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aicinām pieteikt 
Jēkabpils novada 
iedzīvotājus 
apbalvošanai

Jēkabpils no-
vada pašvaldība 
aicina līdz 2016. 
gada 21. oktobrim 
(ieskaitot) iesniegt 
Jēkabpils novada 
kandidātu apraks-
tus apbalvošanai 
2016. gada 18. no-
vembra svētkos.

Apbalvojumi tiek piešķirti nomi-
nācijās – Skolotājs, Jaunietis, Aktīvākais 
pensionārs, Pašvaldības un valsts iestāžu 
darbinieks, Sabiedriskais darbinieks, Uz-
ņēmējs, Jubilārs, Ģimene.

Lūgums aprakstus iesniegt pēc ie-
spējas precīzākus, konkrēti norādot ap-
balvojumam pieteiktās personas sasnie-
gumus, kā arī motivāciju, kādēļ tieši šī 
persona apbalvojama 2016. gada Valsts 
svētkos. Veidojot aprakstu, lūgums pie-
turēties pie apbalvošanas nolikuma. Ar to 
var iepazīties novada mājaslapā.

Pieteikumi iesniedzami Jēkabpils 
novada pašvaldības administrācijā Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpilī.

K. Sēlis

ar lmt atbalstu izveidota atpūtas 
vieta jauniešiem sudrabkalnā

24. septembrī Jē-
kabpils novada Sud-
rabkalnā, kādreizējā 
Sudrabkalna muižas 
dārzā, jauniešu iniciatī-
vas rezultātā tika atklā-
ta jauna, labiekārtota 
un sakopta atpūtas 
vieta. Pateicoties „Lat-
vijas Mobilā Telefona” 
(LMT) projektu kon-
kursa „LMT Latvijai’’ 
piešķirtajam finansēju-
mam, tika realizēts jau-
niešu projekts „Sudrab-
kalnam jāatdzīvojas”. 

Svinīgajā atklāša-

nā klātienē piedalījās ieceres realizētāji, pro-
jekta vadītāja Klinta Miežāne, LMT Biznesa 
klientu centra „Jēkabpils” pārstāve Lidija Jan-
sone, Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis 
Subatiņš un Dunavas pagasta pārvaldes va-
dītājs Andris Baltaruņķis. Stāstījumā par Sud-
rabkalna vēsturi dalījās Inta Stroža un Pēteris 
Ķiploks. Pēc oficiālajām runām atpūtas vietas 
atklāšanu ar dziesmām ieskandināja folklo-
ras kopa „Dignojīši”, klātesošie tika cienāti ar 
karstu tēju un pīrādziņiem.

Projekta vadītāja Klinta Miežāne: „Mums 
pašiem, Sudrabkalna iedzīvotājiem, ir vislie-
lākais prieks, ka viss iecerētais ir izdevies, un 
mērķis ir sasniegts. Arī apkārtējiem ir prieks, 
ka šī vieta atguvusi dzīvību, tā ir labiekārtota 
un atjaunota. Paldies visiem, kuri atbalstīja 
un palīdzēja idejas realizācijā!”

„Prieks par aktīviem jauniešiem, kuri 
Projekta vadītāja Klinta Miežāne.

LMT Biznesa klientu 
centra „Jēkabpils” 

pārstāve Lidija Jansone.
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domājuši un darījuši, lai vēsturiskā un skaistā 
vietā palīdzētu atdzimt muižas dārzam, aici-
not līdzcilvēkus vairāk novērtēt apkārt esošo 
skaistumu. „LMT Latvijai” ietvaros Jēkabpils 
novads šogad kļuvis jau par trīs aktīvās at-
pūtas vietām bagātāks,” uzsver LMT Biznesa 
klientu centra „Jēkabpils” pārstāve Lidija Jan-
sone.

Klātienē bija arī jaunatnes lietu speciā-
liste Jurgita Bareika, kura mudināja Klintu 
piedalīties konkursā: „Klinta ir paveikusi lielis-
ku darbu. Pirmkārt, sasniedzot izvirzīto mēr-
ķi, otrkārt, pierādot sevi kā līderi, ko apliecina 
pašiniciatīva, neatlaidība un aktivitāšu orga-
nizēšana projekta ietvaros, kā, piemēram, 
sakopšanas talku organizēšana un sirsnīgā 
projekta atklāšana. Paldies Klintai un viņas 
ģimenei, jauniešiem, kā arī ikvienam, kurš 
aktīvi iesaistījās projekta realizēšanā!”

Kopš pavasara Sudrabkalna muižas 
dārzs ir piedzīvojis pārvērtības. Sadarbojo-
ties ar būvfirmu ,,Meistars M’’ un jauniešu at-
balstu, tur ir tapusi atpūtas vieta un uzstādīta 
lapene. Atpūtas vieta ir pieejama visiem no-
vada iedzīvotājiem un ikvienam, kam vien ir 
vēlēšanās šo vietu apskatīt un baudīt atpūtu 
brīvā dabā.

„Sudrabkalnam jāatdzīvojas” ir jau tre-
šais realizētais projekts no pieciem uzvarēju-
šajiem LMT konkursa „LMT Latvijai” ietvaros 
Jēkabpils novadā. Projektu konkursā Jēkab-
pils novada iedzīvotāji bija iesnieguši 19 pro-
jektu idejas, no kurām iedzīvotāju balsošanai 
otrajā kārtā tika izvirzītas 16.

Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu.

K. Sēlis

Sestdien, 17. septembrī, Eiropas sporta 
nedēļas ietvaros, pie Dignājas pamatskolas 
tika atklāta aktīvās atpūtas taka. Ieceri iz-
devies īstenot, pateicoties  „Latvijas Mobilā 
Telefona” (LMT) projektu konkursa „LMT Lat-
vijai” un Jēkabpils novada pašvaldības pie-
šķirtajam finansējumam.

Takas atklāšanas pasākums „Sportiskā 
ģimenes diena aktīvās atpūtas takā” tika or-
ganizēts sadarbībā ar pašvaldību. Svinīgajā 
atklāšanā klātienē piedalījās ieceres realizē-
tāji, biedrības „Cirkuži” pārstāvji Gita Namiņa 
un Dzidra Nartiša, LMT Biznesa klientu centra 
„Jēkabpils” pārstāvis Valts Vaļuks, Dignājas 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška, 
Dignājas pamatskolas direktore Anda Ķip-
loka, Jēkabpils novada sporta koordinatore 
Baiba Čākure, skolēni un vietējie iedzīvotāji. 

Pēc svinīgās daļas klātesošajiem bija ie-
spēja izmēģināt jaunatklāto taku, iesaistoties 
dažādās sportiskās aktivitātēs. Aktīvākie da-
lībnieki saņēma balvas. Pasākumam noslē-

dzoties, spēkus atgūt palīdzēja garšīgas un 
veselīgas zāļu tējas.

„Esam gandarīti, ka prieks par aktīvo at-
pūtas taku ir ne tikai bērniem un jauniešiem, 
bet arī viņu vecākiem, kuri labprāt izmēģina 
savus spēkus arī takas šķēršļu elementu pār-
varēšanā. Paldies visiem, kuri atbalstīja un 
palīdzēja ieceres realizācijā,” pateicas projek-
ta vadītāja, biedrības „Cirkuži” pārstāve Dzid-
ra Nartiša.

Savukārt LMT Biznesa klientu centra „Jē-
kabpils” pārstāvis Valts Vaļuks uzsvēra: „Man 
kā novadniekam prieks par paveikto novada 
attīstībai un iespēju vienam no pirmajiem iz-
mēģināt jaunatklāto taku. Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem tagad ir par vēl vienu aktīvās 
atpūtas vietu vairāk. Paldies par entuziasmu, 
domām un darbiem, lai novadniekus pie-
vērstuveselīgam dzīvesveidam un sportis-
kām nodarbēm svaigā gaisā!”

Taka sākas pie sporta laukuma ar pēdu 
masējošo „baskāju” posmu, kas izveidots no 
dažādiem dabas materiāliem, bet blakus var 
iepazīt tējas augus. Pēc tiltiņa pāri strauti-
ņam sākas veiklības, izveicības un līdzsvara 
izjūtu pārbaude, pārvarot 5 šķēršļu elemen-
tus. Lielākais izaicinājums ir „mazais meža 
kaķis” takas noslēgumā, kas izveidots skolas 
parka teritorijā.

„Aktīvās atpūtas takas izveidošana pie 
Dignājas pamatskolas”, kas saņēma 1934,00 
eiro finansējumu, ir otrais realizētais projekts 
no pieciem uzvarējušajiem LMT konkursa 
„LMT Latvijai” ietvaros Jēkabpils novadā. Pro-
jektu konkursā Jēkabpils novada iedzīvotāji 
bija iesnieguši 19 projektu idejas, no kurām 
iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā tika izvir-
zītas 16.

Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu.

K. Sēlis
Autora foto

Klātesošos uzrunā novada pašvaldības 
izpilddirektors Jānis Subatiņš.

Baskāju taka „Cirkuži".

Turpinājums no 1. lpp.
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PALDIES, atbalstītājiem!
Biedrībā „Cirkuži” varētu teikt – noslē-

gusies “Labo darbu vasara”, jo no jūnija līdz 
septembrim, kopīgi ar palīgiem, darbojāmies 
takas izveidošanā pie Dignājas pamatskolas. 
Sestdien, 17. septembrī, Eiropas sporta nedē-
ļas ietvaros, pie Dignājas pamatskolas notika 
projekta  „Aktīvās atpūtas takas izveidošana 
pie Dignājas pamatskolas” noslēguma pasā-
kums „Sportiskā ģimenes diena aktīvās atpū-
tas takā”. Ieceri izdevies īstenot, pateicoties  
„Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu kon-
kursa  „LMT Latvijai” un Jēkabpils novada paš-
valdības piešķirtajam finansējumam.

Taču bez čaklajiem palīgiem tas nebūtu 
izdevies. Tāpēc biedrība „Cirkuži” saka lielo 

PALDIES visiem, kas iesaistījās takas izveidoša-
nā un mūs atbalstīja arī balsojot par projektu.

Pie sajūtu posma izveidošanas palīdzēja 
puiši Sandis Bružuks, Mārtiņš Jurgevičs, Gatis 
un Arvis Mašinski, čiekurus salasīt palīdzēja 
skolas bērni, Olga Voičonoka, Lolita Pastore, 
Karīna Raginska, Krists Karasevs, Katrīna Grīga.

Vieglākais darbiņš bija „Mazā meža kaķa” 
ierīkošana, jo to paveica divi jauni puiši no 
SIA „AR Krauja”. 3 šķēršļu elementus un tiltiņu 
izgatavoja mūsu novada amatnieks no Zasas 
pagasta – Ojārs Ģeidāns.

Visvairāk palīgu mums bija pie “Tējas na-
miņa” izveidošanas – Viesturs Mikulāns, Aivars 
Dimitrijevs, Andris Upenieks, Ingus Stūrmanis, 

Oskars Jaudzems, Lauris Baumanis, Ginta Na-
miņa, Janīna Bružuka, Lidija Raginska, Solvita 
un Toms Jurgeviči, Jacinta Jemeļjanova, Ingrī-
da Pavlovska.

Pie galdu skrūvēšanas labi noderēja Beti-
jas Daģes mazie pirkstiņi.

Tējas maisiņus mums palīdzēja sašūt 
Dzintra Bokāne.

Ar materiālu piegādi izpalīdzēja Jānis Ra-
ginskis, Ingus Stūrmanis un Jānis Raubiška.

Īpašs paldies par cienasta sagādāšanu Li-
dijai Raginskai un Maijai Paeglei.

Sakām PALDIES un ceram arī turpmāk ko-
pīgi paveikt daudz labu darbu!

Biedrības  „CIRKUŽI" meitenes 
Inga, Gita un Dzidra

Jēkabpils novada domes 
augusta sēdē skatītie jautājumi
•	 Par Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 

un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un 
degradēto teritoriju izmantošanas iespēju iz-
vērtējumu.

•	 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 
26.05.2016. lēmumā Nr. 131. 

•	 Par atļauju gatavot dokumentāciju pašvaldī-
bas ceļu nodošanai apsaimniekošanā AS ,,Lat-
vijas valsts mežiem”.

•	 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
•	 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Veldres” 

- 14, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda.

•	 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Veldres” 
- 5, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils no-
vadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldī-
bas vārda.

•	 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Veldres” 
– 13, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda.

•	 Par atkārtotu dzīvokļu īpašumu ,,Sēklu Iecir-
knis” dzīvokļu Nr. 1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jē-
kabpils novadā, pārdošanu izsolē.

•	 Par atkārtotu meža cirsmu 11 (vienpadsmit) 

nogabalu nekustamajos īpašumos ,,Banderi”, 
,,Lakstīgalas”, ,,Lācīši”, Dignājas pagastā, Jēkab-
pils novadā, pārdošanu izsolē.

•	 Par projekta ,,Development education acti-
vities in Jekabpils local municipality through 
communication’ (Attīstības izglītības pasāku-
mu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā 
caur komunikāciju) izstrādi un iesniegšanu  
Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā 
grantu projektu konkursā ,,Vietējās pašvaldī-
bas – attīstības izglītības un sabiedrības izprat-
nes veicinātājas” (,,LADDER – Local Authorities 
as Drivers for Development Education and 
Raising awareness”) .

•	 Par projekta ,,Sēlijas kultūrvēsturiskā mantoju-
ma ceļš” izstrādi un iesniegšanu.

•	 Par finansējuma piešķiršanu Dignājas pirms-
skolas ēkas lievenim.

•	 Par līdzekļu piešķiršanu Kaldabruņas Evaņģē-
liski luteriskai draudzei.

•	 Par brīvpusdienu, brokastu un launaga pie-
šķiršanu skolēniem no 01.09.2016.

•	 Par komunālo pakalpojumu maksas pārskatī-
šanu G. Zineres ģimenes ārsta praksei. 

•	 Par materiālo ieguldījumu Sila ielā 2-11, Zasas 
pagastā, kompensēšanu.

•	 Par darbadienas pārcelšanu 2017. gadā.
•	 Par nekustamā īpašuma – ,,Silastrazdi”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 
005 0073, atsavināšanu.

•	 Par Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstip-
rināšanu.

•	 Par direktora vietnieka štata vienības iedalī-
šanu Zasas vidusskolā.

•	 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu 
uz 1 audzēkni apstiprināšanu euro.

•	 Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 ,,Par grozī-
jumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2015 
,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” apstiprināšanu.

•	 Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 “Sociālo 

•	 Par nekustamā īpašuma ,,Oši”, Rubenes pagas-
tā, Jēkabpils novadā atzīšanu par bezmanti-
nieku mantu.

•	 Par kārtību valsts budžeta mērķdotācijas pe-
dagogu darba samaksas sadalei Jēkabpils no-
vada vispārējās izglītības iestādēs. 

•	 Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 ,,Par gro-
zījumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2015 
,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jē-
kabpils novadā”” apstiprināšanu.

•	 Par kompensācijas izmaksu audžuģimenēm.
•	 Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 ,,Sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtī-
ba Jēkabpils novadā” apstiprināšanu.

•	 Par saistošo noteikumu Nr. 8/2016 ,,Par gro-
zījumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 
,,Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novadā”” apstiprināšanu.

•	 Par Jēkabpils novada muzeja koncepciju.
•	 Par Administratīvās komisijas sastāvu.
•	 Par nekustamā īpašuma ,,Vārpas” – 9, Vandā-

nos, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, at-
savināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 

•	 Par nekustamā īpašuma ,,Veldres”– 8, Vandā-
nos, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā atsa-
vināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. 

•	 Par finansējuma pārcelšanu Leimaņu tautas 
nama remontam.

•	 Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Viteb-
skas apgabala Šarkovščinas rajonu izmantoša-
nas iespēju.

septembra sēdē skatītie jautājumi 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kār-
tība Jēkabpils novadā” apstiprināšanu.

•	 Par saistošo noteikumu Nr. 8/2016 ,,Par grozī-
jumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 
,,Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novadā”” apstiprināšanu.

•	 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
•	 Par Dunavas līnijdeju kolektīva ,,Maybe” ie-

sniegumu.
•	 Par īres tiesību piešķiršanu (A.P.).
•	 Par īres tiesību piešķiršanu (A.B.).
•	 Par īres tiesību piešķiršanu (I.D.).
•	 Par īres tiesību piešķiršanu (D.L.).
•	 Par nekustamā īpašuma – ,,Miglas”, Ābeļu 

pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 
003 0348, atsavināšanu.

•	 Par ēku īpašuma pievienošanu nekustama-
jam īpašumam (,,Veldres”, Vandāni, Dignājas 
pagasts, Jēkabpils novads).

•	 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldaunes 
iela 5-2, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda.

•	 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
(„Skaistkalni” Dunavas pag. Jēkabpils nov., 
kadastra nr. 5654 004 0208).

•	 Par ,,Jēkabpils novada attīstības program-
mas 2012. – 2018. gadam” aktualizētā Inves-
tīciju plāna apstiprināšanu.

•	 Par 2017. gada budžeta prioritātēm. 
•	 Par atvaļinājuma piešķiršanu Domes priekš-

sēdētājam.

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

K. Sēlis
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uzsākta sadarbība ar šarkovščinas rajona 
izpildkomiteju baltkrievijā

No 19. līdz 20. augustam Šarkovščinas 
rajonā, Baltkrievijā darba vizītē uzturējās Jē-
kabpils novada pašvaldības delegācija ar mēr-
ķi parakstīt sadarbības līgumu un strādāt pie 
kopīgām projektu idejām.

Jēkabpils novada pašvaldību pārstāvēja 
domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags, 
kurš bija arī delegācijas vadītājs, izpilddirekors 
Jānis Subatiņš un projektu speciāliste Gunta 
Dimitrijeva.

19. augustā Šarkovščinā tika parakstīts 
sadarbības līgums starp Jēkabpils novada un 
Šarkovščinas pašvaldībām un pārrunātas ie-
spējas kopīgu projektu iesniegšanai Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmā. Pēcpusdienā delegācija tika iepa-
zīstināta ar vairākiem Šarkovšči-
nas rajona ciemiem, skolām un 
veselības iestādēm. 20. augustā 
notika ikgadējie ābolu ražas 
svētki – Ābolu festivāls., kura 
ietvaros amatnieki tirgoja savu 
produkciju, uzstājās vietējie un 
viesu pašdarbības kolektīvi. Kā 
uzsvēra vietējie, šogad bijusi 
īpaši laba ābolu raža. Jēkabpils 
novadu šajos svētkos pārstāvē-
ja dejotāji no vidējās paaudzes 
deju kolektīvi „Deldze” un „Solis”, 
rādot mūsu tautas dejas. Publika 
mūsu dejotāju priekšnesumus 
uztvēra ļoti silti, jo viņiem šādu deju kolektīvu 
īsti nav, vairāk darbojas tieši folkloras kopas. 
Skatītājiem mūsu dejotāju programma šķita 

ļoti interesanta un sniedza diezgan plašu ie-
skatu latviešu tautas deju mākslā. „Koncerta 
laikā saņēmām arī uzaicinājumu piedalīties 

festivālā citā Baltkrievijas pilsētā nākamā gada 
jūlijā. Bijām pārsteigti par lielo pasākuma ap-
meklētāju skaitu: mazs lauku ciematiņš, taču 
ļaužu pūlis ieradies diezgan iespaidīgs!” – teic 
dejotāji.

„Uzņemti tikām ļoti sirsnīgi. Skolas Šar-
kovščinā ir ļoti labi iekārtotas. Bērni vasaras 
periodā regulāri veic skolas labiekārtošanas 
darbus, skolu telpās iekārtoti dabas stūrīši, 
ziemas dārzi, kuriem absolventi par piemiņu 
dāvā dažādus augus. Kultūras jomā noteikti 
varētu sadarboties: iepazīstināt ar mūsu de-
jotājiem, dziedatājiem un amatniekiem, bied-
rībām. Iedzīvotāji par to izrādīja lielu interesi,” 
teic A. Vanags.

„Iespaidi ļoti patīkami. Šarkovščinas ra-
jona iestādēs ļoti padomāts par 
vides ekoloģiju, no kā mēs no-
teikti varētu mācīties. Arī veselī-
bas aprūpe ir augstā līmenī. Bija 
interesanti aplūkot Šarkovščinas 
rajona slimnīcu un iepazīties ar 
tās darbu. Arī kultūrvēsturē at-
radām lietas, kas abām tautām 
ir līdzīgas. Šajās 3 sfērās tad arī 
nākotnē varētu īstenot kopīgus 
projektus,” piebilst izpilddrektors 
J. Subatiņš.

21. septembrī Pakrojā, Lie-
tuvā notika Latvijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-

bas programmas atklāšanas pasākums.
Informāciju sagatavoja Kaspars Sēlis

Guntas Dimitrijevas foto

„lmt latvijai” ietvaros izveidots jauns 
bērnu rotaļu laukums brodu ciemā

Pateicoties „Latvijas Mobilā Telefona” 
(LMT) projektu konkursā „LMT Latvijai” pie-
šķirtajam finansējumam, Ābeļu pagasta Bro-
du ciemā labiekārtots bērnu rotaļu laukums. 
Laukums tika atklāts, klātesot Ābeļu pagasta 
pārvaldes pārstāvjiem un vietējiem bērniem.

„Vietējie iedzīvotāji, it īpaši bērni, ir sa-
jūsmā par jauno rotaļu laukumu. Prieks, ka 
bērniem ir iespēja rotaļāties mūsdienīgā un 
daudz drošākā vidē. Bērnu laukuma kons-
trukcijas kalpos vēl ilgu laiku. Sakām lielu 
paldies LMT par iespēju dāvāt šādu aktīvās 
atpūtas zonu mūsu ciema iedzīvotājiem,” teic 
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs, projekta ie-
sniedzējs Raimonds Jaudzems.

Savukārt LMT Biznesa klientu centra 
„Jēkabpils” pārstāvis Valts Vaļuks uzsver: „Šī ir 
šogad pirmā realizētā iecere Jēkabpils nova-
dā “LMT Latvijai” ietvaros. Prieks, ka rudenim 
un jaunajam mācību gadam sākoties, mazā-
kajiem ciema iedzīvotājiem būs jauns rotaļu 

Aprīkojums tika uzstādīts, piesaistot pagasta 
pārvaldes komunālos darbiniekus. 

Projekta ietvaros uzlabots esošais bērnu 
rotaļu laukums un uzstādīti trīs jauni elementi 
– bērnu rotaļu komplekss ar nerūsējošā tērau-
da slīdkalniņu, smilšu kaste un atsperšūpoles. 

„Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana 
Ābeļu pagasta Brodu ciemā, Jēkabpils no-
vada pašvaldībā”, kas saņēma 1932, 22 eiro 
finansējumu, ir pirmais realizētais projekts no 
pieciem uzvarējušajiem LMT konkursa “LMT 
Latvijai” ietvaros Jēkabpils novadā. Projektu 
konkursā Jēkabpils novada iedzīvotāji bija ie-
snieguši 19 projektu idejas, no kurām iedzīvo-
tāju balsošanai otrajā kārtā tika izvirzītas 16.

Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu.

K.Sēlis
I. Survillo foto

laukums, kurā, aktīvi rotaļājoties, pavadīt brī-
vo laiku svaigā gaisā.”

Labiekārtotais bērnu rotaļu laukums 
nodrošina nepieciešamo atbalstu ģimenēm 
ar bērniem un veicina veselīgu dzīvesveidu, 
paplašinot iespēju uzturēties svaigā gaisā, 
labā un sakoptā vidē. Laukums iekārtots no-
kalpojušo padomju laika instalāciju vietā. 
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par eiropas sociālā fonda projekta 
„atver sirdi zemgalē” aktivitātēm 
Jēkabpils novadā

Moto: 
„Kopā nākotnes 
mežam!”

 
Jēkabpils novada pašvaldība Latvijas 

Pašvaldību savienības un VAS „Latvijas Valsts 
Meži” projektā „Meža dienas” ir finansiāli at-
balstīta ar piešķīrumu EUR 500,00.

Darbi projektā plānoti Zasas muižas par-
kā. Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek atjau-
nots viens no 5 tiltiņiem. Pārējo četru tiltiņu 
atjaunošana ir segta no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Projekta īstenošanas plānā ie-
tilpst sekojošas aktivitātes:

  Tiltiņa atjaunošana. Noslēgts līgums, 
iegādāti kokmateriāli, atjaunots tiltiņš 05. – 
28.09.2016.

Pasākuma organizēšana. 29.09.2016. 
Rezultātā organizēts pasākums ar izglītojošu 
un informatīvu mērķi. Vietējās sabiedrības 
iesaiste – skolēni un pieaugušie. Pasākuma 
ietvaros paredzēta tiltiņa atklāšana, koku 
stādīšana, pastaiga pa Zasas parku.

Publicitātes nodrošināšana par projek-
ta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem. 
01.09. – 15.10.2016.

Atskaites iesniegšana līdz 31.10.2016.
Atbildīgais par projekta īstenošanu Za-

sas pagasta pārvaldes vadītājs J. Krūmiņš.
 Projektu speciāliste G. Dimitrijeva

projektu jaunumi 
pašvaldībā

Izveidotas partnerības un augustā vēr-
tēšanai iesniegti trīs projektu pieteikumi 
Eiropas teritoriālā sadarbības 2014. – 2020. 
gadam Latvijas – Lietuvas programmā:

„Explore unique heritage of nature and 
culture in Lithuania – Latvia Border. (Unique 
heritage)” (Izpēti unikālo dabas un kultūras 
mantojumu Latvijas – Lietuvas pierobežā);

„Travel smart – visit Lithuania and Latvia" 
(Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju);

History and secrets of Lithuanian and 
Latvian parks” (Lietuvas un Latvijas parku vēs-
ture un noslēpumi). Vērtēšanas rezultāti vēl 
nav zināmi. 

Kopā ar Sēlijas novadu apvienības 
pašvaldībām septembra sākumā iesniegts 
projekta koncepts „Sēlijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma ceļš” darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus". 
Projekta koncepta iesniedzējs Jaunjelgavas 
novada dome, Jēkabpils novada pašvaldība 
ir partneris.

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva

„Meža dienas 
2016. – 2018. gadā”

8. septembrī (2016) Jēkabpils novadā 
notika Informatīva sanāksme „Par Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemga-
lē”” aktivitātēm un aktuālam jautājumiem, 
kurā tika sniegta informācija par paveikto no 
2015. gada 15. decembra līdz 2016. gada 7. 
septembrim un plānotajām darbībām līdz 
2022. gada beigām. 

Sanāksmē piedalījās Zemgales plānoša-
nas reģiona projekta „Atver sirdi Zemgalē" 
koordinatore Natālija Gerasimova, Jēkabpils 
novada deinstitucionalizācijas vadības gru-
pas vadītāja E. Krūkliņa, grupas locekļi – L. 
Zeltiņa, I. Gusāre,  I. Daņiļeviča, G. Dimitrijeva, 
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja  Li-
gita Pētersone, izpilddirektors Jānis Subatiņš, 
priekšsēdētājs E. Meņķis, kā arī sociālā die-
nesta pārstāvji no Krustpils novada un Jēkab-
pils pilsētas.

Natālija Gerasimova informēja, ka 5. 
augustā projektam „Atver sirdi Zemgalē" iz-
sludināts iepirkums  „Individuālo vajadzību 
izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ārpus 
ģimenes aprūpē esošiem bērniem un perso-
nām ar invaliditāti Zemgales reģionā”. Tas no-
zīmē, ka tiek meklēti speciālisti ārpusģimenes 
aprūpē esošu bērnu un bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem, kuriem ir noteikta invali-
ditāte, izvērtēšanai.

 Šobrīd situācija ir sekojoša: projektā pa-

redzēts izvērtēt 334 ārpusģimenes aprūpē 
esošus bērnus; uz doto brīdi ārpusģimenes 
aprūpē Zemgalē dzīvo 271   bērns, kas tiks 
vērtēts. Projektā paredzēts izvērtēt 356 bēr-
nus ar funkcionāliem traucējumiem, kam pie-
šķirta invaliditāte. Uz šo brīdi ir pieteikušies 
232 bērni, kas nozīmē, ka pašvaldībām vēl 
vajadzētu piestrādāt pie šī jautājuma un aici-
nāt bērnu vecākus nebaidīties pieteikties iz-
vērtēšanai, jo tikai tie, kam tiks veikta izvērtē-
šana un sastādīts individuālais atbalsta plāns, 
varēs saņemt rehabilitācijas pakalpojums, kā 
arī vide, kas tiks veidota šiem sabiedrībā bals-
tītiem pakalpojumiem, būs atkarīga no atbal-
sta plānā nepieciešamā.

 Jēkabpils novadā, projekta ietvaros, šo-
brīd tiek veikts individuālo vajadzību izvēr-
tējums 5 pieaugušajām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem 
izvērtējumiem, katram tiks izstrādāts indivi-
duālā atbalsta plāns, tajā skaitā patstāvīgas 
dzīves veicināšanai. Bērnu izvērtēšana varē-
tu sākties oktobra otrajā pusē vai novembra 
sākumā.

Sanāksmes laikā tika arī uzdoti vairāki 
jautājumi par DI projekta īstenošanu un fi-
nansēšanas kārtību.

Larisa Zeltiņa,
Jēkabpils novada 

Sociālā dienesta vadītājas p.i.
t. 29344339

Lai personas ar bēgļa un alter-
natīvo statusu saņemtu informāci-
ju, konsultācijas un nepieciešamo 
palīdzību Jēkabpils novadā, lūdzam 
vērsties Jēkabpils  novada Sociālajā 
dienestā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Personām, kurām piešķirts bēgļa vai 
alternatīvais statuss

Darba laiki:
pirmdienās 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; 
trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00.

Kontaktpersona: Larisa Zeltiņa, Tālrunis: 29344339,
E-pasts: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv

Sociālā dienesta darbiniekus uzrunā Natālija Gerasimova.
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ziedu izstāde 
leimaņos

Leimaņos Latvju zīmju parkā jau seš-
padsmito gadu 1. septembrī visus sagaidīja 
pārsteigums Zinību dienā. Parkā savus ziedu 
pavedienus bija atritinājuši burtu, nošu, cipa-
ru un latvju zīmju kamoli, jo šā gada darbu 
tēma bija „Riti, riti, kamolīti”. Ziedu kompozī-
cijas veidoja Leimaņu pagasta iedzīvotāji.

Ar foto galeriju un video no pasākuma var 
iepazīties novada draugiem.lv lapā.

Foto: I. Sēle un K. Sēlis

aicina piedalīties konkursā „lauku partnerības 
„sēlija” kvalitātes zīme”  

Lauku partnerība „Sēlija”  aicina 
piedalīties konkursā „Lauku part-
nerības „Sēlija” kvalitātes zīme”.  Kā-
dēļ šī iecere? Pirmkārt, lai apzinātu 
mūsu teritorijā strādājošos amat-
niekus, mājražotājus un tos, kuri vēl 
tikai plāno savus izstrādājumus laist 
tirgū. Otrkārt, lai sniegtu šiem cilvē-
kiem atbalstu – gan ar padomiem 
un konsultācijām izstrādājumu kva-
litātes uzlabošanā, gan ar palīdzību 
produkcijas izplatīšanā. Treškārt 
– tas ir pamudinājums un jauna ie-
spēja visiem iedzīvotājiem kopumā. 
Pamudinājums – dāvanām un suvenīriem 
izvēlieties vietējo ražotāju izstrādājumus. Ie-

miem lūdzam var lasīt nolikumā 
– www.partneribaselija.lv, kā arī in-
teresēties tieši Lauku Partnerībā „Sē-
lija”. Pie tam, papildus amatniekiem, 
aicinām pieteikties arī tos ciematu un 
mazpilsētu veikalu īpašniekus, kuri 
būtu gatavi izvietot savā veikalā vie-
tējo ražotāju stendus.

Darbi jāiesniedz Lauku partnerī-
bas „Sēlija” birojā Aknīstē, Skolas ielā 
16a, līdz 2016. gada 21. novembrim.

Ieva Jātniece,
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija”

 izpilddirektore
ieva.jatniece@gmail.com

t. 29548967
spēja – nopērciet tos sava ciemata veikaliņā.

Sīkāk par šo konkursu un tā noteiku-
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informāciJa uzņēmēJiem un lauksaimniekiem
Lauku saimniecību struktūras 
apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde uzsākusi pa-
plašinātu lauku saimniecību struktūras apse-
kojuma datu vākšanu. Šādu apsekojumu reizi 
trīs gados veic visās ES un Eiropas Ekonomis-
kās zonas valstīs. Apsekojumā paredzēts iegūt 
informāciju par zemes izmantošanu, sējumu 
un stādījumu struktūru, cūku un mājputnu 
skaitu, saimniecības tehnisko aprīkojumu, no-
darbinātajiem lauksaimniecībā, saimnieciskās 
darbības aktivitātēm un par vairākiem agro-
vidi raksturojošiem rādītājiem. Iegūtos datus 
izmantos lauksaimniecības nozares attīstības 
izvērtēšanai un pierādījumos balstītu lēmu-
mu pieņemšanai Latvijas un Eiropas Kopējās 
lauksaimniecības politikas plānošanā. Lauku 
saimniecību struktūras apsekojuma rezultā-
tus izmanto arī citu procesu analīzē, piemē-
ram, vides un reģionālās attīstības pārmaiņu 
izvērtēšanā. Atsevišķām saimniecībām datus 
vāks CSP darbinieki, bet visām pārējām – no-
vadu lauku attīstības konsultanti. 

Lauksaimniekiem piešķirti 
vēl 10 procenti dīzeļdegvielas 
par atbilstošās platības 
hektāru

LAD 30. augustā pretendentiem papil-
dus piešķīra dīzeļdegvielas daudzumu 10 
procentu apmērā no aprēķinātā kopējā dau-
dzuma par atbalsttiesīgo platību kārtējā saim-
nieciskajā gadā. Ņemot vērā papildus piešķir-
to degvielas daudzumu, šobrīd ir piešķirti 85 
(75 % + 10%) procenti no aprēķinātā kopējā 
daudzuma kārtējā saimnieciskajā gadā. Par 
atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu 
LAD lēmumu pieņems līdz 30. oktobrim.

Lauksaimniecībā ievieš 
„dzelteno kartīti”, sodi par 
pārdeklarāciju

Ir stājušies spēkā jauni noteikumi, kas 
paredz vienkāršotu sodu sistēmu VPM, JAL, 
ADSI un NIM pārdeklarāciju gadījumā. Līdz ar 
jauno sodu sistēmu tiek ieviesta arī „dzeltenā 
kartīte”, kas paredz uz pusi mazāku sodu par 
pirmo pārdeklarēšanas pārkāpumu attiecīgos 
gadījumos. „Dzelteno kartīti” piešķir tikai vie-
nu reizi. Izmaiņu mērķis ir uzlabot lauksaim-
nieku izpratni par atbalsta saņemšanas nosa-
cījumiem un atbalstu piešķiršanas sistēmu un 
maksimāli samazināt to lauksaimnieku skaitu, 
kuriem jāpiemēro sods par pārdeklarāciju. Tā-
pat kā līdz šim arī jaunajā sistēmā nepiemē-
ro sodu, ja pārdeklarācija ir līdz 3% vai 2 ha. 
Savukārt visos gadījumos, kad pārdeklarācija 
ir vairāk par 3% vai 2 ha, aprēķina soda nau-
du – pārdeklarētos ha reizinot ar koeficientu 
1,5. „Dzeltenās kartītes" sistēma paredz uz 
pusi samazināt aprēķināto sodu par pirmo 
pārkāpumu, ja pārdeklarācija ir virs 3% vai 2 
ha un nepārsniedz 10%. Tomēr jāņem vērā, 
ka būs jāatmaksā neieturētā soda nauda, ja 

tam pašam atbalstam arī nākamajā gadā tiks 
konstatēta pārdeklarācija. „Dzeltenās kartītes" 
sistēma tiek ieviesta jau ar 2016. gadu. Sīkāk 
par sodu shēmu lasīt LAD mājas lapā.

Bioloģiskās lauksaimniecības 
kursi Jēkabpilī

Bezmaksas 160 mācību stundu kursi sāk-
sies 11. oktobrī.

Īpaši lūgums sarosīties tiem, kuri mazo 
lauksaimnieku projektā, lai saņemtu lielāku 
punktu skaitu, bija ieplānojuši bioloģisko 
saimniecību, bet nav vēl mācījušies un iegu-
vuši nepieciešamo apliecību. Pieteikties ne-
kavējoties, jo vietu skaits ir ierobežots. Zvanīt 
Anitai Putkai 26511269.

Visām jau esošajām bioloģiskajām saim-
niecībām līdz šim saņemtās apliecības obligā-
ti ir jāiesniedz LAD, ja tas vēl nekad agrāk nav 
darīts.

BDUZ īpašnieku apmācības
Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieku sa-

rakstu obligātajām mācībām šogad iesniedza 
LAD, un šā gada mācības LLKC  jau ir notiku-
šas. Ja BDUZ īpašniekam zvans no konsultāci-
ju biroja nav bijis, uztraukumam nav pamata, 
mācības šogad nav bijušas nepieciešamas.

Kursi meža nozarē
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu 

centrs aicina meža īpašniekus un meža no-
zarē nodarbinātos speciālistus uz apmācību 
kursiem Aizkrauklē. Oktobrī (5., 6., 19., 25. un 
26.10.) – Mežaudžu kopšana ražības palieli-
nāšanai (pēc eksāmena nokārtošanas tiek iz-
sniegta apliecība „Meža atjaunošana un kop-
šana” darbam Latvijas valsts mežos).

Novembrī (9., 16., 24., 25. un 26.11.) – 
Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem 
(pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsnieg-
ta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un 
krūmgriezi).

Pieteikties zvanot 26534704 vai rakstot 
jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv

ES atbalsts piena ražotājiem:
1) par piena ražošanas samazināšanu
21. septembrī jau noslēgusies pieteikša-

nās 1. kārtai. LAD informē, ka ir saņemts 591 
pieteikums. Uz EPS nedēļas laikā katram tiks 
nosūtīta vēstule par pieteikuma apstiprinā-
šanu vai noraidīšanu. Nākošā veidlapa EPS 
jāiesniedz līdz 14. februārim jau par faktisko 
piena daudzuma samazinājumu šā gada ok-
tobrī, novembrī, decembrī. Naudas izmaksa 
varētu būt martā. Atbalsts 140 eiro par 1 sa-
mazinājuma tonnu ir paredzēts piena ražotā-
jam par piena ražošanas samazināšanu 3 mē-
nešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu periodu 
iepriekšējā gadā, ja ražotājs 2016. gada jūlijā 
ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (ne-
attiecas uz tiešo tirdzniecību). Atbalsta mērķis 
ir atbalstīt lauksaimniekus, kuri šobrīd cīnās ar 
tirgus grūtībām, it īpaši piena produktu tirgū, 
un kompensēt ražotājiem īslaicīgu piena pie-
gādes samazināšanu. Ja šim pasākumam ES 
atvēlēto naudas summu neizmaksās jau pir-

majā pieteikšanās kārtā, tad sekos arī nākošā 
kārta.

2) ārkārtas pielāgošanās atbalsts  – 
9,76 milj. €

21. septembrī konsultatīvajā padomē 
tika lemts par otru piensaimniekiem pieeja-
mo atbalsta summu, ko jau labu laiku atpakaļ 
piešķīra ES . Plānots, ka to varētu izmaksāt 
oktobrī vai novembrī. Kritēriji vēl nav apstip-
rināti. 

Grozīta slaucamo govju un 
kazu pārraudzības kārtība

Lai iegūtu ticamus ciltsdarba pārrau-
dzības datus, kas ļauj pareizi novērtēt govju 
ciltsvērtību un paaugstināt ciltsdarba efekti-
vitāti ganāmpulkos un valstī kopumā, valdība 
13. septembrī grozījusi slaucamo govju un 
slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Veicot 
gadskārtējo virspārraudzību, kas ietver ga-
nāmpulkos veiktā pārraudzības darba pār-
baudi, salīdzina pārraudzībā aprēķināto govju 
ganāmpulkā iegūto kopējo piena apmēru ar 
piena apmēru, kas iepirkts no ganāmpulka un 
norādīts pārskatā par piena bilanci. Ja piena 
daudzuma atšķirība ir vairāk nekā 30 procenti, 
tad ganāmpulka īpašniekam prasa skaidroju-
mu. Tomēr pašlaik pieļautie 30 procenti ir ļoti 
liela atšķirība piena daudzumā, tāpēc notei-
kumu grozījumi noteic prasīt skaidrojumu un 
dokumentārus pierādījumus par piena dau-
dzuma atšķirību pamatotību, ja piena apmēra 
atšķirība ir vairāk nekā 15 procenti. Grozījumi 
paredz pārraudzības datu anulēšanu (turpi-
not pārraudzības datu reģistrāciju) par attie-
cīgo periodu, ja ganāmpulka īpašnieks nevar 
pamatoti paskaidrot un ar dokumentiem pie-
rādīt minētās piena atšķirības iemeslus. Notei-
kumos precizētas situācijas, kad ganāmpulkā 
tiek anulēti pārraudzības dati, vienlaikus ap-
turot arī to reģistrāciju. Noteikumi „Grozījumi 
Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra notei-
kumos Nr. 13 „Slaucamo govju un slaucamo 
kazu pārraudzības kārtība"" stāsies spēkā pēc 
to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis".

Dzīvnieku pārvietošanas 
deklarācijas

Elektroniski reģistrējot dzīvnieku pārvie-
tošanu starp novietnēm un/vai ganāmpul-
kiem, ziņotājam pēc Iziešanas apstiprināšanas 
W deklarācija (ziņojums) ir jāizdrukā un jādod 
līdzi dzīvnieku saņēmējam. Lai pabeigtu dzīv-
nieku kustību, saņēmējam 7 dienu laikā (kopš 
notikuma) obligāti jāapstiprina dzīvnieku sa-
ņemšana (Ienākšana) novietnē un/vai ganām-
pulkā, elektroniski apstiprinot ziņojumu (ja ir 
EZIS lietotājs) vai iesniedzot LDC aizpildītu W 
pārvietošanas deklarācijas izdruku. Ja kādu 
iemeslu dēļ W deklarācijas izdrukas nav, tad 
dzīvnieku saņemšanu var paziņot ar iesnie-
gumu brīvā formā, norādot W pārvietošanas 
deklarācijas numuru, novietni, ganāmpulku, 
saņemšanas datumu un laiku.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante 

mob.t. 26312414
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dzejas kamola ritināšana Jēkabpils novada 
muzejā zasā 

Dzejas diena ir viena no latviešu tautas kultūras tradīci-
jām, kura notiek viskrāšņākajā gadalaikā. Pirmā Dzejas diena 
tika rīkota 1965. gadā, atzīmējot latviešu dzejnieka Raiņa 
100. dzimšanas dienu. Visus šos gadus Tadenavā septembris 
ir bijis Dzejas dienu mēnesis.

Šogad septembris palutināja ar siltumu un romantis-
mu. Skolēniem saulainās dienas lika ilgoties pēc aizgājušās 
vasaras, un dzeja bija... turpat līdzās.

Uz aicinājumu piedalīties Dzejas dienu pasākumā Za-
sas muzejā aktīvi atsaucās Zasas vidusskolas skolēni. 
Pateicība vidusskolas direktorei Olitai 
Spēkai un pedagogiem, kuri 
atbalstīja šo pasākumu. Jau 
iepriekš mazāko un vidējo kla-
šu skolēni interesējās par dze-
jas rakstīšanu un pieteica savus 
dzejoļus.

15. septembrī Jēkabpils 
novada muzejs Zasā organizē-
ja Dzejas dienu „Dzejas kamola 
ritināšana”.  Pasākums bija veltīts 
novada dižgaram J. Akurateram 
140. gadskārtā. Jau plkst. 9.00 cie-
mos nāca 2.kl. skolēni ar skolotāju 
Gertrūdi Avotiņu uz Dzejas stundu; 
nākošie Dzejas stundas apmeklē-
ja 11. klases un 6. klases skolēni. 7. 
klases skolēni nāca ar pašsacerētiem 
dzejoļiem un stundu pavadīja kopā ar 
audzinātāju Zitu Goldbergu. Pēcpus-
dienas pasākumā piedalījās 3., 4., 5., 
8. klašu skolēni un skolotāji. Dalībnieki 
apskatīja fotoizstādi „Sēlijas dižgaram J. Akurateram – 
140” (LVM atbalstītās Zemgales Kultūras programmas 2016 
projekts “Ceļojums pa J. Akuratera literārā mantojuma ta-
kām.”), ekspozīciju un izstādes, iepazinās ar senām grāma-
tām, stendiem par novadā dzimušajiem dzejniekiem, rakst-
niekiem. Skolēni lasīja dzejoļus, sacerēja klašu kopdzejoļus, 
kuriem pierakstot klāt notis nošu līnijās, radās dziesmas: „Šī 
saulainā rudens ziedu bagātā diena!”, Kā gribas atpakaļ vasa-
ru!”, „Rudens auksts un silts”, „Par aizgājušo vasaru”, „Šī diena 
ir kā sapnis”, „Es jūtos labi, mīļie!”. Šīs dziesmas skolēni ar prie-
ku nodziedāja akordeona pavadījumā. 7. kl. skolniece Dana 
savas klases sarakstīto dziesmu prata novērtēt un nospēlēt 
uz klaviatūras, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Ar lie-
lu interesi bērni apskatīja un iepazina 20. gs. pirmajā pusē 
izgatavotās vijoles. Viņi uzzināja, ka dzejnieks, rakstnieks un 

politiķis J. Akuraters labi mācējis spēlēt vijoli un cītaru.
Novadnieks dzejnieks Rainis savu pirmo dzejoli “Spalviņu 

sīko”uzrakstījis 9 gadu vecumā, bet dzejnieka J. Akuratera pir-
mais dzejolis „Ziemā” publicēts žurnālā “Austrums” 19 gadu ve-
cumā. Dzejoli viņš parakstījis Polluksa maskā.

Arī mums bija prieks klausīties 7. klases skolnieces Baibas 
Briedes dzejoli „Jaukā ziema” – par meitenes mīļāko gadalai-
ku, jo visi viņas svarīgākie svētki esot ziemā. Vēl klausījāmies 
vairākus „jauno dzejnieku” darbus: 3. kl. Estere Saviča lasīja 
dzejoli „Rudens”, Markuss Brutāns – dzejoli „Laime”, 5. kl. Rai-
vo Savičs – „Sporta stunda”, 7. kl. Aiga Zariņa – dzejoli „Ko 

lai pasaku es?”, Dana Pabērza – dzejoli „Pavasara atnākšana”, 8. kl. Dita 
Soldatova – dzejoli „Laiks”, Ilgvars Verbickis - dzejoli „Mana skaistā pasaule”, 
Evelīna Jumīte – dzejoli „Ak, mīļās mājas!”. Pēteris Markovskis pieteica dzejo-
li „Skola”. Tāpat, kā lielajā dzejā, – svarīgi bērniem dot iespēju pašiem izteikt 
savu sajūsmu vai sāpi par apkārt notiekošo un to, kas notiek ar mazo  dvē-
selīti. Varbūt kāds no jums, skolēni, kādreiz kļūsiet par dzejnieku, un tad šis 
dzejolis, kurš ritināts Jēkabpils novada muzejā Zasā, Dzejas dienā 2016, būs 
tieši jūsu pirmais dzejolis. Paldies par atsaucību!

Novadpētniecības ekspozīciju organizatore Edīte Balode
Skolas arhīva un K.Sēļa foto

Arī šogad Zasas vidusskolā, kā katru gadu rudenī, notika ziedu kompo-
zīciju izstāde veltīta dzejas dienām. Šogad tās devīze bija “Sagāžam podus”…
un izlejam sauli, prieku, medu u.c.

Katras klases kolektīvs izveidoja vienu kompozīciju un izdomāja tai atbil-
stošu dzejoli, ko daudzi bija sacerējuši paši. Kompozīcijas tika veidotas skolas 
pagalmā15. un 16. septembrī no dabas veltēm -  krāšņajiem rudens ziediem, 
pīlādžogām, ozolzīlēm, ķirbjiem, zaļajiem gurķiem un sārtvaidžiem āboliem 
u.c. Apgāzušies bija gan podi, gan grozi, gan spaiņi; ziedi lējās no tējkannas 
un piena kanniņas, un gurķi bira no maisa; bija lietus mākonīši, lietussargs 
un mazi zābaciņi. Skolēnu, skolotāju, vecāku ar izdomu un mīlestību veido-
tās kompozīcijas priecēja pašus veidotājus un ciemiņus, kas viesojās nedēļas 
nogalē Zasā.

O. Spēka

Ziedu kompozīciju izstāde 
Zasas vidusskolā

Dignājas pamatskolas skolēni Dignājas 

pilskalnā Baltu vienības dienā 22. septembrī.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī  Nr. 6/2016 protokols Nr. 10, 6. punkts  2016. 
gada 29. septembrī
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.13/2015  
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. 

punktu 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 
3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu Izglītības likuma 17. 
panta trešās daļas 11. punktu likuma ,„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 252. panta pirmo  un piekto daļu un 2009. gada 17. jūnija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
drošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Au-
džuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bā-
renim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 
31¹. punktiem 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2015. gada 26. 
novembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2015 „Par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jē-
kabpils novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamato-
jumu šādā redakcijā:

„Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteiku-
miem Nr. 37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmē-
ru bērnam””.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā re-
dakcijā: 

„2.1. ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē, lau-
lātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu, un kuras mitinās vienā mājoklī;”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 32. punkta 32.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„32.2. maznodrošinātiem pensionāriem un mazno-
drošinātām personām ar invaliditāti;”.

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 33.punktu ar  
33.1., 33.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“33. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Sociālā 
dienesta veiktā sadzīves apstākļu pārbaudes aktā norādītā 
dzīvesvietas apkures veida:

33.1.vienreiz kalendārajā gadā EUR 100 (viens 
simts euro) apmērā; 

33.2. vienreiz mēnesī līdz EUR 50 (piecdesmit 
euro) apmērā – sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” ie-
vietotajām  trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, 
kuru ienākumi mēnesī ir līdz EUR 150 (viens simts piec-
desmit euro) komunālo un apkures izdevumu segšanai, 
pamatojoties uz maksājuma dokumentu par faktiskajiem 
izdevumiem;”.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 331. pun-
ktu šādā redakcijā:

„331. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek 
piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs virs 5 ha.”. 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 38. punkta 38.1. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„38.1. pabalstu bērna uzturam 30% apmērā no 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 
algas mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek 
piešķirts pabalsts 60% apmērā no Ministru kabineta no-
teiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam 
bērnam;“. 

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 46. punkta 46.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„46.2. mācību maksas segšanai profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas 
skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem iz-
devumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem mācību gada laikā).”.

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 49. punktu šādā 

redakcijā:
„49.Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils novadā deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcionālo trau-

cējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt.”.
1.9. Izteikt saistošo noteikumu 50. punktu sekojošā redakcijā:
„50. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem EUR 25 (divdesmit pieci euro) vai EUR 50 (piecdesmit euro) 

apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību.”.
1.10. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:
„51.  Pabalsta saņemšanai  sociālais dienests izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo 

personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un 
kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes 
ārsta vai ārstējošā speciālista.”.

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:
„52.Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar recepšu medi-

kamentu iegādi, ārstēšanos stacionārā, speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un labo-
šanas pakalpojumu apmaksai.”.

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 53. punkta 53.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„53.2. maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātām personām ar invaliditāti;”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības saistošo 
noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 15. janvāra noteikumiem Nr. 37 
“Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un precizēt aprūpes mājās 
pakalpojuma nodrošināšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 6/2016 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
Jēkabpils novadā” precizē aprūpes mājās pakalpojumu un palielina audžuģimenēm 
pabalsta apmēru bērna uzturam.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek 
maksāti no pašvaldības budžeta.
Budžeta izdevumi uz 2016.gadu sastādīs apmēram EUR 500, bet 2017. gadā pašvaldības 
budžetā būs nepieciešams paredzēt papildus EUR 1452.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
Jēkabpils novada Sociālais dienests.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, 
jo grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo 
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.
jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

Domes priekšsēdētājs E. Meņķis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī Nr. 7/2016 2016. gada 29. septembrī 
protokols Nr.10, 7. punkts

Sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3. panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu 
Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) no-
drošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk — pakalpojumi) 
veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu 
par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdē-
šanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot 
personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves 
kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funk-
cionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus un organizē to 
sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja 
institūcijā.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura 

deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā. Ja nepieciešams, personu, kura ir bez mājok-
ļa, pašvaldība nodrošina ar krīzes centru, sniedz informāciju 
un konsultācijas jebkurai personai, kura pēc tās vēršas paš-
valdībā, kā arī sniedz vienreizēju materiālu palīdzību saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. 
panta trešo daļu.

5. Par likumisko apgādnieku šo noteikumu izpratnē ir 
uzskatāma persona, kurai ar Civillikuma 84., 179., un 188. 
pantu uzlikts apgādāšanas pienākums.

6. Krīzes situācija šo noteikumu izpratnē ir personas 
psihoemocionāls stāvoklis, kas apdraud personas (ģime-
nes) sociālo funkcionēšanu vai īslaicīgs materiālo resursu 
trūkums, kas saistīts ar strauju ienākumu samazināšanos 
jeb zaudējumiem bezdarba, stihiskas nelaimes vai netipisku 
dzīves gadījumu, tai skaitā dzīvesvietas zaudējumu rezultātā, 
kas apdraud personas (ģimenes) pamatvajadzību nodroši-
nāšanu.

II. Sociālo pakalpojumu veidi
7. Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus at-

bilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar sociālo 
pakalpojumu attīstības plānošanas dokumentiem un pašval-
dības finansiālajām iespējām. 

8. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos 
pakalpojumus:

8.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves-
vietā:

8.1.1. aprūpe mājās;
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8.1.2. asistenta pakalpojums;
8.1.3. speciālista pakalpojums;
8.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.2.1. sociālā rehabilitācija institūcijā no psihoaktīvām 

vielām atkarīgām, no vardarbības cietušām, vardarbību veiku-
šām, krīzes situācijā nonākušām un no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotām personām;

8.2.2. krīzes centra pakalpojums;
8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar 

funkcionāliem traucējumiem;
8.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-

pojumi institūcijā:
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā pilngadīgām personām,
8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā pilngadīgām personām, 
8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā bērniem, 
8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 

institūcijā bērniem; 
8.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzī-

vesvietā: 
8.4.1. sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām 

personām,
8.4.2. sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām piln-

gadīgām personām;
8.5. sociālais darbs pašvaldības sociālajā dienestā;
8.6. citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.6.1. bērnu rotaļu un attīstības centra pakalpojumi,
8.6.2. Sociālās aprūpes pakalpojumi un aprūpe, kas 

tuvināti ģimenes videi. 
III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
9. Aprūpe mājās:
9.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas in-

dividuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku pakalpojumu 
kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierinā-
šanai un personas aprūpei.

9.2. Pakalpojums ietver pagaidu vai pastāvīgus sociālā 
aprūpētāja pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām 
vajadzībām:

9.2.1. pirmajā aprūpes līmenī – līdz 16 stundām mē-
nesī;

9.2.2. otrajā aprūpes līmenī – līdz 24 stundām mēnesī;
9.2.3. trešajā aprūpes līmenī – līdz 32 stundām mēnesī;
9.2.4. ceturtajā aprūpes līmenī – līdz 48 stundām mē-

nesī.
9.3. Pakalpojumu pastāvīgi sniedz Jēkabpils novadā 

deklarētām personām, kurām vecuma, funkcionālu traucēju-
mu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pa-
matvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

9.4. Pagaidu pakalpojumu sniedz:
9.4.1. personām atveseļošanās periodā;
9.4.2. pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 

personām, kuru ģimenes locekļi dažādu apstākļu dēļ nespēj 
uz laiku nodrošināt personas aprūpi;

9.4.3. pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, 
personām, kurām tiek kārtots īpašas kopšanas pabalsts.

9.5. Pakalpojumu piešķir personām:
9.5.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks 

ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai maznodroši-
nāta persona;

9.5.2. kuru likumīgie apgādnieki vai kopā dzīvojošie 
ģimenes locekļi vai personas, kurām ar aprūpējamo ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, pamato-
joties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot vērā nor-
matīvo aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par 
sociālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamat-
vajadzību un aprūpes nodrošināšanu;

9.5.3. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo ap-
rūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, 
pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas sais-
tīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai. 

9.6. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojuma līmeni var 
samazināt vai paaugstināt atbilstoši personas vajadzībām.

10. Asistenta pakalpojums:
10.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus ār-
pus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucē-
jumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās 
sabiedriskās aktivitātēs.

10.2. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 
40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

10.2.1. nokļūt darbavietā, izglītības iestādē vai dienas 

aprūpes centrā; 
10.2.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības 

iestādes; 
10.2.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, 

sporta spēļu un citos pasākumos.
10.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem.
11. Krīzes centra pakalpojums:
11.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā no-

nākušām ģimenēm ar bērniem sniegtu diennakts sociālo re-
habilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī lai no vardarbības 
cietusi pilngadīga persona vai bērns atgūtu fizisko un psihisko 
veselību un integrētos sabiedrībā.

11.2. Pakalpojums ietver rehabilitācijas kursu līdz 30 
dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psi-
holoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, 
ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 
60 dienām.

11.3. Pakalpojumu piešķir:
11.3.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardar-

bības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ;
11.3.2. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – nozie-

dzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai 
cieņu aizskarošas darbības upuris;

11.3.3. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbī-
bas, fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardar-
bīgas kontroles;

11.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem;

11.5. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatī-
vajiem aktiem nenodrošina valsts.

12. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funk-
cionāliem traucējumiem:

12.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla so-
ciālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu 
kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem 
traucējumiem, veicina zaudēto prasmju apgūšanu vai atjauno-
šanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū. 

12.2. Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu sociālās re-
habilitācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, fizioterapiju un 
fizikālo terapiju, sociālā darbinieka, psihologa, ergoterapeita, 
ārsta un citu speciālistu konsultācijām, aktīvās atpūtas iespē-
jas un citus rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši personas 
individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

12.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem. 

13. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām personām:

13.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastā-
vīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietie-
kami vai neatbilst personas vajadzībām.

13.2. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamat-
vajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.

13.3. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām 
vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot perso-
nas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju. 

13.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpo-
jumu ir personām:

13.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks 
ir trūcīga vai maznodrošināta persona ar invaliditāti, trūcīga 
vai maznodrošināta pensijas vecuma persona;

13.4.2. kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot vērā normatīvo aktu 
nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par sociālo pa-
kalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamatvajadzību 
un aprūpes nodrošināšanu;

13.4.3. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo ap-
rūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, 
pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas sais-
tīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

13.5. Persona papildus dokumentiem, kas noteikti nor-
matīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanas kārtību, iesniedz šādu dokumentu kopijas:

13.5.1. īpašumtiesību apliecinoši dokumenti;
13.5.2. darījuma ar īpašumu apliecinoši dokumenti, ja 

īpašums atsavināts vai novēlēts personai, kura nav personas 
likumiskais apgādnieks (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, 
testaments, mantojuma līgums u.tml.);

13.5.3. citi dokumenti pēc Sociālā dienesta darbinieka 
pieprasījuma.

13.6. Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas: 
13.6.1. apmeklē Personu dzīvesvietā, ja tas nepiecie-

šams lēmuma pieņemšanai; 
13.6.2. izvērtē Personas vai tās ģimenes locekļu līdz-

darbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par 
to; 

13.6.3. novērtē Personas vajadzības, aizpildot Perso-
nas vajadzību pēc Pakalpojuma novērtēšanas karti; 

13.6.4. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pie-
ņemšanai nepieciešamo informāciju; 

13.6.5. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo 
sociālās rehabilitācijas plānu; 

13.6.6. lemj par Pakalpojuma apjomu, ilgumu un Per-
sonas un/vai tās apgādnieka līdzfinansējuma apmēru; 

13.6.7. pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu/
atteikumu;

1.3.6.8. par pieņemto lēmumu informē Personu. 
13.7. Pakalpojumu nepiešķir vai vajadzības gadījumā 

pārtrauc Personai:
13.7.1. kura neatbilst šo Noteikumu vai citu normatīvo 

aktu nosacījumiem;
13.7.2. kurai nepieciešama atrašanās specializētā ārst-

niecības iestādē;
13.7.3. kura slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
13.7.4. kura slimo ar akūtām infekcijas slimībām;
13.7.5. kura slimo ar seksuāli transmisīvām slimībām.
13.8. Pakalpojumu var pārtraukt šādos gadījumos:
13.8.1. Persona vēlas dzīvot patstāvīgi ārpus Institūci-

jas vai pāriet uz citu atbilstošu sociālās aprūpes Institūciju vai 
specializētu ārstniecības iestādi pēc personas vai viņa liku-
miskā pārstāvja rakstiska iesnieguma;

13.8.2. Personai ir iespējams nodrošināt sociālo aprūpi 
mājās pilnā apmērā;

13.8.3. Personai invaliditātes grupa atkārtoti nav no-
teikta un persona nav sasniegusi pensijas vecumu;

13.8.4. Persona pārkāpj Institūcijas iekšējās kārtības 
noteikumus (Personai gada laikā sistēmiski izteiktas rakstis-
kas piezīmes, rakstiski rājieni);

13.8.5. Persona apdraud citu personu vai Institūcijas 
darbinieku veselību un dzīvību;

13.8.6. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadīju-
mos.

13.9. Ja Personai ir Civillikumā noteiktie likumīgie ap-
gādnieki, Sociālais dienests, Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā, izvērtē likumīgo apgādnieku ienāku-
mus un materiālo stāvokli un viņu iespējas segt izdevumus 
par saņemto Pakalpojumu.

13.10. Finansiālo līdzekļu apmēru, kuriem pēc pakal-
pojuma saņemšanas jāpaliek personas, viņa apgādnieku un 
apgādnieka ģimenes locekļu rīcībā, nosaka Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrā daļa, Minis-
tru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašval-
dību budžeta”.

14.  Sociālās aprūpes pakalpojumi un aprūpe ve-
ciem, vientuļiem, II un III grupas invalīdiem Sociālās ap-
rūpes namā “Mežvijas”: 

14.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu dzīves-
vietu, ilgstošu vai īslaicīgu aprūpi Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā deklarētām pensijas vecumu sasniegušām, 
vientuļām personām, II un III grupas invalīdiem. 

14.2. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar sociālo 
aprūpi un dzīvojamo platību pensijas vecumu sasniegušas, 
vientuļas personas, II un III grupas invalīdus, kuras vecuma, 
veselības un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt 
savu eksistenci bez citu palīdzības ir objektīvas grūtības sevi 
aprūpēt. 

14.3. Pakalpojums nepieciešamības gadījumā nodroši-
na personas medicīnisko aprūpi (ģimenes ārsts, neatliekamā 
medicīniskā palīdzība).

14.4.Pakalpojums nepieciešamības gadījumā organizē 
personas individuālo sociālo, saimniecisko un juridisko prob-
lēmu risināšanu.

14.4. Sniegtos pakalpojumus un to izcenojumus apstip-
rina Jēkabpils  novada pašvaldības dome.

14.5. Pakalpojums Sociālajā aprūpes namā “Mežvijas”  
ir tuvināts ģimenes videi, jo tiek saglabāta katra iemītnieka pat-
stāvība, neatkarība un drošības sajūta. Personai ir dota iespēja 
dzīvot aprūpes namā ar savām personīgajām mantām atseviš-
ķā dzīvojamā istabā.

14.6. Pakalpojumu nepiešķir vai pārtrauc Personai, kura 
sava veselības stāvokļa dēļ apdraud citus sociālās aprūpes 
nama ”Mežvijas” iemītniekus. 

15. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ins-
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titūcijā pilngadīgām personām:
15.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslai-

cīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar 
funkcionāliem traucējumiem pēc individuāla sociālā rehabi-
litācijas vai sociālās aprūpes plāna.

15.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uztu-
rēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, 
sociālās rehabilitācijas vai ārstniecības institūcijā.

15.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem 
pilngadīgām personām:

15.3.1. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai 
veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamat-
vajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu 
pēc ģimenes ārsta vai citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas 
plāna;

15.3.2. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms 
pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra noteikto pakal-
pojumu apjomu;

15.3.3. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma 
saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijā;

15.3.4. personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonāku-
šas krīzes situācijā un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā 
aprūpe. 

15.4. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpo-
jumu ir personām:

15.4.1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgād-
nieks ir persona ar invaliditāti, pensionārs, trūcīga vai maz-
nodrošināta persona;

15.4.2. kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka izvērtējumu un ņemot vērā normatīvo 
aktu nosacījumus, nav spējīgi nodrošināt samaksu par soci-
ālo pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas pamatva-
jadzību un aprūpes nodrošināšanu; 

15.4.3. kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpa-
šai kopšanai vai arī tas nav pietiekams pakalpojuma nodro-
šināšanai;

15.4.4. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošinā-
šanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, 
kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

16. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem:

16.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem, 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar inva-
liditāti nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi 
un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai 
pie aizbildņa.

16.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pa-
matvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, soci-
ālo aprūpi un rehabilitāciju.

16.3. Pakalpojumu piešķir: 
16.3.1. bērniem, kuru vecākiem ir pārtrauktas vai at-

ņemtas aizgādības tiesības;
16.3.2. ģimenēm, kurās ir bērns ar smagiem funkcio-

nāliem traucējumiem, kuram nepieciešama pastāvīga dien-
nakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe;

16.3.3. bērniem, kuriem ir miruši abi vecāki un nav 
iespēja nokārtot aizbildnību.

17. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem: 

17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai uz laiku nodrošinā-
tu bērniem diennakts uzraudzību un pamatvajadzību nodro-
šināšanu, ja vecāki savas slimības vai citu sociālo apstākļu 
dēļ nevar bērnu aprūpēt vai uzturēšanās vecāku ģimenē 
apdraud bērna drošību.

17.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pa-
matvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, soci-
ālo aprūpi un rehabilitāciju.

17.3. Pakalpojumu, pamatojoties uz bāriņtiesas vai 
sociālā darbinieka atzinumu, piešķir:

17.3.1. ģimenei, kurā vecāku veselības stāvokļa dēļ 
nespēj nodrošināt bērna pamatvajadzības;

17.3.2. ģimenei, kurā sociālo apstākļu dēļ ir apdrau-
dēta bērna drošība. 

17.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem. 
17.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģime-

nes vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojums var tikt 
piešķir ts atkārtoti.

18. Speciālista pakalpojums:
18.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai saskaņā ar so-

ciālās rehabilitācijas vai uzvedības korekcijas plānu no-
drošinātu speciālista (psihologs, logopēds, fizioterapeits, 

ergoterapeits, u.c. speciālists) konsultācijas, kas veicinās 
personas (ģimenes) sociālo funkcionēšanu.

18.2. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpoju-
mus līdz 10 konsultācijām gadā.

18.3. Pakalpojumu piešķir:
18.3.1. personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijā;
18.3.2. personām ar invaliditāti;
18.3.3. ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem 

traucējumiem;
18.3.4. ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietieka-

ma bērna audzināšana un attīstība vai nepieciešama sociālā 
uzvedības korekcija bērnam. 

18.4. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu per-
sonas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var 
piešķir t atkārtoti.

19. Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām 
personām:

19.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības 
cietušas pieaugušas personas vai bērns atgūtu fizisko un 
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

19.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psiho-
loga vai sociālā darbinieka konsultācijas bērnam vai desmit 
individuālās psihologa, sociālā darbinieka vai jurista konsul-
tācijas pieaugušai personai.

19.3. Pakalpojumu piešķir: 
19.3.1. bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – nozie-

dzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai 
cieņu aizskarošas darbības upuris;

19.3.2. pilngadīgai personai, kura cietusi no vardar-
bības, fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai var-
darbīgas kontroles.

19.4. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabi-
neta noteikumiem.

19.5.Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
tiek piešķir ts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

20. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām perso-
nām:

20.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai novērstu vai ma-
zinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu 
un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām personām.

20.2. Pakalpojums ietver desmit individuālās psiholo-
ga konsultācijas vai sešpadsmit grupu nodarbības.

20.3. Pakalpojumu piešķir pilngadīgai personai, kura 
izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi 
draudus pielietot vardarbību. 

21. Sociālā darba pakalpojums:
21.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pro-

fesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, 
personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot 
spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus 
apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska fak-
toru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un ie-
saistot atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistīšanu sociālās 
rehabilitācijas/korekcijas programmās noteiktām klientu 
grupām.

21.2. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbi-
nieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, indivi-
duālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un 
starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo 
pakalpojumu saņemšanas procesā.

21.3. Pakalpojumu sniedz pašvaldības sociālajā die-
nestā un tā struktūrvienībās, novada pagastu pārvaldēs vai 
sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmu ietvaros atbil-
stoši klienta problēmai.

22. Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un 
attīstības centra pakalpojums:

22.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzību.

22.2. Pakalpojums tiek sniegts, lai sniegtu atbalstu 
Jēkabpils novadā dzīvojošām  ģimenēm ar bērniem, darba 
un ģimenes dzīves apvienošanas īstenošanā.

22.3. Pakalpojumu saņemt ir tiesības ikvienai Jēkab-
pils novadā deklarētai ģimenei ar bērniem vecumā no 1 līdz 
6 gadiem.

IV. Pakalpojumu piešķiršanas kārtība
23. Pieprasot sociālos pakalpojumus, persona vai tās 

likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietas sociālajā dienes-
tā vai pie sociālā darba speciālista, iesniedz iesniegumu, 
norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma 
veidu, iztikas līdzekļu deklarāciju, ja pakalpojuma saņem-
šanai nepieciešams materiālo resursu novērtējums, kā arī 
citus dokumentus (izziņu par personas veselības stāvokli, 
funkcionālajām spējām vai invaliditāti, pilnvaru, bāriņtiesas 

lēmumu, uzturlīgumu, psihologa vai sociālā darbinieka atzi-
numu u.c.) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgā 
sociālā pakalpojuma veidam. 

24. Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos novērtē 
personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem 
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja pie-
ņemts lēmums atteikt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu 
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

25. Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina pakal-
pojuma apmēru, ja:

25.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšē-
jās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu nodro-
šināšanu nosacījumus; 

25.2. persona atsakās vai neatļauj novērtēt vajadzī-
bas, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu vai neveic sociālā 
darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

25.3. ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai gadījuma 
risināšanā iesaistītā speciālista atzinums par to, ka perso-
nai pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas va-
jadzībām piemērots (atgūtas pašaprūpes spējas, novērsti 
sociālie riski, zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija 
nepieciešams);

25.4. piešķir ts pakalpojums ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

25.5. Persona maina savu pamata deklarēto dzīves-
vietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

25.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgts uz-
tura līgums, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzī-
bu nodrošināšanai, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu 
personai;

25.7. Personas vajadzības vai statuss neatbilst notei-
kumos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpoju-
mu veidam;

25.8. Persona vai tās likumiskais pārstāvis, norādot 
iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

25.9. pamatojoties uz sociālā darba speciālista izvēr-
tējumu, ir nepieciešams personas vajadzībām atbilstošāks 
sociālais pakalpojums vai nepieciešama pakalpojuma veida, 
apjoma vai līmeņa maiņa;

25.10. Persona ir mirusi.
26. Krīzes situācijā sociālais dienests lēmumu par 

pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.
V. Pakalpojumu samaksas kārtība
27. Pakalpojumi tiek sniegti, neizvērtējot pakalpojuma 

saņēmēja materiālos resursus, izņemot Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta notei-
kumos noteiktos gadījumus, kas paredz novērtēt pakalpoju-
ma saņēmēja materiālos resursus.

28. Noteikumu 9., 13.,15.,16. punktā minētie pakal-
pojumi tiek sniegti, izvērtējot personas likumīgo apgādnieku 
materiālos resursus un iesaistīšanos pakalpojumu nodroši-
nāšanā. 

29. Sociālie pakalpojumi pilnā apmērā tiek finansēti 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot:

29.1. noteikumu 10.,12., 19., 20. punktā minētos 
pakalpojumus, kurus nodrošina par valsts piešķir to finan-
sējumu;

29.2. noteikumu 11., 16. punktā minētos pakalpoju-
mus, ja to nodrošināšanai ir pieejams valsts finansējums;

29.3. noteikumu 13., 15. punktā minētos pakalpoju-
mus, kad pakalpojums tiek finansēts daļēji, sedzot starpību 
starp pakalpojuma cenu un pakalpojuma saņēmēja un viņa 
likumīgo apgādnieku nodrošināto samaksu par pakalpojumu 
saskaņā ar MK noteikumiem;

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kār-
tība

30. Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista pie-
ņemto lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.

31. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-

valdībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.
33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 

spēku zaudē Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augus-
ta saistošie noteikumi Nr. 24 „Jēkabpils novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība” (apstipri-
nāti ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.10).

Domes priekšsēdētājs  E. Meņķis
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Jēkabpils novadā līdz šim ir bijuši spēkā Saistošie noteikumi Nr. 24 „Jēkabpils novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība” (apstiprināti ar Jēkabpils 
novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.10) Ir mainījušies normatīvie akti, 
ieviesti jauni sociālie pakalpojumi, nepieciešams grozīt un papildināt saistošos noteikumus, 
sistematizēt pakalpojumu veidus un saņemšanas kārtības aprakstus. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 140.punktu, sagatavojams jaunu noteikumu projekts, ja grozījumu apjoms 
pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils 
novadā” nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas 
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un 
sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un 
iekļauties sabiedrībā.
Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo 
pakalpojumu sniedzēja institūcijā.
Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. 

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils 
novada Sociālais dienests.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.
jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

Domes priekšsēdētājs  E. Meņķis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī Nr. 8/2016  protokols Nr. 10, 8. punkts
2016. gada 29. septembrī
Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.13/2014 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. 
punktu un  43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014. gada 26.jū-
nija saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.10. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgād-
ņiem.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā: 

„6.1.Vienreizējs apbedīšanas pabalsts līdz EUR 
400,00 apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta iedzī-
votāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav tiesību uz 
valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts 
ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. 
Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts So-
ciālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīša-
nas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu 
un personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. 
Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais 
apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto 
pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp paš-
valdības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta 
apmēru.”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

„6.2.Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena 
mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža per-
sonai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu  un ku-
ras ienākumi mēnesī ir mazāki par EUR 400,00.”. 

1.4. Papildināt saistošo noteikumu 6. nodaļu ar 
6.3. apakšpunktu  šādā redakcijā:  

„6.3. Ja  mirušai personai nav piederīgo vai per-
sonas, kas uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība ap-
maksā apbedīšanas pakalpojumus un, nepieciešamības 
gadījumā, Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas 
pakalpojumus.”.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 102.noda-
ļu šādā redakcijā: 

„102. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgād-
ņiem

102.1.  Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgād-
ņiem EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts Aizgādnim, 
kura Aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, vai kam līdz 
ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu Aizgādnis var 
pieprasīt  no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu 
un Bāriņtiesas lēmumu , kas apliecina, ka persona ir iecel-
ta par aizgādni. Pabalsts netiek piešķirts Aizgādnim, kas 
ir Aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, 
brālis vai māsa.”.

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 11.3.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

„11.3.Lēmumu par materiālās palīdzības piešķirša-
nu šajos noteikumos noteiktajos gadījumos vai atteikumu 
piešķirt pabalstu pieņem Jēkabpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītājs. Lēmuma projektu sagatavo un 
iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš ap-
kalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-
valdībām” 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs  E. Meņķis

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā materiālās palīdzības pabalstu 
apmēru un piešķiršanas kārtību reglamentē Jēkabpils novada domes 
saistošie noteikumi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā” (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. 
sēdes lēmumu Nr.143) Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai 
papildinātu sniegtās materiālās palīdzības veidus un palielinātu apbedīšanas 
pabalstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 8/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
papildina esošos materiālās palīdzības veidus ar pabalstu aizgādnībā esošo 
personu aizgādņiem, precizē apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību, kā 
arī palielina apbedīšanas pabalsta apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo sociālās palīdzības 
pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta.
Budžeta izdevumi uz 2016. gadu sastādīs apmēram 2240 EUR, bet 2017. 
gadā pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt papildus 4800 EUR. 

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1..Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils 
novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas, jo grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā. 
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības 
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem 
(izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana 
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

Domes priekšsēdētājs  E. Meņķis
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Darbus veidojusi Dzintra Siliņa. Origami 
(Japāņu orikami – papīra locīšana) ir mākslas 
veids, kurš izveidojies Japānā 17. gadsimta bei-
gās, bet 20. gadsimta pirmajā pusē populārs 
kļuva Eiropā un izplatījās pa visu pasauli, kļuva 
par Starptautisku mākslas veidu. Tā ir māksla, kā 
lokot papīru izveidot skulptūru. Senāk Origami 
māksla bija pieejama augstākās sabiedrības 
pārstāvjiem, kuri šo nodarbi uzskatīja par smal-
kā toņa pārzināšanu. Grāmata, kurā apkopoti 
origami locīšanas veidi, publicēta Japānā jau 
1797. gadā. Grāmatas nosaukums – ,,Senba-
zuru Orikata”. Ir dažādi Origami locīšanas veidi, 
populārākais ir moduļu origami, un tieši ar šo 
Dzintra veido savus brīnišķīgos darbus. Savstar-
pēji, bez līmes, savienojot ļoti daudz vienādu 
detaļu veidojusi skaistus mākslas darbus.

Aina Timofejeva

Tēva diena ir starptautiska mēroga svēt-
ki, kas tiek svinēti septembra otrajā svētdienā, 
par godu visiem pasaules tēviem, tādējādi 
godinot tēva nozīmīgo lomu kā ģimenē, tā arī 
sabiedrībā. 

 Arī Dignājas pamatskolas pirmsskolas 
grupiņas bērni nolēma sapulcināt kopā savus 
stipros, čaklos un mīļos tētus, lai kopā pava-
dītu jauku dienu un padarītu skolas apkārtni 
mājīgāku. 

Kaut arī pirmā rudens saaukstēšanās bija 
pievarējusi daudzus mazos žiperus, tomēr 

stiprākie bija gatavi doties palīgā tētiem papil-
dināt smilšu kasti ar smiltīm un spēļu laukumu 
ar jauniem soliņiem. 

Pēc darbiņa tēti tika apbalvoti ar pašu 
darinātiem apsveikumiem un cienāti ar siltām 
pusdienām.

Paldies tētiem, kuriem bija iespēja atlikt 
savus ikdienas darbiņus, lai palīdzētu mums 
un kopā pavadītu lielisku dienu.

Mēs ļoti ceram, ka šī kļūs par jauku tradī-
ciju arī turpmākajos gados.

Pirmsskolas skolotāja Rasa Bareika

Dunavas pagasta biedrība „Dzīves 
prasme” ir īstenojusi Latvijas Kopienu 
Iniciatīvu Fonda programmas „Plauks-
tošu kopienu attīstībai” projektu “Mo-
derno tehnoloģiju un saziņas līdzekļu 
apguve”, līguma nr. 8/2016/PKA. Tā iz-
strādes laiks bija no 1. līdz 31. augustam.

Biedrība ar šo projektu ir ieguvusi 
488,00 eiro finansiālo līdzekļu. Iegādāts 
mūsdienīgu tehnoloģiju komplekts: 
klēpjdators ar piederumiem un daudz-
funkcionālais printeris.

Projekta mērķis bija paplašināt 
Dunavas pagasta biedrības „Dzīves 
prasme” auditorijas loku, piesaistīt in-
teresentus no dažādām vecuma gru-
pām, īpaši gados vecāko paaudzi, maz-
nodrošinātos un sociāli neaizsargātos 
iedzīvotājus, cilvēkus no krīzes riska 
ģimenēm. Mudināt iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties jauno tehnoloģiju apgūšanā, 
palīdzēt apgūt pirmās iemaņas praktiski 
un justies droši darbojoties ar tām. Kā 
arī biedrības materiāli tehniskās bāzes 
nostiprināšana, IT resursu pieejamības 
nodrošināšana. Interesentiem biedrība 
vienreiz nedēļā – trešdienās nodrošināja 
bezmaksas nodarbības, kuras varēja ap-
meklēt ik viens kuram tas interesēja vai 
likās noderīgi, praktisko iemaņu apgū-
šanai darbā ar datoru, kopētāju, printeri 
un skeneri. Nodarbības vadīja biedrības 
dalībnieces Inese Straume, Anita Ozo-
liņa, Erika Narķeviča. Nodarbībās tika 
apgūtas iemaņas darboties ar interne-
tu, e-pastu, i-bankas pielietošana, LAD, 
VID mājaslapas, dažādas informācijas 
meklēšana internetā un tās apgūšana. 
Nu būs iespēja meklēt un atrast jaunas 
idejas rokdarbiem un apgūt jaunas rok-
darbu tehnikas.

Anita Ozoliņa,
Biedrības „Dzīves prasme” valdes 

priekšsēdētāja

Noslēdzies biedrības 
„Dzīves prasme” 
projekts 
„Moderno tehnoloģiju 
un saziņas līdzekļu 
apguve”

tadenavas bibliotēkā skatāma izstāde 
„origami māksla”
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Jēkabpils novada jaunieši piedalās starptautiskā 
jauniešu apmaiņas projektā

Jēkabpils novada jaunieši, 
kopā ar Jaunatnes lietu speciālisti, 
piedalījās starptautiskā jauniešu 
apmaiņas projektā ,,Trash music”, 
kas norisinājās no šā gada 1. līdz 11. 
septembrim Spānijā, Ontenyentes 
pilsētā. Projektā kopumā piedalījās 
51 jaunietis no Spānijas, Grieķijas 
un Latvijas. Latviju pārstāvēja 15 
jaunieši un divi līderi no četriem 
Sēlijas novadiem – Jēkabpils, Ak-
nīstes, Ilūkstes un Viesītes. Jēkab-
pils novadu pārstāvēja Alise Saviča, 
Andis Dūna un Jurgita Bareika.

Projekta mērķis bija veicināt 
starpkultūru dialogu, kā primāro 
tēmu izvirzot mūziku.

Jaunieši projekta gaitā 
iesaistījās dažādās aktivitātēs, 
saistītās gan ar mūziku, gan 
jauniešu saliedēšanu, gan sevis 
prezentēšanu un starpkultūru 
dialoga veidošanu. Jauniešiem 
bija jāsagatavo mājasdarbs – jā-
izvēlas 4 dziesmas, kas raksturo 
jauniešu dažādus dzīves posmos.  
Aktivitāšu laikā jaunieši iepazīsti-
nāja citus dalībniekus ar izvēlēta-
jām dziesmām un pastāstīja, kādēļ 
tika izvēlēta dziesma. 

Projekta gaitā dalībnieki mā-
cījās apgūt arī mūzikas instrumen-
ta Djembes spēli, paši radīja savus 
mūzikas instrumentus un  unikālus skaņ-
darbus.

  Projekta ietvaros Jaunieši varēja arī 
labāk iepazīt citu tautu kultūras, kā arī pre-
zentēt Latviju kopīgajos kultūru vakaros, 
kā arī kopīgiem spēkiem doties pārgājienā 
kalnos, kur bija iespēja saliedēties visiem 
jauniešiem.

Jauniešu iespaidi par pieredzēto pro-
jekta ietvaros:

Alise: Laiks līdz dienai, kad gandrīz 
uz pus mēnesi bija jādodas prom, pagāja 
nemanot. Pirms aizbraukšanas bija neliels 
satraukums, jo vēl nekad tik ilgi ārpus Lat-
vijas nebiju devusies bez vecākiem, taču 
zināju, ka dodoties šajā braucienā to neno-
žēlošu un tā arī bija – šajā apmaiņas prog-
rammā ieguvu pieredzi, ar kuru varēšu gan 
dalīties ar citiem, gan izmantot tālākām 
studijām un darba iespējām nākotnē. 

Šo 10 dienu laikā es ne tikai ieguvu 
daudz jaunu draugu, bet iemācījos spēlēt 
jaunu mūzikas instrumentu djembe. Pro-
jekta laikā iemācījāmies dejot arī grieķu 
dejas un iepazināmies ar spāņu un grieķu 
kultūru, kur ar video palīdzību iepazinām 
skaistākas vietas, tradīcijas, un uz vietas 

degustējām viņu tradicionālos ēdienus. 
Kā jau katra dalībvalsts, arī mēs pre-

zentējām savu valsti, ainavas un latviskās 
tradīcijas, latviešu kultūras vakarā saviem 
jaunajiem spāņu un grieķu draugiem ie-
mācījām dažas latviešu rotaļas: ,,Tūdaliņ, 
tāgadiņ” un ,,Plaukstiņ polku”. Apmaiņas 
programmas laikā netrūka arī dažādu citu 
aktivitāšu dalībnieku saliedēšanai, kas ļau-
tu atcerēties katra dalībnieka vārdu. Vienu 
no projekta dienām pavadījām pārgājienā 
kalnos, kas ļāva visiem saliedēties un kopē-
jiem spēkiem pievarēt veselus 15 kilomet-
rus. Visspilgtāk atceros draugu un ,,killeru” 
spēli, kurā katram dalībniekam bija savs 
draudziņš, kurš projekta laikā ,,jānogalina” 
nobučojot to uz vaiga. Pēdējā dienā atklā-
jot savus slepenos draudziņus, kuri visu 
projekta laiku tevi iepriecināja – rakstīja 
jaukas un mīļas zīmītes, neatstāja arī bez 
kāda našķīša, par laimi es tiku pie diviem 
tādiem. Netrūka arī sportisku aktivitāšu, ar 
kurām apmierināti bijām visi, bija iespēja 
spēlēt gan volejbolu, gan basketbolu, gan 
futbolu, galda tenisu un citas spēles. 

Kopumā ar braucienu esmu ļoti ap-
mierināta, bija grūti šķirties no siltās un 

saulainās Spānijas un jaunajiem drau-
giem, lai dotos atpakaļ uz rudenīgo 
Latviju un turpinātu mācību gaitas 
skolā. Projekta laikā man bija iespēja 
nedaudz atraisīties un komunicēt ar 
citiem jauniešiem, jo neesmu diez 
ko komunikabla, taču domāju, ka tas 
man pat nedaudz izdevās.

Andis: Šis brauciens man pati-
ka, biju priecīgs, ka man bija šāda 
iespēja. Šo 10 dienu laikā es ieguvu 

daudz jaunu draugu un pieredzi, ko 
noteikti izmantošu tālākajās gaitās. Iemā-
cījos spēlēt jaunu mūzikas instrumentu 
djembi. Man patika kultūras vakari, jo tajos 
varēja uzzināt daudz ko jaunu par citām 
valstīm, nogaršot to tradicionālos ēdienu 
un izprast kultūras īpatnības. Netrūka arī 
citu interesantu nodarbību, piemēram, 
mūzikas instrumentu radīšana, sacensību, 
atjautības spēļu, nodarbību, un aktivitāšu, 
kurās pārējiem dalībniekiem jāpastāsta 
par sevi. Devāmies pārgājienā kalnos, man 
patika, jo redzējām ainavas, kuras Latvijā 
redzēt nevarētu. Pabijām arī grieķu kāzās, 
kopumā braucienu vērtēju ļoti pozitīvi.

Apmācības notika angļu valodā. Bija 
iespēja iepazīt citu valstu jauniešus un 
viņu kultūru. Tika iegūta ne tikai neaizvie-
tojama pieredze un jauni draugi, bet arī zi-
nāšanas un prasmes mūzikā, starpkultūru 
komunikācijā un sevis izzināšanā. Šāda vei-
da projekti ir ļoti labs veids, lai pārvarētu 
savas bailes, „izkāptu no rāmjiem”, lauztu 
komforta zonu un paskatītos uz visu no 
citas puses.

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada Jaunatnes lietu 

speciāliste
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turpinās akcija „iepazīsti savu novadu!”
Akcija „Iepazīsti savu novadu” Jēkabpils novadā tika uz-

sākta šā gada jūlijā. Tās ietvaros ģimenei, 
kas saņēmusi uzaicinā-
jumu, jānobildējas kādā 
sev mīļā vietā novadā 
ar īpašu ceļojošo akcijas 
simbolu, un tas jānodod 
citai ģimenei citā nova-
da pagastā. Kādu laiciņu 
akcijas simbols, Latvijas 
karte, viesojās Dignājas un 
Dunavas pagastā. Saviču 
ģimene Dignājas pagastā 
vēlējās iepazīstināt ar Dignā-
jas evaņģēliski luterisko baz-
nīcu: „Izvēlējāmies šo vietu, 
jo tā pamazām tiek atjaunota 
un uzlabota, šeit var gan krus-
tīties, gan laulāties, gan vien-
kārši apmeklēt dievkalpojumu.”

Miežānu ģimene Duna-
vas pagastā vēlējās iepazīstināt ar jaunatklāto atpūtas vietu 
Sudrabkalna muižas dārzā: „Šī vieta agrāk bij aizmirsta un ne-
sakopta, bet pateicoties Sudrabkalna jauniešu entuziasmam 
un projekta „LMT Latvijai” līdzfinansējumam, ir tapusi vieta, 
kur var atpūsties jebkurš Jēkabpils novada iedzīvotājs. Šī vieta 
mūsu ģimenei ir svarīga, jo tā ir tapusi mūsu mazajā ciematiņā 
ar pašu spēkiem, tajā var atpūsties no pilsētas steigas, vai pa-
vadīt omulīgus vakarus pie ugunskura.”

Bikaunieku ģimene pie Dignājas 
pamatskolas.

Saviču ģimene pie Dignājas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas.

Miežānu ģimene 

jaunatklātajā atpūtas 

vietā Dunavas pagasta 

Sudrabkalna muižas dārzā.

Pēc tam akcijas simbols atgriezās 
Dignājas pagastā, pie Bikaunieku ģime-
nes, kas vēlējās izcelt Dignājas pamatsko-
lu: „Tā ir mūsu gaismas pils. Te mācījušies 
mūsu vecāki, arī mēs un mūsu bērni. Šeit 

savu ozolu iestādījis Kārlis Ulmanis, tā do-
dams svētību skolas pastāvēšanai.”

Atliek vien gaidīt, kuru pagastu un ku-
ras vietas iepazīsim nākamās.

Ar akcijas nolikumu iepazīties un nori-
sei sekot līdzi var novada mājaslapā, sadaļā 
,,Latvijai 100”.

K. Sēlis

Dzejas diena Raiņa muzejā „Tadenava”
16. septembrī Raiņa muzejā „Ta-

denava” notika ikgadējais Dzejas die-
nu pasākums. Viesi tika iepazīstināti 
ar atjaunoto Raiņa muzeju, un notika 
bērnu dzejas gadagrāmatas „Garā pupa 
2016” atvēršana. Pasākumā piedalījās 
„Garās pupas” autori – dzejniece Inese 
Zandere, dzejnieks un atdzejotājs Māris 
Salējs, māksliniece Anete Melece, biedrī-
bas „Ascendum” kultūras projektu vadītā-
ja Dace Bargā, Raiņa un Aspazijas muzeja 
vadītāja Zanda Rozenberga un Daugav-
pils novada Kultūras centra folkloras kopa 
„Dyrbyni” Annas Briškas vadībā.

Pēc iepazīšanās bērniem bija iespēja 
piedalīties dažādās radošajās darbnīcās 
(Dzejas un valodas darbnīca, lustrāciju dar-
bnīca, Dziesmu un rotaļu darbnīca), kā arī 
izstaigāt atjaunoto muzeju un tā teritoriju.

Pasākuma laikā viesiem bija iespēja 
apskatīt Anetes Meleces ilustrāciju izstādi, 
kā arī noskatīties viņas veidotās animācijas 
filmas. Bija arī iespējams iegādāties jauno 
bērnu dzejas gadagrāmatu „Garā pupa”. 
Skolas un bibliotēkas grāmatu saņēma dā-
vinājumā.

Vēl līdz 16. oktobrim muzejā „Tadena-
va” būs apskatāma arī mākslinieka un mūzi-
ķa Eināra Kviļa gleznu izstāde AINAVAS.

Ar foto galeriju no 
pasākuma var iepazīties 
novada mājaslapā.
Vairāk informācijas:
Raiņa muzejs 
„Tadenava”
tālr. + 371 29250484
tadenava@
memorialiemuzeji.lv 

K. Sēlis
Autora foto
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Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena, 
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis. 
Viens saules stariņš un mazliet debesis 
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

1. oktobris mūsdienās nu zināms ne 
vien kā oktobra pirmā diena, bet arī kā Starp-
tautiskā senioru diena, kas nereti tiek saukta 
arī par Pasaules veco ļaužu dienu.

Katru gadu šajā dienā senioriem tiek ad-
resēti pateicības vārdi, apsveikumi un laimes 
vēlējumi. Tomēr, daudz vērtīgākas ir ikdienas 
rūpes par veciem ļaudīm. Jēkabpils novada 
pašvaldības Sociālais dienests, to izprotot, 
cenšas iespēju robežās palīdzēt pensionā-
riem un tiem, kam šai brīdī visvairāk nepie-
ciešama sapratne vai palīdzīga roka.

Cienījamie Jēkabpils novada seniori! 
Nekautrējieties atnākt pie sava sociālā dar-

2016. gadā 30. jūnijā Jēkabpils novada pašvaldība Sociālā 
dienesta vajadzībām iegādājusies automašīnu „Volkswagen 

Caddy”. Automašīna tiks izmantota, lai koordinētu visa novada 
pagastu sociālā dienestu darbu.

atzīmējot senioru dienu
binieka un jautāt! Iz-
vērtējot Jūsu materiālo 
situāciju, vadoties pēc 
spēkā esošajiem nor-
matīvajiem dokumen-
tiem, sociālais dienests 
var Jums piešķirt trū-
cīgas vai maznodroši-
nātas ģimenes statusu, 
kas sniedz atviegloju-
mus veselības aprūpē, 
kurināmā iegādē, īres 
un komunālo maksā-
jumu segšanā, elektrī-
bas rēķina atlaidei.

Aicinām pie sevis 
visas represētās perso-
nas un ČAE seku likvidētājus, jo var saņemt 
valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pa-

kalpojumu veselības uzlabošanai. Tie, kas šos 
pakalpojumus ir saņēmuši, ir ļoti pateicīgi un 

29. septembrī Rubenes 
kultūras namā notika novada 
senioru diena „Miķelītis cie-
mos brauca”. Pasākums tradi-
cionāli notiek katru gadu atzī-
mējot Starptautisko  senioru 
dienu.

Sarīkojuma viesus kultū-
ras nama zālē uzrunāja nama 
vadītāja Inta Tomāne, kā arī 
Jēkabpils novada Sociālais 
dienests, vēlot izdevušos die-
nu, kā arī atgādinot par iespē-
jām senioriem saņemt dažā-
dus pakalpojumus un palīdzī-
bu. Pēc tam viesi varēja vērot 
negaru Kalna kultūras nama 
amatierteātra izrādi (skeču) 
„Skaistuma etalons latga-
liešu versijā”, un tam seko-
ja saviesīgā daļa kopā ar 
„Kaunatas muzikantiem”. 
Izvietota apskatei bija arī 
foto izstāde „Laiks, kurā 
dzīvojam”, kurā atspoguļo-
ta Rubenes pagasta dzīve 
neaizmirstamos mirkļos.

Programmā viena no 
aktivitātēm bija Latvijas 
Valsts mežu atbalstītās 
Zemgales   kultūras prog-
rammas 2016. gada pro-
jekta „Sēlijas raksturīgā   
kulinārā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana Jēkab-

miķelītis ciemos brauca...

pils novadā” – senā ēdiena 
„Mīceknis ar aizleju”   gata-
vošana, prezentācija un de-
gustācija, dažādu raksturīgo 
seno sēļu ēdienu popularizē-
šana, saimnieču gudrības un 
eksperta viedoklis par kulinā-
rijas tradīcijām. Pasākuma ap-
meklētāji tika iepazīstināti ar 
ēdienu, kas ir daļa no  unikālā 
kultūrvēstures mantojuma un 

sēļu identitātes.  Lauku ēdiens tiek asociēts 

ar svaigu, labu, garšīgu, veselīgu, vietēji au-
dzētu pārtiku bez ķīmiskām piedevām. Jau 
pagājušajā gadsimtā mūsu senči pievērsa 
uzmanību gan veselīgai pārtikai, gan galda 
klāšanai. Līdz ar to senās saimnieču gudrī-
bas ir aktuālas un noderīgas arī mūsdienās.

Paldies par lielo apmeklētāju skaitu! 
Visiem senioriem vēlam stipru veselību un 
pozitīviem notikumiem bagātus arī turpmā-
kos dzīves gadus!

Inta Tomāne
K. Sēļa foto
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No 17. līdz 23. septembrim, 
Eiropas sporta nedēļas ietvaros, 
Jēkabpils novadā norisinājās 3 
pasākumi:

17. septembrī Dignājas pagastā jaun-
izveidotajā biedrības „Cirkuži" atpūtas takā 
norisinājās „Sportiskā ģimenes diena" – da-
lībniekiem/ģimenēm bija iespēja izmēģināt 
atpūtas takas jaunizveidotos elementus, kā 
arī paši veiklākie varēja sacensties savā star-
pā. Sacensībās piedalījās 20 bērni.

18. septembrī Ābeļu pagasta Veselības 
takā, sadarbībā ar biedrību „Ābeļzieds", no-
risinājās pasākums „Nūjo visa ģimene",  kopā 
ar fizioterapeiti un nūjošanas instruktori mā-
cījāmies pareizi iesildīties, atsildīties,  pareizi 
nūjot, kā arī pieaugušajiem, pirms un pēc 
nodarbības, bija pieejams asinsspiediena 
mērītājs, lai uzzinātu, kādu slodzes intensitā-
ti izvēlēties. Pasākumā piedalījās gan bērni, 
gan pieaugušie. Ja arī Tu vēlies pievienoties 
nūjotājiem, sazinies ar biedrību „Ābeļzieds", 
tālr. 22067209.

22. septembrī Zasas vidusskolas sporta 
zālē notika Vingrošanas nodarbība pieau-
gušajiem, kas bija arī vingrotāju sezonas pir-
mais treniņš. Vingrošanas nodarbības sporta 

gandarīti par šī pakalpojuma kvalitāti.
Ikviens vēlas pats saviem spēkiem un 

pēc iespējas ilgāk dzīvot savā vidē, savā 
mājā, dzīvoklī, tāpēc ir iespēja saņemt aprū-
pes mājās pabalstu, ja ir nepieciešama aprū-
pe sev, ikdienas mājas darbus slimības dēļ 
(pēc operācijas) saviem spēkiem nevar pats 
nodrošināt, bērnu nav, vai arī viņi objektīvu 
apstākļu dēļ nevar aprūpi nodrošināt, tad pa-
līdzību var sniegt kāds cits pazīstams cilvēks.

Ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakal-
pojumu Zasas un Leimaņu pagastos. Pašreiz 
šo pakalpojumu nodrošina viena aprūpētāja 
un pakalpojumu sniedz 6 vientuļām perso-
nām.

Ja dzīves gaitā rodas situācija, kad ir ne-
pieciešama lielāka mediķu uzraudzība, ap-
rūpi mājās nav, kas nodrošina, tad ir iespēja 
vecumdienas pavadīt mūsu novada Sociālās 
aprūpes nama Leimaņu pagasta „Mežvijās”. 
Telpas ir labiekārtotas, mājīgas. Pašreiz tur 
uzturas 17 personas un ar visu ir apmieri-
nātas, jo ir iespēja komunicēt, neuztraukties 
par cauru jumtu vai bojātu skursteni, u.c. ik-
dienas rūpēm.

Pavisam grūtos brīžos sociālais dienests 
palīdz iekārtoties ilgstošas sociālās aprūpes 
centros (Aknīstes veselības un sociālās aprū-
pes centrā, Krustpils novada SAC „Jaunāmuižā”, 
„Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā”).

Katrā pagastā ir savs sociālais darbi-
nieks: Ābeļu pagastā – Ilze Dzene, Dignājas 
pagastā – Lolita Matuseviča, Dunavas pagas-
tā – Elita Krīvāne, Kalna pagastā – Elita Ozo-
la, Leimaņu un Zasas pagastos – Elizabete 
Krūkliņa, Rubenes pagastā – Inita Petenko. 
Sociālās aprūpes nama „Mežvijas” vadītājs un 
sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem – 
Kaspars Vaišlis.

Novēlam Jums stipru veselību, izturību, 
gādīgus bērnus, mīļus mazbērnus un dzīves-
prieku!

L. Zeltiņa,
Jēkabpils novada Sociālā dienesta 

vadītājas p.i.

Eiropas sporta nedēļa Jēkabpils novadā

zālē notiek bez maksas, profesionāla sporta 
speciālista vadībā, pirmdienās, otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 18.00. Nodarbībās tiek iz-
pildīti spēka, lokanības un izturības vingrinā-
jumi. Tāpēc esi aktīvs – pievienojies vingrotā-
ju pulciņam Zasā!

23. septembrī visas novada skolas pie-
dalījās Olimpiskajā dienā. Šogad iepazinām 
volejbolu. Skolu iesniegto darbu vērtēšana 
Olimpiskās dienas konkursiem vēl tikai no-
risināsies.

Gaidāmie sporta pasākumi:
5. novembrī plkst. 8.30 Klaucāna ezerā 

Kalna pagastā norisināsies spiningošanas 
sacensības.

12. novembrī plkst. 11.00 Rubenes kul-
tūras namā Rubenes pagastā norisināsies 
Jēkabpils novada atklātais galda spēļu tur-
nīrs.

Baiba Čākure,
Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore
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Līga Koržeņevska. Darbi tika veikti, ievērojot 
pasūtītāja vēlmes, laicīgi un labi. Remontdar-
bos saceltos putekļus un nekārtību novērsa 
apkopējas skolā: Daina Ģeidāne, Gita Veļika, 
Mairita Godļevska.

Pirmsskolas bērnu laukumiņā tika uzstā-
dītas 2 koka mājiņas, kur bērniem atpūsties, 
spēlēties, glabāt inventāru. To izgatavošanu 
un uzstādīšanu veica Ojārs Ģeidāns.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šajos dar-
bos un rezultāts iepriecinās gan skolēnus, 
gan skolotājus!

O. Spēka

Dunavā jauni ielu 
apgaismes ķermeņi

  
Dunavā au-

gusta sākumā 
tika pabeigta 
apgaismes ka-
beļu trase 928 
metru garumā. 
Projekta „Ielas 
apgaismojums 
Jēkabpils nova-
da Dunavas pa-
gasta Dunavas 
ciemā” rezultātā 
tika uzstādīti 15 
jauni apgaismo-
juma balsti ar 
jauniem gais-
mas ķermeņiem. 
7 gabali ir jauni 
esošajos balstos 
uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi (teritorijā 
pie skolas).

Projektēšanas darbus un būvniecību 
veica SIA „Aviton”.

K. Sēlis

Par remontdarbiem uz 
Jēkabpils – Dignājas ceļa

2016. gada 9. augustā starp VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” reģistrācijas Nr. 40003344207, kā 
Pasūtītāju un sabiedrību ar ierobežotu atbil-
dību „8 CBR”, reģistrācijas Nr. 43903002559, 
tika noslēgts līgums Nr. LVC2016/2.1.1/50/
AC/PA.

Atbilstoši līgumam, posmā Nagļu kapi - 
Dūņenieku kapi tiek veikta nesaistītas mine-
rālmateriāla pamata nesošās kārtas izbūve 
no maisījuma 0/32 p pamatceļam h=15 cm. 
2017. gadā jāveic virsmas apstrāde Y2G pa-
matceļam 7 m platumā, līdzīgi kā tas veikts 
posmā Laši – Nagļu kapsēta.

Atbildi sagatavoja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs Aldis Šaicāns

Remontdarbi Jēkabpils 
novadā šovasar

Dignājā notiek iepirkums ielu apgais-
mojuma izbūvei, līdzīgi tam, kāds ierīkots 
Dunavā. Tiek veikts Dignājas bibliotēkas tel-
pu un pagasta pārvaldes ēkas ieejas mezgla 
remonts.

Dunavas kapličai pieslēgta elektrība. 
Darbus organizēja AS „Sadales tīkls". Dunavā 
iedzīvotāji pašu spēkiem veikuši telpu re-
montu ēkā „Kastaņi-8”.

Kalna pagastā durvis nomainītas vai-
rākām dzīvojamajām mājām: „Vēsmas”, 
„Vaivari”,„Salnas”. Dubultos, Kalna kultūras 
namā veikts 1. stāva vestibila remonts – flī-
zes, sienas. Plānots uzstādīt arī drēbju paka-
ramos.

Veikta Mežgales sociālās aprūpes nama 
„Mežvijas" piebraucamā ceļa asfaltēšana. 

Darbus veica SIA  „Ošukalns". Saremontē-
tas arī 2 notekūdens akas. Leimaņu kapličai 

veikts ieejas mezgla remonts – betona flīzes 
nomainītas uz bruģakmeni. Remonts veikts 
arī Leimaņu Tautas nama ieejas mezglam.

 Rubeņu pamatskolā veikts kokapstrā-
des telpas/klases remonts. Pirmsskolas izglī-
tības iestādē „Zelta Sietiņš” veikts kāpņu tel-
pas remonts un, atbilstoši MK noteikumiem, 
ierīkots pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām.  Notiek Rubeņu estrādes projektēšana. 
Slatē, Liepu gatvē, atjaunoti 5 balkoni. Darbi 
veikti ļoti akurāti. Iepriekš veikta arī 3 ārdurv-
ju nomaiņa. Slates pamatskolas ēkai uzlikts 
jauns jumta segums. Darbus veica SIA „LC 
Būve”.

Zasā, ēkai Sila ielā 2 atjaunotas 2 ieejas. 
Liepu ciemā notiek ūdensvada projektēšana 
– veco ūdens pievada trasi plānots nomainīt 
pret jaunu. Zasas muižas parkā veikts tiltiņu 
remonts.

Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 
Brīvības ielā 108 mainīti 3 logi. Rīgas ielā 150a 
veikts 3 darba telpu kosmētiskais remonts.

K. Sēlis

Noslēgušies remontdarbi 
Dignājas skolā

  
Augusta sākumā noslēgušies remont-

darbi Dignājas skolā: izremontēta gardero-
be, nomainītas flīzes, nomainīti griesti, kana-
lizācijas caurules, kas veda cauri ģērbtuvei, 
un zēnu tualetē izbūvēts jauns kanalizācijas 
stāvvads.

G. Namiņa

Pabeigti remontdarbi 
Zasas vidusskolā

  
Zasas vidusskolā 2016. gada vasarā re-

montdarbi notika 1. stāva 4 kabinetos un 
2 gaiteņos. Kabinetu sienas tagad ir gaišās 
krāsās,   pie logiem žalūzijas, koka durvis, li-
nolejs. Vēl tika veikti labojumi – novērsta 2.s 
tāva gaiteņa grīdas „šūpošanās”. Darbus vei-
ca SIA ,,BūvMax”, Svetlanas Lacares vadībā. 
Visus darbus pārraudzīja skolas saimnieks 
Ainārs Matīss, Zasas pārvaldes vadītājs Ju-
ris Krūmiņš, Jēkabpils novada būvinženiere 
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28. septembrī Jēkabpils novada Du-
navas pamatskolas sporta laukumā sporta 
skolotāja Ulda Auzāna vadībā tika atklāta 
jauna aktīvās atpūtas zona ar dažādām vin-
grošanas ierīcēm. Pateicoties „Latvijas Mo-
bilā Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT 
Latvijai’’ piešķirtajam finansējumam, tika rea-
lizēts projekts „Jaunas iespējas aktīvai atpūtai 
Dunavā”.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā pieda-
lījās Dunavas pamatskolas direktors Uģis 
Vārslavāns, Jēkabpils novada projektu spe-
ciāliste Gunta Dimitrijeva, Dunavas pagasta 
pārvaldes vadītāja p.i. Intra Kurme un Duna-
vas pamatskolas skolēni un skolotāji. Pasāku-
mu vadīja skolotāja Astra Liopa. Tika griezta 
svinīgā lenta. Pēc drošības instruktāžas tika 
izmēģināti arī jaunie trenažieri.

Projekta autors Uldis Auzāns pauž gan-
darījumu par paveikto: „Paldies LMT par ie-
spēju un sniegto finansējumu! Centīsimies 
šo aprīkojumu saudzēt un arī aktīvi izmanto-
sim. Interese par trenažieriem ir ļoti liela. Tā-
pat arī paldies Vandai Knipstei, kura palīdzēja 
uzrunāt balsotājus. Šādos projektos tas ir ļoti 
svarīgi. Balsots tika pat no Itālijas un Spāni-
jas!”

„Atcerēsimies mūžseno teicienu: veselā 
miesā mājo vesels gars. Šis teiciens bijis ak-
tuāls vienmēr, bet it īpaši – mūsdienās, zinot, 
ka mēs savas dzīves lielu daļu pavadām pie 
datoriem, savukārt skolā un darbā pie raks-
tāmgaldiem. Izkustēšanās ir svarīga. Paldies 
LMT, ka tiek rīkots šāds projektu konkurss. 
Tas tādai mazai kopienai, kā mēs, sniedz lielu 
atspērienu. Protams, paldies arī visiem, kuri 
piedalījās un atbalstīja. Lielākais paldies, pro-
tams, Uldim. Tāpat arī uzstādītājiem, ražotā-
jiem SIA „MK Dizains”. Lai gan pirmajā acu uz-
metienā šie trenažieri neizskatās iespaidīgi, 
nu Dunavā ir jauna brīvā laika pavadīšanas 
iespēja. Jācer, ka tā arī aktīvi tiks izmantota!” 
teic Dunavas pamatskolas direktors Uģis 
Vārslavāns.

„Manuprāt, Dunava ir īpaša vieta. Tā 
atrodas tālu no lielajām pilsētām, kilometra 
attālumā atrodas viena no retajām pārceltu-
vēm pār upi Latvijā, netālu dzimis arī Rainis, 
bet pats svarīgākais – dunavieši visi vajadzī-
gos brīžos spēj būt un darboties kopā. Tas 
Dunavā rada šo veiksmes stāstu. Prieks, ka 
Jūs neesat vienaldzīgi pret vietu, kurā dzīvo-
jat. Kā teicis Rainis: „Katram roka jāpieliek, lai 
lielais darbs uz priekšu iet.” Un tieši tā arī šis 
sporta laukums no necilas teritorijas kļuvis 
par samērā moderni aprīkotu aktīvās atpūtas 
vietu,” atzīst Jēkabpils novada projektu spe-
ciāliste Gunta Dimitrijeva. 

Projekta rezultātā Dunavas pamatskolas 

īstenots „lmt latvijai” finansētais projekts 
„Jaunas iespējas aktīvai atpūtai dunavā”

sporta laukumā uzstādīts daudzfunkcionāls 
āra vingrošanas trenažieris un divas ielu vin-
grošanas ierīces: rokgājējs – līkrocis un līdz-
tekas. Trenažieri nodarbina roku, kāju un mu-
guras muskuļus. Apmeklētāju komfortam 
uzstādīts soliņš un atkritumu tvertne. Āra 
aktivitāšu laukums pieejams ikvienam, kurš 

vēlas nodarboties ar sportiskām aktivitātēm  
un ir veselīga dzīvesveida piekritējs.

„Jaunas iespējas aktīvai atpūtai Dunavā” 
ir jau ceturtais realizētais projekts no pieciem 
uzvarējušajiem LMT konkursa „LMT Latvijai” 
ietvaros Jēkabpils novadā. Projektu konkursā 
Jēkabpils novada iedzīvotāji bija iesnieguši 
19 projektu idejas, no kurām iedzīvotāju bal-
sošanai otrajā kārtā tika izvirzītas 16.

Projekta „LMT Latvijai” mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-

riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu.

Uldis Auzāns, 
projekta vadītājs

K. Sēļa foto
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Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

2016. gada 5. oktobris20 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

meklē mūs arī  
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils–novads/
twitter. com/JekabpilsNovads

2016. gada oktobrī

Jēkabpils novada 
kultūras sarīkojumi

Dunavas pagasts
11.10. plkst. 13.00 Dunavas skolā – 
tradīciju zālē izrāde bērniem „Pasaka 
par pīlēnu”. Viesojas  leļļu teātris 
„Tims”

Kalna pagasts
14.10. plkst. 20.00 Kalna 
kultūras namā Jēkabpils novada 
amatierkolektīvu atpūtas pasākums 
un balle

Leimaņu pagasts
22.10. plkst. 19.00 Leimaņu tautas 
namā pasākums – koncerts „Ar ģitāru 
par dzīvi”. Pēc koncerta – balle

Rubenes pagasts
29.10. plkst. 14.00 kultūras namā 
klausītāju gada iemīļotā dziedātāja 
Dzintara Čīčas solokoncerts 
„Likteņlīnijas”
17.11. plkst. 19:00 Rubenes 
kultūras namā Latvijas Valsts 
dibināšanas 98. gadadienai veltīts 
sarīkojums: Jēkabpils novada Goda 
rakstu pasniegšana, svētku koncerts, 
svētku balle

Zasas pagasts
28.10 plkst. 19.00 kultūras namā 
tematisks pasākums – koncerts 
„Atnāc ar savu dziesmu”, 
plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa 
„Daugavieši”

Citi pasākumi: Svecīšu vakari
08.10. Ābeļu pagasta kapsētās:

plkst. 14.00 Dūņenieku kapos, 
plkst. 15.00 Nagļu kapos, 
plkst. 16.00 Ābeļu kapos.

Izstādes:
29.09. – 18.11. Rubenes kultūras 
namā foto izstāde „Laiks kurā 
dzīvojam”
17.10. – 24.10. Dignājas pamatskolā 
biedrības „Pavadiņa” rokdarbu 
izstāde.
Tadenavas bibliotēkā skatāma 
izstāde „Rudens mežā”. Izstāde 
veidota no sēnēm, kuras aug  rudenī.
Informāciju par kultūras sarīkojumiem 

apkopoja Inta Tomāne

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem

Jēkabpils novadā augusta, 
spetembra mēnesī dzimušie – 

Adriana, Braiens, Kristaps, 
Krista, Marks, Dominiks, Adele
Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 
veselību, bērniņu audzinot!

Vien abi kopā Jūs esat debesis.
Vien abi kopā Jūs esat strauts,
kam kristāla lāses no pazemes dziļumiem
līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā Jūs esat patvērums viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt –
Ar vīrieša spēku un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt. 

/Kornēlija Apškrūma/

Augusta mēnesī 
Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
laulību reģistrēja divi pāri.

Lai Jūsu laulība ir saules siltuma un 
gaismas apmirdzēta!

Nav nekā vienkāršāka 
Nav nekā sarežģītāka, 
Kā ilgi prast ziedēt. 
Nav nekā vienkāršāka 
Nav nekā sarežģītāka, 
Kā gaismu sirds ceļā iedegt. 
Nav nekā vienkāršāka 
Nav nekā sarežģītāka, 
Kā ļaut mīļumam vaļu: 
Iededzināt sevī baltu  
mežābeli 
Un sasaukt putnēnus  
galotnē –  
Līksmus un skaļus.

Sirsnīgi sveicam 
Mariju Ostrovsku
90. gadu jubilejā!

Rubenes pagasta pārvalde un 
Sociālais dienests


