
Apstiprināti 2021. gada 5. 
jūnija pašvaldību vēlēšanu 
rezultāti Jēkabpils novadā

2021. gada 5. jūnijā notika 
pašvaldības domes vēlēšanas. 
Jēkabpils novadā vēlēšanām 
tika iesniegti 12 kandidātu sa-
raksti. Uz 19 deputātu vietām 
kandidēja 227 kandidāti.

Jēkabpils novada paš-
valdības vēlēšanu komisija 
07.06.2021. savā sēdē apstiprinā-

ja 2021. gada 5. jūnija pašvaldību 
vēlēšanu Jēkabpils novada re-
zultātus.

Balsstiesīgie: 31 739
Nobalsojušie: 11 287 (35,56%)
Derīgās aploksnes: 11 281 

(35,54%)
Derīgās zīmes: 11 213 (99,40%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes* Procenti Vietas 

domē
1. Politiskā partija “KPV LV” 269 2,38% 0
2. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 1 130 10,02% 2
3. Latvijas Zaļā partija 1 989 17,63% 4

4. Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 79 0,70% 0

5.
Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”

906 8,03% 2

6. Jaunā konservatīvā partija 1 041 9,23% 2

7. Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība”, Partija “VIENOTĪBA” 788 6,99% 1

8. “Latvijas attīstībai” 2 370 21,01% 4
9. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 937 8,31% 2

10. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija 711 6,30% 1

11. “PROGRESĪVIE” 242 2,15% 0
12. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 751 6,66% 1

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu ap-
lokšņu kopskaitu.

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novada paš-
valdībā ievēlēto 19 deputātu saraksts:

Nr.
p.k.

Deputāta vārds, 
uzvārds Saraksts

1. Alfons Žuks
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

2. Daina Vītola
3. Raivis Ragainis

Latvijas Zaļā partija
4. Aigars Nitišs
5. Ainars Vasilis
6. Aija Bojāre
7. Daina Kalve Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”8. Kārlis Stars
9. Aivars Vanags

Jaunā konservatīvā partija
10. Kaspars Štolnieks

11. Mārtiņš Svilis Politiskā partija “Latvijas Reģionu 
Apvienība”, Partija “VIENOTĪBA”

12. Aivars Kraps

“Latvijas attīstībai”
13. Jānis Ščerbickis
14. Elīna Serkova
15. Jānis Raščevskis
16. Leonīds Salcevičs

JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
17. Māris Dimants
18. Andrejs Gavrilovs “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
19. Līga Kļaviņa “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Informācija par attiecībā uz katru kandidātu izdarītājām atzīmēm 
(plusiem un svītrojumiem) pieejama CVK mājas lapā https://pv2021.
cvk.lv/pub/jekabpils-novads/velesanu-rezultati

I. Upmace,Jēkabpils novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
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Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei jauna vadītāja
Sākot ar 2021. gada 1. jūniju, 

Jēkabpils novada Kultūras pār-
valdes vadītājas amatā iecelta 
Ilze Cekule.

Līdz 8. maijam bija izsludi-
nāta pieteikšanās uz amata 
vietu. Pieteicās 2 pretendenti. 
Kandidātu izvērtēšanas komi-
sija izvērtēja pretendentu at-
bilstību noteiktajām prasībām 
un 14. maijā nolēma Kultūras 
pārvaldes vadītājas amatam 
virzīt saskaņošanai Ilzi Ceku-
li. Jēkabpils novada dome 27. 
maija sēdē iecēla I.Cekuli Jē-

kabpils novada Kultūras pār-
valdes vadītājas amatā uz ie-
priekšējās vadītājas L.Aišpures 
prombūtnes laiku.

Kā teic Ilze: „Ceru, ka mums 
kopā sanāks labs darbs, un no-
vads kultūras ziņā paliks tikai 
arvien krāšņāks.”

Ceram, ka kultūras dzīve va-
sarā atjaunosies, līdz ar to būs 
iespēja radoši izpausties!

Jēkabpils novada 
Kultūras pārvalde

piedalies vingrošanas un veselīga uztura 
pagatavošanas nodarbībās!

Eiropas Sociālā fonda projek-
ta “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā” Nr. 9.2.4.2/16/I/015 
ietvaros tiek organizētas vingro-
šanas un veselīga uztura paga-
tavošanas nodarbības.

Svētdien, 27. jūnijā, četrās no-
vada vietās – Leimaņu, Zasas, 
Rubenes un Dunavas pagastos – 
notiks vingrošanas nodarbības, 
kuras vadīs sertificēts treneris 
Ingus Zolbergs. Piedalīties var 
jebkurš interesents gan ar lielu, 
gan mazu fizisko sagatavotību. 

Nodarbībā paredzēti fiziskās 
sagatavotības vingrinājumi ķer-
meņa nostiprināšanai, stacijvei-
da vingrojumi visam ķermenim 
u.c. Nodarbības ilgums - 1 stun-
da. 

Ierodoties uz nodarbību, jā-
ņem līdzi ūdens, kā arī sportoša-
nai un laikapstākļiem atbilstošs 
apģērbs un apavi.

Nodarbību laiki un vietas:
• Plkst. 10.00 pie Sociālā aprū-

pes centra “Mežvijas”, Leimaņu 
pagastā;

• Plkst. 11.30 Zasas stadionā;
• Plkst. 13.30 Rubeņu sporta 

laukumā;
• Plkst. 15.00 Dunavas sporta 

laukumā.
Piedalies praktiskās apmācī-

bās par veselīga uztura pagata-
vošanu. Nodarbībā uzzināsiet, 
kā lēti un vienkārši pagatavot 
veselīgu ēdienu, kā arī kopā ar 
pavāri Ļubovu Bīriņu šīs zinā-
šanas pielietosiet praktiski, pa-
gatavojot gardus ēdienus. Līdzi 
jāņem labs noskaņojums un 
ēstgriba. 

Nodarbību laiki un vietas:
• 25. jūnijā, piektdienā, plkst. 

15.00 Rubeņu dabas parkā;
• 26. jūnijā, sestdienā, plkst. 

11.00 pie Sociālā aprūpes centra 
“Mežvijas”, Leimaņu pagastā.

Apmeklējot nodarbības, ievē-
ro valstī noteiktos epidemiolo-
ģiskos ierobežojumus un distan-
ci no citiem dalībniekiem.

piesakies bezmaksas 
lekcijām par veselīga 
uztura pamatprincip-
iem un aptaukošanās 
riskiem

Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 
“Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pieejamības 

uzlabošana Jēkabpils nova-
da pašvaldībā” ietvaros 2021. 
gada 21. jūnijā tiek rīkotas bez-
maksas lekcijas - plkst. 14.00 
„Lekcija par veselīga uztura 
pamatprincipiem un aptauko-
šanās riskiem” un plkst. 16.00 
„Lekcija par veselīga uztura 
pamatprincipiem un aptauko-
šanās riskiem veģetārā un ve-
gānā uztura piekritējiem”. Lek-
ciju mērķauditorija – Jēkabpils 
novada iedzīvotāji.

Reģistrēšanās uz lekciju 
plkst. 14.00: https://forms.gle/
KNJNeXGSviSicVgP7, uz lekci-
ju plkst. 16.00: https://forms.
gle/3z8f2LAAoFjKkwfQ8 . Pie-
teikšanās nepieciešama, lai 
projekta ietvaros apkopotu 
potenciālo dalībnieku saraks-
tu, kā arī lai izsūtītu dalībnie-
kiem Zoom platformas saiti, 
kurā notiks lekcija. Pirms pie-
vienojies lekcijai, pārliecinies, 
ka Zoom platformā esi iegājis 
ar savu vārdu!

E.Sēle, 
Jēkabpils novada Jaunatnes 

lietu speciāliste

Aizvadītas apmācības vides resursu pārvaldības un 
iespējamo vides katastrofu novēršanā

2021. gada 26. maijā Jēkab-
pils novada pašvaldība sadar-
bībā ar Zemgales Plānošanas 
reģionu organizēja apmācības 
“Kapacitātes stiprināšanas pasā-
kumi vides resursu pārvaldības 

un iespējamo vides katastrofu 
novēršanas jomās iesaistītajām 
mērķa grupām”projekta nr. ENI-
LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides 
pārvaldības sistēmas attīstība 
Zemgales reģiona dabas teri-

torijās un Braslavas nacionālajā 
dabas parkā” / SECURE AREAS 
ietvaros.

Apmācību dalībnieki apgu-
va teorētiskās zināšanas par trīs 
dažādām tēmām no jomu ek-

spertiem: “Avārijas izraisītā vides 
piesārņojuma ierobežošana un 
sanācijas pasākumi” lektors Ser-
gejs Latņikovs (Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledžas 
Ugunsgrēku dzēšanas un glāb-
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šanas darbu katedras docents), 
“Cilvēkiem patogēnie parazīti 
atklātās ūdenstilpēs” lektore Dr. 
Biol. Gunita Deksne (Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskais institūts 
“BIOR”, Latvijas Universitātes 
Bioloģijas fakultātes docente), 
“Plūdu risku novērtējums / ie-

robežošanas pasākumi / rīcība 
plūdu situācijās” lektors – Andris 
Vīksna (Latvijas Vides, ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centra 
prognožu un klimata nod.vadī-
tājs).

Pasākums norisinājās attāli-
nāti – ZOOM platformā. Apmā-
cības noklausījās kopumā 54 

dalībnieki, tostarp 7 dalībnieki 
no projektā iesaistītajām or-
ganizācijām – nacionālā parka 
“Braslavas ezeri”, Baltkrievijas 
Nacionālās Zinātņu akadēmijas 
Bioloģisko resursu zinātniskā un 
praktiskā centra. Šīs bija pirmās 
apmācības, kas tiek organizētas 
projekta ietvaros. Kopumā pro-
jektā plānoti 3 apmācību cikli 
mērķa grupām.

Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014. – 2020. ga-
dam Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta atbalstītā projekta 
ieviešana ilgs divus gadus no 
24.03.2020. līdz 23.03.2022. Pro-
jekta kopējais finansējums ir 
443 862,42 eiro, tostarp Eiropas 
Savienības finansējums – 399 
476,17 eiro. Jēkabpils novada 
pašvaldības kopējais projekta 
budžets ir 49 913,20 eiro, no ku-
riem ES finansējums – 44 921,88 
eiro, pašvaldības līdzfinansē-

jums – 4 991,32 eiro.
Projektā apvienojošies 5 

partneri: Zemgales Plānošanas 
reģions (vadošais partneris), 
Krustpils novada pašvaldība, 
Jēkabpils novada pašvaldība, 
Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu 
akadēmijas Bioloģisko resur-
su zinātniskais un praktiskais 
centrs” un Nacionālais parks 
“Braslavas ezeri” (Baltkrievija).

L.Stašule,
Jēkabpils novada pašvaldības 

projektu speciāliste

Šī publikācija ir tapusi ar Eiro-
pas Savienības finansiālu atbal-
stu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīga Jēkabpils no-
vada pašvaldība un tas nevar tikt 
izmantots, lai atspoguļotu Eiro-
pas Savienības uzskatus. Oficiālā 
programmas mājaslapa: https://
www.eni-cbc.eu/llb/en

īstenots projekts “veselīga dzīvesveida veicinošas 
infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada zasas ciemā”

Jēkabpils novada pašval-
dība ar LEADER ELFLA fonda 
atbalstu ir realizējusi projektu 
“Veselīga dzīvesveida veicino-
šas infrastruktūras uzlabošana 
Jēkabpils novada Zasas ciemā” 
20-05-AL24-A019.2202-000004, 
kura ietvaros Zasas ciemā ir uz-
stādīts žogs no divām pusēm. 

Projekta rezultātā ir papil-
dināta esošā Zasas pagasta 
sporta laukuma infrastruktūra, 
uzstādot nožogojumu no di-
vām pusēm, kas padara sporta 
laukuma izmantošanu drošu 
visām vecuma grupām Projek-
ta vispārējais mērķis – veicināt 
veselīgas dzīvesvides attīstību, 
nodrošinot pieejamu un mūs-

dienīgu sporta stadiona infra-
struktūru Jēkabpils novada un 
Lauku partnerības “Sēlija” terito-
rijā. Projekta specifiskais mērķis 
– uzlabot esošā Sporta stadiona 
infrastruktūru, uzstādot nožo-
gojumu Zasas pagasta sporta 
laukumā, lai nodrošinātu vietēju 
un starpnovadu sporta, kultūras 
un veselības veicinošu pasāku-
mu drošu norisi.

Būvdarbus objektā veica SIA 
“DN Sistēmas”, būvuzraudzība – 
SIA “JUKOBŪVE”.

Projekta kopējais budžets ir 
EUR 8982,75, no kurām ELFLA 
finansējums – EUR 7740,43 un 
pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 1242,32

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/
index_lv.htm

Jēkabpils novada pašvaldība piešķirs finansējumu novada baznīcu draudzēm
Jēkabpils novada pašvaldī-

ba 2021. gada 6. maijā saņēma 
Rubeņu Romas katoļu draudzes 
prāvesta E.Zakša iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt finansējumu 
EUR 2429,24   draudzes mājas 
durvju un logu nomaiņai.

2021. gada 11. maijā saņemts 
Dunavas Romas katoļu draudzes 
prāvesta E.Zakša iesniegums ar 
lūgumu piešķirt finansējumu 

EUR 2911,40 Dunavas Sv. Jāzepa 
Romas katoļu baznīcas jumta 
remontam un āra tualetes izbū-
vei, atbilstoši iesniegtajai tāmei. 
Cinkota tērauda loksnes plānots 
iegādāt EUR 2500 apmērā un āra 
tualeti izbūvēt par EUR 411,40.

2021. gada 24. maijā sa-
ņemts Dignājas evaņģēliski lu-
teriskās draudzes priekšnieces 
A.Zaharevskas iesniegums ar lū-

gumu piešķirt finansējumu Dig-
nājas baznīcas sakristejas kos-
mētiskajam remontam. Draudze 
ir saņēmusi būvinženiera iz-
strādātu lokālo tāmi Dignājas 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
divu telpu-priekštelpas un sa-
kristejas, remontam ar kopējo 
summu 5967,03 EUR. Atbilstoši 
tam SIA “JuN” sagatavojusi tāmi 
baznīcas sakristejas griestu un 

sienu kosmētiskajam remontam 
ar kopējo summu 2904,63 EUR.

2021. gada 14. aprīlī saņemts 
Kaldabruņas evaņģēliski lute-
riskās draudzes priekšnieces 
E.Vuškānes iesniegums ar lūgu-
mu piešķirt finansējumu EUR 
8000 Červonkas baznīcas gries-
tu atjaunošanai. Ar 2020. gada 
26. novembra Jēkabpils novada 
dome Kaldabruņas evaņģēliski 
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luteriskai draudzei piešķīra fi-
nansējumu 1000 EUR sertificēta 
būvspeciālista piesaistei Čer-
vonkas baznīcas ēkas tehnis-

kai apsekošanai, apsekošanas 
akta un tāmes sagatavošanai. 
Draudze saņēmusi sertificēta 
būvniecības speciālista baz-

nīcas tehniskās apsekošanas 
atzinumu, kuram pievienotas 
divas lokālās tāmes, no kurām 
ārējās apdares remontdarbu 
tāme sastāda 44 551,89 EUR, bet 
iekštelpu remontdarbi 52 919,05 
EUR (bez PVN 21 %). Draudze ir 
saņēmusi SIA “BK Māja” lokālo 
tāmi iekštelpu remontdarbiem 
– baznīcas griestu atjaunošanai, 
ar kopējo summu 38 236,71 EUR, 
no kuriem lielākais izdevumu 
postenis ir sastatņu uzstādīša-
na/nojaukšana, ieskaitot nomu 
– 9557,64 EUR.

Jēkabpils novada dome 2021. 
gada 27. maija sēdē nolēma:

• piešķirt Rubeņu Romas 
katoļu draudzei finansējumu 
2429,24 EUR Rubeņu Romas 
katoļu draudzes mājas logu un 

durvju nomaiņai.
• piešķirt Dunavas Romas ka-

toļu draudzei finansējumu EUR 
2911,40 cinkota tērauda lokšņu 
iegādei Dunavas Sv. Jāzepa Ro-
mas katoļu baznīcas jumta re-
montam un āra tualetes izbūvei.

• piešķirt Dignājas evaņģēliski 
luteriskai draudzei finansējumu 
EUR 2904,63 Dignājas evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas sakristejas 
kosmētiskajam remontam.

• piešķirt Kaldabruņas evaņ-
ģēliski luteriskajai draudzei fi-
nansējumu EUR 8000 Červonkas 
baznīcas griestu remontam.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto

Rubenes kultūras 
nama sporta 
zālē uzstādīti 
akustiskie paneļi

Rubenes kultūras namā tika 
veikta multifunkcionālās zāles re-
novācija uzlabojot sporta un deju 
zāles akustiskās īpašības. Akus-
tiskie risinājumi telpās ir viens no 
svarīgākajiem faktoriem, lai cil-
vēks atrodoties tajās justos labi, 
lai gribētu tajās atgriezties un uz-
turēties.

Kultūras namā, pielāgojot zāli 
gan sporta aktivitāšu, gan savie-
sīgu pasākumu organizēšanai, 
tika uzstādīti skaņas absorbējoši 
un skaņas izkliedējoši akustiskie 
paneļi. Šo pasākumu rezultātā 
tika ievērojami samazināts rever-
berācijas laiks, radīta patīkama, 
ausij tīkama un saprotama skaņas 
izplatības vide. Līdz ar to, pagasta 
un novada iedzīvotājiem ir dota 
iespēja aktīvi un komfortabli pa-
vadīt brīvo laiku.

Darbus veica SIA “AIJA AUDIO”.

I.Tomāne,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece

80 gadi kopš 1941. gada deportācijām
Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadi 

kopš 1941. gadā Padomju Sa-
vienība pēc Latvijas okupācijas 
organizēja pirmās masu depor-
tācijas - no Latvijas uz PSRS Sibī-
rijas, Tālo Austrumu un Tālo Zie-
meļu apgabaliem tika deportēti 
Komunistiskā režīma pretinieki. 

Latviešu tauta glabā neap-
tverami daudz vēsturisku liecību 
par deportēto pieredzi un gara 
sīkstumu, kas daudziem ļāva 
nesalūzt, lai vēlāk, atgriežoties 
dzimtenē, izstāstītu savu stāstu!

Atskatoties vēsturē, jāpiemin 
notikumu virkne, kas neizbēga-
mi noveda līdz deportācijām. 
1939. g. nogalē tika sastādīts 
dokuments “Par pretpadomju 
elementu izsūtīšanas operāci-
jas izpildes kārtību no Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas”, vēlāk tapa 
izsūtāmo saraksti, kas paredzēja 
divas masu deportācijas, balsto-

ties sociālajā piederībā, iepriek-
šējās politiskās darbībās u.c. 
kritērijos, kas atbilda idejai par 
pretošanos Padomju Savienības 
režīmam. Operācija tika gatavo-
ta steigā, tādēļ daudzi izsūtāmo 
sarakstos iekļautie pat neatbilda 
dokumentos noteiktajiem kritē-
rijiem.

Naktī no 13. uz 14. jūniju bez 
jebkādiem paskaidrojumiem vai 
juridiska pamata tika organizēta 
cilvēku izvešana. Ļaudis tika pul-
cināti dzelzceļa stacijās, sēdināti 
lopu vagonos un aizvesti, nezi-
not, vai kādreiz būs iespējams 
atgriezties.

Otra 1941.g. plānotā deportā-
cija nerealizējās, 22. jūnijā sāko-
ties vācu armijas uzbrukumam 
Latvijas teritorijā.

Kopumā tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 000 cilvēku.

Pieminot deportāciju upurus, 

14. jūnijā no plkst. 11.00 pasā-
kumā ar nosaukumu “Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. 
jūnija deportācijām” vienlaikus 
visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā 
izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vār-
di. Jēkabpils novadā vārdu lasī-
šana notiks pie Leimaņu Tautas 
nama, kur kopumā tiks lasīti 74 
deportēto cilvēku vārdi. Lasī-
jumus veica Jēkabpils novada 
kultūras pasākumu organiza-
tors Leimaņu un Kalna pagastos 
Gints Audzītis.

Pasākums bija skatāms tieš-
saistē Jēkabpils novada paš-
valdības un Kultūras pārvaldes 
Facebook lapās. Plašāka infor-
mācija skatāma digitālajā kartē 
deportetie.kartes.lv.

Sēlijas prasmju muzejs,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde
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Saimnieciskie darbi pagastos
Ābeļu pagastā…

Veikta jau daļa asfaltēšanas darbu Aldau-
nas ielā, sākts uzstādīt jaunas ielu apgais-
mojuma lampas. Ielas turpinājumā plānots 
ņemt nost veco asfaltu un klāt jaunu. Aldau-
nes iela arī tiek gatavota asfalta klāšanai.

Ceļš uz Ābeļu kapiem tiek gatavots div-
kārtu virsmas apstrādei, pie kapsētas tiek ie-
rīkotas auto stāvvietas. Ābeļu kapos novāk-
tas vecās atkritumu kaudzes, nodrošināta 
piekļuve atkritumu izvešanas transportam. 
Uzstādīts papildus atkritumu konteineris 
1,1m3 netrūdošajiem atkritumiem. Uzstādī-
tas informatīvās plāksnes par atkritumu šķi-
rošanu. Noslēgts līgums ar arboristiem par 2 
bīstamo koku zāģēšanu kapos.

Bērnu rotaļu laukumā Brodos pie daudz-
dzīvokļu mājās uzstādīti jauni rotaļu ele-
menti.

dignājas pagastā…
Noslēgumam tuvojas projekta īstenošana 

Vandānos teritorijā pie Daugavas. Dignājas 
kapos aizvāktas vecās atkritumu kaudzes, 
uzstādīti papildus atkritumu konteineri šķi-
rošanai. Izvietotas informatīvās zīmes – kur 
kādi atkritumi liekami.

Pabeigts Dignājas parka estrādes iekš-
telpu kosmētiskais remonts. Veikts remonts 
Dignājas mazās skolas kāpņutelpā un die-
nesta dzīvoklī.

dunavas pagastā…
Jūnija mēnesī darbu ir atsācis Dunavas 

feldšerpunkts, kurš iedzīvotājus pieņems 
divas reizes nedēļā, pēc iepriekšējā grafika.

Veikta vecā jumta demontāža un jaunā 
jumta uzklāšana daudzdzīvokļu mājai “Dau-
gavas”. Noris darbi pie “Katlu mājas“ atseviš-
ķu telpu remonta.

Notiek ceļu seguma atjaunošanas dar-

bi trīs ceļu posmos: Tālivaldes - Piesaules 
- krusts par summu EUR 68324,10, Ceļma-
las - Līdums Sudrabkalnā par summu EUR 
22389,73 un Dunava - Līči - Strazdiņi par 
summu EUR 19408,10. Darbi tiks izpildīti šai 
vasarā.

Ir noslēgts līgums ar SIA “Hektors” par 
daudzdzīvokļu mājas “Kļavas” lietus ūdens 
un kanalizācijas tīklu nomaiņas darbu veik-
šanu, darbi jāpabeidz līdz 17. decembrim.

Ikdienā notiek Dunavas, Sudrabkalna un 
Tadenavas centru un Dunavas kapsētu ap-
pļaušanas un sakopšanas darbi.

kalna pagastā…
24. maijā Aleksandra Grīna parkā tika 

uzstādīta jauna parka zīme, kas pieskaņota 
jaunajiem parka vides elementiem. Uzstādī-
tas arī informatīvās plāksnes, kas atklāj katra 
vides elementa sasaisti ar Grīna literārajiem 
darbiem. Turpinās parka apzaļumošanas 
darbi. Parka centrā uzstādīts karoga masts 
un lepni plīvo Latvijas karogs.

Doktorātā veikts saviesību zāles daļējs 
kosmētiskais remonts.

Vidsalas un Dubultu ciemos ūdens saga-
tavošanas iekārtās ir nomainīts ūdeni filtrē-
jošais materiāls, lai uzlabotu ūdens kvalitāti. 
Darbus veica SIA Watex.

Kalna kultūras namā pašu spēkiem tiek 
veikts katlu mājas remonts.

Ērgļu kapos atjaunoti kapu vārti. Tiek ierī-
kots auto stāvlaukums pie Ķiocu kapiem.

leimaņu pagastā…
Tiek veikta lielās tūrisma informatīvās 

plāksnes atjaunošanu pie latvju zīmju parka 
Leimaņos. Noslēgts līgums par parkā esošo 
zīmju atjaunošanu un kopšanu. Tiks izgata-
vots arī foto rāmis. 

rubenes pagastā…
Tiek veikts remonts Rubeņu pamatskolas 

pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāvā. Tiek 
labiekārtota teritorija, ierīkotas papildus 
auto stāvvietas arī pretī izglītības iestādei.

zasas pagastā…
Notiek Lauku ielas un Zasa – Mūrieši ceļu 

posma remonti, plānots darbus pabeigt līdz 
šī gada augustam. Turpinās Zasas muižas 
parka labiekārtošanas darbi. Zasas ciemā 
uzstādīts āra LED ekrāns. Pie Sēlijas prasmju 
muzeja labiekārtota iepriekš sabrukusī tera-
se un pagraba durvis. Notiek remonts Zasas 
vidusskolas ēdnīcā. Ir izveidoti divi bērnu 
rotaļu laukumi Zasā – pie daudzdzīvokļu 
mājām un pie internāta Zasas muižas parkā. 

Priecīgus, lustīgus Līgo svētkus un Jāņus!

Informāciju sniedza Jēkabpils novada 
pagastu pārvaldes, K.Sēļa foto
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Autoceļa v790 leimaņi-mežgale-Grāvīši segums 
tuvākajā laikā uzlabots netiks

Saistībā ar gūto atbalstu au-
toceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–
Ilūkste seguma uzlabošanai, 26. 
maijā Jēkabpils novada pašvaldī-
ba nosūtīja vēstuli Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, Satiksmes ministrijai, 
Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas 
Valsts ceļi” un Zemgales plānoša-
nas reģionam, kurā lūdza izskatīt 
arī valsts vietējā autoceļa V790 
Leimaņi–Mežgale–Grāvīši segu-
ma atjaunošanas un uzlabošanas 
iespējas administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā un iekļaut to 
Investīciju programmā valsts au-
toceļu attīstībai, jo ceļa grants se-
gums ir kritiskā stāvoklī.

Šis ir vietējas nozīmes ceļš, kas ir 
vienīgais, lai no Leimaņu pagasta 
administratīvā centra Mežgalē sa-
sniegtu Jēkabpils jaunveidojamā 
novada centru – Jēkabpils pilsētu. 
Vietējais valsts autoceļš V790 sa-
vieno valsts reģionālos autoceļus 
P74 Siliņi – Aknīste un P72 Ilūkste 
– Bebrene – Birži, savieno Mežga-
les ciemu ar Leimaņu ciemu. Ceļš 
uzskatāms par piekļuves funkci-
ju pildošu, nozīmīgs iedzīvotāju 
mobilitātes nodrošināšanai – na-
cionālās nozīmes attīstības cen-
tra un administratīvā centra sa-
sniegšanai – nodrošina izglītības 
iestāžu sasniegšanu, sabiedriskā 
autobusa maršruta kustību, valsts 
iestāžu sniegto pakalpojumu sa-
sniedzamību, sociālo, ģimenes 
ārsta, aptiekas, pasta pakalpoju-
mu sasniedzamību (Zasas p.n. ap-
kalpo Dignājas, Zasas, Leimaņu un 
Kalna pagastus), u.c. pakalpojumu 
sasniedzamību, nozīmīgs uzņē-
mējdarbības vides attīstībai (lauk-

saimniecība, mežsaimniecība). 
Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, nepieciešama autoceļa 
V790 Leimaņi–Mežgale–Grāvīši 
uzlabošana – ceļa grants seguma 
posmiem veikt divkārtu virsmas 
apstrādi.

31. maijā tika saņemta VSIA 
„Latvijas Valsts ceļi” atbilde, kas 
īpašas cerības neviesa. Valsts au-
toceļu tīklā veicamo darbu prog-
rammu izstrādāšana tiek veikta 
balstoties uz autoceļu tehniskās 
apsekošanas rezultātiem un sa-
tiksmes intensitātes uzskaites 
datiem, kā arī tiek izvērtēti sociāl-
ekonomiskie faktori: iedzīvotāju 
izvietojums, elektroenerģijas pa-
tēriņš, skolu reforma, sabiedriskā 
transporta maršruti u.c. 2020. 
gadā valsts vietējā autoceļa V790 
posmi novērtēti ar vērtējumu 
“apmierinoši”, bet gada diennakts 
vidējā satiksmes intensitāte, atbil-
stoši satiksmes uzskaites datiem, 
uz šī autoceļa ir 124 transportlī-
dzekļi diennaktī. Ņemot vērā, ka 
valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 
vairāk kā puse valsts vietējo au-
toceļu ar grants segumu, pašlaik 
autoceļu nozarei pieejamā finan-
sējuma ietvaros autoceļa V790 
posmu sakārtošanas darbi netiek 
plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu 
tīklā veicamo darbu programmas 
2022.-2024. gadam, tiks izvērtē-
tas iespējas tajās iekļaut grants 
seguma atjaunošanas darbus 
autoceļam V790. Līdz tam tiks 
nodrošināta regulāra autoceļu ik-
dienas uzturēšanas darbu izpilde 
atbilstoši noteiktajai C ikdienas 
uzturēšana klasei.

8. jūnijā tika saņemta arī Vides 

aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas atbilde. Autoceļš 
V790 nav iekļauts informatīvā 
ziņojuma “Par investīciju prog-
rammas valsts autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās reformas 
kontekstā īstenošanu” ceļu sa-
rakstā, kas tika apstiprināts Minis-
tru kabinetā 2021. gada 18. marta 
sēdē. Šis saraksts tika veidots sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2019. 
gada 5. novembra uzdevumu, ņe-
mot vērā šādus kritērijus:

1. autoceļa seguma stāvoklis 
(slikts, ļoti slikts);

2. vidējā diennakts satiksmes 
intensitāte;

3. šī brīža novadu pašvaldību 
administratīvo centru sasniedza-
mība   ar plānotā novada iespē-
jamo administratīvo centru pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
un administratīvā centra sasnie-
dzamība novados, kuru admi-
nistratīvās teritorijas nav plānots 

grozīt;
4. funkcionālās izmantošanas 

nozīme saistībā ar nozaru refor-
mām.

Līdz ar to, ņemot vērā kritēri-
ju kopumu un ATR ceļu sarakstā 
ietvertajiem ceļiem plānoto fi-
nansējuma apjomu 300 milj. euro 
apmērā, nav iespējams ietvert 
visus valsts reģionālos un vietējos 
autoceļus, kas ir sliktā vai ļoti sliktā 
stāvoklī (autoceļš V790 Leimaņi-
Mežgale-Grāvīši novērtēts ar vēr-
tējumu “apmierinoši”).

Varam secināt, ka autoceļa 
V790 Leimaņi-Mežgale-Grāvīši 
segums tuvākajā laikā uzlabots 
netiks, taču ceļš varētu tikt iekļauts 
Valsts autoceļu tīklā veicamo dar-
bu programmās 2022.-2024. ga-
dam, ja atbildīs pietiekami daudz 
kritērijiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2021. gada 7. maija 
ārkārtas domes sēde (pro-
tokols Nr.6):

LĒMUMS Nr.144: Par aizņē-
muma ņemšanu investīciju 
projekta “Aldaunes ielas atjau-
nošana Brodos, Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā” finansēša-
nai

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomei atļauju aizņē-
muma saņemšanai Valsts kasē par 
summu 262 430,25 uz 10 gadiem 
ar atlikto maksājumu 1 gads, ar 

kreditora noteikto procentu lik-
mi investīciju projekta “Aldaunes 
ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā” reali-
zēšanai.  Atbilstoši projekta reali-
zācijas grafikam viss aizņēmums 
izņemams un izlietojams 2021. 
gadā. Valsts kasē ņemto aizņēmu-
ma summu un procentu maksāju-
mus Jēkabpils novada pašvaldība 
garantē ar novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

2021. gada 14. maija 
ārkārtas domes sēde (proto-
kols Nr.7):

LĒMUMS Nr.145: Par Jēkab-
pils novada domei piederošās 
sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību “Rubenes aptieka” ka-
pitāla daļu atsavināšanu

Pārdot Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošās SIA „Rubenes 
aptieka” kapitāla daļas, rīkojot 
mutisku izsoli. Noteikt kapitāla 
daļu pārdošanas cenu 4340 eiro 
apmērā un apstiprināt pārdoša-
nas noteikumus.

2021. gada 27. maija 
ārkārtas domes sēde (proto-
kols Nr.8):

LĒMUMS Nr.146: Par Jēkab-
pils novada Kultūras pārvaldes 
vadītājas iecelšanu amatā

Iecelt Jēkabpils novada Kul-
tūras pārvaldes vadītājas amatā 
uz Kultūras pārvaldes vadītājas 
Lauras Aišpures prombūtnes lai-
ku Ilzi Cekuli, sākot ar 2021. gada 
1. jūniju.

LĒMUMS Nr.147: Par ceļa reā-
lservitūta nodibināšanu (Ābeļu 
pagasts)

Nodibināt reālservitūtu par 
labu nekustamajiem īpašumiem 
Ābeļu pagastā: 1.) “Strautma-
ļi” - zemes vienībai ar kadastra 
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apzīmējumu 5648 003 0027 un 
noslēgt līgumu ar P.A. par reāl-
servitūta nodibināšanu ar Jēkab-
pils novada pašvaldību; 2.) “Lejas 
Strautmaļi” - zemes vienībai ar 
kad. apz. 5648 003 0026 un nos-
lēgt līgumu ar Krustpils pagasta 
A.Akmens z/s “LAŠI” par reālser-
vitūta nodibināšanu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību; 3.) “Purenes” 
- zemes vienībai ar kad. apz. 5648 
003 0107 un noslēgt līgumu ar 
A.A. par reālservitūta nodibinā-
šanu ar Jēkabpils novada pašval-
dību; 4.) “Līvi” - zemes vienībai ar 
kad. apz. 5648 003 0108 un nos-
lēgt līgumu ar A.L. par reālservi-
tūta nodibināšanu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību; 5.) Ozolu iela 
12 - zemes vienībai ar kad. apz. 
5648 003 0177 un noslēgt līgumu 
ar G.L. par reālservitūta nodibinā-
šanu ar Jēkabpils novada pašval-
dību.

LĒMUMS Nr.148: Par ne-
kustamā īpašuma “Ozolbirzs” 
Ābeļu pagastā nodošanu atsa-
vināšanai

Nodot atsavināšanai Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Ozolbirzs” 
Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 003 
0076), kas sastāv no vienas zemes 
vienības 5,2 ha platībā. Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpoju-
ma sniegšanas nodaļai veikt dar-
bības nekustamā īpašuma zemes 
lietošanas veida precizēšanai, ne-
kustamā īpašuma novērtēšanai 
un tirgus vērtības noteikšanai.

LĒMUMS Nr.149: Par zemes 
gabalu robežu pārkārtošanu 
Ābeļu pagastā

Noteikt, ka zemes vienības 
ar apz. 5648 005 0205, 5648 005 
0206, 5648 005 0207, 5648 005 
0209, kas atrodas Ābeļu pagastā, 
piekrīt Jēkabpils novada pašval-
dībai.

Zemes vienību ar kad. apz. 
5648 005 0239 ar kopējo platību 
0,31 ha sadalīt atbilstoši grafis-
kajam pielikumam: 1.) Atdalīt no 
zemes vienības ar kad. apz. 5648 
005 0239 – 0,014 ha platībā un 
apvienot ar zemes vienībām ar 
kad. apz. 5648 005 0205 – 0,05ha, 
5648 005 0206 – 0,05 ha, 5648 005 
0209 – 0,03 ha izveidojot vienu 
zemes vienību ar kopējo platību ~ 
0,1707  ha (veicot zemes vienības 
kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības platība var tikt precizēta). 
Izveidot jaunu nekustamo īpašu-
mu un piešķirt nosaukumu Vese-
lība Nr.152. Noteikt zemes lietoša-
nas mērķi jaunizveidotajai zemes 

vienībai – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLM-0601); 2.) 
Atdalīt no zemes vienības ar apz. 
5648 005 0239 – 0,22 ha, izveidot 
jaunu zemes vienību, kuru iekļaut 
nekustamā īpašuma “Daugavma-
la” Ābeļu pagastā sastāvā (kad. 
nr. 5648 005 0246). Noteikt zemes 
lietošanas mērķi jaunizveidotajai 
zemes vienībai – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM-0101); 3.) 
Atdalīt daļu no zemes vienības 
ar kad. apz. 5648 005 0239 – 0,16 
ha platībā un apvienot ar zemes 
vienību ar kad. apz. 5648 005 
0207 ar kopējo platību 0,03 ha, 
veidojot vienu zemes vienību ar 
kopējo platību 0,19 ha; 4.) Atdalīt 
zemes vienības daļu ar kad. apz. 
5648 005 0239 – 0,13 ha, izveidot 
jaunu zemes vienību, kuru iekļaut 
nekustamā īpašuma D/s Veselība 
pašvaldības ceļi  Ābeļu pagastā 
sastāvā (kad. nr. 5648 005 0309). 
Noteikt zemes lietošanas mērķi 
jaunizveidotajai zemes vienībai 
–NĪLM-1101. Nekustamā īpašuma 
ar kad. nr. 5648 002 0052 sastāvā 
paliek pārējās zemes vienības, 
saglabājot reģistrētos zemes lie-
tošanas mērķus.

LĒMUMS Nr.150: Par finansē-
jumu biedrībai “Ūsiņš” sacensī-
bu organizēšanai

Piešķirt finansējumu EUR 515 
biedrībai “Ūsiņš” Latvijas Jātnieku 
federācijas Ūsiņa kausa 2021 spor-
ta sacensību organizēšanai, ja tiks 
saņemta atļauja publiska pasāku-
ma organizēšanai.

LĒMUMS Nr.151: Par finansē-
juma piešķiršanu Rubeņu Ro-
mas katoļu draudzei

Piešķirt Rubeņu Romas katoļu 
draudzei finansējumu 2429,24 
EUR Rubeņu Romas katoļu drau-
dzes mājas logu un durvju nomai-
ņai un slēgt līgumu ar draudzi par 
piešķirtā finansējuma saņemšanu 
un izlietošanu.

LĒMUMS Nr.152: Par finan-
sējuma piešķiršanu Dunavas 
Romas katoļu draudzei

Piešķirt Dunavas Romas ka-
toļu draudzei finansējumu EUR 
2911,40   cinkota tērauda lokšņu 
iegādei Dunavas Sv. Jāzepa Ro-
mas katoļu baznīcas jumta re-
montam un āra tualetes izbūvei.  

LĒMUMS Nr.153: Par finansē-
jumu biedrībai “Sporta klubs 
“Slīterāni”” 

Piešķirt finansējumu EUR 
828,85 biedrībai “Sporta klubs 
“Slīterāni”” mototrases “Slīterāni” 
labiekārtošanas darbiem.

LĒMUMS Nr.154: Par papil-
dus finansējuma piešķiršanu 
Zasas vidusskolai

Pešķirt finansējumu EUR 5000 
Zasas vidusskolas sporta zāles 
ēkas zibensaizsardzības sistēmas 
ierīkošanai un piešķirt EUR 1815 
digitālo tehnoloģiju iegādei mūs-
dienīga mācību procesa nodroši-
nāšanai Zasas vidusskolā.

LĒMUMS Nr.155: Par Jēkab-
pils sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības plāna apstipri-
nāšanu

Apstiprināt Jēkabpils sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzības 
plānu.

LĒMUMS Nr.156: Par iesnie-
gumu notāram par mantojuma 
atklāšanās izsludināšanu

Iesniegt zvērinātam notāram 
pēc mirušās personas pēdējās 
dzīves vietas iesniegumu par ie-
sniegumu par mantojuma atklā-
šanās izsludināšanu un mantinie-
ku uzaicināšanu izteikt savu gribu 
par mantojuma pieņemšanu sa-
skaņā ar pievienoto sarakstu: Ri-
hards Kriškāns, miršanas datums 
05.12.2014., atstātais mantojums 
- nekustamais īpašums “Liepas 7”, 
(4 dzīvokļi) Liepas, Zasas pagasts, 
Jēkabpils novads ar kadastra Nr. 
5698 005 0107 001; 5698 005 0107 
002; 5698 005 0107 003; 5698 005 
0107 004 un 1940 domājamās 
daļas no Dzīvojamās mājas (sada-
līta 4 dzīvokļos),  trīs saimniecības 
ēkām un zemes (zemesgrāmatas 
folija 190 nodalījums); nodokļa 
parāda pamatsumma EUR uz 
18.05.2021. - 60,20 eiro (par NĪN).

LĒMUMS Nr.157: Par izmai-
ņām Apbalvojumu piešķirša-
nas komisijas sastāvā

Atbrīvot Lauru Aišpuri no Jē-
kabpils novada pašvaldības ap-
balvojumu piešķiršanas komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas ar 
2021. gada 1. jūniju un vietā ievē-
lēt Intu Tomāni ar 2021. gada 2. 
jūniju. 

LĒMUMS Nr.158: Par Jēkab-
pils novada izglītības, kultūras 
un sporta konsultatīvās darba 
grupas sastāvu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
izglītības, kultūras un sporta kon-
sultatīvo darba grupu 12 locekļu 
sastāvā: 1) Inta Tomāne – Kultūras 
pārvaldes vadītāja vietniece; 2) 
Eva Sēle – jaunatnes lietu speciā-
liste; 3) Līga Lācīte – Leimaņu bib-
liotēkas vadītāja;4) Ilona Kantāne 
– Rubeņu pamatskolas direktore; 
5) Endija Urbāne – Sēlijas prasmju 
muzeja vadītāja; 6) Anda Ķiplo-

ka – Izglītības pārvaldes vadītāja; 
7) Anda Svarāne – biedrība “Sēļu 
pūrs”;8) Ieva Jātniece – biedrība 
“Ūdenszīmes”; 9) Juris Gaigals – 
Ābeļu pamatskolas direktors; 10) 
Dace Grigorjeva – Dignājas bib-
liotēkas vadītāja; 11) Ilze Cekule 
– Kultūras pārvaldes vadītāja (uz 
prombūtnes laiku); 12) Arnita Pore 
– Zasas vidusskolas direktore. 

LĒMUMS Nr.159: Par nekus-
tamā īpašuma “Mežmalas” Kal-
na pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Mežmalas” 
Kalna pagastā (kad. nr. 5666 002 
0039), kas sastāv no 1 zemes vie-
nības 12,43 ha platībā. Noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākum-
cenu EUR 14160,00 un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.160: Par nekus-
tamā īpašuma “Lejas Desāres” 
Kalna pagastā  pārdošanu iz-
solē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Lejas Desā-
res” Kalna pagastā (kad.nr. 5666 
006 0119), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 2,96 ha platībā. Noteikt 
nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcenu EUR 8420,00 un apstip-
rināt izsoles noteikumu.

LĒMUMS Nr.161: Par ne-
kustamā īpašuma “Graviņas” 
Rubenes pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Graviņas” 
Rubenes pagastā (kad. nr. 5682 
004 0277), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 2,06 ha platībā. Noteikt 
nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcenu EUR 3960,00 un apstip-
rināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.162: Par nekus-
tamā īpašuma “Āboltiņi” Duna-
vas pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Āboltiņi” 
Dunavas pagastā (kad. nr. 5654 
004 0207), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 2,85 ha platībā. Noteikt 
nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcenu EUR 4780,00 un apstip-
rināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.163: Par nekus-
tamā īpašuma “D/s Veselība 
Nr.142” Ābeļu pagastā pārdo-
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šanu atkārtotā izsolē
Samazināt Jēkabpils novada 

pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma D/s Veselība Nr.142, 
Ābeļu pagastā (kad. nr. 5648 005 
0195), kas sastāv no 1 zemes vie-
nības 0,06 ha platībā izsoles sā-
kumcenu EUR 2300,00, nosakot 
nekustamā īpašuma atkārtotās 
izsoles sākumcenu (nosacītā 
cena) EUR 1886,00 un apstiprināt 
nekustamā īpašuma atkārtotās 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.164, Nr.165: Par 
nekustamo īpašumu ierakstī-
šanu zemesgrāmatā

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
– dzīvokļus “Vārpas”-15 un “Veld-
res”-12 Vandānos, Dignājas pa-
gastā zemesgrāmatā uz Jēkabpils 
novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.166: Par medī-
bu tiesību nodošanu Rubenes 
pagastā

Nodot biedrībai “SLOKA” me-
dību tiesības uz 5 gadiem, šādās 
zemes vienībās Rubenes pagas-
tā: kad. apz. 5682 008 0399, 9,30 
ha platībā nekustamajā īpašumā 
“Purviņš”; kad. apz. 5682 008 
0132 1,00 ha platībā, nekustama-
jā īpašumā “Jaundālderi” (kad. nr. 
5682 008 0185); kad. apz. 5682 
008 0537 1,80 ha platībā nekus-
tamajā īpašumā “Zvirbuļi”; kad. 
apz. 5682 008 0539, 1,00 ha pla-
tībā nekustamajā īpašumā “Ra-
siņas”; kad. apz. 5682 008 0439 
2,70 ha platībā nekustamajā īpa-
šumā “Sulas”; kad. apz. 5682 008 
0435 3,50 ha platībā nekustama-
jā īpašumā “Madariņas”. Noteikt 
medību tiesību lietošanas maksu 
par visu iznomāto platību (19,30 
ha) EUR 10,00 gadā bez PVN. 
Lūgt Apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisijas saskaņojumu.

LĒMUMS Nr.167: Par grozī-
jumiem Dignājas pamatskolas 
nolikumā

Veikt grozījumus Dignājas 
pamatskolas nolikumā: 1.) Pa-
pildināt nolikuma 10. punktu ar 
vārdiem “speciālās pirmsskolas 
izglītības programmu izglīto-
jamajiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem (kods 01015611).” 
2.) Izteikt nolikuma 29. punktu 
šādā redakcijā: “29. Pirmsskolas 
izglītības programmu apgūst iz-
glītojamie no 1,5 gadu līdz sep-
tiņu gadu vecumam.” 3.) Svītrot 
nolikuma 54.4.3.apakšpunktu.

LĒMUMS Nr.168: Par nekus-
tamā īpašuma atsavināšanu 
Ābeļu pagastā

Noteikt, ka zemes vienība ar 

kad. apz. 5648 002 0093 ar kopē-
jo platību 0,08 ha  piekrīt Jēkab-
pils novada pašvaldībai. Atdalīt 
no nekustamā  īpašuma “Rezer-
ves zemes fonds” Ābeļu pagastā 
(kad. nr. 5648 002 0052) zemes 
vienību 0,08 ha platībā  ar kad. 
apz. 5648 002 0093 un piešķirt 
nosaukumu “D/s Liesma Nr.87” 
Ābeļu pagastā, noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi 
– neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme (NĪLM-
0600). Īpašumā Rezerves zemes 
fonds paliek pārējās zemes vienī-
bas, saglabājot reģistrētos zemes 
lietošanas mērķus.

LĒMUMS Nr.169: Par nekus-
tamā īpašuma Ābeļu pagastā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda

Mainīt nekustamā īpašuma ar 
kad. nr. 5648 002 0095 nosau-
kumu uz “Liesma Nr.89” Ābeļu 
pagastā, ierakstīt nekustamo 
īpašumu zemesgrāmatā ar ko-
pējo platību 0,08 ha. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme 
(NĪLM-0600).

LĒMUMS Nr.170: Par īres tie-
sību piešķiršanu

Piešķirt īres tiesības A.S. uz dzī-
vokli Nr.4 “Liepas 2” Liepās, Zasas 
pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
27,50 m2), ar kad. apz. 5698 005 
0104 001 004, uz 1 gadu kā palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā un noslēgt īres līgumu. 

LĒMUMS Nr.171: Par iedzī-
votāju ideju konkursa noliku-
ma un vērtēšanas komisijas 
apstiprināšanu

Apstiprināt iedzīvotāju ideju 
konkursa nolikumu un vērtēša-
nas komisiju.

LĒMUMS Nr.172: Par finan-
sējumu raidījuma “Vēlēšanu 
nakts” veidošanai un pārrai-
dīšanai

Piešķirt SIA “Vidusdaugavas 
televīzija” finansējumu EUR 300 
televīzijas raidījuma “Vēlēšanu 
nakts” veidošanai un pārraidīša-
nai un slēgt līgumu.

LĒMUMS Nr.173: Par feld-
šerpunktu izveidi Dunavas pa-
gastā un Dignājas pagastā

Izveidot pastarpinātas pārval-
des iestādes - Dunavas pagasta 
feldšerpunktu adresē “Dunavas 
skola”, Dunavā un Dignājas pa-
gasta feldšerpunktu adresē “Ka-
menes”, Vandānos - ar 2021. gada 
1. jūniju, kuri darbību uzsāk pēc 
reģistrēšanas Veselības inspek-

cijā ārstniecības iestāžu reģistrā. 
Apstiprināt Dunavas pagasta un 
Dignājas pagasta feldšerpunktu 
nolikumus. Dunavas pagasta 
feldšerpunkta un Dignājas pa-
gasta feldšerpunkta vadītājām 
sadarbībā ar juriskonsultu veikt 
nepieciešamās darbības Veselī-
bas inspekcijas reģistros un gal-
venajai grāmatvedei sadarbībā 
ar juriskonsultu veikt nepiecieša-
mās darbības Valsts ieņēmumu 
dienestā. Lūgt Nacionālo veselī-
bas dienestu noslēgt līgumu par 
feldšerpunktu darbību primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanas finansēšanu.

LĒMUMS Nr.174: Par ne-
kustamā īpašuma “Pienenes” 
Dunavas pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Pienenes” 
Dunavas pagastā (kad. nr. 5654 
008 0168), kas sastāv no 1 zemes 
vienības 1,86 ha platībā, ar kad. 
apz. 5654 008 0150. Noteikt ne-
kustamā īpašuma izsoles sākum-
cenu EUR 4990,00 un apstiprināt 
izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.175: Par finan-
sējumu Dignājas evaņģēliski 
luteriskajai draudzei

Piešķirt Dignājas evaņģēliski 
luteriskai draudzei finansējumu 
EUR 2904,63 Dignājas evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas sakristejas 
kosmētiskajam remontam un 
slēgt vienošanos ar draudzi par 
līdzekļu saņemšanas un izlietoša-
nas kārtību. 

LĒMUMS Nr.176: Par finan-
sējumu Kaldabruņas evaņģē-
liski luteriskajai draudzei

Piešķirt Kaldabruņas evaņģē-
liski luteriskajai draudzei finan-
sējumu EUR 8000 Červonkas 
baznīcas griestu remontam un 
slēgt līgumu draudzi par piešķir-
tā finansējuma saņemšanas un 
izlietošanas kārtību.

LĒMUMS Nr.177: Par grozīju-
miem 2020.gada 26.novembra 
Jēkabpils novada domes lē-
mumā Nr.382 “Par pašvaldības 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai 
mēnešalgu grupai”

Ar 2021. gada 1. jūniju atjau-
not sekojošu amatu pašvaldības 
amata vienību sarakstā, pama-
tojoties uz Dignājas un Dunavas 
pagastu feldšerpunktu darbības 

atjaunošanu: Ārsta palīgs/feld-
šeris (profesijas kods 2240 01) – 1 
slodze, mēnešalgas maksimālais 
apmērs par pilnu slodzi – EUR 
1117,00.

LĒMUMS Nr.178: Par medī-
bu tiesību nodošanu Dignājas 
pagastā 

Nodot biedrībai “Mednieku 
klubs-Lāsīte” medību tiesības 
uz 5 gadiem zemes vienībā ar 
kad. apz. 5652 002 0091 – 72,90 
ha platībā nekustamajā īpašumā 
“Banderi” Dignājas pagastā. No-
teikt medību tiesību lietošanas 
maksu par visu iznomāto platību 
EUR 36,45 gadā bez PVN.

LĒMUMS Nr.179: Par īres tie-
sību piešķiršanu

Piešķirt īres tiesības J.A.-R. uz 
dzīvokli Nr.7 Lauku iela 1 Zasā 
(dzīvokļa kopējā platība 74,90 
m2) ar kad. apz. 5698 001 0288 
001 007 uz 1 gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
noslēgt īres līgumu. Zasas pagas-
ta pārvaldes vadītājam nodroši-
nāt dzīvokļa kosmētisko remon-
tu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. 
jūlijam. Zasas pagasta pārvaldes 
vadītājam ir tiesības katru gadu 
pagarināt līgumu par 1 gadu, ja 
netiek mainīti līguma nosacījumi 
un pusēm nav pretenziju.

LĒMUMS Nr.180: Par zemes 
ierīcības projekta apstiprinā-
šanu 

Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu - “Dravenieki” Leimaņu 
pagastā zemes vienības ar kad. 
apz. 5674 007 0047 sadalīšanu, 
saskaņā ar SIA “GEO Mērniecī-
ba” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu. Pēc zemes vienī-
bas sadalīšanas: 1.) projektētajai 
zemes vienībai Nr.1 ar kad. apz. 
5674 007 0111 – 5,3 ha platībā, 
atstāt nosaukumu un adresi 
“Dravenieki” Leimaņu pagastā 
un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – 0101; 2.) pro-
jektētajai zemes vienībai Nr.2 
ar kad. apz. 5674 007 0112 – 9,4 
ha platībā, piešķirt nosaukumu 
“Dravenieku Lauks” un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi –0101.

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

Izrakstu no domes sēžu 
protokoliem veica K.Sēlis
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projekts “dignājas pagasta kapu labiekārtošana”
Biedrība “Cirkuži” ir realizē-

jusi NVO projektu “Dignājas 
pagasta kapu labiekārtošana” 
ar Jēkabpils novada pašvaldī-
bas atbalstu.

Dignājas pagasta iedzīvotāji 
izteica vēlmi, ka pie kapsētām 
ir nepieciešams soliņš ar gal-
du, lai pēc bēru ceremonijas, 
kapusvētkiem vai kapu kopiņu 
apkopšanas, cilvēkiem būtu ie-
spēja kaut kur apsēsties, apru-
nāties vai apēst līdz paņemto 
sviestmaizi. Projekta ietvarā 
Dignājas pagasta Slīterānu, 
Meņķa un Dignājas kapsētām 
ir iegādāti 3 galdi ar soliņiem 
un saulessargi. Saulessargi ir 
nodoti Dignājas pagasta pār-
valdei glabāšanā (nepiecieša-
mības gadījumā būs iespēja 
paņemt no pārvaldes, tālr. nu-
murs 65229065).

Aicinām iedzīvotājus un 
kapsētu apmeklētājus sau-
dzīgi izturēties pret iegādāto 
inventāru, lai tas spētu kalpot 
ilgstošāk. Kā arī vēlamies at-
gādināt par pareizu atkritumu 
šķirošanu ne tikai mājās, bet 

arī kapsētās. Tas ir, komposta 
atkritumu savākšanas vietas 
izmantot komposta atkritu-
miem un atkritumu konteine-
rus sadzīves atkritumiem, kas 
nav dabai draudzīgi. Lūdzam 

lasīt un sekot informācijai un 
norādēm, kas izvietotas kap-
sētās.

Projekta kopējās izmak-
sas sastāda EUR 1155,00, no 
tiem pašvaldības finansējums 

1000,00 eiro un līdzfinansē-
jums EUR 155,00.

Biedrības “Cirkuži” vārdā
I.Stūrmane

Attālinātais mācību gads Rubeņu pamatskolā

2020./2021. mācību gads ir 
noslēdzies!

1.septembrī visi priecīgi, lai-
mīgi un mazliet satraukti pul-
cējāmies skolas pagalmā, lai 
sveiktu pirmklasniekus – Melā-
niju, Andi, Artjomu, Andžeju un 
Gintu. Liels bija atkal satikšanās 
prieks pēc attālinātajām mācī-
bām un vasaras brīvlaika.

Protams, visus urdīja neziņa, 
kā būs šogad? 

Septembrī un oktobrī pieda-
lījāmies dažādos pasākumos: 5. 
un 6. klase devās meža ekspe-

dīcijā uz Kalupi, skandējām un 
rakstījām dzejoļus Dzejas dienā, 
gājām rotaļās Miķeļdienas pasā-
kumā Rubenes parkā, nosvinē-
jām Skolotāju dienu, Kristiāna 
Č. un Elīna K. piedalījās projektā 
“Katram savu tašiņu”. 

Un tad atkal atgriezāmies 
pie attālinātajām mācībām. Pēc 
rudens brīvdienām 7. – 9. kla-
šu skolēniem sākās attālinātās 
mācības. Skolā, ievērojot visus 
epidemioloģiskos piesardzības 
noteikumus, mācījās 1. – 6. klašu 
skolēni. Līdz ar to izpalika kopī-

gie svētku brīži. Skolēni iemācī-
jās svinēt svētkus un priecāties 
attālināti. 

Ar cerībām gaidījām otro se-
mestri, bet tas atnāca ar vēl lielā-
kām izmaiņām. 1. – 4. klašu sko-
lēniem turpinājās brīvdienas līdz 
25. janvārim, 5. -6. klašu skolēni 
atsāka mācības attālināti no 11. 
janvāra, bet 7. – 9. klašu audzēk-
ņi turpināja mācības attālināti 
no 4. janvāra.

Mācīt skolēnus digitālajā 
laikmetā ir īsts izaicinājums ik-
vienam skolotājam, jo jāpielāgo 
darba metodes un līdzšinējā 
pieredze attālinātām mācībām. 
Jāstrādā tā, lai nepazūd skolē-
nu ieinteresētība un uzmanība. 
Skolotājiem bija iespēja pārbau-
dīt praksē savas IT prasmes. Ja 
pagājušajā mācību gadā bijām 
nedroši, tad šogad jau vadījām 
stundas pielietojot dažādas 
tehnoloģijas. Katrs skolotājs uz-
laboja savas zināšanas dažādos 
kursos, lai varētu pēc iespējas 
vēl kvalitatīvāk un labāk strādāt 
attālināti.

Lielu paldies sakām Jēkab-
pils novada domei par skolas 
e-tīkla sakārtošanu! Tas ļoti 

palīdzēja strādāt Zoom platfor-
mā un E-klases video saziņā.

Attālinātajās mācībās kon-
takts ar vecākiem un skolēniem 
notika daudz biežāk nekā pa-
rasti. Protams, visčaklākie palīgi 
bija jaunāko klašu skolēnu vecā-
ki. Liels paldies vecākiem par ie-
guldīto laiku un darbu palīdzot 
saviem bērniem apgūt zināša-
nas. Paldies arī vecvecākiem, 
kuriem bija interesanti vērot 
tiešsaistes stundas! 

Skolēniem bija jāiemācās sa-
plānot un organizēt savu dienu, 
lai veiksmīgi piedalītos tiešsais-
tes stundās. Tāpat bija jāapgūst 
prasmes patstāvīgi sameklēt 
informāciju, neskaidrību gadī-
jumā komunicēt ar skolotājiem. 
Šīs prasmes un iemaņas noderēs 
arī turpmāk.

Šajā mācību gadā, sakarā ar 
epidemioloģisko situāciju, plā-
notie konkursi notika attālināti. 

Interesanta bija ideja par Sko-
lēnu skatuves runas konkursu. 
Katram dalībniekam sava uzstā-
šanās ar sagatavotu dzejoli un 
prozas tekstu bija jānofilmē un 
jāiesūta vietnē failiem.lv. Lielu 
paldies sakām 2. klases skolnie-
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kam Ralfam Markusam M. un 
skolotājai Sandai Kuklei, 4. kla-
ses skolniecēm Elzai B., Artai V. 
un skolotājai Elgai Kuklei, kā arī 
8.klases skolniecei Elīnai K. un 
skolotājai Dacei Dadeikai par 
dalību konkursā! Visi konkursan-
ti ieguva 2. pakāpes diplomus!

Tā pavisam nemanot pienāca 
pēdējā skolas diena. Klases pul-
cējās uz āra nodarbībām savā 
noteiktā teritorijā – pie Veln-
akmens, parka rotaļu laukumā, 
skolas pagalmā, parkā u.c. Atkal 
satikšanās prieks bija liels. 

Lūk, daži skolēnu viedokļi par 
šo mācību gadu:

“Šis mācību gads dažiem ir 
bijis grūts, bet dažiem varbūt 
viegls. Pirmajā semestrī par 
laimi varēja mācīties klātienē 
un izbaudīt dažus pasākumus, 

piemēram, Miķeļdienu, Skolotā-
ju dienu un citus. Tad varējām 
satikt draugus un skolotājus, 
taču dažas dienas pirms Zie-
massvētkiem sākām mācīties 
attālināti. Un tā arī otro semestri 
mācījāmies attālināti, tikai dažas 
dienas aizejot uz skolu un uz 
āra nodarbībām. Labi bija tas, 
ka vismaz varēja mācīties video 
stundās, un tur skolotājas varēja 
kaut ko pastāstīt. Šādi ir pagājis 
šis mācību gads, cerams nāko-
šajā mācību gadā varēs mācīties 
klātienē!” Marija J., 6.klase.

“Šis mācību gads nebija viens 
no labākajiem, jo vajadzēja mā-
cīties attālināti. Biju priecīga, 
ka bija iespēja doties uz skolu, 
kaut vai vienu vai divas dienas 
gadā. Mācībās negāja tīri labi, 
jo nevarēja īsti saprast dažas tē-

mas, līdz ar to bija nepareizi un 
tāpat nevarēja saprast, kas tur 
ir nepareizi. Bija prieks par to, 
ka skolotājas bija ļoti atsaucīgas 
un pacietīgas. Gribējās uz skolu 
satikt skolotājas, draugus un kla-
ses biedrus.” Ilva A., 6.klase.

Šogad mums visiem bija jā-
būt ļoti elastīgiem, radošiem 
un pacietīgiem. Mācības aizva-
dījām ar maskām, dezinfekci-
jas līdzekļiem, Covid – 19 testu 
rezultātu gaidīšanu. Ļoti gribas 
cerēt un ticēt, ka rudenī tas viss 
neatgriezīsies, ka varēsim redzēt 
kolēģu un skolēnu smaidošās 
sejas. Prieks, ka skolēni ir noilgo-
jušies pēc mācībām skolā, sapra-
tuši un novērtējuši skolotāju un 
klasesbiedru atbalstu. 

Pēc vasaras brīvlaika ļoti 
gaidīsim skolā pirmklasnie-

kus! 
Rubeņu pamatskola lepo-

jas ar skaistu un sakārtotu vidi, 
jaukiem un zinošiem skolotā-
jiem. Skolā darbojas pagarinātās 
dienas grupa, kur var mācīties 
un atpūsties pēc stundām. Ir 
daudzveidīgas iespējas interešu 
izglītības jomā. Uz skolu var no-
kļūt ar speciāli organizētu trans-
portu. 

Mēs pamanām katru skolē-
nu un mēģinām viņu atbalstīt. 

Lai jums jauka un saulaina va-
sara! Uzkrāsim spēkus un ener-
ģiju, lai rudenī atgrieztos skolā 
moži un dzīvespriecīgi uz klātie-
nes nodarbībām!

Rubeņu pamatskolas 
skolotāja Elga Kukle

Sperot soli tuvāk skolai
Šī gada 28. maijā Dignājas 

pamatskolas pirmsskolas grupas 
“Ezīši” svinēja izlaidumu. Šogad 
skolai sagatavoti pieci “Ezīši”- 
Beāte P., Emīls Nikolass Ņ., Signi-
ja R., Kristaps K. un Evelīna Maija 
J. Diemžēl, vēl arvien valstī val-
došās pandēmijas dēļ svētkus 
nevarējām svinēt kopā ar ģime-
ni un ciemiņiem, bet gan tikai 
pirmsskolas grupiņu un skolas 
kolektīva lokā.

Bērni kopā ar audzinātāju 
Ingu bija izveidojuši savu priekš-
nesumu, kur darbojās kopā ar 
mūzikas skolotāju Aīdu un visām 
trim pirmsskolas skolotājām, kā 
arī priekšnesumos iesaistījās gan 
“Ezīši” piecgadnieki, gan “Ma-
zie ezīši”, kuri bija ieradušies kā 
ciemiņi. Izlaiduma svinīgo daļu 
ierakstīja un nosūtīja vecākiem 
kā video sveicienu, lai uzburtu   
svētku sajūtu arī mājās. Paldies 

visiem, kas ieguldījuši savu arta-
vu rūpēs par mūsu pirmsskolas 
grupiņu visa gada garumā, kā arī 
paldies skolotājām un tehniska-
jiem darbiniekiem par ieguldīto 
darbu svētku radīšanā!

Pēc svinīgā pasākuma bērnus 
skolas sporta laukumā jau gaidī-
ja piepūšamās atrakcijas, kurās 
varēja gan lēkāt, gan nošļūkt no 
slidkalniņa, gan piedalīties īpašo 
šautriņu sacensībās. Par to vēla-
mies izteikt lielu paldies Jēkab-
pils novada kultūras pārvaldei, 
ka spēja radīt bērniem svētkus 
kā katru gadu skolas pēdējā die-
nā, lai arī šoreiz nevarējām aici-
nāt lielos skolas bērnus, kā arī 
māsas un brāļus, bet tikai priecā-
ties pirmsskolas grupiņas lokā. 
Pēc lielās priecāšanās visi kopī-
gi baudīja svētku kliņģeri, kuru 
bija sagādājusi skolas pavārīte. 
Dienas noslēgumā bērni atzina, 

ka šī esot bijusi visforšākā diena, 
kādu atceroties. Ceram, ka tas 
priecē arī mūsu atbalstītājus!

Mūsu absolventiem vēlam 
priecīgu vasaru, lai, uzsākot sko-
las gaitas, viņiem seko zinātkāre, 
sasniegumi, laime un veiksme!

Jauku vasaru ikvienam un 
gaidām jaunos audzēkņus mūsu 
pulkā!

I.Dreimane,
Dignājas pamatskolas 
pirmsskolas skolotāja
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Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi 
sākotnējā izvērtējuma veikšanu rubenes pagastā

Atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 13. janvāra noteikumu 
Nr.  18 „Kārtība, kādā novērtē pa-
redzētās darbības ietekmi uz vidi 
un akceptē paredzēto darbību” 9. 
un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Dau-
gavpils reģionālā vides pārvalde 
2021. gada 13. maijā saņēma ak-
ciju sabiedrības „Latvijas valsts 
meži” (reģ. nr. 40003466281) 
iesniegumu ietekmes uz vidi sā-
kotnējam izvērtējumam - meža 
autoceļa „Baraukas ceļš” būvnie-
cībai 2,81 km garumā. Paredzē-
tās darbības norises vietas adre-
se: Zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 5682 006 0047 
un 5682 007 0054, Dienvidlat-
gales reģiona Aknīstes iecirkņa 
meža iecirkņa 155., 156., 158., 
159., 271. kvartāli, Rubenes pa-
gasts, Jēkabpils novads.

Plānotais meža autoceļa klāt-
nes platums – 4,5m. Ceļa trases 
platums – 20-22 m. Paredzēta 
nobrauktuvju, izmainīšanas vie-

tu un ugunsdzēsības baseina 
izbūve (būvprojekta izstrādes 
laikā parametri tiks precizēti). 
Paredzētās darbības norises 
vieta neatrodas īpaši aizsargāja-
majā dabas teritorijā. Savukārt, 
~255 m attālumā no plānotās 
meža autoceļa trases atrodas 
mikroliegums, kurš izveidots 
mazā ērgļa aizsardzībai, un tā 
buferzona. Daļēji atrodas Dzir-
navupītes upes aizsargjoslā.

Atsauksmes vai priekšliku-
mus par paredzēto darbību 
rakstiski var iesniegt Valsts vides 
dienesta Daugavpils reģionāla-
jā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, 
Daugavpilī, LV 5401, elektroniski 
daugavpils@vvd.gov.lv.

Valsts vides dienests

Zasas vidusskolas kolektīvs 
izsaka pateicību Jēkabpils nova-
da pašvaldības domes priekšsē-
dētājam A.Vanagam un visiem 
pašvaldības darbiniekiem par 
sadarbību un atbalstu ikdienas 
darbā pašreizējā Jēkabpils no-
vadā daudzu gadu garumā. Pal-
dies Jēkabpils novada Izglītības 
pārvaldei par kopīgo darbu un 
iedvesmošanu sasniegumiem! 

Lai jaunais novads ir jauna 
iespēja mums visiem kopā radīt 
noderīgas idejas, meklēt ceļus 
to īstenošanai, rast jaunus do-
mubiedrus un sadarbības part-
nerus, attīstīt savas prasmes un 
pieredzi!

Zasas vidusskolas 
kolektīva vārdā

direktore A.Pore

pateicība

“Sēlijas salas” uzsāk vērienīgu sabiedrības 
viedokļu kampaņu Sēlijas ģerboņa izstrādē

Lai nodrošinātu pilnvērtī-
gu demokrātijas procesu un 
iesaistītu pēc iespējas plašā-
ku sabiedrību Sēlijas ģerboņa 
izveidē, “Sēlijas salas” uzsāk 
plaša mēroga Aktīvo iedzīvotā-
ju fonda atbalstītu projektu ar 
mērķi noskaidrot Sēlijas iedzī-
votāju viedokli ģerboņa piedā-
vājumā.

Kopienu sadarbības tīkls 
“Sēlijas salas” jau iepriekš in-
formēja par demokrātijas trū-
kumu Sēlijas ģerboņa izveides 
procesā. Lai novērstu šos sa-
biedrībai būtiskos trūkumus, 
projekta gaitā tiks īstenota 
virkne aktivitāšu, kas iesaistīs 
gan pilsonisko sabiedrību, gan 
dažādu jomu ekspertus un vēs-

tures pētniekus.
Projekta ietvaros tiks īsteno-

ta informatīva kampaņa, apko-
pojot dažādu Sēlijas līderu un 
nevalstisko organizāciju domas 
Sēlijas ģerboņa izstrādē. Para-
lēli tam projekta gaitā norisinā-
sies 7 vietējo iedzīvotāju fokus-
grupas dažādās Sēlijas vietās, 
lai ikvienam iedzīvotājam būtu 
iespēja izteikt savu redzējumu 
šajā visai vēsturiskajai zemei 
nozīmīgajā vaicājumā. Fokus-
grupu dalībniekus par simbolu 
nozīmi teritorijas identitātes 
attīstībā videolekcijā informēs 
komunikāciju un zīmolvedības 
eksperte Lolita Ozoliņa. Kam-
paņas darba procesa rezultā-
tā tiks sagatavots iesniegums 

Valsts Heraldi-
kas komisijai, 
novadu pašval-
dībām, Vēstu-
risko zemju pa-
domei, Latvijas 
pašvaldību sa-
vienībai un Vi-
des aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības minis-
trijai, ietverot 
pēc iespējas 
plašākas sabied-
rības pausto 
viedokli.

Kopienu sa-
darbības tīkla “Sēlijas salas” val-
des priekšsēdētāja D.Alužāne 
uzsver, ka šis ir viens no līdz šim 
nozīmīgākajiem projektiem vi-
sas vēsturiskās zemes robežās: 
“Otras iespējas piedalīties lem-
šanā par tik ļoti nozīmīgu sim-
bolu mums nebūs, tāpēc īpaši 
svarīga ir kopienu iesaiste. Vē-
lamies šajā skaistajā līdzdalības 
procesā apvienot visas Sēlijas 
teritorijas kopienas, aicinot būt 
klāt arī to pagastu iedzīvotājus, 
kuri līdz šim bija Daugavpils 
novadā”.

Pirmā fokusgrupa norisinā-
sies 26. jūnijā Pilskalnes pagas-
ta Gricgales krogā pie Neretas, 
kur 14.00 sāksies pirmā sabied-
riskā apspriede ar vietējiem ie-

dzīvotājiem par ģerboņa izstrā-
di. Tikšanās reizē savu viedokli 
iespējams izteikt ikvienam in-
teresentam, bet aicinām sekot 
līdzi informācijai par nākošo 
fokusgrupu norises vietām. 
Plānots, ka tās tiks organizētas 
arī Viesītē, Jaunjelgavā, Ilūkstē, 
Medumos un citviet Sēlijā.

Kopienu sadarbības tīkls “Sē-
lijas salas” apvieno 30 Sēlijas 
mazpilsētu un lauku apdzīvo-
to vietu kopienas un aktīvākās 
nevalstiskās organizācijas, no 
Jaunjelgavas Sēlijas rietumos, 
līdz pat Silenei pie Baltkrievijas 
robežas. Šī ir plašākā organizā-
cija, kas apvieno iedzīvotājus 
Sēlijas vēsturiskajā zemē.

Projekts “Sēlijas vēsturiskās 
zemes ģerbonis” tiek īstenots 
līdz 2021. gada 31. augustam. 
Tā kopējais finansējums ir 
9960,96 €. Projekts tiek īste-
nots Eiropas Ekonomikas zonas 
un Norvēģijas finanšu instru-
mentu 2014.-2021. gadam Ak-
tīvo iedzīvotāju fonda Latvijā 
programmas “Demokrātijas 
kultūra” ietvaros, projekta lī-
gums Nr. AIF/2020/R/26. Par 
materiāla saturu atbildīgs ir Ko-
pienu sadarbības tīkls “Sēlijas 
salas”.

Kopienu sadarbības tīkls 
“Sēlijas salas”
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Jēkabpils novadā remontē autoceļu posmus
Jēkabpils novadā arī šogad tiek 

veikti vairāku ceļu un ielu atjauno-
šanas vai uzlabošanas darbi.

Ābeļu pagastā asfaltēta Aldau-
nas iela Brodos, tiek ierīkots gājēju 
celiņš un uzstādīts ielas apgais-
mojums. Pārbūves darbi notiek arī 
Aldaunes ielā. Tāpat tiek atjaunots 
ceļš 350 metru garumā pie Ābeļu 
kapsētas, kur tiks ierīkotas arī auto 
stāvvietas.

Dubultā virsmas apstrādē tiks 
veikta ceļam Leimaņos pie kapiem 
aptuveni puskilometra garumā. 

Arī tur tiks ierīkotas auto stāvvie-
tas. Tāpat dubulto virsmas apstrā-
di veiks Zasā Lauku ielā un ceļam 
Zasa-Mūrieši (kopā aptuveni 840 
m), kā arī ceļiem Vidsalas ciemā 
gandrīz kilometra garumā (920 m).

Dunavas pagastā šogad tiek 
atjaunoti 3 ceļi: Ceļmalas – Līdums 
(1,3 km), Tālivaldes – Piesaules – 
Krusts (6,62 km) un Dunava - Līči 
– Strazdiņi (0,45 km).

Tāpat veikta virsmas asfaltēša-
na Moču ielai Rubeņos aptuveni 
400 m garumā un Kalna pagastā 

pie Z/S „Krasti” fermas, arī 400 m 
garumā.

6 no šiem ceļiem tiek atjaunoti 
pateicoties valsts aizdevumam 
Covid-19 izraisītās krīzes seku ma-
zināšanai un novēršanai. Kopējā 
summa sastāda aptuveni 780 tūk-
stošus eiro. Pārējie ceļi tiek atjau-
noti par pašvaldības līdzekļiem, 
kas ir aptuveni 144 tūkstošiem 
eiro.

Vēl šogad plānots uzsāks pro-
jektēšanu Ozolu ielas un Biržu 
ielas atjaunošanai Brodos. Ozolu 

ielā pie 3. un 5. mājas tiks ierīkotas 
auto stāvvietas, bet Ozolu ielas 
galā, tur, kur ir grants segums, un 
Biržu ielā tiks veikta dubultā virs-
mas apstrāde.

Tāpat tiek plānota dubultā virs-
mas apstrāde Slatē ceļa posmam 
no lielceļa jeb baltā krusta līdz Sla-
tes skolai.

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto

Noslēdzies mācību gads Ābeļu pamatskolā
Noslēdzies jau otrais dīvainais – CO-

VID-19  – ietekmētais mācību gads. Ābeļu 
pamatskolā mazāko klašu audzēkņi laiku pa 
laikam drīkstēja sanākt kopā uz mācībām 
savās klasēs, bet vecāko klašu skolēni lauvas 
tiesu zinību apguva attālināti. Nebija viegli 
ne bērniem, ne viņu vecākiem, ne arī skolo-
tājiem, taču, pateicoties īstenam komandas 
darbam, kopumā mācību procesā sasniegti 
labi rezultāti.

Izlaidumā tomēr kopā!

Epidemioloģiskās drošības noteikumi, kas 
nosaka pulcēšanās ierobežojumus, aizvien 
mainījās un mainījās, tāpēc gandrīz līdz pēdē-
jam brīdim nebija zināms, vai devītklasnieki 
drīkstēs savā izlaidumā vēl reizi sanākt kopā, 
lai svinīgos apstākļos saņemtu apliecības par 
pamatizglītības iegūšanu. Un – vai uz izlaidu-
mu drīkstēs nākt arī vecāki? Un tad – JĀĀĀ! 
– āra apstākļos (protams, ievērojot dažādus 
nosacījumus) viss drīkst notikt, kā iecerēts!

12. jūnijs, spītējot sinoptiķu drūmajām 
prognozēm, Ābeļos padevās, lai gan nikni vē-
jains, taču saulains un bez lietus (iespējams, 
lietu aizgainīja direktors Juris Gaigals, kurš 
debesīm zīmīgi demonstrēja savu lietussar-
gu!). Skolas priekšā pulcējās 12 no 14 šāgada 
absolventiem un viņu audzinātāja Inese Pūcī-
te, bet skvēriņā, ievērojot distancēšanās no-
teikumus, sasēda vecāki un pedagogi.

Skaidrs, ka mācības būs jāturpina. Par to, 
kur mācīties tālāk, ar absolventu klases au-
dzēkņiem jau laikus runājusi pedagoģe-kar-
jeras konsultante Dace Kalniņa-Aleksandro-
va. Taču, protams, izvēle ir katra paša rokās 
un prātā.

Sanākušos ar dziesmām priecēja mūziķe 
Evelīna Krama. Arī paši absolventi bija parū-
pējušies gan par svinīgām runām, gan mu-
zikāliem priekšnesumiem. Jēkabpils novada 
vārdā absolventus sveica novada izpilddirek-
tore Gunta Dimitrijeva.

pateicība direktoram

Paraksts: Šogad Ābeļu pamatskolu absolvē-
ja 14 izglītojamie. Vējainajā, taču saulaina-
jā dienā uz izlaidumu bija ieradušies 12 no 
viņiem. Starp citu, pieci no absolventiem 

izpelnījušies novada stipendijas par labām 
un teicamām sekmēm 2. mācību semestrī.

Novada vārdā absolventus bija ieradusies 
sveikt izpilddirektore Gunta Dimitrijeva.

Ābeļu pamatskolas direktors saņēma Iz-
glītības un zinātnes ministrijas pateicības 

rakstu par ilggadēju un sekmīgu darbu 
izglītības jomā.
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Izlaiduma pasākumā Gunta Dimitrijeva pa-
sniedza skolas direktoram Jurim Gaigalam 
Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības 
rakstu par ilggadēju un sekmīgu darbu izglī-
tības jomā.
Kā rakstīts apbalvojuma ierosinājumā, "J. 
Gaigals ir Ābeļu pamatskolas direktors kopš 
1987. gada. Viņa vadītajā izglītības iestādē 
sekmīgi norit gan bērnu ar speciālām vaja-
dzībām, gan cittautiešu integrācija skolas 
vidē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ne tikai 
zināšanu apguvei, bet arī izglītojamo psiho-
emocionālajai attīstībai un morālo vērtību 
izpratnei.
Tiek koptas un atbalstītas gan skolas, gan 
novada, gan valsts mēroga tradīcijas, (..) gan 
direktors, gan skolas personāls Jēkabpils 
novadā aktīvi iesaistās dažādu kultūras akti-
vitāšu norisēs un organizēšanā (..). Direktors 
atbalsta interešu izglītību. (..) Skola, novads 
un visa valsts tiek popularizēta arī starptau-
tiskā līmenī.
2021. gadā notikušajā akreditācijā Ābeļu pa-
matskola saņēmusi labu novērtējumu. 
Tiek veicināta skolas darbinieku pastāvīga 
profesionālā pilnveide, dažādos kursos, se-
mināros un arī individuāli apgūstot aizvien 
jaunas zināšanas. (..) Pateicoties direktora 
entuziasmam, pastāvīgi praksē tiek ievies-
tas un aprobētas jaunākās tehnoloģijas un 
digitālās informācijas aprites iespējas (MS 
TEAMS, Office 365 u.c.). Jo īpaši nozīmīgas 
šīs prasmes un tehniskais nodrošinājums 
izrādījās, sākoties attālinātajam mācību un 
darba procesam, un jāatzīmē, ka, sākoties 
COVID-19 pandēmijai, gan Ābeļu pamatsko-
las pedagogi, gan arī izglītojamie bija šādam 
darba modelim gatavi. Par attālinātā mācību 
procesa organizāciju izskanējušas galveno-
kārt pozitīvas atsauksmes. Ļoti lielā mērā par 
to jāpateicas skolas direktoram J. Gaigalam, 
kurš kopā ar savu darbinieku komandu mek-
lē un atrod optimālus risinājumus pat vissa-
režģītākajās situācijās."

paleposimies? kāpēc ne?

Par mācību rezultātiem 2. semestrī 13 Ābeļu 
pamatskolas audzēkņi saņēmuši t.s. nova-
da stipendijas par labām un teicamām sek-
mēm; no viņiem pieci ir šāgada absolventi. 
Statistikas cienītājiem: novada stipendijas 
tika piešķirtas 7.–9.  klašu audzēkņiem, ja 
viņu mācību sasniegumu vidējais vērtējums 
bijis vismaz 7,5; Ābeļu pamatskolas stipen-
diātu skaits attiecībā pret šo klašu grupas 
izglītojamo skaitu ir 27,66 %!

12 skolēni ar labiem panākumiem piedalīju-
šies dažādos folkloras un skatuves runas, kā arī 

Mazpulku konkursos. Tie bijuši gana sarežģīti 
un neierasti, jo šoreiz norisinājušies attālināti. 
Īpašs prieks par otrklasnieci D.Safonovu (skolo-
tāja – Vineta Groza), kura skatuves runas kon-
kursa valsts mēroga finālā ieguva 1.  pakāpes 
novērtējumu.

Latgales vēstniecība "Gors" sadarbībā ar ini-
ciatīvu "Latvijas Skolas soma" piedāvāja skolē-
niem noskatīties vairākas Latvijā tapušas filmas 
un piedalīties konkursā  – jāatsūta zīmējumi, 
kuros attēloti filmu varoņi. 26. maijā Ābeļu pa-
matskolas jaunāko klašu audzēkņi katrs savās 
mājās vienlaikus noskatījās režisora Edmunda 
Jansona veidoto animācijas filmu "Jēkabs, Mim-
mi un runājošie suņi". Sveicam K.R.Kreimani (5. 
klase) ar saņemto uzvarētāja balvu no "Gora"! 
Jāpiebilst, ka, kā pastāstīja "Gora" kino pasāku-
mu organizatore Violeta Kovalenoka, konkursā 
piedalījušies 25 skolas no visas Latvijas.

Priecē skolēnu atsaucība, piedaloties sko-
las nākamā gada kalendāra veidošanā. Kopš 
gada sākuma saņemti vairāki simti fotogrāfi-
ju, fotokonkursā piedalījušies 25 cilvēki (katrs 
dalībnieks līdz ar liecību saņēma tencinājuma 
rakstu). Un prieks, ka bērni nav par konkursu 
aizmirsuši arī pēc mācību gada beigšanās  – 
burvīgu fotomirkļu birums E-klases pastā tur-
pinās!

Ābeļu pamatskolas kolektīvs visiem novēl 
izbaudīt atpūtu pirms nākamā mācību darba 
cēliena un saskatīt to skaisto, kas ir mums vis-
apkārt!

V. Aleksandrovs

Ābeļu pamatskolas audzēkņi ar labiem 
panākumiem piedalījušies dažādos konkur-

sos un skatēs. Šeit – Latgales vēstniecības 
"Gors" sadarbībā ar iniciatīvu "Latvijas 

Skolas soma" rīkotā zīmējumu konkursa 
uzvarētāja K.R.Kreimaņa 
(5. klase) zīmētais sunītis.

Ābeļu pamatskolas kolektīvs pateicas Jē-
kabpils novada informācijas un sabiedrisko 
attiecību speciālistam KASPARAM SĒLIM par 
atsaucību, sadarbību un palīdzību skolai no-
zīmīgu notikumu atspoguļošanā!

Direktors J. Gaigals

tiek iegādāts aprīkojums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta 
“The development of sustainable environmen-
tal management system for risk prevention in 
Zemgale region and National park “Braslavskie 
ozera”” ENI-LLB-1-135 (“Ilgtspējīgas vides pār-
valdības sistēmas attīstība Zemgales reģiona 
dabas teritorijās un Braslavas Nacionālajā da-
bas parkā) ietvaros iegādāts aprīkojums brīv-
prātīgajiem ugunsdzēsējiem Jēkabpils novadā.

Lai mazinātu ārkārtas situāciju radītos zau-
dējumus un sekas plūdu laikā, pateicoties 
piesaistītajam finansējumam projekta “Ilgtspē-
jīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zem-
gales reģiona dabas teritorijās un Braslavas 
Nacionālajā dabas parkā” ietvaros, Jēkabpils 
novadam ir iegādāts aprīkojums brīvprātīga-

jiem ugunsdzēsējiem. 
Jēkabpils novada brīvprātīgie ugunsdzēsēji 

ir nodrošināti ar aprīkojumu, kas iepriekš nav 
bijis pieejams atbilstošā kvalitātē un skaitā. 
Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ir būtiska un 
reizēm izšķiroša nozīme ārkārtas situācijās, jo 
tie novada teritorijā ierodas pirmie. Gadījumos, 
ja nav atbilstoša aprīkojuma situācijai, var ras-
ties neatgriezeniskas sekas. Projekta ietvaros 
iegādāts ugunsdzēsēju aprīkojums (ugunsdzē-
sēju cirvji, lukturi-prožektori, šļūtene, stobrs, 

sadalītājs, pulvera ugunsdzēsības aparāti), 
ugunsdzēsēju apģērbs (zābaki, jostas, cimdi, 
ugunsdzēsēju tērpi), pirmās palīdzības aptie-
ciņas. Aprīkojuma piegādi nodrošināja uzņē-
mums SIA “ISKADA” par EUR 5 425,40

Projekta ieviešana ilgs divus gadus, un tā 
kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, tostarp 
Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 
476,17. Jēkabpils novada pašvaldības kopējais 
projekta budžets - EUR 49 913,20, no kuriem ES 
finansējums - EUR 44 921,88 , pašvaldības līdz-
finansējums – EUR 4 9 91,32.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības 
finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīga Jēkabpils novada pašvaldī-
ba un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu 
Eiropas Savienības uzskatus.

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

L.Stašule,
projektu speciāliste
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Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Sociālo iemaksu izmaiņas saim-

nieciskās darbības veicējiem - paš-
nodarbinātajiem, arī lauksaimnie-
kiem

Valsts obligātajā sociālajā ap-
drošināšanā no 1. jūlija tiek ievies-
ta minimālo iemaksu prasība. Šī 
pienākuma izpildes kārtība atšķir-
sies darba devējiem, pie kuriem 
cilvēki strādā par mazu algu, un 
pašnodarbinātajiem, kuriem ienā-
kumi mēnesī ir mazāki nekā mini-
mālā alga valstī.

Likumā ,,Par valsts sociālo ap-
drošināšanu” no 1. jūlija paredzē-
tās minimālās iemaksas ir obligāts 
maksājums, ko par katru sociāli 
apdrošināmo personu jāveic vis-
maz no valstī noteiktās minimālās 
mēneša algas. Minimālo iemaksu 
objekts ir trīs minimālās algas jeb 
1500 eiro ceturksnī. Tas attiecas arī 
uz lauksaimniekiem.

Visiem pašnodarbinātajiem:
1) ja ceturksnī kopā ienākumi 

jeb peļņa pārsniedz 1500 eiro, 
tad jāveic obligātās sociālās ie-
maksas 31,07% no izvēlētā iemak-

su objekta, kas nav mazāks par 
500 eiro mēnesī, papildus jāmaksā 
10% pensiju apdrošināšanai no 
pārējās peļņas. 

Piemēram, jūlijā peļņa ir 540 
eiro, augustā nav, septembrī - 
1000 eiro, kopā ceturksnī peļņa 
1540 eiro.

Sociālās iemaksas kā līdz šim: 
par jūliju un septembri, kuros peļ-
ņa pārsniedz 500, par katru maksā 
31.07% no 500= 155.35eiro. Pensi-
ju apdrošināšanai10% no pārējās 
peļņas: jūlijā 10% no 40=4 eiro, 
septembrī 10% no 500= 50 eiro.

2) ja ceturksnī peļņa nesa-
sniedz 1500 eiro,

pašnodarbinātajiem, kuri vien-
laicīgi nav arī darba ņēmēji, laicīgi 
VID EDS jāiesniedz apliecinājums 
(iesniegums) par prognozētajiem 
ceturkšņa ienākumiem (peļņu) no 
saimnieciskās darbības, kuri nesa-
sniegs 1500 eiro: 

- līdz 15. jūlijam – par gada trešo 
ceturksni,

- līdz 15. oktobrim – par gada 
ceturto ceturksni.

Tad pensiju apdrošināšanai ce-
turksnī jāmaksā 10% no faktiskās 
peļņas.

Piemēram, peļņa jūlijā 100 eiro, 
augustā – nav, septembrī 600 eiro. 
Kopā 700 eiro. VID ir iesniegts 
apliecinājums, ka ceturkšņa peļ-
ņa būs mazāka par 1500 eiro. Jā-
maksā 10% no 700 eiro pensiju 
apdrošināšanai jeb 70 eiro. Ja paš-
nodarbinātais nebūs iesniedzis 
iesniegumu par prognozētajiem 
ienākumiem, tad VSAA viņam 
aprēķinās obligātās minimālās ie-
maksas 10% no 1500 = 150 eiro. 
Tā kā 70 eiro ir samaksāti, vēl būs 
jāpiemaksā 150-70 = 80 eiro.

Ja VID šajā apliecinājumā kon-
statēs nepatiesas ziņas, tad jā-
maksā papildus 0.05% un + soda 
nauda.

Likuma ,,Par valsts sociālo ap-
drošināšanu’’  87. pants: ,,Ja pašno-
darbinātais nav iesniedzis Valsts 
ieņēmumu dienestam aplieci-
nājumu par nākamā ceturkšņa 
plānotajiem ienākumiem, Aģen-
tūra aprēķina minimālās obligā-

tās iemaksas, kas papildus jāveic 
pašnodarbinātajam, un līdz 2022. 
gada 20. martam paziņo par šīm 
iemaksām Valsts ieņēmumu die-
nestam.’’

3) Ja pašnodarbinātais vienlai-
kus strādā arī algotu darbu (ir dar-
ba ņēmējs), no 1. jūlija gan algu, 
gan saimnieciskās darbības peļņu, 
no kurām aprēķina sociālās iemak-
sas, skaita kopā. Ja summētais ob-
ligāto iemaksu objekts ceturksnī ir 
mazāks par 1500 eiro (mēnesī ma-
zāks kā 500), obligātās iemaksas 
no saviem līdzekļiem piemaksās 
darba devējs.

4) Pašnodarbinātā ceturkšņa 
atskaites VID jāiesniedz līdz 17. da-
tumam. Maksājumi: gan iedzīvo-
tāju ienākuma nodoklis IIN (gada 
deklarācijā), gan sociālās iemaksas 
uz vienoto kontu jāsamaksā līdz 
23. datumam.

5) Sākot ar 1. jūliju minimālās 
obligātās iemaksas neveic par:

1) notiesāto, kas tiek nodarbi-
nāts brīvības atņemšanas soda 
izciešanas laikā; 

labiekārto atpūtas vietu pie daugavas krasta dignājas pagastā

Jēkabpils novada pašvaldī-
ba, ar biedrības Lauku partne-
rība „Sēlija” 8. kārtas projek-
ta konkursa Lauku attīstības 
programma 2014.-2020. ga-
dam 19.2.pasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” finansiālo atbalstu, 
realizē projektu “Daugavas 
krasta atpūtas vietas izveide 

un labiekārtošana Jēkabpils 
novadā”, nr. 20-05-AL24-
A019.2204-000002

Projekta vispārējais mērķis 
– atbalstīt kvalitatīvu kultūras 
dzīves un atbildīgas sabiedrī-
bas attīstību Jēkabpils novada 
pašvaldībā. Projekta specifis-
kais mērķis – izveidot un lab-
iekārtot Jēkabpils novadam 
būtisku identitātes objektu 

– Daugavas krastu – Jēkabpils 
novada, Dignājas pagasta, 
Vandānu ciemā, īpašumā “Zī-
lēni”. 

Projekta rezultātā tiks izvei-
dots stāvlaukums un uzstādīti 
labiekārtojuma elementi: ve-
losipēdu novietošanas statīvi, 
laukakmens ugunskura vieta, 
galda un krēslu komplekti, at-
kritumu urnas, tualetes. Lab-
iekārtots Daugavas krasts ie-
dzīvotājiem un tā viesiem būs 
pieejams jau šajā vasarā.

Būvdarbus objektā veic SIA 
“LV ROADS”, būvuzraudzība – 

SIA “EMVA”. Projekta kopējais 
budžets ir EUR 15172,87, no ku-
rām ELFLA finansējums – EUR 
6563,05 un pašvaldības līdzfi-
nansējums – EUR 8609,82

Vairāk informācijas par Ei-
ropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietnē: http://ec.europa.eu/
agr icul ture /r ur a l - d eve l o p -
ment-2014-2020/index_lv.htm 

L.Stašule,
projektu speciāliste
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Noslēdzies iedzīvotāju ideju konkurss

No 2021. gada 1. līdz 15. jūnija 
Jēkabpils novada pašvaldība orga-
nizēja iedzīvotāju ideju konkursu 
publiskās teritorijas labiekārtoša-
nai. Kopumā tika saņemtas četras 
idejas, iedzīvotāju balsošanai tiks 
izvirzītas trīs.

Ikviens Jēkabpils novada ie-
dzīvotājs tika aicināts iesūtīt savas 
idejas Jēkabpils novada publiskās 
teritorijas labiekārtošanai. Šajā 
konkursā, atšķirībā no biznesa ide-
ju un NVO un iedzīvotāju grupu 
iniciatīvu projektu konkursa, labā-
ko projekta ideju noteiks iedzīvo-
tāji, to īstenos pašvaldība. Projekta 
idejas īstenošanai paredzētais fi-
nansējums - 3 000,00 EUR. 

Konkursā tika saņemtas četras 
idejas novada teritoriju labiekārto-
šanai (bērnu un atpūtas laukumi, 
parku labiekārtošana). Līdz 2021. 
gada 22. jūnijam projektu idejas 
izvērtēs žūrijas komisija, balsošana 
tiks organizēta Jēkabpils novada 
sociālajā kontā www.facebook.
com/JekabpilsNovads un pašval-
dības mājas lapā www.jekabpil-
snovads.lv 

Lūgums sekot līdzi informāci-
jai iepriekšminētajos informācija 
kanālos un aktīvi piedalīties bal-
sošanā!

L.Stašule,
projektu speciāliste

2) personu, kura ir sasniegusi 
vecumu, kas dod tiesības saņemt 
valsts vecuma pensiju, vai kurai ir 
piešķirta valsts vecuma pensija 
(t.sk. priekšlaicīgi); 

3) personu ar I un II grupas in-
validitāti; 

4) personu, kuras pašas vai 
laulātā algas nodokļa grāmatiņā 
ir reģistrēts bērns, kas nav sasnie-
dzis triju gadu vecumu; 

5) personu, kuras pašas vai 
laulātā algas nodokļa grāmatiņā 
ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu 
līdz 18 gadu vecumam vai līdz 
24 gadu vecumam, no kuriem 

vismaz viens ir jaunāks par sep-
tiņiem gadiem, kamēr bērns 
turpina vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu;

6) personu, kuras pašas vai 
laulātā algas nodokļa grāmatiņā 
ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, 
kas saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem ir atzīts par personu ar 
invaliditāti; 

7) personu līdz 24 gadu ve-
cumam, kura mācās vispārējās, 
profesionālās, augstākās (pilna 
laika studijās) vai speciālās izglī-
tības iestādē, izņemot laiku, kad 

attiecīgā persona ir pārtraukusi 
mācības vai studijas; 

8) personu, kuru nodarbina 
darba devējs, kas reģistrēts So-
ciālo pakalpojumu sniedzēju re-
ģistrā; 

9) personu, kura ir pakļauta 
sociālās atstumtības riskam un 
kuru nodarbina darba devējs, 
kam piešķirts sociālā uzņēmuma 
statuss; 

10) personu, kura sniedz valsts 
finansētu pavadoņa (bērnam līdz 
18 gadu vecumam) vai asistenta 
pakalpojumu vai pašvaldības fi-
nansētu aprūpes pakalpojumu 

bērnam līdz 18 gadu vecumam, 
vai Eiropas Savienības politiku 
instrumentu projekta ietvaros 
finansētu aprūpes pakalpojumu 
bērnam līdz 18 gadu vecumam; 

11) laiku, kurā pašnodarbinā-
tajam ir pārtraukta saimnieciskā 
darbība; 

12) sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokļa maksātāju, 
iekšzemes darba ņēmēju pie 
darba devēja ārvalstnieka un ār-
valstu darba ņēmēju pie darba 
devēja ārvalstnieka.

Informāciju apkopoja K.Sēlis

zasas vidusskolas skolēnu 
piedalīšanās vizuālās mākslas 
konkursos

Lai gan gads bija grūts un sa-
režģīts sakarā ar attālināto mā-
cīšanos, skolas mākslinieki labi 
pastrādāja. Plūcām laurus Sat-
versmes tiesas konkursā, kurā ar 
saviem darbiem piedalījās Raivo 
M., Sindija M. un Mārcis G. 

Tāpat labi startējām arī starp-
novadu konkursā “Vasaras pļa-
vas stāsts”, kurš tika organizēts 
5. un 6. klašu skolēniem. Kon-
kursā piedalījās Mārtiņš G. un 
Alekss M. no 5. klases, Sindija M. 
un Endija A. no 6. klases. Mārtiņš 
un Endija ieguva 1. vietu, Alekss 
- atzinību un Sindija - simpātiju 
balvu. Skolēnu darbi šobrīd rotā 
Jēkabpils novada pārvaldes ves-
tibilu un priecē skatītājus. 

Piedalījāmies vēl vienā kon-
kursā, kuru rīkoja fonds “Sibīrijas 
bērni”. Konkursam tika nosūtī-
ti Mārča G., Nika Daniela B. un 
Baibas B. darbi. Diemžēl vietas 
neguvām, jo konkursā bija ļoti 
daudz dalībnieku. Bet tas ne-
kas, - skolēni, veidojot darbus, 
vairāk papētīja Latvijas vēstures 

drūmākās lappuses un centās iz-
tēloties, kā bijis toreiz – izvešanu 
laikā. 

Saku milzīgu paldies visiem 
maniem zīmētājiem par at-
saucību, par ilgajām stundām 
individuālajās nodarbībās un 
iegūtajiem rezultātiem. Lai jums 
visiem krāsaina un iespaidiem 
bagāta vasara!

Vizuālās mākslas skolotāja 
I.Kalniškāne,

skolas arhīva foto

No 25. marta līdz 30. aprīlim 
norisinājās Jēkabpils, Krust-
pils, Viesītes, Aknīstes un Sa-
las novadu izglītības iestāžu 
atklātā vizuālās mākslas kon-
kurss “Vasaras pļavas stāsts”. 
Ar konkursa darbiem šobrīd var 
iepazīties Jēkabpils novada ad-
ministrācijas telpās Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī.

Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde
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Skolēni un skolotāji zasas vidusskolā izmanto 
moderno tehnoloģiju iespējas
priekšmetu skolotāju sadarbība 
datorikas un dabaszinību mācību 
satura īstenošanai 4. klasē 

Arī maijā, plānojot 4. klases attālināto 
mācību procesu, skolotāji neiztika bez sa-
darbības. Šoreiz, apvienojot datorikas un 
dabas zinību priekšmetos apgūto, vizuālās 
programmēšanas vidē Scratch tapa animē-
ti stāsti par Saules sistēmu. Skolēni darbus 
pildīja ar lielu interesi un aizrautību. Tika 
lauzīta galva gan par to, kā, izmantojot da-
žādus programmas blokus, animācijā attē-
lot kustību, sarunu un citus vizuālus/audio 
efektus, gan kā interesantā sižetā atspogu-

ļot informāciju par Saules sistēmu. Dažus 
no skolēnu darbiem iespējams noskatīties: 
https://ej.uz/Saules_sistema_4kl . Tā kā pēc 
paveiktā gandarījums ir gan skolēniem un 
gan skolotājiem, sadarbības rezultātā iz-
veidoto mācību materiālu esam pieteikuši 
Skola 2030 konferencei "Labās prakses stasti 
tehnoloģiju iesaistei mācību procesā".

 
5. klases skolēni ar savu Atmiņu 
spēli iegūst balvu

Šis bija īpašs mācību gads, tāpēc aprīļa 
mēnesī Drossinternets.lv izsludināja kon-
kursu, kurā aicināja 5. - 9. klases skolēnus 
pasmaidīt un kopā ar klasesbiedriem iemū-
žināt spilgtākās sajūtas, simbolus, priekšme-
tus un notikumus fotogrāfijās, pēc tam tās 
apkopojot un izveidojot pašiem savas klases 

tiešsaistes atmiņas spēli "Mēs 2020/2021". 
Savas atmiņas spēles gatavoja Zasas vi-

dusskolas 5. - 11. klases skolēni, taču pava-
sara nogurums un nebeidzamās attālinātās 
mācības darīja savu, tāpēc bija ļoti grūti iz-
pildīt konkursa nosacījumu - “paskatīties ar 
smaidu”. Kopā ar audzinātāju I. Bartuseviču 
radās ideja fotogrāfijās iemūžināt 5. klases 
āra nodarbību dienu, jo tas bija priecīgs un 
ļoti gaidīts notikums gan skolēniem, gan 
skolotājiem. Bildes pēc tam noformējot un 
papildinot ar skolēnu teiktiem atslēgvār-
diem no āra nodarbības un šī mācību gada, 
tika izveidota un konkursam pieteikta 5. kla-
ses tiešsaistes atmiņas spēle “Kopā jautrāk!”. 

Drossinternets.lv konkursā "Mēs 
2020/2021” kopā tika iesniegtas 62 intere-
santas, emocijām un atmiņām bagātas tieš-
saistes spēles. Zasas vidusskolas 5. klase bija 
to 11 dalībnieku vidū, kuras ieguva balvu - 
dāvanu karti 50 Eur vērtībā. 

Organizatori raksta: “Redzam, ka šis mā-
cību gads ļāvis izbaudīt plašu emociju gam-
mu, tāpēc īpaši priecājamies par jūsu spēju 
uzsvērt un atmiņās saglabāt tieši priecīgos 
mirkļus.” 

Ja vēlaties paskatīties, kā 5. klasei gāja 
āra nodarbību dienā un izspēlēt spēli “Kopā 
jautrāk!”: https://ej.uz/kopa_jautrak5kl

B.Bite,
Datorikas skolotāja Zasas vidusskolā

Jūlijā sāksies aizraujošs pasākumu 
cikls “Nākamā pietura zemgale”

Zemgales iedzī-
votāji un reģiona 
viesi aicināti pieda-
līties tūrisma akcijā 
jeb piesātinātā pasā-
kumu ciklā “Nākamā 
pietura Zemgale”, 
kura bagātīgajā pie-
dāvājumā ikviens 

atradīs ko aizraujošu. Katru nedēļas nogali 
no jūlija līdz pat septembrim Zemgales un 
Sēlijas amatnieki, mājražotāji, saimniecības, 
ražotnes, pilis, muižas un citi tūrisma pakal-
pojuma sniedzēji saviem apmeklētājiem būs 
sarūpējuši īpašu programmu.

Pasākumu ciklā “Nākamā pietura Zemga-
le” aicināti piedalīties kā individuāli ceļotāji, 
tā arī ģimenes ar bērniem - ikviens varēs 
apgūt ko jaunu, smelties jaunas idejas, gar-
šas, piedzīvojumus un pieredzes. Interesenti 
aicināti nelaist garām iespēju paviesoties arī 
pie tādiem tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem, kuri ikdienā nav pieejami individuāliem 
ceļotājiem, jo nedēļas nogalēs apmeklētā-
jiem durvis vērs dažnedažādi pakalpojumu 
sniedzēji un apskatīšanas vērti objekti, ļaujot 
ne tikai vietas iepazīt, bet arī darboties prak-

tiski. Šī ir lieliska izdevība iepazīt Zemgales 
tradīcijas, amatu prasmes, arī saimniekus, 
turklāt aizraujoši pavadīt laiku un jēgpilni 
atpūsties Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Aizkr-
aukles un Jēkabpils apkārtnē.

Jau jūnija izskaņā būs iespēja iepazīties ar 
akcijas “Nākamā pietura Zemgale” piedāvā-
jumu, izplānot nedēļas nogales programmu 
un rezervēt apmeklējumus sev interesējošās 
vietās. Viesošanās laikā apmeklētāji aicināti 
ievērot epidemioloģiskās drošības prasības 
un atbildīgo personu norādījumus. 

Ieplāno savu nākamo pieturu Zemgalē!

Zemgales plānošanas reģions

Atjaunota feldšerpunktu 
darbība Dignājā un 
Dunavā

Sakarā ar no Nacionālā veselības dienesta 
2021. gada 24. maijā saņemto dokumentu 
par ģimenes ārsta J.Jermaka prakses darbī-
bu, Jēkabpils novada dome 27. maija sēdē 
nolēma atjaunot Dignājas pagasta (“Kame-
nes”, Vandāni) un Dunavas pagasta (“Duna-
vas skola”, Dunava) feldšerpunktu darbību 
ar 2021. gada 1. jūniju, izveidojot pastarpi-
nātas pārvaldes iestādes un apstiprinot feld-
šerpunktu nolikumus.

Feldšerpunktus vada sertificēts ārsta pa-
līgs (feldšeris) - Ināra Jaudzema, mob. tel. 
29481625, e-pasts:  feldserpunkts@jekabpil-
snovads.lv  .

Jēkabpils novada pašvaldība
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Vasarā Dunavas aptieka zāles izsniegs 
ceturtdienās pēc iepriekšēja pieteikuma pa 
tālr. 65233240. Pasūtījumus iespējams pie-
teikt no pirmdienas līdz trešdienai, no plkst. 
10.00 līdz 15.00. Sīkāka informācija pie aptie-
kāres.

Jēkabpils novada pašvaldība

zāļu izsniegšana 
dunavā notiks 
pēc iepriekšēja 
pieraksta

Izglītības darbinieki Jēkabpils 
novadā saņem Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības rakstus

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzi-
nības rakstiem Jēkabpils novadā apbalvoti:

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes va-
dītāja Anda Ķiploka – par priekšzīmīgu paš-
atdevi pienākumu veikšanā un iedvesmojo-
šu sadarbību ar kolēģiem,

Zasas vidusskolas skolotāja Madara Nag-
le-Galdiņa – par profesionālu, radošu un 

kvalitatīvu pedagoģisko darbu.
Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicī-

bas rakstu saņēma Ābeļu pamatskolas direk-
tors Juris Gaigals – par ilggadēju un sekmīgu 
darbu izglītības jomā.

Sveicam!

Jēkabpils novada pašvaldība

Piešķirts papildus 
finansējums Zasas 
vidusskolai

Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 
17. maijā saņēma Zasas vidusskolas direkto-
res A.Pores iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
finansējumu zibensaizsardzības sistēmas ie-
rīkošanai Zasas vidusskolas sporta zāles ēkai. 
Prognozētās būvdarbu izmaksas ir 5000 EUR. 
Atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām 
sporta zāles drošai ekspluatācijai nepiecie-
šams uzstādīt zibensnovedējus, kas nav izda-
rīts pēc 2020. gadā veiktās sporta zāles jumta 
nomaiņas. Tāpat Zasas vidusskolas direktore 
lūdza rast iespēju piešķirt līdzekļus sekojošu 
digitālo tehnoloģiju iegādei mūsdienīga mā-
cību procesa nodrošināšanai Zasas vidussko-
lā:

1) interaktīvu, programmējamu robotu 
sākumskolas skolēniem “VEX 123 klases kom-
plekts”;

2) VEX GO konstruktoru, kas māca STEM 
(datorika, matemātika, inženierzinības) pa-
matus pamatskolā;

3) TTS Bee-Bot 6 Robotu un uzlādes staci-
jas komplektu programmēšanas pamatu ap-
guvei sākumskolā.  

Aprīkojums nepieciešams jaunā valsts pa-
matizglītības un vidējās izglītības standarta 
ieviešanai, kas nosaka skolēnam sasniedza-
mos rezultātus tehnoloģiju jomā, beidzot 3., 
6. un 9. klasi. Visu komplektu aptuvenās iz-
maksas kopā sastāda 1500 EUR bez PVN 21 %.

Jēkabpils novada dome 27. maija sēdē no-
lēma piešķirt prasīto finansējumu.

Jēkabpils novada pašvaldība

piedalies vasaras ceļošanas 
akcijā “baltu ceļš”

Sākot ar 7. jūniju, visas vasaras garumā 
līdz pat 22. septembrim Kurzemes un Zem-
gales plānošanas reģioni organizē ceļošanas 
akciju tūrisma maršrutā “Baltu ceļš”. Dalība 
akcijā ir pavisam vienkārša: Dodies uz kādu 
no “Baltu ceļa” objektiem, uzņem foto un 
dalies ar to savā Facebook vai Instagram 
profilā, pievienojot tēmturus: #BALTUCEĻŠ 
un attiecīgā maršruta loka tēmturi: #KURŠI-
RULLĒ (kuršu loks Kurzemē), #VARENIEZEM-
GAĻI (zemgaļu loks Zemgalē), #VIEDIESĒĻI 
(sēļu loks Sēlijā), #ŽEMAIŠI (Lietuvā), #AUKŠ-
TAIŠI (Lietuvā).

Balvās – autentiskas kuršu rotas no “Bal-
tu rotām” un praktiski zemgaļu amatnieku 
darinājumi! Balvas tiks piešķirtas katru ne-
dēļu, un to ieguvējus izziņos Kurzemes un 
Zemgales plānošanas reģionu Facebook un 
Instagram profilos un mājaslapās.

Detalizētu informāciju par akciju, “Baltu 
ceļa” maršrutu un tajā esošajiem tūrisma ob-
jektiem skati www.zemgale.lv vai mājaslapā 

www.baltucels.lv.

Publikācija sagatavota Interreg V-A Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI-447 “Starp-
tautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” 
atpazīstamības veicināšana”/ Exploring Balts 
and Promoting Awareness of the International 
Cultural Route “Balts̀  Road”/ Explore Balts ie-
tvaros. 

Projekta kopējais finansējums ir 869 689,02 
eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 
739 235,65 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības 
finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu 
pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas re-
ģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspogu-
ļotu Eiropas Savienības uzskatus.

S.Kauranena,
Zemgales plānošanas reģiona projektu 

asistente/tūrisma eksperte
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Dzīvs skarbums ir tādai 
stundai
Ka cilvēks un ziedi mirst 
(J.Silazars)

Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā aprīļa mēnesī sastādīti 
7 miršanas reģistri (4 novada 
iedzīvotāji):

Alberts Kuklis
15.05.1932.-05.05.2021.

Velga Kaminska
30.07.1946.-13.05.2021.

Lucija Rusiņa
23.10.1937.-20.05.2021.

Velta Vilmaniete
23.06.1926.-26.05.2021.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību piederīgajiem!

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/

Varavīksne košās krāsās 
Šodien katrā sirdī mīt, 

Jo pie mums Tu atnākusi 
Esi, mazā dvēselīt!

Maija mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti 3 jaundzi-
mušie – divas meitenītes 
un viens puisis.

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

audzinot!

Luterāņu draudzes kapusvētki 
Jēkabpils novadā:
26. jūnijs
Nagļu kapos - plkst. 14.00
Ābeļu kapos - plkst. 15.30

24. jūlijs
Meņķa kapos – plkst. 11.00
Slīterānu kapos – plkst. 12.30
Dignājas kapos – plkst. 14.00
Dūņenieku kapos – plkst. 15.30

25. jūlijs
Līču kapos – plkst. 11.00

Daugavas kapos – plkst. 12.30

31. jūlijs
Bērzu kapos – plkst. 11.00
Ļūcānu kapos – plkst. 12.30
Leimaņu kapos – plkst. 14.30

1. augusts
Zasas kapos – plkst. 11.00
Staģu kapos – plkst. 12.30

Izstāde “Mūsu Jēkabpils novads”
No 10. jūnija Jēkabpils nova-

da Sēlijas prasmju muzejs atsāk 
apmeklētāju uzņemšanu ar jau-
nu izstādi!

Gada pirmajā ceturksnī ai-
cinājām novada iedzīvotājus 
dalīties ar dzeju, atziņām, foto-
attēliem u.c. vērtībām par savu 
pagastu un Jēkabpils novadu, lai 
pirms teritoriālās reformas kopī-
gi atskatītos uz 12 gados piedzī-
voto. No apkopotajiem materiā-
liem tapusi jauna izstāde, kuras 
lielāko daļu veido fotoattēli- at-
miņu liecības – par Jēkabpils no-
vada septiņiem pagastiem.

Izstāde būs apskatāma līdz šī 
gada 31. jūlijam.

*Izstāde apskatāma, ievērojot 
valstī noteiktos epidemioloģis-
kos ierobežojumus.

Muzeju drīkst apmeklēt in-
dividuāli vai kopā ar vienā māj-
saimniecībā dzīvojošajiem, lie-
tojot mutes un deguna aizsegu.

E. Urbāne,
Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzeja vadītāja

“mazā ziņģe” 
rubeņos 

notiks jūlijā

kapu svētki rubeņu kapos
26. jūnijā plkst. 15.00 aizlū-

gums par mirušajiem ar svēto 
misi Rubeņu kapos.

Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīcas 

draudzes vecākais I. Zemlickis

23. jūlijā Rubenes brīvdabas 
estrādē notiks tradicionālais 
mūzikas festivāls “Mazā ziņ-
ģe 2021”. Koncertā piedalīsies 
mūziķi un grupas no dažādiem 
Latvijas novadiem: Juris Ostrov-
skis, Viktors Tilčiks, duets “Pap-
rika”, muzikālā apvienība “Pieci 
Jāņi”, grupa “Vietu nav” un citi.

Īpašie viesi - grupa “Zelta 
kniede”. Koncertu vadīs aktie-
ris Kristiāns Kareļins un Māris 
Skrodis.

Sekojiet tālākai informācijai!

I.Tomāne, 
Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 
metodiskajā darbā


