
NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS2020. gada 10. novembris Nr. 7. (115)

Novembris Latvijas valstij ir nozīmīgākais mēnesis tās vēsturē. Mēnesis, kurā 
tika pasludināta sen kārotā neatkarīgā Latvijas valsts, kā arī mēnesis, kurā mēs 

godinām un pieminam tos, kas cēlās un krita par valsts neatkarību.
Doma par vienotu Latvijas valsti izskanēja jau 1905. gada revolūcijas 

laikā. Pagāja 12 gadi un 1. Pasaules kara laikā šī doma atkal izskanēja, bet 
šoreiz skaļāk. Tolaik Latvija bija sadalīta divās daļās – vienpus Daugavai val-
dīja vācieši, bet otrpus – krievi. Atslābstot Krievijas un Vācijas tvērienam, to 

pakļautībā esošajām tautām parādījās izdevība dibināt savas valstis. Latga-
les latviešu kongresā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvie-

ši ir viena tauta ar vienu valodu un tām ir jāapvienojas vienā valstī. 1917. gada 
16. novembrī tika izveidota Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP). Paralēli 

LPNP 1917. gada pirmajā pusē tika izveidota latviešu organizācija Demokrātiskais 
bloks. Tā kā abas kustības nespēja vienoties par jaunās valsts iekārtu, 1918. gada 17. novembrī tās 
apvienojās jaunā latviešu tautas pārstāvniecības orgānā – Tautas padomē. Par priekšsēdētāju tika 
ievēlēts Jānis Čakste. Tika nolemts nākamajā dienā pasludināt Latvijas valsts dibināšanu.

1918. gada 18.novembris bija vēsa un apmākusies diena. Tagadējā Nacionālā teātra (agrāk II 
Rīgas pilsētas teātra) telpas bija rotātas ar sarkanbaltsarkanām lentām, un priekšsēdētāja biedrs 
Gustavs Zemgals (J. Čakste neatradās Rīgā) paziņoja, ka valsts vara pāriet Tautas padomes rokās. 
Latvijas Tautas padome atzina sevi kā vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī un pasludināja, 
ka Kurzeme, Vidzeme un Latgale ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras 
Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce. Šeit pirmo reizi kā 
valsts himna skanēja „Dievs, svētī Latviju!”. Tā kā Jānis Čakste bija padomes prezidents, tad viņš arī 
kļuva par valsts pagaidu galvu. Par pirmo Ministru prezidentu iecēla Kārli Ulmani, par ārlietu ministru 
– Zigfrīdu Annu Meierovicu. 

Pēc Latvijas valsts dibināšanas priekšā bija ļoti sarežģīts un izšķirošs laiks. Kaut gan 
valsts bija dibināta, Latvijas teritorijā vēl joprojām bija vāciešu armija, kā arī Padom-

ju Krievija nebija apmierināta ar kara iznākumu.
1918. gada 1. decembrī Latvijas teritorijā ienāca Sarkanā armija. Lielu daļu 

veidoja latviešu strēlnieki, kuri cīnījās ar pārliecību, ka dzimtene jāatbrīvo no vā-
ciešiem. Tika izveidota Latvijas Padomju pagaidu valdība ar Pēteri Stučku priekš-

galā, kas strādāja Sarkanās armijas interesēs. Pamazām boļševiku armija bija pār-
ņēmusi gandrīz visu Latviju līdz pat Liepājai, kur atradās vācu karaspēks un Pagaidu 

valdība. Rezultātā Latvijā sākās „Sarkanais Terors” – cilvēku vajāšana, apcietināšana un 
nogalināšana. Tikmēr Liepājā K. Ulmaņa vadītā valdība meklēja palīdzību ārvalstīs. Lielu pa-

līdzību gan ar ieročiem, gan fi nansiāli sniedza Anglija, Igaunija un Lietuva. Tā kā latvieši bija vīlušies 
Stučkas Padomju valdībā, Ulmaņa Pagaidu valdība pamazām atguva viņu uzticību, kā arī tā bija jau 
nostiprinājusies gan materiāli, gan militāri. 1919. gada 3.martā apvienojās latviešu un vācu spēki, lai 
padzītu Sarkano armiju. Latviešus vadīja Oskars Kalpaks. Kad Kurzeme tika atbrīvota, vācieši apturēja 
uzbrukumu Rīgai, jo tika plānota sazvērestība pret Latvijas Pagaidu valdību. Pēc uzbrukuma Pagaidu 
valdībai tai nācās uz 2 mēnešiem apmesties uz kuģa „Saratov” Liepājas ostā. 1919. gadā Latvijā pastā-
vēja 3 valdības: K. Ulmaņa Pagaidu valdība, kas cīnījās par neatkarīgu un demokrātisku LR, P.  Stučkas 
Padomju valdība, kura centās saglabāt padomju varu un A. Niedras valdība, kas atbalstīja vāciešu 
intereses. 1919. gada 22. jūnijā notika latviešu- igauņu karaspēka kauja pie Cēsīm, kuras rezultātā tika 
uzveikts vācu karaspēks. 3.jūlijā tika parakstīts Strazdmuižas pamiers, Niedras valdība krita un vācie-
šiem bija jāpamet Kurzeme. Tā vietā vācieši organizēja jaunus spēkus ar virsnieku Avalovu – Bermon-
tu priekšgalā. 1919. g. 8. oktobrī sākās Bermonta – Golca uzbrukums Rīgai. Rīgas fronte visnotaļ bija 
mazākumā. Kad 10.oktobrī tika ieņemta Pārdaugava, Daugava kļuva par frontes līniju. 3. novembrī 
sākās Latvijas armijas uzbrukums, kuru atbalstīja angļu un franču karakuģi. 10. novembrī Bermonta 
karaspēks sāka atkāpties un 1919. gada 11. novembrī Rīga tika atbrīvota. Par godu šai uzvarai 11. no-
vembris tika pasludināts par Latvijas armijas svētku dienu – Lācplēša dienu. Tika nodibināts Lāčplēša 
kara ordenis ar devīzi „Par Latviju”. 28. novembrī Bermonta karaspēks tika pilnībā padzīts no Latvijas. 
1920.gada pirmajā pusē ar poļu karaspēka palīdzību tika atbrīvota arī Latgale.

Brīvības cīņas ilga 628 dienas. Tika izcīnītas 75 kaujas. Latvijas armija bija zaudējusi ap 3400 ka-
ravīru. 11.  augustā Rīgā Latvija un Padomju Krievija parakstīja miera līgumu. Padomju Krievija atzina 
Latvijas valsts neatkarību un apņēmās izmaksāt 4 milj. zelta rubļu atlīdzību. 

Šodien 11. novembrī Latvijā tiek degtas sveces par godu drosmīgajiem strēlniekiem, kas izcīnīja 
mūsu valsts brīvību. Lai mums visiem Latvijas iedzīvotājiem arī šajos laikos būtu tāda vienotība, kādu 
izrādīja mūsu strēlnieki. 

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Sēle

Latvija 

Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas zaļo, meži šalc,
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules prieks nāk sirdī salds.

Tur dzirdu tevi, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsle atkal jauna man.

Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju zeme, kura klusa.
Tā latvju tauta, kura dzied.
 /Jānis Akuraters/

Latvija kopš seniem laikiem 
visiem saistās ar skaistu dabu, 
gudriem, strādīgiem un varonīgiem 
cilvēkiem. Mūsu lauku novada 
cilvēkiem ir saglabājusies šī 
pārliecība, dzimtās zemes mīlestība 
un uzticība tai. Patriotismu nevar 
iemācīties, vien lasot mācību 
grāmatas un vēsturiskus romānus. 
Dzimtās puses mīlestība tiek 
mantota no paaudzes paaudzē, 
pierādīta un stiprināta ar ieguldītu 
reālo darbu. 
Dziedāsim un nesīsim Latviju sirdī!
Sirsnīgi sveicam visus novada 
iedzīvotājus Valsts 102. dzimšanas 
dienā! Lai stipra veselība, miers un 
svētība katrā mājā un ģimenē!
Jēkabpils novada pašvaldība
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Apbalvošanai 2020. gada Valsts 
svētkos izvirzītie Jēkabpils novada 
iedzīvotāji, darbinieki, uzņēmēji un 
organizācijas

Jēkabpils novada Apbalvojumu pie-
šķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju 
un pašvaldības darbinieku iesniegumus par 
personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvo-
tas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu 
vai Atzinības rakstu un saņemt pateicību 
sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 
102. gadadienu. Komisija kopā izskatīja 23 
pieteikumus un nolēma:

Apbalvot ar Jēkabpils novada 

domes Goda rakstu:

1.) Andri Baltaruņķi (Dunavas pagasta 
pārvalde) par ilggadīgu, godprātīgu un pa-
nākumiem vainagotu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu pagasta iedzīvotāju labklājības 
stiprināšanā.

Andris strādā Dunavas pagasta pārval-
dē par vadītāju. Amats nav pateicīgs, reti kurš 
pasaka „paldies”, bet tas nav iemesls, lai And-
ris neturpinātu rosināt jaunus projektus, kas 
būtu noderīgi ne tikai Dunavas centra, bet 
gan visa pagasta iedzīvotājiem. Pagasta pār-
valdes darbā nostrādāti 30 gadus, no tiem 
20 kā zemes ierīkotājam, bet 10 gadi – par 
pārvaldes vadītāju. Jebkurš, kurš griežas pie 
Andra, var rēķināties, ka vienmēr tiks laipni 
uzklausīts un saņems palīdzību problēmu ri-
sināšanā. Kad pagastā iegādājās ūdenssūkni 
ugunsgrēku gadījumiem, visās šī sūkņa pie-
lietošanas reizēs Andris ir aktīvi piedalījies. 
Viņš interesējas par pagasta cilvēkiem, per-
fekti pārzina ikvienu Dunavas pagasta vietu 
un tās vēsturiskos notikumus, iedvesmo būt 
savas dzimtās vietas patriotam. Andris ir sa-
biedrības dvēsele, spēj ap sevi pulcināt cilvē-
kus un rūpējas, lai kopābūšana būtu izdevu-
sies. Radis kopīgu valodu arī ar jauniešiem, 
kopā realizēti vairāki projekti. Ar Andra ini-
ciatīvu un gādību dunavieši bauda teritorijas 
sakoptību un iemācījušies apsaimniekot arī 
sadzīves atkritumus. Apliecinot sevi ikdienas 
darbā, iesaistoties sabiedrisko aktivitāšu dzī-
vē Andris ir kā paraugs Dunavas un Jēkabpils 
novada iedzīvotājiem.

2.) Valiju Eglīti (Leimaņu pag.) par pilso-
nisko aktivitāti, novada kultūrvides kopšanu; 
ieguldījumu novada vēstures izpētē un apzi-
nāšanā.

Biedrības „Akācija plus” aktīviste, pen-
sionāre Valija visu līdzšinējo mūžu ir bijusi 
enerģiska un atbildīga gan tiešo, gan sabied-
risko pienākumu veikšanā. Biedrībā darbojas 
jau 20 gadus, kopš tās pastāvēšanas. Kā saka: 
Mazs cinītis gāž lielu vezumu! 20 gadu garu-

mā aktīvi piedalījusies Zinību dienai veltītās 
ziedu izstādes veidošanā Latvju zīmju parkā. 
Valija aktīvi iesaistās novadpētniecības dar-
bā, viņai rūp sava pagasta vēsture. Regulāri 
apkopj Šķērstānu senkapus. Valija šogad svin 
70 gadu jubileju.

3.) Ingrīdu Feldmani (Jēkabpils novada 
pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļa) par ilgga-
dēju un profesionāli veiktu darbu Jēkabpils 
novada pašvaldībā.

Ingrīda uzsāka darbu Jēkabpils novada 
pašvaldībā 2012. gadā kā Īpašuma apsaim-
niekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste. No 
2013. gada turpina darbu kā nodaļas vadī-
tāja. Ingrīda ir profesionāla un pieredzes ba-
gāta speciāliste nekustamo īpašumu jautāju-
mos un ar tiem saistīto problēmu risināšanā. 
Uzklausot kolēģu un klientu jautājumus, at-
bildes sniedz korekti un profesionāli. Zinoša, 
atsaucīga, vienmēr cenšas rast labāko risinā-
jumu dažādās situācijās, sniedzot padomus 
kolēģiem un iedzīvotājiem. Izsakot viedokli, 
prot to korekti pamatot. Sadarbojas ar ko-
lēģiem, strādā komandā, atbildīgi veic sev 
uzticētos pienākumus un cenšas, lai kopējais 
darba rezultāts tiktu sasniegts pēc iespējas 
labākā kvalitātē. Prot iedrošināt, atklāti uzsla-
vēt kolēģus par labi paveikto. lngrīda ir ener-
ģiska, pozitīva un sirsnīga, vienmēr gatava 
uzņemties atbildību.

4.) Zoju Groznovu (Dignājas pamatsko-
la) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionā-
lo darbu, augstiem sasniegumiem mācību 
darbā un skolēnu sagatavošanu novada un 
valsts olimpiādēm.

No 1993. gada Zoja strādā Dignājas 
pamatskolā par krievu valodas (svešvalo-
das) skolotāju. Saskarsmē ar kolēģiem Zoja 
ir saprotoša, atsaucīga; skolotāju un ciena 
skolēni un viņu vecāki. 2019./2020. mācību 
gadā. Zojas vadībā Dignājas pamatskolas 9. 
klases skolnieks D. Loginovs krievu valodas 
kā svešvalodas olimpiādē valstī izcīnīja 1. vie-
tu. Tāpat skolotāja palīdzēja D. Loginovam 
sagatavoties Sanktpēterburgas Valsts Uni-
versitātes rīkotajai starptautiskajai tiešsaistes 
olimpiādei krievu valodā kā svešvalodā, kur 
tika iegūts 3. pakāpes diploms. Arī iepriek-
šējos gados skolotājas audzēkņi piedalīju-
šies olimpiādēs un guvuši labus rezultātus. 
Skolotāja aktīvi darbojas projektā „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS), kā rezultātā ir pieaugusi 

No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi
Lido mīlestība.
Un zieds pēc zied
Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam
Lido mīlestība…
 /J. Poruks/

Izsakām lielu pateicību visiem 
medicīnas darbiniekiem, 
operatīvajiem dienestiem par Jūsu 
neatlaidīgo darbu, atbildību, palīdzot 
cilvēkiem un glābjot dzīvības šajā 
grūtajā pandēmijas laikā! Jūsu darbs 
rūpēs par vissvarīgāko – dzīvību – 
ir neaizstājams. Lai nezūd ticība 
saviem spēkiem, lai laba veselība un 
dzīvesprieks un ikdienā saskarsmē ar 
citiem savstarpēja iejūtība un cieņa!

Jēkabpils novada pašvaldība

Latvijas 
102. dzimšanas 
dienu sagaidot...

Latvija – tā nav tikai vārds, tā ir 
ticība brīvībai – nodota no paaudzes 
paaudzei, ne reizi vien maksājot 
par to visaugstāko cenu. Tā ir zeme, 
kādas nav nekur citur. Latvija – tie 
esam mēs – šeit un tagad. Lai 
mūsu zeme uzplauktu un dzīve 
kļūtu aizvien labāka, mēs ne mirkli 
nedrīkstam apstāties pie sasniegtā. 
Latvija būs ilgdzīvotāja, jo mums ir 
brīvība veidot savu nākotni.

Valsts svētku priekšvakarā izsaku 
pateicību novada iedzīvotājiem 
par ieguldīto darbu kopējās 
labklājības vairošanā! Pandēmijas 
laikā visiem vēlu labu veselību un 
izturību! Lāčplēša dienā katrā mājā 
aizdegsim svecīti Brīvības cīnītāju 
piemiņai un cerību pilni svinēsim 
Latvijas 102. dzimšanas dienu!
Jēkabpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 
Aivars Vanags
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Turpinājums 3. lpp.

izglītojamo motivācija mācīties. Skolotājas 
pienākumus Zoja pilda augstā profesionālā 
līmeni, ko raksturo gan prasīgums pret sevi 
un citiem, gan atbildības sajūta par pienā-
kumu izpildi. 2020. gadā skolotāja saņēma 
Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvoju-
mu   Pateicības rakstu par ieguldījumu peda-
gogus atbalstošas un sadarbību veicinošas 
vides veidošanā izglītības iestādē.

5.) Ingu Martinovu (Leimaņu pag.) par 
ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu 
Jēkabpils novadā, profesionālo meistarību 
un sabiedrisko aktivitāti.

Inga Leimaņu pagastā nostrādājusi jau 
ceturtdaļgadsimtu, sākumā – kā feldšere, 
tagad – kā ģimenes ārsta palīdze. Savā dar-
bā akurāta, saprotoša, laipna, atsaucīga. Uz 
vietas veic pirmo neatliekamo palīdzību, pa-
cientiem veic dažādas manipulācijas, kardio-
grāfa pirmizmeklējumus, ņem analīzes. Seko 
un apkopo izmeklējumu rezultātus. Medicī-
niskos pakalpojumus sniedz arī Sociālās ap-
rūpes namā „Mežvijas”. 2007. gadā saņēma 
Gada balvu medicīnā nominācijā “feldšere-
vecmāte”. Līdztekus darbam ģimenes ārsta 
praksēs Leimaņu un Zasas pagastos, Inga 
strādā Jēkabpils centrālās slimnīcas Dzem-
dību nodaļā par vecmāti. Aktīvi iesaistās no-
vada kultūras dzīvē – dzied novada jauktajā 
korī „Putni”, piedalās Zasas kultūras nama 
dramatiskajā kolektīvā.

6.) Gitu Ratnieci (Zasas vidusskola) par 
pašaizliedzīgu, radošu izglītības un audzinā-
šanas darbu, sabiedrisko aktivitāti.

Gita Zasas vidusskolā strādā no 2018. 
gada kā skolas internāta audzinātāja. Savu 
darbu veic apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu. 
Gita ir taktiska, katram atrod savu individuālu 
pieeju, vienmēr uzklausa, ir pacietīga. Rāda 
pozitīvu paraugu audzēkņiem, protot apvie-
not mīlestību un iejūtību, bet esot neatlaidī-
ga savās prasībās. Bērni kopā ar viņu jūtas 
droši un mīlēti. Radoša un izdomas bagāta: 
internāta audzēkņiem novadīti aizraujoši un 
izglītojoši pasākumi, uzturot spēkā kopīgo 
ģimenes garu, kas vieno visus internāta au-
dzēkņus un arī darbiniekus. Mērķtiecīgi ie-
saistījusi audzēkņus labdarības pasākumos, 
arī ikdienā māca pozitīvu saskarsmi un cilvē-
ciskas attiecības. Gita jau trešo gadu koordi-
nē Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
samazināšanai” aktivitātes Jēkabpils nova-
dā. Ļoti cenšas saprast katra skolēna mācību 
grūtības, vajadzības un atrod iespēju atbal-
stīt, palīdzēt un, ja nepieciešams, arī pamu-
dināt. Gita ir noorganizējusi visiem novada 
pedagogiem pieejamus projekta “PuMPuRS” 
kursus, kas ļoti noderējuši pedagogu profe-
sionālajā pilnveidē. Sabiedriski aktīva.

7.) Juri Ratnieku (Zasas vidusskola) par 
pašaizliedzīgu, radošu izglītības un audzinā-
šanas darbu, sabiedrisko aktivitāti.

Juris ir Zasas vidusskolas internāta au-

dzinātājs. Savu darbu veic apzinīgi, ir atsau-
cīgs, saprotošs un pašaizliedzīgs. Juris ir pre-
timnākošs saskarsmē ar internāta audzēk-
ņiem, vienmēr atbalsta un zina, kas katram ir 
nepieciešams, kādas ir problēmas un kā tās 
atrisināt, prot atrast pieeju katram bērnam 
arī vissarežģītākajās situācijās. Skolēni viņam 
uzticas, viņu mīl, ciena un klausa. Juris viņiem 
ir autoritāte. Saskarsmē ar kolēģiem ir drau-
dzīgs, izpalīdzīgs un atsaucīgs, savā ikdienā 
augstu vērtē saskaņotu komandas darbu 
un pozitīvu humoru. Uz viņu var paļauties, 
un viņš nekad neatsaka padomu. Juris ar 
panākumiem trenē jaunos futbolistus, iegul-
dot šajā darbā savas profesionālās prasmes, 
aizrautību, neatlaidību un degsmi, ko spēj 
novērtēt gan audzēkņi, gan viņu vecāki. Sa-
biedriski aktīvi, labprāt iesaistās vietējās ko-
pienas pasākumos, savu laiku velta tautisko 
deju dejošanai un citām aktīvām nodarbēm. 
Ir atsaucīgs un izpalīdzīgs kaimiņš.

8.) Aigu Vēveri (Dunavas pag.) par ra-
došu, atsaucīgu, aktīvu darbošanos un iegul-
dījumu novada dzīves attīstībā, novada tēla 
veidošanā un bērnu audzināšanā.

Ikdienā Aiga strādā z/s „Rītausmas” vei-
kalā – kafejnīcā par vadītāju. Dunavas iedzī-
votāji vienmēr tiek lutināti ar plašo preču 
sortimentu. Ar viņas meistarību tiek klāti 
viesību galdi. Pēc iespējas vairāk savā dar-
bībā cenšas ieviest jauninājumus, kas ļauj 
veiksmīgāk plānot un veikt ikdienas darbus. 
Aigai ir izveidota un skaisti iekopta piemājas 
saimniecība, kurā siltumnīcās tiek audzēti 
pavasara gurķi un saldās zemenes un cienāti 
arī pagasta iedzīvotāji. Vienmēr atsaucīga un 
idejām bagāta, aktīvi atbalsta ikvienu pagas-
ta vai novada rīkoto pasākumu un iesaistās 
to organizēšanā. Aigas un viņas ģimenes 
atbalsts jūtams pie pagasta labiekārtošanas 
darbiem – piedalījusies pagastu sakoptības 
skatēs, veidojusi ziedu kompozīcijas. Aiga 
sevi ir pierādījusi kā līderi, kura spēj savus uz-
sāktos darbus ne tikai sekmīgi organizēt un 
vadīt, bet arī veiksmīgi pabeigt. Viņa vienmēr 
cenšas sasniegt izvirzīto mērķi, pielietojot zi-
nāšanas, neatlaidību, pašiniciatīvu un spēju 
citus pārliecināt. Devusi iespēju bērniem tre-
nēties peldēšanas sportā Ilūkstes peldbasei-
nā, kā rezultātā sacensībās Latvijā un Lietuvā 
gūtas godalgotas vietas un izskanējis Jēkab-
pils novada nosaukums.

9.) Elzu Zakarevsku (Rubenes pag.) par 
pilsonisko aktivitāti, ieguldījumu novada po-
pularizēšanā, iesaistīšanos amatiermākslā, 
mūžizglītībā, kultūrvēsturisko tradīciju po-
pularizēšanā un kopšanā.

Elza vienmēr mīl būt starp cilvēkiem - 
dziedot, dejojot, rokdarbus strādājot, ēdie-
nus gatavojot, dārzu kopjot un puķes audzē-
jot. Viņas stingrais raksturs neļauj darbu darīt 
pa roku galam. Prasmīga viesību saimniece, 
ap 60 kāzās ir bijusi galvenā saimniece. De-
jojusi senioru deju kopā „Draiskās Peonijas”, 
dziedājusi folkloras kopā „Kāre”. Šobrīd dar-

bojas rokdarbu pulciņā un interešu kopā” 
Gardēdis”. Piedalījusies brošūras „No Sēli-
jas karotes” tapšanā ar savām receptēm un 
stāstu no saimnieču dzīves. Kultūras nama 
veidotajās rokdarbu izstādēs Elzas rakstainie 
cimdi, zeķes un citi darbiņi bijuši vienmēr. 
Ar pašas darināto Dignājas tautas tērpu Elza 
piedalījās Sēlijas Ill Tautas mākslas svētkos 
“Sēlija rotā” Jaunjelgavā pasākumā “Tautas 
tērpu stāsti”. Gadiem ejot, tas turēts goda vie-
tā, valkāts īpašos svētkos, arī dižojies Tautas 
mākslas izstādēs. Tērps darināts. 1946. gadā. 
Elzas darbi skatāmi izdevumā “Augšzemes 
musturi”, kā arī cimdi un zeķes ceļojuši uz iz-
stādēm Norvēģijā un Vācijā. Tomēr vairāk par 
līdzdalību visos pasākumos sajūsmina Elzas 
priecīgā un enerģiskā daba. Viņa r viena no 
latviešu tautas gara stiprajām sievām, tautas 
senlatvisko tradīciju kopējām un glabātājām. 
Šogad svinēta 90 gadu jubileja.

10.) Zentu Zeltiņu-Vilbergu (Dignājas 
pag.) par prasmīgas un nesavtīgas palīdzības 
sniegšanu teritorijas sakoptības veicināšanā 
Dignājas pagastā.

Zenta jau vairākus gadus sabiedriskā 
kārtā, bez atlīdzības uzņēmusies uzturēt kār-
tībā Dignājas kapsētu. Viņas rūpju lokā ir gan 
lapu novākšana un krūmu iztīrīšana, gan se-
nie un nolūzušie krusti un kapu pieminekļi, 
gan kapu sētas atjaunošana. Spēj piesaistīt 
domubiedrus un palīdzīgas rokas, kas caur 
dažādām aktivitātēm un projektiem var dot 
savu ieguldījumu senču atdusas vietu sakop-
šanā, atjaunošanā. Sadarbojoties ar Dignājas 
pagasta pārvaldi, kopīgiem spēkiem ir iztīrīti 
vecie, aizaugušie Dignājas kapi. Palīdzēju-
si Dignājas baznīcas svētku „Baznīcu nakts” 
organizēšanā, kaut pati ir citas draudzes lo-
cekle. Daudzi Jēkabpils novada ļaudis Zentu 
pazīst kā vienas no sakoptākajām lauku sē-
tām īpašnieci, ar gaumīgi noformētu dabas 
stūrīti, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Kat-
ru gadu šajā sētā var ieraudzīt ko jaunu un 
skaistu. Šogad tiek svinēta 60 gadu jubileja.

Apbalvot ar Jēkabpils novada 

domes Atzinības rakstu:

1. – 3.) Ilviju Daņiļeviču, Valdu Lukja-

novu un Ligitu Pētersoni (Jēkabpils novada 
pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa) 
par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo 
darbu, sekmējot Jēkabpils novada attīstību 
un izaugsmi.

Augstu ir novērtējama viņu profesionā-
lā kvalifi kācija, darba kvalitāte un pienākumu 
izpilde. Ilvija, Valda un Ligita ir iesaistījušās 
projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” un iniciatīvas „Latvijas 
skolas soma” fi nansiālo jautājumu pārrau-
dzībā. Finanšu un ekonomikas nodaļas va-
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dītāja Ligita regulāri informē sabiedrību par 
Jēkabpils novada budžeta sagatavošanas 
gaitu un prioritātēm, darbības virzieniem, 
skaidro izglītības jomas fi nansējuma sadali 
un mērķtiecīgu izlietojumu. Vadītājas viet-
niece Ilvija Daņiļeviča pēc nepieciešamības 
domes deputātiem, struktūrvienību vadītā-
jiem, izglītības iestāžu direktoriem vienmēr 
sniedz plašu un pamatotu skaidrojumu par 
izmaiņām pašvaldības bilances posteņos 
un citiem gada pārskata rādītājiem, ak-
tualizējot viena skolēna izmaksas Jēkabpils 
novadā, pedagogu algu samaksas, skolēnu 
pārvadājumu u.c. ar izglītības jomu saistītus 
jautājumus. Algu grāmatvede Valda Lukja-
nova veic ļoti rūpīgu un precīzu aprēķinu 
sagatavošanu un personāla datu apstrādi. 
Darbiniecēm ir augsta atbildības sajūta 
par pienākumu izpildi. Viņas veiksmīgi un 
mērķtiecīgi veido pozitīvu sadarbības pro-
cesu ar klientiem – gan ar pagastu pārval-
des pārstāvjiem, gan ar izglītības iestāžu 
vadītājiem, darbiniekiem un citiem apmek-
lētajiem. Ir atsaucīgas, komunikablas, prot 
sniegt profesionālo atbalstu un risināt prob-
lēmsituācijas.

4.) Viktoru Grigorjevu (Dignājas pag.) 
par ilggadīgu un atbildīgu darba pienāku-
mu veikšanu, sabiedrisko aktivitāti.

Viktors Dignājas pagasta z/s „Kalnāres” 
strādā par mehanizatoru jau 20 gadus. Viņa 
darba kolēģi, saimnieki un visi, kas viņu pa-
zīst, par viņu var teikt tikai pašus labākos 
vārdus. Ar lielu atbildības sajūtu veic visus 
uzticētos pienākumus. Saimnieki Viktoram 
uztic modernu un jaudīgu tehniku, kura 
vienmēr ir labā darba kārtībā. Ar darba ko-
lēģiem ir saticīgs, draudzīgs un izpalīdzīgs. 
Ar Viktoru vienmēr ir interesanti parunāt, kā 
ar zinošu un atbildīgu cilvēku. Ārpus darba 
laika un ziemas sezonā Viktors ir sabiedriski 
aktīvs pagasta pasākumu apmeklētājs. Ne-
reti izlīdzas, nogādājot uz mēģinājumiem 
un pasākumiem amatierkolektīva „Dignojī-
ši” dalībniekus.

5.) Antiju Guļajevsku (Rubeņu pamat-
skola) par ilggadīgu un atbildīgu darba pie-
nākumu veikšanu, sabiedrisko aktivitāti.

Antija jau vairāk kā 30 gadus strādā 
Rubeņu pamatskolas PII „Zelta sietiņš” par 
pedagoga palīdzi. Ieguvusi konditora spe-
cialitāti, strādājusi par pavāri Rubeņu pa-
matskolas ēdnīcā, vēlāk PII „Zelta sietiņš”. Ar 
gardiem našķiem kuplinājusi visas „dārziņa” 
svētku reizes. Antija ir bezgala atsaucīga, 
izpalīdzīga, iejūtīga, sirsnīga, saticīga un ar 
lielu atbildības sajūtu. Dara vairāk, kā pienā-
kums to prasa. Mīl bērnus un bērni mīl viņu. 
Iemantojusi neviltotu cieņu kolēģu, bērnu 
vecāku, kaimiņu un sabiedrības vidū. Aktīva 
sabiedriskajā dzīvē. Kad bija iespējams, de-
joja Rubeņu KN vidējās paaudzes deju ko-
lektīvā „Rasa”, dziedāja novada jauktajā korī 
„Putni”; dzied KN sieviešu vokālajā ansamblī 

„Kantilēna” no tā pirmsākumiem, kā arī Ru-
beņu katoļu draudzes baznīcas ansamblī. 
Apmeklē visus vietējos kultūras pasākumus 
un dodas arī KN organizētos tālākos brau-
cienos. Vienmēr smaidoša, nesūdzas par 
dzīves grūtībām un personīgām likstām, 
radot pozitīvu gaisotni ap sevi.

6.) Kalnāju ģimeni (Zasas pag.) par ie-
guldījumu Jēkabpils novada tēla veidošanā 
un popularizēšanā, atsaucību un degsmi 
jaunu ieceru īstenošanā.

Jau kādu laiciņu Zasā senajos baronu 
zirgu staļļos ir apmetusies draudzīgā Kalnā-
ju ģimenīte ar savu uzņēmumu „Nyx&Iris” 
un zirdziņiem, kuri priecē ne tikai zasiešus, 
bet arī Zasas viesus. Kaut gan ģimene šeit 
ievākusies nesen, vietējie viņus jau ir pieņē-
muši kā savējos. Ilgus gadus īpašumā valdī-
ja klusums. Ēkām bija nepieciešams gādīgs 
saimnieks un remonts. Tagad ēkas pamazām 
tiek atjaunotas, uzlabojies parka un ciemata 
estētiskais skats. Ģimene ir devusi lielu ie-
guldījumu ne tikai Zasas, bet arī novada tū-
rismā – Zasā pieejamas zirgu izjādes un jau-
nas naktsmītnes, ģimene projekta ietvaros 
sakopusi daļu Zasas muižas parka. „Nyx&Iris” 
radītais piedāvājums ir pozitīvi ietekmējis tū-
ristu piesaisti. Zasa ir kļuvusi par bagātīgu Jē-
kabpils novada tūrisma centru. Tāpat Kalnāju 
ģimene nekad nav atteikusi savu palīdzību 
Zasas un novada iedzīvotājiem. Tas izpaudās 
gan Sēlijas tūrisma tirgū, gan Sēlijas tūrisma 
rallijā. Kaut vairāk cilvēkiem būtu tāds entu-
ziasms, dzīves un darba prieks.

7.) Antru Karaļuku (Zasas vidusskola) 
par apzinīgu, pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darba pienākumu veikšanu.

Ir cilvēki, kurus pamanām, jo tiem ir 
skaļas balsis, viņi prot skaisti runāt, bet 
darbus neredzam. Ir cilvēki, kuri ir it kā ne-
redzami, klusi, mierīgi, bet darbu jūtam. No 
viņiem ir atkarīga pārējo labsajūta, kom-
forts. Viens no šiem cilvēkiem ir Antra, kura 
strādā Zasas vidusskolas virtuvē kopš 2012. 
gada un šogad nosvinēja skaistu dzīves 
jubileju - 60 gadus. Viņas darbu jūtam un 
novērtējam. Savu darbu veic ļoti apzinīgi, 
pašaizliedzīgi un godprātīgi, ar lielu atbil-
dības sajūtu. Brokastīs, pusdienās, launagā 
trauki un galda piederumi ir tīri un spodri. 
Viņas gatavotie salāti - sulīgi un gardi. Viņa 
ir čakla, precīza un akurāta. Ļoti labvēlīga un 
pretimnākoša saskarsmē ar darba kolēģiem 
un skolas audzēkņiem. Atbalsta un piedalās 
skolas pasākumos. Antrai tuvs ir mežs, un 
viņa veido skaistas un gaumīgas kompozī-
cijas no mežā atrastā. Optimiste, vienmēr 
atvērta jauniem izaicinājumiem dzīvē.

8.) Andu Ķiploku (Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde) par ilggadīgu un augst-
vērtīgu profesionālo darbu izglītības jomā, 
novada tēla veidošanu.

Anda būtiski veicinājusi mūsdienīga 
un kvalitatīva izglītības darba organizāciju 

Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes 
novados. Viņa izprot problēmas skolu darbā 
un prot objektīvi izvērtēt sarežģītas situā-
cijas, kā arī sniegt kolēģiem konstruktīvus 
ieteikumus to risināšanai. Attālinātā mācību 
procesa laikā viņas vadībā notika nepār-
traukts saziņas process ar skolu direktoriem, 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāv-
jiem un pašvaldības speciālistiem, skaidro-
jot un risinot problēmsituācijas. Anda jau 
trešo gadu vada ESF projekta „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošanas gaitu piecu novadu 
izglītības iestādēs. Pašvaldību un izglītības 
iestāžu vadītāji, pedagogi augstu novērtē-
juši viņas profesionālo kvalifi kāciju, darba 
kvalitāti, pienākumu izpildi un iniciatīvu. 
Anda darbojas arī Jēkabpils novada Bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības grupā, risi-
not un analizējot dažādas situācijas bērnu 
tiesību aizsardzības jomā. Pateicoties Andai, 
skolu direktori un pedagogi ir pabijuši da-
žādos pieredzes apmaiņas braucienos gan 
mūsu valsti, gan ārpus tās robežām. Pozitīva 
un iedvesmojoša, pieredzes bagāta. Jopro-
jām regulāri pilnveido savas zināšanas un 
dalās pieredzē ar citiem. Dziedot folkloras 
kopā „Dignojīši”, popularizē Jēkabpils nova-
da tēlu Vispārējos latviešu dziesmu un deju 
svētkos, festivālos „Baltica” Latvijā un Lietu-
vā, kā arī daudzos citos pasākumos.

9.) Viesturu Mikulānu (Dignājas pag.) 
par sabiedrisko aktivitāti, atsaucību un po-
zitīva novada tēla veidošanu.

Viesturs ir viens no Dignājas pagasta 
kultūras dzīves veidotājiem. Amatierteāt-
rī spēlējis gan skolas laikā, gan arī tagad. 
Pašreiz darbojas Dignājas amatierkolektīvā 
„Madagurči”.  Katru gadu piedalās starpno-
vadu amatierteātru skatēs. Viesturs ir vecā-
kais kolektīva dalībnieks – spēlē no pašiem 
pirmsākumiem. Vienmēr spēj rast laiku 
dalībai pagasta sabiedriskajā dzīvē – gan 
pašdarbībā, gan pagasta sakopšanas talkās, 
kā arī atsaucoties aicinājumiem palīdzēt. 
Aktīvs un atsaucīgs. Šogad Viesturam ir 65 
gadu jubileja.

10.) Aelitu Orlovu (Zasas pag.) par ak-
tīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Aelita aktīvi iesaistās iedzīvotāju rīko-
tajās sapulcēs, nekautrējas pateikt gan paš-
valdības darbiniekiem, gan iedzīvotājiem 
savu viedokli. Iedzīvotāja, kam rūp Zasas 
pagasta iedzīvotāju labklājība un vides sa-
koptība. Nebaidās skaļi paust savu viedokli 
gan vārdos, gan darbos.

11.) Andu Ružu (Leimaņu pag.) par ak-
tīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, 
teritorijas sakopšanā un kultūrvides veido-
šanā.

Anda daudzu gadu garumā ir Leimaņu 
kapsētas zvaniķis un cilvēks, kas apsaim-
nieko Leimaņu kapliču. Šo darbu viņa veic 
ļoti atbildīgi un brīvprātīgi, bez atalgojuma. 

Turpinājums no 2. lpp.
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Aktīva, enerģiska, atbildīga gan tiešo, gan 
sabiedrisko pienākumu veikšanā. Viņa arī 
aktīvi piedalījusies Leimaņu tautas nama 
un biedrības „Akācija plus” rīkotajos pasā-
kumos. Palīdzējusi izgatavot dekorācijas. 
Ziedojusi senās lietas Amatu mājai „Rūķīši”. 
20 gadu garumā aktīvi piedalījusies ziedu 
izstāžu veidošanā Latvju zīmju parkā, kas 
veltītas Zinību dienai. Piedalījusies Leimaņu 
tautas nama rīkotajās talkās.

12.) Irēnu Tauriņu (Zasas vidusskola) 
par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo 
darbu izglītības jomā.

Irēna Zasas vidusskolā strādā kopš 
2015. gada. Kompetenta matemātikas sko-
lotāja, kā arī šajā mācību gadā – 5. klases au-
dzinātāja. Veicot audzinātājas pienākumus, 
Irēna vienmēr ir ļoti atbildīga, radoša un 
izdomas bagāta. Viņas darbu raksturo pro-
fesionālā meistarība, kas palīdz ikvienam 
skolēnam sasniegt savus iespējamos labā-
kos rezultātus sarežģītajā mācību priekšme-
tā – matemātikā. Savu darbu skolotāja veic 
apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu, ir prasīga 
pret sevi un skolēniem. Pretimnākoša, at-
saucīga, taisnīga un objektīva saskarsmē ar 
skolēniem. Iesaistījusies Eiropas Sociālā fon-
da projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska samazināšanai”, tādējā-
di sniedzot individuālu atbalstu skolēniem, 
kuriem grūtības matemātikas apguvē. Irēna 

prot konstruktīvi izklāstīt savas domas, aiz-
stāvēt savu viedokli un argumentēt savu lē-
mumu. Saskarsmē ar kolēģiem izpalīdzīga, 
saprotoša, labprāt dalās pieredzē. Šogad 
Irēna svin 50 gadu jubileju.

13.) Anitu Ūbeli (Zasas pagasta pārval-
de) par atsaucīgu, apzinīgu darbu un iegul-
dījumu novada tēla veidošanā.

Anita, kopjot Zasas muižas parku, savā 
darbā ieliek sirdi un dvēseli, kas priecē gan 
vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Nebaidās 
no jaunām idejām un izaicinājumiem, vien-
mēr gatava jaunām iniciatīvām. Vienmēr 
atrod laiku, lai varētu aprunāties ar parka 
viesiem, kas vēlas uzzināt par tā vēsturi un 
vietām. Māk motivēt citus darbiniekus un 
piesaistīt brīvprātīgos talkās. Darbu veic ar 
prieku.

„Jēkabpils novada pagastu sakoptī-

bas skates 2020” komisija šogad aplūkoja 
32 skatei pieteiktos Jēkabpils novada ob-
jektus (vēl 7 papildus tika pieteikti interneta 
balsojumam) un nolēma uz apbalvošanu 
Valsts svētkos virzīt sekojošus:

Sakoptākais ciems – pagasta centrs:

1.) Vandāni (Dignājas pag.)
Sakoptākā apdzīvotā vieta (lielāka 

par viensētu):

2.) Sila Ūdenāni: „Silavas”, „Saulgoži”, 
„Poracīruļi” (Kalna pag.)

3.) Rubeņu muiža: „Gravas”, „Agrāri”, 
„Aptieka” (Rubeņi, Rubenes pag.)

Uzņēmējdarbības un sakoptības la-

bākie piemēri:

4.) „Kodoli” (Ābeļu pag.)
5.) Z/S „Dzilnas” (Ābeļi, Ābeļu pag.)
6.) Z/S „Rītausmas” (Dunava, Dunavas 

pag.)
7.) Z/S „Austrumi” (Rubenes pag.)
8. ) „Galdnieki” (Zasa, Zasas pag.)

Sabiedrisko organizāciju vai iniciatī-

vu grupu veikums un labākie tūrisma vai 

vides apskates objekti:

9.) Amatu māja „Rūķīši” (Leimaņi, Lei-
maņu pag.)

Skaistākā mājas vizītkarte (sabiedrī-
bas balsojums):

10.) „Jaunsīļi” (Ābeļu pag.)

Saistībā ar 2020. gada 6. novembrī ap-
stiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 
655 „Rīkojums par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu”, Jēkabpils novada pašvaldības 
17. novembrī plānotais Valsts svētku sarīko-
jums Rubeņos tomēr nenotiks. Apbalvoju-
mus plānots pasniegt individuāli līdz Valsts 
svētkiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā par 
pašvaldības līdzekļiem šogad veikta divkār-
tu virsmas apstrāde trim pagasta autoceļu 
posmiem. Ieguldot vairāk nekā 80 tūkstošus 
eiro, atjaunots ceļš „Jaunrozes – Jēkabpils”, kas 
ved uz Ābeļu pamatskolu, autoceļš „Pīlādži – 
Apsītes” un „Radžusalas – Veldzes”. Divkārtu 
virsmas apstrāde veikta arī Dignājas pagasta 
Vandānu ciemā – Veikala ielai un Mārtiņu ielai. 
Savukārt par vairāk nekā 75,4 tūkstošiem eiro 
atjaunots ceļš „Krustceles-Dignāja” 12 kilomet-
ru garumā Dignājas pagastā un Zasas pagastā.

Izmantojot valsts nodrošināto aizdevu-
mu, drīzumā Jēkabpils novadā tiks atjaunoti 
vēl vairāki autoceļi. Rubeņu ciemā Moču ielai 
un ceļam „Rubeņi-Asare” izstrādāti projekti, 
kuri apstiprināti Covid-19 ietekmes mazinā-
šanas programmā. Uz tām ielām šogad tiks 
iesākta būvniecība un nākamgad – pabeigta. 
Kalna pagastā tiks uzklāts asfalts 450 metru 
garumā. Arī tas ir investīciju projekts ar aiz-
ņēmumu, un tur būvdarbi iesāksies šogad un 
beigsies nākamgad.

Ņemot vērā to, ka Jēkabpils pilsētas paš-
valdība, izmantojot valsts aizdevumu, atjau-
no Aldaunas ielu pilsētas robežās, Jēkabpils 

Jēkabpils novadā iegulda līdzekļus 
autoceļu sakārtošanā un ielu 
apgaismojuma izbūvē

novada vietvara nolēmusi ieguldīt līdzekļus, 
lai turpinātu šīs pašas ielas sakārtošanu no-
vada teritorijā, izbūvējot gājēju un velosipē-
distu celiņu līdz Brodu ciemam. Būvdarbi tur 
varētu sākties nākamgad. Pašvaldība tuvākā 
gada laikā plāno atjaunot vēl vairākus auto-
ceļus. Pēdējos gados piekopta prakse katru 
gadu 60 tūkstošus eiro vai pat vairāk iegul-
dot kādā pagasta ceļā, kur tas vairāk nepie-
ciešams. Varbūt jau šogad izdosies iesākt un 
nākamgad beigt remontēt Dunavas pagasta 
ceļu „Tālivaldes – Piesaules– Krusts”, kas ir ļoti 
svarīgs plūdu laikā. Tur tiks atjaunoti septiņi 
kilometri. Iepirkums jau noticis. Tiks ņemts 
nost apaugums, rakti grāvji, veidotas note-
kas. Tas būs pašvaldības fi nansējums.

Vietvara iegulda līdzekļus arī ielu ap-
gaismojuma izveidē. Līdz 24. novembrim 
četros Jēkabpils novada ciemos – Lašos, Lei-
maņos, Liepās un Sudrabkalnā – tiks izbūvēts 
energoefektīvs ielu apgaismojums ar LED 
lampām. Darbus veic SIA „AAO Projekts” par 
līgumcenu – teju 95 tūkstoši eiro. Nākamgad 
plānots izbūvēt energoefektīvu ielu apgais-
mojumu Rubeņu un Slates ciemā.

Sandra Paegļkalne

Lāčplēša dienā mēs visi pieminam 
Latvijas aizstāvjus, kuriem pateicoties, 
mums ir sava valsts un valoda. Viena no 
Lāčplēša dienas tradīcijām ir pieminēt 
Latvijas Brīvības cīņās kritušos, iededzot 
svecīti māju logos.

11.11. no plkst. 16.00 aicinām Sla-
tes ciema iedzīvotājus iesaistīties akcijā 
„Gaismas ceļš”. Iedegsim gaismiņas savos 
logos, māju pagalmos un izgaismosim 
mūsu novadu un Latviju kopā! Aicinām 
ikvienu aiznest savu gaismiņu un veidot 
kopīgu gaismas ceļu pie Slates skolas.

Radīsim sirds siltu noskaņu un ie-
degsim svecītes, pieminot Latvijas brīvī-
bas cīņās kritušos.

Būsim atbildīgi un ievērosim distanci 
un valstī noteiktos noteikumus Covid -19 
ierobežošanai!

Rubeņu bibliotēkas vadītāja L. Zālīte

Aicina uz akciju 
„Gaismas ceļš” 
Slatē
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2020. gada 29. oktobra domes 

sēde (protokols Nr.16):

LĒMUMS Nr.314: Par apvienojamo pašval-

dību deputātu kopsapulci

Sasaukt jaunizveidojamā Jēkabpils novada 
pašvaldības deputātus uz apvienojamo pašval-
dību deputātu kopsapulci 2020. gada 29. oktobrī 
pulksten 16.00 Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas 
laukumā 3, Jēkabpilī.

LĒMUMS Nr.315: Par grozījumu 2017.

gada 24.augusta domes lēmumā Nr.226 ap-

stiprināšanu

Veikt grozījumus ar 2017. gada 24. augusta 
lēmumu Nr.226 apstiprinātajā   Dienesta trans-
portlīdzekļu sarakstā ar atbildīgajām personām, 
degvielas limitu un stāvvietām (saraksts jaunā 
redakcijā apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
29.08.2019. lēmumu Nr.251).

LĒMUMS Nr.316: Par Jēkabpils novada 

domes 2020. gada 24. septembra saistošo no-

teikumu precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada do-
mes 2020. gada 24. septembra saistošajos notei-
kumos Nr.7/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada do-
mes 2020. gada 28. maija saistošajos noteikumos 
Nr.5/2020 “Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības 
un administratīvās atbildības noteikumi”.

LĒMUMS Nr.317: Par zemes ierīcības pro-

jekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Aizu-
pītes” Dunavas pagastā zemes vienības ar kad.
apz. 5654 001 0139 sadalīšanu, saskaņā ar SIA 
“Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas: pa-
liekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad.
apz.5654 001 0538, aptuveni 1,6 ha platībā, paliek 
nosaukums un adrese “Aizupītes” un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 
kods 0101); atdalāmajai projektētajai zemes vienī-
bai Nr.2, ar kad.apz. 5654 001 0539, aptuveni 6,0 
ha platībā, piešķirt nosaukumu “Jaunaizupītes” un 
noteikt lietošanas mērķi - 0101.

LĒMUMS Nr.318: Par zemes ierīcības pro-

jekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Meln-
bārži” Rubenes pagastā zemes vienības ar kad.
apz. 5682 011 0333 sadalīšanu, saskaņā ar SIA 
“GEO Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jekta lietu.

Pēc zemes vienības sadalīšanas: paliekošajai 
projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad.apz. 5682 
011 0343 – 3,44 ha platībā, atstājams nosaukums 
un adrese “Melnbārži” un lietošanas mērķis –0101; 
atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar 
kad.apz. 5682 011 0344 – 6,10 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu “Melnbāržu lauks” un noteikt lietoša-
nas mērķi –0101.

LĒMUMS Nr.319: Par zemes ierīcības pro-

jekta izstrādi

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpa-
šuma “Zasas kultūras nams” Zasas pagastā zemes 
vienības ar kad.apz. 5698 001 0242 – 1,5 ha platībā 
sadalīšanai ar mērķi atdalīt: zemi 0,3 ha platībā – 
izglītības un zinātnes iestāžu apbūvei; zemes 0,2 
ha platībā – satiksmes infrastruktūras objektu 

 Jēkabpils novada domes sēdē skatītie jautājumi
apbūvei; 0,6 ha platībā – valsts un pašvaldību pār-
valdes iestāžu apbūvei; 0,4 ha platībā – neapgūta 
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme. Ap-
stiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacī-
jumus.

LĒMUMS Nr.320: Par zemes gabalu robe-

žu pārkārtošanu Dunavas pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 
5654 001 0356, kas atrodas Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā, piekrīt Jēkabpils novada paš-
valdībai. Sadalīt zemes vienību ar kad.apz. 5654 
001 0427 divās daļās, zemes vienības daļā Nr.1 
pēc grafi skā pielikuma paliek ceļš ar nosaukumu 
Lejiņas-Skujupītes, bet otra ceļa daļa tiek pie-
vienota zemes vienībai ar kad.nr.5654 001 0356. 
No nekustamā īpašuma ar kad.nr.5654 001 0451 
atdalīt zemes vienību ar kad.apz. 5654 001 0451 
un pievienot zemes vienībai ar kad.apz. 5654 001 
0356. Īpašumā Dunavas pagastā ar kad.nr. 5654 
001 0451 paliek pārējās zemes vienības, saglabā-
jot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informā-
cijas sistēmā reģistrētos zemes lietošanas mēr-
ķus. Precizēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas telpiskos datus pašvaldībai 
piekrītošajai zemes vienībai ar kad.apz. 5654 001 
0356 (apmēram 4,3 ha) atbilstoši grafi skajam pie-
likumam Nr.1 un noteikt lietošanas mērķi jauniz-
veidotajai zemes vienībai –0101.

LĒMUMS Nr.321: Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu Dunavas pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar kad.apz. 5654 
001 0356 ar kopējo platību 4,3 ha, kas ietilpst ne-
kustamā īpašumā “Kazu Kalns” Dunavas pagastā, 
piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – 0101. Nodot nekusta-
mo īpašumu atsavināšanai. Īpašuma apsaimnie-

košanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai 

veikt darbības nekustamā īpašuma uzmērīšanai, 
ierakstīšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma 
novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai. Infor-
mēt nekustamā īpašuma nomnieku par īpašuma 
atsavināšanu un 2015. gada 1. jūlija noslēgtā ze-
mes nomas līguma izbeigšanu atbilstoši normatī-
vajos aktos noteiktajam termiņam.

LĒMUMS Nr.322: Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu Dunavas pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar kad.apz. 5654 
008 0150 ar kopējo platību 1,8 ha, kas ietilpst ne-
kustamā īpašuma “Pienenītes” Dunavas pagastā ar 
kad. nr. 5654 004 0106, sastāvā, piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai. Atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “Pienenītes” zemes vienību 1,8 ha platībā un 
piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu 
“Pienenes”. Atdalāmajai zemes vienībai paliek 
reģistrētais zemes lietošanas mērķis. Īpašumā 
“Pienenītes” paliek pārējās zemes vienības, sagla-
bājot reģistrētos zemes lietošanas mērķus. Nekus-
tamo īpašumu “Pienenes” nodot atsavināšanai. 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma 

sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā 

īpašuma “Pienenes” uzmērīšanai, ierakstīšanai 
zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma novērtēšanai 
un tirgus vērtības noteikšanai. Informēt nekusta-
mā īpašuma “Pienenītes” nomnieku par īpašuma 
atsavināšanu un 2020. gada 3. janvāra noslēgtā 
zemes nomas līguma izbeigšanu atbilstoši norma-
tīvajos aktos noteiktajam termiņam.

LĒMUMS Nr.323: Par nekustamā īpašuma 

sadalīšanu 

Sadalīt pašvaldībai piekrītoša nekustamā 
īpašuma “Mētras” Dunavas pagastā ar kad. nr. 
5654 001 0200 zemes vienību ar kad.apz. 5654 
001 0187 divās zemes vienībās: zemes vienība 
0,92 ha platībā ar nosaukumu “Mētras” ar zemes 
lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; zemes 
vienība 0,18 ha platībā ar nosaukumu “Mētriņas” 
ar zemes lietošanas mērķi 1201 – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrā-
lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produk-
tu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve.

LĒMUMS Nr.324: Par nekustamā īpašuma 

Kalna pagastā nodošanu atsavināšanai 

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Bērzlejas” 
Kalna pagastā ar kad. nr. 5666 006 0156 un kopē-
jo platību 6,8 ha. Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt darbības 
nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ierakstīšanai 
zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma novērtēšanai 
un tirgus vērtības noteikšanai Nekustamo īpašu-
mu nodot atsavināšanai un informēt īpašuma 
nomniekus par īpašuma atsavināšanu un noslēg-
to zemes nomas līgumu izbeigšanu atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajam termiņam.

LĒMUMS Nr.325: Par nekustamā īpašuma 

Kalna pagastā nodošanu atsavināšanai 

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Bērzi” Kalna pagastā ar kad.nr. 5666 004 0248, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kad.apz. 5666 
004 0198, ar kopējo platību 0,4356 ha. Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas 
nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma novēr-
tēšanai un tirgus vērtības noteikšanai. Informēt 
īpašuma nomnieku par īpašuma atsavināšanu 

un noslēgtā zemes nomas līguma izbeigšanu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam termi-
ņam.

LĒMUMS Nr.326: Par nekustamā īpašuma 

Rubenes pagastā nodošanu atsavināšanai

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils nova-
da pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Parka 
lauks” Rubenes pagastā ar kad.nr. 5682 008 0385 
ar kopējo platību 2,6 ha. Īpašuma apsaimnieko-
šanas un pakalpojuma sniegšanas nodaļai veikt 
darbības nekustamā īpašuma uzmērīšanai, ie-
rakstīšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma 
novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai. Ne-
kustamo īpašumu nodot atsavināšanai un infor-
mēt īpašuma nomnieku Intru Kurmi par īpašuma 
atsavināšanu un noslēgtā zemes nomas līguma 
izbeigšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteikta-
jam termiņam.

LĒMUMS Nr.327: Par nekustamā īpašuma 

Leimaņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā

Piešķirt nekustamā īpašuma “Ielejas” Leima-
ņu pagastā ar kad.nr.5674 005 0125, un kopējo 
platību 9,2 ha starpgabala statusu. Īpašumam 

paliek reģistrētais zemes lietošanas mērķis. Nekus-
tamo īpašumu nodot atsavināšanai. Īpašuma ap-

saimniekošanas un pakalpojuma sniegšanas 

nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma 
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novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.
LĒMUMS Nr.328: Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu Rubenes pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar kad.apz. 5682 
011 0272 ar kopējo platību 3,0 ha un zemes vie-
nība ar kad.apz. 5682 004 0219 ar kopējo platību 
2,24 ha, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Jaun-
murri” Rubenes pagastā sastāvā ar kad.nr. 5682 
002 0108, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. 
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunmurri” zemes 
vienību 3,0 ha platībā un piešķirt atdalītajai zemes 
vienībai nosaukumu “Lapas”. Atdalīt no nekusta-
mā īpašuma “Jaunmurri” zemes vienību 2,24 ha 
platībā un piešķirt atdalītajai zemes vienībai no-
saukumu “Egles”. Īpašumā “Jaunmurri” paliek pārē-
jās zemes vienības. Visām zemes vienībām paliek 
reģistrētais zemes lietošanas mērķis. Nekustamo 
īpašumu “Lapas” nodot atsavināšanai. Īpašuma 

apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegša-

nas nodaļai veikt darbības nekustamo īpašumu 
“Lapas” un “Egles” uzmērīšanai, ierakstīšanai ze-
mesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.329: Par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu Zasas pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar kad.apz. 5698 
007 0107 ar kopējo platību 2,0 ha, kas ietilpst ne-
kustamā īpašuma “Purmaļi” Zasas pagastā sastāvā, 
piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamo 
īpašumu “Purmaļi” nodot atsavināšanai. Īpašuma 

apsaimniekošanas un pakalpojuma sniegša-

nas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašu-

ma uzmērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, ne-
kustamā īpašuma novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.330: Par nekustamā īpašuma 

“Lapas” Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē

Mainīt nekustamā īpašuma “Lapas” ar. kad.
nr. 5648 004 0159, kas sastāv no 1 zemes vienī-
bas 0,2348 ha platībā, lietošanas mērķi uz 0600 
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli un no-
teikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 
2550,00. Apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.331: Par nekustamā īpašuma 

“Priedītes” Kalna pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam ne-
kustamajam īpašumam “Priedītes” Kalna pagastā 
ar kad.nr. 5666 001 0086, kas sastāv no 1 zemes 
vienības 0,0619 ha platībā ar kad.apz. 5666 001 
0134. Noteikt nekustamā īpašuma “Priedītes” izso-
les sākumcenu EUR 1420,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.332: Par nekustamā īpašuma 

“Mežzeme” Kalna pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jē-
kabpils novada pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Mežzeme” Kalna pagastā ar 
kad.nr. 5666 006 0106, kas sastāv no 1 zemes vie-
nības 5,63 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma 
izsoles sākumcenu EUR 14250,00 un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.333: Par nekustamā īpašuma 

“D/s Liesma Nr.82” Ābeļu pagastā pārdošanu 

izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam ne-
kustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.82” Ābeļu 
pagastā ar kad.nr. 5648 002 0088, kas sastāv no 1 
zemes vienības 0,17 ha platībā ar kad.apz. 5648 
002 0220. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles 

sākumcenu EUR 1940,00 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.334: Par nekustamā īpašuma 

“D/s Veselība Nr.145” Ābeļu pagastā pārdoša-

nu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jē-
kabpils novada pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “D/s Veselība Nr.145” Ābeļu 
pagastā ar kad.nr. 5648 005 0198, kas sastāv no 1 
zemes vienības 0,0552 ha platībā. Noteikt nekus-
tamā īpašuma izsoles sākumcenu EUR 2180,00 un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.335: Par nekustamā īpašuma 

“D/s Veselība Nr.131” Ābeļu pagastā pārdoša-

nu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jē-
kabpils novada pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “D/s Veselība Nr.131” Ābeļu 

pagastā ar kad.nr. 5648 005 0185, kas sastāv no 1 
zemes vienības 0,0514 ha platībā. Noteikt īpašu-
ma izsoles sākumcenu EUR 2010,00 un apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.336: Par nekustamā īpašuma 

Ābeļu pagastā novērtēšanu un tirgus vērtības 

noteikšanu

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpoju-
ma sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā 
īpašuma dzīvokļa Aldaunes iela 1A-5 Brodos, kad.
nr. 5648 900 0005, novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.337 un Nr.338: Par nekusta-

mo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

Ierakstīt nekustamos īpašumus – Lauku iela 
3-14 Zasā un dzīvokli “Vārpas”-12 Vandānos - ze-
mesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vār-
da. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojuma 
sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamo īpa-
šumu uzmērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, 
novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.

LĒMUMS Nr.339: Par nekustamā īpašuma 

Rubenes pagastā atsavināšanu un nosacītās 

cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu – dzī-
vokli “Liepu Gatve 3”-6 Slatē, kad.nr. 5682 900 
0007, Zemgales rajona tiesas Rubenes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.369 6, kas sastāv 
no dzīvokļa Nr.6, 48,1 m2 platībā, kopīpašuma 
domājamās daļas (481/6303) no būves (kad.apz. 
5682 004 0212 001) un kopīpašuma domājamās 
daļas (481/6303) no zemes (kad.apz. 5682 004 
0212), par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma nosacīto cenu EUR 1737,53. Uzdot Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļai rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpa-
šumu G.Z. un personas ģimenes locekļiem par 
apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.340: Par nekustamā īpašuma 

Ābeļu pagastā atsavināšanu un nosacītās ce-

nas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 
“Sili”-3 Lašos, kad.nr. 5648 900 0018, Zemgales ra-
jona tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalī-
jums Nr.308 3, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3, 42,3 m2 
platībā, kopīpašuma domājamās daļas (423/1905) 
no būves (kad.apz. 5648 004 0083 001), kopīpašu-
ma domājamās daļas (423/1905) no būves (kad.
apz. 5648 004 0083 002) un kopīpašuma domā-
jamās daļas (423/1905) no zemes (kd.apz. 5648 
004 0083), par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu EUR 1437,53. Uzdot Īpašu-
ma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegša-
nas nodaļai rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo 
īpašumu R.K. un personas ģimenes locekļiem par 
apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.341: Par nekustamā īpašuma 

“Liesma Nr.83 Ābeļu pagastā atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošo nekustamo “D/s Liesma Nr.83” 
Ābeļu pagastā, kad. nr. 5648 002 0089 ar kopējo 
platību 0,09 ha. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu EUR 1558,00. Uzdot Īpašuma ap-
saimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas no-
daļai rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašu-
mu A.V. par apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.342: Par īres tiesību piešķir-

šanu 

Piešķirt īres tiesības M.K. uz dzīvokli “Akme-
ņāres 3”-2 Zasas pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
54,20 m2), ar kad.apz. 5698 005 0032 001 002 uz 1 
gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Izbeigt īres tiesības M.K. uz dzīvokli “Akmeņāres 
5”-1 Zasas pagastā ar jauna līguma noslēgšanas 
dienu.

LĒMUMS Nr.343: Par īres tiesību piešķir-

šanu 

Piešķirt īres tiesības A.M. uz dzīvokli “Akme-
ņāres 5”-1 Zasas pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
44,90 m2), ar kad.apz. 5698 005 0032 009 001 uz 
1 gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā. A.M. 2 mēnešu laikā no lēmuma saņemšanas 
dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 
dzīvokli.

LĒMUMS Nr.344: Par medību tiesību 

nomu Leimaņu pagastā 

Piešķirt biedrībai Mednieku klubs “Leimaņi” 
medību tiesības uz 5 gadiem: zemes vienībā ar 
kad.apz. 5674 002 0063 14,60 ha platībā, nekusta-
majā īpašumā “Lazdukalni”, kad.nr. 5674 002 0085;

zemes vienībā ar kad.apz. 5674 004 0174 
22,30 ha platībā un zemes vienībā ar kad.apz. 
5674 003 0066 9,90 ha platībā nekustamajā īpa-
šumā “Ezermalas”, kad.nr. 5674 004 0174; zemes 
vienībā ar kad.apz. 5674 003 0017 61,60 ha platībā 
nekustamajā īpašumā “Dzelzīši”. Noteikt medību 
tiesību lietošanas maksu par visu iznomāto pla-
tību (108,40 ha) EUR 54,20 gadā bez PVN. Lūgt 
Apvienojamo pašvaldību fi nanšu komisijas sa-
skaņojumu un, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, 
organizēt Medību tiesību nodošanas līguma no-
slēgšanu. 

LĒMUMS Nr.345: Par medību tiesību 

nomu Rubenes pagastā 

Pagarināt Rubenes pagasta z/s “PŪPOLI” 
medību tiesību nomu uz 5 gadiem: zemes vie-
nībā ar kad.apz. 5682 003 0083 46,10 ha platībā 
nekustamajā īpašumā “Baltkalniņi”, zemes vienībā 
ar kad.apz. 5682 003 0090 12,10 ha platībā un ze-
mes vienībā ar kad.apz. 5682 003 0091 32,50 ha 
platībā nekustamajā īpašumā “Alužāni”, kad.nr. 
5682 003 0090; zemes vienībā ar kad.apz. 5682 
004 0222 37,40 ha platībā nekustamajā īpašumā 
“Stašupurvs”. Noteikt medību tiesību lietošanas 
maksu par kopējo iznomāto platību (128,10 ha) 
EUR 64,05 gadā bez PVN. Lūgt Apvienojamo paš-
valdību fi nanšu komisijas saskaņojumu un, pēc 
pozitīva lēmuma saņemšanas, organizēt Medību 
tiesību nodošanas līguma noslēgšanu.

LĒMUMS Nr.346: Par nedzīvojamo telpu 

nomu 
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Iznomāt biedrībai “Dzīves prasme” nedzī-
vojamās telpas kopējā platībā – 83,0 m2, “Kas-
taņi”-13, Dunavā uz 5 gadiem, lai nodrošinātu 
biedrības darbību vietējās kopienas iedzīvotāju 
interesēs. Noteikt iznomāto telpu (83,0 m2 pla-
tībā) nomas maksu EUR 10,00 gadā bez PVN. 
Noteikt nomnieka pienākumu maksāt par ko-
munālajiem un citiem pakalpojumiem. Lūgt Ap-
vienojamo pašvaldību fi nanšu komisijas saska-
ņojumu un, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, 
organizēt Medību tiesību nodošanas līguma 
noslēgšanu.

LĒMUMS Nr.347: Par zemes domājamās 

daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Nodot M.L. īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu mājai Sila iela 1 piesaistītā zemesgaba-
la (kad.apz. 5698 001 0291) dzīvoklim Nr.20 (tel-
pu grupas kad.apz. 5698 001 0291 001 020) pie-
krītošās 598/16007 domājamās daļas no ēkai 
piesaistītā zemes gabala un noslēgt vienošanos 
ar M.L. par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības.

LĒMUMS Nr.348 - Nr.350: Par mērķdotā-

cijas sadalījumu no 2020. gada 1. septembra 

līdz 2020. gada 31. decembrim

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils nova-
da pašvaldības pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. 
gada 31. decembrim EUR 255 048 un sadalīt to 
sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 100 868
2. Dignājas pamatskola 23 936
3. Rubeņu pamatskola 38 084
4. Zasas vidusskola 92 60

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils nova-
da pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un 
sešgadīgo izglītojamo apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. 
decembrim EUR 23 736 un sadalīt to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 4 240
2. Dignājas pamatskola 5 932
3. Rubeņu pamatskola 4 664
4. Zasas vidusskola 8 900

Atbalstīt sekojošu kopējo stundu skaitu 
interešu izglītības programmās: Ābeļu pamat-
skolā 14 stundas un interešu izglītības sporta 
metodiķis ar 0,1 slodzi; Dignājas pamatskolā 14 
stundas; Rubeņu pamatskolā 20 stundas; Zasas 
vidusskolā 33 stundas. Apstiprināt mērķdotāci-
ju Jēkabpils novada izglītības iestādēm interešu 
izglītības programmu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām no 2020. gada 1. septem-
bra līdz 2020. gada 31. decembrim EUR 10 972 
un sadalīt to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 2 220
2. Dignājas pamatskola 1 824
3. Rubeņu pamatskola 2 616
4. Zasas vidusskola 4 312

Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt gro-
zījumus novada izglītības iestāžu 2020.gada 
budžeta izdevumu tāmēs.

LĒMUMS Nr.351: Par grozījumiem 2019. 

gada 28. novembra Jēkabpils novada domes 

lēmumā Nr.395

Ar 2020. gada 1. oktobri izslēgt sekojošu 
amatu no Zasas vidusskolas amata vienību sa-
raksta: Skolas pārzinis (Profesijas kods - 1345 
07, slodze – 1, mēnešalgas maksimālais apmērs 
par pilnu slodzi – EUR 577) un ar 2020. gada 1. 
oktobri izveidot sekojošu amatu no Zasas vi-
dusskolas amata vienību saraksta: Saimniecības 
pārzinis (Profesijas kods - 5151 11, slodze – 1, 
mēnešalgas maksimālais apmērs par pilnu slo-
dzi – EUR 577).

LĒMUMS Nr.352: Par debitoru parādu 

norakstīšanu

Atļaut novada pašvaldības centralizētās 
grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bilances 
debitoru prasības pret A.R. par īri un komunā-
lajiem pakalpojumiem sociālās aprūpes namā 
“Mežvijas” Mežgalē EUR 298,47, samazinot iz-
veidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) 
debitoru parādiem par EUR 238,78 un EUR 
59,69, uzskaitot pārējos izdevumos; debitoru 
prasības pret P.A. par daudzdzīvokļu māju kop-
īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un 
komunālajiem pakalpojumiem ”Kļavas”- 4 Du-
navā EUR 890,70, samazinot izveidotos uzkrāju-
mus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem 
par EUR 712,56 un EUR 178,14 uzskaitot pārējos 
izdevumos.

LĒMUMS Nr.353: Par grozījumiem Dig-

nājas pagasta un Dunavas pagasta feldšer-

punktu sniegto maksas pakalpojumu cen-

rādī 

Veikt grozījumus Maksas pakalpojumu 
cenrādī Dignājas pagasta un Dunavas pagasta 
feldšerpunktos, kas apstiprināts ar 2019. gada 
28. marta Jēkabpils novada domes lēmumu 
Nr.92 “Par Dignājas un Dunavas feldšerpunktu 
sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstip-
rināšanu”, un papildināt maksas pakalpojumu 
cenrāža pirmo daļu ar 8. un 9.punktu šādā re-
dakcijā: Elektrokardiogrāfi ja ar aprakstu – 2,50 
euro; Holesterīna līmeņa analīze asinīs – 2,50 
euro. Noteiktie maksas pakalpojumi feldšer-
punktā piemērojami ar 2020. gada 1. novembri.

LĒMUMS Nr.354: Par grozījumiem sil-

tumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifā 

Ābeļu pagastā

LĒMUMS Nr.355: Par fi nansējumu Dignā-

jas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Piešķirt Dignājas evaņģēliski luteriskai 
draudzei fi nansējumu EUR 3500 Dignājas baz-
nīcas jumta remontam no līdzekļiem atbalstam 
nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā reliģis-
kajām organizācijām.

LĒMUMS Nr.356: Par aizņēmuma ņem-

šanu investīciju projekta “Autoceļa Nr.7-7 

“Upespriekulāni-Ziedi” atjaunošana Kalna 

pagastā Jēkabpils novadā” fi nansēšanai 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē par summu 
EUR 99 433,90 uz 10 gadiem ar atlikto maksāju-
mu 1 gads, ar kreditora noteikto procentu likmi 
investīciju projekta “Autoceļa Nr.7-7 Upesprieku-
lāni-Ziedi atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils 
novadā” realizēšanai. Atbilstoši projekta realizā-
cijas grafi kam aizņēmuma kopsummu sadalīt 
sekojoši:  2020. gadā EUR 29 830,17; 2021. gadā 
EUR 69 603,73. Valsts kasē ņemto aizņēmuma 
summu un procentu maksājumus Jēkabpils no-
vada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

LĒMUMS Nr.357: Par aizņēmuma ņem-

šanu investīciju projekta “Moču ielas un paš-

valdības autoceļa Nr.4-1 Rubeņi-Asare atjau-

nošana Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā” 

fi nansēšanai

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē par summu 
EUR 141 812,58 uz 10 gadiem ar atlikto maksāju-
mu 1 gads, ar kreditora noteikto procentu likmi 
investīciju projekta “Moču ielas un pašvaldības 
autoceļa Nr.4-1 Rubeņi-Asare atjaunošana Rube-
nes pagastā, Jēkabpils novadā” realizēšanai. At-
bilstoši projekta realizācijas grafi kam aizņēmu-
ma kopsummu sadalīt sekojoši: 2020. gadā EUR 
42 543,77; 2021. gadā EUR 99 268,81. Valsts kasē 
ņemto aizņēmuma summu un procentu maksā-
jumus Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

LĒMUMS Nr.358: Par Jēkabpils novada 

domes 2020. gada 29. oktobra saistošo notei-

kumu Nr.9/2020 apstiprināšanu 

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 
2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.9/2020 ”Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības 

budžetu 2020.gadam””. 
Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc 
to parakstīšanas.

LĒMUMS Nr.359: Par 

pašvaldības autoceļu uz-

turēšanu ziemas sezonā

Apstiprināt Jēkabpils 
novada pašvaldības auto-
ceļu uzturēšanas klases zie-
mas sezonai (no 2020.gada 

no 1.novembra līdz 2021. gada 31. martam).

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

Izrakstu no domes sēžu protokoliem veica 
K. Sēlis

Pagasts, kurā 
atrodas centralizētas 

siltumapgādes objekts

Siltumenerģijas 
pakalpojumu tarifs 
EUR/1 m2 (bez PVN)

Siltumenerģijas 
pakalpojumu tarifs

 EUR/1 Mwh (bez PVN)
Ābeļu pagasts
Aldaunes iela 3, 5, 7 1,55
Aldaunes iela 2 41,90
Dunavas pagasts 1,35
Zasas pagasts 1,35

Veikt grozījumus siltumenerģijas pakalpo-
jumu tarifos Jēkabpils novada pašvaldībā kas 
apstiprināti ar 2018. gada 30. augusta novada 
domes lēmumu Nr. 211, izsakot 1.punktu seko-
jošā redakcijā: 

Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts 
Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā. Lēmums stājas spēkā ar 2020. 
gada 1. novembri.
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Jauni ierobežojumi saistībā ar Covid-19
Ņemot vērā valdības 

06.11.2020. lēmumu, ka no 9. no-
vembra līdz 6. decembrim valstī 
izsludināta ārkārtējā situācija, Ve-
selības ministrija uzsver, ka šajā 
laikā būtiski ir atjaunot prasmes 
sadzīvot ar Covid-19 tā, lai izdo-
tos ierobežot Covid-19 izplatību, 
stabilizētu situāciju un būtu iespē-
jams atgriezties ierastajā dzīvē.

Atbilstoši valdības lēmumam 
no 9. novembra spēkā ir stingri 
pulcēšanās un citi ierobežojumi. 
Tie ir vērsti uz to, lai mazinātu 
iespējas cilvēkiem pulcēties da-
žādās publiskās vietās, izvērtējot 
gan esošos, gan iespējamos riskus 
infekcijas izplatībai. Svarīgi ir ma-
zināt arī privātos kontaktus ārpus 
tuvāko cilvēku loka, nepieļaujot 
infekcijas nodošanu citiem.

Veselības ministrija uzsver, ka 
nedrīkst aizmirst par piesardzības 
pasākumiem, ievērojot 2 metru 
distanci no citiem, lietojot sejas 
masku, kur tas nepieciešams, un 
citas līdz šim jau noteiktās prasī-
bas.

Šobrīd galvenais mērķis ir sta-
bilizēt situāciju, novēršot strauju 
Covid-19 izplatību. Savukārt ilgter-
miņā ir jāpanāk, lai cilvēku skaits, 
kas saslimst ar Covid-19, samazi-
nās un nonākam situācijā, kad ir 
iespējams mazināt noteiktos iero-
bežojumus. Vienlaikus ir svarīgi sa-
glabāt pieejamu veselības aprūpi, 
tai skaitā plānveida pakalpojumus.

Līdz 6. decembrim nedrīkst 
notikt publiski pasākumi klātie-
nē. Savukārt privātos pasākumos 
vienkopus drīkst pulcēties 10 
cilvēki un ne vairāk kā divas māj-
saimniecības vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka kopā 
drīkst sanākt cilvēki, kuri dzīvo divos atseviš-
ķos mājokļos, bet ne draugu grupa, kur katrs 
dzīvo citā vietā. Izņēmums ir bēres, kurās 
joprojām drīkst sapulcēties 10 piederīgie arī 
no dažādām mājsaimniecībām. Atļautas būs 
sapulces, gājieni un piketi ārā, ja tajos nav vai-
rāk par 50 cilvēkiem, lai neierobežotu tiesības 
paust savu viedokli.

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt 
pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsa-
jūtu. Tas nozīmē, ka nedarbojas naktsklubi, 
diskotēkas, akvaparki, pirtis, SPA, slidotavas, 
spēļu zāles, bērnu viesību organizēšanas vie-
tas, izklaides un atrakciju centri, batutu parki, 
kā arī bērnu rotaļu un pieskatīšanas istabas. 
Pakalpojumus nesniedz arī skaistumkop-
šanas, pīrsinga un tetovēšanas saloni. Izņē-
mums ir frizieri, kuri drīkst apkalpot klientus 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot 2 

metru distanci starp klientiem un uz vienu 
klientu nodrošinot 10 m2  kopējās telpas pla-
tības. Atvērtas apmeklētājiem ir dabas takas.

Stingras prasības ārkārtējās situācijas 
laikā ir sabiedriskās ēdināšanas vietām, pie-
mēram, kafejnīcām, restorāniem un bāriem. 
Ēdienu drīkst izsniegt tikai līdzņemšanai. Iz-
ņēmums ir ēdināšanas pakalpojumi izglītības 
iestādēs un lidostā, kā arī ēdināšana uz vietas 
darba vietā, piemēram, rūpnīcā, stingri orga-
nizējot cilvēku plūsmu. Kā norāda epidemio-
logi, aptuveni puse cilvēku, kuri ir saslimuši ar 
Covid-19, nevar pateikt, kur infi cējušies, līdz 
ar to ir ļoti būtiski mazināt iespējas pulcēties 
un tikties publiskās vietās u.tml.

Darba laika ierobežojumi noteikti kul-
tūrvietām, piemēram, muzejiem, izstādēm 
un reliģiskās darbības veikšanas vietām – tās 
darbu drīkstēs uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 
un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00. Sporta klubi 

drīkstēs strādāt līdz plkst. 22.00, lai 
novērstu cilvēku, kuri individuāli do-
das vingrot, drūzmēšanos.

Savukārt brīvdienās un svētku 
dienās tirdzniecības centros drīkst 
darboties tikai pārtikas veikali, ap-
tiekas (tai skaitā veterinārās), optikas 
veikali, zoopreču veikali, grāmatnī-
cas, preses tirdzniecības vietas, higi-
ēnas un saimniecības preču veikali, 
kā arī telekomunikācijas preču un 
pakalpojumu vietas. Šādi ierobežo-
jumi nepieciešami, lai brīvajā laikā 
cilvēki lieki nepulcētos tirdzniecības 
centros atpūtas nolūkos.

Vienlaikus ir atļauta ielu tirdz-
niecība un tirdzniecība tirgus terito-
rijā ārā, taču šeit visiem jālieto sejas 
maskas. Jebkurā tirdzniecības vietā 
jānodrošina 10 m2 uz vienu apmek-
lētāju, lai izvairītos no drūzmēšanās.

Darbu turpinās muzeji, izstā-
des, bibliotēkas un citas kultūrvietas, 
taču tajās nedrīkst notikt pasākumi. 
Šīs vietas drīkst apmeklēt individuāli 
vai kopā ar tiem, ar kuriem dzīvo vie-
nā mājsaimniecībā. Darboties drīkst 
arī baznīcas, ievērojot stingras epi-
demioloģiskās prasības.

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās 
situācijas laikā nenotiek interešu 
izglītība klātienē, amatiermākslas 
kolektīvu mēģinājumi, kā arī studijas 
augstskolās un pieaugušo tālākiz-
glītības un profesionālās pilnveides 
programmās, izņemot praktiskās no-
darbības. Nenotiek bērnu nometnes. 
Valdība lēma, ka 7.-12. klašu skolēni 
turpina mācības attālināti. Klātienē 
uz skolu iet 1.-6. klašu skolēni, dar-
bojas pirmsskolas izglītības iestādes 
un bērnu uzraudzības pakalpojumi.

Sporta jomā nedrīkst notikt pa-
sākumi, piemēram, sacensības. Tāpat kā līdz 
šim, paredzēti izņēmumi attiecībā uz starp-
tautisko un augstāko līgu sporta sacensībām. 
Sporta treniņi un nodarbības drīkst notikt 
ārpus telpām (grupā līdz 10 cilvēkiem, ne-
skaitot treneri) vai attālināti. Klātienē drīkst 
sportot individuāli, kā arī notikt individuālas 
nodarbības (viens pret viens ar treneri), spor-
ta klubiem uz vienu apmeklētāju nodrošinot 
ne mazāk kā 10 m2 publiski pieejamās telpas.

Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas mēr-
ķis ir samazināt cilvēku plūsmu un iespējas vī-
rusam izplatīties, atbildīgi jārīkojas darba de-
vējiem. To pienākums ir nodrošināt attālinātā 
darba iespējas, ja to pieļauj darba specifi ka 
un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi 
veikt savus darba pienākumus.

Konkrētas prasības noteiktas, organi-
zējot arī tiesvedības procesu un bāriņtiesu 
darbu, specifi ski nosacījumi ir ieslodzījumu 
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vietām. Tāpat stingrāki ierobežojumi ir sociālās aprūpes centriem, lai no infekcijas riska 
pasargātu to darbiniekus un iemītniekus.

Papildus pieņemtajiem ierobežojumiem, Slimību profi lakses un kontroles centrs no-
teicis, ka par valstīm ar augstu saslimstību ir uzskatāmas valstis ar kumulatīvo 14 dienu 
saslimstības rādītāju virs 50 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Līdz ar to perso-
nām, kuras iebrauc Latvijā no valstīm ar augstāku saslimstības rādītāju par 50, ir jāievēro 
10 dienu pažizolācija. Valstu saraksts pieejams SPKC mājaslapā www.spkc.gov.lv .

Veselības ministrija

Jēkabpils novada pašvaldība (Reģ.
Nr.90009116789) meklē farmaceitu – aptie-
kas vadītāju darbam SIA “Rubenes aptieka”, 
adrese: “Zelta sietiņš”, Rubenes pag., Jēkab-
pils 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 
30. novembrim (ieskaitot), sūtīt uz e-pastu: 
novads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jē-
kabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Par citiem darba nosacījumiem intere-
sēties pie Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektores pa tālruni 25617172.

Jēkabpils novada pašvaldība

VAKANCE: Farmaceits-aptiekas vadītājs 
SIA “Rubenes aptieka”
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Līdz 12. novembrim 
aicina balsot par ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabied-
rības integrācijas fonda rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu 
un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas 
šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm 
ar bērniem un piemērotas vides nodrošinā-
šanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim 
aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un 
izteikt savu viedokli www.vietagimenei.lv. 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānoša-
nas reģionu pašvaldību grupās, piešķirot 
nominācijas “Ģimenei draudzīgākā pašvaldī-
ba 2020”, galveno balvu saņems nominants 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 
2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija 
varēs noteikt papildu nominācijas. Kopējais 
konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, 
kas tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta 
pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai 
pašvaldībās.

“Balsojums un iedzīvotāju individuālās 
atsauksmes ir lielisks veids, kā novērtēt paš-
valdību darbu un vienlaikus arī aktualizēt 
problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt sa-
vās dzīvesvietās. Aicinām iesaistīties un palī-
dzēt pašvaldībām kļūt vēl draudzīgākām un 
veidot ģimenēm ar bērniem pievilcīgu vidi,“ 
rosina Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas 
fonda sekretariāta direktore.

“Ikvienai mammai un tētim rūp, lai 
viņu bērni augtu ģimenei draudzīgā vidē. 
Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, kļūtu arvien 
labāka, ir jādalās savos stāstos un pieredzē. 
Un arī jāslavē – lai pašvaldības visā Latvijā 
var iedvesmoties un aizgūt idejas no citiem 
labajiem piemēriem,” stāsta Inga Akmenti-
ņa-Smildziņa, vecāku organizācijas Mamma-
muntetiem.lv vadītāja, konkursa vērtēšanas 
komisijas locekle.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā 
vērtējumu veido četras daļas – administratī-
vo datu vērtējums, dzimstības un migrācijas 
saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums 
un pašvaldību iesaiste konkursa informa-
tīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks 
novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pa-
sākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas 
vides nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, 
kārtā vērtēšanas komisija vizītēs iepazīsies 
ar 10 fi nālistēm – visaugstāko novērtējumu 
saņēmušajām pašvaldībām (ar divām katrā 
plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

Konkurss “Ģimenei draudzīga pašvaldī-
ba” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasā-
kumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas 
fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvi-
jas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes 
karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

Sabiedrības integrācijas fonds

Paredzēts, ka līdz š.g. 20. novembrim pašvaldības nodrošinās bezmaksas higiēnisko mas-
ku izsniegšanu saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, 
krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. To nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pār-
valdības likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana daudzās publiskās 
vietās ir obligāta.

Saskaņā ar publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju šobrīd Latvijā ir 25 017 iedzīvo-
tāji ar trūcīgas personas statusu un 36 867 ar maznodrošinātas personas statusu. Savukārt 6 
864 cilvēki uzturas naktspatversmēs vai patversmēs, 17 239 – saņem aprūpes mājās pakal-
pojumus un 22 267 iedzīvotāji saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru 
pakalpojumus.

Minētās iedzīvotāju grupas tuvākajā laikā bezmaksas higiēniskās maskas varēs saņemt 
saskaņā ar katrā konkrētā pašvaldībā noteikto kārtību. Maskas būs vairākkārtēji lietojamas, 
ievērojot noteiktās kopšanas prasības.

Labklājības ministrija

Par higiēnisko masku 
nodrošināšanu trūcīgajiem un 
maznodrošinātajiem
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Katru gadu kopš novada 
izveidošanas pirmsākumiem 
Jēkabpils novadā tiek rīkota 
pagastu sakoptības skate, lai 
aktivizētu Jēkabpils novada 
iestādes, uzņēmējus, sabied-
riskās organizācijas un iedzī-
votājus teritorijas sakopšanā, 
iepazītu iedzīvotāju gaumi un 
izdomu, kā arī izceltu labos 
piemērus. 

Šogad sakoptības skate 
Jēkabpils novadā tika rīko-
ta 3 kārtās. Pirmajā kārtā no 
1. līdz 19. jūnijam pagastu 
pārvaldes sadarbībā ar lauku 
attīstības konsultantu iesnie-
dza skates komisijai savus 
pretendentus. Tika izveidots 
apskatāmo objektu saraksts, 
maršruts un apskates grafi ks. 
Tālāk sekoja skates otrā un 
svarīgākā kārta, kas notika 7. 
un 9. jūlijā. Skatē tika vērtēts 
pēdējo gadu paveiktais, fi -
nanšu līdzekļu piesaiste, pašu 
ieguldījums, veikto darbu 
ilgtspēja, estētiskums, vides 
un ainavas saglabāšana, ino-
vācijas, radošums. Komisijā 
darbojās: Jēkabpils novada 
pašvaldības Domes deputā-
te Ieva Jase, izpilddirektore 
Gunta Dimitrijeva, informā-
cijas un sabiedrisko attiecību 
speciālists Kaspars Sēlis, lau-
ku attīstības konsultante Ieva 
Auziņa un teritoriālās plāno-
šanas speciāliste Gunda Cērmūkša.

Pirmajā dienā, 7. jūlijā skates 
komisija darbu sāka Ābeļu pagas-
tā. Brodu ciemā pie pagasta pār-
valdes joprojām sārto rožu dārzs, 
nozāģēts iepriekš aizlūzušais koks, 
vienotā stilā iekārtots pirmsskolas 
izglītības iestādes rotaļu laukums. 
Pie Ābeļu tautas nama Kultūras 
pārvaldes sarūpētajiem gaismas 
lukturiem atrasts jauns pielietojums – vasaras 
sezonā tajos izvietoti puķupodi. Pie daudzdzī-
vokļu mājas Aldaunes iela 1, kurā visi dzīvokļi 
nu ir privatizēti, īpašnieki ļoti gaumīgi sākuši 
ierīkot puķudobes, pat vairākos līmeņos. Viss 
rūpīgi izravēts. Sakoptas koplietošanas telpas. 
Privātmājā Ozolu iela 13 Brodos viesus sagai-
da akmensdārzs ar skujeņiem, pie šķūnīša ap-
skatei izlikta seno darbarīku kolekcija, un aiz 
mājas iekārtots kluss atpūtas stūrītis – nojume 
ar atpūtas krēsliem, dekorēta ar dažādām pu-
ķēm podiņos un līdzās pāri jumtiņam augo-
šiem vīnogu ķekariem. Pie Ābeļu pamatsko-
las, vietā, kur skolēni bija ieraduši iet uz skolu 
pāri zālājam, izveidota jauna, bruģēta taka un 
novietots akmens, uz kura paredzēts uzstādīt 
skolas 180. jubilejai veltītu piemiņas plāksni. 

Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2020

Biedribas „Akācija Plus" amatu māja „Rūķīši", Leimaņu pagasts.

ZS „Ritausmas", 

Dunavas pagasts.

ZS „Dzilnas", 

Ābeļu  pagasts. 

„Gravas", Rubeņu muižā, Rubenes pagasts.

Līdzās izbūvēts 
jauns, asfaltēts 
a u t o m a š ī n u 
s t ā v l a u k u m s . 
Viensētā „Jaunsī-
ļi”, par spīti grūti 
apstrādājamai, ar dolomītu un mālu bagātai 
augsnei, iekopts ļoti plašs un rozēm bagāts 
pagalms. Speciāli atvesta melnzeme. Visas 
ēkas rotātas ar nokarenajiem puķupodiem. 
Kādreizējā kūtiņa kļuvusi daudzfunkcionāla – 
tajā ierīkota klētiņa, pirts, malkas šķūnītis un 
arī dzīvojamās telpas. Mastā plīvo Latvijas ka-
rogs un zem ozola paslēpušās koka sēnes. Arī 
īpašumā „Kodoli”, par spīti dolomītam, ierīko-
tas vairākas, kā ar cirkuli un lineālu nomērītas 
puķu dobes, perfekti izpļauts pagalms, katra 

dobe izravēta līdz pēdējai nezālītei. 
Visapkārt mājai stratēģiski izvieto-
ti lielāki vai mazāki puķupodi. Tapis 
hortenziju dzīvžogs. Kā pārsteigumi 
viesiem saimnieki sarūpējuši arī aus-
trumu zemēs iecīnīto tandīru – trauku, 
kurā ļoti kvalitatīvi var pagatavot šaš-
liku. Zemnieku saimniecībā „Dzilnas” 
palielināts stropu skaits, tiek uzturētas 
70 bišu saimes. Tiek iegūts kvalitatīvs 
dažādu ziedu medus, ziedputekšņi. 
Vasks tiek kausēts gan saules gais-
mā, gan iegādāta speciāla elektriskā 
kausētava. Saimniecība uzņem bērnu 
nometnes, aktīvi piedalās novada tū-
risma rīkotajos pasākumos un popula-
rizē preču zīmi „Sēlijas marka”.

Kalna pagastā, Dubultu ciemā 
joprojām turpinās parka sakopšanas 
darbi, izaugušas arī Latvijas simtga-
des jubilejā stādītās rozes pie Kalna 
kultūras nama. Šeit arī parasti izvietoti 
svētkiem atbilstoši vides objekti. Pērn 
veikta dubultā virsmas apstrāde Du-
bultu ciema ceļam Akoti – Magones. 
Piemājas saimniecībā „Jaunvagulāni” 
skaisti kuplo ziemas un vasaras kvie-
šu un rapša sējumi 60 ha platībā, tiek 
audzēti gaļas lopi. Pati mājas teritorija 
sakopta, tiek rakti jauni zivju dīķi. Ap-
dzīvotā vieta Sila Ūdenāni, kas sastāv 
no mājām „Silavas”, „Saulgoži” un „Po-
racīruļi” priecē ar savu sēlisko ainavu 
un mieru. Pie mājām kupli ozoli, da-

žām ēkām vēl daļēji saglabājies kādreizējais 
20. gs. sākuma izskats. Kaimiņi ļoti labi sadzī-

vo – vairāki pagalmi 
saplūduši vienā lielā, 
iekoptas vairākas 
puķu dobes. Patīka-
mi redzēt arī siena 
gubiņas, kas nu ir 
liels retums. „Poracī-
ruļiem” pie iebrauca-
mā ceļa uzstādīta ļoti 
gaumīga zīme.

Leimaņu pagas-
tā biedrība „Akācija 
Plus” turpina amatu 
mājas „Rūķīši” ie-
kopšanas darbus. 
Kādreizējā nolaistā 

veikala ēka pamazām 
pārtop par daudz-

funkcionālu biedrības centru. Viss tiek darīts 
pašu spēkiem – biedrības dāmas pašas par 
saviem līdzekļiem veic remontus, piesaista 
palīgus un raksta projektus papildus līdzekļu 
piesaistei. Pērn iekārtota aušanas istaba ar 3 
stellēm, novadpētniecības istaba par pagasta 
vēsturi un maizes cepšanas istaba. Šogad top 
saimes istaba, pirmās brīvvalsts laika dzīvoja-
mā istaba un seno J.Pormaļa tirgotavas preču 
izstāžu telpa. Ēkas apkārtnē izzāģēti vecie un 
bīstamie koki, pamazām tiek ierīkotas jaunas 
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puķudobes. Biedrība aktīvi iesaistās nova-
da pasākumos, uzņem tūristu un apmāca 
interesentus aušanas un maizes cepšanas 
prasmēs. Kempingā „Kalnāres” Mežgalē 
uzcelts apkurināms viesu nams ar banketu 
zāli, saunu un dušu, uzcelti jauni kempinga 
namiņi. Piestrādāts arī pie apkārtnes labie-
kārtošanas – nopļauta zāle, jaunas ugunskura 
vietas, soliņi, nojumes un āra tualetes. Arī šeit 
saimnieki ir ļoti atsaucīgi un labprāt iesaistās 
dažādos tūrisma pasākumos.

9. jūlijā skates komisija viesojās Dignājas, 
Dunavas, Rubenes un Zasas pagastos. Dignā-
jas pagastā zemnieku saimniecībā „Cielavas” 
50 ha tiek audzēti dārzeņi, pie-
lietojot integrētās audzēšanas 
metodes. Ik gadu tiek moderni-
zēta ražošana, iegādāti jauni pa-
matlīdzekļi un tehnika. Piegādā 
dārzeņus apkārtnē esošajām ies-
tādēm, arī lopkopības saimniecī-
bām. Pie dzīvojamās ēkas izvei-
dots bruģēts piebraucamais ceļš, 
tā vidu lepni plīvo Latvijas karogs 
un puķu taka ved līdz nama dur-
vīm. Vecā kūtiņa pārtapusi par 
garāžu. Meža ielokā uzcelta pir-
tiņa ar atpūtas telpu. Vandānu 
ciemā demontēts vecais ūdens-
tornis un grausti, sakoptas ielas, 
izpļautas vairākas 
aizaugušās terito-
rijās. Pagasta pār-
valdnieks ieguldījis 
daudz personīgā 
darba, rūpējoties 
par apstādījumiem 
gan pie pagasta 
pārvaldes, gan pie 
„Zariņu” ēkas. Dig-
nājas skolas parkā 
atjaunota estrāde 
un soliņi, sakopti 
apstādījumi. Vien-
sētā „Valterāni” 
iekoptas plašas skujeņu dobes un izveidota 
skaista ieeja pagrabā ar jumtiņu un puķu po-
diem. Izcirsti krūmi un izkopta pieeja pie Dau-

gavas. Nedaudz augstāk kalnā pretī Daugavai 
iekopts skaists mazdārziņš, tiek atjaunota 
vecā lauku pirtiņa, izveidota atsevišķa vasaras 
virtuve. Viensētā „Druvas” pārmaiņas piedzī-
vojusi aka – nu pagalma vidū slejas pavisam 
jauns, koka korpuss ar ratu riteni, kas uzreiz 
piesaista uzmanību. Izveidota ķeizarkroņu 

ceļa malā labi izceļas un pa-
manāma jau pa gabalu. Vien-
sētā “Mētras” apmeklētājus 
priecē plašas, rūpīgi ravētas 
puķudobes, paveras skaists 
skats uz dīķi un tālumā esošo 

Daugavu, līdzās pie šķūnīša izveidota nojume, 
kurā rūpīgi sakrauta malka.

Dunavas pagastā, Sudrabkalnā biedrības 
„Pavadiņa” sievas kopš februāra ievākušās paš-
valdības izremontētā dzīvoklī „Bērzi”-7. Pama-
zām sagādātas dažādas mēbeles. Biedrība cer, 
ka nākotnē šeit varētu notikt kādas lekcijas 
vai sanāksmes. Ikdienā tiek austi grīdceliņi un 
tautiskās jostas, adītas cepures, šalles, cimdi, 
zeķes, dažādi dekori. Zemnieku saimniecībā 

“Rītausmas” tiek audzēti graudaugi 
140 ha liela platībā. Saimnieki pašu 
spēkiem Dunavā atjaunojuši veikalu, 
izbruģējuši celiņu. Dunavieši par vei-
kalu ir sajūsmā, jo šeit pieejams itin 
viss, kas lauku cilvēkam vajadzīgs, lai 
nebūtu jābrauc iepirkties uz pilsē-
tu. Ir arī banketa zāle. Saimniecības 
dzīvojamā māja, kā vienmēr, viena 
no sakoptākajām Dunavā. Plaši ap-
stādījumi, ūdensrozēm bagāts dīķis, 

vienmēr pļauts 
zāliens. Arī pats 
Dunavas ciems 
vienmēr ir sakopts 
– pļauta zāle, ravē-
tas dobes. Ciema 
teritorijā izvietoti 
milzīgi puķupodi 
vienotā stilā, un sa-
zaļojuši simtgadei 
par godu veidotie 
apstādījumi. Inte-
resants risinājums 
ir no krusteniski 
sakrautām īsām 

koka brusiņām veidoti statīvi puķu podiem. 
Tadenavā nopļauta zāle gan atpūtas vietā „Pie 
Eglainītes”, gan arī pie Raiņa muzeja.

Rubenes pagastā Rubeņu centrs arī labi 
sakopts – gan pamatskolas teritorija, gan cen-
trālais laukums un pagasta pārvaldes apkār-
tne. Notiek gatavošanās Moču ielas remont-

ZS „Austrumi", 

Rubenes pagasts.

„Jaunsīļi", Ābeļu pagasts.

„Sila Ūdenāni", Kalna pagasts.

„Kodoli", Ābeļu pagasts.

„Galdnieki", Zasas pagasts.

Vandāni, Dignājas pagasts.

aleja ar sīkākām puķītēm starp tiem. Smuki ie-
kārtots volejbola laukums ar tīklu un pat ska-
tītāju soliņiem. Nesen pārkrāsotā mājas zīme 
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darbiem. Saplaukušas puķes pie Z/S „Kalnieši” 
veikala. Skaists veikala interjers, kurā patīkami 
uzturēties, padzert kafi ju, ar atpūtas stūrīti, no 
kura paveras skaists skats uz ciema skvēru. 
Saimnieki, papildus preču tirdzniecībai, pro-
jekta ietvaros iegādājušies pārvietojamo pirti 
un uzsākuši tās nomu. Tā saucamajā Rubeņu 
muižā – „Gravas”, „Agrāri”, „Aptieka” – īpašnie-
ki kopīgi apsaimnieko vienu lielu pagalmu. 
Visas dobītes rūpīgi izravētas. Viens saimnieks 
vairāk rūpējas par augļudārzu, cits par rozēm 
un meža zemenītēm, kas amizanti saaudzē-
tas starp lieveņa spraugām. Kāds apsaimnie-
ko lapenīti, cits atkal dārza kamīnu. Patīkami 
redzēt šādu sadarbību starp iedzīvotājiem. 
Neparasts vides objekts ir no salmiem dari-
nātie eži, uz kuru mugurām sastādītas puķes. 
Rubeņu parkā acīmredzamas pārmaiņas – ar 
jaunās dārznieces palīdzību izveidota sajūtu 
taka, atjaunotas vairākas dobes un Mīlestības 
kalniņš, kurā paslēpušies akmeņi sirds formā, 
dīķī iestādītas rozā ūdensrozes. Atjaunots arī 
estrādes laukums un paplašināts skatītāju 
solu izkārtojums, tapusi jauna rūķu māja un 
atjaunots rūķu ciems, kā arī izveidota aleja ar 
vēsturiskiem estrādes foto. Zemnieku saim-

niecībā „Austrumi” iepriekš nodarbojās ar lop-
kopību, šobrīd 380 ha platībā tiek audzētas 
pupas, auzas un kvieši. Īstenoti arī projekti. 
Saimnieki sakopuši dzīvojamo teritoriju un 
pamazām ceļ jaunu māju. Nopļauts zāliens, 
iekoptas skaistas, plašas puķu dobes un arī at-
pūtas stūrītis ar šūpolēm. Papildus zemnieku 
saimniecībai saimniece izgatavo fl īsa mīļlieti-
ņas un sedziņas mazuļiem.

Zasas pagastā, Liepās starp daudzdzīvok-
ļu māju „Liepas 3” un veikalu iekopts skaists 
puķu un akmens dārzs. Dobītes rūpīgi izra-
vētas. Arī ap pašu daudzdzīvokļu māju kupli 
apstādījumi. Otrā pagalma pusē mazdārziņš. 
Zasas ciemā pie viensētas „Birztalas” uzlieta 
skaista koka sēta, pagalms rūpīgi izpļauts, 
mājas logu rūtis rotā puķupodi. Koku ēnā ie-
rīkots atpūtas stūrītis. Pretī paveras viensēta 
„Galdnieki”, kas piedzīvojis lielas pārmaiņas. 
Labiekārtots pagalms, māja un pagraba ieeja 
apšūta ar guļbaļķus imitējošiem dēlīšiem, iz-
būvēta veranda. Pagalmā uzstādītas šūpoles 
un mazas koka vējdzirnavas. Visos ēku un pa-
galma elementos ieturēts vienots stils, kas kas 
rada patīkamu atmosfēru un liek izcelties uz 
apkārtnes fona. Starp abām viensētām izvei-

dota lapenīte, kur kaimiņiem satikties.
Vasaras beigās notika skates trešā kārta, 

8. septembrī vēlreiz aplūkojot novada teritori-
ju un vērtējot sakoptību ilgtermiņā. Tas šogad 
ļoti palīdzēja skates komisijai noteikt sakop-
tāko ciemu, jo pēc otrās kārtas vēl īsti nebija 
konkrēta līdera. Vislielākās pārmaiņas šajā lai-
kā piedzīvoja Vandānu ciems.

Jauna nominācija šogad bija „Skaistākā 
mājas vizītkarte”. Ikviens līdz 31. augustam 
varēja iesniegt bildi ar kādu novada vietu, 
un Facebook lietotāji novada jauniešu lapā 
varēja balsot par sev tīkamāko līdz 15. sep-
tembrim. Nominācijai tika pieteikti: „Vāverie-
ši”, „Jaunsīļi”, biedrība „Ūdenszīmes”, „Druvas”, 
Kaldabruņas centrs, „Līgotņi”, „Valterāni”, „Po-
racīruļi”, „Vīnogas”, „Sarmas”. Rezultātā lielāko 
Facebook lietotāju simpātiju ieguva īpašums 
“Jaunsīļi”.

Paldies iedzīvotājiem un iestāžu darbi-
niekiem par atsaucību un ieguldīto darbu 
novada sakoptības veicināšanā. Lepojamies 
ar Jūsu čaklumu un izdomu; lai paveiktais ie-
dvesmo arī citus!

Jēkabpils novada pašvaldība
K. Sēļa foto

Paveiktie darbi pagastu pārvaldēs
Dunavas pagastā…

Starptautiska projekta ietvaros, vides 
ārkārtas situāciju radīto zaudējumu un seku 
mazināšanai, tika iegādāts pārvietojams 
plosts, laivas motors plostam un novembrī 
tiks piegādāts arī ģenerators. Pārvietojamais 
plosts uz ziemas periodu ir izvilkts no Dauga-
vas ieziemošanai.

Ar 15. oktobri ir uzsākta daudzdzīvokļu 
māju apkure un tika piegādāta malka visai 
apkures sezonai.

Leimaņu pagastā…

Pabeigts kosmētiskais remonts pagasta 
pārvaldes katlu mājā. Nomainīta elektroinsta-
lācija, uzlikts dūmu nosūcējs, nokrāsoti griesti 
un sienas. Leimaņu ciemā uzsākti āra apgais-
mojuma ierīkošanas darbi.

 Rubenes pagastā…

Septembra sākumā tika noslēgts līgums 
ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Koka 
ēka” par Rubeņu kapu ieejas vārtu, ar skulp-
turāliem tēliem konservācijas 2 restaurācijas 
darbiem (I kārtu), darbi  ir pabeigti. Kapu vār-
tiem ir uzlikts jauns jumta segums, kas no-
drošinās ūdens novadīšanu, kā arī atjaunots 

krusts ar pārējiem elementiem, nākošajā gadā 
plānojam darbu (2. kārtu).

Oktobra mēnesī saimnieciskās darbības 
veicējs Andris Duļbinskis veica pašvaldības 
dzīvojamo māju un publisko ēku dūmvadu 
un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu.

Ir noslēgts līgums ar Asares pagasta J. 
Pudāna zemnieku saimniecību „Priedītes” par 
Slates pagastmājas saimniecības ēkas gala 
sienas remontu un jumta demontāžu, darbi 
jāpaveic līdz 9. novembrim.

Ir noslēgts līgums ar Sabiedrība ar ie-
robežotu atbildību „MIKOR”, par Moču ielas 
un ceļa Nr. 4-1 „Rubeņi-Asare” atjaunošanu. 
Līguma summa par šajā līgumā noteikto 
būvdarbu izpildi, ko pašvaldība samaksā būv-
uzņēmējam, ir EUR 167’429,26. Pievienotās 
vērtības nodoklis 21% piemērojams saskaņā 
ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.
pantu. 

Būvuzņēmējam 30% no paredzētajiem 
būvdarbiem jāizpilda 2020. gada ietvaros, 
pārējie 70% no paredzētajiem būvdarbiem jā-
izpilda un objekts jānodod ekspluatācijā līdz 
2021. gada 28. maijam.

Ir noslēgts līgums ar Sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību „RG Solutions” par uguns-
grēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēmas ierīkošanu Rubenes kultūras namā 
un Kalna kultūras namā, darbi jāveic līdz 8. 
decembrim.

Ir noslēgts līgums ar Sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību „Skaisto Dārzu Darbnīca”, 
par teritorijas labiekārtošanas skiču projekta 
izstrādi nekustamajā īpašumā ar adresi „Zel-
ta sietiņš”. Teritorijas labiekārtošanas skiču 
projekts sastāv no grafi skiem zīmējumiem uz 
topogrāfi skā plāna, kas attēlo teritorijas plā-
nojumu (ceļi, celiņi, laukumi, vides elementi, 
apstādījumu koncepcija, atbilstoši vietai, aps-
tākļiem un mērķim).

Zasas pagastā…

Turpinās darbi pie daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas. Izgatavots un uzstādīts til-
tiņš Zasas muižas parkā – vecajā daļā. Uzsākti 
grāvju atjaunošanas darbi Zasas parka.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem, 
izskatot un aizpildot izsūtītās anketas par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanu 
un apsaimniekošanu, jo no Jūsu sniegtajām 
atbildēm būs atkarīgi nākošā gada plānotie 
darbi.

Saudzēsim sevi, būsim atbildīgi un ievē-
rosim valstī noteiktās prasības!

Informāciju sgatavoja pagastu pārvaldes



2020. gada 10. novembris 15NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības 
un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo seku mazināšanai

Valdība apstiprinājusi Zemkopības mi-
nistrijas sagatavotos grozījumus ,,Kārtība, 
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts 
atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Co-
vid-19 izplatības negatīvo ietekmi''.

Arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas 
Latvijā turpinās Covid-19 negatīvā ietekme 
lauksaimniecības un pārtikas nozarē, izraisot 
fi nanšu grūtības un dzīvotspējas apdraudē-
jumu ne tikai atbalsta pasākumos sākotnēji 
ietvertajiem ražotājiem, bet arī citiem ražo-
tājiem.

Piena sektorā lauksaimniekiem turpi-
nāja samazināties ieņēmumi, tādējādi gro-
zījumi noteikumos paredz piešķirt atbalstu 

piena ražotājiem (par slaucamām govīm) 
arī par jūlija-septembra periodu, ja nozares 
ražotāju ieņēmumi šajā laikā bijuši vismaz 
par 5 procentiem zemāki nekā šādā periodā 
iepriekšējos trīs gados vidēji. Finansējumu 
šim atbalstam par slaucamām govīm jūlijā-
septembrī nodrošinās, pārdalot citos pasā-
kumos neizlietotos līdzekļus.

Noteikumu grozījumi paredz atbalstu 
par visiem atbalsttiesīgajiem liellopiem (ga-
ļas šķirņu un šādu šķirņu krustojumā iegū-
tiem liellopiem un piena šķirņu vai piena-ga-
ļas šķirņu krustojumā iegūtiem vīriešu kārtas 
liellopiem) vecumā no sešiem mēnešiem, kas 
tika realizēti no šā gada aprīļa līdz septem-

brim, kā arī atbalstu par sivēnmātēm periodā 
no šā gada aprīļa līdz jūnijam.

Savukārt pārējām lauksaimniecības un 
pārtikas jomām tiek samazināts apgrozījuma 
samazinājuma slieksnis no 25 uz 15 procen-
tiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumi varēs pie-
teikties atbalstam, ja to neto apgrozījums ir 
samazinājies par vairāk nekā 15 procentiem.

Grozījumi paredz arī atsevišķas precizē-
joša rakstura izmaiņas.

MK noteikumi stāsies spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas ofi ciālajā izdevu-
mā ,,Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja 
Zemkopības ministrija

Informatīvā stenda uzstāde Lašos
Braucot pa mūsu novadu gar 

Daugavu (ceļš Jēkabpils-Laši-Van-
dāni), viens no pirmajiem ciemiem, 
ko apmeklē mūsu viesi, ir Ābeļu 
pagasta ciems Laši. Diemžēl Lašos 
uzstādītā informatīvā karte bija 
morāli un fi ziski novecojusi, tāpēc 
uzrunājot vietējos Ābeļu pagasta 
iedzīvotājus, kā arī pagasta pārval-
di biedrība ,,EKO Selonia” nolēma 
piedalīties Jēkabpils novada paš-
valdības izsludinātajā NVO iniciatī-
vu konkursā par jauna stenda izvei-
di. Projekta ietvaros tika izgatavots 
stends ar pastāvīgo informāciju, 
kurā attēlota Jēkabpils novada kar-
te ar tūrisma objektiem, piemēram, 

20. oktobrī ar pasākumu Za-
sas kultūras namā noslēdzies NVO 
projekts „Padzeries no stāstu krū-
zes!”. Projekta fi nansētājs ir Jēkab-
pils novada pašvaldība (700 eiro), 
biedrības „Sēļu pūrs” līdzfi nansē-
jums (212 eiro).

Projekta rezultātā tika izgata-
votas 130 stāstu krūzes, ekspozī-
cijas stends un uzmanības spēle 
„Sēlijas prasmju muzejā”.

Katrs projekta dalībnieks sa-
ņēma savu veidoto krūzi, par ko 
autora acīs bija manāms neviltots 
prieks. Biedrība „Sēļu pūrs” savā 
prezentācijā klātesošos iepazīsti-
nāja ar katra darba ideju un autora 
redzējumu par Zasas leģendām.

Novada pašvaldības iestādes: Zasas 
kultūras nams, Zasas vidusskola, „Sēlijas 
prasmju muzejs”, A/C „Rūme” un Zasas pa-
gasta pārvalde, kā dāvinājumu saņēma 

Noslēdzies projekts „Padzeries no stāstu krūzes!”
vēstures izpēti, kas veicina kul-
tūrvēsturiskā mantojuma ap-
zināšanos un lokālpatriotismu, 
sekmēja sadarbību starp NVO 
un pašvaldības iestādēm. Pro-
jekts palīdzēs popularizēt Zasas 
pagasta tēlu, izmantojot kultūr-
vēsturisko mantojumu kā tūris-
ma veicināšanas un atpazīstamī-
bas rīku.

Jau tagad ir skaidrs, ka tur-
pināsim izpētīt vietējo stāstu 
materiālu un paplašināt jau eso-
šo kolekciju ar jauniem darbiem.

Biedrība „Sēļu pūrs” aicina 
visus uz muzeju aplūkot stāstu 
krūzes. Pateicamies visiem pro-
jektā iesaistītajiem un ceram uz 

turpmāku sadarbību un jauniem projek-
tiem!

„Sēļu pūrs"

Jāņa Akuratera dzimtās mājas, 
Kaupres pilskalns, aktīvās atpū-
tas iespējām, pieejas vietām pie 
Daugavas un citu informāciju, kā 
arī stendā ir paredzēta vieta, kur 
izvietot aktualitātes – plakātus 
par pasākumiem, sludinājumus 
utt. Biedrība arī iepriekš realizē-
jusi infrastruktūras labiekārtoša-
nas projektus un, ja vien idejas 
un atbalsts neapsīks, turpinās 
padarīt mūsu novadu pašiem un 
mūsu viesiem skaistāku. 

Biedrības „EKO Selonia” 
dibinātāja

Baiba Navenicka

krūžu kolekciju. Iestāžu vadītāji izteica pa-
teicību bērniem, kuri ar savām orģinālajām 
idejām piedalījās projektā.

Šis projekts skolēnu vidū aktualizēja 
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Sociālais dienests 
aicina sazināties 
attālināti

10. klases iesvētības 

9. oktobrī Zasas vidusskolā norisinājās tradicionālais 10. klases iesvētību pasākums, ko 
organizēja 11. klase, kuri šogad bija pārvērtušies par „infektologu” komandu.

Uzdevumi bija dažādi: Ekstrēmo pārvērtību salons, kurā skolēni tika saposti atbilstoši 
„jaunākajām modes tendencēm”; IQ pārbaude kopā ar veselības uzlabošanas un profi lakses 
pasākumiem; uzdevums, kurā desmitajiem pie kājām tika piesietas plastmasas limonādes 
pudeles un pārvietojoties bija jārada pēc iespējas mazāka skaņa, tādējādi liekot aizdomāties 
par ikdienas straujo dzīves ritumu un steigu; darbs pāros rakstītprasmes un sadarbības 
kompetenču noteikšanai; ritma izjūtas pārbaude, lai atrastu piemērotus kandidātus viduss-
kolas deju kolektīvam un komandas darba prasmju pārbaude.

Tad jau jaunieši bija gatavi arī vidusskolēna zvēresta nodošanai. Zvērests tika apliecināts 
ar parakstiem, un desmitie bija uzņemti vidusskolēnu pulkā!

Oktobra notikumi Zasas vidusskolā

Latvijas skolēnu rudens krosa staf-

etes 

2. oktobrī Zasas vidusskolas ātrākie 
skrējēji devās uz Preiļiem, lai piedalītos 
Latvijas skolēnu rudens krosa stafešu 
sacensībās – Zita no 3. klases, Diāna, Mārtiņš 
un Alekss no 5. klases, un vidējā grupā Gun-
tars no 6. klases, Marta, Kristiāna un Mārcis 
no 7. klases. Abas Zasas skolas komandas 
ieguva 3.  vietu Latvijā. Malači! 

Futbola sacensības Jēkabpilī 

8. oktobrī mūsu skolas futbolisti devās 
uz skolēnu sporta spēļu futbola sacensībām 
Jēkabpilī 2008. – 2012. un 2004. – 2007. 
gadā dzimušajiem zēniem. 5. – 6. klašu ko-
manda ieguva 3. vietu, 8. – 9. klašu koman-
da – 2. vietu. Malači!

Akcija „Labie darbi” 

No 5. līdz 9. oktobrim arī Zasas 
vidusskolā norisinājās Labo darbu nedēļa. 
Katras klases skolēni atrada kādu labu 
darbu, ko paveikt. 1. un 4. klases skolēni 
kopīgi sanesa garšīgas un noderīgas lietas, 
ko varētu izmantot mūsu skolas internātā 
dzīvojošie bērni. 2. klases skolēni palīdzēja 
salasīt ābolus „Nyx&Iris” saimniecības zir-
giem. 3. klases skolēni rakstīja Pateicības 
vēstuli saviem vecākiem. 5., 8. un 9. klases 
skolēni palīdzēja sakopt skolas internāta 

apkārtnes puķu dobes. 6. klases skolēni 
mājās cītīgi vāca makulatūru, ko pēc tam 
atgādās uz skolu un kopīgi nodos otrreizējai 
pārstrādei, un pēc brīvdienām 6. klases puiši 
mājturības stundā izcepa gardas bulciņas 
un uzcienāja arī skolotājas. Arī skolotāji 
centās paveikt kādu labu darbu, piemēram, 
skolotāja Irēna padalījās ar kolēģēm ar 
lineāliem.

Panākumi konkursā „Cālis 2020” 

16. oktobrī Jēkabpils Tautas namā noti-
ka ikgadējais konkurss bērniem „Cālis-2020”. 
No Zasas pirmsskolas konkursā piedalījās 
3-gadīgā Anete. Meitenei ļoti patīk dziedāt 
gan bērnudārzā, gan ansamblī „Smaidiņi”. 
Meitene bija visjaunākā dalībniece, bet 
uz skatuves bija pārliecināta un savus 
priekšnesumus izpildīja labi, iegūstot 
titulu MIS „Cālis-2020” un arī konkursa 
žūrijas simpātijas balvu. Paldies Ingūnai 
un Lolitai par rekvizītu un moderno matu 
sakārtojumu! Paldies par sapratni arī Anetes 
ģimenei par attālināto dziedāšanu gandrīz 
pusgada garumā! Ar Aneti lepojamies, 
meitene saņēma daudz patīkamu kompli-
mentu. Lai Anetei arī turpmāk dziedāšana ir 
vaļasprieks!

Informācija no Zasas vidusskolas 
informatīvā izdevuma „Baltais Ceļš”

Jēkabpils novada Sociālais dienests, 
ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās 
prasības un šī brīža situāciju, lūdz sociālā die-
nesta klientus saziņai ar sociālajiem darbinie-
kiem izmantot attālinātās kontaktēšanas for-
mas (telefoniski, e-pastā un citus populāras 
un klientam pieejamas elektroniskās saziņas 
vietnes).

Klientiem saglabājas iespēja dokumen-
tus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu 
pieprasījumus atstāt pasta kastītē, kas atro-
das pie Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, 
galvenajam durvīm, vai nogādājot iesnie-
dzamos dokumentus  pagasta pārvaldē, kur 
būs izvietota atsevišķa kaste iesniedzama-
jiem dokumentiem.

Atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt 
arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz 
soc.dienests@jekabpilsnovads.lv. Iesniegu-
ma veidlapu var atrast pašvaldības mājas 
lapā jekabpilsnovads.lv sadaļā Iesniegumu 
veidlapas. Kā arī iesniegumus iespējams 
nosūtīt ar portāla Latvija.lv   starpniecību. 
Iesniegums pēc iespējas ātrāk tiks izskatīts 
un normatīvo aktu kārtībā tiks sagatavots 
lēmums par palīdzības iespējām.

Nepieciešamības gadījumā, lai tiktos 
klātienē, lūdzam sazināties ar sociālo darbi-
nieku telefoniski un vienoties par tikšanas 
laiku. Visi kontakti pieejami pašvaldības mā-
jas lapā jekabpilsnovads.lv sadaļā Sociālais 
dienests-Kontakti.

Klientu pieņemšana pie sociālajiem dar-
biniekiem tiek organizēta stingri ievērojot 
visus drošības pasākumus.

Sociālais dienests aicina un lūdz sa-

biedrību būt vērīgiem, izpalīdzīgiem un 

ieinteresētiem līdzdarboties, lai ierobe-

žotajos apstākļos varam sniegt sociālo 

atbalstu tiem, kuriem tas šobrīd visvairāk 

nepieciešams.

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa
soc.dienests@jekabpilsnovads.lv

29344339
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Arī šobrīd par 
karjeru jādomā!

Lai gan drošības pasākumi, kas ieviesti 
sakarā ar COVID-19 izplatību ieviesuši ko-
rekcijas darba plānā, aktivitātes projektā 
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” oktobrī 
notikušas – gan klātienē, gan nosūtot mate-
riālus e-klases pastā.

Septembrī tika veikta skolēnu aptauja – 
par kādām profesijām viņi vēlētos uzzināt? 
Tā nu izglītojamie iepazinās ar IT speciālista, 
pavāra, kinologa, kanisterapeita un veteri-
nārārsta profesiju  – izsūtīti videomateriāli, 
kuros attiecīgo profesiju pārstāvji stāsta par 
savu darbu un karjeru. Oktobra pašā sākumā 
Ābeļu pamatskolas 9. un 6. klases audzēk-
ņiem notika arī klātienes nodarbības „Manas 
profesionālās vērtības” un ,,Ja es būtu”.

Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupas 
bērniem piedāvāts veikt divus nedēļas dar-
bus. Projektā „Esmu rakstnieks. Rakstu grā-
matu” mazie ar vecāku palīdzību atspoguļoja 
savu ikdienu, bet eksperimentā „Esmu zināt-
nieks!” mēģināja izaudzēt sāls kristālus.

Karjeras nedēļas (26.–30. oktobrī) ak-
tivitātes nodrošinātas attālināti. Izmantoti 
VIAA sagatavotie materiāli skolēniem un 
vecākiem.

Ja turpināsies attālinātās mācības, do-
māts, ka karjeras individuālās konsultācijas 
7.–9. klašu audzēkņiem varētu notikt platfor-
mā Zoom.

Pedagoģe-karjeras konsultante
Dace Kalniņa-Aleksandrova

Iepriekšreiz manis izteiktā cerība, ka šajā 
mācību gadā darbs notiks bez tik negaidī-
tiem pārbaudījumiem, kādus nācās pārva-
rēt aizvadītajā pavasarī, izplēnēja jau pirms 
informatīvā izdevuma iznākšanas – epide-
mioloģiskā situācija valstī aizvien pasliktinās, 
un vispasaules sērga skārusi arī Ābeļu pamat-
skolu.

Diemžēl valsts līmeņa lēmumi ne mācī-
bu iestādēm, ne pašvaldībām neļauj operatī-
vi reaģēt uz notikumu attīstību un patstāvīgi 
rīkoties, lai ierobežotu slimības izplatīšanos. 
Nākas vien strādāt saskaņā ar valstī noteikto 
kārtību, kas nebūt nav [vismaz mūsu apstāk-
ļiem] tā optimālākā. 1. – 6. klasei mācības no-
tiek klātienē, bet 7. – 9. klasei attālināti.

Ābeļu pamatskolu COVID-19 skāris īpaši 

Biedrības ,,Pavadiņa” dāvinājums

Maskas, ko šuva idejas autore Inta Vindule no 

biedrības ,,Pavadiņa”.

Sadarbojoties ar biedrību ,,Pava-
diņa”, ko vada Valija Flandere, esam 
saņēmuši auduma sejas maskas sko-
lēniem un darbiniekiem.

Esam pateicīgi par biedrības ini-
ciatīvu padarīt mūsu ikdienu drošāku 
un krāsaināku.

Sejas maskas nodotas lietošanā, 
skolēnu vecākiem atliek parūpēties 
par masku savlaicīgu mazgāšanu un 
uzturēšanu kārtībā.

Jaunāko klašu skolēnu vecāki 
var izvērtēt masku lietošanas nepie-
ciešamību skolā un citās sabiedriskās 
vietās.

Paldies čaklajām rokdarbniecēm 
par patīkamo pārsteigumu!

Dignājas pamatskolas kolektīvs

„Katram sava tašiņa”

9. un 10. oktobrī 7. klases skolniece 
Kristiāna un 8. klases skolniece Elīna devās 
uz pasākumu Gārsenes pilī, lai iepazītu, kā 
īstenot projektus. Tika doti arī vairāki uz-
devumi par šo tēmu. Meitenes pasākuma 
ietvaros uzsāka projektu, kas tiek veidots 
kopā ar Zasas vidusskolas skolēniem Baibu, 
Aigu un Niku. Katrai skolai tiks nopirkta 
šujmašīna, ar kurām tika šūtas tašiņas, kas 
tiks dāvinātas novada iedzīvotājiem. Pro-
jekta nosaukums – „Katram sava tašiņa”. Ar 
laiku komanda šo projektu attīstīs vairāk.

Liels paldies par padoma došanu, 
mērķa sasniegšanu Jēkabpils novada Jau-
natnes lietu speciālistei Anastasijai Krasu-
tinai, Zasas mājturības skolotājai Inesei, kā 
arī Rubeņu pamatskolas vecāku padomes 
priekšsēdētājai Kristīnei Ermansonei!

Futbols

8. oktobrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
futbola laukumā skolēnu sporta spēļu 

Oktobris Rubeņu pamatskolā

sacensībās futbolā Rubeņu pamatkolas 
2008. gadā dzimušie un jaunākie zēni 
izcīnīja 2. vietu. Lai veicas arī turpmāk!

Informācija no informatīvā izdevuma 
„Rubeņu pamatskolas avīze”

Viens no uzdevumiem, ko veica 

pirmsskolnieki, bija zinātnisks 

eksperiments – kas rodas, kad iztvaiko 

sālsūdens?

Viegli nav, bet…
sāpīgi – oktobrī vairāk nekā puse pedagogu 
un tehnisko darbinieku vai nu saslimuši, vai 
arī atradās karantīnā sakarā ar kāda ģime-
nes locekļa slimību. Lai nodrošinātu mācību 
procesu, atlikušajiem darbiniekiem nākas 
uzņemties divkāršu un pat trīskāršu darbu, 
un to viņi dara pašaizliedzīgi. Jāsaka paldies 
arī tiem pedagogiem, kuri nedrīkst atrasties 
darbavietā, bet jūtas ciešami – viņi konsultē 
kolēģus un palīdz viņiem sagatavot nepie-
ciešamos mācību materiālus. Pilnveidoti 
noteikumi par audzēkņu uzturēšanos un 
pārvietošanos skolā, kā arī citi nepieciešamie 
dokumenti. Audzēkņu vecāki ar dokumen-
tiem tiek iepazīstināti e-klases pastā.

Valdis Aleksandrovs,
Ābeļu pamatskola
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Par jaunizveidojamā Jēkabpils novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas 
nodrošinātu tajos novados, kurus skar admi-
nistratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. 
gada 1. decembrim apvienojamo pašvaldību 
domēm jāsasauc visu apvienojamo pašvaldī-
bu deputātu kopsapulce, kurai jāievēlē nova-
da vēlēšanu komisija.

Jaunā novada vēlēšanu komisijas kom-
petencē ietilps tikai 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanu sagatavošana apvienotajā novadā.

Līdzšinējās republikas pilsētu un no-
vadu vēlēšanu komisijas turpina darbu līdz 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās 
domes pirmajai sēdei, kuru sasauc 2021. 
gada 1.jūlijā, un, ja rodas tāda situācija šajā 
laikā, rīko parakstu vākšanas, tautas nobalso-
šanu, ārkārtas Saeimas  vēlēšanas.

Apvienojamā Jēkabpils novada pašval-
dību (kurā ietilps Aknīstes novada, Jēkabpils 
novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, 
Salas novada un Viesītes novada) domju de-
putātu kopsapulce tika sasaukta 2020. gada 
29. oktobrī Jēkabpilī, Jēkabpils Tautas namā. 
Kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par Jē-
kabpils novada pašvaldības vēlēšanu komi-
sijas locekļu skaita noteikšanu, par Jēkabpils 
novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kan-
didātu pieteikšanas termiņa un pieteikumu 
iesniegšanas kārtības noteikšanu un par Ap-
vienojamo pašvaldību deputātu kopsapul-
ces Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēša-
nai sasaukšanu.

Kopsapulcē tika nolemts, ka Jēkabpils 
novada pašvaldības vēlēšanu komisijā dar-
bosies 11 komisijas locekļi (ieskaitot komisi-
jas priekšsēdētāju).

Kopsapulcē tika noteikt ka, Jēkab-

pils novada pašvaldības vēlēšanu komisija 
priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteik-
šanas termiņš būs no 2020. gada 2. novem-
bra līdz 2020. gada 13. novembrim.

Savukārt Apvienojamo pašvaldību de-
putātu kopsapulce Jēkabpils novada pašval-
dības vēlēšanu komisija priekšsēdētāja un 
locekļu ievēlēšanai tiks sasaukta  2020. gada 
26. novembrī plkst. 16.00 Jēkabpils tautas 
namā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1. Reģistrēto politisko partiju vai to 
apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionē-
jošām vadības institūcijām,

2. Katram attiecīgās domes deputā-
tam,

3. Ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Lat-
vijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pie-
teikums jāparaksta katram vēlētājam, norā-
dot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai 
politisko partiju apvienība, pieteikumam 
pievienojams arī izraksts no tās centrālās 
pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas 
lēmuma.

Katras politiskās partijas vai politisko 
partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju 
grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits 
nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu 
komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Vēlēšanu komisijas kandidātam jāatbilst 
šādām prasībām:

1. Ir jābūt Latvijas pilsonim;
2. Jāprot latviešu valodu;
3. Jābūt vismaz vispārējai vidējai iz-

glītībai;
4. Nav jābūt Saeimas, attiecīgās re-

publikas pilsētas domes vai novada domes 
deputātam;

5. Nav jābūt pieteiktam par deputāta 
kandidātu vai nav jābūt kandidātu saraksta 
iesniedzējam.

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu 
komisijas kandidāta pieteikums pieejams 
pielikumā.

Pieteikumus, atbilstoši Republikas pilsē-
tu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma 6., 7.,8.pantam jāie-
sniegt līdz 2020. gada 13. novembrim:

1. Aknīstes novada pašvaldībā, Sko-
las ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads;

2. Jēkabpils novada pašvaldībā, Rī-
gas ielā 150A, Jēkabpils;

3. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vie-
nas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jē-
kabpils;

4. Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpils;

5. Salas novada pašvaldībā, Susējas 
ielā 9, Sala, Salas pagasts;

6. Viesītes novada pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 10, Viesīte, Viesītes novads.

 
Ar drošu elektronisko parakstu paraks-

tītie pieteikumi jānosūta uz e-pastu: pasts@
jekabpils.lv

Tālrunis informācijai 65236777 vai bez-
maksas informatīvais tālrunis 80205008.

Iesnieguma veidlapas paraugs atro-
dams Jēkabpils novada pašvaldības interne-
ta vietnē www.jekabpilsnovads.lv .

Jēkabpils novada pašvaldība

Dunavas pagastā iegādāts pārvietojamais plosts

Oktobra sākumā Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014 – 2020 projekta „The de-
velopment of sustainable environmental 
management system for risk prevention in 
Zemgale region and National park „Braslav-
skie ozera”” ENI-LLB-1-135 („Ilgtspējīgas 
vides pārvaldības sistēmas attīstība Zem-
gales reģiona dabas teritorijās un Braslavas 
Nacionālajā dabas parkā) ietvaros iegādāts 
pārvietojamais plosts.

Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos 
zaudējumus un sekas plūdu laikā, pateico-
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ties piesaistītajam fi nansē-
jumam projekta „Ilgtspējī-
gas vides pārvaldības sis-
tēmas attīstība Zemgales 
reģiona dabas teritorijās 
un Braslavas Nacionālajā 
dabas parkā” ietvaros, Du-
navas pagastā ir iegādāts 
pārvietojamais plosts ar 
dzinēju. Pārvietojamais 
plosts tika iegādāts, lai plū-
du laikā vajadzības gadīju-
mā būtu iespējams evakuēt 
cilvēkus vai mājdzīvniekus, 
nodrošinātu iedzīvotājus ar 
pārtikas piegādi un risinātu citus drošības 
pasākumus ārkārtas situācijas laikā. Līdz 
septembrim plostu paredzēts izmantot kā 
piestātni vietējiem iedzīvotājiem, lai no-
drošinātu viņu drošību, izmantojot ūdens 

Projekta „KOPĀ vienā virzienā” ietvaros 
aicinām jauniešus, vecumā no 13-30 ga-
diem, piedalīties aptaujā, ar mērķi izzināt 
Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils, 
Viesītes, Aknīstes un Salas novada jauniešu 
viedokli par sociālo tīklu lietošanas paradu-
miem un informācijas iegūšanu par jaunie-
šu pasākumiem, sociālo un pilsonisko līdz-
dalību, savā pilsētā vai novadā.

Aktivitāte notiek projekta „KOPĀ vienā 
virzienā” ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglī-

Jaunieti, izsaki savu viedokli!

tības un zinātnes ministrijas Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2020. gadam valsts 
budžeta fi nansējuma ietvaros.

Aptauja: https://www.visidati.lv/aptau-
ja/1626611557/

Projekta „KOPĀ vienā virzienā” komanda

Realizēts „Meža dienas 2020” projekts 
Jēkabpils novadā

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldī-
ba piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības 
Meža dienu projekta „Skaista ainava un mež-
saimniecība ekonomikai” īstenošanā. 2020. 
gada projekta moto: „Veidosim daudzveidī-
gu Latviju un tīkamu tās ainavu!”. 

Projekta ietvaros tika labiekārtots Jē-
kabpils novada Leimaņu pagasta Latvju 
zīmju parks: atjaunota viena no 11 vietējā 
amatnieka ozolkokā darinātajām etnogrā-
fi skajām zīmēm parkā – Saules zīme, kā arī 
parka teritorijā tika iestādīti koki un košum-
krūmi pēc iepriekš sastādīta apzaļumošanas 
plāna. Projekta īstenošanā piedalījās bied-
rība “Akācija Plus” (vadītāja Inita Lāce), kas 
jau no 2008. gada veidojusi parku tā, kā tas 
izskatās šodien.

Šajā gadā projekta ietvaros tika organi-
zēti izglītojoši pasākumi par meža nozari. 24. 
septembrī Zasas muižas parkā tika organi-

zēts informatīvs pasākums Zasas vidusskolas 
4. klasei “Iepazīsimies – mežs”. Bērniem sais-
tošā un interaktīvā veidā izglītojošo pasā-
kumu vadīja Inga Buša speciāliste no Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra, Sēlijas no-
daļas. 16. oktobrī par aktualitātes meža no-
zarē – Jēkabpils novadā un Latvijas teritorijā 
kopumā ieskatu sniedza Andris Sēlis, Valsts 
meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Jē-

kabpils nodaļas vecākais mežzinis. Pasākums 
norisinājās Leimaņu Tautas nama zālē.

Latvju zīmju parka labiekārtošanas ko-
pējais fi nansējums 700,00 EUR, no kuriem 
– 135,00 EUR materiāls zīmes atjaunošanai, 
565,00 EUR – stādījumiem.

Projektu speciāliste
Līva Stašule

prātīgajiem ugunsdzēsējiem Rubenes un 
Kalna pagastā, pārvietojamo plostu un ģe-
neratoru Dunavas pagastā.

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un 
tā kopējais fi nansējums ir 443 862,42 eiro, 
tostarp Eiropas Savienības fi nansējums – 
399 476,17 eiro. Jēkabpils novada pašvaldī-
bas kopējais projekta budžets ir 49 913,20 
eiro, no kuriem 44 922 eiro ir ES fi nansējums, 
4 991,32 eiro – pašvaldības līdzfi nansējums.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savie-
nības fi nansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada 
pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai 
atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Ofi ciālā programmas mājaslapa: htt-
ps://www.eni-cbc.eu/llb/en

Projektu speciāliste
Līva Stašule

transportu. Tā atrašanās vieta 
turpmāk būs pie pārceltuves 
Dunavas pagastā. Ziemas pe-
riodā pontons tiks izcelts un 
glabāts speciāli tam paredzētā 
vietā.

Projektā plānots izveidot 
ilgtspējīgas dabas resursu un 
risku novēršanas vadības sis-
tēmu, organizēt pasākumus 
iesaistīto mērķa grupu kapa-
citātes stiprināšanai, uzlabot 
tehnisko kapacitāti vides re-
sursu pārvaldības jomā un ie-
spējamo katastrofu novēršanā, 

stiprināt sadarbību un palielināt informētī-
bu vides ārkārtas situācijās, izmantojot ko-
munikācijas pasākumus un rīkus.

Jēkabpils novads projekta ietvaros 
iegādāsies ugunsdzēsēju aprīkojumu brīv-
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Rudens ekspedīcijas Jēkabpils novadā
5. un 27. septembrī notika di-

vas ekspedīcijas dabā – piedzīvo-
jums ar laivām Ziemeļsusējas upē 
un Mazā Bānīša pēdu meklēšana 
Zasas apkārtnē.

5. septembrī notika pirmā no 
projekta aktivitātēm – ekspedīci-
ja – laivu pārgājiens Ziemeļsusē-
jā. Iepriekš paredzētais scenārijs 
piepildījās ar uzviju, jo upe bija 
laivojama, tomēr daudzie sakri-
tušie koki ļāva sajust pārgājiena 
elementus – līšanu, pieliekšanos, 
palēkšanos un pat brišanu. Kā at-
zina ekspedīcijas dalībnieki – bija 
grūti, bet patīkami. No malas grūti 
to saprast, bet šādos pasākumos 
fi ziskais nogurums ir klātesošs ar 
emocionālo pacēlumu par dabas 
pirmatnējīgumu. Upes līkumai-
najos posmos elpu aizrāva īpaši 
vērtīgā Sēlijas dabas ainava, kura iekļauta 
dabas liegumā „Ābeļi”. Vērtīgu informācija 
par esošajām dabas vērtībām šajā dabas ob-
jektā sniedza dabas izglītības centra „Rāzna” 
vadītāja Regīna Indriķe. Cilvēku atsaucība 
pasākumam bija liela, jo tā formāts bija sa-
mērā netradicionāls. Pasākumu apmeklēja 
dalībnieki no Rēzeknes, Aknīstes, Līvāniem, 
Asares, Gārsenes, Rīgas un daži pārstāvji arī 
no Jēkabpils novada. Dalībnieki tika nodro-
šināti ar nepieciešamo inventāru – laivām, 

bet arī apmeklējām nozīmīgākā-
kos apkārtnes apskates objektus: 
ejot grantsceļa segumu (noderēja 
pārgājiena nūjas) meža muzejā 
„Liepas” atradām zaķu, vilku un 
lūšu atspulgus, spriedām, vai „ku-
kuruzņiki” vēl piestāj Zasas lidlau-
kā, skaidrojām, kādēļ Zasai ir Pie-
zasa, „Bērzzemniekos” baudījām 
saimnieku laipnību (samīļojām 
zirgus, aitiņu Bučiņu, āzi Alfrēdu) 
un brīnišķīgās pusdienas, uzbūrām 
Sēlijas prasmju muzeja ekspozīci-
jas, atradām Zasas leģendas parka 
nostūros un dzirnavu slēģos. No-
slēgumā uz mirkli pazudām Rūmes 
debešķīgajā amatniecības stāstā.

Ekspedīcijas „Domā globāli, 
dari lokāli” organizē biedrība „Sēli-
jas laivas” Jēkabpils novada 2020. 
gada NVO un Iedzīvotāju grupu 

iniciatīvu konkursa ietvaros. Projektā pie-
šķirtais fi nansējums sastāda 698,40 eiro. Par 
piešķirtajiem projekta līdzekļiem tika ne vien 
noorganizēts izglītošanas, kopienas saliedē-
jošs pasākums un stiprināts lokālpatriotisms, 
bet arī uzlabota biedrības materiāltehniskā 
bāze, iegādājoties pārgājienu nūju komplek-
tus un divus kompasus, kas noteikti būs no-
derīgi arī citos biedrības sarīkojumos.

Santa Šmite
biedrības „Sēlijas laivas” projektu vadītāja

sauso mantu maisiem, drošības vestēm. 
Pasākumā biedrības instruktors novadīja ai-
rēšanas apmācības ABC un iepazīstināja ar 
orientēšanos dabā, izmantojot projekta ie-
tvaros iegādātos kompasus.

Savukārt 27. septembrī interesenti tikai 
aicināti baudīt zelta rudeni, dodoties kā-
jām no Slates līdz Zasai. 15 kilometru garā 
posmā  apzinājām ne vien bijušās dzelzceļa 
stigas un staciju ēkas (paldies lieliskajām gi-
dēm Ausmai Rubļevskai un Inārai Valainei), 

 Latvieši paaudžu paaudzēs ir 
pārtikuši no tā, ko dod zeme un darbs. 
Galvenais ēdiens visos gadalaikos bi-
jusi pašcepta maize. Arī šodien latvie-
tim maize ir tikpat svarīga un svēta kā 
pirms vairākiem gadu simtiem.

Apvienojoties Jēkabpils novada 
deju kolektīviem „Deldze”, „Solis” un 
„Landi” (vadītāja Daiga Ģeidāne) un 
etnomūzikas māksliniecei Ingai Kar-
pičai, 2020. gada vasaras izskaņā ta-
pis videoklips „Mīļā Māra maizi cepa", 
kurā satiekas tautasdziesmas vārdi ar 
Ingas Karpičas mūziku, Daigas Ģeidā-
nes ilgi auklētā ideja un mīlestība pret 
tautas deju un maizes tapšanas tradī-
ciju, un Jēkabpils novada dejotāju deju soļi.

Videoklipa idejas, scenārija un horeo-
grāfi jas autore Daiga Ģeidāne par ideju saka 
tā: „No manas bērnības līdz šodienai atmiņā 
spilgti saglabājusies neatkārtojamā pašu 
ceptās maizes smarža, kas piepildīja visu 
māju. Šī doma par maizes ceļa parādīšanu 
no grauda līdz klaipam manī dīdījās jau sen. 
Un šovasar, izdzirdot Ingas dziedāto tautas-
dziesmu «Mīļā Māra maizi cepa», viss maizes 
tapšanas ceļš salikās kā puzles gabaliņi, vei-

Jēkabpils novada dejotāji radījuši videoklipu

dojot stāstu, bildi, par ko biju sapņojusi."
„Mani ļoti iedvesmoja tā sirds sajūta, 

aizrautību, nodošanās, kas piemīt Daigai un 
pāriet arī pārējos grupas biedros. Tā pašini-
ciatīva un darba mīlestība, kas vienkāršu ide-
ju paceļ tik augstu, ka nav manāma ierastā 
fi lmēšanas laukuma spriedze, nopietnība. 
Caur šiem cilvēkiem piedzīvoju darba patie-
su izbaudīšanu, radot katru mirkli kā īpašu 
kopā būšanu savējo lokā. Īstena iedvesma 
pieredzēt lielo potenciālu, ko nes vienkāršī-

ba, dabiskums un īstums,» sajūtās 
dalās Inga Karpiča.

Videoklipa fi lmēšana noti-
ka Jēkabpils novadā sadarbībā ar 
vietējām zemnieku saimniecībām 
«Celmenieki», «Stabiņi», «Vārpiņas», 
biedrību «Akācija Plus», amatniecī-
bas centru «Rūme» un kempingu 
«Kalnāres». Pirmatskaņojumu video-
klips piedzīvoja 2020. gada 19. sep-
tembrī amatniecības centrā «Rūme» 
Jēkabpils novadā pasākuma «Dzejas 
krājumi ziemai» ietvaros. Videoklipā 
izmantoti deju kolektīvu dalībnieku 
– Kaspara Sēļa un Jāņa Prodišķa - fi l-
mētie kadri, montāža – Kaspars Sēlis.

Līdz šim ir tikušas izdziedātas daudzas 
dziesmas un izdejotas daudzas dejas par 
maizes tapšanas tēmu, taču šis kopdarbs ir 
īpašs un ir devis lielu gandarījumu visiem vi-
deoklipa tapšanā iesaistītajiem. Ar šodienas 
zināšanām un iespējām, izmantojot kolek-
tīvu dalībnieku talantus, prasmes un citus 
iekšējos resursus, kopā ir izveidots stāsts, 
kurš aizkustina, izglīto un atspoguļo dažādas 
latviešu tautas tradīcijas un vērtības.

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
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Aizritējusi orientēšanās pa Zasas muižas parku 
„Barona noslēpums”!

Leimaņos realizēti 2 projekti
Šogad biedrība ,,Akācija Plus” realizēja 

Jēkabpils novada pašvaldības NVO un Iedzī-
votāju grupu iniciatīvu atbalstīto projektu 
,,Atnāc, uzzini, iepazīsti !”.

Godinot biedrības 20 darba gadus un 
turpinot Leimaņu pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas ceļu, biedrības 
vēsturiskajā ēkā, amatu mājā ,,Rūķīši”, tika 
izremontētas un iekārtotas 3 telpas – vēl 
viens posms ceļā uz visas senās ,,Rūķīšu’’ 
ēkas atjaunošanu. Biedrība turpina savu ceļu 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, 
priekšmetu izstādīšanā, seno amatu prasmju 
apmācībā (aušana, maizes cepšanas meistar-
klases, vēsturiskās liecības) un tūrisma jomā.

Šogad izremontētās telpas: Saimes ista-
ba ar lielu 3m garu galdu un soliem – maizes 
cepšanas meistarklases procesam un citām 
apmācībām, pirmās brīvvalsts laika dzīvoja-
mā istaba ar atbilstošu iekārtojumu un trešā 
telpa – senās J.Pormaļa tirgotavas saglabāto 
preču un senlietu izvietošana.

Ar savu brīvprātīgo darbu projektu rea-
lizēja 8 biedrības biedri, kā arī novada amat-
nieki: Juris Skrējāns – grīdas slīpēšana, Dainis 

Vecums – Saules zīmes izgatavošana, uzstā-
dīšana (ar tehniku palīdzēja z/s „Līvas”), Ojārs 
Ģeidāns – 2 solu izgatavošana. NVO projekta 
kopējās izmaksas bija 700 EUR, tajā skaitā grī-
das slīpēšana 140 EUR, solu izgatavošana 100 
EUR, Saules zīmes izgatavošana, uzstādīšana 
200 EUR, elektroinstalācija un lustras – 125 
EUR, materiālu un  krāsu iegāde remontam – 
135 EUR, līdzfi nansējums – 320 EUR.

Biedrība un citi iedzīvotāji piedalījās 
arī Jēkabpils novada pašvaldības realizētajā 
Latvijas Pašvaldību savienības Meža dienu 
projekta ,,Skaista ainava un mežsaimniecība 
ekonomikai” īstenošanā. 2020. gada projekta 
moto: ,,Veidosim daudzveidīgu Latviju un tī-
kamu tās ainavu!”.

Projekta ietvaros tika labiekārtots Jē-

kabpils novada Leimaņu pagasta Latvju zīm-
ju parks: atjaunota viena no 11 vietējā amat-
nieka ozolkokā darinātajām etnogrāfi skajām 
zīmēm parkā – Saules zīme, kā arī parka teri-
torijā tika iestādīti koki un košumkrūmi pēc 
iepriekš sastādīta apzaļumošanas plāna.

Latvju zīmju parka labiekārtošanas ko-
pējais fi nansējums  700 EUR, no kuriem – 135 
EUR materiāls zīmes atjaunošanai, 565  EUR – 
stādījumiem, bet no NVO projekta līdzekļiem 
tika samaksāts par zīmes izgatavošanu un 
uzstādīšanu. Pateicība Kristapam Rāviņam 
par dāvināto mēslojumu košumkrūmiem un 
liels paldies visiem par piedalīšanos abu pro-
jektu realizācijā!

Biedrības „Akācija Plus“
 vadītāja Inita Lāce

23. oktobra vakarā par spīti ne-
daudz nemīlīgākiem laikapstākļiem 
norisinājās Sēlijas prasmju muzeja 
organizētā orientēšanās pa Zasas 
muižas parku „Barona noslēpums”. 
Pasākums tika organizēts ar mērķi 
popularizēt Zasas muižas parku un 
tā vēsturi aktīvā, izglītojošā un atjau-
tīgā veidā. Kopā atbildi uz jautājumu 
„Kas ir barona Zasa lielākais ienaid-
nieks?” meklēja 7 komandas- 23 da-
lībnieki.

Šī orientēšanās bija nedaudz 
neierastāka salīdzinājumā ar līdz šim 
rīkotajām. Komandām netika dota 
karte, kurā bija atzīmēti visi apmeklējamie 
punkti. Sākumā komandai tika piešķirts tikai 
viens pavediens, uz kurieni viņiem jādodas. 
Kopā komandām bija jāapmeklē 6 kontrol-
punkti. Kontrolpunktā tika iedots apraksts 

par leģendu vai vēstures faktu, kas saistās ar 
konkrēto vietu, kā arī izpildāmais uzdevums. 
Katrā kontrolpunktā bija jāizpilda uzdevums, 
kas daļēji bija saistīts ar vietu, kurā atrodas 
kontrolpunkts, vai arī ar kādu parka stāstu, 

piemēram, Cukurkalniņā bija jāšķiro 
konfektes, pie Akmens tilta bija jāieti-
nas kā barona Zasa mūmijai un koman-
dai sava mūmija bija jāapnes vienu 
līkumu. Pēc uzdevuma izpildes koman-
da uzzināja, kur doties tālāk, kā arī ie-
guva vienu daļu no kartes, kuru beigās 
viņiem bija jāsaliek. Kad tika iegūti visi 
kartes gabaliņi, komandai atklājās vie-
ta, kur jāatrod atbilde uz galveno jautā-
jumu. Lai apstādinātu laiku, komandai 
bija jāpasaka, ka barona Zasa lielākais 
ienaidnieks bija cukurs. Ja komanda 
spēja paskaidrot, ka barons Zass slimo-
ja ar cukura slimību, tad tā ieguva bo-

nusā mīnus 1 minūti no kopējā laika.
Pirms un pēc skriešanas bija iespēja pa-

sildīties ar siltu tēju un kafi ju. Katram dalīb-
niekam par piemiņu no pasākuma tika pie-
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šķirta muzeja pildspalva. Pirmās trīs vietas tika sveiktas 
ar gardiem pārsteigumiem, kā arī 1. vietai tika uzdāvi-
nātas jaunās krūzītes ar Zasas muižas parka leģendām.
Paldies visiem dalībniekiem par aizrautību un enerģiju! 
Paldies palīgiem kontrolpunktos par izturību! Cerams, 
ka tiksimies arī nākamgad šādā pasākumā. Lai mums 
visiem stipra veselība!

Orientēšanās rezultātu tabula:

Vieta Komandas nosaukums
Trasē 

pavadītais 
laiks (min)

1. Smilšukastes gangsteri un 

leļļu pavēlnieces

35.00

2. Trīs graudi 43.23

3. Priekā!!! 43.42

4. Pienenītes 56.00
5. Stanku komanda 58.29
6. Nezinu 58.45
7. Puišu komanda 1.12.00

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
Eva Sēle

Atsaucoties aicinājumam 
pavasarī iesūtīt fotogrāfi jas par 
tēmu „Daba un cilvēks” ar mērķi 
veidot foto stāstu par Latvijas 
dabu un cilvēkiem, dažādām 
izpausmēm dabā, ķerot skais-
tus, radošus un piepildītus mir-
kļus. Atsaucība bija liela un tika 
iesūtītas daudzas fotogrāfi jas.

Par godu 4. maija svēt-
kiem Rubenes kultūras namā 
tapa pirmā izstāde „Cilvēks un 
daba”. Fotomirkļi no dažādām 
nodarbēm dabā – bērna prieki, 
sajūtas, smaržas, vasaras snieg-
tās iespējas, pārdomas, iegul-
dījums nākotnē, radošie darbi, 
deju mēģinājums karantīnas 
laikā, saulgriežu gaidīšana, pa-
audžu mantojums, virtuālais tautas tērpu 
gājiens un citām.

Sagaidot Latvijas 102. dzimšanas dienu 
tiek veidota otrā izstāde „Latvijas daba” – pa-
vasara neprāts, vasaras zilās debesis, rudens 

Daba, cilvēks, neaizmirstami mirkļi….

zelts un ziemas baltais mirdzums atspoguļo-
jas attēlos.

Izstādes skatāmas Rubenes kultūras 
namā.

Paldies par atsaucību un iesūtītajām 

fotogrāfi jām Indrai Zvirgz-
diņai, Laurai Rubiķei, Ievai 
Ģeidānei, Daigai Ģeidānei, 
Anastasijai Krasutinai, Olgai 
Krasutinai, Kristīnei Savickai, 
Agnesei Ozolniecei, Sandrai 
Vaitķevičai, Ingrīdai Račkov-
skai, Uldim Strēlniekam un 
Sandai Kuklei.

Mēs dzīvojam skaistā 
zemē. Daba ir apbrīnojama, 
katram no gadalaikiem pie-
mīt savs skaistums. Dabas 
ainavu mozaīku veido stalti 
meži, plaši purvi, birzis un 
dārzi, ziedošas pļavas, ūde-
ņi, pilskalni un zilas debesis. 
Iesim dabā, lai saklausītu ci-
tādu dabas valodu un iemū-

žinātu savam un citu priekam.
Inta Tomāne,

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas 
vietniece metodiskajā darbā

Foto: Uldis Strēlnieks

Leimaņu bibliotēkas vadītāja oktobrī 
un novembrī   ir iesaistījusies tiešsaistes se-
mināros, lai apgūtu   mācību kursu „Moder-
nu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu 
izveide”(mācības tika piedāvātas no katra 
novada vienai bibliotēkai). Mācības ar Kultū-
ras ministrijas atbalstu pēc Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas pasūtījuma nodrošina Dator-
zinību centrs. Kultūras ministrija īsteno pras-
mju pilnveides attīstības programmu, kuras 
mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbi-
nieku profesionālo kvalifi kāciju un prasmes, 

tajā skaitā digitālās, tādējādi paaugstinot 
nozares noturību un kapacitāti.

Mērķis: pilnveidot bibliotekāru un mu-
zeju speciālistu zināšanas un prasmes digi-
tālo vizuālo materiālu izveidē. Tiks iegūtas 
prasmes veidot infografi kas, afi šas, modernu 
un korektu grafi sko noformējumu, iegūt kva-
litatīvus attēlus, veikt attēlu apstrādi, veidot 
video.

Semināru norises vieta: tiešsaistes plat-
forma „Microsoft Teams”.   Platformā tika iz-
veidotas 5 mācību grupas atbilstoši tematis-

kajam un reģionālajam iedalījumam.
Nodarbību kopējais apjoms: 30 h + mā-

jasdarbi + 18 h atgriezeniskā saite.
Pēc nodarbību noslēguma dalībniekiem 

ir pienākums aktīvi dalīties iegūtajās zināša-
nās un prasmēs ar kolēģiem, veikt proaktīvu 
zināšanu un prasmju tālāknodošanu, pilnvei-
dot esošos un attīstīt jaunus bibliotēku un 
muzeju pakalpojumus.

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Leimaņu bibliotēkas aktualitātes
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Aizvadīts koncerts – konkurss 
„Atnāc ar savu dziesmu” 2020

Tradicionālais koncerts – konkurss „At-
nāc ar savu dziesmu”, kas ik gadu Zasas kul-
tūras namā pulcē tos, kas mīl dziedāt, kā arī 
ļoti plašu atbalstītāju loku, notika arī šogad, 
taču citādākā, līdz šim neierastā formātā. Ie-
robežojumi neļāva Zasas kultūras nama zālē 
pulcēties skatītājiem, tāpēc koncertu klātie-
nē baudīja tikai paši konkursa dalībnieki un 
viņu viesi. Citiem interesentiem devām ie-
spēju baudīt koncertu – konkursu, pārraidot 
to tiešraidē Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes Face-
book lapā.

Kā jau ierasts, 
konkursa dalīb-
niekus vērtēja 
žūrija. Šoreiz 
žūrijas sastāvā 
bija mūzikas 
pedagoģe, jau-
niešu vokālās 
studijas „Pienāc 
biežāk” vadītāja, 
jauniešu un sie-
viešu koru diriģente 
Sandra Bondare, mū-
zikas producents, kom-
ponists, skaņu ierakstu studijas 
īpašnieks Gints Stankevičs, TV šovu 
„Sanāciet, sadziediet”, „TV zvaig-
zne” un „X faktors” dalībnieks Aldis 
Grandāns. Trīs žūrijas dalībnieki 
vērtēja katra konkursa dalībnieka 
sniegumu 10 baļļu sistēmā, kā arī 
izvēlējās vienu labāko priekšne-
sumu katrā vecuma grupā. 1. vietu 
bērnu grupā pēc žūrijas vērtējuma 
ieguva Elizabete Urbāne, izpildot dzies-
mu „Cāļus skaita rudenī”, jauniešu vecuma 
grupā žūrija uzvarētāja titulu piešķīra grupai 
„Mākoņu maratons” ar dziesmu „Hold back 
the river”, bet pieaugušo vecuma grupā 1. 
vieta tika piešķirta Līvai Strapcānei, kura iz-
pildīja dziesmu „Cabaret”. Žūrija dalībnieku 
sniegumu kopumā vērtēja ļoti atzinīgi, aug-
stu tika vērtēta dalībnieku uzdrīkstēšanās 
un mīlestība pret mūziku. Ņemot vērā, ka šī 
konkursa pamatdoma ir dot iespēju dziedāt 
plašākai publikai ikvienam, neskatoties uz 
viņa muzikālo sagatavotību, tas ik gadu ir 
lielisks piedzīvojums gan pašiem konkursa 
dalībniekiem, gan arī skatītājiem. Tā ir iespē-
ja izkāpt no savas komforta zonas, iegūt vai 
papildināt līdzšinējo skatuves pieredzi, iegūt 
jaunus draugus, nodibināt kontaktus, kā arī 
atklāt jaunus talantus.

Lai arī skatītāji klātienē koncertu nevē-
roja, ikvienam bija iespēja balsot par saviem 
favorītiem ar SMS starpniecību. 1. vietu bēr-
nu grupā pēc skatītāju balsojuma ieguva 
Elizabete Urbāne ar dziesmu „Cāļus skaita 

rudenī”, jauniešu grupā visatzinīgāk skatītāji 
novērtēja grupu „Mākoņu maratons”, kura 
izpildīja dziesmu „Hold back the river”, sa-
vukārt skatītāju simpātijas balvu pieaugušo 
vecuma grupā ieguva Anastasija Krasutina, 
izpildot dziesmu „Hero”.

Tiešraides un attālinātā balsojuma nod-
rošināšana bija īsts izaicinājums pasākuma 
organizatoriem, taču visiem kopā izdevās 
veiksmīgi īstenot šī pasākuma norisi. Paldies 
Jānim Bisānam, kurš palīdzēja dalībniekiem 
sagatavot priekšnesumus un nodrošināja 
muzikālo pavadījumu, kā arī Gintam Audzī-
tim un Aivaram Daņiļevičam, kuri nodrošinā-
ja skaņu un gaismu. Liels paldies arī Kaspa-
ram Sēlim, kurš nodrošināja TV formātam 
līdzvērtīgu video tiešraidi, pievienojot arī tit-
rus un dažādus citus efektus, kā arī Kasparam 
Siliņam par tehnisko atbalstu. Paldies par 
jautro un nepiespiesto atmosfēru visa vakara 
garumā pasākuma vadītājam Oskaram Bērzi-

ņam, kā arī ikvienam konkursa dalībniekam! 
Paldies arī Jēkabpils novada Kultūras pārval-
des kolēģiem par atbalstu un palīdzību šī pa-
sākuma tapšanā!

Lai arī kas notiktu, dziesma būs un vie-
nos mūs vienmēr! Šis gads liek mums paska-
tīties uz visu no cita skatupunkta un meklēt 
iespējas īstenot savas ieceres citādāk, kā ie-
rasts. Šis laiks mums liek pieņemt, apgūt un 
īstenot citādo. Nekas nav neiespējams arī 
šobrīd, tomēr jācer, ka nākamajā gadā atkal 
varēsim tikties klātienē koncertā – konkursā 
„Atnāc ar savu dziesmu 2021”! Lai mums vi-
siem laba veselība! Būsim atbildīgi, sargāsim 
sevi un citus!

Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

E. Sēles foto
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Informācija Jēkabpils 
novada bibliotēku 
apmeklētājiem

Bibliotēkas informē, ka turpina darbu klātienē 
ierastajā kārtībā, tomēr    aicinām ievērot un ņemt 
vērā dažus noteikumus:

   Apmeklētājiem no 13 gadu vecuma obligāti 
jālieto sejas maskas!

 Lai ievērotu distancēšanos, bibliotēkā 
vienlaicīgi var uzturēties 2 apmeklētāji

 Datortehnikas un interneta resursu iz-
mantošana, vēlama pēc iepriekšēja pieraksta

 Periodisko izdevumu un grāmatu apmai-
ņa, pēc iepriekšējas pieteikšanās, saskaņojot ap-
meklējuma laikus

 Bibliotēkas lietotājiem nodrošina:

 E – pakalpojumus, elektroniskas un tele-
foniskas uzziņas un konsultācijas. Lietotāji, kuri vē-
las iegūt piekļuves kodus un paroles

 E – grāmatām 3td.lv
 Letonikas datu bāzei letonika.lv
 Ikviens bibliotēkas lietotājs var izmantot 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 
skolu bibliotēku kopkatalogu https://jekabpils.bib-
lioteka.lv/Alise/lv/home.aspx sadaļu   – „Mana bib-
liotēka”, kur ir iespēja attālināti pieprasīt grāmatas 
izmantošanas pagarināšanu, kā arī pasūtīt izdevu-
mus, lai saņemtu autorizācijas datus darbam elek-
troniskajā kopkatalogā –  interesēties savā pagasta 
bibliotēkā

 Saņemt informāciju par novada bibliotē-
ku sniegtajiem pakalpojumiem un aktualitātēm var 
arī attālināti, zvanot vai rakstot e-pastu.

 Kontaktinformācija – interneta vietnē je-
kabpilsnovads.lv 

 Būsim atbildīgi!

Jēkabpils novada bibliotekāri

Jēkabpils un Viesītes novada teritorijā īstenots projekts „Sēlijas mežabrāļi”, kura 
mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Latvijas pēckara vēsturi Sēlijā, kas saistās ar ak-
tīvu mežabrāļu kustību. 44 projekta dalībnieki vispirms mēroja vairāk nekā septiņu 
kilometru garu distanci līdz Indāna – Grāvelsona apvienoto nacionālo partizānu gru-
pas piemiņas vietai pie Elkšņu meža. Indāna-Grāvelsona grupā darbojās 12 nacionālie 
partizāni. Viņu pēdējā kauja notika 1950. gada 25. februārī Elkšņu mežā. Kaujas laikā 
tika nogalināti 11 partizāni, bet viena partizāne palika dzīva. Pēc nelielas vēstures lek-
cijas sākās ekspedīcija ar mērķi atrast Elkšņu mežā nacionālo partizānu apbedījuma 
vietu. Tā tikusi meklēta jau iepriekš, bet bez rezultātiem. Diemžēl arī šajā ekspedīcijā 
meklēto neizdevās atrast. Zināms vien tas, ka apbedījuma vieta atrodas aptuveni 100 
metru rādiusā no mežabrāļu bunkura.

Projekta „Sēlijas mežabrāļi” vadītājs Haralds Bruņinieks stāsta: „Vairāku vasaru 
garumā tur bijis darbs, bet diemžēl mēs šo kritušo partizānu kapavietu joprojām ne-
varam atrast. Vide ir mainījusies. Arī izmantojot visādus tehniskos līdzekļus, tas nav 
izdevies.”

Pasākuma dalībnieki veica arī pārgājienu līdz Sūpes purva ezeram, kas atrodas 
purva vidū. Šī ezera apkārtnē bijušas daudzas ar nacionālajiem partizāniem saistītas 
epizodes. Ekspedīcijas dalībnieki atzīst, ka pasākums bijis lietderīgs. „Šajā pasākumā 
piedalos, jo mani tas aizrauj, likās ļoti interesanti. Pazīstami arī ir atbraukuši, ar tēti 
esmu atbraucis no Valmieras. Daudz ko interesantu uzzinājām. Interesantākais man 
šķita iet uz bunkuru, saprast, kā partizāni tur ir dzīvojuši, apskatīties, kā tagad izskatās, 
mēģināt izprast, kā izskatījās tajos laikos,” stāsta pasākuma dalībnieks Nauris Šalgūns.

Pasākuma noslēgumā visiem reģistrētajiem dalībniekiem tika pasniegts leģen-
dētais apbalvojums „Kalpaka krusts”. Haralds Bruņinieks skaidro: „Kalpaka krusts tika 
pieņemts tad, kad tika dibināta Latvijas Tēvijas Sargu partizānu apvienība. Tam bija arī 
skice, bet fi ziski apbalvojums netika izgatavots. Profesors Heinrihs Strods interpretēja 
šī Kalpaka krusta skici. Mēs laikam esam pirmie Latvijā, kas leģendētā veidā esam to 
izgatavojuši.”

Kalpaka krustu, protams, nevarēja pasniegt par tiem nopelniem, kas sākotnēji 
bija domāti, dibinot apbalvojumu, bet projekta organizatori to pasniedza ekspedīcijas 
dalībniekiem ar mērķi izteikt pateicību par izturību, piedaloties visās projekta aktivi-
tātēs. Projektu „Sēlijas mežabrāļi” vadīja Ziemeļvidzemes atlētu savienība sadarbībā ar 
Latvijas Tautas Sporta asociāciju.

Sandra Paegļkalne

Ekspedīcijā Jēkabpils un 
Viesītes novadā izzina Sēlijas 
mežabrāļu vēsturi

Pirms Covid-19 ierobe-
žojumu stāšanās spēkā, 10. 
oktobrī Rubenes kultūras 
nama VPDK  „Rasa” devās 
pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Vidzemi – Gulbenes 
un Alūksnes novadiem un 
Alūksni. Pirmā tikšanās Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju centrā Gulbenes 
novada Lejasciemā. Ieskats 
Lejasciema vēsturē, tradīci-
jās, mūžizglītības program-
mās, sporta un tūrisma akti-
vitātēs un amatierkolektīvu 
darbībā. Centrā apskatāmi 
Lejasciema senie darbarīki 
un sadzīves priekšmeti, kā 
arī mainīgās izstādes. Informācija par Latvijā 
un pasaulē zināmiem cilvēkiem, kuri nāk no 

Kultūra, vēsture, tradīcijas, tūrisms...

Lejasciema rakstniece Anna Sakse, aktieris 
Kārlis Sebris, dzejniece Tirzmaliete (par kuru 

bija daudz interesantu faktu), lite-
rārfi losofe, esejiete Zenta Mauriņa   
izveidota Zentas Mauriņas istaba) un 
daudzi citi. Secinājām, ka liela uzma-
nība tiek veltīta Lejasciema vizuāla-
jam tēlam, veidojot vienotus vides 
objektus atbilstoši gadalaikiem.

Kultūras nama vadītāja Rita 
ar lepnumu runā par saviem ko-
lektīviem. Daudzi darbojas gadu 
desmitiem, kā piemēram pūtēju 
orķestra kustība kopš 1930. gada un 
šogad kolektīvs gatavojas jubilejas 
koncertam. Savdabīgs un radošs 
kolektīvs – līnijdeju grupa „Dzinte-
les”, kuras prot pielāgoties arī lat-
viešu tradīciju svētkiem. Un tautas 
deju kolektīvs „Unce”. Nu šogad jau 

esam 11 pāri, ar dalībniekiem lepojas Rita. 
Vēl namā darbojas jauktais koris, jauktais 
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vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras 
kopa, rokdarbu pulciņš, jauniešu vokāli ins-
trumentālais ansamblis.

Apmeklējām Alūksnes novada Zeltiņu 
pagastu. Gides Gunitas pavadībā apmeklē-
jām Padomju laika slepeno militāro objek-
tu-Raķešu bāzi Zeltiņos.

Alūksnē devāmies uz Alūksnes dzelzce-
ļa staciju un jaunizveidoto objektu – Bānīša 
šķūni. Interaktīvā veidā iepazinām dzelzce-

ļa kultūru, Alūksnes – Gulbenes mazbānīša 
ceļu, izbaudot virtuālo ceļojumu laikā un 
telpā. Un noslēgumā devāmies uz Alūksnes 
parku un brīvdabas estrādi, iepazinām pil-
sētas kultūras un tūrisma piedāvājumu. 
Iespaidīga panorāma, interaktīvs piedāvā-
jums, gaismas, muzikālie vides objekti.

Paldies par uzņemšanu Lejasciem kul-
tūras nama vadītajai Ritai, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju centra vadītājai Da-

nai, Zeltiņu tautas nama vadītājai un gidei 
Gunitai, Alūksnes pilsētas gidei Ilonai, šefe-
rītei Valentīnai un Sandai par bildēm!

Paldies par atbalstu Jēkabpils novada 
pašvaldībai!

Inta Tomāne,
Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā, VPDK „Rasa” vadītāja
Foto: Sanda Kukle 

Esam kā koki – ar dziļām saknēm un bezgalīgu mūžu
Latvija, atrazdamās pasaules karu krust-

celēs ir radījusi leģendāru varoņu cilti, kas 
vienmēr cīnījusies par savas valsts neatkarī-
bu, par savas tautas izdzīvošanu. 

1919. gada rudens – Varonības, bezga-
līgas uzupurēšanās, nodevības un arī savtī-
guma un gļēvulības laiks – Latvijas Brīvības 
cīņu laiks. 1919. gada rudens notikumi lika 
apvienoties visiem tiem, kuri jutās piederīgi 
proklamētajai Latvijas republikai.

Latvijas brīvības cīņas jeb Latvijas atbrī-
vošanas karš bija cīņas par neatkarīgu Latvi-
jas valsti no tās proklamēšanas 1918. gada 
18. novembrī līdz Latvijas – Krievijas miera 
līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā.

Tieši Latvijas brīvības cīņu laikā – 1919.
gada 11.novembrī, dienā, kad latviešu kara-
vīri padzina no Rīgas bermontiešus, simbo-
liski tika nodibināts Latvijas pirmais un aug-
stākais apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis 
(LKO), ar devīzi „Par Latviju” . Ofi ciāli ordeņa 
statūtus Satversmes sapulce apstiprināja 
1920. gada 18. septembrī, tomēr nedaudz 
vairāk kā mēnesi iepriekš, 13. augustā orde-
nis jau bija piešķirts septiņiem augstākajiem 
Latvijas armijas komandieriem, ieceļot tos 
ordeņa domē.

1920.gada 11.novembra parādē Es-
planādē notika pirmā svinīgā Lāčplēša kara 
ordeņu apbalvošanas ceremonija, kurā Sat-
versmes sapulces priekšsēdētājs Jānis Čak-
ste pasniedza ordeņus pirmajiem 288 orde-
ņa kavalieriem.

Pēc Latvijas okupācijas Lāčplēša dienas 
atzīmēšana netika pieļauta, līdz to atsāka 
Trešās atmodas laikā, 1988. gadā. 1989. gada 
10.novembrī LPSR Augstākā padome to no-
teica par atceres dienu – Lāčplēša jeb Varoņu 
piemiņas dienu. 1990. gada 3. oktobrī tika 
pieņemts likums „Par svētku, atceres un at-
zīmējamām dienām”, 11. novembri nosakot 
par atceres dienu, kurā piemin Latvijas atbrī-
vošanas karā kritušos karavīrus. Tie ir svētki 
kuros piemin visus Latvijas brīvības cīnītājus.

Tādēļ, atcerēsimies tos cilvēkus un noti-
kumus, kas saistīti ar mūsu novadu.

Līdz 2000. gadam zasieši lepojās ar ilga 
mūža dzīvotāju, Latvijas brīvības cīņu dalīb-
nieku (visvecākais brīvības cīnītājs rajonā), 
Jāni Griezānu no Zasas pagasta „Cīruļiem”. 
Jānis Griezāns bija to vidū, kuri aizgāja sargāt 

jauno valsti briesmu stundās, cīnījies Latvi-
jas armijā,3. Jelgavas pulkā. Griezāntēvs vēl 
labi atcerējās savu pulka komandieri Krišu 
Ķūķi. Pulks tika izveidots uz Augškurzemes 
partizānu pulka bāzes, 1919.gada 16.augus-
tā. 1919. gada vasarā pulks ieņēma pozīcijas 
Zemgalē Subates, Rubenes, Zasas līnijā. Au-
gustā pulks pievirzījās pie Daugavas kreisā 
krasta no Kazimirišķiem (iepretim Koša eze-
ram labajā krastā) līdz Līvāniem. 

 1919. gada 20. decembrī bija tik bargs 
aukstums, ka ūdens istabā sasala spainī, bet 
brīvības cīnītājiem nakts aizsegā vajadzēja 
forsēt Daugavu. Daudzi cīņu biedri aizgāja 
bojā, bet kaprālis Jānis Griezāns turējās līdz 
pēdējam elpas vilcienam, kaut gan bija ap-
saldējis kājas un rokas.

1998. gada oktobrī Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis, pasniedzot Jānim Griezā-
nam piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 
sacīja, ka šis apbalvojums ir ar 70 gadu no-
kavēšanos, to vajadzēja piešķirt jau toreiz- 
pēc Latvijas atbrīvošanas. Prezidents atzina, 
ka viņs pirmo reizi šo ordeni pasniedzot 100 
gadus vecam vīram, kurš pats iznācis savas 
sētas pagalmā. 2000. gada 12. maijā ar mi-
litāru godu pavadīts, Jānis Griezāns aizgāja 
aizsaulē savā 102. dzīves gadā.

Grāmatā „Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieri” (R.1995 ) lasāms arī zasieša Svarāna 

Andreja vārds 2. Rīgas latv. strēln., pulka ka-
pitāns, LKO Nr. 511. Apbalv. 1921. g.

Piedalījies kaujās no Rudbāržiem līdz 
Rīgai. 1919.gadā saformējis Ložmetēju ins-
truktoru rotu, kas oktobrī pārveidota par Kur-
zemes divīzijas papildu bataljonu, bataljona 
komandieris.

Piedalījies Jaunjelgavas aizstāvēšanā 
pret bermontiešiem. 1920. g. jūnijā iecelts 
par Liepājas pilsētas komandantu, pēc tam 
par rotas komandieri 4. robežsargu pulkā, 
vēlāk rotas un bataljona komandieris 12. 
Bauskas kājnieku pulkā.

Otrā Pasaules kara sākumā vadījis Zasas 
pagasta pašaizsardzības vienību. Kara beigās 
devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Miris ieslodzī-
jumā Dienvidu Kuzbasa nometnē (ar kara tri-
bunālu piespriests nāves sods, kurš ar PSRS 
Augstākās tiesas kara kolēģijas lēmumu aiz-
stāts ar brīvības atņemšanu uz 25 gadiem).

Ar Jēkabpili un rajonu ir saistīti 107 Lā-

čplēša Kara ordeņa kavalieri, kuri par apbal-
vojumu nedomāja, galvenais bija tas, latvie-
šu vīrs nenobijās stāties brīvības cīnītāju ie-
rindā un griezt krūtis pretī ložmetēju lodēm 
par Latviju.

Šo kareivju varonība augstu novērtēta, 
brīvības kaujās kritušajiem kareivjiem uzcelti 
pieminekļi un daudzās baznīcās pie sienām 
piestiprinātas piemiņas plāksnes ar kritušo 
varoņu vārdiem.

Savus varoņus neaizmirsīsim…
Brīvības cīņu piemineklis Asarē –trīsdes-

mit deviņiem Augškurzemes pulka partizā-
niem, atklāts 1924. gada 17. augustā atklāja 
Valsts prezidents J. Čakste

Piemineklis „Viesītes Atbrīvotājiem“ – at-
klāts 1935. gada 11. augustā

Jēkabpilī, Kapeles kapos – atklāts 1938. 
gada 30. septembrī

Jēkabpilī pie Krustpils pils – atklāts 1925. 
gada 27. septembrī

Avotu un literatūras norādes:
Zasa un tās ļaudis Sēlijas novadā. G. Svil-

pe, 2005
Laikraksti Padomju Daugava, 1986, 

1989, 2007
Brīvā Latvija, 17.01.1998

Izlasi vērtīgas grāmatas!:

Manfreds Šneps-Šneppe: „Latgale – at-
spulgi vēstures spogulī” R., 2020. Grāmata 
stāsta ne tikai par Latgali, bet arī par to, kas 
notika tai apkārt un tas ir vēstījums par ga-
simtiem, kariem, par dižu un ne tik dižu cil-
vēku likteņiem

Gatis Krūmiņs: „Latvijas Republikas dibi-
nātāji un atjaunotāji”  R., 2020. Grāmata stās-
ta par to, ka vēsture nenotiek pati no sevis, 
vēsturi darina konkrēti cilvēki un viņu apņē-
mīgā rīcība, viņu pārliecība par savu taisnību

Aivars Stranga „Latvijas un Padomju 
Ķrievijas miera līgum"s 1920. gada 11. au-
gustā R., 2020 (2 papild. izd.)/ Krievija bez 
ierunām atzīst latvijas valsts neatkarību, 
patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un 
uz mūžīgiem laikiematsakās no visām su-
verēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai 
attiecībā uz Latvijas tautu un zemi (no miera 
līguma 2. panta).

Zasas bibliotēkas vadītāja Ināra Valaine
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Īvans Pēteris Jāņa d. 

Jelgavas kājnieku pulka 
kapteinis. Ordenis piešķirts 
1920. gadā. 

Dzimis 1896. gadā 26. mar-
tā Rubenes pagastā.

Miris 1941. gadā Vorkutā.
Brālītis Otto Andreja d.

Seržants Latgales parti-
zānu pulkā. Ordenis piešķirts 
1923. gadā.

Dzimis 1895 gada 30. jan-
vārī Biržu pagasta Zānānos.

Miris 1971. gada martā. 
Apbedīts Ābeļu kapsētā.
Skudra Jānis Jura d.

3. Jelgavas kājn. pulka seržants. Ordenis piešķirts 1920. gadā.
Dzimis 1886. gada 26. maijā Rubenes pagastā.

Strēlnieku varonības gaismā
Mīlot šo zemi – Latvijas 

valsti, mēs gribam būt īsteni 
tās pilsoņi, kam pienākums 
zināt vēsturi, godināt latvie-
šu strēlniekus, kuri aizstāvēja 
mūsu tēvu zemi, jaundibināto 
valsti, kad to apdraudēja ie-
naidnieks.

Katram novadam ir ba-
gāta vēsture, bet Jēkabpils 
novadam īpaši ir 1914. – 1919. 
gadi, kad likteņupe Daugava 
bija frontes līnija, kad Dauga-
vas piegulošo pagastu saim-
niecības tika “noslaucītas” līdz 
pamatiem no zemes karadar-
bības rezultātā. 

Mūsu novadā Atbrīvoša-
nas karā (1919. g.) ir zināmas 
divas lielākās cīņu vietas, kur ri-
sinājušies vēsturiski, leģendāri 
notikumi. Tās ir 1919. gada 3. oktobra cīņas, kad latviešu strēlnieki, 
rītausmā forsējot Daugavu, sāka Latgales atbrīvošanu no lielinie-
kiem. Tās notika pie Dignājas muižas, kur vēl šodien krastmalas 
krūmājā redzamas kara pēdas. 12 latviešu strēlnieki, forsējot mūsu 
Likteņupi, krita no ienaidnieka lodes. Asins krāsā iezīmējās Dauga-
vas viļņi. Kas norima kauja par Līvānu atbrīvošanu, 12 strēlnieku 
mirstīgās atliekas tika apglabātas Dignājas pagasta Slīterānu kap-
sētā (labajā stūrī). Vēl joprojām nav sazīmēta tā īstā atdusas vieta. 
Strēlnieku vārdi ir iekalti Līvānu brīvības cīnītāju piemineklī. 

Otra svarīgākā cīņu vieta novadā ir Biržu kaujas vieta, kurā va-
ronību izrādījuši pat vietējie iedzīvotāji, apbruņojušies ar medību 
bisēm. Savās atmiņas par šo kauju, kapteinis Kurmis, kurš toreiz 
bija Biržu kauju komandieris un vadīja kauju, īpaši izceļ divu 14 un 
16 gadīgu zēnu, A. Rupmeja un Ed. Kupča nopelnus – viņu drosmi, 
uzņēmību un pašaizliedzību. Puiši ienaidnieka acu priekšā aizvilka 
viņu ložmetēju Biržu vietējiem kaujiniekiem, kaut gan nepārtraukti 
pāri viņu galvām lija ložu lietus. Vai tā bija tikai jaunības trakulība, 
pārgalvība vai arī varonība? Daudzi jaunieši un zemnieki no apkār-
tējiem pagastiem šajā kaujā pirmo reizi turēja ieroci rokās, pirmo 
reizi cīnījās  ne tikai par savu zemes pleķīti ,bet arī par visas Latvi-
jas  brīvību. Viņiem izdevās! Bermontiešu pārspēks, labi apbruņots, 
muka no 25 zemniekiem un dažiem zēniem, kuri vēl bija tikai bērni. 
Varbūt tas arī bija lielākais ienaidnieka samulsums, pārsteigums un 
panika, kas lika pamest zirgu pajūgus un munīciju un mukt meža 
masīvā, atpakaļ neskatoties.

Droši vien mums biežāk jāraksta un jārunā par tām tālajām 
varonības dienām, par notikumiem, kas risinājušies šeit pat mūsu 
novadā. Varbūt, arī jūsu vecvectēvi bija to dienu cīnītāju rindās?

Lāčplēša ordeņa kavalieri, kuri dzimuši vai 

dzīvojuši Jēkabpils novadā:

Bērziņš Mārtiņš Andreja d. 

Latgales partizānu pulka kareivis. Ordenis iešķirts 1921. gadā.
Dzimis 1892. gada .2. oktobrī Biržu pagastā.
 Miris 1926. gada 24. maijā. Apbedīts Leimaņu kapos.

Ģēģeris Jānis Pētera d.

4. Valmieras kājnieku pulka virsseržants. Ordenis piešķirts 
1920. gadā.

Dzimis 1894. gada 18. novembrī Biržu pagastā.
Miris 1957. gadā. Apbedīts Biržu kapos. 

Mārtiņš Bērziņš.

Jānis Ģēģeris.

 Jānis Skudra.

Pēteris Kalniņš.

Eduards Veiss.

Pēteris Īvans.
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kiem, bet ir simtiem citu par ko varam stāstīt 
un runāt, dalīties atmiņās. Dignājas pagasta 

muzejs „Laipa” vāc un glabā 
daudzu latviešu strēlnieku 
dzīves stāstus, lai nākošās 
paaudzes  zinātu, par kādu 
cenu pirkta  katra Latvijas 
zemes pēda, lai lepotos ar 
savu vecvectēvu varonību, 
stāstītu to bērniem un bēr-
nu bērniem. 

Tāpēc gribu lūgt, visu 
latviešu strēlnieku pēcnā-
cējus, saglabājiet cīnītāju 
nemirstību, pierakstiet ģi-
menēs stāstīto par saviem 
senčiem, viņu dzīves gaitām. 
Es ar lielu pacietību no jums 
gaidīšu relikvijas (dokumen-
tus, zīmotnes, apbalvoju-
mus u.c.) un ziņas par sava 
pagasta visiem strēlniekiem. 
Nodotās liecības, ko esmu 
saņēmusi no bijušas novad-
pētnieces Ainas Mikulānes 

un, ko saņemšu no jums, glabāšu un nodošu 
drošās rokās pēc sevis. 

Ja kādam ir tuvāka interese par latviešu 
strēlniekiem, tad ir iespēja iepazīties ar ma-
teriāliem Dignājas muzejistabā „Laipa”, kā arī 
Dignājas bibliotēkā. 

Kontaktinformācija:
Muzejs „Laipa”, Dignājas pagastā

Inta Stroža, tel.20574338, e- pasts: inta.
stroza@inbox.lv

Dignājas bibliotēka, tel. 29869741, 20380144, 
e- pasts: dignajasbib@jekabpilsnovads.lv

Sagatavoja: Dignājas novadpētniece Inta 
Stroža, Dignājas bibliotekāre 

Dace Grigorjeva,  papildināja Kaspars Sēlis 

Miris 1971. gada 18. janvārī. 
Apbedīts Dunavas katoļu kapos.
Veiss Eduards Franča d.

3. Jelgavas kājn. pulka ser-
žants. Ordenis piešķirts 1920. gadā

Dzimis 1894. gada 3. martā 
Līvānu pag. Cargradā.

Miris 1969. gada 29. oktobrī. 
Apbedīts Dunavas kapos.
Kalnaraups Pēteris Jāņa d.

3. Jelgavas kājn. pulka virs-
seržants. Ordenis piešķirts 1920. 
gadā.

Dzimis 1894. gada 14.decem-
brī Biržu (tag. Kalna) pagastā.

Miris 1958. gadā 9. novembrī 
ASV. Apbedīts „Woodlawn” kapsē-
tā.

Pēteris Artūrs Spuļģe-Spuļģis 

Bērtuļa d.

4. Valmieras kājn. pulka kap-
teinis. Ordenis piešķirts 1920. gadā

Dzimis 1896. gada 22. jūlijā Dignājas 
(tag. Kalna) pagasta Spuldzeniekos.

Miris 1922. g. 1. janvārī Rēzeknē. Apbe-
dīts Rīgā, Brāļu kapos.

Kolosovskis Antons Jāzepa d.

3. Jelgavas kājn. pulka kaprālis. Ordenis 
piešķirts 1920. gadā

Dzimis 1891. gada 26. jūlijā Dvietes pa-
gastā.

Miris 1983. gada 2. jūlijā. Apbedīts Ru-
beņu kapos.

Staltmanis Nikolajs Jāņa d.

3. Jelgavas kājn. pulka kapteinis. Orde-
nis piešķirts 1925. gadā.

Dzimis 1893. gada 16. jūlijā Susējas pa-
gastā. Vēlāk zemkopis Kaldabruņā.

Apcietināts, nošauts 1942. gada 14. aprī-
lī Jeņiseiskas cietumā.

Pēteris Artūrs 

Spuļģe-Spuļģis.

Nikolajs 

Staltmanis.

Antons Kolosovskis.

s.
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Tie ir tikai daži no mūsu varonīgajiem 
strēlniekiem, Atbrīvošanas cīņu dalībnie-

Sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatības gaitu, 2020. gada OKTOBRĪ PLĀNOTĀS IEDZĪ-
VOTĀJU SANĀKSMES Jēkabpils novada pašvaldībā TIKA ATCELTAS uz nenoteiktu laiku!

Ja Jums ir kāda informācija, ko ļoti vēlaties sniegt vai uzzināt, lūgums sazināties ar 
pagasta pārvaldi vai administrāciju telefoniski, rakstot e-pastu vai atstājot rakstītu vēstuli 
pagasta pārvaldē.

Administrācijas sekretāre – 65220730, novads@jekabpilsnovads.lv
Priekšsēdētājs – 65220732, 29204384, aivars.vanags@jekabpilsnovads.lv
Izpilddirektore – 25617172, gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv
Ābeļu pagasta pārvalde – 26587126, 65231105, abeli@jekabpilsnovads.lv
Dignājas pagasta pārvalde – 29426300, 65229065, dignaja@jekabpilsnovads.lv
Dunavas pagasta pārvalde – 29578562, 65229347, dunava@jekabpilsnovads.lv
Kalna pagasta pārvalde – 29282318, 65229306, kalna@jekabpilsnovads.lv
Leimaņu pagasta pārvalde – 29452995, 65229703, leimani@jekabpilsnovads.lv
Rubenes pagasta pārvalde – 29461988, 65228160, rubene@jekabpilsnovads.lv
Zasas pagasta pārvalde – 28306408, 65233082, zasa@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada 
Stipro ģimeņu 
godināšanas 
pasākums 
PĀRCELTS uz 
nenoteiktu laiku!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
saistībā ar vīrua Covid-19 izplatību un rūpē-
joties par novada iedzīvotāju veselību, infor-
mējam, ka Jēkabpils novada Stipro ģimeņu 
godināšanas pasākums pārcelts uz nenoteik-
tu laiku.

Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

Iedzīvotāju sanāksmes 
ATCELTAS!



2020. gada 10. novembris28 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Līdz 20.11. Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzeja organizēts foto konkurss 
„Mājās – Latvijā”. Iesūti fotogrāfi ju, kurā 
attēlots kā pavadi, svini valsts svētkus mā-
jās – sveču aizdegšana, karoga pacelšana, 
svētku vakariņas u.c. Pie foto vēlams pie-
vienot kādu pantiņu vai atziņu par Latviju. 
Fotogrāfi jas tiks publicētas Sēlijas prasmju 
muzeja facebook lapā, kurā notiks balso-
šana. Fotogrāfi jas var iesūtīt uz e-pastu – 
muzejs@jekabpilsnovads.lv.

Rubenes kultūras namā skatāma 
foto izstāde „Latvijas daba”.

11.11. no plkst. 16.00 aicinām nova-
da iedzīvotājus un iestādes iesaistīties ak-
cijā „Gaismas ceļš”. Iedegsim gaismiņas sa-
vos logos, māju pagalmos un izgaismosim 
mūsu novadu un Latviju kopā! Aicinām 
ikvienu aiznest savu gaismiņu un veidot 
kopīgu gaismas ceļu arī sekojošās novada 
vietās:

– Ābeļu pagastā pie Ābeļu pagasta 
pārvaldes ēkas

– Dignājas pagastā pie Ģimeņu ini-
ciatīvu telpas Vandānos

– Dunavas pagastā skvērā pie simt-
gades puķu dobes Dunavā un pie Baltā 
krusta – nacionālo partizānu piemiņas 
vietā

– Kalna pagastā A. Grīna parkā un 
Dubultos pie Kalna kultūras nama

– Leimaņu pagastā Latvju zīmju par-
kā

Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Nu saltums dveš, un smaržas vējā kaisās, 
Iet garām laiks, lai neatgrieztos vairs.
 /J.  Plaudis/

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
oktobra mēnesī sastādīti 5 miršanas 

reģistri (2 novada iedzīvotāji):
 

Roberts Griezāns

11.02.1941. – 19.10.2020.

Guntis Caune

16.08.1949. – 19.10.2020.

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

piederīgajiem!

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Oktobra mēnesī Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 

3 jaundzimušie 

– 2 meitenītes un 1 puika.

 
Sveicam vecākus un novēlam 

mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Lai mīļums sirdī,
Laimes pilnas riekšas
Un saules stari
Pāri ēnām plūst!

 /K. Apškrūma/
 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā oktobra mēnesī 

salaulāts 1 pāris.

Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 
kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 
2020. gada novembrī

draugiem.lv/ 
Jekabpils–novads/

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:

– Rubenes pagastā pie Rubenes kul-
tūras nama pretī Raiņa piemineklim

– Zasas pagastā pie Zasas kultūras 
nama galvenās ieejas

11.11. – 11.12. Jēkabpils novada 

Sēlijas prasmju muzejā būs skatāma foto 
izstāde „Mana Latvija – manas mājas”.

Līdz 14.12. Zasas bibliotēkā māks-
linieces Dainas Eglītes (Jēkabpils) gleznu 
izstāde „Pieskāriens pasaulei…”

Sagatavoja: Laura Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 

vadītāja


