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Nesen jau informējām par valsts no-
zīmes autoceļu Jēkabpils – Dunava –
Ilūkste, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī,
bet uz sabrukšanas robežas ir arī citi
valsts nozīmes grants ceļi Jēkabpils no-
vadā. Lai vēlreiz aktualizētu problēmu,
Jēkabpils novada pašvaldība aicināja uz
tikšanos ar iedzīvotājiem satiksmes mi-
nistru Uldi Auguli, VAS “Latvijas Valsts
ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi,
kā arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes priekšsēdētāju Vladimiru Kono-
novu. Tikšanās sākumā demonstrētajā
video materiālā ikviens varēja redzēt,
kādi apstākļi uz valsts nozīmes grants
ceļiem bija šā gada ziemā.

To, ka ne tikai Jēkabpils novadā, bet
arī daudzviet citur Latvijā grants ceļi ir
katastrofālā stāvoklī, nenoliedz arī satik-
smes ministrs Uldis Augulis, kurš uzsver
– slikto ceļu dēļ valstī kopumā gadā ir
aptuveni 800 miljonu eiro lieli zaudēju-
mi, savukārt no kopumā 550 miljoniem
eiro, ko ik gadu nodokļos samaksā au-
toceļu lietotāji, atpakaļ ceļu remontā
nonāk vien 159 miljoni eiro. Uz jautāju-
mu, kur paliek pārējā nauda, Augulis at-
bild: “Veselība, pedagogi, izglītība, poli-
cija, kultūra... Šī nauda iet kopējā valsts
budžetā.”

Līdzekļu trūkums – tāda atbilde jau

gadiem ilgi jādzird iedzīvotājiem, kuri
vēlas sakārtotus autoceļus, bet kas tiek
darīts, lai dabūtu ceļu remontam nepie-
ciešamo naudu? Ministrs uzsver, ka at-
bildīgās iestādes aktīvi strādā, lai situā-
ciju ar katru gadu uzlabotu: “Pagājušā
gada beigās, domājot par to, ko mēs
darām ar grants ceļiem, mēs esam ap-
stiprinājuši valdībā to, ka akcīzes no-
dokļa pārpalikums pret plānu, kas bija
2016.gadā, – tie ir apmēram 25 miljoni
eiro, 2018.gada budžetā nonāks uz ce-
ļiem. Ja resursi būs pieejami, veidosim
atsevišķu grants ceļu programmu.”

Ministrs informē, ka šosezon visu
valsts ceļu remontam būs par aptuveni
10 procentiem vairāk līdzekļu nekā
pērn. Ja 2016.gadā dubultā virsmas ap-
strāde tika veikta pusotram kilometram
ceļu, tad šogad tie būs jau aptuveni 60
kilometri. Tomēr Jēkabpils novadā du-
bultās virsmas apstrādi piedzīvos vien
daži kilometri valsts vietējās nozīmes
ceļa Jēkabpils – Dunava – Ilūkste. “Uz
ceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste
tiks pabeigts posms no 9,28.kilometra
līdz 14,3. kilometram,” stāsta VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs
Jānis Lange. 

(Turpinājums 3. lpp.)

Satiksmes ministrs apmeklē 
Jēkabpils novadu

Piedalies Jēkabpils
novada 2017. gada

NVO iniciatīvu 
konkursā!

Arī šogad nevalstiskajām organizāci-
jām, kas reģistrētas vai veic darbību Jē-
kabpils novadā, ir iespēja piedalīties ini-
ciatīvu konkursā. Vienam projektam pie-
ejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro.
Kopējā konkursam atvēlētā summa –
4500 euro.

Konkursa prioritārās jomas šogad ir:
- novada kultūrvēsturisko vērtību izzi-

nāšana un interpretācija/nodošana nāka-
majām paaudzēm mūsdienīgā veidā, rep-
resēto un gados vecu personu dzīves
stāstu, prasmju apzināšana,

- novada tēla popularizēšana, izmanto-
jot netradicionālas metodes,

- novada NVO kapacitātes stiprināšana,
- sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības

grupu aktivizēšana un izglītošana,
- vides un sporta infrastruktūras labie-

kārtošanas pasākumi,
taču atbalstu var saņemt arī projekti

citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos
atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāiesniedz no
2017. gada 31. marta līdz 28. aprīlim.

Konkursa nolikums un pieteikuma veid-
lapa pieejama Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv .

K.Sēlis

Augstu, augstu šūpoties,
Tālu, tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties,
Un no sirds priecāties!

Lai saulainas, 
siltas un sirsnīgas

Lieldienas!

Jēkabpils novada 
pašvaldība
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Šogad Lielā talka notiks sestdien, 22.
aprīlī. Talku reģistrāciju var veikt un ar
jau pieteiktajām talkām iepazīties jauna-
jā Lielās Talkas mājas lapā
www.talkas.lv. Lai reģistrētu talku, sā-
kumlapā esošajā kartē jāieliek sarkanais
punkts plānotajā talkas vietā, un pēc tam
jāklikšķina uz labajā pusē esošās zilās
pogas PIETEIKT TALKU. Karti var pie-
tuvināt, attālināt, pārbīdīt. Līdz ko tas iz-
darīts, atveras reģistrācijas forma ar ne-

pieciešamajiem laukiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais punkts ne-
jauši ielikts kļūdaini, to var pārbīdīt, kamēr pieteikums vēl nav
nosūtīts. Reģistrācija tiks slēgta 20.aprīlī.

Talkas dienā darbosies arī īpaši reģionālie telefona numuri,
uz kuriem sūtīt informāciju par talkas dienas aktivitātēm, Zem-
galē – 26909713. Uz šo numuru talku atbildīgie aicināti sūtīt īs-
ziņas par talcinieku skaitu, interesantajiem atradumiem, savākto
atkritumu daudzumu, sūtīt sveicienus talkotājiem citos novados,
kā arī citas interesantas ziņas. Lielās Talkas koordinators Jē-
kabpils novadā: Jānis Subatiņš, tel. 29126223.

Šogad Lielajai Talkai ir arī jauns konkurss, kurā aicinām ik-
vienu sagatavot video par Latvijas zaļo tēlu – Latvijas vizītkarti.
Konkursā var piedalīties visi interesenti bez ierobežojumiem.
Konkursa nolikums atrodams talkas.lv mājaslapā.

Novēlam veiksmīgu gatavošanos Lielajai Talkai! Kā arī gai-
dām jaukus iedvesmojošus stāstus par to, kā Jums veicas!

Evija Grīnmane

Lielā Talka tuvojas!

Jēkabpils novadā būs 
lekcija par onkoloģiju

24. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Ābeļu tautas namā,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā lekcijas par onkoloģijas profi-
laksi vadīs Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārsts onkologs, ķīmij-
terapeits Grigorijs Plakhins.

Profilakse piedāvā vērtības ziņā pašu efektīvāko un ilgstošā-
ko stratēģiju cīņā ar vēzi.  Uzzināsim kādi ir riska faktori, kā arī
abu dzimumu veselības pašizmeklēšanas metodes, par pieeja-
mo valsts skrīninga programmu, kā arī citu nozīmīgu informāciju
par veselības profilaksi. Onkoloģijas profilakse – jebkuram cil-

vēkam, kas saudzē savu veselību un
domā par nākotni, jāievēro veselīga
dzīvesveida nosacījumi.

Lekciju ietvaros dalībniekiem būs
iespēja bez maksas veikt veselības
parametru paškontroles ekspres-tes-
tus (noteikt glikozes, holesterīna un
hemoglobīna līmeni asinīs), kā arī
būs pieejams medicīnas speciālists, kas sniegs konsultācijas
par saņemtajiem rezultātiem.

Lekcija notiks BEZ MAKSAS. Informācija pa
tālr.28677242 vai rakstot uz baiba.cakure@jekabpilsno-
vads.lv

Lekcijas tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselī-
bas veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlaboša-
na Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore,
Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore Jēkabpils novadā

Baiba Čākure

Jēkabpils novadā
uzsākti pašvaldības
ceļu pārbūves darbi

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaim-
niecības pārvalde ir apstiprinājusi Jēkabpils novada pašvaldības
iesniegtos trīs projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos”.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 ““Daugavas – Lapas –
Auzāni - Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jē-
kabpils novadā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.:
3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni - Ērgļi”, Dunavas pagastā, Jē-
kabpils novadā pārbūvi posmā no 0,000 līdz 4,683 km. Projekta
kopējās izmaksas ir 283 419,90 EUR, no kurām ELFLA finan-
sējums ir 255 077,92 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 28
341,98 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 30. no-

vembrim. Projekta vadītājs ir Dunavas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Andris Baltaruņķis.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000028 ““Vidsala – Spuldze-
nieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils no-
vadā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vid-
sala – Spuldzenieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā pār-
būvi posmā no 0,000 līdz 4,954 km. Projekta kopējās izmak-
sas ir 263 309,62 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 236
978,66 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 26 330,96 EUR.
Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 31. augustam. Pro-
jekta vadītāja ir Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta
Cankale.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000029 ““Zasas – Ģērķāni”
ceļa Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā” ie-
tvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 5-1 “Zasas – Ģēr-
ķāni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi posmā no
0,000 līdz 4,510 km. Projekta kopējās izmaksas ir 216 829,48
EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 195 146,53 EUR un pa-
švaldības līdzfinansējums 21 682,95 EUR. Projektu plānots rea-
lizēt līdz 2017. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Zasas
pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš.

Iepirkumu rezultātā, tika noslēgti līgumi par minēto pašvaldī-
bas ceļu pārbūves darbu veikšanu ar SIA „Ošukalns”. Pašval-
dības intereses pārstāv būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB
TESTS”), kurš uzrauga pārbūves darbu gaitu objektos. 

Tā kā iepriekš minētie darbi ir tikai sākušies, tad aicinām au-
tovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes
ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbū-
ves darbu laikā!

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
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Jēkabpils novada pašvaldībā sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas
ielā 150a, Jēkabpils, 2017. gada 19. aprīlī tiek rīkota nekustamā
īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra
Nr.5648 003 0348, - 1,46 ha platībā izsole.

Plkst. 11.15. nekustamā īpašuma „Miglas”, Ābeļu pagastā, Jē-
kabpils novadā pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Sā-
kumcena EUR 19 000,00. Līdz 13.04.2017. jāiemaksā dalības
maksa un nodrošinājuma summa un līdz 19.04.2017. plkst. 11:00
jāpiesakās uz objekta izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Plašāka informācija mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sa-
daļā “Izsoles”.

Inga Bokāne
Jēkabpils novada pašvaldības

īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
T:65220822, Mob.:29359866

Nekustamā īpašuma „Miglas” 
Ābeļu pagastā izsole

Pašvaldība plāno 
paplašināt tūrisma 

piedāvājumu novadā

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014-2020. gadam ietvaros ir apstiprināts projekts Nr.
LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” (“Ceļo gudri –
apmeklē Lietuvu un Latviju”), kurā Jēkabpils novada pašvaldība
ir viens no projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir
Anīkšču dabas parka administrācija, kā partneri projektā pieda-
lās arī Biržai dabas parka administrācija, Krekenavas dabas
parka administrācija, Viesītes novada pašvaldība, Salas novada
pašvaldība un Ilūkstes novada pašvaldība. 

Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabā-
šanu Lietuvā un Latvijā, kā arī tā piemērošanu tūristu vajadzī-
bām. Projekts ir vērsts uz vienota reģiona tūristu maršruta iz-
veidi, izmantojot inovatīvus pasākumus. Viens no projekta ko-
pīgiem rezultātiem ir kopīgā maršruta interaktīvās kartes izvei-
de. Kartē būs iekļauti 10 katrā projekta partnera teritorijā eso-
šie nozīmīgākie tūrisma objekti. Lai objekti būtu pievilcīgi un
atbilstoši tūristu vajadzībām, tiek plānotas investīcijas to pie-
lāgošanai. Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lie-
tuvas tūrisma attīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš parā-
da reģiona potenciālu, kuru prasmīgi izmantojot, var sasniegt
ievērojamus rezultātus.

Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros papildus plāno
izveidot atpūtas vietu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem pie Ta-
denavas bibliotēkas, iegādāties aprīkojumu interaktīvās informā-
cijas nodrošināšanai Jēkabpils novada pašvaldības “Sēlijas
prasmju muzejā” Zasā, piedalīties starptautiskā pieredzes ap-
maiņā tūrisma jomā, uzlabot tūrisma sadaļu mājaslapā un izvei-
dot tūrisma brošūru, kas kopumā paplašinās tūrisma piedāvāju-
mu un tā popularizēšanas iespējas novadā.

Šobrīd norisinās sarunas starp projekta vadošo partneri un
projekta partneriem par sadarbības līguma slēgšanu.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Satiksmes ministrs
apmeklē 

Jēkabpils novadu
(Turpinājums no 1. lpp.)

“Šogad šim posmam tiks veikta dubultā virsmas apstrā-
de, bet nākamgad šis posms tiks turpināts vēl 6,5 kilomet-
ru garumā – no 14,3. kilometra līdz 20,8.kilometram. Fi-
nansējuma rīkojums jau apstiprināts, tam budžetā paredzēti
880 tūkstoši eiro. Diemžēl citu vietējo ceļu remonts no kapi-
tālieguldījumiem šajā pusē šogad netiks veikts.”

Sliktāka situācija ir ar reģionālo valsts nozīmes autoceļu
P72 Ilūkste – Bebrene – Birži. Skaidro Jānis Lange: “Ja mēs
runājam par P72, tad diemžēl šis reģionālais ceļš nevienu
brīdi nav kvalificējies Eiropas Reģionālās attīstības fonda
programmai. Par Eiropas naudu to nevar salabot. Ir apbur-
tais loks, jo ceļam ir salīdzinoši maza satiksmes intensitāte,
iespējams, tādēļ, ka tas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ja ceļš
būtu labā stāvoklī, intensitāte būtu lielāka.”

Vienu šī ceļa posmu šogad paredzēts remontēt par ceļu
uzturēšanas līdzekļiem.

Iedzīvotāji pauda sašutumu par to, ka ir konkrēti ceļu
posmi, kur netiek veikta kaisīšana ar pretslīdes materiālu.
“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Vladi-
mirs Kononovs skaidro, ka tas saistīts ar ceļu uzturēšanas
klasēm: “D klases ceļš nav paredzēts vispār nekam (ne grei-
derēšanai, ne kaisīšanai), bet C klases ceļš ziemā nav pa-
redzēts kaisīšanai. Ja šim ceļam vajag paaugstināt uzturē-
šanas klasi, ja zināms, ka tur būs skola un tā netiks reorga-
nizēta, tad jādomā, lai šis ceļš būtu melns (noasfaltēts), kā
arī kopā ar ministriju jārisina tas, lai tiktu mainīta uzturēša-
nas klase.”

Ja pašvaldība vēlas mainīt uzturēšanas klasi kādam au-
toceļam, tad savlaicīgi jāvēršas “Latvijas autoceļu uzturētā-
jā” un šis jautājums jārisina kopā ar ministriju.

Gan satiksmes ministrs, gan citi atbildīgie speciālisti ir
vienisprātis, ka nepieciešams atjaunot Valsts autoceļu
fondu. Tāpat joprojām jāstrādā, lai panāktu to, ka ceļu lieto-
tāju samaksātā nauda nonāktu atpakaļ tieši autoceļu uztu-
rēšanai un labošanai.

Sandra Paegļkalne
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10. martā uz Jēkabpils novada skolām devās jauniešu biedrība
“Street warriors” no Ogres. “Street warriors” ir ielu vingrotāju šova
komanda, kurā darbojas aktīvi, enerģiski un atraktīvi jaunieši.

“Street warriors” tūres ietvaros četrās novada skolās, – Ābeļu
pamatskolā, Dignājas pamatskolā, Zasas vidusskolā un Rube-
nes pamatskolā, norisinājās lekcija – labās prakses piemērs.
Lekcijas mērķis bija motivēt jauniešus iesaistīties, veicināt pa-
šiniciatīvu, būt sociāli aktīviem un realizēt savas idejas. Lekcijas
ietvaros jaunieši tika iedrošināti veidot vidi sev apkārt tādu, kādu
viņi  vēlas un nebaidīties rīkoties. Gan jaunieši, gan skolotāji ak-
tīvi iesaistījās paraugdemonstrējumos un pārbaudīja savus spē-
kus un prasmes.

Jauniešu iespaidi par biedrības skolu tūri:
Linda: “Guvām lielu motivācijas devu no šīs atraktīvās gru-

pas. Vēlamies vēl sastapties ar kaut ko līdzīgu vai pat ar viņiem
pašiem. Tas bija ļoti interesanti, mums bija iespēja iesaistīties
un dažus trikus varējām arī paši atkārtot. ”

Samanta: “”Street Warriors” motivēja turpināt iesākto
darbu vieglatlētikā, jo gandrīz visam bija atmests ar roku. No-
skatoties puišu priekšnesumu, sapratu, ka vajag strādāt un
augt uz priekšu.”

Kitija: “Braukājot ar šiem puišiem pa Jēkabpils novada sko-
lām, ieguvu milzīgu pieredzi, un tieši viņi bija tie, kas iemācīja
man to, ka saviem sapņiem ir jātic, un tad tie arī piepildīsies. Ar
saviem priekšnesumiem šī grupa lieliski motivēja ne tikai mani,
bet arī ļoti daudz klātesošos jauniešus. Pamatīgi mūs pārsteidza
Zasas vidusskolas puiši, kas aktīvi iesaistījās un pat uzstājās
kopā ar viesiem. Vēlreiz milzīgi liels paldies puišiem. ”

Paldies jauniešiem un skolām par atbalstu pasākuma orga-
nizēšanā un norisē.

Lekcija norisinājās projekta “Attīstības izglītības pasākumu
īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” ie-
tvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493. Projekta
mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītības ak-
tualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglītības in-
tegrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā, Jē-
kabpils novadā. Projekta ietvaros paredzēts organizēt sekojošas
aktivitātes: lekcijas, apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu,
un radošas, izglītojošas un motivējošas aktivitātes jauniešiem.

Jurgita Bareika
Projekta vadītāja

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par pub-
likācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un
tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

Lekcija - labās prakses piemērs 
Jēkabpils novada skolās

10. martā Dunavas pamatskolas vecāko klašu skolēni un
skolotājas G.Auzāne, A.Liopa ciemojās Rubenes pamatskolā.
Mūs laipni sagaidīja skolas direktore I.Kantāne un vecāko klašu
skolēni. Izstaigājām skolu, apskatījām mācību kabinetus un dar-
bojāmies arī radoši.

Sadalījušies divās jauktās grupās, kopā ar Rubenes skolē-
niem piedalījāmies dažādās interesantās aktivitātēs. Skolēni,
savstarpēji iepazinušies, veidoja mūsdienu skolēna portretu, do-
māja par kopīgo un atšķirīgo abās skolās, izkustējās sportiskā
stafetē, cienājās ar garšīgiem pīrāgiem un sulu. Tad visi kopīgi

piedalījāmies pasākumā projekta „Ladder” ietvaros – jauniešu
biedrības „Street Warriors” lekcijā par veselīga dzīvesveida po-
pularizēšanu un vērojām vingrojumu paraugdemonstrējumus.
Aktīvākajiem bija iespēja pašiem izmēģināt savus spēkus.

Sakām lielu paldies Rubenes skolas direktorei, skolotājiem
un skolēniem par sirsnīgo uzņemšanu.

Astra Liopa
Autores foto

Dunavas skolēni ciemojas Rubenes pamatskolā
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Lai gan mazās pilsētiņās
un ciemos bieži vien tiek reali-
zētas interesantas un vērtīgas
iniciatīvas, bieži vien ir diez-
gan grūti atrast informāciju par
tām. Iniciatīva “Local Up” vēlē-
jās darīt zināmus vietējos va-
roņus, iedrošinot turpināt ie-
sākto darbu, dodot aktīvistiem
jaunas prasmes un padarot
viņu veikumu redzamu plašā-
kā sabiedrībā. Šo iespēju
veiksmīgi izmantoja biedrība
“Ūdenszīmes” no Jēkabpils
novada Kaldabruņas.

Konkursā varēja piedalīties
individuālas personas, nefor-

mālas grupas un nevalstiskās
organizācijas, kas darbojas
Latvijas, Ukrainas vai Polijas
ciemos un pilsētās (ne lielākās
par 50 000 iedzīvotāju) un kas
2016. gada laikā realizēja pro-
jektus vai pasākumus, kas po-
zitīvi ietekmēja vietējos iedzī-
votājus šajā pilsētā vai ciemā.
Balvai pieteikties varēja līdz
2017. gada 31. janvārim.

Local Up balvu varēja sa-
ņemt trīs kategorijās: Labākā
integrācijas iniciatīva, Labākā
kultūras iniciatīva un Labākā
sociālā biznesa iniciatīva.
Biedrība “Ūdenszīmes”, pār-
stāvot Kaldabruņu, uzvarēja
kategorijā “Labākā kultūras
iniciatīva”. Local Up balvas rī-
kotāji pateicās biedrībai par
lielisko pieteikumu un realizē-

tajiem projektiem  „Iezīmē
kartē savu ciematu!” un „Latvi-
ja sienā, salā un lapās”. Pro-
jekti pārsteidza ar savu dros-
mi, izdomu   un poētis -
kumu. Kategorijā “Labākā so-
ciālā biznesa iniciatīva” ar pro-
jektu “Create your own won-
der land” (“Radi pats savu brī-
numzemi”) uzvarēja Borodian-
kas pilsēta no Ukrainas un ka-
tegorijā “Labākā integrācijas
iniciatīva” ar projektu „100 lie-
tas, vietas, darbi un cilvēki
Latvijas jubilejai” – Sigulda.

Balvā biedrība “Ūdenszī-
mes” varēs iegūt ekspertu va-
dītu meistarklašu paketi 2017.
gada pavasarī, kas tiks rūpīgi
pielāgota tieši biedrības vaja-
dzībām, par šādām tēmām:
biznesa attīstība, biznesa mo-

deļi un inovācija; dizaina pie-
eja problēmu risināšanā; mā-
jaslapu veidošana un digitālā
klātbūtne; projektu vadīšana
un sadarbības partneru pie-
saistīšana.

Ar biedrības “Ūdenszīmes”
paveikto elektroniski var iepazīties
šeit: www.udenszimes.lv/cms/;
facebook.com/Udenszimes .

“Local Up” balvas mērķis ir
padarīt vietējās kopienas spē-
cīgākas un iedrošināt tās vei-
dot savas vietas nākotni. Fo-
kusēšanās uz attiecībām starp
vietējiem iedzīvotājiem un viņu
iedrošināšana veidot kvalitatī-
vu sociālu, kultūras un bizne-
sa vidi ir veids kā attīstīt sociā-
lo aktīvismu.

K.Sēlis

Kaldabruņa ieguvusi starptautisko Local Up balvu

.aprīlī Rīgas pilī Valsts prezidents,
Latvijas valsts simtgades patrons Rai-
monds Vējonis tikās ar Latvijas valsts
simtgades norišu veidotājiem un to
koordinatoriem. Uz svinīgu darba tikša-
nos bija pulcējušies vairāk nekā 300
simtgades svētku organizatori no visas
Latvijas, pārrunājot jau paveiktos
priekšdarbus un lielākos 2017. gadā
gaidāmos simtgades notikumus.

Kultūras ministre Dace Melbārde iz-
stāstīja par simtgades programmas vei-
došanu un pateicās ikvienam no vairāk
nekā 10 tūkstošiem cilvēku, kuri pieliku-
ši roku tās tapšanā. Viņa norādīja, ka
simtgades virsuzdevums ir savienot lai-
kus – pilnvērtīgi izstāstīt valsts veidoša-
nās stāstu, svinēt brīvību un simtgadu
jubileju, kā arī veikt investīcijas Latvijas
nākotnē. Vēlot ikvienam iesaistītajam
stipru gribu un spēku, gatavojot valstij
nozīmīgo jubileju, ministre atgādināja

Raiņa vārdus „Mēs būsim lieli tik, cik
mūsu griba”.

Ikvienā no Latvijas novadiem norisi-
nās gatavošanās Latvijas valsts simtga-
dei, vienotā stāstā saaužot vēstījumus,
kas stāsta par Latvijas vēsturi cauri gad-
simtiem, iesaistot iedzīvotājus svētku
sagatavošanā un liekot pamatus stiprā-
kai Latvijai tās nākamajā gadu simtā. 

Latvijas valsts simtgades svinību at-
klāšana notiks 2017.gada 4. maijā, Lat-
vijas otrajā dzimšanas dienā. Gaidāma
plaša tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap
visu Latvijas robežu veidojot simbolisku
Latvijas garīguma sardzi un pierobežas
novados stādot ozolus. Papildus plaša
norišu programma izgaismos vēsturiskā
Latgales kongresa nozīmi, Latvijā un
pasaulē tiks svinēta Latvijas valsts
simtgades biroja pērn aizsāktā tradīcija
- Baltā galdauta svētki. 

I.Tomāne

Oficiāli uzsāk ceļu uz Valsts simtgadi

Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Ilūk-
stes novadu pašvaldību Latvijas valsts

simtgades aktivitāšu koordinatori -
Inta Tomāne, Raisa Vasiļjeva, Kristia-

na Kalniete, Sandra Stašāne.

Jēkabpils novada jauktais koris „Putni”
šajā sezonā svin savu 5 gadu pastāvēša-
nas jubileju. Kora diriģente ir allaž smai-
dīgā un pozitīvā Santa Kasparsone. Ko-
risti uzskata, ka kopā sanākšana un dzie-
dāšana ir atslodze no ikdienas rūpēm. Tā
ir arī sevis apliecināšana, radot prieku sev
un citiem. 

Lai arī šis skaitlis ir mazs, tomēr kora
kolektīvs pa šiem gadiem sevi ir pierādījis,
gan piedaloties ikgadējās koru skatēs un
gūstot labus rezultātus, gan iesaistoties
dažādos pasākumos tuvākā un tālākā ap-
kārtnē. Ar savām balsīm esam pieskandi-
nājuši visus Latvijas vēsturiskos novadus.

Jau otrajā savas pastāvēšanas sezonā
piedalījāmies Vispārējos latviešu Dziesmu

un deju svētkos. Esam piedalījušies: Sēli-
jas tautas mākslas svētkos „Sēlija rotā”
Sēlpilī, Jaunjelgavā, Aknīstē; Jēkabpils pil-
sētas svētkos; 2012. gadā Latgales dzies-
mu svētkos Preiļos; 2015. gada maijā Lim-
bažu novada Viļķenē Baumaņu Kārļa 180
gadu jubilejai veltītajā pasākumā - „Him-
nas Goda diena”; 2016. gada vasarā Kur-
zemes dziesmu svētkos Kuldīgā.

Koris aktīvi iesaistās novada kultūras dzī-
ves veidošanā, papildinot gan novada svēt-
ku, gan 18. novembra svētku koncertus.

Šajā sezonā koncertdarbība bijusi
īpaši ražena. Adventa laikā sniedzām
koncertus Kalna pagasta KN, Rubeņu
baznīcā, Sēlpils KN. Nav iespējams uz-

skaitīt visus koncertus un pasākumus,
kuros esam piedalījušies.

Tāpēc aicinām uz kora „Putni” jubi-
lejas koncertu 5. maija vakarā Zasas
kultūras namā. Ļoti gaidīsim visus biju-
šos kora dalībniekus, lai dalītos atmiņās
un uzdziedātu kādu kopīgu dziesmu.
Koncertu kuplinās draugu kori no Viesītes
un Sēlpils.

Kora „Putni” kolektīvs izsaka sirsnīgu
pateicību Jēkabpils novada pašvaldībai
par atbalstu un transporta pakalpojumiem
visu šo gadu garumā, īpašs paldies par
jaunajiem tērpiem!

Kora „Putni” kolektīva vārdā,
Sanda Kukle

Koris “Putni” aicina uz jubilejas koncertu
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Vokālo ansambļu skate

Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”

3. martā Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils apriņķa vo-
kālo ansambļu skate, kurā piedalījās 21 vokālais ansamblis –
jauktie, vīru un sieviešu vokālie ansambļi.

Skates mērķis – nodrošināt novadu vokālo ansambļu muzicē-
šanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, veicināt katra vokālā an-
sambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi,
īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē. Skatē katrs kolek-
tīvs izpildīja 2 dziesmas, no kurām viena bija oriģināldziesma, otra
a capella izpildījumā. Ansambļus vērtēja žūrija 3 cilvēku sastāvā.

No Jēkabpils novada skatē piedalījās 4 vokālie ansambļi –
Ābeļu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” (vad.
Anita Gavare), Kalna pagasta kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “Līksma” (vad. Inga Davidāne), Rubenes kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna” un jauktais vokā-
lais ansamblis “Ā’re” (vad. Sandra Radiņa). 

Skolu tautas deju kolektīvu skate

9. martā Viesītes kultūras pilī norisinājās Aknīstes, Jēkabpils,
Krustpils, Salas, Viesītes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate.

Ābeļu pamatskolas 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs “Žiperīši”
(vad. Ieva Lāčplēse) ieguva II pakāpes diplomu, Zasas vidus-
skolas 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” (vad. Daiga
Ģeidāne) – I pakāpi. Rubeņu pamatskolas 1.-4.klašu tautas deju
kolektīvam “Pērkonītis” (vad. Ilona Pūdāne) – II pakāpe, Zasas
vidusskolas 3.-4. klašu tautas deju kolektīvam “Dzirnupīte” (vad.
Daiga Ģeidāne) – I pakāpe, Ābeļu pamatskolas 2.-4. klašu tau-
tas deju kolektīvam “Žiperi” (vad. Ieva Lāčplēse) – II pakāpe,
Zasas vidusskolas 5.-7. klašu tautas deju kolektīvam “Dzirnupī-
te” (vad. Daiga Ģeidāne) – I pakāpe, Ābeļu pamatskolas 5.-9.
klašu tautas deju kolektīvam “Žiperi” (vad. Ieva Lāčplēse) – II
pakāpe. Zasas vidusskolas 9.-12. klašu tautas deju kolektīvs
“Dzirnupīte” (vad. Daiga Ģeidāne) ieguva II pakāpi, bet Zasas
vidusskolas 8.-9. klašu tautas deju kolektīvs “Dzirnupīte” (vad.
Daiga Ģeidāne) – I pakāpi.

Paldies kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu un
sasniegtajiem augstajiem rezultātiem!

Koru skate
                             
1. aprīlī, gatavojoties 2018. gada Dziesmu un Deju svētkiem,

Jēkabpils Tautas namā notika ikgadējā Jēkabpils apriņķa koru
skate. Jēkabpils novadu tajā pārstāvēja jauktais koris “Putni” (di-
riģente Santa Kaspar-
sone, kormeistare
Anita Godiņa, koncer-
tmeistare Anita Ķikute),
un izcīnīja 2. pakāpi!

Prieks par sasniegto,
un lai tik pat skanīgas
balsis arī nākamgad!

Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skate

Folkloras kopa “Kāre”

12. martā Līvānu kultūras centrā notika Starptautiskā folklo-
ras festivāla BALTICA 2018 folkloras un etnogrāfisko ansambļu
skate. Šajā skatē piedalījās kolektīvi no Jaunjelgavas, Jēkabpils,
Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Jēkabpils novadiem. Skates
mērķis-izvērtēt folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar
tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo
sastāvu, māksliniecisko līmeni, informāciju turpmāk izmantojot
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2018” norisei, veicināt
tradīciju daudzveidību un nodrošināt Dziesmu un deju svētku
tradīcijas procesa nepārtrauktību.

Programmas tēma – Ziedēšana. Jāņi. Latvijas īsā un mainīgā
vasara, kas brīžiem tiek saukta par “zaļo ziemu”, tautas dzies-
mās minēta kā vasariņa – ziedu māte, kas dod visu labu. Varbūt
tāpēc arī šoreiz par Baltica 2018 tēmu kļuvusi ziedēšana.

Festivāls BALTICA pulcē tradicionālās kultūras kopējus, kas
ir izcilības katrs savā jomā- dziedātāji, muzikanti, dancotāji, an-
sambļi – katrs savā vietā, vecumā un individualitātē.

No Jēkabpils novada skatē piedalījās 2 folkloras kopas –
“Dignojīši” no Dignājas pagasta (vad. Aīda Bikauniece) un
“Kāre” no Rubeņu pagasta (vad. Inga Krasevska).

Lai mums visiem izdodas pušķot māti Latviju ar tradīcijas
puķēm viņas 100. dzimšanas dienā!

Pieaugušo tautas deju kolektīvu skate

9. aprīlī Viesītes kultūras pilī norisinājās XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras
zeme” repertuāra apguves skate Jēkabpils deju apriņķa kolek-
tīviem. Tajā piedalījās tautas deju kolektīvi no Jēkabpils, Aknīs-
tes, Viesītes, Krustpils, Salas novadiem un Jēkabpils pilsētas.

Dejotāju priekšnesumus vērtēja deju svētku virsvadītāji
Zanda Mūrniece, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Gunta Skuja un
Agris Daņiļevičs. Rezultātā Jēkabpils novada Zasas KN JDK
“Landi” (vad. D.Ģeidāne) iegūta augstākā pakāpe, Zasas KN
VPDK “Solis” (vad. D.Ģeidāne) – I pakāpe, Leimaņu TN VPDK
“Deldze” (vad. D.Ģeidāne) – I pakāpe, Ābeļu TN VPDK “Kaupre”
(vad. I.Gādmane) – II pakāpe, Rubenes KN VPDK “Rasa” (vad.
I.Tomāne) – II pakāpe, Rubenes KN JDK “Laude” (vad. S.Vait-
ķeviča) – diploms par piedalīšanos.

Liels paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto
darbu, pacietību, neatlaidību! Lai tik pat ašas kājas arī nākam-
gad, piepildot sapni nokļūt uz 2018. gada deju svētkiem!

I.Tomāne, K.Sēlis

Jēkabpils novada kolektīvi piedalās skatēs

Jauniešu deju kolektīvs “Landi”
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Atceres pasākums
25. martā Jēkabpils novada Dignājas pamatskolā notika po-

litiski represēto atceres pasākums “Stāsts, ko gribas pastāstīt”.
Sarīkojumu vadīja Ginta Saviča un Dignājas pamatskolas

skolēni. Klātesošos uzrunāja pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Aivars Vanags, un represētajiem novada iedzīvotājiem
tika sniegtas piemiņas veltes. Pēc tam skolēni no Dunavas, Ru-
beņu, Zasas, Ābeļu un Dignājas skolām stāstīja un uzvedumos
attēloja dažādus tā laika cilvēku stāstus un notikumus. Sarīko-
jumu ar dziesmām noslēdza folkloras kopa “Dignōjīši”.

K.Sēlis

Uzlabojot skolēnu pārvietošanās iespējas, no 10. aprīļa SIA
“Rubenītis” apkalpotajā maršrutā “Vārpas” – Červonka – Slate
iekļauta papildu pieturvieta “Vāverieši”, bet maršrutā “Vārpas” –
Rubeņi – “Rubiķi” – “Vārpas” iekļautas divas jaunas pieturas –
“Vāverieši” un “Rudāki”. Savukārt maršruts Mazslate – “Kaktiņi”
– Mazslate ir saīsināts, kā arī mainījies autobusa izbraukšanas
laiks. Par to informē Autotransporta direkcija.

Turpmāk pieturvietā “Vāverieši” pasažierus uzņem un izlaiž
autobuss, kas no pieturvietas “Vārpas” darbadienās izbrauc
plkst. 6.50. Savukārt pieturā “Vāverieši” un “Rudāki” apstājas
autobuss, kas darbadienās no pieturas “Vārpas” izbrauc plkst.
15.15.

No 10. aprīļa maršruta Mazslate – “Kaktiņi” – Mazslate auto-
buss darbadienās no pieturvietas “Mazslate” izbrauc 10 minūtes
vēlāk – plkst. 7.30. Ņemot vērā, ka pieturvietā “Sīļi” un “Kaktiņi”
ilgstoši netika uzņemts un izlaists neviens pasažieris, maršruts
tika saīsināts un līdz abām pieturām pasažieru pārvadājumi
vairs netiek nodrošināti.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabied-
riskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu,
atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc  izsniegtā
biļešu skaita.

J.Apīnis

Izmaiņas SIA “Rubenītis” apkalpotajos maršrutos

„Lāses Kauss“  ir vienas no populārākajām volejbola
sacensībām skolu jauniešiem, kuras šogad tika organizētas 8.
aprīlī Rīgā jau sešpadsmito reizi. Sacensībām bija divi posmi -
atlases sacensības, kas notiek visā Latvijā un finālsacensības,
kur piedalās labākās komandas no Latvijas pilsētām un
novadiem. Finālsacensības tradicionāli tiek organizētas Rīgā,
Olimpiskajā Skonto hallē un ir kļuvušas par volejbola svētkiem,
jo paralēli volejbola sacensībām, kas vienlaicīgi notiek uz 16
laukumiem, bērniem un jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī

dažādās atrakcijās, viktorīnās, radošajās darbnīcās un citās
aktivitātēs. Visus spēļu dalībniekus spēļu atklāšanā  sveica
valsts prezidents Raimonds Vējonis, volejbola federācijas
prezidents Atis Sausnītis, Aizsardzības ministrs Raimons
Bergmanis u.c.

Skolēniem, sacensības uzsākot, tika izsniegti krekliņi ar
pasākuma logo - zēniem gaiši zaļā un meitenēm oranžā krāsā,
bet spēļu laikā piedāvāti dažādi kārumi no spēļu sponsoriem -
sulas, piens, saldējums, minerālūdens un maizītes. 

Zasas vidusskolas zēnu komanda (Aišpurs Raivis,
Aleksejevs Raivo, Vasiļivs Raivis, Verbickis Ilgvars, Ļapustins
Alens Niks, Austrums Egīls) ieguva 6.vietu un meiteņu komanda
(Dadeika Diāna, Kazanauska Jana, Korņejeva Inese, Korņejeva
Iveta, Demkova Marta, Ģeidāne Katrīna, Pabērza Dana,
Rubene Antra) -15.vietu. Katrā grupā bija pa 30 komandām.
Spēļu laikā mūsu sportistus uzmundrināja un padomus deva
skolotāji un treneri Jānis Kokins, Iveta Aišpure. Priecājamies par
skolēnu sasniegumiem un novēlam arī turpmāk cītīgi trenēties
un spēlēt šo aizraujošo spēli - volejbolu!

O.Spēka
Skolas arhīva foto

Zasas vidusskolas komandas piedalās “Lāses Kausā”



8 2017. gada aprīlis

l Par projekta “Sēlijas dabas vērtības nākotnei” iesniegšanu
l Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu
amatā
l Par saistošo noteikumu Nr.1/2017“Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jē-
kabpils novadā”  precizēšanu
l Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, iz-
darot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē”
precizēšanu
l Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Par kārtību, kādā Jēkab-
pils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem no-
drošināšanai ar dzīvojamo telpu“  precizēšanu
l Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Jēkabpils novadā” apstiprināšanu
l Par saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Grozījumi Jēkabpils nova-
da domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14
“Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu 
l Par Jēkabpils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas likvidēšanu
l Par Jēkabpils novada 2017. gada NVO iniciatīvu konkursa no-
likuma apstiprināšanu
l Par nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku naudas balvas  noteikšanas kritēriji” apstiprināšanu 
l Par Jēkabpils novada pašvaldības stipendijām Jēkabpils no-
vada skolu 7.-12. klašu skolēniem
l Par amatu savienošanu (G.L.) 
l Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā nodošanu atsavi-
nāšanai
l Par uzmērītās zemes platības apstiprināšanu

l Par īres tiesību piešķiršanu E.D. Dubultos, Kalna pagastā
l Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Zasas
pagastā (“Centrs”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā)
l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dignājas pa-
gastā
l Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam “Sa-
glabāsim sēļu amatu prasmes”
l Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam “Da-
ugavas svētki 2017”
l Par līdzfinansējuma garantijas piešķiršanu un konceptuālu
atzinumu biedrības “Augšzemes lauku NVO apvienība” Lat-
vijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā projektam
“Jēkabpils novada dabas vērtību-dižkoku-saglabāšana un
sabiedrības izglītošana”
l Par finansējuma piešķiršanu leģionāru atceres pasākumam
l Par debitoru parādu norakstīšanu Kalna pagasta pārvaldē
l Par nekustamā īpašuma Vandānos, Dignājas pagastā atsa-
vināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
l Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Vaivari” - 12, Dubultos,
Kalna pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda
l Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2016.gada
26.maija lēmumā Nr.114 “Par  līdzfinansējuma garantiju piešķir-
šanu biedrībai “Ūsiņš” Lauku atbalsta dienesta LEADER projek-
tu konkursā projektam – jāšanas sporta manēžas būvniecība”

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā www.je-
kabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā

“Normatīvie akti un dokumenti”
K.Sēlis

Jēkabpils novada domes marta sēdēs skatītie jautājumi

Jēkabpils novads izstādē-
gadatirgū Aizkrauklē

18. martā Aizkrauklē notika ikgadējo Pārnovadu uzņēmēju dienu iz-
stāde-gadatirgus. Jēkabpils novadu šogad tajā pārstāvēja z/s ,,Dzilnas’’
ar biškopības produktiem, Baiba Čākure – ar sapņu ķērājiem, Dunavas
biedrības ,,Dzīves prasme’’ – ar dažādiem rokdarbiem un biedrība
,,Ūdenszīmes’’ – ar koka pulksteņiem, kā arī stikla un koka rotām.

Pasākuma apmeklētāji, protams, izrādīja interesi par mūsu no-
vada informatīvajiem materiāliem, arī ,,Ūdenszīmju’’ un ,,Rūmes’’
plānotajiem pasākumiem.

Ina Sēle
Autores foto

Sieviešu dienas pasākums
Dunavā

4. martā Dunavas KN notika tradicionālais pasākums „Ak,
sievietes, sievietes, sievietes”. Kā atzīmēja pasākuma vadītāja
Anita Ozoliņa- tas veltīts pavasarim un sievietēm, tik dažādām
un tāpēc īpašām.

Klātesošos iepriecināja pašmāju pašdarbības kolektīvi –
VPDK „Luste” (vad. A.Ozoliņa), senioru deju kopa „Cielavas”
(vad. I.Straume), līnijdeju grupa „Maybe” (vad. L.Navicka). Ko-
lektīvi ziemā čakli pastrādājuši – iestudējuši jaunas dejas un šim
pasākumam sarūpējuši arī priekšnesumus ar humora dzirksti.
Dejas mijās ar ciemiņu – Subates KN vokālā ansambļa „Sonāte”
skanīgajām dziesmām. Ar sirsnīgiem aplausiem tika uzņemts
un atbalstīts ikviens kolektīvs.

Pasākuma 2. daļā uzstājās tālu ceļu mērojušie Kaspars Pud-
niks un Agris Ričs. Īsts muzikāls baudījums bija Kaspara brīniš-
ķīgā vijoļspēle, abu izpildītās temperamentīgās čigānu melodi-
jas, kā arī populāras latviešu dziesmas. Runīgais un atraktīvais
Kaspars pamanījās iesaistīt arī publiku gan dziedāšanā, gan
skatītāju rindās sameklēja dejotājas. Pasākums aizritēja jaukā,
patīkamā atmosfērā, ar smiekliem un pārdomām par  un ap sie-
vietēm.

Astra Liopa
Autores foto
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Konkurss 
“Cālis 2017”

Ik pavasari Jēkabpils Tautas namā no-
tiek mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Šī
jaukā sacensība starp mazajiem solistiem
Jēkabpilī notiek jau 26 gadus. Šogad kon-
kursā piedalījās 14 “cāļi” vecumā līdz pie-
ciem gadiem, tostarp dalībnieks no Zasas
– Daniels Ruško.

Danielam ir 4 gadi, viņš apmeklē
Zasas vidusskolas bērnudārzu un dzied
Zasas kultūras nama bērnu ansamblī
“Smaidiņi”. Kā saka Daniela skolotāja
Anita: “Zēns ir ļoti atjautīgs, zinātkārs, ar
labu humoru un liels pļāpa. Ļoti lepojas
ar savu ģimeni un tikko dzimušo mazo
māsiņu.”

Arī konkursā, kurš notika 31. martā,

Daniels  ar savu atraktivitāti guva lielu
skatītāju un žūrijas simpātijas, konkursā
izpildot, latviešu tautas dziesmu “Maza,
ruda vāverīte” un M. Bičuka dziesmu “Jau
gaisā smaržo pavasars”. 

Noklausoties visus priekšnesumus,
žūrija izvērtēja priekšnesumus un piešķī-
ra katram nominācijas. Daniels ieguva
diplomu ar nomināciju “Pavasara vitamī-
nu deva” un arbūza rituli. Kā atzina žūrija,
viņiem nācies piešķirt un izdomāt jaunu
nomināciju, kas visspilgtāk un vislabāk
spētu raksturot Daniela uzstāšanos. 

Vēlos pateikt lielu paldies Daniela ģi-
menei, skolotājai Anitai Ķikutei un Inesei
Kalniškānei par Daniela sapucēšanu, sa-
gatavošanu un atbalstīšanu konkursā.
Jūs esiet lieli malači!

Lai visiem skaists un krāšņs pavasaris!
Zasas kultūras nama vadītāja 

Krista Cankale
Autores fofo

1. aprīļa vakarā Kalna pagasta kultū-
ras nama zāli sildīja aplausi un smiekli, jo
ikgadējā “Teātru karuselī” skatītāju vērtē-
jumam tika nodoti skeči un izrāžu frag-
menti no pieciem teātru kolektīviem. Lai
satiktos ar pārējiem kolektīviem, sevi pa-
rādītu, uz citiem paskatītos un veicinātu
dramatisko kolektīvu iesaistīšanos kultū-
ras dzīves apritē, amatierteātri “Teātru
karuseli” Kalna pagasta kultūras namā ie-
griež kopš 1999. gada. Šoreiz pasāku-
mam arī jubileja, jo tieši šogad aprit 15
gadi kopš amatierteātru saiešana iegu-
vusi nosaukumu “Teātru karuselis”. Da-
žādu iemeslu dēļ 3 gadus šis pasākums
nav noticis. Skečos un izrāžu fragmentos
tika izspēlētas visdažādākās tēmas “iz
dzīves”, kas tuvas un saprotamas ikvie-
nam. 

Fragmentu no B.Juknevičas lugas
“Pavasara neprāts” izrādīja Dignājas
amatierteātris “Madagurči” (režisore Inta
Stroža). A.Rubeņa “Diriģenta nedienas”
izrādīja Viesītes novada Rites tautas
nama amatierteātris (režisore Aina
Guoģe). Fragmentu pēc I.Kalmes lugas
“Ak, skaistā jaunība” rādīja Dunavas
amatierteātris “Sateka” (režisore Silvija
Krēsliņa). Skeču “Āzis” izrādīja Kalna pa-
gasta amatierteātris “Vienība” (režisore

Sandra Vecumniece). Jaunjelgavas no-
vada Seces amatierteātris “Dūdenīši” rā-
dīja D.Ozoliņas “Mafijas svētkus” (reži-
sore Astrīda Mencendorfa).

Pasākumu vēroja trīs žūrijas locekļi
(aktieri no pašmāju amatierkolektīva),
kuri arī noslēdza pasākumu ar savu uz-
nācienu.

Pasākuma noslēgumā pateicības rak-
stus un dāvanas saņēma katrs kolektīvs.
Daudz pateicības vārdus teica katra ko-
lektīva vadītāja - par brīnišķīgu uzņem-
šanu un sadarbību un par iespēju būt
tādā pasākumā. 

“Teātru karuselis” ir viens no gada lie-
lākajiem un gaidītākajiem amatierteātru
pasākumiem Jēkabpils novadā. Ka šāds
pasākums mums nepieciešams, liecināja
skatītāju pilnā zāle un dalībnieku atziņa,
ka šāda saiešana ir nepieciešama, lai
vairāk iepazītu savus kolēģus, lai sa-
draudzētos un vienkārši atpūstos. Pal-
dies visiem kas piedalījās un atbalstīja
mūs!

Kalna pag. k/n vadītāja 
Sandra Vecumniece

Autores foto

“Teātru karuselis” Kalna kultūras namā

Daniels Ruško ar skolotāju 
Anitu Ķikuti.
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Sestdien, 11. martā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Ziedoņa zālē jau 15. reizi notika “Lielie lasīšanas svētki” – lielā-
kās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums.

Tajā piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu, jauniešu un
pieaugušo, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas
novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu auto-
rus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus.

Šogad no Jēkabpils novada Leimaņu, Kalna, Zasas bibliotē-
kām labākie grāmatu eksperti devās uz šo pasākumu LNB.
Braucienu organizēja Leimaņu bibliotēka sadarbībā ar Kalna un
Zasas v-sk bibliotēkām.

Pirmajos gados ekspertu lomās bija pamatskolas skolēni,
vēlāk vidusskolēni, tad vecāki un pirmskolas vecuma bērni. Lei-
maņu bibliotēka, Kalna bibliotēka “Lasīšanas veicināšanas pro-
grammā” iesaistījās jau no no pirmā gada un veiksmīgi darbojas
jau 15 gadus dažādās vecuma grupās.

Pirms lielā noslēdzošā pasākuma “Lielie lasīšanas svētki” da-
lībnieki gides vadībā iepazinās ar jauno, lielo “Gaismas pili”.

Pēc ekskursijas pa bibliotēku grāmatu eksperti dalījās divās
grupās – mazākie 5+ un 9+ devās uz Ziedoņa zāli, bet lielākie
– uz Dzelzceļa muzeju. Mazie eksperti uzzināja, kuras grāmatas
ierindojušās pirmajās vietās.

Šo gadu varam dēvēt par lasīšanas veicināšanas program-
mas kaimiņvalsts Lietuvas atzinības gadu, jo 5+ vecuma grupā
1. vietu ieguva pazīstamās rakstnieces Linas Žutautes grāmata
“Kika Mika un lielā tumsa”, 2. vietu Ineses Zanderes ”Lupatiņu
rīts”, 3. vietu – savukārt latviešu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa grā-
mata “Lauvas rūciens” (ar lietuviešu ilustratores Linas Dudaites

ilustrācijām), 9+ vecuma grupā 1. vietu - Timo Parvela “Ella un
draugi”, 2. vietu – Astrida Lindgrēne “Emīls un Īda no Lennen-
bergas”, 3. vietu – Rasa – Bugavičute-Pēce “Mans vārds ir Klim-
pa, un man patīk viss”.

Svinīgajai daļai sekoja Jūrmalas teātra izrāde par meža zvēru
dzīvi un savstarpējām cīņām. Eksperti dzīvoja līdzi, smējās un
priecājās.

Jaunākos ekspertus Ziedoņa zālē nomainīja vecākie, bet
mazie devās uz Dzelzceļa muzeju, kur netrūka dažādu izpriecu.

11+ vecuma grupā 1. vietu ieguva Hernrika Tamma “Nindzja
Timijs un nozagtie smiekli”, 2. vietu – Džeikoba Greja “Zvērači :
kraukļu vārdotājs”, 3. vietu – Džila Luīsa “Sarkanais ibiss”, 15+
vecuma grupā 1. vietu ieguva Emīlijas Lokhārtas “Mēs bijām
meļi, 2. vietu – Patrika Nessa “Septiņas minūtes pēc pusnakts”,
3. vietu – Reinbova Rouela. Eleonora un Pārks.

Populārākās grāmatas vecāku vidū jau tradicionāli ir latviešu
autoru darbi, uz skatuves tika lūgta Nora Ikstena, kuras grāmatu
“Mātes piens” kā labāko novērtējuši 1037 “Vecāku žūrijas” ek-
sperti. 2. vietu ieguva Gabriela Zevina ”Grāmatnieks , kurš at-
rada dzīvi”, bet 3. vietu - Haruki Murakami “Par ko es runāju, ru-
nādams par skriešanu”.

Viņiem koncertu sniedza “The Sound Poets”. Programmas
atbalstītāji bija sagatavojuši nelielas balvas ikvienam pasākuma
apmeklētājam. Lasošajiem ekspertiem patika neaizmirstamā
diena LNB. Paldies šoferītim Jānim no Dignājas pagasta un vi-
siem ekskursijas dalībniekiem par pacietību un sapratni garajā
ekskursijas dienā.

Līga un Ingrīda no Leimaņu bibliotēkas
L.Lācītes  foto

Lielie lasīšanas svētki

No 4. marta Kalna bibliotēkā bija skatāma Līvānu 1. vidussko-
las 8. klases skolnieces, Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles
audzēknes Megijas Meļņikas zīmējumu izstāde „Latvijas pilis un

muižas”, ko veido sešpadsmit zīmējumi zīmuļa tehnikā. 12 zīmē-
jumos attēlotas Latvijas pilis un muižas, bet četros darbos redza-
mi varenie grifi, kas iemieso pils sargus. 

18.martā bibliotēkā notika skatītāju tikšanās ar izstādes au-
tori. Šis pasākums pulcēja prāvu apmeklētāju skaitu.  Kopā ar
Megiju bija arī viņas mamma, māsa, vecvecāki, kā arī viņas sko-
lotāja, Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles vadītāja Anda
Svarāne, kura ļoti atzinīgi vērtēja Megijas darbus, viņas darbas-
pējas, centību, precizitāti un rūpību. Izstādes apmeklētāji bija
sajūsmināti par Megijas veikumu un novēlēja viņai veiksmi un
panākumus arī turpmāk.

Tikšanās laikā Megiju un visus pasākuma dalībniekus prie-
cēja mūzikas skaņas Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas au-
dzēknes, jaunās altistes Zaigas Vilcānes izjustajā izpildījumā.

Megijas Meļņikas zīmējumu izstādi bibliotēkā varēja apskatīt
līdz marta beigām.

M.Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja

Autores foto

Megijas Meļņikas zīmējumu izstāde Kalna bibliotēkā
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Lai cik dažādi mēs būtu, 1. septembris
būs svētki mums visiem. Kādam tās būs pa-
visam jaunas, pirmoreiz vērtas zināšanu pa-
saules durvis, aiz kurām sastaps savu pirmo
skolotāju, pirmoreiz sēdīsies skolas solā, ie-
pazīs savus pirmos klasesbiedrus un pirmo
patieso draudzību. 

Vecāki nereti nonāk izvēles priekšā. Kuru
skolu labāk izvēlēties? Saprotams, ka mēs
savam bērnam vēlamies dot to labāko. 

Ābeļu pamatskola ir neliela, turklāt ar sta-
bilām vērtībām un tradīcijām.

Skolas tradīcijas... Zinību diena, Miķeļ-
dienas tirgus, Sporta diena, Kino vakars,
Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Lāčplēša
diena, Latvijas dzimšanas diena, akcija „ No
sirds uz sirdi,” Ziemassvētki, Lieldienas, Mā-
miņdiena, mācību ekskursijas, mācību gada
noslēguma koncerts „Vasarai vārti vaļā.” 

Ar bērniem ikdienā strādā skolotāji, kuri mīl
savu darbu un patstāvīgi papildina savas zi-
nāšanas dažādos kursos un semināros.  

Vecākiem ir svarīgi, kā bērns pavadīs
laiku pēc stundām.  Skolā darbojas deju
kolektīvi, novadpētniecības pulciņš, koris
un vokālie  ansambļi, folkloras ansamblis
„Mikālēni,” dramatiskais pulciņš, mazpulki,
amatu mācības pulciņš, var fiziski attīstīt
sevi dažādās sporta nodarbībās.

Skolēni var lietderīgi pavadīt laiku pa-
garinātajā dienas grupā, kurā ir iespēja iz-
pildīt mājas darbus, spēlēt izglītojošas
spēles, skatīties filmas, kopā ar skolotāju
iziet pastaigā. 

Nelielais skolēnu skaits klasēs ļauj pie-
vērst uzmanību katram bērnam.

Skolēni piedalās novada un starpnova-
du olimpiādēs un konkursos, iegūst godal-

gotas vietas. Absolventi sekmīgi turpina
iegūt vidējo izglītību.

Bērnu nokļūšana uz un no skolas ir no-
drošināta gan pagasta teritorijā, gan Jēkab-
pils pilsētā (pieturas-Celtnieku rajons, Gaļas
nams, pie “Mego”, Bebru mikrorajons, Lauk-
tehnikas mikrorajons). Bērniem piedāvātas
garšīgas un kvalitatīvas pusdienas. 

1. klases skolēnus gaidīs Gunta Klauža.
5-, 6-gadīgos pirmsskolas grupiņā sagai-

dīs skolotāja Sandra Utināne.
Aicinām skolēnus arī 2. - 9. klasēs!
Iegūt informāciju un apskatīt skolu var

darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, zva-
not pa tālruni 65236835 (skola) vai
26422133 (direktors Juris Gaigals).

Skolas adrese: Jēkabpils novads, Ābeļu
pagasts, LV-5212

Sākumskolas skolotāja Gunta Klauža

Ābeļu pamatskola 2017./2018. m.g. aicina 
topošos pirmklasniekus

Šie gadi vērtība, kas tev ir dota,
To vajag novērtēt, jo tas tavs mūžs.
S.Zviedre

18. martā Zasas kultūras namā tikās darba darītāji no bijušās
padomju saimniecības “Zasa” un paju sabiedrības “Zasa”. Sa-
nākuši kopā gan no tuvākām, gan tālākām vietām, bijušie lauk-
saimniecības, celtniecības u.c. darbinieki atcerējās savas kād-
reizējās darba gaitas.

Pasākums iesākās ar klusuma brīdi un goda atdošanu tiem
darba darītājiem, kuri jau devušies mūžībā. Noskatījāmies at-
miņu video, kas tika izveidots no bijušo darbinieku foto arhīviem.
Sekoja klātesošo atmiņu stāstījumi par aizvadītajiem darba ga-
diem. Atmiņās dalījās Benita Kalniņa, Dina Kiopa, Elmārs Leis-
kins, Normunds Teicāns.

Laiks steidzās nemanot, bija daudz atmiņu, draudzīgu sarunu.
Bija skatāma arī dažādu ar Zasu saistītu grāmatu izstāde, arī Be-
nitas Kalniņas apkopotie sējumi par p/s “Zasa” vēsturi. Patīkamus
mūzikas mirkļus klātesošajiem sniedza Zasas vidusskolas jau-

niešu muzikālā apvienība “Oktāva”, grupa ”Starpbrīdis’’.
Zasas pagasta pārvalde saka paldies visiem, kuri palīdzēja

noorganizēt pasākumu. Paldies par fotogrāfijām, kuras tika iz-
mantotas video, un Andai Svarānei par pasākuma vadīšanu. 

Inese Grauze
K.Sēļa foto

Atpūtas pēcpusdienā tiekas darbinieki no bijušās p/s “Zasa”

Akuratera un Jaunsudrabiņa ceļu krustpunktos
Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu - piemini Latviju!
Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka

vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt
valsti, kas šo vārdu nes. 

J.Jaunsudrabiņš

Ar šiem Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem 24. martā tika atklāts
literāri izglītojošs pasākums Zasas bibliotēkā, veltīts dižgariem
Jānim Akurateram un Jānim Jaunsudrabiņam. Pasākums tika
sagatavots sadarbībā ar Jēkabpils novada muzeju. Sarīkojumu
vadīja E.Balode. Ar interesantiem stāstījumiem par abiem raks-
tniekiem klātesošos iepazīstināja novadniece A.Bērziņa un raks-
tniece L.Ķuzāne. Prieks, ka stāstījums sevišķi patika skolēniem,
kuri rakstniekus varēja iepazīt daudz plašāk un savādāk, nekā
ierasts mācību grāmatās rakstītajā. 

Ar interesi klātesošie noskatījās vietējo aktieru atveidotos
Akuratera literāros tēlu video, kuri tika gatavoti VKKF atbalstī-
tajam projektam ”Ceļojums pa Jāņa Akuratera literārā mantoju-
ma takām”, jeb ’’10 mirkļi rakstnieka literāro tēlu pasaulē.’’
A.Bērziņa uzsvēra, ka šis materiāls ir lieliska dāvana Latviajai
simtgadē, īpaši jauniešiem, jo Akuraters bija viens no tiem, kas
1918. gada 18. novembrī piedalījās šīs valsts dibināšanā.

Bija apskatāmas izstādes par rakstnieku dzīvi un literāro dar-
bību (izstādes bibliotēkā būs apskatāmas līdz 20. aprīlim).

Paldies par pasākuma apmeklējumu!
Zasas bibliotēkas vadītāja

I.Grauze



12 2017. gada aprīlis

24. martā, Aknīstes novada, Gārsenes kultūras namā, nori-
sinājās 2017.gada “Ģenerāļa kausa” izcīņas I posms. Šajā
posmā piedalījās jauniešu komandas no Aknīstes, Ilūkstes, Vie-
sītes, Salas, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Krustpils novada. Katru
novadu pārstāvēja viena komanda, četru jauniešu sastāvā, Jē-
kabpils novadu pārstāvēja Normunds Liepiņš, Kristers Krēsliņš,
Toms Jurgevičs, Ēriks Seglērs un Paula Beāte Jansone. Jau-
nieši sacentās trīs disciplīnās- galda tenisā, novusā un badmin-
tonā. Kopvērtējumā, Jēkabpils novada komanda izcīnīja 3.vietu.
Individuālajās sacensībās vislabāk veicās Kristeram Krēsliņam,
kurš ieguva II vietu galda tenisā.

Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa notiek jau
trešo gadu. Pasākuma mērķi ir stiprināt valstiski – patriotiskās
vērtības un zināšanas par Valsts drošību un aizsardzību, vien-
laikus veicinot bērnu un jauniešu (13-25) sportiskās aktivitātes.
Tāpat mērķis ir katru gadu noteikt labāko jauniešu komandu un
stiprināt sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešu.

Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņas uzdevumi ir veicināt

saturīgu, sportiska laika pavadīšanu ar patriotisku, daļēji profe-
sionālu ievirzi. Izglītot jaunatni un viņu vecākus kā sekundāro
mērķauditoriju, kā arī sabiedrību kopumā par valsts aizsardzī-
bas un drošības jautājumiem.

Posmu norises vieta ir Sēlijas novada
pašvaldību un sadarbības novada terito-
rijas – Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jē-
kabpils novads, Nereta, Sala, Viesīte un
Krustpils. Sacensības norit vairākos pos-
mos laikā no 2016.gada marta – novem-
brim. Sacensību dalībnieki ir jauniešu
(vecumā no 13-25 gadi) komandas,
katrā komandā četri dalībnieki, kas pār-
stāv savu novadu. Vismaz viens koman-
das dalībnieks ir meitene.

Nākošais Ģenerāļa kausa posms -
orientēšanās, norisināsies 28.aprīlī, Jē-
kabpils novada, Dignājas pagastā.

Jurgita Bareika,
jaunatnes lietu speciāliste

Jēkabpils novada 2017. gada Zolītes čempionāta 
4. posms Zasā

10. marta Zolītes čempionāta 4. posms pulcēja 66 zolmaņus. Šajā posmā lielākā Zolmaņa tiltulu izcīnīja Mārtiņš Makoveckis
(Kalna pagasts) uzvarot 7 zoles. Ir sastādīts Zolītes čempionāta kopvērtējums, kas ieskicē šī gada iespējamos finālistus, top-10
pārliecinoši pārstāv Ābeļu, Leimaņu, Kalna un Rubeņu/Slates pagasti turpat uz papēžiem minot arī pārējiem pagastiem. Priekšā
vēl 2 posmi, kas situāciju kopvērtējuma tabulā vēl var mainīt, jo finālā tiek skaitīti tikai 4 labākie posmu rezultāti.

Individuālajā konkurencē Zasas pagastā veiksmīgākie zolmaņi bija: 

Jēkabpils  novada  sporta pasākumu  organizatore Baiba Čākure

Jēkabpils novada jaunieši piedalās 
“Ģenerāļa kausa” izcīņas I posmā
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Paziņojums un vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
kandidāta pieteikums, pašvaldību vēlēšanās

Lai nodrošinātu Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likuma un likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu
un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām“
izpildi, pamatojoties uz iepriekš minētajiem likumiem un Centrā-
lās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošana republikas pilsētās un novados“, izsludinu kandidā-
tu pieteikšanos darbam vēlēšanu iecirkņa komisijās (Ābeļu
497.iec., Dignāja 498.iec., Dunavas 499.iec., Kalna 502.iec.,
Leimaņu 505.iec., Rubenes 508.iec., Zasas 517.iec.).

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnva-

rotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās repub-

likas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa

komisijas loceklis.
Sīkāka informācija pieejama interneta adresē:

https://www.cvk.lv/pub/public/
Pieteikuma veidlapas ir pieejamas pagasta pārvaldē vai aug-

stāk minētajā interneta adresē.
Pieteikumi līdz 2017.gada 21.aprīlim jāiesniedz tuvākajā pa-

gasta pārvaldē vai Jēkabpils novada pašvaldībā vēlēšanu komisijai.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa pieteikumsa veidlapa at-

rodama www.jekabpilsnovads.lv.

Paziņojums par lietojumprogrammas piekļuves tiesību
piešķiršanu deputātu kandidātu sarakstu gatavošanai,

iesniegšanai
Jēkabpils novada komisija no 3. aprīļa pieņem iesniegumus

lietojumprogrammas piekļuves tiesību piešķiršanai deputātu
kandidātu sarakstu sagatavošanai, iesniegšanai. Iesnieguma
forma atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:
https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html

Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstu iesnieg-
šanas testa versijas izmēģināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija ir paziņojusi, ka ir pieejama testa
versija deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai:
https://ks2017.cvk.lv 

Lai varētu iekļūt sistēmā, lūgums sarakstu gatavotājiem pa-
ziņot savu vārdu, uzvārdu un epastu, lai var piereģistrēties sis-
tēmā uz epastu lakstini@inbox.lv vai nosūtot informāciju uz tāl-
runi 29173028.

Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas darba laiks 
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai

Darba dienās pieņemšana Jēkabpils novada administrācijā, Rīgas
ielā 150a, sēžu zālē (vai kādā no blakus kabinetiem, pēc situācijas).

Par vēlēšanu iecirkņa maiņu
Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi jautājumus par vēlē-

šanu iecirkņu maiņas kārtību vēlētājiem, kuri kustību traucējumu
vai citu iemeslu dēļ nevar personiski ierasties dzīvesvietas dek-
larēšanas iestādē vai pašvaldībā un kuriem nav iespēju iecirkni
mainīt elektroniski.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka: 
4 iesniegumu par vēlēšanu iecirkņu maiņu var iesniegt arī per-

sona, kurai ir tiesības rīkoties vēlētāja vārdā. Šajā gadījumā per-
sonai ir pienākums uzrādīt attiecīgu notariāli apstiprinātu pilnvaru;

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka: 
4 iesniegumu var pieņemt ar attiecīgās pašvaldības sociālā

darbinieka starpniecību, kurš pēc vēlētāja lūguma pieņem un
nogādā iesniegumu par vēlēšanu iecirkņa maiņu atbildīgajam
pašvaldības vai dzīvesvietas deklarēšanas iestādes darbinie-
kam. Šajā gadījumā pilnvara nav nepieciešama.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Sarmīte Vanaga, tālr. 29173028
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas sekretāre

Lolita Matuseviča, tālr. 22337185

Informācija gatavojoties pašvaldību vēlēšanām

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Jēkabpils novada ie-
dzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot
šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sociālajā dienestā kopējais darbinieku skaits 13. No tiem- so-
ciālā dienesta vadītāja, sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bēr-
niem, 6 sociālās darbinieces pagastos, 5 aprūpētājas sociālajā
aprūpes namā “Mežvijas”, 1 aprūpētāja vecu cilvēku aprūpei
mājās. Visi dienesta darbinieki ir apmeklējuši kvalifikācijas cel-
šanas seminārus un kursus atbilstoši MK noteikumu Nr.291
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (ne mazāk par 24
stundām gadā). un saņēmuši supervīziju18 stundu apmērā.

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Re-
publikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, mi-
nistriju normatīvie akti, Jēkabpils novada domes pieņemtie sa-
istošie noteikumi un lēmumi,  Sociālā dienesta nolikums. 

Jēkabpils novada Saistošie noteikumi, kas reglamentē sociā-
lās palīdzības sniegšanu:

1.)Nr.13/2015 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā ( apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 26.11.2015 sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15) Gro-
zījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016.
sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā 12.11.2016.) ; 

2.) Nr.13/2014 Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novada (Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr.8)Grozījumi ap-
stiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.12.2015. sēdes lēmu-
mu Nr.309, stājas spēkā 28.01.2016.Grozījumi apstiprināti ar
Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.238,
stājas spēkā 12.11.2016.);

3.) Nr.7/2016 Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samak-
sas kārtība Jēkabpils novadā (apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 29.09.2016. sēdes lēmumu Nr.206 (protokols Nr.10),
stājas spēkā ar 06.10.2016.).

Sociālais dienests sadarbojas ar Valsts Probācijas dienestu,
Valsts policiju, veselības aprūpes iestādēm, ģimenes ārstiem,
izglītības iestādēm, Latvijas Bērnu fondu, Sociālas integrācijas

Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats
par darbu 2016. gadā
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valsts aģentūru, Nevalstiskajām Valsts organizācijām, Nodarbi-
nātības Valsts aģentūru.

Lai kvalitatīvi varētu veikt sociālo darbu ļoti laba sadarbība
sociālā dienesta darbiniekiem ir ar mūsu novada bāriņtiesas
darbiniekiem. Kopīgi risinot dažādas problēmas ģimenēs, esam
veikuši padziļinātu darbu ar riska ģimenēm un snieguši atzinu-
mus par vecāku spējām rūpēties par bērniem Jēkabpils novada
bāriņtiesai, kā arī citu novadu bāriņtiesām.

2016. gadā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bēr-
niem strādāja ar 30 riska ģimenēm, kurām: sniegtas konsultāci-
jas, veiktas pārrunas, sniegta nepieciešamā informācija , morā-
lais un materiālais atbalsts. Šīm ģimenēm veikta risku izvērtē-
šana un tiek strādāts pie rehabilitācijas plānu sastādīšanas , sa-
stādot ģimenes palīdzības un atbalsta programmas.

2016.gada jūnijā uzsākta sadarbība ar Latvijas Sarkano krus-
tu. Jēkabpils novada trūcīgās ģimenes/personas varēja saņemt
ES pārtikas pakas. Trūcīgās ģimenes ar bērniem saņēma higiē-
nas pakas un Skolas piederumu komplektus. Ik mēnesi tiek sa-
stādītas un nosūtītas atskaites par paku saņemšanu un izdalī-
šanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar Valsts Bērnu Fondu,Latgales
Reģionālais atbalsta centru „Rasas pērles“ un sertificētiem psi-
hologiem, ir radis iespēju 9 vardarbībā cietušiem bērniem sniegt
rehabilitāciju dzīvesvietā un institūcijā. 

Dienests piedāvājis iespēju iedzīvotājiem stāties rindā dažā-
du valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
2016. gadā šo iespēju izmantojušas 9 personas ar funkcionā-
liem traucējumiem, 2 Černobiļas AES seku likvidēšanas dalīb-
nieki, 4 politiski represētās personas. Sociālās aprūpes pakal-
pojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts
budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikti 2 no-
vada iedzīvotāji. Sociālās rehabilitācijas programma personām
ar atkarību no psihoaktīvām vielām nodrošināta vienai personai. 

Pirmās un otrās grupas invalīdi turpināja saņemt valsts ap-
maksātu asistenta pakalpojumu, lai nodrošinātu cilvēku ar inva-
liditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanai vietās, kur
cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumus vai iesaistās sa-
biedriskās aktivitātēs. 2016.gadā asistenta pakalpojumu izman-
toja 27 personas.

Sniegta palīdzība apģērba, apavu, sadzīves priekšmetu
veidā trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.
Humānā palīdzība saņemta 1 reizi no Vācijas.

2016. gadā Jēkabpils novada pašvaldība Sociālā dienesta
vajadzībām iegādājusies automašīnu „Volkswagen Caddy”. 

38 personām tika nodrošināta aprūpe ilgstošas sociālās ap-
rūpes institūcijā (Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs,
Krustpils novada pašvaldības pansionāts „Jaunāmuiža”, “Viesī-
tes veselības centrs”, Ģimenes aprūpes centrs “Saulstari”,
VSAC „Latgale” filiāle „Kalkūni”, “Biedrība Cerību centrs”), no
tām 4 bērniem. 2 bērniem apmaksāta īslaicīga aprūpe institūci-
jā. Tika noslēgti līgumi ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās
pašvaldībās par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un sa-
maksu.

Jēkabpils novada vientuļie pensionāri, pansionātu iemītnieki,
audžuģimenēs ievietoti bērni saņēma Ziemassvētku dāvanas.

Jēkabpils novada pašvaldība ir viena no projekta Deinstitu-
cionalizācijas (DI) projekta „Atver sirdi Zemgalē“ sadarbības par-
tneriem. Projekta mērķis ir palielināt Zemgales reģionā ģimenis-
kai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mi-
nētais projekts turpināsies līdz 31.12.2022.

2016. gadā tiek veikta 6 novada iedzīvotāju ar garīga rakstu-
ra traucējumiem, individuālo vajadzību izvērtēšana un sociālās
rehabilitācijas plānu izstrāde. Izstrādātie plāni kalpos pašvaldī-
bai par pamatu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanai un
izveidei. Savukārt izvērtētās personas iegūs iespēju saņemt Ei-
ropas Sociālā fonda apmaksātus sociālos pakalpojumus pēc ie-
spējas tuvāk savai dzīvesvietai.

Bērnu izvērtēšana šobrīd ir pusceļā un individuālie sociālās
rehabilitācijas atbalsta plāni tiks izstrādāti 5 bērniem  ar invali-
ditāti. Bērni un viņu vecāki iegūs iespēju saņemt Eiropas Sociālā

fonda apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā pie-
mēram, psihologa, logopēda, rehabilitologa, kā arī fizioterapiju,
hidroterapiju un citus pakalpojumus.

2016. gadā Sociālais dienests no dažādām institūcijām un
iedzīvotājiem tika saņēmis 158 vēstules. Veikta sarakste, risinot
sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes.

2016.gadā izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos, sa-
gatavotas dažādas atskaites, 2015. gada statistikas pārskats,
kārtota dokumentācija ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts
arhīvā un citi darba pienākumi.

Sociālā dienesta speciālistu darbība vērsta uz to, lai panāktu
un veicinātu personu sociālo problēmu praktisku risinājumu un
klientu dzīves  kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā
un pašpalīdzības spēju attīstīšanu. 

Sociālā dienesta uzdevums ir arī iedzīvotāju informēšana par
sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Sociālais die-
nests nodrošina piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtie-
cīgu un efektīvu izlietošanu. 

Sociālā palīdzība 2016.gadā 
2016.gadā sociālajā dienestā ar lūgumu pēc sociālās palī-

dzības saņemti 1513 iesniegumi. 
Sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanai 2016.gadā:
l pieņemti 1521 lēmumi;
l izsniegtas  412 izziņas par trūcīgas ģimenes (personas)

statusu;
l izsniegtas 116 izziņas par maznodrošinātas ģimenes (per-

sonas) statusu.

Sociālās nodrošināšanas izdevumi 2016.gadā sociālā atbal-
sta pasākumiem sastādīja EUR 353285. No tiem:

l sociālai palīdzībai un citiem atbalsta pasākumiem – EUR
109544; 

l apmaksātiem (pirktiem) sociālajiem pakalpojumiem – EUR
81419;

l pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem –
EUR 72904;

l sociālā dienesta uzturēšanas izdevumiem – EUR 89418.

Izmaksātie pabalsti 2016. gadā
p g

Pabalsta veids Izlietot  
summa 
 EUR 

Sa mušo 
personu 
skaits 

Pabalsts garant t  minim l  ien kumu (GMI) l me a 
nodrošin šanai (65 im.) 

25279 118 

Dz vok a pabalsts 24176 391 
Vienreiz js pabalsts rk rtas situ cij  1770 19 
Pabalsti audžu imen m 27128 13 
Soci l s garantijas b renim un bez vec ku g d bas 
palikušajam b rnam p c rpus imenes apr pes beigšan s 

5361 8 

Pabalsts vesel bas apr pei 8535 127 
Pabalsts m c bu piederumu ieg dei 2929 70 
B rna piedzimšanas pabalsts 2348 37 
Apbed šanas pabalsts 2872 8 
Pabalsts apr pei m j s 5300 18 
Pabalsts politiski repres t m person m 1594 56 
Pabalsts atseviš u situ ciju risin šanai 585 27 
Pabalsts p c soda izciešanas 28.46 1 
Pabalsts AES likvidatoriem 569 8 
P r jie atbalsta pas kumi (transporta komp. u.c.) 1069 30 
Kop  soci lie un materi lie pabalsti 109544 931 
 
Pašvald bas pirktie soci lie pakalpojumi 2016.gad  
Pakalpojuma veids Izlietot  

summa 
Sa mušo 
personu 
skaits 

Akn stes  novada pašvald ba, Akn stes VSAC  20117 13 
Krustpils novada pašvald bas pansion ts „Jaun  muiža” 50312 20 
Vies tes VSAC 1056 1 
 imenes apr pes centrs “Saulstari”, 4777 1 

imenes kr zes centr  "Dzeguz te", J kabpils imenes 
kr zes centrs 

657 2 

Biedr ba Cer bu centrs” 3660 1 
Psihologa pakalpojumi 840 13 
Kop  81419 51 
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Uzdevumi sociālā darba pilnveidošanai.
Līdzdarboties Eiropas Savienības finansētos projektos un

citos projektos.
Sociālā dienesta ietvaros, izstrādāt priekšlikumus darbam ar

bāreņiem/bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc piln-
gadības sasniegšanas.

Nodrošināt esošo un attīstīt jaunus alternatīvos sociālās ap-
rūpes pakalpojumus personām, kurām ir objektīvas grūtības ap-
rūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Turpināt pilnveidot un  ieviest praksē preventīvo pasākumu
plānu augsta riska ģimenēm.

Regulāri apzināt sociālo pakalpojumu un palīdzības saņēmē-
ju mērķa grupas un vajadzības, plānojot turpmākos pakalpoju-
mus.

Veidot sadarbību ar citām organizācijām un struktūrvienībām
novada, valsts un starptautiskā mērogā.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Pašvald bas nodrošin tie soci lie pakalpojumi 2016.gad  
Pakalpojuma veids Izlietot  

summa 
Sa mušo 
personu 
skaits 

Soci las apr pes nams “Mežvijas” 65287 20 
Apr pe m j s 7617 6 
Kop  72904 26 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2017

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtība Jēkabpils novadā”
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 

26.01.2017. sēdes lēmumu Nr.8  (protokols Nr.1) 

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes
23. 03.2017. sēdes lēmumu Nr.79 (protokols Nr.4)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1.punktu 

43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 
II. Kārtība kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek

pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības 

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie
noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
VI. Noslēguma jautājumi 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves

tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvei; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
kārtību; 

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. 
2. Jēkabpils novada pašvaldība organizē ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniegšanu savā 
administratīvajā teritorijā vai pilnvarojot ar lēmumu komersantu/-s

sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un noslēdzot ar
to (tiem) līgumu/-s par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās daļā (turpmāk
tekstā – Pakalpojumu sniedzējs).

3. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē. 

4. Lietoto terminu skaidrojums: 
4.1. Brīvkrāns - sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta;
4.2. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks

(dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš
saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus,
pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 

4.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā

arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām; 
4.4.Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un

Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma
puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas); 

4.5.Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa
norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu
Pielikumam Nr.2. 

5. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas
un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Jēkabpils novada pašvaldībā
un dabas resursu racionālu izmantošanu. 

6. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

7. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu
kanalizācijas šķirt sistēmā. 

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai

kanalizācijas sistēmai
8. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek

pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums,
saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi. 

9.Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot
Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas
pieprasījumu (Pielikums Nr.3), papildus normatīvajos aktos noteiktajam
pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu
personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti
tehnisko noteikumu pieprasījumā. 

10. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā
izskata iesniegumu un sagatavo tehniskos noteikumus īpašuma
pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, par ko paziņo
Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam.

11.Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegšanu Pakalpojuma
sniedzējs veic bez maksas. 

12. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot
tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs
var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību
nokārtošanai. 

13. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. 
14.Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes

sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes
gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā/-am
ielā/ceļam atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija
ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas. 

15. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās
ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un
centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt
vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam,
kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši,
ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads. 

16. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša
vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni
(piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai,
izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi
un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada
kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena
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vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams
pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas. 

17. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz: 

17.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā; 
17.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem

cauruļvadiem, kuru dn≥200mm, ja tas paredzēts tehniskajā projektā.
18. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam

kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir
likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas
nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var
radīt kaitējumu videi. 

19.Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu vai ūdensvada vai
kanalizācijas pievadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā
īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta
mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā
saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt
saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam
starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju. 

20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā tiešā ūdensvada
ievada tuvumā.

21. Pēc jaunu maģistrālo centralizēto ūdenssaimniecības tīklu
izbūves nekustamajam īpašumam piegulošās ielas/ ceļa robežās vai
zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis Pakalpojuma sniedzējs,
nekustāmā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir pievienot savu
īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2 (divu)
gadu laikā no brīža, kad maģistrālie tīkli ir nodoti ekspluatācijā.
Informācija par maģistrālo tīklu nodošanu ekspluatācijā ir publicējama
pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā
no akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Minētais
pienākums ir attiecināms tikai uz teritorijām, kuras atbilstoši Jēkabpils
novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās ir
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas, ja apbūve šajās teritorijās tika veikta pēc šo
noteikumu spēkā stāšanās.  

22. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs pilnībā par saviem
līdzekļiem organizē un nodrošina būvniecības procesu īpašuma
pieslēgumam centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem atbilstoši
Latvijas Republikas būvniecību regulējošo normatīvu un Pakalpojuma
sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

23. Par īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem Pakalpojuma sniedzējs sastāda aktu par pieslēguma izveidi pēc
tam, kad ir apsekots konkrētais īpašums un pārbaudīti veiktie darbi un
to atbilstība tehniskajiem noteikumiem, kuru paraksta Pakalpojuma
sniedzējs un Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

24. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu
sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir
Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 

25. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam
izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas
gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot
gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir
ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas. 

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas 

un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un

uzturēšana 
26. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 
26.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli; 
26.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens

spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
26.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli; 
26.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas,

kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli; 
26.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un

kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra,
hidranti un hidrantu plāksnītes; 

26.6. komercuzskaites mēraparāti. 

27. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un
kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja
īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai,
un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā
līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav
uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to
maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta. 

28. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu
sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot
Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par
ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un
atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. 

29.Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas
ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā 

30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt
notekūdeņus: 

30.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un
neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu; 

30.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai; 

30.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu
sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un
izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos
parametrus; 

30.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās
no 6,5 līdz 8,5; 

30.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus
vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki); 

30.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz
Pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. 

31. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz Pielikumā Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 

31.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikuma Nr.1; 

31.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus,
Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt
centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu
gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai
un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

32. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot
Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos
novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot
par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā. 

33. Gadījumos, ja noteikumu 32.punktā minētais piesārņojums tiek
konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā
ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt
notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 

34. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu
un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu
lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos
paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav
tiesību aizliegt paraugu noņemšanu. 

35. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt
notekūdeņus, kuri satur: 

35.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām
un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos
noteiktajam laikam; 

35.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras
var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā; 

35.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas
(SVAV); 
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35.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)
izdalīšanos; 

35.5. radioaktīvas vielas; 
35.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas,

taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas
sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu; 

35.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies,
skalojot cisternas, kublus un tml. 

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai 

36. Jebkurai personai ir aizliegts: 
36.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus

smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām; 
36.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un

citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest
cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 

36.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas sistēmās; 

36.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīklu skataku vākus; 

36.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās
ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada
aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu
sniedzēju; 

36.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās
plāksnītes. 

37. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi
izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 

38. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst
noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka,
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo
noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs
par iespējamām sekām. 

39. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu
pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai
apsaimniekotāju.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības
prasības 

40. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir
apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai
Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu. 

41. Noņemt noteikumu 40.punktā minēto plombu no apvadlīnijas
aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam
veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai
ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

43. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot
ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek
samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds
ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu. 

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās,

kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt
ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. 

45. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir
jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju. 

46. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai. 

47. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu
nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu

Pielikumā Nr.2. 

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un

izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi 
48.Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 
48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 
48.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos -

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieks  (tiešo maksājumu sistēma) vai
dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības; 

48.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos –
dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

48.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku
vārdā slēgt līgumu; 

48.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un
izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības
laikā; 

48.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada
gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus. 

49.Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma
slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu (Pielikums
Nr.4), norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo: 

49.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir
attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts,
pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai
cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet
ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.); 

49.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
49.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu

īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
49.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un

šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu; 

49.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo
ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas
sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir; 

49.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas
īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība)
ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

50.Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams
Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja
iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai. 

51.Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas
informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos
izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos
aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju
piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

52. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu,
nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-
pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja
pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
rādījumu. 

53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne
ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma
saņemšanas no Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma līguma slēgšanu.

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma
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noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam
rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs: 

54.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma
nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši
prasībām; 

54.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi; 

54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas
prasībām. 

55. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas
gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā
norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam
īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas
1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz
Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu. 

56. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no
visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas,
kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai. 

57. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos
noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi: 

57.1. informācija par līdzējiem; 
57.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un

izmantošanas mērķis; 
57.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
57.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma

datums (ja tie nesakrīt); 
57.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
57.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 
57.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 
58. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja

sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams,
tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).
Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa. 

59. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu
Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā līdz mēneša
25.datumam. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā
apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par
nākamo norēķinu periodu. 

60. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to
darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju,
kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt
inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek
konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad
Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies
ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un
termiņiem. 

61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja
iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta
neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu
sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu
atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 

62. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā
esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu
saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai
atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju
vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību. 

63. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski
paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek
uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar
Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt
Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus. 

64. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja

starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka
par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic
pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu
sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā ūdens
daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus
Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams. 

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība 
65. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski

vienojoties. 
66. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza

Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek
piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta
regulējumu. 

67. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma
līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā
oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot
no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam. 

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība 
68. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 
68.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties; 
68.2. Pakalpojuma līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski

brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma; 
68.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 69.punktā paredzētajā

kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs; 
68.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
68.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 1

(viena) mēneša laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav
nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

69. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma
līgumu: 

69.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma
noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par
Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 

69.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības
(piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma
līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā); 

69.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 
69.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā

noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi; 
69.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus

Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto
pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu. 

70. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs
nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumus. 

71.Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotāja
pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā
termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 
72. Par noteikumu 21.punktā, 33.punktā, 35.punkta 35.1.-

35.7.apakšpunktos, 36.punkta 36.1.-36.6.apakšpunktos, 41.punktā,
42.punktā, 45.punktā minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas
var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu no piecdesmit euro līdz
trīs simti piecdesmit euro, bet juridiskās personas – no viens simts
euro līdz viens tūkstotis četri simti euro.

73. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos
protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas
amatpersonas: 

73.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs,
73.2. Jēkabpils novada domes deputāti,
73.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors,
73.4. Jēkabpils novada attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs,
73.5. Jēkabpils novada attiecīgās iestādes vadītājs,
73.6.Valsts policijas amatpersonas,
73.7. Domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.
73.8.Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt

administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos
normatīvajos aktos. 

74. Administratīvos protokolus izskata Jēkabpils novada
pašvaldības Administratīvā komisija. 

75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no šo
noteikumu pildīšanas. 
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VI. Noslēguma jautājumi
76. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils

novada pašvaldības 18.03.2010. saistošie noteikumi Nr.4
“Ūdensapgādes un aizsardzības noteikumi Jēkabpils novada
pašvaldības teritorijā” (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes
18.03.2010.sēdes lēmumu Nr.10, protokols Nr.3). 

77.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un
Darbi”.

78. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir
spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu
lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt
Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma
līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir
piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās
daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līguma noteikumi un šie noteikumi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2017
“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu,
izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājumā kartē”
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes

23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.49 (protokols Nr.3)

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes
23. 03.2017. sēdes lēmumu Nr.80 (protokols Nr.4)

Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām”,
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 10.punktu; 
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu 

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  pašvaldību 
nodevas” 16.¹punktu

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

nodevas  par būvatļaujas vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot at-
zīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – node-
vas), maksāšanas kārtību, kā arī nodevu maksātāju kategorijas, kuras
atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

2. Noteikumi attiecināmi uz Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām perso-
nām, kuras saņem būvatļauju vai būvniecības akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres
akceptu Krustpils novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

II.   Nodevas likmes
3. Nodevas likme par pasūtītāja, izziņas par jaunbūvi izsniegšana:
3.1. Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15,00

EUR;
3.2. Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana –

30,00 EUR.

III. Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājuma kartē
4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvē-

jami saskaņa ar Ministru kabineta  2014.gada 19.augusta noteiku-
miem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi ”, nosakāma pēc šādas formu-
las:

Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur:
4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmak-

sas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums);
4.2. k1- būves tipa koeficents, kas piemērojams saskaņā ar Būvju

klasifikācijas CC izdevuma prasībām (2.pielikums);
4.3. k2 – koeficents, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve,

pārbūve, lietošanas maiņa, atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana)
(3.pielikums)

5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var no-
teikt metros (maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes
un sakaru trases utt.), nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma
pēc šādas formulas:

Nodeva (N) =  mt  x  0,30 EUR, kur:
5.1. mt- tekošo metru skaits.
6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vie-

tējas nozīmes ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par bū-
vatļaujas izdošanu nosakāma pēc formulas:

Nodeva (N) =  mt  x  0,40 EUR, kur:
6.1. mt- tekošo metru skaits.
7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi, melio-

rācijas sistēmas elementi utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu no-
sakāma šādā apmērā:

7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0,1
ha  līdz 1 ha– 20,00 EUR; 

7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha
līdz 10 ha– 50,00 EUR;

7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10
ha un vairāk – 100,00 EUR.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole
8. Personām kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai

Pielikums Nr.1  
J kabpils novada pašvald bas 2017.gada 26.janv ra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 
 

Maksim li pie aujam s 
koncentr cijas Nr.p.k.

Pies r ojoš  viela Maksim li pie aujam  
koncentr cija  (mg/l)

1. Kop j s suspend t s vielas 450
2. miskais sk bek a pat ri š ( SP) 740
3. Biolo iskais sk bek a pat ri š (BSP5) 350
4. Kop jais fosfors 23
5. Kop jais sl peklis 80

 
 Pielikums Nr.2  

J kabpils novada pašvald bas 2017.gada 26.janv ra 
Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 

 
dens pat ri a norma 
komercuzskaitei 

Nr.p.k.

ku labiek rtot bas pak pe Viena iedz vot ja dens 
pat ri š diennakt  
(vid ji gad ), l/dn

1. Daudzdz vok u kas ar centraliz tu densapg di, 
kanaliz ciju un karst  dens apg di 

195

2. Savrupm jas ar centraliz tu densapg di, 
kanaliz ciju (ar vann m un duš m) 

195

4. kas ar br vkr niem rpus kas un viet jo 
kanaliz ciju 

40

Paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as

Nor d m  inform cija

1. Projekta 
nepieciešam bas 

pamatojums

Viena no pašvald bas autonomaj m funkcij m ir denssaimniec bas 
pakalpojumu sniegšanas organiz šana sav  administrat vaj  teritorij , 
saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko 

denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas k rt bu, lai 
veicin tu kvalitat vu pakalpojumu pieejam bu un nep rtraukt bu, uzlabotu 
vides situ ciju un dabas resursu racion lu izmantošanu.

2. ss projekta satura 
izkl sts

 2.1.Saistošie noteikumi izdoti saska  ar denssaimniec bas pakalpojumu 
likuma 6.panta ceturto da u un tie paredz: 

1) k rt bu, k d  densapg des t kli vai kanaliz cijas t kli un b ves tiek 
pievienotas centraliz tajai densapg des sist mai vai centraliz tajai 
kanaliz cijas sist mai; 
2) centraliz t s densapg des sist mas un centraliz t s kanaliz cijas 
sist mas ekspluat cijas, lietošanas un aizsardz bas pras bas; 
3) sabiedrisk  denssaimniec bas pakalpojuma l gum  ietveramos 
noteikumus, k  ar  t  sl gšanas, groz šanas un izbeigšanas noteikumus; 
4) br vkr nu izmantošanas k rt bu; 
5) atbild bu par šo saistošo noteikumu p rk pšanu. 

2.2.Saistošo noteikumu izdošanas m r is ir organiz t denssaimniec bas 
pakalpojumus J kabpils novada administrat vaj  teritorij .

3. Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz pašvald bas budžetu

Pašvald bas budžetu neietekm s.

4. Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz uz m jdarb bas vidi 

pašvald bas teritorij

Projekts uz m jdarb bas vidi neietekm .

5. Inform cija par 
administrat vaj m 

proced r m

5.1.Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks 
paplašin tas. 
5.2. Instit cija, kur  persona var v rsties saistošo noteikumu piem rošan , ir 
J kabpils novad a pašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas  
noda a.  
5.3.Normat vais akts tiks public ts informat vaj  izdevum  “ audis un 
Darbi” un J kabpils novada pašvald bas m jaslap  internet .

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m

6.1. Saistošo noteikumu izstr des proces  konsult cijas ar priv tperson m 
nav notikušas. P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  
paskaidrojuma raksta izskat šanas domes past v g s komitejas s d  un 
public šanas pašvald bas m jaslap  interneta vietn   
www.jekabpilsnovads.lv un sa emto sabiedr bas p rst vju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, b tisk kos no tiem (izv rt jot 
lietder bas apsv rumus) paredz ts iek aut saistošajos noteikumos. 
6.2. Pl notais sabiedr bas l dzdal bas veids – inform cijas public šana 
pašvald bas m jaslap  internet  un iesniegto priekšlikumu izv rt šana.  
6.3. P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma 
raksta public šanas pašvald bas m jaslap  interneta vietn   
www.jekabpilsnovads.lv noteiktaj  termi  tika sa emts viens priekšlikums, 
kurš tika izv rt ts pirms saistošo noteikumu apstiprin šanas.
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akceptē būvniecības ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai pa-
skaidrojuma rakstā, nodeva maksājama ar Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.1 un 23.punktā no-
teiktajā kartībā. 

9. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības kasē
(Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai jāpārskaita uz Krustpils novada pa-
švaldības norēķinu kontu:  AS “SEB banka”, konts LV55 UNLA 0050
0143 2307 5, kods: UNLALV2X;  AS “Swedbank”,  konts LV96
HABA 0001 4020 5415 0, kods HABALV22, vai AS “Citadelē”, konts
LV09 PARX 0012 5996 8000 1, kods: PARXLV22.

10. Nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas:
10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās

personas un Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būv-
projektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa
vai dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas indivi-
duālai lietošanai) un būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m3 vai
kopplatība 75 m2;

10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi
vai daļēji par Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būv-
valde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību
aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. 
12. Termiņa nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem

un nodevām” paredzētajā kārtībā.
13. Nodevu ieskaita Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta

vispārējo ieņēmumu kontā.

V. Noslēguma jautājumi
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils

novada pašvaldības 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr.5 “Nodeva
par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” (apstiprināti ar Jēkab-
pils novada domes 26.05.2011.sēdes lēmumu Nr.7, protokols Nr.31).

15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un
Darbi”.

1.pielikums
J kabpils novada pašvald bas 2017.gada 23.febru ra

Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
 

Pl not s b ves apjoms (kop j  plat ba) – likmes L noteikšana 
 

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme 
L 
(EUR)

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme 
L 
(EUR)

Pl not s 
b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme 
L 
(EUR)

Pl not s b ves 
apjoms 
(kop j  
plat ba, m2

Likme 
L 
(EUR)

0…30 14.00 271…300 78.00 901…1000 241.85 5001…6000 384.00
31…60 21.00 301…350 85.00 1001…1200 256.00 6001…7000 412.60
61…90 28.00 351…400 106.00 1201…1400 270.35 7001…8000 441.00
91…120 35.00 401…450 135.00 1401…1600 284.55 8001…9000 469.55
121..150 42.65 451…500 163.60 1601…1800 298.80 9001…10 000 498.00
151…180 49.80 501…600 192.00 1801…2000 313.00 10 001…20 

000
569.00

181…210 56.90 601…700 206.00 2001…3000 327.00 20 001 …30 
000

640.00

211..240 64.00 701…800 220.55 3001…4000 341.00 Virs 30 001 711.00
241..270 71.00 801…900 234.70 4001…5000 355.70

 
2.pielikums

J kabpils novada pašvald bas 2017.gada 23.febru ra
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017

Pl not s b ves tipa koeficients – k1 
 

CC 
Kods

kas vai b ves tips Koeficients k1

1261 Kazino un sp u z les 10
123 Vairumtirdzniec bas un mazumtirdzniec bas kas 5
1251 R pniecisk s ražošanas kas;  

R pniecisk s ražošanas telpu grupa
5

1252 Rezervu ri, bunkuri, silosi un noliktavas 5
230 Kompleks s b ves r pniecisk s ražošanas uz mumos 5
1261 kas plašizklaides pas kumiem; 

Plašizklaides pas kumu telpu grupa
5

1241 Sakaru kas, stacijas, termin i un ar tiem saist tas kas; 
Sakaru, stacijas, termin u telpu grupa

4

1211 Viesn cu kas; 
Viesn cu telpu grupa

4

122 Biroju kas 4
212 Sliežu ce i 4
215 Ostas, densce i, dambji un citas hidrob ves 4
1122 Triju vai vair ku dz vok u m jas; 

Triju vai vair ku dz vok u m jas dz vojamo telpu grupa 
3

1212 Citas slaic g s apmešan s kas; 
Citu slaic g s apmešan s telpu grupa

3

1242 Gar žu kas; 
Gar žas telpu grupa

3

1274 Citas, iepriekš neklasific tas, kas; 
Cita, iepriekš neklasific ta, telpu grupa

3

211 Autoce i, ielas un ce i 3
214 Tilti, estak des, tune i un pazemes ce i 3
221 Ma istr lie cauru vadi, ma istr l s sakaru un 

elektrop rvades l nijas
3

242 Citas, iepriekš neklasific tas, inženierb ves 3
113 Daž du soci lo grupu kopdz vojam s m jas 2
1262 Muzeji un bibliot kas;  

Muzeja vai bibliot kas telpu grupa
2

1263 Skolas, universit tes un zin tniskaj  p tniec b  paredz tas 
kas; 

Izgl t bas iest žu telpu grupa

2

1264 rstniec bas vai vesel bas apr pes iest žu kas; 
rstniec bas vai vesel bas apr pes iest žu telpu grupa

2

1265 Sporta kas; 
Sporta telpu grupa

2

1272 Kulta kas; 
Kulta telpu grupa

2

1273 Kult rv sturiskie objekti; 
Kult rv sturiska objekta telpu grupa

2

222 Viet j s noz mes cauru vadi un kabe i 2
1110 Viena dz vok a m jas 1
1121³ Divu dz vok u m jas; 

Divu dz vok u m jas dz vojamo telpu grupa
1

2411 Sporta laukumi 1
2412 Citas sporta un atp tas b ves 1
1271 Lauku saimniec bu nedz vojam s kas 1

3.pielikums
J kabpils novada pašvald bas 2017.gada 23.febru ra

Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
 

Veicamo b vdarbu raksturs objekt  – koeficients K2 
Jaunb ve 1
P rb ve 0.9
Atjaunošana, restaur cija 0.9
Nojaukšana 0.2
Kult ras pieminek u restaur cija 0.2
Kult ras pieminek u nojaukšana 2

Paskaidrojuma raksts  
 

Paskaidrojuma 
raksta sada as

Nor d m  inform cija

1.Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums

J kabpils novada administrat vaj  teritorij  ir pie emti 26.05.2011. saistošie 
noteikumi Nr.5 “Nodeva par b vat aujas sa emšanu J kabpils novad ” 
2016.gada 22.janv r  st jušies sp k  2016.gada 19.janv ra Ministru kabineta 
Nr.36 “Groz jumi Ministru kabineta 2005. gada 28. j nija noteikumos Nr. 480 
“Noteikumi par k rt bu, k d  pašvald bas var uzlikt pašvald bu nodevas”, kas 
paredz, ka pašvald bas nodevu var uzlikt ne tikai par b vat aujas izdošanu, bet 
ar  par b vniec bas ieceres akceptu, izdarot atz mi paskaidrojuma rakst  vai 
apliecin juma kart , b vniec bu reglament jošo normat vo aktu noteiktaj  
k rt b .  
J kabpils novada pašvald ba autonomo funkciju – nodrošin t savas 
administrat v s teritorijas b vniec bas procesa tiesiskumu ir dele jusi Krustpils 
novada b vvaldei.

2. ss projekta 
izkl sts

Saistošo noteikumu izdošanas m r is vienk ršot nodevas par b vniec bas 
ieceres akceptu vai b vat aujas sa emšanu noteikšanu, emot v r  b ves 
lietošanas m r i un veidu. Nodevas apm ru paredz ts noteikt atkar b  no b ves 
lietošanas veida un b ves apjoma. 
Nosakot nodevas apm ru, iev rots princips nesad rdzin t b vniec bas procesa 
administrat vos izdevumus un veicin t leg lu b vniec bu novada teritorij . 

3. Inform ciju par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pašvald bas budžetu

Saska  ar likuma “Par pašvald b m” 43.1 pantu šo inform ciju neiek auj 
paskaidrojuma rakst .

4.Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas 
teritorij

Tiešas ietekmes uz uz m jdarb bas vidi nav, jo nodevas apm rs ir uzskat ms 
par l dzv rt gu, sal dzinot ar citiem novadiem.

5.Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m

Saistošie noteikumi neievieš izmai as esošaj s administrat vaj s proced r s. 
Nodevas objektu nosaka Krustpils novada b vvalde, nodeva iemaks jama pirms 
b vat aujas sa emšanas vai pirms atz mes par b vniec bas ieceri izdar šanas.

6. Inform cija par 
konsult cijas ar 
priv tperson m

6.1. Saistošo noteikumu izstr des proces  konsult cijas ar priv tperson m nav 
notikušas. P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma 
raksta izskat šanas domes past v g s komitejas s d  un public šanas pašvald bas 
m jaslap  internet  www.jekabpilsnovads.lv un sa emto sabiedr bas p rst vju 
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, b tisk kos no tiem (izv rt jot 
lietder bas apsv rumus) paredz ts iek aut saistošajos noteikumos. 
6.2. Pl notais sabiedr bas l dzdal bas veids – inform cijas public šana 
pašvald bas m jaslap  internet  un iesniegto priekšlikumu izv rt šana. 
6.3.P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma raksta 
public šanas pašvald bas m jaslap  interneta vietn   www.jekabpilsnovads.lv 
noteiktaj  termi  priekšlikumi netika sa emti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2017

“Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek
sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem

nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes

23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.50 (protokols Nr.3)

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes
23.03.2017. sēdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.4)

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā“

21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā

Jēkabpils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu (turpmāk – Palīdzība) nozarēs, kurās
trūkst kvalificētu speciālistu.

2. Noteikumu mērķis ir Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību
funkciju nodrošināšanai un novada attīstības veicināšanai.

3. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. palīdzības reģistrs – datu kopums par speciālistiem, kuri tiesīgi

saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu,
4.2. dzīvoklis – dzīvojamā telpa, kurai ar atsevišķu Jēkabpils novada

domes lēmumu noteikta speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss,
4.3. pašvaldības attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās
pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.

4.4. speciālists – kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību
atbilstošā nozarē.

II. Attīstāmās nozares, kur strādājošie speciālisti 
nodrošināmi ar dzīvojamo telpu

5. Saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktiem rīcības
virzieniem nodrošināt ar Dzīvokli strādājošos kvalificētos speciālistus
sekojošās attīstāmās nozarēs prioritārā secībā:

5.1. veselības aprūpes speciālists (ģimenes ārsts, ģimenes ārsta
palīgs, stomatologs, farmaceits),

5.2. sociālais darbinieks,
5.3. skolotājs, kuram noteikta vismaz 0,7 slodze, izglītības iestādē,

kas atrodas 25 km attālumā no Jēkabpils
5.4. komunālās saimniecības speciālists,
5.5. speciālists (ar augstāko izglītību atbilstošā nozarē) lauksaimniecības,

mežizstrādes, pārstrādes un citās novada attīstībai aktuālās nozarēs.

III. Kārtība, kādā izīrē dzīvojamo telpu speciālistam
6. Darba devējs, kurš noslēdzis darba līgumu ar speciālistu vai ir

uzaicinājis speciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības (ja darba līgums
vēl nav noslēgts), iesniedz iesniegumu, kurā motivē nepieciešamību
izīrēt Dzīvokli speciālistam. Iesniegumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

6.1. speciālista iesniegums par Palīdzības saņemšanu un
apliecinājums, ka Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
speciālistam nepieder dzīvojamā telpa,

6.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba
tiesiskās attiecības kopija,

6.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta/-u kopija,
uzrādot dokumenta oriģinālu,

6.4. citi dokumenti, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu. 
7. Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas speciālists

(turpmāk – Darbinieks) piecu darba dienu laikā pēc iepriekš uzskaitīto
dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem
vienu no lēmumiem:

7.1. reģistrēt Palīdzības reģistrā,
7.2. atteikt sniegt speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar Dzīvokli.
8998. Palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas:
8.1. iesnieguma saņemšanas datums,
8.2. speciālista vārds, uzvārds,
8.3. darba devēja nosaukums, darba līguma Nr. vai uzaicinājums

dibināt darba tiesiskās attiecības,
8.4. speciālista kārtas numurs Palīdzības reģistrā.
9. Speciālists tiek izslēgts no Palīdzības reģistra, ja:

9.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu,

9. 2. speciālists atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par
to attiecīgu iesniegumu,

9.3. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu speciālista reģistrēšanai
Palīdzības reģistrā.

10. Dzīvokli speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā atbilstoši
Noteikumu 4.punktā noteiktām attīstāmo nozaru prioritātēm. Priekšroka
tiek dota, ja Noteikumu 4.punktā noteiktajās attīstāmo nozaru prioritātēs
ir divi speciālisti no vienas ģimenes.

11. Speciālistam izīrējamā Dzīvokļa īres līgumu ar speciālistu slēdz
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem,
pamatojoties uz Domes lēmumu. 

12. Pašvaldībai ir tiesības speciālistu, kuram izīrēts Dzīvoklis
Noteikumos noteiktajā kārtībā, (kopā ar ģimenes locekļiem), ja tas
nepieciešams, pārvietot uz citu Dzīvokli.

13. Domei ir tiesības lemt par Dzīvokļa īres līguma pagarināšanu,
bet ne ilgāku par trim gadiem, ja speciālists turpina darba tiesiskās
attiecības, atbilst šiem Noteikumiem un nav īres maksas un komunālo
maksājumu parāda, kas saistīts ar Dzīvokļa lietošanu. 

14.Speciālistam, ja pēc trim gadiem nav zaudējis tiesības īrēt
Dzīvokli un joprojām ir nodarbināts Noteikumu 4.punktā noteiktajās
jomās, ir tiesības rakstiski lūgt ne vēlāk kā divus mēnešus pirms
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās par Dzīvokļa līguma
pagarināšanu, pievienojot darba devēja rakstisku piekrišanu.

15. Ja speciālists, kuram ir izīrēts Dzīvoklis, pārtrauc darba tiesiskās
attiecības, darba devējam piecu darba dienu laikā par to rakstiski
jāinformē pašvaldība.

16. Ja speciālists, kuram izīrēts Dzīvoklis Noteikumos noteiktajā
kārtībā, ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības vai tās nav uzsācis,
Dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts, un šim speciālistam Dzīvoklis ir
jāatbrīvo viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību izbeigšanas
dienas vai dienas, kad uzteikta darba līguma noslēgšana.

17. Gadījumos, kad Jēkabpils novada pašvaldības iestāde nav
speciālista darba devējs, ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums
un īres līgums ar speciālistu tiek slēgts tikai ar speciālista darba devēja
piekrišanu.911

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Atteikumu sniegt speciālistam palīdzību nodrošināšanai ar

Dzīvokli var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.16
19. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā

rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi”.

Paskaidrojuma raksts  

Paskaidrojuma 
raksta sada as

Nor d m  inform cija

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums

Likuma “Par pal dz bu dz vok a jaut jumu risin šan ” (turpm k - likums) 
21.1panta otr  da a nosaka, ka pašvald ba, izv rt jot att st bas programm  ietvert s 
nozares (r c bas virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvald bas funkciju 
nodrošin šanu saist tu p rvaldes uzdevumu jomas, ar saistošajiem noteikumiem 
nosaka darb bas nozares un ar valsts vai pašvald bas funkciju nodrošin šanu 
saist tu p rvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami speci listi.

2. ss projekta satura 
izkl sts

Saistošajos noteikumos noteikta k rt ba, k d  darba dev js iesniedz iesniegumu 
par nepieciešam bu iz r t dz vokli speci listam, un k rt ba, k d  izskata 
iesniegumus un pie em l mumus par dz vok a iz r šanu.

3. Inform cija par pl noto projekta ietekmi uz pašvald bas budžetu Pašvald bas budžetu neietekm s.
4. Inform cija par pl noto projekta ietekmi uz uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij

Uzlabosies uz m jdarb bas vide, 
jo tiks veicin ta kvalific tu 
speci listu piesaiste.

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m

5.1.Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks 
paplašin tas. 
5.2. Instit cija, kur  persona var v rsties saistošo noteikumu piem rošan , ir 
J kabpils novada pašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas noda a.  
5.3.Normat vais akts tiks public ts informat vaj  izdevum  “ audis un Darbi” un 
J kabpils novada pašvald bas m jaslap  internet .

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m

6.1. Saistošo noteikumu izstr des proces  konsult cijas ar priv tperson m nav 
notikušas. P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma 
raksta izskat šanas domes past v g s komitejas s d  un public šanas pašvald bas 
m jaslap  interneta vietn   www.jekabpilsnovads.lv un sa emto sabiedr bas 
p rst vju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, b tisk kos no tiem 
(izv rt jot lietder bas apsv rumus) paredz ts iek aut saistošajos noteikumos. 
6.2. Pl notais sabiedr bas l dzdal bas veids – inform cijas public šana pašvald bas 
m jaslap  internet  un iesniegto priekšlikumu izv rt šana.  
6.3. P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma raksta 
public šanas pašvald bas m jaslap  interneta vietn   www.jekabpilsnovads.lv 
noteiktaj  termi  priekšlikumi netika sa emti.
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Atnešanās ar palīdzību

Ganāmpulka īpašniekam jāizvērtē, ko rakstīt dzīvnieka atne-
šanās gadījumā: dzemdības ar vai bez palīdzības. Pēc šī ierak-
sta tiek vērtēti vaislinieki: viņu pēcnācēji dzimst viegli vai ar sa-
režģījumiem (dzemdības ir smagas vai normālas). Ja dzīvnieks
var atnesties pats un arī būtu atnesies pats bez palīdzības , kaut
vai saimnieks pieraduma pēc tomēr ir,, pielicis savu roku’’, tās
būs dzemdības bez palīdzības.  Dzemdības ar palīdzību skaitās
tikai tad, ja bez saimnieka iejaukšanās, dzīvnieks pats nevarētu
atnesties. Nākošais kods (3) liekams gadījumos, ja nepiecieša-
ma veterinārārsta palīdzība.

Pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem

Virspārraudzība. To veic  LDC. Obligāti jābūt piena uzskaitei:
katras dienas izslauktais, pārdotais un citādi izlietotais (sev, lo-
piem utt.). Starpība starp izslaukto un pārdoto piena daudzumu
nedrīkst pārsniegt 15%! Virspārraudzībā pievērš uzmanību vī-
riešu kārtas dzīvniekiem, kuri vecāki par 12 mēn. (vai neizmanto
lecināšanai), jo pārraudzības ganāmpulkā vaisliniekam, ko iz-
manto lecināšanā jābūt sertificētam. LAD ir piešķirti līdzekļi ,lai
dzīvniekiem ar apšaubāmu izcelsmi veiktu DNS testus. Pārbau-
des reizē tiek skatītas arī pārraudzības sistēmas, sertifikāti, ap-
liecības, kontroļu dati un mērinstrumentu kalibrēšana. Svari un
mērkannas jākalibrē pēc 2 gadiem, piena mērītāji-katru gadu.
Rēzeknes piena mērītājus drīkst izmantot tikai līdz 2018.gadam!
Mērlentas gaļas lopiem drīkst izmantot tikai līdz 2020.gadam,
vēlāk derēs tikai svari! 

Pārraudzība. Pārraugs ir atbildīgs par savu veikto darbu, bet
ganāmpulka īpašnieks- par savu. Ja ganāmpulka īpašnieks ne-
pilda pārraudzības noteikumu prasības, pārraugs no šī ganām-
pulka ir tiesīgs atteikties. Tas attiecas arī uz gaļas lopiem ,ja ne-
nodrošina regulāru svēršanu un  elementāru drošību. Vaislinie-
kiem sertifikātu iespējams iegūt tikai 100% šķirnes dzīvniekiem
no pārraudzības ganāmpulka. Visiem pārraudzībā strādājoša-
jiem, gan ar sertifikātu, gan ar apliecībām (arī staciju izdotajām)
,5 gadu laikā līdz pagarināšanai jābūt 16 kvalifikācijas stun-
dām(8 teorija, 8 prakse). Jāseko līdzi dokumentu izdošanas da-
tumiem un kursiem, kurus iespējams apmeklēt, jo 5 gadi pa-
skrien ātri. 

Piena pārraudzība. Drīzumā sāks darboties jaunā pārraudzī-
bas programma. Būs izvēle: kontroles datus vadīt elektroniski
vai pa vecam-papīra formā. Ja sertifikātam, apliecībai vai  mē-
rinstrumentiem beigsies kalibrēšanas termiņš, elektroniskā ie-
vade nobloķēsies.  Jaunajā programmā nestandarta rādītājus
konkrētajam dzīvniekam (zemu vai augstu tauku% uc.) aizstās
ar iepriekšējās un nākošās kontroles rādītāju. Nedzīva teļa pie-
dzimšanas gadījumā pārraudzībā kontrole sākas ar teļa dzim-
šanu nevis abortu. Ja ir aborts, turpinās esošā laktācija. Kon-
troles lapās jau sen neizmanto dzīvnieku pārvietošanas un iz-
slēgšanas kodus (uz citu ganāmpulku vai kautuvi), šīs ziņas
vairs neraksta, lai izslēgtu kļūdas datumos.

Piena kontroles iztrūkums kontroles lapās. Parauga Nr. vieta
X un attiecīgais kods:

1 - nepietiekošs izslaukums,
2 - slimības, traumas, 
3 - meklēšanas,
4 - apstākļu maiņa,
5 - medikamentu lietošana,
6 - īpaša aprūpe,
7 - tehniska kļūme

Analīžu statuss piena pārraudzības atskaišu lapās:

A- apšaubāms rezultāts,
N - neatbilst normatīviem,
O - tukšs piena paraugs,
I - izlijis piena paraugs,
P - nepietiekošs piena paraugs,
R - sarūdzis piena paraugs,
S - netīrs piena paraugs,
X - tehniska kļūme laboratorijā.

Projektu kārta mazajām saimniecībām 
no 1.līdz 30.jūnijam (pēdējā)

Lai saņemtu 15 000 eiro atbalstu, vērā tiks ņemta virkne kri-
tēriju. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai stan-
darta izlaides vērtībai projekta iesnieguma iesniegšanas dienā
jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst
pārsniegt 15 000 eiro.

Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme
nepārsniedz 50 hektārus. Ja atbalsta pretendents zemi nomā,
tad nomas termiņš nav īsāks par 5 gadiem no projekta iesnie-
guma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā
vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas
lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā,
vai atbalsta pretendentam jāpierāda 5 gadu darba pieredze
lauksaimniecības jomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, tad pro-
jekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzinā-
šanas vismaz 160 stundu apjomā.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkci-
jas ražošanu saistītos darbības virzienos. Atbalsts paredzēts il-
gtermiņa ieguldījumu (vismaz 80% no finansējuma) un apgro-
zāmo līdzekļu finansēšanai. Saimniecībai, kura vēlas pretendēt
uz atbalstu, ir jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai saimnie-
ciskai darbībai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas. Plānotajam projektam ir
jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecī-
bas produktu ražošanu.

Darījumdarbības plānu saimniecībai sagatavo divus līdz 4
gadus ilgam laika periodam (atkarīgs no izvēlētās nozares).

Šajā laika periodā ir obligāti jāsasniedz darījumdarbības
plānā noteiktie mērķi.

Neto apgrozījumam no nepārstrādātu un pārstrādātu lauk-
saimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā
lieluma standartizlaides vērtībai ir jāsasniedz 2000 eiro.

Sasniegtais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrā-
dātu produktu ražošanas vai standartizlaides vērtība jāpalielina
vismaz par 20%.

Lauku atbalsta dienests vērtēs darījumdarbības plāna kvali-
tāti un plānoto ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem,
kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu sa-
mērīgumu ar kopējo saņemtā atbalsta apmēru. Saimniecības fi-
nansējumu saņems pa daļām - 80% jeb 12 000 eiro saņems
pirms ieguldījumu veikšanas, uzrādot priekšapmaksas rēķinus
vai citus darījumus apliecinošus dokumentus, bet 20% no finan-
sējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs
veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus.

Atbalstu šajā programmā nevar saņemt, ja atbalsta preten-
dents:

1)saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam pasākumos „Atbalsts daļēji naturālo saim-
niecību pārstrukturēšanai“, „Atbalsts jaunajiem lauksaimnie-
kiem“ vai „Lauku saimniecību modernizācija“;

2)ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pro-
jekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos“.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Brīvprātīgais saistītais atbalsts 
par dzīvniekiem

Jābūt ievērotām pieteiktā dzīvnieka reģistrēšanas un apzī-
mēšanas prasībām no kalendārā gada sākuma (7 dienu termiņš
jāievēro arī dokumentu nosūtīšanai, vai tas ir apzīmēšanas akts,
vai pārvietošanas deklarācija)

1) Par slaucamajām govīm: izslaukums 5500kg (bioloģiska-
jiem-4500kg), kaut vai 1 pārraudzībā esoša govs, tai jābūt sa-
imniecībā vairāk par 3 mēnešiem (no 15.maija līdz vismaz
15.augustam).

2) Par kazām: vismaz 3 atbilstošas kazu mātes, ir atnesusies
laika posmā 1.10.2016-30.09.2017, ir ganāmpulkā vismaz 3 mē-
nešus (15.05-15.08).

3) Par liellopiem: gaļas šķirne vai krustojums ar to. Neatnesu-
sies  vismaz 16 mēn. veca tele 2017.gadā , kura līdz 16.mēnešu
vecuma sasniegšanai s-bā bijusi  vismaz 6 mēnešus. Zīdītājgovs,
kura s-bā bijusi vismaz 6 mēn. no 15. maija. (15.05- 15.11). Bullis
vai vērsis  2017.gadā vismaz 16 mēn.vecs, kurš līdz 16.mēnešu
vecuma sasniegšanai s-bā bijis vismaz 6 mēnešus.

4) Par aitām: vismaz 3 atbilstošas aitu mātes, kuras atnesu-
šās posmā 1.10.2016-30.09.2017, ir s-bā vismaz 3 mēnešus
(1.07-1.10), gaļas vai  vilnas-gaļas šķirne, vai krustojums ar to.

Izmaiņas platību maksājumu iesniegumā

Informatīvais materiāls (rokasgrāmata) platību maksājumu
saņemšanai pierastajā papīra formā nebūs, tas pieejams tikai
elektroniskā veidā LAD mājas lapā. Pirms Vienotā platību mak-
sājumu iesnieguma aizpildīšanas EPS vajadzēs izdarīt atzīmi-
vai turpmāk sazināšanās ar LAD notiks tikai elektroniski EPS
sistēmā, vai arī pa vecam, kā līdz šim, arī ar vēstulēm pa pastu.

Ja bez pamatkultūras tiks sētas arī starpkultūras, tas EPS
sākumā jāatzīmē, lai tālāk programma tās rēķinātu nepiecieša-
majās ekoloģiskajās un zaļināšanas platībās. Visi ilggadīgie zā-
lāji ( 710.un 720.kodi), kas vienā laukā bijuši ilgāk kā 5 gadus,
kartēs būs uzreiz pamanāmi. Iesniegumā daudzas sadaļas ie-
vadīsies automātiski, daudzās vajadzēs izvēlēties vajadzīgo ie-
rakstu no piedāvātajām iespējām. BDUZ un Natura 2000 me-
žiem platības nolasīsies automātiski, lai samazinātu kļūdīšanās
iespējas. Meža zemju plānu kopijas atsevišķi LAD vairs nebūs
jāiesniedz .Pēc iesnieguma aizpildīšanas parādīsies kļūdu brī-
dinājumi un arī atgādinājums par dīzeļdegvielas iesniegumu.
Uz 1 ha nepieciešami ieņēmumi 285 eiro (bioloģiskajiem- 200).
Lauksaimniecībā izmantojamajai zemei jābūt sakoptai vairāk kā
70% platībā. Ja būs mazāk, tad skaitās nekopta visa platība ,
un paaugstinātais nodoklis jāmaksā par visu zemes platību. Pie-
mēram, īpašumā ir 10 ha, sakopti ir 6 ha (tas ir tikai 60%), tātad-
nekopta skaitās visa zeme, un paaugstināts nodoklis jāmaksā
par visiem 10 ha.Ekoloģiski nozīmīgajās platībās (ENP) no
2018.gada vairs nevarēs lietot ķīmiju, tāpēc jau laikus jādomā
par kultūrām, kuras plānot sēt nākošajā gadā.

Mazo lauksaimnieku shēmas (500 eiro) saimniecības, kuras
samazinās uzņemtās saistības (ha) vai lauki būs nesakopti, ne-

saņems maksājumus 2 gadus. Saimniecības, kuras nesaņēma
maksājumu 2016. gadā, bet netika izslēgtas no šīs shēmas, var
pretendēt vēlreiz, ja trūkumi ir novērsti ( zeme sakopta, platība
nav samazināta).

Tuvākie datumi, kas jāievēro

22.maijs – pēdējais datums, kad var iesniegt vienoto iesnie-
gumu LAD (bez samazinājuma).

30.maijs – papuves platība pirmo reizi mehāniski jāapstrādā,
ja iepriekšējā gadā laukā bija ilggadīgais zālājs.

1.jūnijs- iesniegums dīzeļdegvielai.
1.jūnijs- iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija VID.
15.jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt vienoto iesnie-

gumu LAD, piemērojot maksājumu samazinājumu 1% par katru
nokavēto darba dienu.

15.jūnijs – pēdējais datums, kad var pieteikt jaunus atbalsta
veidus (ar attiecīgu samazinājumu), pievienot jaunas platības,
precizēt deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

15.jūnijs – jāiesniedz iesniegums VAAD par kaņepju platības
iekļaušanu THC monitoringā.

15.jūnijs – lauksaimniecības zemei jābūt  īpašumā vai lieto-
šanā ( līgums).

16.jūnijs- VID jābūt nomaksātam ienākuma nodoklim, arī 50
eiro.

15.jūnijs – 31.augusts – kultūraugiem vai to atliekām ir jābūt
uz lauka, ja uz saimniecību attiecas zaļināšana vai par platību
pieprasa ar ražošanu saistīto atbalstu. Ja platība tiek apstrādāta
pirms 31. augusta, uz lauka jābūt atrodamām iepriekšējā kultū-
rauga paliekām.

25. jūnijs – pēdējais datums, kad var labot platību pārklājumus.
1.jūlijs- jābūt izņemtai iepriekšējā perioda piešķirtajai dīzeļ-

degvielai.

Novada lauku attīstības konsultantes darba
grafiks no 11. aprīļa līdz 15.jūnijam

Zasā - katru pirmdienu, plkst. 9.-15.,
Rubeņos - katru otrdienu, plkst. 9.-15., izņemot 11. un 25.aprīli (
līdz 12.00), no 23.maija plkst. 9-12,
Dunavā - katru trešdienu, plkst. 9.-15.,no 24.maija plkst. 9-12,
Slatē - 11. un 25.aprīlī no plkst.12.15, 12.maijā plkst. 9-15, no
23.maija katru otrdienu plkst.12-13,
Leimaņu TN - 27.aprīlī un 18.maijā , plkst. 12.30 - 15.00,
Vidsalā - 28.aprīlī un 19.maijā no plkst. 12.15,
Vandānos - 27.aprīlī un 18.maijā plkst. 8.30 - 12.00, 26.maijā
plkst.9-12.
Dubultos - 28.aprīlī un 19.maijā plkst. 8.30 - 12.00,
Brodos - 11.maijā 8.30 - 12.00.
Ja pēc 22.maija kādam būs jāveic labojumi Leimaņu, Kalna,
Ābeļu, Dignājas pagastos, zvaniet.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante,
mob.t. 26312414

Kas var būt labāks par labi
padarīta darba sajūtu

Jau iepriekšējos gados piekoptā tradīcija sakopt Dignājas
vecāko kapsētu, arī šogad pulcināja talkotājus. Vēsais laiks ses-
tdienas rītā netraucēja talciniekiem sakopt lielo Dignājas
kapsētas teritoriju.

Ir jāuzteic visi šie labie un sirsnīgie cilvēki, kuri piedalījās:
Zenta Zeltiņa-Vilberga, Gunda Cērmūkša, Mirdza Geidāne,
Airīte un Helmuts Liepiņi, Dainis Šillers, Genādijs Minakovskis,

Inta Stroža, Līga Muša, Iveta Mašinska, Ainis Mikulāns, Janīna
Bružuka, Kaspars Kusiņš, Astrīda Bikauniece, Jānis Raubiška,
Lauris Baumanis.

Strādājām cītīgi un ar pilnu atdevi, gūstot gandarījumu par
paveikto! Sakām paldies arī pasākuma atbalstītājiem Dignājas
pagasta pārvaldei un SIA “Sprīdītis A”.

Uz tikšanos nākamajās sakopšanas talkās Dignājā!

Talkas dalībniece un biedrības “CIRKUŽI” pārstāve 
Dzidra Nartiša
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Meklē mūs arī sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads

Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst - atvirzīt.

(V. Kokle–Līviņa)

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Skaidrīte Nihnedoviča
20.11.1948.-01.03.2017.

Ausma Spule
07.08.1934.-28.02.2017.

Sergejs Parfenkovs
23.05.1936.-28.02.2017.

Genrihs Kučeba
30.04.1937.-01.03.2017.

Pēteris Šķeltiņš
01.01.1945.-28.02.2017.

Janīna Mlečko
20.11.1929.-09.03.2017.

Juris Striks
28.02.1952.-11.03.2017.

Rita Osīte
13.08.1958.-16.03.2017.

Ēvalds Vērdiņš
26.01.1959.-14.03.2017.

Anna Kristovska
10.05.1921.-17.03.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
16.04. plkst. 13.00 Brodos, laukumā pie šūpolēm (sliktos laika apstākļos bērnu

dienas centrā), Lieldienu jampadracis bērniem – olu ripināšana, šūpošanās, mīklu
minēšana, rotaļas, u.c. izdarības. Līdzi ņemt krāsotu oliņu.

22.04. plkst.13.00 Ābeļu Tautas namā Senioru pēcpusdiena kopā ar atraktīvo
mūziķi no grupas “Mūzikas kolekcija” .

Dignājas pagasts
16.04. plkst. 12.00 pie Dignājas pamatskolas Lieldienu jampadracis.
Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem (olu kaujas, olu ripināšana, šūpošanās un

citas aktivitātes); plkst. 20.00 Dignājas pamatskolā Lieldienu koncerts; plkst. 22.00
Lieldienu balle. Spēlē Aīda un Jānis.

Dunavas pagasts
16.04. plkst. 12.00 Dunavas skolā – tradīciju zālē pasākums “Nu atnāca Liel-

dieniņa ar raibām oliņām” (spēles, atrakcijas, konkursi, rotaļas). Amatierteātra “
Sateka” izrāde – komēdija “Ak, skaistā jaunība” pēc I.Kalmes motīviem.

Kalna pagasts
12.04. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā Lieldienu zaķa darbnīca.
17.04. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā galda spēļu Lieldienu ģimeņu turnīrs.

Leimaņu pagasts
16.04. plkst. 12.00 Leimaņu latvju zīmju parkā Lieldienu svinēšana; plkst.22.00

Lieldienu balle, spēlē: grupa “Sēnīte”.

Rubenes pagasts
16.04. Rubenes kultūras namā Lieldienu vakars:
plkst. 20.00 kultūras nama amatierteātra iestudējumā pirmizrāde Danskovītes

“Tēva meitām”. Režisore Ilona Kantāne.
plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlē: Janušeks.
29.04. plkst. 12.00 Slates bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku.
29.04. plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā tradicionālais joku koncerts” Raibais

deju karuselis”. Piedalās tautas deju kolektīvi un līnijdeju grupas.

Zasas pagasts
13.04. plkst. 10.00 Lieldienu pasākums bērniem – teātris, dziesmas, rotaļas,

spēles.
15.04. plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa “Jauda”.

Izstādes:
Līdz 18.04. Rubeņu bibliotēkā- zālē foto izstāde “Jēkabpils novada sakoptības

skate 2016”
Līdz 20.04. Zasas bibliotēkā apskatāmas izstādes, veltītas Jānim Akurateram

un Jānim Jaunsudrabiņam.
05.04.-24.04. Dunavas sabiedrisko resursu centrā biedrības “Dzīves prasme”

rokdarbu izstāde.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada aprīlī

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

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā martā reģistrētas
2 dzimšanas:

Amēlija, Judīte
Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, pacietību, 

izturību un veselību, bērniņu audzinot!


