsardzībai. 
Augs iekļauts Latvijas Sarkanās 
grāmatas 1. kategorijā un Lat-
vijā sastopams vienīgi 4 ezeros, 
no kuriem trīs atrodas Jēkabpils 
novadā. Lai pēc iespējas mazāk 
ietekmētu šī unikālā auga dzī-
votni, svarīgi visas aktivitātes 
paveikt pirms aktīvā veģetācijas 
perioda sākuma. Par šīs vietas 
nozīmi un citiem vides izglītības 
jautājumiem talciniekus infor-
mēja Dabas aizsardzības pār-
valdes Latgales reģiona vecākā 
valsts vides inspektore Irēna 
Skrinda.

Vienā talkas dienā varēja pul-
cēties ne vairāk kā 25 dalībnieki, 

līdz ar to notika iepriekšēja pie-
teikšanās. Talcinieki tika nodro-
šināti ar nepieciešamo darba 
inventāru – atkritumu maisiem, 
laivām atkritumu vākšanai no 
ūdens, drošības vestēm.

Ezerrieksta valstībā talkas ir 
noslēgušās ar lielu, lielu gan-
darījuma sajūtu. Gandarījums 
par lieliskajiem līdzbiedriem un 
domubiedriem. Gandarījums 
par sakoptākas vides aiz sevis 
atstāšanu. Gandarījums par vie-
tas mīlestības kaldināšanu. Tās 
nebija tikai vides sakopšanas 
talkas: tas bija kaut kas vairāk 
– vārdos neietilpināma būšana 
10 centimetrus virs zemes no 
saņemtā atbalsta un labestības. 
Liels paldies!

Kopumā tika savākti 30 mai-
si atkritumu — pārsvarā plast-
masas un stikla pudeles, zivju 
barības iepakojumi un dažāda 
izmēra tārpu bundžas. Visvairāk 
to bija pie Podvāzes iztekas no 
Priekulānu ezera, kur krasti  pie-
ejamāki.   Tas liecina, ka 99 pro-
centu no šīs drazas ir atstājuši    
makšķernieki. 

Projekts “Domā globāli, rīko-
jies lokāli!” tiek īstenots Latvijas 
valsts budžeta finansētās prog-
rammas ”NVO fonds” ietvaros, 
ko organizē Sabiedrības integrā-
cijas fonds. Kopējais saņemtais 
finansējums ir 4513.42 eiro. Tā 
mērķis ar izglītojošām vides ak-
tivitātēm veicināt Sēlijas iedzī-
votāju pilsonisko līdzdalību un 
piederības izjūtu Sēlijai.

Biedrība “Sēlijas laivas”

Noslēgušās talkas pie klaucānu un priekulānu ezera

Jāņu zāļu sienas dekoru darbnīca
Gatavojoties Jāņu dienai, neatņe-

mama sastāvdaļa ir svinību vietas un 
mājokļa pušķošana. Kāpēc gan ierastās 
bērzu meijas un pļavas ziedu pušķus 
māla krūzēs nepapildināt ar ko jaunu?!

Sienas dekora izgatavošanā līdzīgi kā 
vainagu pīšanā - ieliec visas skaistās un 
spēcīgās Jāņu zāles, sākārto domas un 
mēģini noķert saulgriežu maģiju. Pēc 
tam pakar pie sienas un visu gadu prie-
cājies, cik skaisti bija svētki.

Pozitīvais: ja sienas dekors vēl pēc 
gada izskatās skaisti, tas nav jāsadedzi-
na, tā kā to dara ar vainagiem.

Mēs parūpēsimies par:
* aušanas materiāliem un darba rī-

kiem;
* uzkodām un dzērieniem;
* labu atmosfēru un tematiskām sa-

runām.
Jums līdzi jāpaņem pušķis Jāņu zāļu, 

kuras vēlaties ieaust sienas dekorā.

Pieņemamu laikapstākļu gadījumā, 
strādāsim un baudīsim vakaru uz Rū-
mes terases, tāpēc padomājiet par at-
bilstošu apģērbu pirms izejiet no mājas.

Vieta: Amatniecības centrs "Rūme", 
Zasas pag., Jēkabpils nov.

Laiks: 2020. gada 22. jūnijs, plkst. 
19.00.

Dalības maksa: 15€.
Lai pieteiktos vai jautājumu gadīju-

mā, sazinies: baibajansone90@gmail.
com, 26187719.

* Nav nepieciešamas priekšzināša-
nas aušanā. Visu pastāstīšu un parādīšu.

* Vietu skaits ierobežots.
* Pasākuma norise var tikt iemūžinā-

ta foto un/vai video, kas pēc tam publi-
cēti sociālos tīklos.

Amatniecības centrs "Rūme"
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Ābeļu pamatskolai jubilejā – jauns busiņš!

Jēkabpils novada paš-
valdība par godu Ābeļu 
pamatskolas 180 gadu 
jubilejai iegādājusies 
jaunu, 2020. gada pasa-
žieru autobusu MAN TGE 
5.180, ar 19 sēdvietām.

10. jūnijā autobuss 
tika sagaidīts Ābeļu pa-
matskolas pagalmā un 
svinīgi nodots skolai lie-
tošanā. Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs 
Aivars Vanags, pasnie-

dzot Ābeļu pamatskolas 
direktoram Jurim Gaiga-
lam cienasta kasti, teica: 
“Solījām, ka uz jubileju 
jauns autobuss būs. Lūk, 
te tas ir. Jauns, drošāks 
skolēniem. […] Lai labi 
ripo! Nu gaidīsim jubi-
lejas svinības – kad tas 
būs iespējams.” Savukārt 
rožu paldiess no novada 
izpilddirektores Guntas 
Dimitrijevas tika busa 
piegādājam.

Pirmais ar jauno “ru-
maku” iepazinās Ābe-
ļu pamatskolas šoferis 
Andris Survillo, uzklausot 
no firmas pārstāvja, kur 
atrodamas un kā lieto-
jamas drošai braukšanai 
paredzētās pogas busa 
panelī. Protams, arī citi 
klātesošie vēlējās iepazī-
ties ar jauno transport-

līdzekli tuvāk. Kā vēlāk, 
jau pēc "svinīgās daļas", 
izrādījās, buss slēpj kādu 
pārsteigumu – apgais-
mojumam mainoties, tā 
krāsa no sudrabaini pelē-
kas kļūst pavisam balta! 
Neba nu velti autobusa 
tehniskajā pasē krāsas 
vietā iedrukāti simboli **!

Iepriekšējais, vecais 

skolas autobuss Merce-
des Benz ar Jēkabpils 
novada domes lēmumu 
maijā tika nodots pašval-
dības kapitālsabiedrībai 
SIA “Rubenītis”, palielinot 
tās pamatkapitālu.

Valdis Aleksandrovs
Autora un K.Sēļa foto

Notiks audžuģimeņu un adoptētāju 
apmācības Jēkabpilī

04.07.2020.
10:00-15:00

Ievadlekcija.
Bērna aprūpe un aizsardzība.

08.07.2020.
14:00-19:00

Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētas 
attīstības novēršana.

15.07.2020.
14:00-19:00

Sadarbība un darbs profesionālā komandā.

22.07.2020.
14:00-19:00

Bērnam nozīmīgu emocionālo saikņu ietekme un 
atbalstīšana. Saskarsme ģimenē. Drošu un atbalstošu 
mūžilgu attiecību veidošana.

29.07.2020.
14:00-19:00

Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētas 
attīstības novēršana.

01.08.2020.
10:00-15:00

Šķiršanās (tikai audžuģimenēm)

05.08.2020.
14:00-19:00

Sadarbība un darbs profesionālā komandā.

08.08.2020.
10:00-15:00

Noslēgums.

2020. gada 4. jūlijā Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS" uzsāk 
audžuģimeņu un adoptētāju apmācības, kuras notiks Jēkabpils ārpusģimenes at-
balsta centrā Rīgas ielā 150, Jēkabpilī.

1 lekcijas garums – 8 akadēmiskās stundas. Sīkāku informāciju var saņemt pa 
tālruni 22312018.

Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja I.Gusāre

Noslēgusies 
jauniešu aptauja

Šī gada maijā Jēkabpils 
novadā jaunieši tika aici-
nāti piedalīties aptaujā par 
iespējām Jēkabpils nova-
dā. Aptaujā piedalījās 95 
respondenti vecumā no 13 
līdz 29 gadiem, no kuriem 
71% bija jaunietes un 29% 
- jaunieši.

Aptaujas rezultātā tika 
izzināta kopaina par aktīvo 
jauniešu dzīvesveidu, vēl-
mēm un iespējām gan Jē-
kabpils novadā, gan ārpus 
tā. Šie dati tiks izmantoti 
anonīmi, izstrādājot Jē-
kabpils novada Jaunatnes 

politikas attīstības stratē-
ģiju 2020.-2023. gadam.

Liels paldies aktīvajiem 
jauniešiem par dalību ap-
taujā, jo tieši jūs zināt, kas 
jums ir nepieciešams un 
svarīgs! Patiecoties jūsu 
atbildēm, mums ir skaid-
rāks priekšstats par tālāko 
darbību.

Paldies par atsaucību! 

Jēkabpils novada 
Jaunatnes lietu 

speciāliste
Anastasija Krasutina

6. jūnijā ap deviņiem vakarā mednieku biedrības 
“Bebris” videokamera, kas novietota barotavā uz Ābe-
ļu un Kalna pagasta robežas, fiksējusi nebijušu ciemi-
ņu – varena izmēra lāci.

manīts lācis
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789, tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī, informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26167960, e-pasts:kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitātiatbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

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

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
(J. Sarkanābols.)

 

Maija mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 5 mirša-
nas reģistri, 3 – novada 
iedzīvotāji:

Ligita Zartmane 
08.08.1950. – 05.05.2020.

Māris Adumāns 
19.10.1967. – 08.05.2020.

Leontijs Martinovs
16.04.1938. – 15.05.2020.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību piederīgajiem!

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Maija mēnesī Jēkabpils no-
vada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 2 jaundzimušie 

(zēns un meitene)

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, 
izturību un veselību, 

bērniņu audzinot!

Mīlestībā tāds ir likums:
Visu ņem un visu dod.
Liels un augsts ir 
tāda tikums,
Kas patiesi mīlēt prot.
(J. Janševskis)

Maija mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā noslēgtas 1 laulības.

Jēkabpils novadā krietnu 
laiku neesam tikušies pasāku-
mos klātienē, taču turpinājām 
jūs priecēt ar video sveicie-
niem. Līgo svētkos mēs ne-
drīkstam palikt mājās – mums 
beidzot ir jāsanāk visiem kopā! 
21. jūnijā plkst. 20.00 aicinām 
ielīgot Jāņus Rubeņu parkā uz 
saliņas. Koncertā piedalīsies 
folkloras kopa “Kāre”, kultūras 
nama pašdarbnieki un pūtēju 
diksilends Harija Zdanovska 
vadībā. Lietus gadījumā pasā-
kums notiks deju laukumā pie 
estrādes.

Līgo svētku ietvaros visos 
Jēkabpils novada pagastos ai-
cinām vērot brīvdabas kino:

Plkst. 22.30 Pašvaldības 
vadības video sveiciens Līgo 
svētkos, kopīga ugunskura ie-

degšana
Plkst. 23.00 Brīvdabas kino 

seanss - filma “Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”

21.06. Ābeļu pagastā pie 
Ābeļu tautas nama

21.06. Dunavas pagastā 
pie Dunavas skolas

21.06. Leimaņu pagastā 
pie Leimaņu tautas nama

22.06. Kalna pagastā pie 
Kalna kultūras nama

23.06. Dignājas pagastā 
Dignājas brīvdabas estrādē

23.06. Rubenes pagastā 
Rubeņu parkā (Rūķu pļavā)

23.06. Zasas pagastā Za-
sas muižas parkā (Muzikan-
tu paviljonā)

Aicinām ņemt līdzi spilve-
nus, sedziņas ērtākai sēdēša-
nai un Līgo svētku komplektu 

(tā saturs katra paša ziņā). Vēr-
šam uzmanību, ka lietus gadī-
jumā brīvdabas kino nenotiks!

Arī jūlija mēnesī plānojam 
brīvdabas koncertus, ievēro-
jot visus valstī noteiktos ie-
robežojumus. Lūdzam sekot 
līdzi informācijai www.jekab-
pilsnovads.lv, kā arī Jēkabpils 
novada Kultūras pārvaldes Fa-
cebook lapā.

Aicinām būt atbildīgiem 
un neapmeklēt pasākumus, ja 
jums ir elpceļu infekcijas slimī-
bas pazīmēs (drudzis, klepus, 
elpas trūkums) vai, ja jums ir 
noteikta pašizolācija, mājas 
karantīna vai stingra izolācija.

TIEKAMIES! 

kultūras pārvalde turpina darbu
Valstī izsludinātās ārkārtas 

situācijas dēļ Jēkabpils novada 
Kultūras pārvalde līdz šim dar-
bojusies mierīgākā režīmā kā ie-
rasts. Esam kļuvuši aktīvāki svēt-
ku noformējumu veidošanā, kā 
arī aktīvāk izmantojam sociālo 
tīklu piedāvātās iespējas. 3. mai-
ja rītā ikvienam bija iespēja vē-
rot Kultūras pārvaldes darbinie-
ku veidotu tiešraidi Facebook, 
sarūpējām virtuālu sveicienu 
māmiņām Mātes dienā. Aktīvi 
organizējām dažādus konkur-
sus un aicinājām iedzīvotājus 
dalīties ar fotogrāfijām. Kultūras 
un tautas namos tika veikti da-
žādi plānotie remontdarbi, tika 
iegādāts vajadzīgais inventārs. 
Veicām darbus, kuriem ikdienā, 
aktīvi gatavojoties pasākumiem, 
trūka laika un spēka.

Novada amatierkolektīvi un 
interešu grupas iespēju robežās 
turpināja darboties attālināti. 
Kolektīvu vadītāji un dalībnieki 

attālināto mēģinājumu proce-
sam piegāja radoši – uzņēma 
dažādus video un fotogrāfijas, 
veidoja video sveicienus. 4. mai-
jā vairāki mūsu novada kolek-
tīvi piedalījās virtuālajā gājienā 
“Uzvelc tautas tērpu par godu 
Latvijai!”.

Kopš 10. jūnija, kad spē-
kā stājušies Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 360 “Epidemio-
loģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ie-
robežošanai”, mainās dažādi 
ierobežojumi, kas skar kultūras 
nozari. Apmeklētāju skaits, kas 
vienlaikus var piedalīties kultū-
ras pasākumos, tiek palielināts 
līdz 100 personām iekštelpās un 
300 personām ārtelpās, taču vēl 
joprojām spēkā paliek nosacī-
jums ievērot 2 m distanci, turklāt 
kopējais apmeklētāju skaits ne-
drīkst pārsniegt vienu personu 
uz 4 m2 telpas platības, kā arī 
nedrīkst pārsniegt 50% no tel-

pas ietilpības. Amatierkolektīvu 
dalībnieki – aktieri un dziedātā-
ji – drīkst atsākt darbību, savā 
starpā neievērojot 2 metru dis-
tanci. Kultūras pasākumi drīkst 
tikt organizēti laika posmā no 
plkst. 06.30 līdz plkst. 24.00. Iz-
ņēmums ir brīvdabas kino, kā 
arī auto koncerti, kuri drīkst tikt 
organizēti laika posmā no plkst. 
06.30 līdz plkst. 02.00. Kopš 10. 
jūnija ir atļauts organizēt arī 
aktivitātes jauniešiem, ievēro-
jot epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. Par tuvākajām ak-
tivitātēm jauniešiem lūgums 
sekot līdzi informācijai Jēkabpils 
novada jauniešu Facebook lapā 
vai sazināties ar Jaunatnes lietu 
speciālisti Anastasiju Krasutinu 
caur e-pastu jl@jekabpilsno-
vads.lv vai zvanot uz telefona 
numuru 29354160 darba dienās, 
darba laikā.

Jēkabpils novada 
Kultūras pārvalde


