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Par pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un darba 
organizāciju COVID-19 ārkārtējās situācijas apstākļos

Pamatojoties uz 2020. gada 
18. novembrī Jēkabpils novada 
pašvaldībā izdoto rīkojumu nr. 
JNP/20/2-4/99 “Par pakalpoju-
mu sniegšanu iedzīvotājiem un 
darba organizāciju Covid-19 ār-
kārtējās situācijas apstākļos”, no 
2020. gada 21. decembra pagas-
ta pārvalžu vadītāji un klientu 
apkalpošanas speciālisti nodro-
šina pakalpojumu sniegšanu pēc 
iespējas attālināti, apmeklētāju 
pieņemšanu organizējot ar ie-
priekšējo pieteikšanos.

Rīkojums izdots saskaņā ar 
Ministru kabineta 2020. gada 9. 
jūnija noteikumiem Nr.360 “Epi-
demioloģiskās drošības pasāku-
mi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, Ministru kabi-
neta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un Mi-
nistru kabineta rīkojumu Nr.777 
“Grozījumi Ministru kabineta 
2020. gada 6. novembra rīkoju-
mā Nr.655 “Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu”” (stājas spēkā 
21.12.2020.)

Kontaktinformācija pagas-
tu pārvaldēm, darbiniekiem

Ābeļu pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītājs R. Jaudzems 
– t.26587126; klientu apkal-
pošanas speciāliste L. Kalniņa 
– t.26354670; komunālās saim-

niecības vadītājs J. Turlajs – 
t.28395556; bāriņtiesas locekle 
V. Austruma – t.26519169; sociālā 
darbiniece I. Dzene – t.26327610.

Dignājas pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītājs J.Raubiška – t. 
29426300; klientu apkalpošanas 
speciāliste I.Kusiņa – t. 65229065; 
komunālās saimniecības pārzinis 
A.Gross – t. 28304623; bāriņtiesas 
locekle S.Krēsliņa – t. 27707335; 
sociālā darbiniece L.Matuseviča 
– t. 20221942.

Dunavas pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītājs A. Baltaruņ-
ķis – t. 29578562; komunālās 
saimniecības vadītāja A. Rimša 
– t. 65229347; klientu apkalpoša-
nas speciāliste R. Baltaruņķe – t. 
65229347; sociālā darbiniece E. 
Krīvāne – t. 20237689; bāriņtiesas 
locekle A. Liepa – t. 29337905.

Kalna pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītāja M. Cankale – 
t. 29282318; sociālā darbiniece E. 
Krūkliņa – t. 27010871; bāriņtie-
sas locekle A. Liepa – t. 29337905.

Leimaņu pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītājs A. Tropiks 
– t. 29452995; klientu apkalpo-
šanas speciāliste R. Gremze t. 
65229703; komunālās saimnie-
cības vadītājs J. Ivanovskis, t. 
26529568; sociālais darbinieks 
K. Vaišlis – t. 27813933; bāriņtie-
sas priekšsēdētāja I. Gusāre – t. 
29472881.

Rubenes pagasta pārvalde: 
pārvaldes vadītāja: I. Kurme – t. 
26155829; bāriņtiesas loceklis I. 
Kliģe – t. 26039464; sociāla dar-
biniece I. Petenko – t. 20207157.

Jēkabpils novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Rubeņos: 
t. 66954865.

Zasas pagasta pārvalde: 

pārvaldes vadītājs K. Tēts – t. 
28306408; komunālās saimnie-
cības vadītājs A. Hotuļevs – t. 
25482463; klientu apkalpoša-
nas speciālists A. Mikušāne – t. 
65233082; sociālais darbinieks I. 
Petenko – t. 20207157; bāriņtie-
sas locekle A. Liepa – t. 29337905; 
sociālais aprūpētājs D. Timofeje-
va – t. 22333185.

Sociālais dienests: Sociālā 
dienesta vadītāja L. Zeltiņa – t. 
29344339.

Bāriņtiesa: Bāriņtiesas priekš-
sēdētāja I. Gusāre – t. 29472881.

Kultūras pārvalde: vadītāja 
L. Aišpure – t. 20371520.

Izglītības pārvalde: vadītāja 
A. Ķiploka – t. 29247870.

Administrācija: Domes 
priekšsēdētājs A.Vanags - t. 
29204384; Domes priekšsē-
dētāja vietniece A.Lemaka 
– t. 28305492; izpilddirektore 

G.Dimitrijeva – 28305492; no-
vada sekretāre M.Kolpakova 
- 65220730, novads@jekabpil-
snovads.lv; Lietvedības nodaļas 
vadītāja I.Kalniņa – t. 29235274; 
finanšu un ekonomikas noda-
ļas vadītāja L.Pētersone – t. 
27843245; nodaļas vadītājas viet-
niece I. Daņiļeviča – t. 26547033; 
dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāja M.Šicāne - 27829666; pro-
jektu speciāliste L.Stašule – t. 
26625480; Īpašuma apsaimnie-
košanas un pakalpojumu snieg-
šanas nodaļas vadītāja I. Feld-
mane – t. 26367939; teritoriālās 
plānošanas speciāliste G. Cēr-
mūkša – t. 22018804; juriskonsul-
te G.Loča – t. 29344497; juriste-
iepirkumu speciāliste I.Nereta 
– t. 26445523; informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists 
K.Sēlis – t. 26167960.

Jēkabpils novada pašvaldība

Dunavā darbu atsākusi aptieka

Dunavā, adresē ‘’Dunavas 
skola’’, no 2021. gada 19. jan-
vāra darbu atsākusi aptieka.

Aptieka strādā kā iepriekš 

– otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 15.00. Tel. - 
65228380.

Dunavas pagasta pārvalde
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zasas vidusskolai panākumi 
Satversmei veltītā skolēnu 
zīmējumu konkursā

15. janvārī noslēdzās Satvers-
mes tiesas 2020. gada septembrī 
izsludinātā 6. klašu skolēnu zī-
mējumu konkursa “Katrs bērns ir 
vienlīdzīgs savās tiesībās” darbu 
vērtēšana.

Konkursā, kas bija veltīts 
mūsu valsts pamatlikumam 
– Latvijas Republikas Satvers-
mei, 6. klašu grupā tika iesūtīti 
239 zīmējumi, un tos vērtēja 
Satversmes tiesas tiesneši. Re-
zultātā zīmējumu konkursā 1. 
vietu izcīnīja Zasas vidusskolas 
skolnieks Raivo Mikušāns, 2. vie-
tu - Zasas vidusskolas skolniece 
Sindija Minalto. Pedagoģe Inese 
Kalniškāne. Konkursa uzvarētāji, 

atzinības rakstu, kā arī specbal-
vu saņēmēji un viņu pedagogi 
tiks aicināti uz svinīgo konkursa 
apbalvošanas ceremoniju attāli-
nāti šā gada 15. februārī.

Satversmes tiesa izsaka patei-
cību visiem skolēniem par aktī-
vo iesaisti, radošajām domām 
un iesūtītajiem darbiem. Paldies 
pedagogiem, kuri veltīja savu 
laiku un zināšanas, lai motivētu 
un skaidrotu skolēniem Satvers-
mes un Latvijas kā demokrātis-
kas tiesiskas valsts pamatvērtī-
bas!

Latvijas Republikas 
Satversmes tiesa

Projekta ietvaros tiek 
iegādāts ģenerators

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2014. -2020. gadam Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta atbal-
stītā projekta ENI-LLB-1-135 “Ilgt-
spējīgas vides pārvaldības sistēmas 
attīstība Zemgales reģiona dabas 
teritorijās un Braslavas Nacionāla-
jā dabas parkā” ietvaros Jēkabpils 
novada pašvaldība ir iegādājusies 
ģeneratoru.

Viena no problēmām plūdu un 
citu ārkārtas situāciju gadījumā ir 
elektroapgāde. Lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu drošus apstākļus, Du-
navas pagasta ir iegādāts jaudīgs 
ģenerators, kuru var arī ērti pārvie-
tot novada robežās, ja rodas vaja-
dzība. Jēkabpils novads projekta 
ietvaros jau ir iegādājies pārvieto-
jamo plostu ar dzinēju, 2021.gadā 
plānots iegādāties ugunsdzēsēju 
aprīkojumu brīvprātīgajiem uguns-
dzēsējiem Rubenes un Kalna pa-
gastā.

Projekta “Ilgtspējīgas vides pār-
valdības sistēmas attīstība Zem-
gales reģiona dabas teritorijās un 
Braslavas Nacionālajā dabas parkā” 
rezultātā tiks izstrādāts sadarbības 
plāns dabas resursu un vides ārkār-
tas situāciju pārvaldībai (Krustpils, 
Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes 
pašvaldībās), izstrādātas jaunas sa-
darbības sistēmas, izveidota gudra 
un efektīva ugunsdrošības sistēma 
Nacionālajam parkam “Braslavas 

ezeri”, veikts pētījums par parazi-
tārām infekcijām ūdenskrātuvēs 
projekta teritorijā, organizēti trīs 
mācību pasākumi mērķa grupām, 
noorganizētas trīs mērķa grupu 
pieredzes apmaiņas, organizēti 
informatīvie semināri skolēniem 
Latvijā un Baltkrievijā (kopā astoņi), 
noslēguma konference, iegādāts 
ekipējums.

Projektā apvienojušies 5 part-
neri: Zemgales Plānošanas reģions 
(vadošais partneris), Krustpils no-
vada pašvaldība, Jēkabpils novada 
pašvaldība, Baltkrievijas Nacionā-
lās Zinātņu akadēmijas Bioloģisko 
resursu zinātniskais un praktis-
kais centrs” un Nacionālais parks 
“Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

Projekta ieviešana ilgs divus ga-
dus, un tā kopējais finansējums ir 
443 862,42 eiro, tostarp Eiropas Sa-
vienības finansējums – 399 476,17 
eiro. Jēkabpils novada pašvaldības 
kopējais projekta budžets ir 49 
913,20 eiro, no kuriem 44 922 eiro 
ir ES finansējums, pašvaldības līdz-
finansējums – 4 991,32 eiro.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada projektu 

speciāliste

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas 
Savienības finansiālu atbalstu. Par 

šīs publikācijas saturu pilnībā ir 
atbildīga Jēkabpils novada pašval-

dība un tas nevar tikt izmantots, 
lai atspoguļotu Eiropas Savienības 

uzskatus.
Oficiālā programmas mājaslapa: 
https://www.eni-cbc.eu/llb/en

Aktualizēts “Jēkabpils novada 
attīstības programmas 
2019.-2025. gadam” Rīcības 
plāns un Investīciju plāns

2018. gada 27. decembrī Jē-
kabpils novada dome apstipri-
nāja Jēkabpils novada attīstības 
programmu 2019.-2025.gadam. 
Lai nodrošinātu Jēkabpils nova-
da ilgtspējīgu attīstību, plānojot 
pašvaldības budžeta līdzekļu liet-
derīgu izlietojumu, Jēkabpils no-
vada dome 2021. gada 28. janvāra 
sēdē nolēma apstiprināt “Jēkabpils 
novada attīstības programmas 

2019.2025.gadam” aktualizēto Rīcī-
bas plānu (1.pielikums) un aktuali-
zēto Investīciju plānu (2.pielikums).

Ar aktualizēto Rīcības plānu un 
Investīciju plānu var iepazīties Jē-
kabpils novada pašvaldības tīmek-
ļa vietnē www.jekabpilsnovads.
lv, sadaļā “Attīstības plānošanas 
dokumenti”.

Jēkabpils novada pašvaldība
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ar Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu tiek 
veidota mājaslapa Sēlijas viesiem un baudītājiem

2020. gada nogalē Jēkabpils 
novada pašvaldība atbalstīja 
biedrības „Sēļu pūrs” sabiedrisko 
iniciatīvu, kas paredz tādas Sēlijas 
mājaslapas izstrādi, kurā apkopo-
ta informācija gan par tūrisma ie-
spējām Sēlijā, gan reģiona amat-
niekiem un mājražotājiem.

Nepacietīgākajiem interesen-
tiem vēl nāksies mazliet uzgaidīt, 
jo, kamēr lapa vēl tiek aizpildīta ar 
saturu, tā ir ar ierobežotu pieeja-
mību, taču pati lapas būvniecība 
ir aizsākusies jau 2020. gadā. 

Pēc mājaslapas, kurā apkopots 
visas Sēlijas tūrisma, amatniecī-

bas un mājražotāju piedāvājums, 
ilgojamies jau sen. Parasti šī vēl-
me izskan lielākos pasākumos, 
kuros tiekas tā sabiedrības daļa, 
kas nodarbojas ar ārējo apmeklē-
tāju piesaisti reģionam, kuros tiek 
runāts par Sēlijas identitāti, tēlu 
un sociālekonomisko labklājību.

Tas, ka esam tik reti apdzīvota 
teritorija, nav ne labi, ne slikti. Tas, 
vienkārši, nozīmē to, ka mums 
ir nepieciešams apvienoties 
lielākos pulciņos, lai pie mums 
brauktu ciemos, lai mūs redzētu, 
sadzirdētu un atpazītu kā vienu 
no Latvijas kultūrvēsturiskajām 

teritorijām, tāpat kā Latgali vai 
Kurzemi.

Mums ir liels prieks, ka tieši 
mūsu novada pašvaldība sadzir-
dēja šo nepieciešamību pēc vie-
notas mājaslapas visai Sēlijai, un 
tālredzīgi atbalstīja iniciatīvu, kas 
nāks par labu ne tikai pašu nova-
dam, bet arī kaimiņu novadiem. 
Jo – šobrīd patiešām ir jāturas 
kopā un beidzot jāatzīst, ka vie-
niem pašiem kaut ko lielāku pa-
nākt ir grūti. Ir jāsadarbojas gan 
ar citiem cilvēkiem savā ciematā, 
gan citiem savā novadā un, tāpat 
arī savstarpēji jāizpalīdz starpno-
vadu līmenī.

Biedrības „Sēļu pūrs” rīcībā, 
sadarbībā ar citām Sēlijas biedrī-
bām, tūrisma pakalpojumu snie-
dzējiem un amatniekiem, ir daudz 
informācijas, ko jau tagad ievieto-
jam jaunajā mājaslapā, taču laika 
gaitā uzrunāsim Sēlijas cilvēkus ar 
lūgumiem šo informāciju papil-
dināt, jo viss ir mainīgs. Vienmēr 

pagastos uzrodas kaut kas jauns, 
skaists un citiem interesants. Tā-
dēļ, ja turpmāk saņemsiet vēstuli 
ar lūgumu izstāstīt jūsu apdzīvo-
tās vietas jaunumus, neliedziet 
savu informatīvo atbalstu!

Mājaslapa kopš janvāra otrās 
puses apmeklētājiem atvērta 
zem selija.com vārda, un galvenās 
sadaļas tajā šobrīd ir:

„Apskati!” – tūrisma apskates 
vietas, ainavas, objekti, maršruti; 
„Izgaršo!” – protams, viss par māj-
ražotājiem un degustācijām; „Pie-
dzīvo!” – amatnieku darbnīcas, 
līdzdarbošanās, aktīvā atpūta, 
lapā ir rezervēta vieta arī vispā-
rējai informācijai par Sēliju. Atse-
višķi arī „Ražots Sēlijā”, kur mūsu 
mazie un ne tik mazie ražotāji 
varēs ievietot savus aktuālākos 
produktus.

Vēlot raženu, 
veselīgu šo gadu -

biedrība „Sēļu pūrs”

Nomainīts jumts Dignājas baznīcā
Dignājas baznīcas ZR galā 2020. gada vasarā 

spēcīgais vējš atrāva un salocīja jumta skārda se-
guma loksnes. Ēkai bija steidzami nepieciešama 
ZR jumta daļas seguma nomaiņa, jo dabas aps-
tākļu ietekmē tika bojātas jumta nesošās kons-
trukcijas, ēkas iekšējā apdare. Nokrišņu radītais 
mitrums, kas iekļuva ēkā bojātā jumta dēļ, nega-
tīvi ietekmēja valsts nozīmes mākslas pieminekli 
– kapu plāksni A. Velinkam.

2020. gada septembrī būvinženieris A. Bar-

kāns apsekoja jumta tehnisko stāvokli un sniedza 
atzinumu, ka baznīcas pamatapjoma divslīpju 
jumta Z puses skārda segums ir neapmierino-
šā tehniskā stāvoklī un turpmākā ekspluatācijā 
nav izmantojams. Dignājas Evaņģēliski luteriskā 
draudze lūdza arhitektei Dacei Lukšēvicai izstrā-
dāt vienkāršotās atjaunošanas projektu Dignājas 
baznīcas ēkai, kurā tika paredzēta jumta seguma 
nomaiņa otrai galvenā jumta daļai (ziemeļrietu-
mu pusē).

Jumta daļas nomaiņai bija nepieciešams fi-
nansējums ap 17 000 EUR. Draudze nolēma lūgt 
finansējumu Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldei, lai varētu nomainīt bojāto jumta daļu 
un saglabātu valsts nozīmes mākslas pieminekli 
“Kapa plāksne A.Velinkam”. Maksimālais pieeja-
mais finansējums vienam objektam – 10 000 
eiro. Draudzes līdzekļi un Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes piešķirtais finansējums 
bija nepietiekams, lai varētu realizēt remontdar-
bus, tāpēc draudze lūdza finansiālu atbalstu Jē-
kabpils novada pašvaldībai. Ar Jēkabpils novada 
domes lēmumu Dignājas baznīcas jumta daļas 
seguma nomaiņai tika piešķirts finansējums par 
kopējo summu 5460 EUR.

Ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 
un Jēkabpils novada pašvaldības atbalstu, tika 
īstenots projekts Dignājas luterāņu baznīcas 

jumta seguma nomaiņa valsts nozīmes mākslas 
pieminekļa “Kapa plāksne A.Velinkam” saglabā-
šanai. Jumta seguma nomaiņas darbus veica sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību “JuN”.

Paldies Nacionālā kultūras mantojuma pār-
valdei un Jēkabpils novada domei par finansiālo 
atbalstu!

Paldies arhitektei Dacei Lukšēvicai, būvinže-
nierim Albertam Barkānam, būvniecības uzņē-
mum SIA “JuN”, būvuzraudzības darbu veicējam 
SIA “’Albi Group”, Krustpils novada būvvaldei un 
visiem, kas iesaistījās un sniedza atbalstu projek-
ta īstenošanā!

Dignājas Evaņģēliski luteriskā draudze
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Iegādāta automašīna sociālās aprūpes nama 
“mežvijas” vajadzībām

Jēkabpils novada pašvaldība Sociālā 
dienesta vajadzībām 2020. gada nogalē ie-
gādājās lietotu automašīnu VW Caddy. Au-
tomašīna ir aprīkota ar invalīdu ratiņu liftu, 
papildus siksnām, kā arī galvas balstiem. 
Automašīna tiks izmantota Jēkabpils nova-
da sociālā dienesta struktūrvienības Soci-
ālās aprūpes nama “Mežvijas” vajadzībām.

Līdz šim aprūpes iestādei sava transpor-
ta nebija. Vajadzību pēc šādas automašī-
nas izjuta arī Jēkabpils novada Sociālais 
dienests, jo laukos dzīvo cilvēki ar kustību 

traucējumiem, kuriem nepieciešama palī-
dzība nokļūt uz ārstniecības iestādēm un 
no tām.

Tuvākajā laikā Jēkabpils novada pašval-
dība lems par tarifu noteikšanu un sniegs 
maksas pakalpojumu, ja tas būs nepiecie-
šams citām pašvaldībām un privātperso-
nām.

Sociālās aprūpes nama 
“Mežvijas” vadītājs

Kaspars Vaišlis

2020. gada Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistika

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie, noslēgtas 14 
laulības un sastādīti 64 miršanas reģistri.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie (20 zēni un 
19 meitenes). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 
vērojams pieaugums par 21%. Laulībā, reģis-
trējot jaundzimušo, ir bijuši 21 jaundzimušā 
vecāki, paternitāte, pamatojoties uz abu vecāku 
rakstiski iesniegtu paternitātes iesniegumu, no-
teikta 17 jaundzimušajiem, bet vienā gadījumā 
dzimšanas reģistrā bērna tēvs nav norādīts. No 
visiem reģistrētajiem 22 bērniem dzīvesvieta 
reģistrēta Jēkabpils novadā, pārējiem – Krust-
pils, Lielvārdes, Madonas novados un Jēkabpils, 
Līvānu un Ogres pilsētās. Reģistrēti divi dvīņu 
pāri: janvārī divi zēni un aprīlī divas meitenes. 
Ja 2020. gadu analizējam pēc tā, kurš bērns 
māmiņai pēc skaita piedzimis, tad iepriecinošs 
ir fakts, ka trešo bērniņu ir sagaidījušas 13 ģi-
menes (33%). Pirmo bērniņu sagaidījušas 11 ģi-
menes(28%), otro – 10 ģimenes(26%), ceturtais 
bērniņš reģistrēts trīs ģimenēs(8%). Ar piektā 
un sestā bērniņa reģistrēšanu var lepoties pa 

vienai ģimenei(2,5%). Vidējais 
dzemdētāju māmiņu vecums 
– 29 gadi. Jaunākajai māmiņai 
jaundzimušā reģistrēšanas 
brīdī bija 21 gads, savukārt 
vecākajai māmiņai – 41 gads. 
Vecāki savām meitām devuši 
sekojošus vārdus: Adele, Ade-
līna, Alise, Arina, Beāte(2gb.), 
Denisa, Dinija, Elizabete, Elīna, 
Elza, Evija, Justīne, Lelde, Mar-
ta, Rēzija, Sintija(2gb.), Stefāni-
ja. Puišiem vecāki izvēlējušies 
sekojošus vārdus: Armands, 
Dairis, Deivids, Patriks, Edvards, 
Emīls(2 gb.), Ēriks, Ģirts, Jēkabs, 

Kaspars, Kristaps, Marks, Miks, Olivers, Ralfs, 
Rafaels, Reinis, Rinalds, Toms, Tomass. Vienā ga-
dījumā vecāki bija izvēlējušies jaundzimušajam 
dot divus vārdus.

2020. gadā Jēkabpils novada dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrētas 14 laulības. Tas ir uz pusi 
vairāk nekā 2019. gadā. Laulības slēguši tikai 
Latvijas valsts piederīgie, neviena laulība nav 
reģistrēta ar ārzemju pilsoņiem. Pirmo reizi “jā” 
vārdu teikusi 21 persona, otrā laulība reģistrēta 
8 personām, bet trešajā laulībā stājusies 1 per-
sona. Vidējais laulājamo vecums bija 39 gadi. 
Jaunākajai līgavai uz laulību reģistrācijas laiku 
bija 24 gadi, līgavainim – 26.Vecākā līgava laulī-
bu reģistrēja 64 gados, bet līgavainis – 74 gadu 
vecumā.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā sastādīti 64 miršanas reģistri (40 
miršanas reģistri vīriešiem un 24 – sievietēm). 
Vecākajai mirušajai sievietei bija 95 gadi, jau-
nākajai- 50.Vecākajam mirušajam vīrietim mir-
šanas reģistrs sastādīts 98 gadu vecumā, bet 
jaunākajam miršanas fakts reģistrēts tikai pāris 
stundu pēc dzimšanas. Vislielākais nāves cēloņu 

iemesls – sirds un asinsvadu slimības (arteriāla 
hipertensija, infarkts, insults, koronāra sirds sli-
mība, sirds mazspēja, kardioskleroze, plaušu 
trombembolija, toksiska kardiomiopātija), kā 
nākamie seko ļaundabīgie audzēji (aklās zarnas, 
aizdegunes, aizkuņģa dziedzera, ciroze, hro-
niska limfoleikoze, krūts, olnīcu, plaušu, pros-
tatas, urīnpūšļa). Pārējo nāves cēloņu iemesli: 
Covid infekcija, difūzs peritonīts, multiorgānu 
bojājums, nieru mazspēja, politrauma, sepse, 
smadzeņu sasitums, šauts galvas ievainojums, 
urīnceļu infekcija. No visiem Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem mirša-
nas gadījumiem 40 reģistri sastādīti Jēkabpils 
novada iedzīvotājiem, 14-Krustpils novada ie-
dzīvotājiem, pa vienam Aizkraukles, Aknīstes, 
Kandavas, Salas, Viesītes novada iedzīvotājiem, 
4 – Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem un 1 Pļaviņu 
iedzīvotājam.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informā-
cijas uz 2021. gada 4. janvāri Jēkabpils novadā 
savu dzīvesvietu reģistrējuši 4393 iedzīvotāji. 
Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem ir sekojošs: 
Ābeļu pagastā-880, Dignājas pagastā-432, Du-
navas pagastā-539, Kalna pagastā-515, Leimaņu 
pagastā-396, Rubenes pagastā-862, Zasas pa-
gastā-769 iedzīvotāji. Gada griezumā salīdzinot 
iedzīvotāju skaitu uz 2020. gada 2. janvāri un 
2021. gada 4. janvāri, vērojams samazinājums 
par 85 personām, kas ir par 59% mazāks, nekā 
salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kad iedzīvotā-
ju skaits Jēkabpils novadā samazinājās par 144 
iedzīvotājiem.

2020. gadā piedzimuši un deklarēti Jēkabpils 
novadā 41 jaundzimušie, no tiem 25 meitenes 
un 16 zēni.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja M.Šicāne
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
28.01.2021. sēdes lēmumu Nr. 1 

(protokols Nr.1, 1.punkts)
Izdoti saskaņā ar Likumu par 

budžetu un finanšu vadību 
likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par 

pašvaldībām”

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada paš-
valdības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmums un izde-
vumus, aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamat-
budžetu 2021. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 214 772 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 7 373 602 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu – 1 

166 412 euro, no tā 1 166 412 euro iesaistīts izdevumu pār-
snieguma pār ieņēmumiem finansēšanā.

3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības aizņēmu-
mus 2021.gadam šādā apmērā:

3.1. saņemtie aizņēmumi – 168 873 euro,
3.2. saņemto aizņēmumu atmaksa – 176 455 euro.

4. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības galvoju-
mus 2021.gadam šādā apmērā – 350 euro.

5. Jēkabpils novada pašvaldība lemj par grozījumiem 
Jēkabpils novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņē-
mumu, izdevumu un finansēšanas apmērā saskaņā ar 
Jēkabpils novada pašvaldības budžeta, tā grozījumu iz-
strādāšanas un apstiprināšanas kārtību.

6. Jēkabpils novada pašvaldība tiesīga neparedzētiem 
gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda (lī-
dzekļiem neparedzētiem gadījumiem) ar domes lēmu-
miem piešķirt finanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto 
līdzekļu apjomu 63 339 euro.

7. Jēkabpils novada pašvaldība 2021.gadā nodroši-
na pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 
kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aiz-
ņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto 
līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu paš-
valdības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē 
plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši eko-
nomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta ap-
stiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes 
ēkā un pagastu pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā.

Paskaidrojuma raksts
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 6 214 772 kopsummā 

un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi 
(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), 

pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti 
(mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām minis-
trijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt peda-
gogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu 
īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem. Budžeta ieņēmumi plānoti atbilstoši reā-
li prognozējamiem ieņēmumiem un atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu 
ieņēmumu klasifikāciju”. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 
1757826, kas ir par EUR 97697 mazāk nekā 2020. gadā sa-
ņemtais nodoklis EUR 1855523 no pārskata gada ieņēmu-
miem. To ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales 
proporcijas izmaiņa starp valsts budžetu un pašvaldību 
budžetu (no 80 % uz 75 % pašvaldībām).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par 
zemi - EUR 329030, par ēkām un būvēm – EUR 8098, par 
mājokļiem – EUR 8650. Plānots iekasēt iepriekšējo gadu 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 50500. Kopā 
nekustamā īpašuma nodoklis plānots EUR 396278, kas ir 
par EUR 7159 vairāk, salīdzinot ar 2020. gada plānu.

Atbilstoši likuma “Likums par budžetu un finanšu va-
dību” 3. panta 2.1 daļai, kas nosaka pašvaldību budžeta 
dalījumu pamatbudžetā un ziedojumos un dāvinājumos, 
dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 
piesārņošanu iekļauts pamatbudžeta sastāvā un tiek plā-
nots EUR 19400.

2021. gada ieņēmumu plāns (EUR un % no 
EUR 6 214 772)

Nenodokļu ieņēmumus EUR 5650 kopsummā veido 
plānotās valsts un pašvaldības nodevas EUR 3050, finan-
šu ieņēmumi EUR 900, naudas sodi un sankcijas EUR 200, 
pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 1500. Ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti EUR 528474, tai 
skaitā no ēku un būvju pārdošanas EUR 12000, zemes un 
meža īpašumu pārdošanas EUR 516474. Tos veido iepriek-
šējos gados noslēgtie līgumi par īpašumu atsavināšanu 
un maksājumi atbilstoši maksājumu grafikiem, nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas izsoļu grafiks pēc domes 
lēmumiem 2021.gada 1.ceturksnī.

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti plāno-
ti EUR 36760, ko sastāda Zemgales plānošanas reģiona 
finansējumi projektu realizācijai.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samak-

sai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 8 mēnešiem plānota likumā “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” noteiktajā apmērā EUR 577168, 
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba atlīdzībai EUR 
7222. Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei no-
vada izglītības iestādēm no valsts budžeta iedalīts EUR 
9828, 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai plānoti EUR 18212. 
EUR 19996 plānots finansējums par primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Dignājas un Duna-
vas pagastu feldšerpunktos, kas atbilst Nacionālā veselī-
bas dienesta finanšu paziņojumam par finansējumu 2021. 
gadam. Klientu apkalpošanas centra uzturēšanai Rube-
nes pagastā plānots saņemt EUR 6900, aktīvās nodarbi-
nātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
īstenošanai un pasākuma „Nodarbinātības pasākumi va-
saras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” EUR 26160, 
Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvai „Latvijas 
skolas soma” EUR 5586. Novada sociālā dienesta ieņēmu-
mu sastāvā plānoti valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim EUR 96427, no kuriem lielākā summa ir asistentu 
pakalpojumu apmaksai EUR 80933. Atbilstoši likuma “Li-
kums par budžetu un finanšu vadību” 3. panta 2.1 daļai, 
kas nosaka pašvaldību budžeta dalījumu pamatbudžetā 
un ziedojumos un dāvinājumos, mērķdotācija pašvaldī-
bas autoceļiem (ielām) iekļauta pamatbudžeta sastāvā. 
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) EUR 311261 
atbilst VAS Latvijas Autoceļi 2020. gada 28. decembra vēs-
tulei Nr.1.3/18007 “Par mērķdotāciju pašvaldības autoce-
ļiem (ielām) 2021. gadā”.

Pašvaldība plāno saņemt transfertus no valsts bu-
džeta iestādēm EUR 152486 Eiropas Savienības politikas 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu realizācijai, no kuriem lielākā summa 
EUR 101311 plānota Eiropas Sociālā fonda projektiem 
izglītības jomā-karjeras atbalstam, individuālo kompe-
tenču attīstībai un mācību pārtraukšanas samazināšanai.

Saņemamā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fonda plānota atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 
10.decembra noteikumu Nr.749 “Noteikumi par pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to 
sadales kārtību 2021.gadā” EUR 1409125. Kopējie plānotie 
valsts budžeta transferti sastāda EUR 2640367.

 Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldī-
bām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti EUR 
326100, par kultūras funkciju nodrošināšanu EUR 14655. 
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 
489262 apmērā veido novada iestāžu sniegtie pakalpo-
jumi, no kuriem lielākais postenis ir norēķini par komu-
nālajiem pakalpojumiem EUR 306157. EUR 57840 plānoti 
ieņēmumi no personu uzturēšanās novada sociālās aprū-
pes iestādē, biļešu realizācija kultūras iestādēs EUR 14050, 
telpu un zemes noma EUR 88415.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 7 373 602 apmērā 

(neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas 
atmaksas). Kapitālie izdevumi veido EUR 1212220 
(16.4 %) no kopējiem plānotajiem izdevumiem, uz-
turēšanas izdevumi EUR 6161382 (83.6 %).

01.000 Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 934 934 apmērā un tie 

JēkaBPIlS nOVaDa DOmES SaIStOšIE nOtEIkUmI nr.1/2021
Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2021.gadam

Valsts budžeta transferti: 2640367; 42,5%
nodokļu ieņēmumi: 2173504; 35%
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas: 528474; 9%
maksas pakalpojumi, pašu ieņēmumi: 489262; 8%
Pašvaldības budžeta transferti: 340755; 5,5%
Valsts budžeta daļēji finansēto personu transferti: 
36760
nenodokļu ieņēmumi: 5650
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veido 12.7 % no kopējiem plānotajiem pašvaldības 
izdevumiem 2021.gadā. Izdevumi paredzēti pašval-
dības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, t.sk.:

• domes pārvaldei EUR 251553;
• deputātu darba atlīdzībai EUR 55996;
• komisiju darba atlīdzībai EUR 10036;
• finansējums pašvaldību vēlēšanām EUR 

10511-izdevumi jaunizveidojamā Jēkabpils novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas darbam;

• centralizētās grāmatvedības izdevumi EUR 
165418;

• aizņēmumu procentu maksājumiem un aizde-
vumu apkalpošanai Valsts kasei EUR 2500;

• pabalsti bijušajiem pagastu priekšsēdētājiem, 
viņu vietniekiem EUR 24540;

• Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpoša-
nas centra uzturēšana Rubenes pagastā EUR 20348;

• Ābeļu pagasta pārvalde EUR 40959;
• Dignājas pagasta pārvalde EUR 45581;
• Dunavas pagasta pārvalde EUR 45674;
• Kalna pagasta pārvalde EUR 48481;
• Leimaņu pagasta pārvalde EUR 5491;
• Rubenes pagasta pārvalde EUR 32874;
• Zasas pagasta pārvalde EUR 62210. 
• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves 

fonds) EUR 63339.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga noteikta at-

bilstoši domes 2020. gada 26. novembra lēmumam 
Nr.382 “Par pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstip-
rināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu 
grupai” un Jēkabpils novada pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības nolikumam.

EUR 13457 plānoti informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājumam, tai skaitā attālināta 
darba nodrošināšanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai. Biroja tehnikas un telpu aprīkojuma 
iegādei administratīvajās struktūrās plānots EUR 
16245.

2021. gada izdevumu plāns (EUR un % no 
EUR 7 373 602)

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 21401 apmērā, no kuriem 

EUR 1467 ugunsdzēsības automašīnas un aprīkoju-
ma uzturēšanai Rubenes pagasta pārvaldē.

2021. gadā turpina realizēt projektu “Pārrobežu 
sadarbības veicināšana aizsardzības un drošības jau-

tājumos Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā” 
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmā 2014.-2020. ar atlikušo finansējumu 
EUR 19934. Projekta noslēgumā plānots iegādāties 
inventāru un aprīkojumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
darbam, veikt apmācības.

04.000 Ekonomiskā darbība
Kopējais plānotais finansējums EUR 471383. EUR 

20092 paredzēts deleģētajām funkcijām Krustpils 
novada pašvaldībai būvvaldei un EUR 35262 nodar-
binātības pasākumu nodrošināšanai. Mērķdotāciju 
pašvaldības autoceļiem (ielām) EUR 311261 plānots 
izlietot atbilstoši novada autoceļu attīstības prog-
rammai 2021.-2023.gadam. Ceļu, ielu ikdienas uztu-
rēšanas darbos un kapitālieguldījumos transporta 
būvēs iesaistīts finansējuma atlikums uz 2020.gada 
beigām EUR 104768, līdz ar to kopā autoceļu un ielu 
pārvaldīšanas un uzturēšanas  izdevumiem plānots 
EUR 416029. 

05.000 Vides aizsardzība
Plānots finansējums atkritumu apsaimniekoša-

nas un notekūdeņu apsaimniekošanas darbiem 7 
pagastu pārvaldēs-atlīdzība strādājošajiem, iekārtu 
apkopes, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, kā 
arī parku apsaimniekošana novada teritorijā.

Kopējais plānotais finansējums EUR 251871:
•  atkritumu apsaimniekošana 7 novada pagastos 

EUR 34065;
•  notekūdeņu apsaimniekošana 7 novada pagas-

tos EUR 72101;
•  Rubenes parka apsaimniekošana EUR 40641;
•  Zasas parka apsaimniekošana EUR 105064.
Plānota meliorācijas sistēmas sakārtošana virs-

zemes notekūdeņu savākšanai Dunavas pagastā 
EUR 6050, notekūdeņu aku rekonstrukcija EUR 3000 
apmērā Dignājas pagastā. Zasas parka un Rube-
nes parka infrastruktūras sakārtošanai plānots EUR 
63610, tai skaitā skatu torņa izbūvei Zasas parkā, celi-
ņu un apstādījumu atjaunošanai. Materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanai vides aizsardzības struktūrām 
plānots iegādāties sūkņus, kompresorus, pļāvējus, 
krūmgriežus un citu aprīkojumu EUR 26840 apmērā.

Plānotais dabas resursu nodokļa EUR 12550 izlie-
tojums:

•  EUR 2000 notekūdeņu apsaimniekošanai;
•  EUR 3500 novada rekultivēto izgāztuvju grunts-

ūdens monitoringam;
•  EUR 7050 apstādījumu veidošanai, bioloģiskās 

daudzveidības nodrošināšanai.
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-

saimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 1641130 apmērā, t.sk.: 
- novada teritoriālā plānošana un projektēšana 

56615, tai skaitā atbalsts uzņēmējdarbībai-biznesa 
ideju konkurss jaunajiem uzņēmējiem uzņēmējdar-
bības uzsākšanai un attīstīšanai EUR 8000 un iedzī-
votāju iniciatīvām EUR 3000;

- novada īpašuma apsaimniekošanas un pakal-
pojumu sniegšanas nodaļa EUR 665927, tai skaita 
nekustamā īpašuma uzturēšanai novada teritorijā 
EUR 531044. Plānota apgaismojuma izbūves projek-
tēšana Rubeņu un Slates ciemos Rubenes pagastā 
un Vandānu ciemā Dignājas pagastā. Iekļauts finan-
sējums apliecinājuma karšu izstrādei ēku siltināša-

nai Mežvijās Leimaņu pagastā un Zaļā iela 10 Zasas 
pagastā. Plānots finansējums paskaidrojuma rakstu 
izstrādei pirmsskolas izglītības iestāžu mācību āra 
teritorijas izveidei Rubeņu pamatskolā un Zasas vi-
dusskolā. Apliecinājuma karšu izstrādei ceļu un ielu 
pārbūvei pagastu teritorijās plānots EUR 27423, citu 
objektu pārbūves un būvniecības projektu doku-
mentācijas izstrādei atvēlēts EUR 30000.

Budžetā iekļauts finansējums investīciju projektu 
realizācijai ekonomisko un sociālo seku mazināšanai 
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, kas sa-
ņemti 2020.gadā pēc Ministru kabineta 2020.gada 
14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosa-
cījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes ma-
zināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatī-
bu”. 2020.gadā apgūts 30 % no plānotā finansējuma, 
2021. gada plānā iekļauti atlikušie 70 % no kopējā 
finansējuma, tai skaitā aizņēmums Valsts kasē. Auto-
ceļa Upespriekulāni-Ziedi Kalna pagastā atjaunoša-
nā jāiegulda EUR 99434, bet Moču ielas un autoceļa 
Rubeņi-Asare Rubenes pagastā atjaunošanā EUR 
141813. 2020.gadā uzsākta pašvaldības autoceļa Tā-
livaldes-Piesaules-Krusts Dunavas pagastā seguma 
atjaunošana, kam 2021.gadā no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem plānots EUR 68325.

•  7 novada pagastos ūdensapgādes saimniecī-
bas kopējais budžets plānots EUR 72440, no tiem 
EUR 57340 plānots iekārtu uzturēšanai un remont-
darbiem, EUR 10890 artēzisko urbumu atjaunošanai,  
EUR 4210 sūkņu un cita aprīkojuma iegādei;

•  EUR 15169 dabas resursu nodokļa izlietojums 
ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanā, 
ūdens un notekūdeņu monitoringā un citos izde-
vumos;

• daudzdzīvokļu māju kopīpašuma un terito-
riju apsaimniekošanas dienests 7 pagastos kopā 
EUR 830979. No tiem EUR 148871 veido investīcijas 
daudzdzīvokļu  māju kopīpašuma apsaimniekoša-
nā novada teritorijā, EUR 92254 kurināmā un deg-
vielas iegādei, EUR 49790 aprīkojuma un saimnie-
cības pamatlīdzekļu iegādei. Plānotas investīcijas 
nedzīvojamo ēku, inženierbūvju un pārējo būvju 
izveidē, rekonstrukcijā vai pārbūvē novada teritorijā  
EUR 104394.

07.000 Veselība
Plānotais finansējums kopā EUR 76591, tai skaitā 

ambulatoro iestāžu uzturēšana:
•  Dignājas pagasta feldšerpunkts EUR 10446;
•  Dunavas pagasta feldšerpunkts EUR 14028;
•  Kalna pagastā EUR 8491;
•  Leimaņu pagastā EUR 3946;
•  Rubenes pagastā EUR 22703;
•  Zasas pagastā EUR 3088.
Plānots apgūt EUR 13889 Eiropas Sociālā fonda 

finansējumu veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pieejamības uzlabošanai.

08.000 Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Funkcionālajai struktūrai izdevumi kopā plānoti 

EUR 782566 apmērā, t.sk. darbinieku darba atlīdzī-
bai, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības 
nodrošināšanai, pasākumu organizēšanai, telpu un 
aprīkojuma uzturēšanai. Finansējumu veido:

• septiņu publisko bibliotēku uzturēšana EUR 

atalgojums: 2545581; 35%
Pakalpojumi: 1298719; 18%
kapitālie izd.: 1212220; 16%
krāj., mat., energor., preces, invent.: 783463; 11%
VSaOI: 738880; 10%
Savstarpējie norēķini: 365856; 5%
Soc. pabalsti: 287602; 4%
nodokļu maksājumi: 84127; 1%
Subsīdijas, dotācijas: 37520
komand. un dien. brauc.: 13044
Procentu izd.: 400
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154503, tai skaitā bibliotēku fondu papildināšana 
EUR 10400, preses abonēšana EUR 5400, EUR 3212 
centrālās bibliotēkas deleģēto funkciju veikšanai;

•  EUR 470747 novada kultūras pārvaldes darbība, 
kultūras namu un tautas namu uzturēšana, kultūras 
pasākumi;

•  EUR 18802 starpnovadu kultūras pasākumi, de-
leģētā funkcija novada Kultūras pārvaldei;

•  jaunatnes lietas un pasākumi EUR 31902;
•  novada sporta pasākumi EUR 12765;
•  sēļu amatniecības centrs “Rūme” EUR 22137;
•  Sēlijas prasmju muzejs EUR 29484;
•  atbalsts biedrībām un nodibinājumiem EUR 

26400;
•  EUR 8384 projekts Nr.20-05-AL24-

A019.2202-000004 ”Veselīga dzīvesveida veicinošas 
infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas 
ciemā”, kas ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam aktivitāte, uzsākta 2020.
gadā;

•  EUR 7442 projekts Nr.20-05-AL24-
A019.2204-000002 ”Daugavas krasta atpūtas vietas 
izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā”, kas 
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam aktivitāte, uzsākta 2020.gadā.

Pamatlīdzekļu iegādei kultūras iestādēs kopu-
mā plānots EUR 54531, inventāra atjaunošanai EUR 
34213, telpu remontam EUR 49116. 

09.000 Izglītība
Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-

2025. gadam mūsdienu prasībām atbilstošas izglī-
tības, tās attīstības un pieejamības nodrošināšana 
definēta kā prioritāte. Kvalitatīvas vispārējās vidējās, 
pamatizglītības un pirmsskolas izglītības pieeja-
mības nodrošināšana, novada izglītības iestāžu in-
frastruktūras pilnveidošana ir pamatā finansējuma 
piešķiršanai izglītības nozarei.

Izdevumi plānoti EUR 2414155 apmērā, t.sk. četru 
novada izglītības iestāžu uzturēšana, novada Izglītī-
bas pārvaldes darba nodrošināšana:

•  EUR 551539 Ābeļu pamatskolai;
•  EUR 298096 Dignājas pamatskolai; 
•  EUR 362599 Rubeņu pamatskolai;
•  EUR 655343 Zasas vidusskolai;
•  EUR 9733 Jēkabpils mākslas skolas filiāle Zasā;
•  EUR 100428 deleģēto funkciju veikšanai novada 

Izglītības pārvaldei;
•  EUR 238211 savstarpējie norēķini par citu nova-

du izglītības iestāžu pakalpojumiem;
•  EUR 42000 Eiropas Sociālā fonda projekts “Kar-

jeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs”;

•  EUR 20000 Eiropas Sociālā fonda projekts “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai”;

•  EUR 32020 Eiropas Sociālā fonda projekts “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai”;

•  EUR 5586 programma “Latvijas skolas soma”;
•  EUR 98600 Erasmus+ programmas partnerības 

projekts “The Knowledge of Languages-a World wi-
thout Borders”.

Plānots būtiski uzlabot izglītības iestāžu materiāli 
tehnisko bāzi, investējot pamatkapitāla veidošanā 
EUR 165965, inventāra atjaunošanā EUR 65166, mā-
cību līdzekļu iegādei EUR 16009. Šajos izdevumos 
būtisku daļu veido izdevumi attālinātā mācību 
procesa nodrošināšanai un uzlabošanai Covid-19 
ārkārtējās situācijas laikā. Izglītības iestāžu uzturē-
šanas izdevumos lielākos posteņus veido izdevumi 
skolēnu ēdināšanai EUR 107174, kurināmā un deg-
vielas iegādei EUR 74462, komunālo pakalpojumu 
apmaksai EUR 8634.

10.000 Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības budžets plānots EUR 

767021:
•  EUR 68186 novada bāriņtiesas darba nodrošinā-

šana, tai skaitā bāriņtiesas locekļu darba nodrošinā-
šanai septiņās pagastu pārvaldēs;

•  EUR 233328 novada sociālais dienests, tai skaitā 
sociālie darbinieki septiņās pagastu pārvaldēs un 
mājaprūpes darbinieks Zasas pagastā;

•  EUR 162248 aprūpes centra „Mežvijas” uzturē-
šana Leimaņu pagastā;

•  EUR 205022 sociālie pabalsti naudā, natūrā, 
brīvprātīgo iniciatīvu izpilde;

•  EUR 80933 valsts budžeta finansētais asistentu 
pakalpojumu nodrošinājums;

•  EUR 17304 Eiropas Sociālā fonda programmai 
„Izaugsme un nodarbinātība” mērķa pasakumam 
„Deinstitucionalizācija”.

Programma turpmākajiem diviem saimnie-
ciskajiem gadiem

Ar Jēkabpils novada domes 2018.gada 27.decem-
bra sēdes lēmumu Nr.337 ir apstiprināta Jēkabpils 
novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam. 
Jēkabpils novada attīstība tiek plānota saskaņā ar 
Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-2025. 
gadam noteiktajām prioritātēm, mērķiem, rīcībām 
un uzdevumiem. 

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils 
novads iekļaujas jaunveidojamajā Jēkabpils nova-
dā, ko veido Jēkabpils pilsēta, Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes novadi. Prognozēts, ka 
Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-2025. 
gadam noteiktās prioritātes, mērķi, rīcības un uzde-
vumi tiks iekļauti jaunveidojamā novada Attīstības 
programmā.

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielā-
kie ieguldījumi plānoti pašvaldības infrastruktūras 
uzlabošanai, izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, kā arī paš-
valdības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Turpmāk 
tiek plānoti līdzekļi arī kultūras iestāžu un teritoriju 
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes pilnvei-
došanai, sociālajai jomai, sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūrai, vides labiekārtošanai.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdz-
svarotu un ilgtspējīgu Jēkabpils novada attīstību, 
piesaistot investīcijas, kā arī sadarbojoties ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām 
organizācijām, kā arī lai realizētu attīstības program-
mā paredzētās prioritātes līdzekļu ietvaros. Plānotie 
projekti turpmākajos divos gados:

• Novada autoceļu, ielu pārbūve un atjaunošana 
atbilstoši Jēkabpils novada autoceļu attīstības prog-

rammai;
• Satiksmes drošības uzlabošana - ielu apgaismo-

juma izbūve ciemu teritorijās;
• Bērnu rotaļu laukumu izbūve;
• Skolu ēdināšanas telpu un aprīkojuma atjauno-

šana;
• Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu izglītī-

bas jomā tālāka realizācija;
• Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pieejamības uzlabošana;
• Vides pieejamības nodrošināšana un infrastruk-

tūras labiekārtošana publiskās vietās;
• Teritoriju labiekārtošana pie publiskajiem ūde-

ņiem; 

• Kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana, no-
vada atpazīstamības popularizēšana;

• Atbalsta pasākums “Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā”;

• Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas 
grupu darbības atbalsts;

• Dzīvojamā fonda sakārtošana;
• Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldī-

bas ēkās;
• Elektroauto publiskās uzlādes vietu ierīkošana;
• Sociālo dzīvokļu izveide novada pagastos;
• Prasībām atbilstošas inženierinfrastruktūras 

(attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sistēmas) pārbūve;
•  Projekts “Pārrobežu sadarbības veicināšana aiz-

sardzības un drošības jautājumos Latvijas-Lietuvas-
Baltkrievijas pierobežā”;

•  Pašvaldības un to struktūrvienību autotrans-
porta atjaunošana.

Informāciju sagatavoja L. Pētersone

Zemgalē top 
jauna reģiona 
Attīstības 
programma

Zemgales Attīstības padome (ZAP) attā-
linātā sēdē pirmajā redakcijā apstiprinājusi 
un publiskajai apspriešanai līdz 2021. gada 
22. februārim nodevusi Zemgales plānoša-
nas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 
2021.- 2027. gadam projektu. Vairāk infor-
mācijas: https://ej.uz/sabiedribaslidzdali-
bazpr. 

Savus priekšlikumus par ZPR Attīstības 
programmu 2021.-2027. gadam interesanti 
aicināti sūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu 
zpr@zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions
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Par rotaļu un mācību āra teritorijas izveidi pie 
zasas vidusskolas

Jēkabpils novada un Zasas pagasta iedzīvotāju atklātā vēstule
Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 4. jan-

vārī saņēma iedzīvotāju atklāto vēstuli adresētu 
domes priekšsēdētājam Aivaram Vanagam, Jē-
kabpils novada deputātiem: Gintam Audzītim, Re-
inim Balodim, Normundam Krīvānam, Ievai Jasei, 
Anitai Lemakai, Mārtiņam Līcim, Jurim Ratniekam, 
Kasparam Štolniekam, Zasas pagasta pārvaldes 
vadītājam Kristapam Tēts, Jēkabpils novada izpild-
direktorei Guntai Dimitrijevai, Zasas vidusskolas 
direktorei Arnitai Porei.

Zasas pagasta iedzīvotāji pozitīvi novērtē 
Jēkabpils novada pašvaldības ieguldīto darbu 
Zasas infrastruktūras un sabiedrisko objektu 
būvniecībā un atjaunošanā.

Atzinīgi un ar sapratni tiek novērtēta nepie-
ciešamība pēc bērnu rotaļu un atpūtas laukuma 
izveides Zasas centra teritorijā.

Tomēr, iepazīstoties ar publiski pieejamo in-
formāciju, rodas jautājumi par šā procesa norisi, 
atklātību un sabiedrības iesaisti.

Iepazīstoties un izvērtējot plānotā izbūvēja-
mā bērnu laukuma situācijas plānu un citus ilus-
tratīvos materiālus, Zasas iedzīvotājus pārstei-
dza virspusējā pieeja tik nozīmīga un paliekoša 
objekta projekta izstrādē, absolūti ignorējot 
ainaviskās, kultūrvēsturiskās un citas zasiešiem 
svarīgās vērtības.

Pie šāda rezultāta novedusi pašvaldības iz-
pildinstitūcijas, projekta atbildīgo amatpersonu 
izvairīšanās no atklātības, sabiedrības informē-
šanas un iesaistes atbilstošāko risinājumu izvēlē 
un ar to saistīto lēmumu pieņemšanā.

Šā gada 30. novembrī noslēdzoties pašval-
dības izsludinātajam iepirkumam par „Paskaid-
rojuma raksta „Multifunkcionālas, izzinošas, 
drošas rotaļu un mācību āra teritorijas izveide 
individuālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie 
Zasas vidusskolas” izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana”, Jēkabpils novada, tai skaitā Zasas pa-
gasta iedzīvotāji, netika publiski iepazīstināti ar 
tā rezultātiem un turpmākajiem soļiem.

Šobrīd vienīgā oficiālā, ar šo iepirkumu saistī-
tā publiskotā informācija, ir aicinājums uz publis-
ko apspriešanu par koku ciršanu un galotņošanu 
Zasā, kas lielai daļai Zasas un apkārtējo pagastu 
iedzīvotājiem radījis neizpratni par notiekošo.

Šis aicinājums piedalīties aptaujā par koku iz-
ciršanu, neiepazīstinot iedzīvotājus ar iepirkumā 
izvēlēto projektētāju, šī projektētāja arhitektu 
komandu, neizskaidrojot būvniecības ieceri, ne-
apspriežot vietas izvēli un citus ar projektēšanu 
un būvniecību saistītos jautājumus, iedzīvotājos 
rada šaubas, par godprātīgu pieeju šī būvpro-
jekta izstrādē un tālākajā tā realizācijas gaitā.

Mutiskajās sarunās ar šī projekta atbildīgajām 
amatpersonām, tika gūta tendencioza, faktos 

nepamatota un neko neizskaidrojoša informā-
cija.

Par iedzīvotājus maldinošu ir uzskatāmi arī 
Jēkabpils novada vadības izteiktie apgalvojumi, 
ka vēl nekas nav izlemts un pieņemts, ka vēl viss 
ir maināms un saskaņojams. Iedzīvotāju maldi-
nāšanu pamato tas, ka Jēkabpils novada vadība 
nav izstrādājusi un darījusi sabiedrībai zināmus 
tos instrumentus, kas nodrošinātu iedzīvotāju 
viedokļu uzklausīšanu, apkopošanu un izvērtē-
šanu, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju pārstāvju 
iesaisti šī projekta vadības darba grupā.

Zasas iedzīvotāju uzmanību piesaistīja arī 
fakts, ka šī iepirkuma uzvarētājs, SIA "JLD", ir gan 
Paskaidrojuma raksta jeb būvprojekta izstrādā-
tājs, gan autoruzraudzības veicējs, gan rotaļu un 
sporta laukumu, gan gumijas segumu piegādā-
tājs.

No publiski pieejamās informācijas un infor-
mācijas, kas attēlota projektētā objekta vizua-
lizācijās, var secināt, ka daļu no būvprojekta 
paredzētajiem objektiem, vai to izbūvē pielie-
totajiem materiāliem, tiek plānots izgatavot un 
piegādāt no ražotājiem, kuru vienīgais ekskluzī-
vais izplatītājs Latvijā ir SIA "JLD".

Iedzīvotājiem nav saprotams, kā tādā gadīju-
mā tiks nodrošināta aizsardzība pret potenciāli 
iespējamu interešu konfliktu, kā tiks nepieļauts 
šīs kompānijas dominējošais un citus tirgus da-
lībniekus diskriminējošais stāvoklis turpmākajā 
būvniecības procesā.

Visu šo apstākļu kopums norāda uz iespēja-
mām koruptīvām pazīmēm gan būvprojekta 
izstrādes, gan turpmākajā būvniecības procesā, 
kā arī uz potenciāliem draudiem par publiskās 
personas radītiem konkurences kropļojumiem.

Lai padarītu šī projekta attīstības gaitu iedzī-
votājiem pieejamu, caurskatāmu un pieņemtos 
lēmumus izprotamus, novērstu Zasas iedzīvotā-
jiem svarīgu vērtību ignoranci, noņemtu jebkā-
das aizdomas par tiesiskuma apdraudējumiem, 
pieprasām:

a.i.1. Uz laiku apturēt šī projekta tālāku virzību, 
pārskatīt un veikt izmaiņas šī projekta vadības 
struktūrā.

2. Iekļaut projekta vadības darba grupā, ar 
vienādam balsstiesībām, Jēkabpils novada NVO 
un Zasas iedzīvotāju pārstāvjus.

3. Vienkopus publiskot pilnu informāciju par:
a. Ar šo projektu saistītajiem iepirkumiem, 

iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, ter-
miņiem, izvērtēšanas gaitu un rezultātiem;

b. Projekta kopējām paredzamajām izmak-
sām un šo izmaksu detalizāciju pa projekta un 
būvdarbu sadaļām;

c. Par visiem būtiskiem un ar šo projektu sais-
tītiem pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā- ob-
jekta vietas izvēle.

Šajā atklātajā vēstulē ir apkopota liela daļa 
viedokļu, ko pauduši Zasas pagasta, Zasai pie-
guļošo pagastu iedzīvotāji, Zasas vidusskolas 
absolventi, gan esošie, gan bijušie Zasas vidus-
skolas pedagogi, citās Latvijas vietās dzīvojošie 
cilvēki, kuru liela dzīves daļa ir bijusi saistīta ar 
Zasu.

Šo vēstuli parakstījuši 76 (septiņdesmit seši)
Jēkabpils novada un Zasas pagasta iedzīvo-

tāji.
Vēstulei pievienots pielikums ar iedzīvotāju 

parakstiem un pielikums, kurā uzskaitīti Zasas 
skolas vienotā kultūrvēsturiskā ansambļa vēstu-
res fakti.

Lūdzam šo vēstuli nosūtīt visiem augstāk 
minētajiem Jēkabpils novada deputātiem un 
amatpersonām.

Daži vēstures fakti:
Zasas skolas vienotā kultūrvēsturiskā ansam-

bļa autors, uzraugs bija Ādams Klucis - Zasas sko-
las pārzinis no 1921.-1940.g., Trīszvaigžņu ordeņa 
kavalieris (1936.g).

1938.g. 6. septembrī uz vecās skolas pa-
matiem uzsāka jaunās Zasas skolas ēkas būvi.  
1939.g. 8. oktobrī to iesvētīja, un ēkā tika uzsāk-
tas mācības. Neoklasicisma stila skolas ansamblī 
tika izveidots atbilstošs skolas publisko un svinī-
go pasākumu laukums un sporta laukums.

1937.g. 5. maijā, Meža dienās, visa skola strā-
dāja pie liepiņu alejas stādīšanas ap sporta lau-
kumu. 1940.g. maijā, Meža dienās, bijušā Aizsar-
gu laukuma vietā, veidojot Zasas skolas vienoto 
ansambli, starp skolu un Aizsargu namu, skolas 
priekšā tiek iekārtots svinīgais laukums ar sešām 
piecus gadus vecām tūjām, citiem kokiem un 
apstādījumiem.

Latvijas brīvvalsts laikā 15. maija un 18. no-
vembra svētkos pagasta iedzīvotāji no vecās pa-
gastmājas ar aizsargu nestiem karogiem, pūtēju 
orķestra pavadībā, devušies uz Aizsargu namu, 
apejot goda apli ap laukumu. 15. maijā tur klau-
sītas svinīgās uzrunas. Apmēram kilometru garā 
ceļa malās no vecās pagastmājas līdz Aizsargu 
biedrības namam tika iestādīta liepu aleja, kura 
saglabājusies līdz mūsu dienām.

Par godu skolas 50 gadu jubilejai, skolas dar-
binieki un absolventi iestādīja liepiņu dzīvžogu 
no skolas līdz Liepu alejai. Sāka veidoties otrs 
laukums. 2013.g. absolventi savā izlaidumā šajā 
laukumā iestādīja ozoliņu. Bet, gatavojoties 
2015.g. salidojumam, vecās strūklakas vietā, par 
absolventu saziedoto naudu, tika nopirktas ro-
zes un izveidota rožu dobe.

2005.g. 15. februārī tika atklāta Zasas vidus-
skolas sporta zāle. Veidojot sporta zāles priekšā 
apstādījumus un pieskaņojoties vienotajam sti-
lam, tika iestādītas vēl 2 tūjas. 
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Jēkabpils novada domes deputātu un Jēkabpils novada pašvaldības atbildīgo 
darbinieku atbilde uz Jēkabpils novada un Zasas pagasta iedzīvotāju atklāto vēstuli

2021. gada 4. janvārī ir saņemta un Jēkabpils 
novada pašvaldībā reģistrēta Jēkabpils novada 
iedzīvotāju un Zasas pagasta iedzīvotāju atklā-
ta vēstule. Pateicamies iedzīvotājiem par aktīvo 
iesaistīšanos un izrādīto interesi saistībā ar mul-
tifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un mā-
cību āra teritorijas izveidi individuālām bērnu 
mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas.

Atklātajā vēstulē iedzīvotāji pauž savu vie-
dokli, tai skaitā neizpratni, neskaidrību un sašu-
tumu par multifunkcionālas, izzinošas, drošas 
rotaļu un mācību āra teritorijas izveidi indivi-
duālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas 
vidusskolas nepieciešamību un atrašanās vie-
tas izvēli. Pašvaldībai tiek pārmests par virspu-
sēju pieeju bērnu laukuma izbūvei, ignorējot 
ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības, kuras 
svarīgas iedzīvotājiem. Skaidrojot par līdz šim 
paveiktajām aktivitātēm, informējam, ka iecere 
ir iekļauta Attīstības programmā, tā ir saskaņā 
ar apstiprināto Rīcības plānu un investīciju plā-
nu, vietas izvēle atbilst Teritorijas plānojumam, 
kā arī ir ņemtas vērā iedzīvotāju vajadzības, lai 
pilnvērtīgi nodrošinātu pirmsskolas program-
mu īstenošanu Zasas vidusskolā. Esošā rotaļu 
laukuma neatbilstība normatīvajiem aktiem 
apdraud pirmsskolas programmas īstenošanu, 
ja netiks nodrošinātas atbilstošās prasības.  

Lēmums par bērnu laukuma izveidi iepretī 
Zasas vidusskolai tika pieņemts nesteidzīgi un 
pamatoti, rūpīgi izvērtējot tā nepieciešamību 
un pieejamos finanšu resursus, domājot arī par 
tā iekļaušanos kultūrvēsturiskajā un ainaviskajā 
ciema vidē. Lēmums tika pieņemts ar mērķi vei-
cināt Zasas vidusskolas ilgtspējību, līdzsvarotu 
tās attīstību, izmantot potenciālās iespējas nā-
kotnē būt konkurētspējīgai izglītības iestādei, 
tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu 
šo nepieciešamo pakalpojumu, tostarp veici-
nāt Zasas un tās apkārtnes iedzīvotājiem pie-
vilcīgu dzīves vidi, lai nav jādodas projām uz 
lielākām apdzīvotām vietām. Pieredze rāda, ka, 
ja teritorijā nav pieejami pakalpojumi izglītībā, 
jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem meklē citu 
dzīvesvietu. Pirmsskolas izglītības programmu 
ieviešana ir būtiska visa izglītības procesa sa-
stāvdaļa. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
12. pantu “Pašvaldības attiecīgās administratī-
vās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprā-
tīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministri-
ju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība 
nav aizliegta ar likumu.” un 15.panta 13.punktu 
“saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un ap-

būves kārtību”, Jēkabpils novada dome 2013. 
gada 22. augustā domes sēdē (lēmums Nr.288) 
apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9/2013 
„Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, 
kas stājušies spēkā un tiek īstenoti no 2013. 
gada 14. novembra (shematisks procesa attēlo-

jums pielikumā Nr. 1).
Nekustamā īpašuma “Zasas kultūras nams” 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5698 
001 0242 un nekustamā īpašuma “Astras” ze-
mes vienība ar kadastra apzīmējumu 5698 001 
0276, Jēkabpils novada Zasas pagastā, atrodas 
plānotajā (atļautajā) teritorijā Publiskās apbū-
ves teritorijas (P1). Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam II daļas „Teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumi” 229.3. 
punkts nosaka, ka sabiedriskās apbūves terito-
rijās P1 viens no galvenajiem izmantošanas vei-
diem ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. 
Multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un 
mācību āra teritorijas izveide individuālām bēr-
nu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas 
nekustamajā īpašumā „ Zasas kultūras nams” 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 
001 0242 un nekustamā īpašuma “Astras” ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 
0276, Jēkabpils novada Zasas pagastā, atbilst 
noteiktajai atļautajai teritorijas izmantošanai. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. 
panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldību attīs-
tības programma ietver attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzības kārtību”. Jēkabpils no-
vada Attīstības programmā 2019.-2025. gadam 
norādīts, ka Investīciju plānu pašvaldība var 
aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā 

tā īstenošanas virzību un ikgadējo apstiprinā-
to pašvaldības budžetu, nemainot Attīstības 
programmas Stratēģisko daļu. Jēkabpils nova-
da domes 2020. gada 23. janvāra domes sēdē 
(piedaloties domes deputātiem: Reinis Balodis, 
Baiba Čākure, Ieva Jase, Gints Audzītis, Juris Rat-
nieks, Kaspars Štolnieks, Anita Lemaka, Aivars 
Vanags), ar vienbalsīgu lēmumu “Par”, (lēmums 
Nr.15 (protokols Nr.2, 13. punkts)) apstiprinā-
ja “Jēkabpils novada Attīstības programmas 
2019.-2025. gadam” aktualizēto Investīciju 
plānu, kurā, kā vidēja termiņa prioritāti (VTP1) 
apstiprināja “Mūsdienu prasībām atbilstoša iz-
glītība, tās attīstība un pieejamības nodrošinā-
šana, kas paredz pirmsskolas izglītības iestādes 
atbilstošas infrastruktūras izveidi Zasas pagas-
tā, kā rezultātā 2020.-2021. gadā tiek izveidotas 
telpas atbilstoši vides pieejamības un higiēnas 
prasībām un tiek veikta rotaļu laukuma izbū-
ve” (skatīt investīcijas plāna 6.punktu). Attīstī-
bas programma publiski pieejama Jēkabpils 
novada mājaslapā (http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=179) un Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā (TAPIS https://
tapis.gov.lv/, https://geolatvija.lv/geo/ tapis). 

Likums “Par pašvaldībām” nosaka pašvaldī-
bas autonomās funkcijas un viena no šādām 
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (li-
kuma 15.panta 4.daļa) un īstenot bērnu tiesību 
aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritori-
jā (likuma 15.panta 23.daļa).

Pamatojoties uz “Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam” aktualizēto 
Investīciju plānu, 2020. gada vasaras periodā 
veikta administrācijas telpu daļas pārbūve par 
pirmskolas izglītības iestādes aprīkotām tel-
pām, ēkā Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts. 

Saskaņā ar 21.11.2018. MK noteikumiem 
Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglī-
tības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības prog-
rammu paraugiem” noteikts, ka „Pirmsskolas 
izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, 
radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo vese-
līgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinte-
resēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par 
sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo 
mijiedarbību tajā”.

Bērnu tiesību konvencijas 6.panta 2.daļa no-
saka ”Dalībvalstis dara visu iespējamo, lai no-
drošinātu ikviena bērna izdzīvošanu un attīstī-
bu.”; 27.panta 1.daļa nosaka “Dalībvalstis atzīst 
ikviena bērna tiesības uz tādu dzīves līmeni, 
kāds nepieciešams bērna fiziskai, intelektuālai, 
garīgai, tikumiskai un sociālai attīstībai” ; 31.pa-
nata 1.daļa nosaka “Dalībvalstis atzīst ikviena 
bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības 
piedalīties spēlēs un izklaides pasākumos, kas 

Izkopējums no Teritorijas plānojuma 
Grafiskās daļas: Zasas ciema teritorijas 

funkcionālais zonējums un apgrūtinātās 
teritorijas, objekti un to aizsargjoslas.
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atbilst viņa vecumam, un brīvi iesaistīties kultū-
ras dzīvē un nodarboties ar mākslu.”.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta 
1.daļa nosaka  “Bērnam ir tiesības uz tādiem 
dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, 
kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektu-
ālo attīstību.”; 503.panta 3.daļa nosaka “Bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējs pakalpo-
jumu sniegšanas vietā nodrošina bērnam at-
bilstošu vidi, kas nerada draudus viņa drošībai, 
dzīvībai, veselībai, tikumībai un vispusīgai attīs-
tībai, kā arī nodrošina bērna likumiskajam pār-
stāvim iespēju iepazīties ar dokumentāciju, kas 
apliecina šā likuma 72.panta piektajā un sestajā 
daļā noteikto prasību izpildi.” un 4.daļa nosaka 
“Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs 
tiek reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā. Prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzējiem, to reģistrēšanas 
noteikumus, Bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju reģistra pārzini un reģistrā iekļau-
jamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”; 
84.pants nosaka “Par bērna uzraudzības pakal-
pojumu sniegšanas prasību neievērošanu, ja 
saistībā ar to bērnam iestājušās vai varēja iestā-
ties negatīvas sekas, piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajai personai līdz četrdesmit 
divām naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — no četrpadsmit līdz septiņdesmit 
naudas soda vienībām.”.

16.07.2013. MK noteikumu Nr.404 „Prasības 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzē-
ju reģistrēšanas kārtība” 5.punkts nosaka, ka 
„pakalpojuma sniedzējs organizē drošu, satu-
rīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērnam, 
sekmējot viņa vispusīgu attīstību. Ja pilna lai-
ka pakalpojums tiek sniegts bērnam vecumā 
no pusotra gada līdz brīdim, kad tiek uzsākta 
bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 
sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības program-
mas apgūšanai bērna ģimenē, saņemot pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādes vai pirms-
skolas izglītības konsultatīvā centra metodisku 
palīdzību”. 

Šo visu iepriekš minēto pasākumu veikšanai 
un mērķu sasniegšanai 17.09.2013. Ministru Ka-
bineta noteikumos Nr.890 „Higiēnas prasības 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 
un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu” ir noteiktas prasības 
pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojumu var 
sniegt pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai 
dzīvojamās ēkas daļā, par kuru saņemts Veselī-
bas inspekcijas novērtējums par higiēnas pra-
sību ievērošanu. Pielāgojot ēkas daļu vai telpu 
grupu pakalpojuma sniegšanai, ievēro būvnie-
cības normatīvajos aktos noteikto kārtību un 
prasības. Minimālās higiēnas prasības dienas 
režīma ievērošanai paredz arī fiziskās aktivitā-

tes un pastaigas svaigā gaisā. Noteikumos no-
teikts, ja pakalpojuma sniedzēja valdījumā ir 
teritorija, tas nodrošina teritorijas piemērotību 
bērnu aktivitātēm un tās atbilstību bērnu dro-
šībai. Teritorijā ierīko rotaļu un sporta zonu un 
saimniecības zonu. Teritorija, kurā uzturas bēr-
ni, atbilst šādām prasībām:

tā ir iežogota un sakopta;
ja teritorijā ir ūdenstilpes, tās ir iežogotas vai 

norobežotas;
teritorijas apzaļumošanai nav izmantoti 

augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi 
ar dzelkšņiem un indīgām daļām; 

tajā nodrošina pirmsskolas vecuma bērniem 
atbilstošu un drošu spēļu laukumu vai sporta 
aprīkojumu un segumu, kā arī var ierīkot smilšu 
kasti, kuru pārklāj laikā, kad bērni to nelieto.

Iepriekš minētais detalizēti un argumentēti, 
atspoguļojot konkrētus faktus par lēmuma pie-
ņemšanas gaitu un āra teritorijas vietas izvēli, 
skaidri norāda, ka vēstulē izteiktie pārmetumi 
par pašvaldības ieceri izveidot laukumu pie Za-
sas vidusskolas nav pamatoti, tie ir nepārbaudī-
ti un neobjektīvi.

Demokrātiskā sabiedrībā, kurā mēs dzīvo-
jam, ikvienam ir tiesības izteikt, aizstāvēt savu 
viedokli, bet tajā pašā laikā ikvienam ir pienā-
kums uzņemties atbildību par izteiktā viedokļa 
patiesumu, objektivitāti un izteiktā viedokļa 
radītajām sekām.

Varam pieņemt kritiku par to, ka iedzīvotāju 
informēšana nenotika, kā sākotnēji bija ieplā-
nots. Iespēju robežās tika ievēroti sabiedrības 
informēšanas principi - rīkotas sanāksmes, 
notika individuālas sarunas, informācija bija 
publiski pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē. 
Deputāti tika regulāri informēti par iecerēm, 
plānotajām darbībām un rezultātiem. Jāatzī-
mē, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” depu-
tātiem ir pienākums informēt iedzīvotājus par 
plānotajiem darbiem un domes pieņemtajiem 
lēmumiem. 

2020. gada 01. septembrī Jēkabpils novada 
pašvaldības pārstāvji Zasas vidusskolas skolē-
nu vecāku sapulcē informēja pedagogus un 
skolēnu/bērnu vecākus par nepieciešamību 
veidot inovatīvu, izzinošu, drošu un normatīvo 
aktu prasībām atbilstošu āra teritoriju pie Za-
sas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes. 
Iebildumi par izteikto ieceri sapulcē netika sa-
ņemti, pedagogi un skolēnu/bērnu vecāki bija 
ieinteresēti šādas teritorijas un vietas izveidē, 
sapulce tika protokolēta. Ar protokolu var iepa-
zīties pie Zasas vidusskolas direktores A. Pores. 

2020. gada oktobra mēnesī bija plānotas 
informatīvās iedzīvotāju sanāksmes Jēkabpils 
novadā (Zasas kultūras namā 21.10.2020.), kas 
sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatību un valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem, tika atceltas uz 
nenoteiktu laiku. Ņemot vērā radušos situāciju, 
2020. gada 15. oktobrī Jēkabpils novada paš-

valdības mājaslapā tika publicēta informācija, 
kurā norādīts, ka iedzīvotāji var sazināties ar 
pagasta pārvaldi vai administrāciju telefoniski, 
rakstot e-pastu vai atstājot rakstītu vēstuli kas-
tītē pagasta pārvaldē. Jēkabpils novada mājas-
lapas sadaļā Kontakti (http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=223) ir publiski pieejama iespēja 
izteikt savu viedokli, priekšlikumus, ierosināju-
mus “Sniedz viedokli Jēkabpils novada pašval-
dībai!”.

Atbildot uz vēstulē minētajiem pārmetu-
miem par pārkāpumiem iepirkuma procedūrā 
un pretendenta izvēlē, kā arī interešu konflik-
tu, kompānijas “JLD” dominējošo stāvokli un 
citu tirgus dalībnieku diskrimināciju, var droši 
apgalvot, ka process notika saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem un interešu konflikta esamību 
pilnībā var noraidīt. Turklāt, nav pamata aizdo-
mām par koruptīvām pazīmēm un konkuren-
ces kropļošanu.  

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 
2014. gada 27. novembra lēmumu Nr.266 (pro-
tokols Nr.13) apstiprinātajiem noteikumiem 
Nr.1/2014 „Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko 
iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” 
2020. gada 22. oktobrī tika apstiprināts iepirku-
ma „Paskaidrojuma raksta “Multifunkcionālas, 
izzinošas, drošas rotaļu un mācību āra terito-
rijas izveide individuālām bērnu mācīšanas 
vajadzībām pie Zasas vidusskolas” izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana”, identifikācijas nu-
murs: JNP 2020/1.2-3/23 nolikums, iepirkuma 
priekšmets - tiesību piešķiršana izstrādāt pa-
skaidrojuma rakstu inženierbūvei ar grafisko 
pielikumu, ka arī autoruzraudzības veikšana. 
Nolikumā tika noteiks piedāvājumu iesnieg-
šanas termiņi un nosacījumi, noteiktas pre-
tendentu profesionālās un tehniskās prasības, 
noteikti piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un 
lēmuma pieņemšanas kārtība. Nolikumā tika 
ietverta arī kultūrvēsturiskā informācija par 
blakus esošo teritoriju - Zasas muižas parku, le-
ģendām. Iepirkuma priekšmets projektēšanas 
stadijā neparedz būvdarbu veikšanu, rotaļu 
iekārtu vai gumijas segumu piegādi. Tajā pat 
laikā, ir saprātīgi paredzēt, ka projektēšanas 
iepirkumā piedalīsies profesionāļi, kuriem ir 
pieredze šādu projektu īstenošanā. Iepirkuma 
nolikumā pasūtītājs nav tiesīgs ierobežot pre-
tendentu loku tādējādi, ka rotaļu iekārtu pie-
gādātājiem tiktu liegts piedalīties projektēša-
nā, šāda pieeja būtu konkurenci ierobežojoša, 
tātad acīmredzami pretlikumīga. Senāta 2015.
gada 13.maija lēmuma lietā Nr. SKA-299/2015 
(A420216014), ir skaidrojums, ka, pasūtītājam 
nosakot kvalifikācijas prasības, ir rīcības brīvība, 
kas vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtī-
tāja iecerēm un tas saņemtu iepirkuma priekš-
metam atbilstošu un pēc iespējas kvalitatīvu 
izpildījumu.

Minētais iepirkums netika rīkots Publisko 
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iepirkumu likuma ietvaros. Publisko iepirkumu 
likums nosaka, ka likuma ietvaros pakalpoju-
mu, piegādes iepirkumi pasūtītājam jāorganizē 
sākot no EUR 10 000.00(bez PVN), bet būvdar-
bu pakalpojuma iepirkumi jāorganizē sākot no 
EUR 20 000.00 (bez PVN).

Iepirkuma nolikums, vienlaicīgi, norādot 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu, prasības 
pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai 
un iesniegšanai, tika publiski publicēts Jēkab-
pils novada mājaslapā (http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=17648), sadaļā Publiskie iepirku-
mi – Nereglamentētie iepirkumi pie attiecīgā 
iepirkuma, lai arī minētā iepirkuma veids ne-
paredz lielāku publicitāti, kā tikai Pašvaldības 
mājaslapu, tas tika publicēts Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko 
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistē-
mā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Organizer/1415) un interneta vietnē Iepirkumi.
lv (https://www.iepirkumi.lv), lai nodrošinātu 
iespējamo pretendentu lielāku ieinteresētī-
bu. Publisko iepirkumu tiesību pamatjēga ir 
nodrošināt iepirkuma priekšmeta piešķiršanā 
vienlīdzīgu attieksmi, kas izslēgtu starp pre-
tendentiem negodīgu konkurenci, iepriekš 
zināmu priekšrocību piešķiršanu noteiktam 
pretendentam iepretim citiem konkurentiem. 
Ar visiem iepirkuma dokumentiem un lēmu-
miem ir iespējams iepazīties Jēkabpils novada 
mājaslapā (http://jekabpilsnovads.lv/?page_
id=17648), sadaļā Publiskie iepirkumi – Nereg-
lamentētie iepirkumi, pie attiecīgā iepirkuma.

Pašvaldība nevar ietekmēt iespējamo pre-
tendentu ieinteresētību vai neieinteresētību 
piedalīties izsludinātajos iepirkumos. Tikai pats 
pretendents patstāvīgi pieņem lēmumu pieda-
līties vai nepiedalīties iepirkumā.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto 
2020. gada 5. novembrī plkst.11:00 Zasas kultū-
ras namā norisinājās ieinteresēto pretendentu 
sanāksme, kurā piedalījās Zasas vidusskolas 
direktore A.Pore, pagasta pārvaldes vadītājs 
K.Tēts, Jēkabpils novada pašvaldības jurists-
iepirkumu speciālists I.Nereta, būvinženieris 
G.Puzāns, SIA “JLD” pārstāji (ainavu arhitekte 
un projektētājs) un SIA “2B Arhitekt” pieaici-
nātie pārstāvji (ainavu arhitekte un SIA “MK 
dizains” pārstāvis). Sanāksmē iespējamie pre-
tendenti iepazinās ar projektējamo teritoriju, 
ar tās īpatnībām, kultūrvēsturisko vidi, ar skolas 
vēsturi.

Ar izpilddirektora 2020.gada 22.oktobra 
lēmumu Nr.1.2.-3/23 tika izveidota iepirkuma 
izvērtēšanas komisija, locekļi: G. Dimitrijeva, 
A.Pore, I.Nereta un G.Puzāns, pieaicinātais ko-
misijas loceklis A. Vanags. Pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām (piedāvājumi 
bija jāiesniedz līdz 2020.gada 30.novembrim 
plkst.12:00) 2020.gada 4. decembrī komisija 
izvērtēja iepirkumā iesniegto piedāvājumu 

(piedāvājumus iesniedza SIA “JLD” un SIA “2B 
Arhitekt”) atbilstību iepirkuma nolikuma prasī-
bām un par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts SIA 
“JLD” iesniegtais piedāvājums (lēmums Nr.1.2.-
3/23). Izvērtējot pretendentus iepirkuma gaitā, 
pasūtītājam bija zināmi ne tikai attiecināmie 
dati par visiem pretendentiem, bet arī vispā-
rīga informācija par pretendentu reputāciju, 
kas rezultātā nedeva pamatu noraidīt kādu no 
pretendentiem. Abi pretendenti, kuri iesniedza 
savus piedāvājumus iepirkumā, tika informēti 
par iepirkuma rezultātiem. Iepirkuma rezultāti 
netika apstrīdēti, apliecinot, ka iepirkums tika 
rīkots un izvērtēts atbilstoši Publisko iepirkumu 
likumā noteiktiem mērķiem un nodrošinot ie-
pirkumu atklātumu; piegādātāju brīvu konku-
renci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 
pret tiem; pasūtītāja līdzekļu efektīvu izman-
tošanu, maksimāli samazinot tā risku. No tā var 
secināt, ka pašvaldība rīkojusies pārredzami un 
samērīgi. 

Iepirkuma uzvarētājs SIA “JLD” ir komer-
sants, kurš darbojas vairākās jomās, tostarp, 
arī rotaļu laukumu izbūvē. Šī informācija ir 
publiski pieejama, par komersanta pieredzi var 
pārliecināties Iepirkumu uzraudzības biroja vai 
Būvniecības valsts kontroles biroja uzturētajos 
reģistros. 

Nav pamatoti pārmetumi par “materiālu 
ekskluzivitāti”. Ne SIA “JLD” iesniegtajā iepir-
kuma piedāvājumā, ne arī projekta turpmākas 
izstrādes gaitā pasūtītājs nesaskata tādus in-
frastruktūras elementus, kurus varētu rakstu-
rot kā “ekskluzīvus”. Tajā pašā laikā, iepirkuma 
procedūrā pasūtītājs sagaidīja inovatīvu, ori-
ģinālu, pat unikālu risinājumu, kas harmoniski 
iekļautos muižas parka un Zasas ciemata ap-
kārtējās vides kontekstā. No vienas puses, pre-
tendentam ir jāizpilda šī prasība, bet no otras 
puses, pretendenta inovatīvā ideja jāpakļauj 
reālai īstenošanas iespējai, tātad jāizmanto 
pretendentam zināmi materiāli vai risinājuma 
elementi, kas balstīti pretendenta pieredzē. SIA 
“JLD” piedāvājumā nav norādīts konkrēts rota-
ļu iekārtu ražotājs, tiktāl būvniecības gaitā būs 
iespējams piedāvāt jebkuru ražotāju analogus, 
bet saglabājot galveno projekta ideju. Atsauce 
uz ražotājiem ir tikai attiecībā uz otrreiz pār-
strādātajiem materiāliem, kas bija obligāta ie-
pirkuma prasība saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto. Taču arī šajā gadījumā būvniecības 
gaitā nav šķēršļu izmantot jebkuru ražotāju 
materiālus, ja vien konceptuāli tiek saglabāta 
prasība attiecībā uz otrreiz pārstrādāto mate-
riālu izmantošanu.

Vēstulē lietotie izteikumi, kā “interešu kon-
flikts”, “dominējošs stāvoklis”, “koruptīvas pazī-
mes” vai “konkurences kropļojums”, ir nevietā 
un nepamatoti. Projektēšanas darbu veicējs ir 
izvēlēts iepirkuma ietvaros. Iepirkuma kārtību 
nosaka nolikums, kas izstrādāts pamatojoties 

uz Publisko iepirkumu likuma prasībām un 
Jēkabpils novada domes 2014.gada 27.  no-
vembra noteikumiem Nr.1/2014 „Par kārtību, 
kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā 
nereglamentētie iepirkumi”. Pamatojoties uz 
minētajiem normatīvajiem aktiem, pasūtītājs 
ir paredzējis to prasību minimumu, kas garan-
tē brīvu konkurenci, tostarp izslēdz korupcijas 
iespējas. Pieņēmumam, ka SIA “JLD” ir “domi-
nējošā stāvoklī” rotaļu laukumu projektēšanas 
jomā Jēkabpils novada ietvaros, vai valstī ko-
pumā nav pamata. SIA “JLD”, tāpat kā jebkuram 
komersantam, ir tiesības piedalīties iepirkumā, 
iesniegt savu piedāvājumu un paļauties, ka tā 
piedāvājums tiks likumīgi izvērtēts atbilstoši ie-
pirkuma nolikuma prasībām, ko pasūtītājs arī ir 
izdarījis un pieņēmis atbilstošu lēmumu.

Autoruzraudzības īstenotājs ir projekta iz-
strādātājs; tā ir ierasta prakse un vispārpieņem-
ta kārtība. Būvniecības likuma 16.panta 3.daļa 
nosaka: “Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības 
veikt autoruzraudzību. Par tās nosacījumiem 
puses vienojas, noslēdzot rakstveida līgumu. 
Vispārīgie būvnoteikumi paredz gadījumus, 
kad autoruzraudzība ir obligāta.” 19.08.2014. 
Ministru Kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārī-
gie būvnoteikumi” 2.punkta 1.daļa ir izteikta 
šī jēdziena definīcija: “autoruzraudzība – kon-
trole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc 
projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves 
realizāciju atbilstoši būvprojektam”.

2020. gada 9. decembrī starp Pašvaldību un 
SIA “JLD” tika noslēgts līgums par paskaidroju-
ma raksta “Multifunkcionālas, izzinošas, drošas 
rotaļu un mācību āra teritorijas izveide indivi-
duālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas 
vidusskolas” Zasas pagastā Jēkabpils novadā 
izstrādi un autoruzraudzību. Paskaidrojuma 
rakstu jāizstrādā četru mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža. Līguma summa par Paskaid-
rojuma raksta izstrādi EUR 6750.00 (bez PVN). 
Līguma summa par autoruzraudzības veikšanu 
EUR 750.00 (bez PVN). Saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem, būvniecību pēc Paskaidrojuma 
raksta izstrādes un nodošanas pasūtītājam var 
realizēt piecu gadu laikā. Ja pašvaldība pie-
ņems lēmumu realizēt paskaidrojuma rakstu 
(veikt būvniecību), saskaņā ar Publisko iepir-
kumu likumu tiks rīkots iepirkums par būvnie-
cības veikšanu, kurā varēs piedalīties ikviens 
ieinteresētais pretendents.

Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā plānots, 
ka Pašvaldība sadarbībā ar SIA “JLD” organizēs 
iedzīvotāju publisko apspriešanu, kurā aicinās 
visus iedzīvotājus, t.sk. NVO izteikt un iesniegt 
savu skatījumu, iebildumus, papildinājumus 
par multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu 
un mācību āra teritorijas izveidi individuālām 
bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidus-
skolas, lai visiem kopīgi sadarbojoties spētu 
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radīt bērniem/skolēniem/iedzīvotājiem mūsdienīgu, inovatīvu rotaļu, 
mācību un atpūtas vietu. 

Jēkabpils novada pašvaldībai nav pamata apšaubīt tās darbinieku 
profesionalitāti, pieredzi un kompetenci. Vēstulē izteiktie apgalvojumi 
par korupcijas riskiem un interešu konfliktu neveicina labu gaisotni ko-
pīgam konstruktīvam darbam. Pašvaldība un tās darbinieki nav tiesīgi 
ignorēt, neievērot vai pārkāpt normatīvos aktus, kuri regulē pašvaldības 
darbību. Pašvaldības darbinieki un deputāti ir iepazinušies ar Jēkabpils 
novada ētikas kodeksa noteikumiem, un tie ir saistoši ikvienam.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas būsim apvienoti ar citām paš-
valdībām, tādēļ ir jāstrādā kopā, lai nodrošinātu iedzīvotajiem nepiecie-
šamos pakalpojumus, lai lauku ciemos paliktu un ienāktu jauni cilvēki, un 
viņi gribētu palikt šeit dzīvot, nevis migrētu uz pilsētām. Mums jāizdara 
to, ko esam plānojuši attīstības programmā, kuras izstrādāšanā bija orga-
nizētas iedzīvotāju darba grupas, tai skaitā NVO, rīkota publiskā apsprie-
šana. 

Aicinām nolikt malā personīgos aizvainojumus, personīgās ambīcijas. 
Cienīsim viens otru. Spēsim elastīgi piemēroties jauniem izaicinājumiem, 
jauninājumiem. Tikai visiem kopīgi saliedējot savus spēkus, mēs spēsim 
izdarīt daudz vairāk.

Dabas aizsardzības pārvaldes lēmums
Dabas aizsardzības pārvaldes 2020. gada 22. decembra lēmums 

Nr.3.11/6488/2020-N par pieļaujamajām darbībām ar kokiem:
1. Pārvalde iesaka saudzēt divas Rietumu tūjas (ar stumbra apkārtmēru 

1,27 m un 1,37 m) Jēkabpils novada Zasas pagasta zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 5698 001 0242, jo koki ir uzskatāmi par vitāliem un sau-
dzējamiem.

2. Neizsniegt atļauju, Jēkabpils novada Zasas pagasta zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0242 augošās vienas rietumu tūjas, ar 
stumbra apkārtmēru 1,5 m, kas atbilst aizsargājamā koka (dižkoka) statu-
sam, ciršanai, jo kokam nav konstatēti būtiski bojājumi. Koks uzskatāms 
par vitālu un saudzējamu.

3. Pārvalde informē, ka Zasas pagasta zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 5698 001 0242 ir reģistrēts vēl viens potenciālais dižkoks - rietumu 
tūja, kuras stumbra apkārtmērs ir 1,39 m. Koks 2020. gada 18. decembrī 
DDPS Ozols ir reģistrēts kā potenciālais dižkoks un tā atrašanās LKS92 ko-
ordināšu sistēmā: x-240496; y-622498.

Publiskās apspriešanas rezultāti par 
koku ciršanu un galotņošanu Zasā

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu 
Nr.34 (protokols Nr.1, 34.punkts)

Jēkabpils novada pašvaldība 2020. gada 9. decembrī izsludināja pub-
lisko apspriešanu par koku ciršanas ieceri īpašumā “Zasas kultūras nams”, 
Zaļā ielā 6 un nekustamajā īpašumā “Astras” Zaļā ielā 8, Zasa, Zasas pa-
gasts, kā arī par ieceri veikt koku galotņošanu nekustamajā īpašumā 
“Sporta laukums”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0146. 
Publiskā apspriešana notika no 10.12.2020. līdz 10.01.2021. ieskaitot.

Rezultāti:
1. Saņemtas 214 (divi simti četrpadsmit) aptaujas lapas, no tām:
1.1. derīgas - 193 (viens simts deviņdesmit trīs) aptaujas lapas;
1.2. nederīgas - 21 (divdesmit viena) aptaujas lapa.
2. No derīgajām aptaujas lapām: 

Koku ciršana ārpus meža Koku galotņošana (stabošana)

Atbalsta Daļēji 
atbalsta

Neat-
balsta

Atbal-
sta

Daļēji 
atbalsta

Neatbal-
sta

80 13 100 94 37 62

apspriede ar iedzīvotāju atklātās 
vēstules pilnvarotajām personām

2021. gada 22. janvārī attālināti, ZOOM platformā notika apspriede ar 
iedzīvotāju atklātās vēstules pilnvarotajām personām par rotaļu un mā-
cību āra teritorijas izveidi pie Zasas vidusskolas. Apspriedē piedalījās paš-
valdības deputāti, administrācijas, skolas darbinieki.

Iedzīvotāju pilnvarotās personas sanāksmē skaidroja, kāpēc šāda vēs-
tule tapusi. Tika izteikti viedokļi par skolas svinīgā laukuma nozīmi un sa-
glabāšanas nepieciešamību, par pašas vietas izvēli. Tika uzdoti jautājumi 
pašvaldības speciālistiem. Viedokļos dalījās arī skolas un pirmsskolas iz-
glītības iestādes darbinieki. Personas tika iepazīstinātas ar publiskās ap-
spriešanas par koku ciršanu un galotņošanu rezultātiem, tika sniegts plašs 
skaidrojums par iepirkuma procedūru, kā arī stāstīts par paskaidrojuma 
raksta izstrādes gaitu.

Pielikums Nr. 1 

Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasā-
kumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgter-
miņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Investīciju plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver 
konkrētu investīciju projektu kopumu attīstības programmā noteikto 
uzdevumu īstenošanai.

Rīcības plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver kon-
krētu pasākumu kopumu attīstības programmā noteikto uzdevumu 
īstenošanai.
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Sarunas gaitā tika iegūta pilnvērtīga informācija par nepieciešamību 
izbūvēt rotaļu laukumu. Tika nolemts, ka projektu būtu jāturpina, atklāto 
vēstuli un atbildi publicēt izdevumā “Ļaudis un darbi” ar skaidrojošu pa-
pildinformāciju un turpināt komunicēt ar iedzīvotājiem par šo ieceri.

Viedokļi
Anda Svarāne (vēstules parakstītāju pilnvarotā persona):
Vēstules pamatdoma nebija apsūdzība vai uzbrukums. Cilvēkiem ir ra-

dušies jautājumi un viedokļi par šo projektu. Vēstule ir tapusi, apkopojot 
iedzīvotāju viedokļus, un tajā uzdoti jautājumi, uz kuriem ir būtiski rast 
atbildes. Iedzīvotāji nav pret rotaļu laukuma izbūvi, bet iedzīvotājiem ir 
sniegta jau gatava iecere par rotaļu laukuma būvniecību, neiesaistot ie-
dzīvotājus diskusijās par tik nozīmīga objekta būvniecību un koku ciršanu 
konkrētā adresē. Vēstules mērķis ir rast skaidrojumus uz šādiem jautāju-
miem:

1. Iedzīvotājiem nav bijis iespējams piedalīties rotaļu laukuma vietas 
izvēlē. Vai ir iespējama cita vieta šī laukuma izbūvei? Iedzīvotājiem dalās 
viedokļi par vietas izvēli. Kas tika iesaistīts vietas izvēles procesā, un kad 
tas tika izdarīts?

2. Vēstulē netiek vainoti konkrēti deputāti vai amatpersonas. Izpētot 
publiski pieejamo informāciju, iedzīvotājiem radās šaubas par uzņēmu-
mu, kuram sākotnēji ir labāki nosacījumi, lai piedalītos šajā iepirkumā.

3. Kultūrvēsturiskais mantojums. Iedzīvotāji vēlas piedalīties šajā proce-
sā, saglabājot vietas/objekta nozīmīgumu. Bija viedokļi, ka, iespējams, šo 
rotaļu laukumu varētu plānot blakus sporta laukumam. Daļa iedzīvotāju 
vēlas saglabāt Zasas vidusskolai pretī esošo laukumu, un nevēlas, lai tas 
tiktu pārveidots par spēļu laukumu.

Iedzīvotāji vēlas piedalīties projektēšanas gaitā, būt sadzirdēti un infor-
mēti.

Austris Adumāns (bijušais zasietis):
Es Zasas vidusskolā mācījos vēl pagājušajā gadsimtā. Pašreiz nedzīvoju 

Zasā un droši vien arī vairs nekad mūžā nedzīvošu, bet es esmu ar sirdi un 
dvēseli Zasā, jo tur ir manas saknes.

No vienas puses mums ir Zasas kultūrvēsturiskais komplekss, sastāvošs 
no sporta laukuma ar 1936. gadā stādītajām liepām, 1939. gadā pabeigtā 
skola un skolas svinīgais laukums ar 1940. gadā sastādītajām tolaik piecga-
dīgajām tūjām, un tam ir neapšaubāmi liela vērtība. No otras puses – Zasai 
ir vajadzīgs bērnudārzs. Zasa ir spējīga, un ir iespējas izveidot tiešām labu 
bērnudārzu. Ceru, ka gan skolas, gan arī Zasas pagasta vadība ir iepazinu-
sies ar Liepās likvidētā bērnudārza projektu, jo tur esošais laukums bija ļoti 
progresīvs, atbilstošs un brīnišķīgs. Daudz ko no tā varēja pārņemt arī šim 
projektam.

Otrs – par vietas izvēli. Ceru, ka ir arī izskatītas visas iespējamās vietas, 
kur būvēt visu šo kompleksu kopā, nevis atsevišķi: sākumā telpas, pēc tam 
meklēsim, kur būvēt laukumu, iespiesties un tamlīdzīgi. Vēlos redzēt kom-
pleksu skatījumu.

Es no tālienes domāju, ka Zasā ir ļoti daudz iespējas – ir vecais pasts ar 
pieguļošu teritoriju, Sēlijas prasmju muzejs, kuram varbūt ir vajadzīgas jau-
nas telpas, un tukšā 3 stāvu 18 dzīvokļu ēka uz Sila pusi. Es domāju, ka vietu 
ir daudz. Vēlētos saņemt šo ļoti daudzo vietu finansiālo, funkcionālo utt. 
salīdzinājumu no projekta virzītājiem.

Vēl paliek kompromiss par to, kur izveidot tiešām lielu, plašu bērnu ro-
taļu laukumu? Zasas skolā ir brīnišķīgi apkopota skolas vēsture, skolas di-
rektora A.Kluča dienasgrāmata par to, kā šis komplekss tika veidots, un tajā 
paša laikā mēs zāģējam liepas šajā kompleksā bez jebkādiem sirdsapziņas 
pārmetumiem, un tagad aicinām skolēnus, skolotājus, vecākus atbalstīt arī 
tūju zāģēšanu. Manuprāt tas ir pilnīgā pretrunā ar audzināšanu, ar izglītību 
un visu citu! Es uzskatu, ka skolas direktorei bija jāaicina skolas darbinieki, 
skolēni, vecāki piketā pie novada, pagasta vadības ar plakātiem, ka mēs 
gribam aizstāvēt savas skolas vēsturi, pagātni un cīnīties pret iznīcināšanu.

Ne vienu brīdi zasieši nav pret bērnudārzu. Šāda problēma nebūtu pa-
rādījusies, ja projekts būtu izsvērts no visām pusēm, īstenots normālā vietā 
bez neatgriezenisku zaudējumu radīšanas. Mēs [vēstules rakstītāji] esam 
par Zasas vēsturiskā kompleksa saglabāšanu.

Astra Līcīte (zasiete):
Mēs neesam nevienu mirkli pret bērnudārza celtniecību Zasā vai bēr-

nudārza laukuma iekārtošanu, bet vajag padomāt, kurā vietā mēs to 
darām. Skolas priekšā! Skolas priekšā ir prezentāciju laukums, kur notiek 
dažādi pasākumi. Tas ir reprezentatīvs laukums. Es nespēju iztēloties tur, 
piemēram, bērnudārza šūpolītes no plastmasas, rotaļu laukumus, smilšu 
kastes. Es nespēju iztēloties tādu skatu, ka skolas laukumā tādas lietas no-
tiek. Es gribētu dzirdēt ainavu arhitekta skaidrojumu par šo vīziju, kā viņš 
to iztēlojas.

Ingūna Klaucāne (audzinātāja):
Vēsturiski mūsu atrašanās šajās telpās ir vislielākā kļūda, ko vispār pie-

ļāva tā laika novada domes vadība. Bija lielas runas un diskusijas par to, 
vai mums šeit atrasties. Tā nav esošās novada domes kaut kāda iegriba, 
ka mēs esam šeit. Taču tagad mums ir jāsaglābj tas, ko mēs varam saglābt, 
atrodoties šeit. Mēs šeit jau esam iedzīvojušies. Un mēs noteikti nevaram 
pārcelties uz bijušo bērnudārzu Liepās, tas būtu ceļš uz iznīcību.

MK noteikumi Nr.716 paredz, ka „Pirmsskolas izglītības satura īstenoša-
nas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, 
droši un aktīvi.”. Ko nozīmē “dzīvot droši”? Mēs šos visus gadus ejam uz Rū-
mes teritorijai pieguļošo rotaļu laukumu. Mums ir jāšķērso gājēju pāreja. 
Kā Jūs domājat, kādi ir pašreizējie automobiļu vadītāji? Ir bijuši gadījumi ne 
vienreiz vien, kad mums vienkārši ceļš netiek dots! Tas ir viens arguments, 
kāpēc mūsu vietu nevar pārcelt citur. Šie paši MK noteikumi paredz, ka 
“mācību vide ir fiziski un emocionāli droša”. Ja jūs domājat, ka laukumiņu 
nevajag taisīt šajā jaunajā vietā, tad padomājiet par tādu faktu: tad, kad 
mēs atrodamies ar bērniem pašreizējā itkā mums pielāgotajā laukumiņā, 
īpaši vasaras periodā, mēs uz turieni aizejam, tur jau priekšā ir ekskursanti 
ar savām ģimenēm un bērniem. Tad mums vienmēr ir jāpaskaidro, kāpēc 
viņiem laukumiņš ir jāatbrīvo, un viņi ir nesaprašanā. Tas laukums kādreiz 
tika plānots kā publisks laukums, un tā ir liela atšķirība, vai tas ir publisks, 
vai domāts tieši pirmsskolas izglītības iestādes bērniem. Esot esošajā lau-
kumiņā, vairākas reizes Rūmes darbinieki un vecāki mūs ir brīdinājuši, ka 
mūsu mantas tiek regulāri no mūsu slēgtajām noliktavām iznēsātas, izmē-
tātas pa laukumu. Vairākas reizes mēs esam cietuši arī materiālus zaudēju-
mus tieši šī iemesla dēļ. Ja laukums atrodas jaunajā vietā, mums vairs nav 
tādu izdevumu. Laukums ir apgaismots, mūsu teritorija slēgta, vērtīgākās 
mantas mēs uzreiz varam ienest mūsu telpās.

Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības. Kāpēc mūsu Zasas 
bērniem un mums kā skolotājām būtu kaut kur jāiet, ja laukumiņi ir pare-
dzēti pie pirmsskolas izglītības iestādēm? Rubeņos un Dignājā, visās pilsē-
tās laukumiņš ir pie izglītības iestādes.

Ir arī higiēnas prasības. MK noteikumi Nr.890 nosaka: „ja pakalpojuma 
sniedzēja valdījumā ir teritorija, tas nodrošina teritorijas piemērotību bēr-
nu aktivitātēm un tās atbilstību bērnu drošībai. Teritorijā ierīko rotaļu un 
sporta zonu un saimniecības zonu.” Mums šeit ir šī teritorija, mums nav 
jāiet nekur citur. Mums ir dažāda vecuma bērni. Ja mūsu laukumiņš ir kaut 
kur tālāk, citā vietā, sakiet, lūdzu, cik mums ir ērti no tālienes doties uz sko-
lu, lai sakoptu bērnu? Mēs tur sēžam uz spaiņa, bet šeit, ja teritorija ir tepat 
pie skolas, mēs jau varam uzreiz iet iekšā.

Attiecībā par to, ka tiek izbojāts vēsturiskais mantojums: Jūs runājat par 
vēsturi, bet mums ir jādomā par nākotni. Tad, kad bija runa par tūju nocir-
šanu, vai tad runa ir par tām četrām tūjām? Runa ir par ko daudz vairāk.. 
Atcerieties - tas vēl ir tikai projekts un vēl nav apstiprināts. Aptauja bija par 
tūjām, ko iekļaut vai neiekļaut projektā.

Daiga Ģeidāne (skolotāja):
Es ļoti vēlētos saglabāt to, kas ir Zasa vidusskolas priekšā jau sen izvei-
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dots, bet tajā pašā laikā, varbūt saglabājot to visu, rast mazajiem bērniem 
laukumiņu un mēģināt atrast vidusceļu - lai tiktu saglabāta gan vēsture, 
gan teritorijā ienāktu mūsdienu-rītdiena. Vienīgais, kas tajā visā projektā 
neiederas, ir šis gumijotais atrakciju laukums ar ļoti interesantām, moder-
nām iespējām bērniem atpūsties. Tā daļa, manuprāt, labāk iederētos citur.

Arnita Pore (Zasas vidusskolas direktore):
Es esmu tas cilvēks, kas rosināja šo ideju par bērnu rotaļu laukumu ne-

pieciešamību. Pirms pusotra gada, stājoties šajā amatā, sev solīju, ka ļaušu 
skolai atsperties, ka darīšu visu, lai šī skola kļūtu arvien labāka, attīstītos, 
būtu vērsta uz izaugsmi un piesaistītu arvien vairāk bērnu, un darbotos 
atbilstoši mūsdienām.

Arī par sporta laukuma kokiem bija lielas diskusijas. Tagad, kad šis spor-
ta laukums ir atjaunots un uzlikts jaunais klājums skrejceļam, firma, kas to 
darīja, tā arī pateica – ja jūs šos lielos kokus neierobežosiet, neapgriezīsiet 
zarus, tad šis klājums pēc gadiem 3 atkal būs pagalam un būs jāmaina. Tā-
pēc arī aptauja par galotņošanu.

Šobrīd īsti netiek apmierinātas skolas bērnu vajadzības pēc drošas, kus-
tību veicinošas un veselīgas vides. Esošais Raganas dārzs ir absolūti nepie-
mērots. Apskatot esošo situāciju un uzklausot šos noliedzošos viedokļus, 
šķiet, ka Zasā nav vietas nedz pirmsskolas, nedz skolas bērniem, jo tiklīdz 
mēs laukumu pārceļam kādā citā vietā no iecerētās, skolas bērni tiek auto-
mātiski izslēgti no šīs iespējas kaut kur pie skolas pavadīt laiku, un mēs vairs 
nespējam nodrošināt uzraudzību; tas kļūst tikai par pirmsskolas laukumu, 
skolas bērniem netiek nekā.

Šī teritorija skolas priekšā ir diezgan nepievilcīgā stāvoklī. Ja mēs ska-
tāmies racionāli, tur šobrīd ir aprūsējušas metāla kastes, izšķobījušās plāk-
snes, kāpnes ar nodauzītām malām, celiņš gar bērnudārzu ir grumbuļains, 
izdilušām, asām malām, saauguši krūmi. Arī rožu dobes esošā atrašanās 
vieta un forma nav īpaši pievilcīga. Ja kāzinieki staigā pa parku un stāda 
šeit rozes, man uzreiz rodas jautājums – vai ar kādu tas vispār ir saska-
ņots? Kā interesēs tas ir, ka sveši cilvēki var vienkārši atbraukt un kaut kur 
stādīt rozes? Ceru, ka tas tomēr kaut kur ir atrunāts. Bieži vien atbrauc arī 
absolventu grupas, iestāda kaut kur kaut kādu koku vai dzīvžogu; tad viņi 
aizbrauc projām, atstājot šos augus mums kopšanai, un pēc tam vēl gadu 
desmitiem uzstāda mums noteikumus par to, ko mums darīt vai nedarīt ar 
šiem kokiem. Manuprāt, jau sen bij jābūt parka apsaimniekošanas plānam, 
kur skaidri un gaiši atrunāts, kurās zonās mēs drīkstam kaut ko stādīt un 
likt, kurās zonās mēs to nedarām. Šobrīd man ir sajūta, ka katrs var atnākt 
un tā vienkārši kaut ko iestādīt.

Jā, skolas direktoram A.Klucim bija sava vīzija par to, kā izskatās skola 
un kas ir šis komplekss, taču tie bija arī citi laiki un citas prasības. Šobrīd 
mums ir vajadzīga teritorija, kas ir pielāgota skolas vajadzībām. Laukums 
pretī skolai šobrīd tiek izmantots tikai vienu reizi gadā, kad tiek veidotas 
ziedu kompozīcijas. Pārējā gada laikā teritorija izmantota netiek [lielāko-
ties izmantots tiek asfaltētais laukums pie pašas skolas]. Tad kad bija ga-
tava projekta pirmā vizualizācija, kur bija paredzēta gan neliela estrādīte 
pie skolas, gan paplašinājums ceļa daļai pašā skolas priekšā, tur gan es sa-
redzēju vietu, ka varētu notiek dažādi pasākumi. Un nebija arī nekāds žogs 
apkārt. Žogs ir paredzēts daļai pirmsskolas teritorijas, un nekur nav teikts, 
ka tam jābūt ļoti augstam, to var pielāgot tā, lai tas iekļautos vidē.

Šobrīd bērniem un ģimenēm, kas dzīvo Zasā, ir pavisam citas vajadzī-
bas, kādas bija pirmā direktora laikā. Mans pienākums ir cīnīties par bērnu 
tiesībām un nodrošināt pēc iespējas labāku, attīstošāku, inovatīvāku vidi 
šiem bērniem, jo tā ir viņu bērnība, tā ir viņu jaunība, un viņi arī grib dzīvot, 
ne tikai skatīties uz šiem vēsturiskajiem faktiem. Turklāt Zasa nebūt nevar 
sūdzēties par vēstures trūkumu; Zasas muižas parks ir pietiekoši leģendām 
bagāts.

Mēs visi varam sapņot par pirmsskolas atrašanos citā vietā, taču tāda 
nauda jaunas ēkas izbūvei novada rīcībā nekad nav bijusi un arī nekad ne-
būs. Pārceļot pirmsskolu citur, uzreiz jādomā arī par ēdināšanas bloku, un 
tās ir vēl papildus izmaksas.

Reinis Balodis (deputāts):
Mums ir diezgan jauns deputātu sasaukums, ir daudz jaunu seju, kas 

varbūt nav piedalījušās pie sākotnējo lēmumu pieņemšanas par bērnu-
dārza pārcelšanu. Uzsākot jauno darbu deputātu amatā, mēs toreiz pavie-
sojāmies arī Zasas pagasta pārvaldes ēkā, kur 2. stāva vienā daļā tad vēl 
atradās pārvalde, otrā - pirmsskolas izglītības grupiņas, un jau toreiz bija 
pirmās sūdzības, ka bērnudārzs neatbilst prasībām. Toreiz ātrākais un arī 
ekonomiski pamatotākais risinājums bija atdot visu stāvu bērnudārzam, 
un bija skaidrs, ka tajā būs jāiegulda vēl līdzekļi. Pa šo laika bija redzams, ka 
iestādē palielinās arī bērnu skaits, par ko mums būtu ļoti jāpriecājas. Diez 
vai kādam būs vajadzīga vēsturiska Zasa, ja tur nebūs neviena iedzīvotāja 
un vispār nevarēsim runāt par tāda ciema nākotni. Līdz ar to arī tika uzsākts 
šis lēnais process meklēt līdzekļus, lai šo bērnudārzu vispār saglābtu, lai to 
neaizver ciet.

Ļoti interesanti, ka par bērnudārza jautājumu visvairāk “iespringt” un 
interesējas cilvēki, kuriem, manuprāt, pašiem bērnu šai bērnudārzā šo-
brīd nav un, iespējams, arī tuvākajā laikā nebūs. Jautājums – cik no šiem 
cilvēkiem, kas parakstījās par šo vēstuli, cik daudziem vispār ir bērni, kas 
apmeklē bērnudārzu, vai kas aktīvi dzīvo Zasā? Otrs – bieži tika pieminēta 
frāze “alternatīvu, citu vietu”, bet, bez utopiskām iecerēm par jaunas ēkas 
celtniecību, reālu alternatīvi risinājumi nav. Vai alternatīvais risinājums ir 
pusbrūkošā pasta māja? Vai Liepas? Kā jūs vecākiem tagad paskaidrotu, ka 
bērns no centra būs jāved atstāt uz Liepām?

Jāatceras, ka mēs esam 7 pagasti apvienoti vienā novadā, un šie līdzekļi, 
kas ir pašvaldības kopējais budžets, tomēr tiek padalīti uz katru pagastu, uz 
katru ciemu, jo mēs visi esam kopā. Arī deputātu sasaukums ir ļoti dažāds, 
no visa novada, un jebkuras diskusijas, kopā lemjot, tomēr ir kompromiss, 
lai labi būtu visiem. Tiek izvērtētas visas vietas. Dunavā, diemžēl, skolu nā-
cās aizvērt, taču tajā pašā laikā tika atvērtas pirmsskolas grupiņas Brodos. 
Tagad, kad gribam sakārtot arī Zasas bērnudārzu, pretī mēs saņemam vēs-
tuli ar smagām apsūdzībām par korupciju, lobēšanu u.tml.

Mēs varam fantazēt par grandioziem mākslinieku dizaina risinājumiem 
katram rotaļu elementam, taču tad, lai tos vispār varētu uzstādīt, tie mums 
ir arī jāsertificē, un jārēķinās, ka pašvaldības budžetā ir konkrēta summa, 
kurā jāiekļaujas. Pietiek fantazēt un jāsadzīvo ar realitāti. Jaunākajā pa-
skaidrojuma raksta versijā ir gan koki saglabāti, kas bija viena no lielāka-
jām sāpēm, gan paredzēta vieta jaunai rožu dobei; gan saglabāts svinīgais 
laukums, gan sakopta vide apkārt. Ja tiek runāts par to, ka tas ir kaut kas 
urbāns- man tad gribētos teikt, ka muižas dārzu stādīdams, muižkungs ar 
savu svītu arī esošajā lauku viedē no ārzemēm ienesa kaut ko pilnīgi jaunu 
un neierastu, un tagad mēs pie tā turamies, kā pie mūsu skata un sejas. 
Varbūt pēc 100 gadiem cilvēki cīnīsies par to, lai saglabātu jauno teritoriju, 
kāda tā šeit tiks izveidota.

Es esmu par šīs ieceras realizēšanu. Par vecajiem kokiem – protams, viņi 
ir skaisti, noderīgi, bet, ja mēs tos atstājam, jārēķinās, ka tie nes zināmu ris-
ku.

Gints Audzītis (deputāts):
Lielākā šķēpu laušana, uzsākot šī projekta izstrādi, bija par mūsu vēsturi 

un visu, kas tur ir bijis. Ja šis skolas svinīgais laukums tomēr tiek saglabāts, 
varbūt ir lietderīgi paredzēt kādu vietu, kur tā vēsture tiek arī eksponēta 
– kā šī vieta ir veidojusies; parādīt cilvēkus, kas to ir veidojuši. Tas būtu ļoti 
noderīgi lokālpatriotisma stiprināšanai. Varbūt šajā teritorijā var uzstādīt 
kādu informatīvu stendu vai kā citādi norādīt šo informāciju.

Kristaps Tēts (Zasas pagasta pārvaldes vadītājs):
Zasas pagasta pārvalde savā ikdienas darbā seko attīstības vīzijai – laik-

metīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā. Šajā gadījumā, 
vēloties ierīkot rotaļu laukumu, ir domāts lai galvenokārt Zasas pagasta ie-
dzīvotājiem būtu pievilcīgāka, kvalitatīvāka un modernāka dzīve ikdienā, 
lai iedzīvotājiem būtu vieta, kur aktīvi atpūsties ar bērniem, kur jauniešiem 
izklaidēties vai vienkārši pabūt kopā, nevis ikdienu pavadīt sēžot istabās 
pie datoriem vai telefoniem un bojājot savu veselību.



2021. gada 4. februāris 15No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Svarīga loma novada pastāvēšanā ir jaunajām ģimenēm, jo novada at-
tīstība notiek tur, kur īpaša uzmanība un atbalsts tiek veltīts jauniešiem un 
ģimenēm ar bērniem. Ja vēlamies veidot dzīvi mūsu novadā labāku, nākot-
nes veidošanas procesā ir jāpiedalās ikvienam, tāpēc, domājot par nākot-
ni, mums tomēr ir jāziedo neliela daļa vēstures, lai mēs arī turpmāk varētu 
lepoties, ka mums ir vidusskola, ka jaunas ģimenes nāk uz Zasu dzīvot, ka 
mēs esam konkurētspējīgi.

Jēkabpils novadā ir izvirzīts mērķis – nodrošināt kvalitatīvu izglītības lī-
meni visiem novada bērniem, jo tieši jaunā paaudze vadīs novada attīstību 
un turpmāko izaugsmi. Lai varētu nodrošināt visas prasības, kas skar pirms-
skolas grupas, ir nepieciešams izbūvēt drošu, mūsdienīgu bērnu laukumu. 
1. septembrī skolas vecāku sapulces laikā tika veikta vecāku aptauja par 
konkrēto vietu šai iecerei un uzklausot skolēnu vecāku viedokļus sapra-
tām, ka šī iecere vecākiem patīk un viņi vēlas, lai tā tiktu īstenota.

Baiba Bite (vecāks):
LU profesore Dr. paed., Mg. phil. Zanda Rubene vada lekciju ciklu "Digi-

tālā bērnība". Viena no tēmām šī kursa laikā ir "Bērna tēls sabiedrībā", kurā 
paskaidrots, kā bērns tiek uztverts dažādos laika posmos. Padomju gados 
un 90. gadu sākumā bērns kļūst par vērtīgu sabiedrības daļu. Šajā laikā 
bērni bija aktīvi un zinātkāri vienaudžu vidū, bet paklausīgi un neredzami 
pieaugušo sabiedrībā. Šo rakstu, jo tādas bija manas pirmās sajūtas, uzzi-
not, ka ir arī cilvēki, kas iestājas pret rotaļu laukumu. Situācijās, kad jāskaita 
iedzīvotāji, jāpiedalās koncertos, konkursos, izklaides pasākumos, tad Zasā 
bērni ir, bet ikdienā viņu vieta ir izglītības iestādes ēkās, un, cik tās ir pie-
mērotas un pielāgotas skolēnu vajadzībām, mēs izvērtējam no tūristu un 
cilvēku, kuriem tā nav ikdienas vajadzība, skatu punkta. Mūsdienās, mēs 
vecāki, dzīvojam bērncentrētā sabiedrībā, kur bērnam ir tiesības, vajadzī-
bas un viedoklis, tomēr tādā pašā daudzumā ir arī normas, noteikumi un 
pienākumi, kas padara mūs visus līdzvērtīgus.

Viena no pirmajām un svarīgākajām bērna tiesībām ir uz drošu un attīs-
tību veicinošu vidi, pēc tam seko tiesības un pienākums mācīties. Man, kā 
vecākam, un arī pašvaldībai šīs lietas ir jānodrošina. Zasa var ļoti lepoties ar 
to, ka tajā ir pieejams viss, sākot no bērnu dārza līdz vidusskolai un beidzot 
ar plašu interešu izglītības klāstu. Bet, cik Zasas vide ir draudzīga jauna-
jām ģimenēm un maziem bērniem? Vai ir iespējams droši un bez sarež-
ģījumiem no daudzstāvu mājām ar bērnu ratiņiem aiziet līdz ambulances 
ēkai? Vai veicot parka atjaunošanu, tika ņemts vērā, kā posmus ar trepēm 
varēs apiet vai šķērsot ar ratiņiem? Cik droši maziem bērniem ir tilti pār upi 
un tiltiem piegulošā teritorija? Šie ir mazi sīkumi, kas kopumā nav nozīmīgi. 
Tomēr bērnu dārzs un tā rotaļu laukums manas ģimenes locekļiem ir ikdie-
na, tāpēc tas, kāds un kur tas tiek izveidots, man šķiet ļoti svarīgi.

Jāsāk ar to, ka es iepriekšējā gada laikā jūtos pietiekami informēta par 
plānoto projektu un tā rezultātu. Šobrīd man šķiet, ka daļa sabiedrības ro-
taļu laukumu uzskata par izklaides vietu, tomēr bērnu dārza skolotājām tā 
ir darba vieta un bērniem tā ir vieta, kur drošā, vecumposmam atbilstošā 
vidē attīstīt fiziskās un garīgās prasmes. Bērnu dārza audzinātāju apzinīgā 
darba un vides pieejamības rezultātā, mūsu bērni ļoti daudz laika pavada 
ārā svaigā gaisā, it sevišķi vasaras periodā, kad jaunās mācību vielas apgu-
ve nenotiek, bet bērnudārzs turpina strādāt. Rīta periodā starp brokastīm 
un pusdienām, kamēr Raganas dārzā [esošajā rotaļu laukumā] vēl zāle ir 
slapja, bērni izmanto sporta laukumu vai dodas pastaigā pa parku. Ja laik-
apstākļi atļauj, pēc launaga bērni dodas uz rotaļu laukumu un tur pavada 
laiku līdz ierodas vecāki. Kādam tās var būt pat vairāk kā 2 stundas svaigā 
gaisā, drošā un attīstošā vidē. Pēdējo mēnešu laikā esmu vairākas reizes 
dzirdējusi kā bērnu dārza skolotāja Ingūna Klaucāne izskaidro, ko nozīmē 
1,5 līdz 6 gadus vecs bērns un laiks, kas pavadīts ārpus bērnu dārza telpām. 
Kā vecāks varu tikai vēlreiz uzsvērt: neskatoties uz to, ka pirms pastaigas vai 
rotaļu laukuma, visi bērni būs apmeklējuši labierīcības, visiem būs atgādi-
nāts, ka jāuzvedas prātīgi, tik un tā pastāv iespēja, ka kādam atkal vajadzēs 
čurāt, kāds būs sasities vai nobrāzis celi, novārtījis rokas, seju, piesmēlis zā-
bakus vai samērcējis cimdus. Skolotājas un auklītes, protams, var šīs prob-

lēmas atrisināt kilometriem prom no bērnu dārza ēkas, bet es uzskatu, ka 
viņām tas nebūtu jādara. Tāpat kā bērniem ir jābūt drošai un atbilstošai 
videi, arī bērnu dārza skolotājām jābūt piemērotiem darba apstākļiem.

Vēl viens iemesls, kāpēc es uzskatu, ka rotāļu laukums nedrīkst atrasties 
prom no bērnu dārza, ir, ka man kā vecākam nav jāmeklē, kur Zasā atro-
das mans bērns. Pagājušā rudenī ir bijušas vairākas situācijas, kad braucot 
mājās no darba, pa ceļam ir stipri lijis, arī Zasā ir apmācies, bet, zvanot pie 
bērnu dārza durvīm, man neviens neatbild, jo audzinātājas ar bērniem ir 
paspējušas vēl aiziet padzīvoties rotaļu laukumā, kuru no stāvlaukuma un 
bērnu dārza ieejas puses redzēt nevar. Bērnu dārza ēkai un rotaļu lauku-
mam ir jābūt saistošā attālumā, starp tiem nevajadzētu būt citām ēkām 
vai objektiem.

Bērnu dārza rotaļu laukumam ir jābūt norobežotam un tas nedrīkst būt 
publiski pieejams. Jo, pirmkārt, svešas personas nedrīkst atrasties pirms-
skolas izglītības iestādes teritorijā. Otrkārt, bērniem šajā vecumposmā ne-
būtu jāsaskaras ar izmētātiem papīriem, cigarešu izsmēķiem un alkohola 
pudelēm atkritumu urnās, kas, diemžēl, ir ikdienišķa aina visās publiski 
pieejamās atpūtas vietās.

Mani projekta publicētajā vizualizācijā satrauc tas, ka rotaļu laukums at-
rodas saulainā vietā. Bērni nedrīkst atrasties tiešos saules staros, slidkalniņi 
un citi rotaļu laukuma elementi, kas veidoti no metāla, šādā gadījumā ir 
nelietojami, jo tie ātri sakarst. Bet, ja paliek pie tā, ka teritorijā esošos kokus 
neizcērt, tas jau radītu nelielu rotaļu laukuma apēnojumu.

Piekrītu tam, ka šī brīža projekta vizualizācija neiederas Zasas kultūrvēs-
turiskajā vidē. Bet tas, kā šī teritorija izskatās šobrīd, arī man nešķiet vizuāli 
pievilcīgi, un emocionāli, diemžēl, nespēju sasaistīties ar vērtībām, ko tā 
simbolizē daudziem Zasas iedzīvotājiem. Gribas domāt, ka tās personības, 
kuras piesauc cilvēki, kas ir pret šī rotaļu laukuma izveidi šajā vietā, diez vai 
savā laikā centās un darīja lietas, ar domu, ka pēc viņiem nekas nedrīkst 
mainīties. Manuprāt, ir citi veidi kā godāt un izrādīt cieņu pret vēsturi.

Dagnija Vībāne (vecāks):
Rotaļu laukums pie pirmsskolas izglītības iestādes bērniem ir nepiecie-

šams. Audzinātājas ar bērniem varētu ļoti ātri un ērti no dārziņa nokļūt āra 
nodarbību zonā. Tas laukums, kas tiek izmantots šobrīd [Raganas dārzs], ir 
ļoti nepiemērots un atrodas salīdzinoši tālu, ielas otrā pusē.

Ja runājam par vietu, jāiet līdzi laikam un jāļauj Zasai attīstīties. Jaunā 
teritorija ir ļoti piemērota, viss atrodas tepat, uz vietas. Ērti pārredzama te-
ritorija gan no skolas, gan bērnudārza, kas ir labi arī no drošības viedokļa 
- vairāk acu, kas var pieskatīt bērnus. Visi būtu tikai ieguvēji. Mēs nedrīks-
tam apdalīt mūsu lauku bērnus; bērni tomēr ir svarīgākais. Bērniem jāļauj 
uzaugt labiekārtotā, modernā un drošā vidē, lai dzīve laukos liktos „forša” 
ne tikai novada bērniem, bet arī pilsētas bērni gribētu uz šejieni braukt. 
Zasas viesiem būtu, kur laist mazos bērnus spēlēties. Šobrīd tāda skaista un 
moderna laukuma bērniem Zasā nav. Nav arī gumijota seguma, un tās vie-
tas, kur bērni kaut nedaudz varētu spēlēties, bieži ir slapjas un dubļainas. 

Ir jāiet līdzi laikam, un dēļ dažiem šķēršļiem visu atcelt nevajadzētu. Šim 
rotaļu laukumam pie izglītības iestādes ir jābūt, un pārējās atsevišķu cilvē-
ku ambīcijas un vēlmes vajadzētu tomēr nolikt nedaudz maliņā. Arī bērnu-
dārzam būtu jāpaliek, tur, kur tas ir.

Madara Nagle-Galdiņa (skolotāja):
Šo ieceri atbalstu, jo tā ir vieta, starp skolu un bērnudārzu. Viss būs 

vienuviet. Svarīgākais ir domāt par bērniem, viņu drošību. Vēlētos, lai šis 
komplekss ir daudzfunkcionāls. Ceru, ka būs pietiekami daudz aktivitāšu 
dažāda vecuma bērniem. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc, kā sporta skolotāja 
un trenere, noteikti atbalstu šo ieceri, lai, varbūt, varētu piesaistīt vēl jaunas 
ģimenes ar bērniem. Esmu "par" tūju saglabāšanu, ja tās var iekļaut bērnu 
laukumā. "Par" - jo tām ir zināma vēsture un tās kā koki arī sniegs ēnu kar-
stā vasaras dienā. Lūgums tiem, kas lems par šo visu - domāt par bērniem 
un Zasas attīstību, lai šajā vietā būtu dzirdami arvien skaļāki bērnu smiekli.
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Teritorija, kurā šobrīd plānots iekārtot multifunkcionālu, izzinošu, 
drošu rotaļu un mācību āra teritoriju individuālām bērnu mācīšanas 

vajadzībām gan pirmsskolas, gan skolas bērniem.

atbildes uz jautājumiem
Kāpēc multifunkcionāla, izzinoša, droša rotaļu un mācību āra 

teritorija individuālām bērnu mācīšanas vajadzībām tiek veidota 
tieši starp Zasas vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi?

Zasā jau vairākus gadus ir nepieciešams jauns un bērniem drošs ro-
taļu laukums tieši skolas vajadzībām. Šī teritorija starp abām ēkām 2013. 
gadā Jēkabpils novada teritorijas plānojumā noteikta kā publiskās ap-
būves teritorija un viens no galvenajiem šādas teritorijas izmantošanas 
veidiem ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Tāpat šeit nepieciešams 
atjaunot jau novecojošo infrastruktūru (taciņas, auto stāvlaukums u.c.). 
Normatīvie akti nosaka: ja pakalpojuma sniedzēja valdījumā ir teritorija, 
tas nodrošina teritorijas piemērotību bērnu aktivitātēm un tās atbilstī-
bu bērnu drošībai. Spēļu laukumam būtu jāatrodas blakus pirmssko-
las izglītības iestādei, un tā tas jau ir citviet novadā. Pirmsskolai šobrīd 
nav citas piemērotas atrašanās vietas Zasā, un jaunas ēkas būvniecību 
pašvaldība šobrīd nevar atļauties. Ir arī regulējumi, kas nosaka, kādam 
ir jābūt bērnu skaitam, lai būvētu jaunu PII, un Zasa tajos neiekļaujas. 
Ņemot vērā esošo pirmskolas izglītības iestādes atrašanās vietu un ik-
dienas darba specifiku, normatīvo aktu prasības, iecerētās teritorijas 
pārredzamību, nepieciešamību pēc piemērotas ārtelpas, arī 1.-6. un 7.-
12. klašu bērniem, tika lemts šādu bērniem piemērotu teritoriju iekopt 
starp abām ēkām, izglītības iestādes tiešā tuvumā.

Cik ļoti tika informēta sabiedrība par šo ieceri labiekārtot terito-
riju starp Zasas vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi?

Par pašu ieceri veidot rotaļu laukumu pirmsskolai jau tika runāts Za-
sas pagasta iedzīvotāju sanāksmē 07.11.2019.

23.01.2020. iecere tika iekļauta Jēkabpils novada Attīstības program-
mas 2019.-2025. gadam aktualizētajā Investīciju plānā, kas ir publiski pie-
ejams Jēkabpils novada mājaslapā un Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā TAPIS.

Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji 01.09.2020. ieceri jau konkrē-
tāk pārrunāja ar pedagogiem un skolēnu/bērnu vecākiem Zasas vidus-
skolas skolēnu vecāku sapulcē.

23.10.2020. Jēkabpils novada pašvadības interneta vietnē, Elektronis-
ko iepirkumu sistēmā un vietnē Iepirkumi.lv tika izsludināts iepirkums 
par paskaidrojuma raksta izstrādi un autoruzraudzības veikšananu.

Par ieceri uzsākt rotaļu laukuma izveidi tika arī minēts priekšsēdētāja 
uzrunā iedzīvotājiem, publicēta pašvaldības interneta vietnē jekabpil-
snovads.lv un sociālajā tīklā draugiem.lv/jekabpils-novads (18.11.2020.), 
kā arī facebook.com/JekabpilsNovads (18.11.2020. un 17.12.2020.).

Informācija par publisko apspriešanu par koku ciršanu un galotņoša-
nu Zasā tika publicēta pašvaldības interneta vietnē jekabpilsnovads.lv 
(09.12.2020. un 15.12.2020.), pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļau-
dis un Darbi” (16.12.2020., 1000 eks.), pašvaldības Facebook vietnē: fa-

cebook.com/JekabpilsNovads (09.12.2020., 07.12.2020.), Vidusdaugavas 
televīzijā (Jēkabpils laiks 16.12.2020.), Jēkabpils Radio1 ēterā 17.12.2020.
plkst. 11.00 un 16.00. Līdzās paziņojumam tika pievienotas arī pirmās 
skices, kā aptuveni pēc sākotnējā skatījuma varētu izskatīties jauniekār-
tojamā teritorija. Protams, tas nebūt vēl nebija gala variants. Prieks par 
iedzīvotāju, īpaši zasiešu, lielo atsaucību viedokļu paušanā, kas tad arī 
tika ņemti vērā tālākā paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā.

Kas notiks ar tūjām un skolas svinīgo laukumu?
Vadoties pēc iedzīvotāju ieteikumiem, Dabas aizsardzības pārvaldes 

lēmuma un publiskās apspriešanas par koku ciršanu rezultātiem, tūjas 
netiks cirstas, to atrašanās teritorijā tiks ņemta vērā, izstrādājot paskaid-
rojuma rakstu. Arī lielākā daļa svinīgā laukuma, kas atrodas starp Zasas 
vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi,tiks saglabāta (teritoriju 
plānots papildināt ar soliņiem un bruģētu joslu pretī skolai, rožu dobi, 
karoga mastu).

Kam šī jaunā multifunkcionālā āra teritorija būs paredzēta?
Laukums tiek projektēts atbilstoši izglītības iestādes prasībām un 

mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu, inovatīvu, uz bērnu fizisko, soci-
ālo, emocionālo un apziņas attīstību orientētu ārtelpu dažādu vecuma 
grupu bērniem. Teritorija iedalīsies zonās, kas būs paredzētas bērniem 
vecumā no 1,5 gadiem līdz 6 gadiem (trīs grupiņas, katrā grupiņā aptu-
venais bērnu skaits 15); sākumskolas skolēniem no 1. klases līdz 6. klasei 
(paredzamais skolēnu skaits 80) un skolēniem no 7. klases līdz 12. klasei 
bērniem (paredzamais skolēnu skaits 70). Tas būs bērniem drošs lau-
kums, kas nodrošina iespējas īstenot bērnu vispusīgu fizisko un emocio-
nālo attīstību, kurā iekļauti kāpšanai, karāšanās, līdzsvara vingrinājumu, 
šūpošanās un slidināšanās pa slīdkalniņiem u.c. veida elementi, interak-
tīvas rotaļas, kurās iespējams apvienot spēļu elementus ar jautrām, izzi-
nošām un fiziskām aktivitātēm. Laukuma projektēšanā kā prioritāte 
izvirzīta inovatīva, daudzfunkcionāla, izzinoša ārtelpa ar iespējām 
ikdienas nodarbības veikt brīvā dabā.

Vai iepirkuma uzvarētājs ir arī vienīgais ekskluzīvais nepiecie-
šamo materiālu izplatītājs Latvijā?

Iepirkuma procedūra un pretendenta izvēle notika saskaņā ar iepir-
kuma nolikumu un normatīvajiem aktiem, līdz ar to interešu konflikta 
esamību pilnībā var noraidīt. Iepirkuma nolikumā pasūtītājs (pašvaldī-
ba) nav tiesīgs ierobežot pretendentu loku tādējādi, ka nepieciešamo 
materiālu (rotaļu iekārtu) piegādātājiem tiktu liegts piedalīties projek-
tēšanā, šāda pieeja būtu konkurenci ierobežojoša, tātad acīmredzami 
pretlikumīga. Iepirkumā interesi izrādīja 2 pretendenti. Abi pretendenti, 
kuri iesniedza savus piedāvājumus iepirkumā, tika informēti par iepirku-
ma rezultātiem, un tie netika apstrīdēti. Abi pretendenti bija ieradušies 
uz ieinteresēto pretendentu sapulci, kuras laika iepazinās ar skolu, ap-
kārtni un Zasas vēsturi. Pēc paskaidrojuma raksta izstrādes un nodoša-
nas pasūtītājam, tiks rīkots atsevišķs neatkarīgs iepirkums par āra telpas 
izbūvi. Pretendentam kurš vēlēsies piedalītis āra telpas izbūves iepir-
kumā , iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumā, būs iespēja piedāvāt 
piedāvāt jebkuru ražotāju analogus, saglabājot galveno projekta ideju.

Kāpēc atsevišķās vietās plānots izmantot gumijoto segumu?
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu un noslēgto līgumu par paskaidroju-

ma raksta izstrādi, viens no galvenajiem nosacījumiem bija, ka paskaid-
rojuma raksts jāizstrādā atbilstoši 2017. gada 1. jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”, šie noteikumi būs iekļauti arī āra telpas būvnie-
cības iepirkuma nolikumā. Ministru Kabineta noteikumi Nr.890 nosaka, 
ka pirmsskolas izglītības iestāde teritorijā, kurā uzturas bērni, nodroši-
na pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu un drošu spēļu laukumu vai 
sporta aprīkojumu un segumu. Šajā projektā plānots izmantot gumijotu 
segumu no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, tas ir viegli kopjams un 
nodrošina papildus drošību vietās, kur bērniem pastāv krišanas risks. At-
bilstoši 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 “Spē-
ļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”, pašvaldībai izbūvētās 
āra telpas dokumentācija būs jānodot Patērētāju tiesību aizsardzības 
centram, kurš uzrauga bērnu rotaļu laukumus un to iekārtu atbilstību 
normatīvajiem aktiem.
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Vai jauniezbūvējamie ele-
menti spēs iekļauties esošajā 
ainavā?

Plānoto rotaļu un vides ele-
mentu stilu vēl pastāv iespēja 
mainīt. Iespējams izvēlēties gan 
starp metāla, gan koka konstruk-
cijām. Tāpat arī pieejamas dažā-
das šo elementu krāsu variācijas. 
Par atbilstošāko toni vēl tiks lemts.

Cik ilgi notiks paskaidroju-
ma raksta izstrāde?

Līgums par paskaidrojuma 
raksta izstrādi un autoruzraudzī-
bas veikšanu starp Pašvaldību un 
SIA “JLD” noslēgts 2020. gada 9. 
decembrī. Paskaidrojuma rakstu 
jāizstrādā četru mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas brīža. Būv-
niecību pēc Paskaidrojuma raksta 
izstrādes un nodošanas pasūtītā-
jam var realizēt piecu gadu laikā. 
Ja pašvaldība pieņems lēmumu 
realizēt paskaidrojuma rakstu 
(veikt būvniecību), tiks rīkots at-
sevišķs iepirkums par būvniecības 
veikšanu, kurā varēs piedalīties ik-
viens ieinteresētais pretendents.

Kā iedzīvotāji vēl var iesais-
tīties?

Iedzīvotāji var sniegt savus 
priekšlikumus paskaidrojuma 
raksta izstrādei, zvanot pašvaldī-
bas teritoriālās plānošanas speciā-
listei G.Cērmūkšai, tel. 22018804, 
vai rakstot uz e-pastu: gunda.
cermuksa@jekabpilsnovads.lv 
Kolīdz būs tapusi paskaidrojuma 
raksta iespējamā gala versija, tā 
tiks prezentēta Zasas pagasta ie-
dzīvotājiem, vēlreiz uzklausot ie-
dzīvotāju viedokli.

Iespējams uzstādīt arī sertificētus rotaļu elementus,
 kuros dominē koks. Iespējamais pirmsskolas grupiņu nojumes izskats

Jaunākā labiekārtojuma priekšlikuma versija (01.02.2021.), kas izveidota pēc notikušajām sarunām 
ar iedzīvotāju pārstāvjiem, pašvaldības un skolas darbiniekiem, deputātiem. Plašāks attēls pieejams 

novada mājaslapā.
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Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2020. gada 29. decembra domes sēde (protokols Nr.18):
LĒMUMS Nr.390: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Lielezerpriekulāni” Kalna pagastā ze-

mes vienības ar kadastra apzīmējumu 5666 003 0051 sadalīšanai, saskaņā ar SIA 
“Apriņķa mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības 
sadalīšanas: projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad. apz. 5666 003 0123 – 15,28 
ha platībā, paliek nosaukums “Lielezerpriekulāni” un nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101); projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 5666 003 0124 – 
9,52 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Mežpriekulāni” un noteikt lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 
0201).

LĒMUMS Nr.391: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Asarīši” Rubenes pagastā zemes vienī-

bas ar kad. apz. 5682 009 0087 sadalīšanai, saskaņā ar SIA “DAUGAVPILS MĒR-
NIEKS” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas: 
projektētā zemes vienība Nr.1, ar kad. apz. 5682 009 0109 – 25,5 ha platībā, paliek 
nekustamā īpašuma “Asarīši” sastāvā, lietošanas mērķis – 0201; projektētā zemes 
vienība Nr.2, ar kad. apz. 5682 009 0110 – 17,5 ha platībā, paliek nekustamā īpašu-
ma “Asarīši” sastāvā, lietošanas mērķis – 0201.

LĒMUMS Nr.392: Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās 
izsludināšanu

Iesniegt zvērinātam notāram pēc mirušās personas pēdējās dzīves vietas ie-
sniegumu par iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu un manti-
nieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma pieņemšanu.

LĒMUMS Nr.393: Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā atsavināšanu 
un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli Lauku iela 3-14 Zasā, Zasas pagastā (kad. nr. 5698 900 9221, 14, 
60,20 m2 platībā) par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
2051,76 EUR un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu I.G. un personas 
ģimenes locekļiem par apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.394: Par nekustamā īpašuma Dignājas pagastā atsavināša-
nu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli “Vārpas”-12 Vandānos, Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 900 0011, 
68 m2 platībā) par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
1751,76 EUR un rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu I.S. un personas 
ģimenes locekļiem par apstiprināto nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.395: Par nekustamā īpašuma “Žubītes” Dignājas pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “Žubītes” Dignājas pagastā (kad. nr. 5652 005 
0008), kas sastāv no 1 zemes vienības 1,20 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 
5652 005 0275. Noteikt nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu 4280,00 EUR un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.396: Par nekustamā īpašuma “D/s Liesma Nr.97” Ābeļu pa-
gastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “D/s Liesma Nr.97” Ābeļu pagastā (kad. nr. 
5648 002 0133), kas sastāv no 1 zemes vienības 0,10 ha platībā. Noteikt nekusta-
mā īpašuma izsoles sākumcenu 1740,00 EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.397: Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Lauku iela 1-14 Zasā, 

Zasas pagastā (kad. apz. 5698 001 0288 001 014, kopējā platība 58,90 m2) ar 2021. 
gada 1. janvāri.

LĒMUMS Nr.398: Par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu
Pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības katru gadu pagarināt dzīvojamo telpu 

īres līgumus, kuri noslēgti pamatojoties uz Jēkabpils novada domes lēmumiem 
laika periodā no 2018. gada 25. oktobra līdz 2020. gada 26. novembrim, par 1 
gadu, ja netiek mainīti līguma nosacījumi un pusēm nav pretenziju. Izīrētājam ir 
tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja dzīvojamā telpa nepieciešama citu 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, piedāvājot īrniekam dzīvojamo telpu no-

vada administratīvajā teritorijā.
LĒMUMS Nr.399: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības D.R. uz dzīvokli “Kļavas”-18 Dunavā, Dunavas pagastā 

(dzīvokļa kopējā platība 63,90 m2, kad. apz. 5654 004 0096 001 018) uz 1 gadu kā 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

LĒMUMS Nr.400: Par nekustamā īpašuma “Labazi” Ābeļu pagastā  no-
došanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Labazi” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 005 0076), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 12,5 ha platībā.

LĒMUMS Nr.401: Par nekustamā īpašuma “Ozolaine” Ābeļu pagastā no-
došanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Ozolaine” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 003 0181), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 29,34 ha platībā.

LĒMUMS Nr.402: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dignājas pagas-
tā

Noteikt, ka zemes vienības Dignājas pagastā ar kad. apz. 5652 005 0272 (ar 
platību 0,21 ha) un 5652 005 0267 (ar platību 0,5415 ha) piekrīt Jēkabpils novada 
pašvaldībai. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Brūklenes” Dignājas pagastā ar kad. 
nr. 5652 005 0004 zemes vienību ar kad. apz. 5652 005 0267 un pievienot zemes 
vienībai ar kad. apz. 5652 005 0272, veidojot nekustamo īpašumu “Krūmāji” Dig-
nājas pagastā ar 1 zemes vienību ar kopējo platību 0,7515 ha. Jaunizveidotajai 
zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi – 0101. Nekustamajam īpašumam “Brūk-
lenes” paliek 1 zemes vienība ar kad. apz. 5652 005 0212. Nodot atsavināšanai, 
rīkojot izsoli, nekustamo īpašumu “Krūmāji”.

LĒMUMS Nr.403: Par nekustamā īpašuma Rubenes pagastā nodošanu 
atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma “Grāvas” Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 004 0118), zemes vienību ar kad. 
apz. 5682 004 0117 – 4,4 ha platībā.

LĒMUMS Nr.404: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rubenes pagas-
tā

Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 5682 004 0277 ar kopējo platību 2,3 
ha piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai un nodot atsavināšanai nekustamo īpa-
šumu “Graviņas” Rubenes pagastā. Informēt nekustamā īpašuma nomnieku par 
īpašuma atsavināšanu un noslēgtā zemes nomas līguma izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.405: Par nekustamā īpašuma Rubenes pagastā ierakstīša-
nu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 5682 011 0205 ar kopējo platību 1,18 ha 
platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kad. nr. 5682 004 0136, sastāvā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai, atdalīt to no nekustamā īpašuma un piešķirt at-
dalītajai zemes vienībai nosaukumu “Pakalns”. Atdalītajai zemes vienībai paliek 
reģistrētais lietošanas mērķis.Nekustamajā īpašumā ar kad. nr. 5682 004 0136 
paliek pārējās zemes vienības ar reģistrēto zemes lietošanas mērķi.

LĒMUMS Nr.406: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dunavas pagas-
tā

Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Āboltiņi” Dunavas pagastā ar kad. 
nr. 5654 004 0207, kas sastāv no vienas 1 zemes vienības ar kopējo platību 2,7 ha.

LĒMUMS Nr.407: Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Viesītes novada
Deleģēt Viesītes novada pašvaldībai Jēkabpils novada pašvaldības funkcijās 

ietilpstošo uzdevumus – Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (“Sēlijas Sporta skola”). Noslēgt dele-
ģēšanas līgumu uz 1 gadu.

LĒMUMS Nr.408: Par Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.10/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra saistošos no-
teikumus Nr.10/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014. gada 23. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.23/2014 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums””. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

LĒMUMS Nr.409: Par grozījumu Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes 
nolikumā apstiprināšanu
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Izdarīt un apstiprināt grozījumus Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes noli-
kumā:

LĒMUMS Nr.410: Par Jēkabpils novada bibliotēku nolikumu apstiprinā-
šanu

Apstiprināt Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Ru-
beņu un Zasas bibliotēkas nolikumus.

LĒMUMS Nr.411: Par Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.11/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra saistošo notei-
kumu Nr.11/2020 ““Grozījumi Jēkabpils novada domes 2015. gada 26. novembra 
saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā”” un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.412: Par Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.12/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra saistošo notei-
kumu Nr.12 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bāre-
nim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”” un nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.

LĒMUMS Nr.413: Par grozījumu Jēkabpils novada domes 2020. gada 30. 
aprīļa nolikumā apstiprināšanu

Izdarīt un apstiprināt grozījumus Jēkabpils novada domes 2020. gada 30. ap-
rīļa nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatierkolektīvu un interešu grupu 
vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība un darba uzdevumu apraksts”. 

LĒMUMS Nr.414: Par transportlīdzekļu izmantošanu Jēkabpils novada 
pašvaldībā

Izteikt saraksta “Dienesta transportlīdzekļu saraksts ar atbildīgajām perso-
nām un degvielas limitu” ar 7.punktu šādā redakcijā: transportlīdzeklis - Audi A6, 
Reģ. Nr.GN 3668, atbildīgā persona - Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs, limits 
– 50 litri. Papildināt sarakstu “Dienesta transportlīdzekļu saraksts ar atbildīgajām 
personām un degvielas limitu” ar 29. un 30. punktu šādā redakcijā: VW PASSAT, 
Reģ. Nr.MR4614, atbildīgā persona - Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs, limits – 
150 litri; VW CADDY, Reģ. Nr.MR9699, atbildīgā persona - Sociālās aprūpes nama 
“Mežvijas” vadītājs, sociālais darbinieks Leimaņu pagastā, limits – 150 litri.

LĒMUMS Nr.415: Par Dunavas pagasta pārvaldes 07.12.2020. iesniegu-
mu izskatīšanu

Vadoties pēc Dunavas pagasta pārvaldes vadītāja 2020. gada 7. decembra 
iesnieguma, atbalstīt naudas balvas 50 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas 
piešķiršanu par profesionālu un operatīvu rīcību ugunsgrēka likvidēšanā Duna-
vas pagastā 1. decembra vakarā šādiem Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvo-
tājiem: J.Jukšam, R. Matusevičam, M.Ērglim, A.Bružukam, A.Bružukam. Naudas 
balvu piešķirt no 2020. gada budžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

LĒMUMS Nr.416: Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdarīt grozījumus nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums”.

LĒMUMS Nr.417: Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām no 
2021.gada 1.janvāra

Noteikt no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Jēkabpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 18,38 EUR par 
vienu kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Līdz 2020. gada beigām 
Jēkabpils novadā šī maksa bija 17,39 EUR par vienu kubikmetru bez PVN. Tari-
fa izmaiņas saistītas ar 2020.gada 23.novembrī Saeimā pieņemtajām izmaiņām 
“Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka dabas resursu nodokļa likme par 
vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar 2021.gada 1.janvāri tiek no-
teikta 65,00 EUR apmērā līdzšinējo 50,00 EUR vietā. 2022. gadā tā noteikta 80,00 
EUR, bet 2023. gadā - 95,00 EUR. Ar plānotajiem sadzīves atkritumu konteineru 
un maisu izvešanas grafikiem Jēkabpils novadā 2021. gadā var iepazīties Jēkab-
pils novada pašvadības interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv.

LĒMUMS Nr.418: Par finansējumu Zasas evaņģēliski luteriskajai drau-
dzei

Piešķirt Zasas evaņģēliski luteriskajai draudzei finansējumu 400 EUR Zasas 
baznīcas jumta un fasādes tehniskā atzinuma sagatavošanai un slēgt līgumu ar 
draudzi par piešķirtā finansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

LĒMUMS Nr.419: Par Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.13/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra saistošos no-
teikumus Nr.13/2020 ”Grozījumi Jēkabpils novada domes 2020. gada 23. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam””.

LĒMUMS Nr.420: Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.382 “Par pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

Ar 2020.gada 31.decembri izslēgt sekojošus amatus no Rubeņu pamatskolas 
amata vienību saraksta:

Profesijas 
kods

Amata nosaukums Slodze

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs
EUR par pilnu 

slodzi

9112 01
9629 03

Apkopēja-garderobiste 0,83 450,00

9112 01 Apkopēja 1,66 450,00

9412 02 Virtuves darbinieks 0,1 450,00

9412 02 Virtuves darbinieks 0,9 450,00

5131 05 Aukle 0,25 450,00

9121 01
9112 01

Veļas mazgātājs-
apkopējs

0,75 450,00

Ar 2021. gada 1. janvāri izveidot sekojošus amatus Rubeņu pamatsko-
las amata vienību saraksta:

Profesijas 
kods

Amata nosaukums Slodze
Mēnešalgas maksi-

mālais apmērs
EUR par pilnu slodzi

9112 01 Apkopēja 3 500,00

9412 02 Virtuves darbinieks 1 500,00

5131 05 Aukle 1 500,00

LĒMUMS Nr.421: Par Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora mē-
nešalgas apstiprināšanu

Apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešal-
gu par pilnu slodzi ar 2021. gada 1. janvāri izpilddirektoram 1551 EUR.

LĒMUMS Nr.422: Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešal-
gas apstiprināšanu

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērot 
koeficientu 1,95 un apstiprināt novada domes priekšsēdētāja mēnešalgu 1999 
EUR no 2021. gada 1. janvāra. 

LĒMUMS Nr.423: Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam 
“Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā”

Iesniegt projekta “Sporta infrastruktūras dažādošana Jēkabpils novadā” pie-
teikumu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā atklātajā projektu ie-
sniegumu pieņemšanas 9.kārtas konkursā 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 4549,60 EUR. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldī-
bas kopējo līdzfinansējumu 454,96 EUR, kas ir 10 % no projekta kopējām attieci-
nāmajām izmaksām.

LĒMUMS Nr.424: Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam 
“Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas 
pagastā”

Iesniegt projekta “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils no-
vada Dunavas pagastā” pieteikumu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izslu-
dinātajā atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas konkursā 19.2.pa-
sākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 5118,24 EUR. Projekta atbalsta 
gadījumā nodrošināt pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 511,82 EUR, kas ir 10 % 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
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2021. gada 28. janvāra domes sēde (protokols Nr.1):

LĒMUMS Nr.1: Par Jēkabpils novada domes 2021.gada 28.janvāra sais-
tošo noteikumu Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 
2021.gadam” apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2021 
“Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”. Saistošos noteikumus 
pēc to stāšanās spēkā publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā inter-
netā.

LĒMUMS Nr.2: Par “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-
2025. gadam” aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu

Apstiprināt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam” ak-
tualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu.

LĒMUMS Nr.3: Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības 
programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmu 2021.-
2023. gadam.

LĒMUMS Nr.4: Par ceļa servitūta nodibināšanu
Nodibināt ceļa reālservitūtu par labu nekustamajam īpašumam “Viesturi” Ru-

benes pagastā zemes vienībai ar kad.apz. 5682 005 0002 un noslēgt līgumu ar 
P.M. par reālservitūta nodibināšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību. Projektētā 
ceļa servitūta platums - 3m, garums - 150m, platība – 0,045 ha. 

LĒMUMS Nr.5: Par nekustamā īpašuma “Bērzaine”, Ābeļu pagastā no-
došanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Bērzaine” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 003 0346), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 0,78 ha platībā.

LĒMUMS Nr.6: Par zemes gabalu robežu pārkārtošanu Dunavas pagastā
Sadalīt zemes vienību ar kad. apz. 5654 004 0331 divās daļās, zemes vienības 

daļai paliek nosaukums “Autoosta” ar aptuveno platību 0,13 ha, bet otra zemes 
vienības daļa tiek pievienota zemes vienībai ar kad. apz. 5654 004 0295. Sadalīt 
divās daļās arī zemes vienību ar kad. apz. 5654 004 0295, zemes vienības daļai 
paliek nosaukums “Katlu māja”, bet otra zemes vienības daļa ar aptuveno platību 
0,016 ha, tiek pievienota zemes vienībai ar kad. apz. 5654 004 0327. Zemes vienī-
bu ar kad. apz. 5654 004 0330 ar aptuveno platību 0,0714 ha pievienot pie zemes 
vienības ar kad apz. 5654 004 0295. Precizēt datus Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai jaunu 
zemes lietošanas mērķi - NĪLM kods 1201. Izslēgt no pašvaldību ceļu un ielu re-
ģistra ceļu Nr.3-18 Dunava-Katlu māja (ceļa garums no 0,0-0,1 km). Veikt izmaiņas 
pašvaldību ceļu un ielu reģistrā ceļam Nr. Nr.3-57 (ceļa garums no 0,00-0,23 km).

LĒMUMS Nr.7: Par nekustamā īpašuma Dunavas pagastā ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Katlu māja” Dunavas pagastā 
ar kad. nr. 5654 004 0295, kas sastāv no 1 zemes vienības ar kad. apz. 5654 004 
0295 uz kuras atrodas katlu māja ar adresi “Katlu māja”, Dunava, Dunavas pa-
gasts, Jēkabpils novads.

LĒMUMS Nr.8: Par nekustamā īpašuma “Olājs” Dunavas pagastā ierak-
stīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 5654 003 0043 ar kopējo platību 13,2 
ha, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai, lietošanas mērķis –0101. Nekustamo 
īpašumu “Olājs” Dunavas pagastā ar kad. nr. 5654 003 0043, kas sastāv no 1 ze-
mes vienības ar kopējo platību 13,2 ha, ierakstīt zemesgrāmatā.

LĒMUMS Nr.9: Par nekustamā īpašuma Kalna pagastā nodošanu atsa-
vināšanai

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda nekustamo 
īpašumu “Darbnīcas” Kalna pagastā ar kad. nr. 5666 006 0148, kas sastāv no 1 
zemes vienības ar kopējo platību 9,3 ha, un nodot atsavināšanai. Informēt nekus-
tamā īpašuma nomniekus par īpašuma atsavināšanu un noslēgto zemes nomas 
līgumu izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.10: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Kalna pagastā
Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 5666 006 0119 ar kopējo platību 3,0 ha, 

piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai, lietošanas mērķis - 0101. Nodot atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu “Lejas Desāres” Kalna pagastā. Informēt nekustamā 
īpašuma nomnieku par īpašuma atsavināšanu un noslēgtā zemes nomas līguma 
izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.11: Par nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, Ābeļu pagastā no-

došanu atsavināšanai
Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ābeļi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0245) 

zemes vienību ar kad. apz. 5648 003 0244, piešķirt nosaukumu “Lukstiņi” ar 
kopējo platību 22,12 ha un nodot atsavināšanai. Informēt nekustamā īpašuma 
nomniekus par īpašuma atsavināšanu un noslēgtā zemes nomas līguma izbeig-
šanu. 

LĒMUMS Nr.12: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dunavas pagastā
Noteikt, ka zemes vienība ar kad. apz. 5654 001 0183 ar kopējo platību 1,4 ha 

piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai un piešķirt nosaukumu “Dzenīši”, lietošanas 
mērķis – 0201. Nodot nekustamo īpašumu atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.13: Par nekustamā īpašuma “Labazi” Ābeļu pagastā pārdo-
šanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “Labazi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 005 
0076), kas sastāv no 1 zemes vienības 12,50 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-
ma izsoles sākumcenu 28650,00 EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.14: Par nekustamā īpašuma “Ozolaine” Ābeļu pagastā pār-
došanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamajam īpašumam “Ozolaine” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 
0181), kas sastāv no 1 zemes vienības 29,34 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-
ma izsoles sākumcenu 82150,00 EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.15: Par grozījumiem 2016.gada 24.novembra Jēkabpils no-
vada domes lēmumā Nr.261 “Par medību tiesību nomu” (Biedrība “Duna-
vas Mednieku Kolektīvs”)

Veikt grozījumus 2016.gada 24.novembra Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.261 “Par medību tiesību nomu”.

LĒMUMS Nr.16: Par grozījumiem 2016.gada 28.jūlija Jēkabpils novada 
domes lēmumā Nr.164 “Par medību tiesību nomu” (Mednieku biedrība 
“VIDSALIETIS”)

Veikt grozījumus 2016.gada 28.jūlija Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.164 
“Par medību tiesību nomu”.

LĒMUMS Nr.17: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes ezerā
Atļaut P.M. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums 

nav lielāks par 30 metriem, Vārzgūnes ezerā, Kalna pagastā rūpnieciskai zvejai 
pašpatēriņa vajadzībām, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas tiesību nomas 
maksu 9,96 EUR. P.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas mak-
sa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta 
zvejas atļauja (licence).

LĒMUMS Nr.18: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdu
Atļaut A.R. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav 

lielāks par 30 metriem Daugavā, Dunavas pagasta teritorijā, pašpatēriņa zvejai, 
viena gada periodā. Noteikt gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR. A.R. zveju var 
uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja (licence).

LĒMUMS Nr.19: Par nedzīvojamo telpu nomu Dunavas pagastā
Atbalstīt veselības aprūpes pieejamību Dunavas pagasta nekustamā īpašu-

ma “Dunavas skola” Dunavā piecās telpās 1.stāvā (kopējā platībā 40,70 m2), tās 
iznomājot J.J. ārsta prakses nodrošināšanai uz 3 gadiem, noslēgt nedzīvojamo 
telpu nomas līgumu. Nepiemērot nomniekam nomas maksu par iznomātajām 
telpām un komunālajiem pakalpojumiem, sakarā ar atbalstu jaunajam speciā-
listam un pašvaldības funkcijas (veselības aprūpes pieejamība) nodrošināšanu.

LĒMUMS Nr.20: Par nedzīvojamo telpu nomu Dignājas pagastā 
Atbalstīt veselības aprūpes pieejamību Dignājas pagasta nekustamā īpašu-

ma “Kamenes” Vandānos divās telpās 1.stāvā (kopējā platībā 21,30 m2), tās izno-
mājot J.J. ārsta prakses nodrošināšanai uz 3 gadiem, noslēgt nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu. Nepiemērot nomniekam nomas maksu par iznomātajām telpām 
un komunālajiem pakalpojumiem, sakarā ar atbalstu jaunajam speciālistam un 
pašvaldības funkcijas (veselības aprūpes pieejamība) nodrošināšanu.

LĒMUMS Nr.21: Par dzīvojamās platības piešķiršanu speciālistam
Piešķirt īres tiesības ārstam J.J. uz dzīvojamo platību dzīvoklī Nr.5 Lauku ielā 

1, Zasā 57,1 m2 platībā, kā palīdzību speciālistam, nodrošināšanai ar dzīvojamo 
telpu.

LĒMUMS Nr.22: Par īres līguma noslēgšanu
Noslēgt ar R.T. dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa Nr.17 “Mežvijas” Mež-

galē, Leimaņu pagastā īri, nemainot 2010. gada 8. aprīļa Dzīvojamās telpas īres 
līguma Nr.2 nosacījumus.



2021. gada 4. februāris 21No Ābeļiem līdz Jadvigovai

LĒMUMS Nr.23: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības S.U. uz dzīvokli Nr.2 “Liepas 11”, Liepās, Zasas pagastā (dzī-

vokļa kopējā platība 47,80 m2), līdz 2026.gada 23.aprīlim, kā palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā pilngadību sasniegušam bērnam (bārenim).

LĒMUMS Nr.24: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Dzintari” Leimaņu pagastā zemes vie-

nības ar kad. apz. 5674 004 0114 sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu. Pēc zemes vienības sadalīšanas projek-
tētajai zemes vienībai Nr.1, ar kad. apz. 5674 004 0219 0,5 ha platībā piešķirt no-
saukumu “Pagrieziens” un atstāt adresi “Dzintari” Leimaņos; zemes vienībai Nr.1 
noteikt divus zemes lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(0601) ar lietošanas mērķim piekrītošo platību 0,2 ha, un zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) ar lietošanas mērķim 
piekrītošo zemes platību 0,3 ha; projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kad. apz. 
5674 004 0220 – 1,8 ha platībā, paliek nosaukums “Dzintari” esošais lietošanas 
mērķis –0101.

LĒMUMS Nr.25: Par Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.12/2020 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes 2020. gada 29. decembra sais-
tošo noteikumu Nr.12/2020 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2019. gada 27. 
jūnija saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību sa-
sniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam””.

LĒMUMS Nr.26, Nr.27: Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2021. gada 31. augustam

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. augus-
tam 508 040 EUR un sadalīt to sekojoši:

Nosaukums Summa EUR
Ābeļu pamatskola 200 924

Dignājas pamatskola 47 676
Rubeņu pamatskola 75 864

Zasas vidusskola 183 576

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. augustam 47 272 EUR un sadalīt to sekojoši:

Nosaukums Summa EUR
Ābeļu pamatskola 8 446

Dignājas pamatskola 11 814
Rubeņu pamatskola 9 286

Zasas vidusskola 17 726

Nosaukums Summa EUR
Ābeļu pamatskola 4 424

Dignājas pamatskola 3 632
Rubeņu pamatskola 5 208

Zasas vidusskola 8 592

LĒMUMS Nr.28: Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita 
izdalīšanu interešu izglītības programmām un mērķdotācijas sadali inte-
rešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2021. gada 31. augustam

Atbalstīt sekojošu kopējo stundu skaitu interešu izglītības programmās: 
Ābeļu pamatskolā - 14 stundas un interešu izglītības sporta metodiķis ar 0,1 slo-
dzi;  Dignājas pamatskolā - 14 stundas; Rubeņu pamatskolā - 20 stundas; Zasas 
vidusskolā - 33 stundas. Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada izglītības 
iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. janvāra 
līdz 2021. gada 31. augustam 21 856 EUR un sadalīt to sekojoši:

LĒMUMS Nr.29: Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldī-
bām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. 
gada 31. decembrim

Apstiprināt piešķirto mērķdotāciju pašvaldību dibināto māksliniecisko ko-
lektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2021. gadā 7 218 EUR un sadalīt to sekojoši:

Nosaukums
Kolek-

tīvu 
skaits

Sum-
ma 

EUR
Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” 1 802

Leimaņu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Deldze” 1 802
Rubenes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rasa” 1 802

Rubenes jauniešu deju kolektīvs “Laude” 1 802
Ābeļu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre” 1 802

Zasas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” 1 802
Zasas jauniešu deju kolektīvs “Landi” 1 802

Rubenes folkloras kopa “Kāre” 1 401
Dignājas folkloras kopa “Dignōjīši” 1 401
Rubenes amatierteātris “Kumode” 1 401

Jēkabpils novada Ābeļu amatierteātris 1 401

LĒMUMS Nr.30: Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu no 2021. 
gada 1. janvāra

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni, 
kas aprēķinātas pēc 2020.gada naudas plūsmas un izglītojamo skaita uz 2021. 
gada 1. janvāri, pamatojoties uz aprēķinu:

Nosaukums
Izmaksas uz 1 audzēkni 

EUR

Ābeļu pamatskola 76,18

Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupa 138,77

Dignājas pamatskola 195,63

Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 169,76

Rubeņu pamatskola 114,63

Rubeņu pamatskolas struktūrvienība 
“Zelta sietiņš”

138,82

Zasas vidusskola 122,15

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 141,36

LĒMUMS Nr.31”Par grozījumiem 2020. gada 26. novembra Jēkabpils 
novada domes lēmumā Nr.382 “Par pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

Ar 2021. gada 1. janvāri noteikt sekojošas amata vienības mēnešalgas maksi-
mālo apmēru Dignājas un Dunavas feldšerpunktos: Ārsta palīgs/feldšeris (pro-
fesijas kods - 2240 01, mēnešalgu grupa – 8, slodze – 1, mēnešalgas maksimālais 
apmērs par pilnu slodzi – 1117 EUR).

LĒMUMS Nr.32: Par grozījumu 27.06.2019. Jēkabpils novada pašvaldī-
bas videonovērošanas sistēmas drošības noteikumos apstiprināšanu

Izdarīt grozījumus 27.06.2019. Jēkabpils novada pašvaldības videonovēroša-
nas sistēmas drošības noteikumos.

LĒMUMS Nr.33: Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā
Pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2021. gada 3. maija, uz sestdienu, 2021. 

gada 8. maiju, darba dienu no piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 
2021.gada 19.jūniju, un darba dienu no piektdienas, 2021. gada 19. novembra, 
uz sestdienu, 2021. gada 13. novembri, visās Jēkabpils novada pašvaldības iestā-
dēs un uzņēmumos, kur noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz 
piektdienai.

LĒMUMS Nr.34: Par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu 
koku ciršanai ārpus meža

Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanu ārpus meža 
nekustamā īpašuma “Zasas kultūras nams” zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-
mu 5698 001 0242, Zaļā ielā 6, Zasa, Zasas pagasts, nekustamā īpašuma “Astras” 
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zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0276, Zaļā ielā 8, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads un apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus par 
ieceri veikt koku galotņošanu nekustamā īpašuma “Sporta laukums” zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5698 001 0146, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils 
novads.

LĒMUMS Nr.35: Par nekustamā īpašuma “Radzes”, Ābeļu pagastā, Jē-
kabpils novadā nodošanu atsavināšanai

Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ābeļi” Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 0245) 
zemes vienību ar kad. apz. 5648 003 0185, piešķirt nosaukumu “Radzes” ar kopē-
jo platību 13,62 ha un nodot atsavināšanai. Informēt nekustamā īpašuma nom-
niekus par īpašuma atsavināšanu un noslēgtā zemes nomas līguma izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.36: Par nekustamā īpašuma “Smilgāres” Ābeļu pagastā no-
došanu atsavināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu “Smilgāres” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 003 0102), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 31,57 ha platībā. Informēt nekustamā īpašuma nomniekus par īpašuma 
atsavināšanu un noslēgto zemes nomas līgumu izbeigšanu.

LĒMUMS Nr.37: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdu
Atļaut G.C. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav 

lielāks par 30 metriem Daugavā, Jēkabpils novada teritorijā, rūpnieciskajai paš-
patēriņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR. 
G.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai, 
noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja 
(licence).

LĒMUMS Nr.38: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā atsavināšanu un 
nosacītās cenas apstiprināšanu 

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokli Aldaunes iela 2-33 Brodos, Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 900 
0020, Zemgales rajona tiesas Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.239 
33, kas sastāv no dzīvokļa Nr.33, 79,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās da-
ļas (725/17566) no būves (kad. apz. 5648 003 0210 001) un (725/17566) no zemes 
(kad. apz. 5648 003 0210), par brīvu cenu. Apstiprināt nekustamā īpašuma no-
sacīto cenu 5037,53 EUR un rakstveidā piedāvāt pirkt G.F. un personas ģimenes 
locekļiem par nosacīto cenu.

LĒMUMS Nr.39: Par Jēkabpils novada vēlēšanu iecirkņu adresēm
Izteikt priekšlikumu Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt Jēkabpils nova-

da vēlēšanu iecirkņa Nr.497 atrašanās vietu adresē: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils novads un Jēkabpils novada vēlēšanu iecirkņa Nr.517 atraša-
nās vietu adresē: Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads.

Ja Centrālā vēlēšanu komisija apstiprina Jēkabpils novada vēlēšanu iecirkņa 
Nr.497 un Nr.517 atrašanās vietas adreses, paziņojumu par vēlēšanu iecirkņu 
atrašanās vietām publicēt Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā interneta vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv. 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

JēkaBPIlS nOVaDa DOmES SaIStOšIE 
nOtEIkUmI nr.7/2020 

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2020. gada 
28. maija saistošajos noteikumos nr.5/2020 
“Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi”

JēkaBPIlS nOVaDa DOmES SaIStOšIE 
nOtEIkUmI nr.12/2020

Jēkabpils novada domes 2020.gada 
29.decembra saistošie noteikumi nr.12/2020 

“Grozījumi Jēkabpils novada domes 2019.
gada 27.jūnija saistošajos noteikumos 

nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību 
sasniegušajam bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam”

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
24.09.2020. sēdes lēmumu Nr.309 (protokols Nr.15, 24.punkts) 

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 
26.11.2020. sēdes lēmumu Nr.383 (protokols Nr.17, 24.punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2020. gada 28. maija saistošajos no-
teikumos Nr.5/2020 “Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un adminis-
tratīvās atbildības noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 3.1. un 3.4.apakšpunktu;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Par pašvaldības publisku atpūtas vietu un pašvaldības publiskā lie-

tošanā nodotu vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem – pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.”;

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Saistošo noteikumu mērķis 
ir precizēt 28.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.5/2020 “Jēkabpils nova-
da sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” noteik-
to personu loku, kuras ir tiesīgas veikt administratīvo procesu un publiskā 
lietošanā nodotas pašvaldības teritorijas aizsardzību, atbilstoši citos nor-
matīvajos aktos ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts: Atbilstoši Administratīvās atbildības liku-
mā un citos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam jāveic izmaiņas 

personu lokā, kuras ir tiesīgas veikt administratīvo procesu un publiskā 
lietošanā nodotas pašvaldības teritorijas aizsardzību.

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

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1.Jaunas insti-
tūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 
5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 5.3.Normatīvais akts tiks pub-
licēts pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils 
novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav veiktas.

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
29.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 412 (protokols Nr18., 3.punkts)

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 
28.01.2021. sēdes lēmumu Nr.25 (protokols Nr.1, 25.punkts)

Izdoti saskaņā ar ”Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.2panta piekto daļu
un Ministru kabineta 2005.gada 15.novenbra noteikumu Nr.857

“Noteikumi par  sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam
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Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Par izmaiņām saimnieciskās 

darbības veicējiem - pašnodar-
binātajiem 2021. gada pirmajā 
pusgadā.

* No 1. janvāra līdz 30. jūnijam 
saglabājas iepriekšējā nodokļu 
aprēķināšanas kārtība:

1) valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas par 
abiem ceturkšniem obligāti ir 
jāveic tikai tad, ja kāda mēneša 
ienākumi (peļņa) pārsniedz 500 
eiro, tad sociālā iemaksa ir 155,35 
eiro (līdzšinējo 138.25 eiro vietā). 
Ja peļņa nevienā no mēnešiem 
nesasniedz 500 eiro, tad sociālās 
iemaksas var neveikt;

2) nelauksaimniekiem 1. pus-
gadā saglabājas pensiju apdroši-
nāšanas iemaksas 5% no mēneša 
peļņas pēc tāda paša aprēķina kā 
agrāk (ja veiktas sociālās iemak-
sas, tās ņem vērā);

3) lauksaimniekiem aprīļa sā-
kumā, sniedzot 1. ceturkšņa paš-
nodarbinātā atskaiti, jāsamaksā 
5% pensijas apdrošināšana no 
2020. gada peļņas.

* Pašnodarbinātā ceturkšņa 
atskaites VID jāiesniedz līdz 17. 
datumam (iepriekš bija līdz 15. 
datumam).

Maksājumi: gan iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis IIN (gada dekla-
rācijā), gan sociālās iemaksas  uz 

vienoto kontu jāsamaksā līdz 23. 
datumam.

* Šogad sāk darboties vieno-
tais nodokļu konts. Līdzšinējo 
vairāk nekā 40  nodokļu kontu 
vietā visi Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) administrētie nodokļi 
būs jāmaksā vienā kontā, turklāt 
to var izdarīt, aizpildot tikai vienu 
maksājuma uzdevumu.

Vienotā nodokļu konta rekvi-
zīti:

Saņēmēja nosaukums: Valsts 
budžets (VID)

Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 
90000010008

Konta numurs (IBAN): LV-
33TREL1060000300000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22XXX
Pārejas posmā 2021. gadā uz 

līdzšinējiem kontiem kļūdaini 
veiktie maksājumi tiks novirzīti 
uz vienoto kontu un apstrādāti 
atbilstoši jaunajai kārtībai.

Agrovides pasākumos, arī 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
varēs uzņemties jaunas saistī-
bas (LAD)

Tuvojas jaunā sezona lauk-
saimniecībā un laiks, kad varēs 
pieteikties platību maksājumu 
saņemšanai.

2020. gadā noslēdzās iepriek-

šējais plānošanas periods, bet 
2021. un 2022. gads būs pārejas 
gadi, kad daudzi atbalsta saņem-
šanas nosacījumi būs tādi, kādi 
tie bija iepriekšējos gados. Izmai-
ņas būs agrovides pasākumos.

Tiek paredzēta iespēja uz-
ņemties jaunas saistības (saistību 
periods būs 2021.– 2022. gads) 
agrovides pasākumos, arī bio-
loģiskajā lauksaimniecībā, bet 
esošie klienti drīkstēs paplašināt 
savas esošās saistības. Lauksaim-
nieki, kuriem saistību periods 
beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var 
izlemt neturpināt tās vai turpināt 
un uzņemties jaunas divu gadu 
saistības. Šobrīd notiek darbs, 
lai veiktu izmaiņas normatīvajos 
dokumentos, kas paredzēs šādu 
iespēju.

Atbalsta pasākumā “Biolo-
ģiskā lauksaimniecība” 2021. 
gadā jauni klienti varēs uzņem-
ties divu gadu saistības, kā arī 
plānots, ka esošie lauksaimnieki 
drīkstēs paplašināt savas saistī-
bas līdz 20%. Klienti, kuriem nav 
iepriekšēja pieredze bioloģiskajā 
lauksaimniecībā, lai saņemtu at-
balsta maksājumu būs jāapgūst 
160 stundu ilgs apmācību kurss 
par bioloģiskās lauksaimniecības 
praksi un metodēm. Dzīvnieku 
blīvumu plānots paaugstināt no 

0,3 uz 0,4, kā arī netiek paredzēti 
nekādi atvieglojumi nosacījumu 
izpildē Covid-19 ietekmes dēļ.

Atbalsta pasākuma “Agrovide 
un klimats” aktivitātē “Bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšana 
zālājos” jauni klienti varēs uz-
ņemties divu gadu saistības, kā 
arī plānots, ka esošie klienti drīks-
tēs paplašināt savas saistības līdz 
20%. Klientiem, kuru apsaim-
niekotajā teritorijā ir noteikts ES 
nozīmes zālāju biotops, būs jā-
apgūst 16 stundu ilgs apmācību 
kurss par zālāju biotopu apsaim-
niekošanas metodēm.

Aktivitātēs “Vidi saudzējošu 
metožu pielietošana dārzko-
pībā” un “Saudzējošas vides 
izveide, audzējot augus nek-
tāra ieguvei” līdzīgi – plānots, 
ka esošie klienti varēs turpināt 
esošās saistības un paplašināt tās 
par 20%, kā arī jauni klienti varēs 
uzņemties divu gadu saistības.

Aktivitātē “Rugāju lauks zie-
mas periodā” jaunas saistības 
2021. gadā uzņemties nevarēs. Ja 
klientam 2020. gadā beidzās sais-
tības, tad 2021.gadā klients drīkst 
nepieteikties uz minēto atbalstu 
vai pieteikties un pagarināt savu 
saistību periodu par vienu gadu.

Apkopoja K.Sēlis

 kurš ir ārpusģimenes aprūpē 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. 31.1 punktu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 6.punktā skaitli un vārdus “330 EUR (trīs 
simti trīsdesmit euro)” ar skaitli un vārdiem “821 euro (astoņi simti divdes-
mit viens euro)”;

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir 218 euro 

(divi simti astoņpadsmit euro) apmērā vai personām ar invaliditāti kopš 
bērnības, neatkarīgi no invaliditātes grupas 327 euro ( trīs simti divdesmit 
septiņi euro) ko izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par vien-
reizēja pabalsta pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai pieņemšanas.”;

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punktā skaitli un vārdus “64,03 EUR” 
ar skaitli un vārdiem “109 euro” un skaitli un vārdus “106,72 EUR” ar skaitli 
un vārdiem “163 euro”;

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.

Paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums: Saistošo noteikumu mērķis 
ir noteikt pabalstu apmēru atbilstoši citos normatīvajos aktos ietvertajām 
normām.

2. Īss projekta satura izklāsts: Atbilstoši Labklājības ministrijas virzīta-
jam minimālajam pabalsta apmēram apstiprināšanai, lai savlaicīgi būtu 
iespējams izmaksāt pienākušos pabalstu pilngadību sasniegušam bāre-
nim un bez vecāku gādības palikušam bērnam jāveic izmaiņas pabalsta 
apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: 
Plānotie pabalsti ir iekļauti 2021.gada budžetā.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām: 5.1.Jaunas insti-
tūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 
5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. 5.3.Normatīvais akts tiks pub-
licēts pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils 
novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: Nav veiktas.
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2021. gadā stājušās spēkā ie-
dzīvotājiem būtiskākās izmaiņas 
likumos un noteikumos. Izveidoto 
apkopojumu var apskatīt: https://
www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ie-
dzivotajiem Nodokļu jomā mainās 
ne tikai likmes, bet arī aprēķināša-
nas kārtība, piemēram, izmaiņas 
IIN piemērošanā tiem, kas saņem 
autoratlīdzības, mikrouzņēmu-
ma nodokļa maksātājiem, mainās 
valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātās iemaksas.

Atgādinājums mēslošanas lī-
dzekļu lietotājiem. Saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 834 (23.12.2014.) 
“Prasības ūdens, augsnes un gaisa 
aizsardzībai no lauksaimnieciskās 

darbības izraisīta piesārņojuma” 
visā Latvijas teritorijā mēslošanas 
līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sa-
salušu, pārmitru vai ar sniegu klātu 
augsni:

- sasalusi augsne - ja saskaņā ar 
LVĢMC datiem diennakts vidējā 
augsnes temperatūra 15 cm dziļu-
mā ir 00C vai zemāka;

- ar sniegu klāta augsne - ja 
lauks apsnidzis ar noturīgu sniega 
kārtu;

- pārmitra augsne - ja uz lauka 
traktortehnikas rises dziļums pār-
sniedz 30 cm un to vienlaidus ga-
rums sasniedz 40 metrus

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina:1) darba devējus pie-

teikties algu subsīdiju atbalstam. 
Tā ir iespēja darba devējiem atrast 
vajadzīgos darbiniekus, nodar-
binot NVA reģistrētos bezdarb-
niekus un saņemot subsīdijas no-
darbināto darba algām pirmajos 
sešos darba attiecību mēnešos, 2.) 
pieteikties pasākuma “Apmācība 
pie darba devēja” (Praktiskā apmā-
cība) īstenošanai. Darba devējiem 
tā ir iespēja ar NVA atbalstu atrast 
un sagatavot savam uzņēmumam 
vajadzīgos darbiniekus, organizē-
jot bezdarbnieku apmācību darba 
vidē. Detalizētāka informācija htt-
ps://www.nva.gov.lv

SIA LLKC Valsts Lauku tīkla pasā-
kumu ietvaros lauku uzņēmējiem 

piedāvā informatīvos e-seminārus. 
Tajos tiek nodrošināta informācijas 
aprite par aktuālu lauku attīstības 
informāciju. Sekojiet jaunumiem 
www.laukutikls.lv Jēkabpils KB 
februāra beigās plāno mācības 
augu aizsardzības līdzekļu lietotā-
ju apliecības atjaunošanai. Tiem, 
kuri šīs apliecības ieguva vai lieto-
šanas termiņu uz 5 gadiem pagari-
nāja 2016. gadā un vēlas to vēlreiz 
atjaunot, jāpiesakās elektroniski: 
anita.putka@llkc.lv vai t. 26511269

LLKC Jēkabpils KB 
uzņēmējdarbības konsultante 

Anita Putka

Barikādēm – 30!

Ugunskuri, bailes, dziesmas, 
vienotība, barikādes… Šie vārdi 
simbolizē nu jau 30 gadu veco 
vēsturi, kad Latvijas iedzīvotājiem 
kārtējo reizi nācās noturēt un aiz-
sargāt savu un savas valsts brīvību 
un neatkarību. Tikai nesen tika 
atjaunota sen gaidītā neatkarība, 
un iedzīvotāji nebija gatavi no tās 
atteikties. Par Barikāžu laiku dēvē 
laika posmu no 13. līdz 27. janvā-
rim 1991. gadā. Barikādes bija ne-
vardarbīgas pretošanās izpausme. 
Tauta bija gatava aizsargāties bez 
ieročiem.

Kad valsti pāršalca ziņas, ka Lie-
tuvā ir noticis padomju militāristu 
uzbrukums, kurā tika nogalināti 
13 cilvēki un ievainoti ap 140, bija 
skaidrs, ka Padomju Savienība tik 
vienkārši negrasās atdot mums 
brīvību. Agri no rīta tika saņemts 
LTF (Latvijas Tautas frontes) va-
dītāju Daiņa Īvāna un Romualda 
Ražuka aicinājums iedzīvotājus 
pulcēties Doma laukumā, lai kopā 
aizsargātu stratēģiski nozīmīgā-
kos objektus, kā Augstāko Pado-
mi, Ministru Padomi, Radio, Rīgas 
tiltus, TV centru Zaķusalā u.c. Šajā 

laikā vismaz pusmiljons Latvijas 
iedzīvotāju devās aizsargāt šos 
objektus. Barikāžu laikā notika pe-
riodiski PSRS uzbrukumi Latvijas 
varas iestādēm. Iedzīvotāju izvei-
dotās barikādes izjauca mēģinā-
jumus gāzt likumīgo varu Latvijas 
Republikā. Barikādes veidoja no 
smagās lauksaimniecības, mežizs-
trādes tehnikas, kokmateriāliem, 
dažādiem celtniecības materiā-
liem u.c. 

Arī no mūsu novada vairāki 
desmiti iedzīvotāju devās uz Rīgu. 
Lielākā daļa sargāja TV centru 
Zaķusalā, kas bija viens no mierī-
gākajiem punktiem. Katrs ar savu 
stāstu, savu pieredzi. Imants Ju-
kumsons savos atmiņu stāstos 
vēsta: “Pie TV ēkas bija daudz ļau-
žu un tehnikas. No Kurzemes pu-
ses pieeju sargāja lieljaudas trak-
tori ar pieckorpusu arkliem. Vīri 
sildījās pie ugunskuriem. Pajau-
tāju: “Cik ilgi jūs vēl domājat šeit 
sargāt?”. Viņi pārliecinoši atbildē-
ja: “Tik , cik vien vajadzēs!”. Pēc va-
kariņām mūs apciemoja jauniešu 
grupa ar mūzikas instrumentiem. 
Viņi spēlēja, dziedāja, dejoja. Tas 

bija patīkams iepriecinājums pēc 
smaga darba. Atmiņā uzpeld tau-
tas dziesmas rindas: “Liku bēdu 
zem akmeņa, pāri gāju dziedāda-
ma.” Nākošajā dienā pabeidzām 
aizsprostojuma būvi. Bija gandarī-
jums un drošības sajūta. Raksturī-
gi, ka neviens no TV torņa sargiem 
neieminējās par grūtībām vai 
atlīdzības saņemšanu. Nebijām 
devušies peļņā, bet lai pasargātu 
brīvību, kas tikko iegūta, nokratot 
50 gadus ilgo okupācijas jūgu. Ne-
atkarību var izcīnīt tikai tauta, kas 
ir vienota mērķa sasniegšanā.”

Intas Strožas atmiņas: 
“Mājās nebija noturami arī 

mūsu bērni, kuri mācījās tehni-
kumos un pēc eksāmenu sesijas 
atbrauca brīvdienās. Viss šķita 
diezgan mierīgi līdz 20. janvāra 
vakaram, kad televīzijā uzzinājām 
par apšaudi pie Iekšlietu ministri-
jas. Sāka zvanīt jauniešu mātes, 
jo domāja, ka es zinu ko vairāk. 
Mierināju, teicu, ka viņiem jāap-
sargā tikai televīzija Zaķusalā. Bet.. 
kas varēja būt drošs, ka Zaķusala 
nepārvērtīsies par kaujas lauku, 
kā bija pie televīzijas, Viļņā. Vēlāk 
izrādījās, ka Dignājas jaunieši to-
brīd gājuši uz Vecrīgu, kad izdzir-
dējuši šāvienus. Tilta apsargi viņus 
raidījuši atpakaļ uz savas sardzes 
posteni.”

Jura Ķerubiņa atmiņas: 
“Noorganizēt kaut ko tādu 

tiešām bija apbrīnas vērts. Kat-

rai grupai bija konsultants, kurš 
paskaidroja, kā rīkoties tādā vai 
citādā situācijā, kur drīkst iet un 
kur nedrīkst, kur griezties, ja vaja-
dzīga medicīniskā palīdzība. Tika 
ziņots arī par to, kas notiek citur 
Rīgā. Nebija zināms tikai tas, kas 
notiks tālāk. Virs mums bieži lido-
ja armijas helikopters un nevarēja 
zināt, vai mūs tikai novēro vai arī 
būs desants no gaisa. … Siltumu 
deva ne tikai ugunskuri un tēja, 
bet arī mūzika. Naktīs notika kon-
certi. Muzikanti spēlēja bez cim-
diem un neticu, ka viņiem nesala 
rokas, bet viņi spēlēja. Vispār tā 
atmosfēra bija tāda, ka likās, ka 
visi cilvēki, kas šeit atradās, ir sen 
pazīstami. Te nebija tikai latvieši 
vien. Bija daudzi krievu tautības 
cilvēki. Bet ne jau tautība ir galve-
nais. Galvenais bija tas, kāpēc mēs 
esam šeit.”

20. janvārī mēs atceramies bari-
kāžu notikumus un pieminam tos 
8 cilvēkus, kuri gāja bojā. Barikāžu 
laikā Latvijas tauta vienojās viena 
mērķa labā. Nebija nozīmes, kāda 
ir tava tautība, dzimums, vecums. 
Visiem bija viens mērķis- nosargāt 
neatkarību! Ir vērts aizdomāties, 
vai mēs šobrīd spētu vienoties, lai 
aizstāvētu savu valsti.

Informāciju apkopoja Sēlijas 
prasmju muzeja vadītājas v.i. 

Eva Sēle un Jēkabpils 
novada bibliotēkas
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Atceroties un pieminot barikāžu 
notikumus, kā arī ievērojot valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežo-
jumus, 20. janvārī plkst. 16.00 Jē-
kabpils novadā tika iedegti atceres 
ugunskuri. Ugunskuru vietās visas 
dienas garumā plīvoja Latvijas 
valsts karogi, un ikviens tika aici-
nāts atnest arī savu malkas pagalīti 
kopīgajam ugunskuram, neļaujot 
uguntiņai nodzist, tādējādi godi-
not tos ļaudis, kuri 1991. gadā no-
sargāja mūsu valsts neatkarību.

Paldies, ka bijāt kopā ar mums 
šajā nelielajā akcijā!

Laura Aišpure,
Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītāja

Informācija Jēkabpils novada bibliotēku apmeklētājiem
Jēkabpils novada bibliotēkas no 12. janvāra atsākušas apkalpot 

bibliotēkas lietotājus.
• Aicinām ievērot un ņemt vērā dažus noteikumus:
• Apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maskas!
• Lai ievērotu distancēšanos, bibliotēkā vienlaicīgi var uzturēties 1 ap-

meklētājs vai 1 mājsaimniecībā dzīvojošie
• Periodisko izdevumu un grāmatu apmaiņa notiek pēc iepriekšējas pie-

teikšanās, saskaņojot apmeklējuma laikus.
• Saņemot atpakaļ no bibliotēkas lietotājiem, grāmatas un periodiskie 

izdevumi tiek nolikti karantīnā uz 72h.
• Bibliotēkas lasītavas ir slēgtas.
Bibliotēkas lietotājiem nodrošina:
• E – pakalpojumus, elektroniskas un telefoniskas uzziņas un konsultāci-

jas. Lietotāji, kuri vēlas iegūt piekļuves kodus un paroles
• E – grāmatām www.3td.lv
• Letonikas datu bāzei www.letonika.lv
• Ikviens bibliotēkas lietotājs var izmantot Jēkabpils reģiona un Neretas 

novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogu https://jekabpils.biblio-
teka.lv/Alise/lv/home.aspx sadaļu – “Mana bibliotēka”, kur ir iespēja attā-
lināti pieprasīt grāmatas izmantošanas pagarināšanu, kā arī pasūtīt izde-

vumus, lai saņemtu autorizācijas datus darbam eletroniskajā kopkatalogā 
– interesēties savā pagasta bibliotēkā 

• Saņemt informāciju par novada bibliotēku sniegtajiem pakalpoju-
miem un aktualitātēm var arī attālināti, zvanot vai rakstot e-pastu. 

Kontaktinformācija:
Ābeļu bibliotēka: Ineta Survillo, 65207281, abelubib@jekabpilsnovads.lv;
Dignājas bibliotēka: Dace Grigorjeva, 29869741, dignajasbib@jekabpilsno-
vads.lv;
Dunavas bibliotēka: Sandis Ruļuks, 26001672, dunavasbib@jekabpilsno-
vads.lv;
Kalna bibliotēka: Maruta Orbidāne, 65229537, kalnabib@jekabpilsnovads.
lv;
Leimaņu bibliotēka: Līga Lācīte, 29822591, leimanubib@jekabpilsnovads.
lv;
Rubeņu bibliotēka: Līga Zālīte, 22346995, rubenubib@jekabpilsnovads.lv;
Zasas bibliotēka: Ināra Valaine, 20371522, zasasbib@jekabpilsnovads.lv .

Būsim atbildīgi!
Jēkabpils novada biblitotēkas
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Par “Gada uzņēmēju zemgalē 2020” no Jēkabpils novada 
izvirzīta Rita Skrējāne no sēļu lauku sētas “Gulbji”

Arī 2020. gadā Zemgales Plā-
nošanas reģions un Uzņēmējdar-
bības atbalsta centrs organizēja 
krietnāko uzņēmēju godināšanu 
Zemgalē, kas ir izteikts lauksaim-
nieku un pārtikas ražotāju reģions. 
Starp gada labākajiem un veiksmī-
gākajiem Zemgales reģiona uz-
ņēmējiem titulu „Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2020” saņēma arī saim-
nieciskā darba veicēja Rita Skrējāne 
no Jēkabpils novada Rubeņu pa-
gasta sēļu lauku sētas “Gulbji”. Rita 
nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, 
mājražošanu un tūrisma pakalpo-
jumu sniegšanu.

Sēļu lauku sēta “Gulbji”, ar savu 
apvidum raksturīgo seno ēku iz-
kārtojumu un savdabīgo pakalpo-
jumu klāstu, ir kļuvusi par vienu no 
atpazīstamākajiem Jēkabpils nova-
da tūrisma objektiem un regulāri 
piesaista jaunus apmeklētājus.

Saimniecība ar savu produk-
ciju – tējām, sieriem, sīrupiem un 
krēmiem – popularizē Jēkabpils 
novada pašvaldības 2020. gadā 
izveidoto mājražojumu preču zīmi 
“Sēlijas marka”. Piedalās amatniecī-
bas centra “Rūme” rīkotajos amat-
nieku saietos, izstādēs un mājražo-
tāju tirdziņos.

Sēļu sēta “Gulbji” aktīvi iesaistās 
novada kultūras pasākumu organi-
zēšanā – piedāvā iesaistīties sēļiem 
raksturīgās folkloras aktivitātēs, 
cienā dalībniekus ar Sēlijai raksturī-
giem ēdieniem.

2020. gadā saimniecība, kā 
kontrolpunkts, piedalījās Sēlijas 
tūrisma rallijā “Atklāj Sēliju!”, kā arī 
pasniedza savu, īpašu, pašu sagata-
votu balvu vienai no rallija koman-
dām.

Saimniecības piedāvātā produk-
cija regulāri tiek izmantota pašval-
dības prezentācijas materiālos.

Sēļu sētas “Gulbji” saimnieki lab-
prāt uzņem tuvus un tālus viesus, 
sadarbības partnerus, tai skaitā 
pašvaldības.

Saimniecība nodarbojas ar 
Sēlijas vēsturiskā mantojuma po-
pularizēšanu, t.sk. piedāvājot vie-
siem sēļu ēdienu meistarklases un 
degustācijas. Izveidota plaša sēļu 
seno darbarīku kolekcija. Saņemti 

lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” izstrādātie kvalitātes ser-
tifikāti – “Latviešu virtuve” un “Lat-
viskais mantojums”.

Lai paplašinātu piedāvāto pa-
kalpojumu un mājražojumu klās-
tu, efektivizētu ražošanas procesu, 
2020. gada sākumā Rita Skrējāne 
piedalījās Jēkabpils novada pašval-
dības rīkotajā konkursā “Atbalsts 
uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 
2020”, kurā saņēma finansējumu 
917 EUR. Projekta aktivitāšu rezul-
tātā tika palielināts apjoms zāļu 
tēju, sukāžu ražošanā un realizēša-
nā, kā arī piedāvāts jauns produkts 
– maizes un citu miltu izstrādājumu 
ražošana un realizēšana.

Saimniecība labprāt iesais-
tās mediju projektos. 2017. gadā 
“Gulbjos” VKKF projekta ietvaros 
tika uzņemti vairāki video par sena-
jām sēļu amatu prasmēm – maizes 
cepšanu, virvju vīšanu, 2018. gadā 
saimniecība iesaistījusies tūrisma 
maršrutā “Sēlijas Salas”, kļūstot par 
daļu no Kaldabruņas Trejdeviņu sa-
jūtu salas. Šajā gadā, uz Līgo svēt-
kiem, saimniecībā uzņemts Latvijas 
Televīzijas sižets par senču tradīciju 
kopšanu.

Saimniecība izveidojusi arī pro-
filu sociālajā tīklā “Facebook”, kurā 
atrodama informācija par lauku 
sētu, pakalpojumiem, piedāvāju-
miem un regulāri tiek izvietota ak-
tuālā informācija.

Piemājas saimniecībā Sēļu sēta 
“Gulbji” Rita Skrējāne, kā pašno-
darbinātā, savu aktīvu darbību 
uzsāka 2006. gadā. Saimniecības 
pamatienākumu avots ir dārzeņu, 

augļu, ogu 
audzēšana un 
realizēšana, 
piena produk-
tu ražošana, 
pārstrāde un 
realizēšana.

No aprīļa 
līdz oktobrim 
saimniecība 
piedāvā arī 
vairākus lauku 
tūrismam sais-
tošus pakal-
pojumus, uz-
tur un pavairo 
daudzgadīgo 
ziemciešu kolekciju, audzē stādus.

Saimniecība ir saņēmusi Pārtikas 
un veterinārā dienesta apliecību 
par mājražošanas uzņēmuma Sēļu 
lauku sēta “Gulbji” atbilstību prasī-
bām ēdienu gatavošanai un maizes 
un miltu izstrādājumu ražošanai 
mājas apstākļos.

Sēļu sēta “Gulbji” atrodas laukos, 
tālu no pilsētvides un tajā ir sagla-
bāta daudzveidīga ārstniecībā iz-
mantojamu augu kolekcija.

2018. gadā saimniecība atzīta 
par vienu no sakoptākajām vietām 
Jēkabpils novadā, un tika godināta 
Valsts svētkos.

Atbilstīgi Zemgales Attīstības 
padomes (ZAP) apstiprinātajam 
Nolikumam šādu atzinību – titulu 
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” – 
var saņemt vidējo un mazo uzņē-
mumu īpašnieki, kuru uzņēmums 
reģistrēts vai veic saimniecisko 
darbību konkrētās pašvaldības 
teritorijā. Turklāt pretendentiem 

nedrīkst būt nodokļu vai nodevu 
parādu, kā arī pārkāpumu darba 
tiesisko attiecību un darba aizsar-
dzības jomā. Pārējo kritēriju starpā 
minēta uzņēmuma darbības pozi-
tīvā ietekme uz novada vai pilsētas, 
kā arī reģiona ekonomisko izaugs-
mi un sociālo problēmu risināša-
nu. Līdztekus tam pretendentam 
jāveic videi draudzīgu tehnoloģiju 

ieviešana, ar savu produkciju jābūt 
aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus 
dalībniekam. Tāpat īpaši augstu 
tiek vērtēts radošums uzņēmumā, 
kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Visiem minētajiem titula “Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2020” ieguvē-
jiem ar pašvaldību finansiālu atbal-
stu piešķirta 500 eiro naudas balva 
un Zemgales Plānošanas reģiona 
(ZPR) Atzinības raksts, tiesa gan 
pašreiz tikai elektroniskā formātā, 
taču līdz piemiņas balvas un īsta 
Atzinības raksta saņemšanai acīm-
redzot būs jāpaciešas līdz pavasa-
rim, kad iecerētā laureātu daudzi-
nāšana tradicionāli, nu jau piekto 
reizi, varēs notikt majestātiskajā 
Rundāles pilī, kas dižosies ar jumta 
jauno segumu un pavasara puķu 
krāšņu ziedēšanu pils dārzā.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto
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Piedalies Zasas kultūras nama 50 gadu jubilejas izstādes veidošanā

Zasas kultūras namam šis ir 
jubilejas gads. Jau pusgadsimtu 
šajā ēkā skan dziesmas, rīb deju 
soļi, šeit pulcējas aktīvie vietējie 
iedzīvotāji, lai piepildītu savu un arī 
citu zasiešu ikdienu ar prieku. 1971. 
gadā Zasas kultūras nama durvis 
tika atvērtas apmeklētājiem un 
2021. gada jūlijā, ja vien epidemio-

loģiskā situācija to ļaus, mēs kopīgi 
svinēsim Zasas kultūras nama 50 
gadu jubileju!

Diemžēl kultūras nama telpās 
ir saglabājies maz liecību par šī 
nama pirmsākumiem- celtniecību, 
atklāšanu, aktīvākajiem cilvēkiem, 
kas šeit darbojušies. Tāpēc aicinām 
ikvienu iesaistīties vēstures faktu 

apkopošanā, kopīgi veidojot stās-
tu un fotogrāfiju izstādi “Pusgad-
simts kopā. Atmiņu stāsti.” Ja Zasas 
kultūras namam ir bijusi vai vēl jop-
rojām ir nozīmīga loma tavā dzīvē, 
ja ar šīm telpām vai cilvēkiem, kas 
šeit darbojās, tev saistās īpašas at-
miņas, uzraksti savu atmiņu stāstu, 
pievieno fotogrāfijas un nosūti uz 
e-pastu zasaskn@jekabpilsnovads.
lv, pa pastu uz adresi: Zaļā iela 6, 
Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., 
LV-5239 vai iesniedz kultūras namā 
personīgi, iepriekš sazinoties ar 
Lauru Aišpuri (tel. 20371520).  At-
miņu stāsts var būt par kādu vienu 
konkrētu nozīmīgu notikumu, kā 
arī var ietvert dažādus notikumus, 
kurus šeit esi piedzīvojis. Tie var 
būt stāsti par to, kas norisinājies 
uz skatuves un arī par to, kas noti-
cis aizskatuvē. Tie var būt nopietni 

stāsti, kas satur vēsturiskus faktus, 
tie var būt aizkustinoši un humora 
piepildīti stāsti – galvenais, lai tie 
atspoguļo patiesus notikumus un 
emocijas, kas pieredzētas Zasas 
kultūras namā. Iespējams, šī bija 
tava pirmā skatuve. Varbūt tieši 
šeit tu iepazinies ar kādu nozīmīgu 
cilvēku. Varbūt šeit tu iemācījies 
kaut ko no tā, kas dzīvē tev ir ļoti 
noderējis. Un varbūt šī vieta tev 
kādreiz ir bijusi tik tuva, ka vari to 
saukt par mājām? Ja tas ir nozīmī-
gi tev, tas būs nozīmīgi arī mums! 
Tavs atmiņu stāsts būs vislabākā 
dāvana, ko vari uzdāvināt savam 
kultūras namam jubilejā! Gaidīsim 
tavu stāstu un fotogrāfijas līdz pat 
31. maijam.

Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītāja

Laura Aišpure

kaldabruņas tūrisma puduris pieņemas spēkā

Pateicoties Jēkabpils novada 
pašvaldības finansiālajam at-
balstam, pašā 2020. gada nogalē 
biedrībā “Ūdenszīmes” ir izdevies 
paveikt divus Kaldabruņas un tās 
tuvākās apkārtnes attīstībai svarī-
gus darbus.

Šī gada pirmajā svētdienā uzstā-
dījām stendus Červonkas baznīcā. 
Šis dievnams, neraugoties uz slikto 
tehnisko stāvokli, pēdējos gados ir 
kļuvis populārs gan labas mūzikas 
cienītāju, gan tūristu vidū. Luterāņu 

draudze neatlaidīgi strādā pie baz-
nīcas pakāpeniskas atjaunošanas. 
Savukārt, mēs kā biedrība rūpē-
jamies gan par koncertu norisēm, 
gan par baznīcas atpazīstamību un 
popularizēšanu. Šobrīd Červonkas 
baznīca apmeklētājiem ir pieeja-
ma 24 stundas diennaktī. Taču – 
apmeklējums bez stāsta nav gluži 
pilnvērtīgs, un 2020.gada vasarā 
Kaldabruņas iedzīvotāju sanāksmē 
noformulējās doma – baznīcā ne-
pieciešams uzstādīt stendus par 

tās vēsturi un šodienu. Tie ir tapu-
ši patiešām monumentāli -forma 
saskaņojas ar baznīcas neogotisko 
arhitektūru un mazliet atgādina 
holandiešu saliekamos altārus. 
Centrālajā stendā eksponēta vēs-
ture; mazajos stendos ietvertas at-
miņas un iespaidi. Stendu vīzija un 
teksti – Ieva Jātniece; vizuālais tēls, 
fotogrāfiju atlase un makets – Lelde 
Uzkure; tehniskais risinājums, izga-
tavošana un uzstādīšana – galdnie-
cība “Uzkuri”.

Otrs nozīmīgais veikums ir Kal-
dabruņas tūrisma pudura bukleta 
izstrāde un izdošana. Šajā materiālā 
ietverta informācija par Pļavas mu-
zeju, Červonkas baznīcu, Sēļu sētu 
“Gulbji”, Raiņa muzeju “Tadenava” 
un dabas liegumu “Eglone”, kā arī 
četri izstrādāti tūrisma maršruti, ku-
ros ceļotāji var iepazīt un izbaudīt 
Kaldabruņas apkārtni.

Jauno tūrisma sezonu, kas, ie-
spējams, būs ļoti atšķirīga no visām 
pārējām, Kaldabruņa sagaidīs vēl 
saistošāka ikvienam apmeklētā-
jam.

Biedrības “Ūdenszīmes” 
vadītāja Ieva Jātniece

L ī d z 
25. feb-
r u ā r i m 
Z a s a s 
b i b l i o -
tēkā var 
u z z i n ā t 
d a u d z 

jauna par savulaik ārkārtīgi popu-
lāro un ievērojamo komponistu, 
pianistu, profesoru un pedagogu 
Arvīdu Žilinski (1905.-1993.), iepa-
zīstoties ar īpašu Jēkabpils Galve-
nās bibliotēkas sagatavotu infor-
mācijas apkopoju “Melodiju burvis 
no “Lejas Arendzāniem””. Tajā ap-
kopotas 23 dažādu komponista 
dzīves un daiļrades posmu fotog-
rāfijas, kuras publicēšanai piedāvā-
jis komponista dēls Valts Žilinsksis. 
Informāciju papildina arī grāmatas, 
piem., O.Grāvītis Arvīds Žilinskis, 
R.1971, un četri diski ar ierakstiem, 
piem., A.Žilinskim 75/svētku repor-
tāža, filmu veidojis F. Sokolovsksis 
(Sauka,1984).

Zasas bibliotēkas 
vadītāja Ināra Valaine

Melodiju burvis 
no “Lejas 
Arendzāniem”
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789, tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī, informāciju apkopoja Kaspars Sēlis, Tel. 26167960, 
e-pasts:kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Tirāža 1000 eks.

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

facebook.com/ 
JekabpilsNovads/

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un būs.
(N.Dzirkale)

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā decembra mēnesī 
sastādīti 5 miršanas reģistri (4 novada iedzīvotāji) un janvāra 

mēnesī – 6 miršanas reģistri:

Ļubova Martinova
15.05.1940.-01.12.2020.

Irēna Tauriņa
12.07.1970.-02.12.2020.

Veneranda Baško
02.12.1931.-06.12.2020.

Antons Gavars
21.08.1940.-13.12.2020.

Arvīda Kalvāne
27.08.1922.-09.01.2021.

Dzintra Rāviņa
22.08.1961.-09.01.2021.

Jānis Audzītis
30.10.1942.-13.01.2021.

Ņina Tulinska
28.06.1941.-16.01.2021.

Irma Ziemele
13.10.1939.-20.01.2021.

Gunta Vanaga
23.02.1942.-27.01.2021.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem!

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.

Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,

Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Decembra mēnesī Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrēti 2 jaundzimušie (puiši) un janvāra mēnesī - arī 2 
jaundzimušie (meitenes).

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, pacietību, iz-
turību un veselību, bērniņu audzinot!

Darbi pagastos…
Ābeļu pagastā pirmo reizi ceļi 

tika tīrīti naktī uz 15. janvāri. Sniegs 
ir sasnidzis ļoti daudz. Pēdējā ne-
dēļā ceļi tika tīrīti divreiz. Tīrīšanas 
kvalitāte atšķiras, tas atkarīgs no 
pakalpojumu sniedzēja šoferiem, 
kuri konkrētajā reizē vada šo teh-
niku. Bet pakalpojuma sniedzējs ir 
atsaucīgs, gatavs atsevišķas vietas 
pārtīrīt. Pie skolas apkārtni mēģina 
tīrīt ar pašvaldības tehniku. Rei-
zēm ir problēmas ar kanalizāciju 
– iedzīvotāji aizdambē sistēmu ar 
dažādiem kanalizācijai nepiemē-
rotiem atkritumiem. Kanalizācijas 
caurulēm īpaši nedraudzīgi ir karsti 
tauki, eļļa, milti un kafijas biezumi, 
tāpat arī sadzīves priekšmeti - avī-
zes, papīra dvieļi, cigarešu izsmēķi, 
prezervatīvi, autiņbiksītes dzīvnie-
ku pakaiši u.c.

Dignājas pagastā nav lielu 
problēmu ar ceļu tīrīšanu, vienīgi, 
līdzko kaut kur ceļš tiek aizpūsts, 
tas ir jātīra visā garumā. Ceļi pirm-
dien tika tīrīti jau trešo reizi. Apzinā-
ti nepieciešamie iepirkumi, taisīta 
cenu aptauja.

Dunavas pagastā aukstajā lai-
kā bija nelieli starpgadījumi ar ūde-
ni. Ir privātie dzīvokļi, kas ir tukši, un 
sagādā problēmas ar ūdeni citiem.

Kalna pagastā arī ir problēmas 
ar aizsalušām ūdens caurulēm, 
tukšo privāto dzīvokļu dēļ. Ceļi tiek 
tīrīti jau trešo reizi. Gadās, ka parā-

dās jauni šoferi, un nākas no jauna 
skaidrot, kur kas ir jātīra.

Leimaņu pagastā ceļi tiek tīrīti 
regulāri.

Rubenes pagastā paveicies 
ar to, ka ir vietējais tīrītājs, kurš ļoti 
labi pārzina ceļus, un līdz ar to nav 
problēmu. Ceļus pirmo reizi tīrīja 
13. janvāra vakarā, tagad arī atkār-
toti aizvadītajā nedēļā. Diemžēl, 
līdzko pamainās vēja virziens, vie-
tām ceļus atkal pūš ciet. Gājēju ce-
liņš Rubeņos tiek tīrīts regulāri, un 
ir saņemtas pozitīvas iedzīvotāju 
atsauksmes. 

Zasas pagastā ceļi atkārtoti tika 
tīrīti 1. februārī. Iepriekšējās nedē-
ļas nācās pastrādāt arī ārpus darba 
laika, jo zemās gaisa temperatūras 
dēļ vietām sala ciet ūdens cauru-
les, nācās sildīt. Pagasta pārvaldes 
vadītājs no 2. līdz 15. februārim ir 
atvaļinājumā, aizvieto Dignājas pa-
gasta pārvaldes vadītājs.

Informācijai: Lai nekropļotu 
konkurenci, pašvaldība pati ceļu 
tīrīšanas pakalpojumus nesniedz. 
Ja nepieciešams tīrīt kādu privāto 
ceļu, interesentus aicinām indivi-
duāli uzrunāt uzņēmējus, kas šā-
dus pakalpojumus sniedz, vai arī 
vietējos zemniekus, kas gatavi pa-
līdzēt ar savu tehniku.

Pagastu pārvalžu vadītāji

Aizvadīta attālināta lekcija par 
psihiskās veselības saglabāšanu

Šobrīd dzīvojam laikā, kad ik-
katram nākas pielāgoties epide-
mioloģiskās drošības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas izplatības iero-
bežošanai. To pašu var attiecināt 
arī uz projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 
“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pieejamības uzlaboša-
na Jēkabpils novada pašvaldībā” 
aktivitātēm, kuru ietvaros 2021. 
gada 29. janvārī pirmo reizi tika aiz-
vadīta attālināta lekcija par psihis-
kās veselības saglabāšanu ZOOM 
platformā.

Lekciju par psihiskās veselības 
saglabāšanu vadīja psiholoģe Alla 
Plaude, tajā kopumā piedalījās 18 
dalībnieki. Lektore sniedza ieskatu, 
kā saglabāt psiholoģisko veselību 
dažādu ārējo apstākļu ietekmē, 
metodes, kuras praktiski izmantot 
ikdienā, kur smelties iedvesmu un 
daudz citu vērtīgu informāciju. Lai 

piedalītos lekcijā, obligāts nosacī-
jums bija iepriekšējā pieteikšanās. 
2 stundu garumā tās dalībniekiem 
bija iespēja dalīties savā pieredzē, 
uzdot sev interesējošos jautāju-
mus. 

Projektā “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novada paš-
valdībā” arī februāri turpināsies 
attālinātas aktivitātes. 23. februārī 
plānota lekcija par onkoloģiju, 25. 
februārī - lekcija par smēķēšanas, 
alkohola un atkarību izraisošo vielu 
negatīvo ietekmi. Tāpat februāra 
beigās tiks organizēta veselības 
vingrošana fizisko aktivitāšu veici-
nāšanai, ievērojot epidemioloģis-
kās drošības pasākumus. Lūgums 
sekot līdzi projekta aktivitātēm 
pašvaldības mājas lapā -www.je-
kabpilsnovads.lv , kā arī pašvaldī-
bas Facebook kontā. 

Līva Stašule


