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22. aprīlī visā Latvijā notika ikgadējā
Lielā talka. Šogad laika apstākļi talko-
šanai nebija īpaši labvēlīgi, pāris stun-
das saules staros mijās ar spēcīgu
vēju, lietu, sniegu un pat krusu, bet tal-
cinieki nenobijās, un no 20 pieteikta-
jām talkas vietām Jēkabpils novadā
sestdien nestrādāja vien četrās. Tiesa

gan, pašas talcinieku rindas bija retākas, šogad talkoja uz pusi
mazāk cilvēku nekā pērn – aptuveni 200 - 250.

Ābeļu pagastā tika sakopts Brodu ciems un savākti sadzīves
atkritumi Anemones mežā.

Dignājas pagastā tika turpināti darbi pie bijušās degvielas
bāzes Vandānos teritorijas sakopšanas - novāki sadrupušie ķie-
ģeļi un vecais žogs, kā arī sagrābtas vecās lapas. Jaunieši Van-
dānos, tā dēvētajā “dobājā”, sakopa Daugavas krastu un ierī-
koja nelielu atpūtas/ugunskura vietu. 8. aprīlī tika sakopti Dig-
nājas kapi.

Dunavas pagastā tika kopta teritorija pie Dunavas vecās sko-
las un uzstādīta jauna lapene. Tā tapa pēc pašu Dunavas jau-
niešu iniciatīvas, ar vecāku finansiālu atbalstu un padomu. Jau
15. aprīlī jaunieši bija turpinājuši darbus arī pie Sudrabkalna
muižas parka teritorijas tālākas sakopšanas. Jēkabpils novada
pašvaldības īpašums pie Tadenavas bibliotēkas Eglones liegu-
ma malā tika sakopts 26. aprīlī – tīrīts Eglones vecupes krasts,
ēku apkārtne, teritorija sagatavota projekta realizēšanai.

Kalna pagastā tika sakopti Ūdenānu kapi – veikta koku un
krūmu zāģēšana, lai padarītu pieejamāku laukumu pie kapiem,
un lapu grābšana; tika kopta Vidsalas ciema teritorija un Mārtiņa
Fonda centrs “Dūjas” – sakopta apkārtne, puķu dobes, mazgāti
lielās mājas logi. Pie Kalna kultūras nama Dubultos tika stādītas
rozes un turpināti darbi pie birzes sakopšanas.

Leimaņu pagastā Leimaņu kapsētā tika apgriezti liekie teri-
toriju norobežojošo apstādījumu zari, grābti kritušie zari un
lapas. Tika tīrīta teritorija pie Leimaņu Tautas nama, turpināti
darbi pie senās Amatnieku ielas Leimaņu centrā labiekārtoša-
nas un kādreizējās Pormaļa veikala, tagad biedrības “Akacija
Plus”, ēkas apzaļumošanas un sakārtošanas. Pie sociālās ap-
rūpes nama „Mežvijas“ tika tīrīta apkārtējā teritorija un pašā
namā – savestas kārtībā krīzes centra telpas.

Rubenes pagastā, gatavojoties vasaras sezonai, tika kopta
bijusī Kaldabruņas skolas teritorija - sakārtotas biedrības saim-
niecības ēkas, atjaunota taciņa. Červonkas baznīcā tika saga-
tavotas telpas un apkārtne vasaras koncertsezonai. Kupls ba-
riņš iedzīvotāju talkoja pie Slates sabiedriskā centra, tika labie-
kārtots atpūtas sturītis.

Zasas pagastā Liepu ciematā tika grābtas lapas un sakopta
ciemata centrālā iela. Staģu kapos tika aizvadītas divas talkas
- gan lietainajā 22. aprīlī, gan saulainajā 6. maijā. Tika norunāts,
ka arī rudenī Staģos tiks organizēta lapu novākšanas talka.

Pašvaldības vārdā vēlamies teikt milzīgu PALDIES visiem
par ieguldītajām pūlēm, enerģiju un laiku novada sakopšanā un
labiekārtošanā. Liels pārsteigums un prieks, ka pat bargie lai-
kapstākļi nav bijis šķērslis iedzīvotāju vēlmei darboties un sa-
kārtot apkārtējo vidi. Īpašs prieks par lielo jauniešu aktivitāti.
Kopā mēs spējam daudz, un tik tiešām ir gandarījums par pa-
veikto! Uz tikšanos arī citās talkās!

K.Sēlis
Autora, A.Baltaruņķa un I.Grauzes foto

Aizvadīta 2017. gada Lielā Talka

Jaunā lapene Dunavā

Talcinieki Mežvijās

Talka Staģu kapos 6. maijā
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Zināmi Jēkabpils novada
2017. gada NVO iniciatīvu

konkursa rezultāti 
Ir noslēgusies šī gada Jēkabpils nova-

da NVO iniciatīvu konkursa pieteikumu
izvērtēšana. Kopā saņēmām 15 pieteiku-
mus, kuru kopējā pieprasītā finansējuma
summa sastādīja 9073,13 eiro. Konkursa

mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ, diemžēl, ne-
bija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt
nedaudz samazinātu finansējumu.

Rezultātā atbalstīti 10 projekti:
Biedrības “Akācija Plus” projekts “Kas ir latvju zīmes tagad

un agrāk?” ar finansējumu EUR 486,62;
Biedrības “Alko Racing Team” projekts “Latvijas un Baltijas

autokrosa čempionāta tiešraides nodrošināšana interneta vietnē
sportacentrs.com un televīzijā” ar finansējumu EUR 700;

Biedrības “Augšzemes Lauku NVO apvienība” projekts
“Diena domām un darbībai” ar finansējumu EUR 400;

Biedrības “Cerību logi” projekts “Aktīvs un veselīgs dzīve-
sveids ikvienam” ar finansējumu EUR 356,66;

Biedrības “Cirkuži” projekts “Sakopta vide – Vandānu ciema
vizītkarte” ar finansējumu EUR 600;

Biedrības “Izaicini sevi” projekts “Izaicini sevi šajā vasarā
2017” ar finansējumu EUR 400;

Biedrības “Nodibinājums Mārtiņa Fonds” projekts “Rītausmas
koncerts kopā ar duetu Sacred Earth (Austrālija)” ar finansējumu
EUR 200;

Biedrības “Street Warriors” projekts “Ielu vingrošanas kons-
trukciju iegāde biedrības “Street Warriors” filiālei Zasas pagastā”
ar finansējumu EUR 521;

Biedrības “Ūdenszīmes” projekts “Raiņa pirmais ceļojums.
Maršruta norādes zīmes.” ar  finansējumu EUR 235,72;

Biedrības “Ūsiņš” projekts “Jāšanas sporta sacensības
“ŪSIŅA KAUSS 2017”” ar finansējumu EUR 600.

Sakām lielu paldies ikvienam, kas centās, nāca klajā ar jau-
nām idejām un piedāvāja tās kopīgi īstenot. Lai projekti veiksmī-
gi īstenojas!

K.Sēlis

28. aprīlī projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novada pašvaldībā” ietvaros Jēkabpils novada Ābeļu pamatsko-
lā skolnieki piedalījās lekcijā par smēķēšanas, alkohola un at-
karību izraisošo vielu negatīvo ietekmi ko vadīja „Straupes nar-
koloģiskās slimnīcas” pusaudžu rehabilitācijas kolektīva „Saul-
rīti” speciāliste. Skolēni aktīvi piedalījās diskusijā par dažādām
ar atkarībām saistītām tēmām, dalījās ar savu pieredzi, piemē-
ram par datoratkarību, kā arī cik slikti skolēni jūtas, kad kāds no
vecākiem intensīvi smēķē. Lektore stāstīja arī par savu ikdienu
darbā ar jauniešiem, kā arī par atkarību profilaksi. 

16. maijā Zasas pagasta kultūras namā plkst. 14.00 - 15.40
norisināsies lekcija pieaugušajiem “Spēks bezspēcībā” par at-

karīgo cilvēku domāšanas veidu un iespējām to mainīt. Lekcija
notiek bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.

Projekta vadītāja
B. Čākure

Ābeļu pamatskolā norisinājās lekcija par atkarībām 
un to izraisošajām vielām

24. aprīlī projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novada pašvaldībā” ietvaros Jēkabpils novada Ābeļu pagasta
tautas namā norisinājās lekcija par „Onkoloģijas profilaksi”. Lek-
ciju vadīja Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārsts – onkologs ķī-
mijterapeits Grigorijs Plakhins. Ārsts skaidroja kas ir onkoloģis-
kās saslimšanas, ka audzējs vēl nenozīmē ka pacienta diagno-
ze ir vēzis. Lekcijā uzzinājām par valsts skrīninga programmu,
kā arī ārsts izskaidroja kādas ir pieejamās pārbaudes atsevišķi
sievietēm un vīriešiem, skaidroja ko darīt, saņemot rezultātus.
Onkologs stāstīja cik ļoti svarīgs ir cilvēka psihoemocionālais
stāvoklis un stipra imūnsistēma, lai saglabātu dzīves kvalitāti,
kā arī pie dažādām saslimšanām. Uzzinājām par pieejamām on-
koloģisko saslimšanu ārstēšanas metodēm un profilaksi – ko
darīt, lai nesaslimtu. Pēc lekcijas apmeklētāji varēja bez maksas

uzzināt savus holesterīna, hemoglobīna un cukura rādītājus, kā
arī saņemt konsultāciju no mediķa par turpmāko rīcību.

Nākamais projekta pasākums lekcijas par uzturu tiek plānotas
jau 15. un 19.maijā Ābeļu, Rubeņu un Zasas pagastos. Šogad
projekta ietvaros tiek plānota vēl viena lekcija par onkoloģiju, kas
norisināsies Dunavas kultūras namā, Dunavas pagastā oktobrī. 

Projekta vadītāja
B. Čākure, autores foto

Aizvadīta lekcija par onkoloģiju pieaugušajiem
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10. aprīlī, projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015
“Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novada pašvaldībā” ietvaros, Jēkabpils

novada viesmīlīgajā Rubenes kultū-
ras namā un Dignājas sabiedriskajā
centrā norisinājās „Apmācības vese-
līga uztura pagatavošanā pieauguša-
jiem”. Apmācībās dalībnieki uzzināja
veselīga uztura pamatprincipus, sāls

un cukura pieļaujamās dienas normas,
ūdens daudzumu ko dienā jāizdzer, kā arī

uztura nozīmi slimību profilaksei. Praktiski
mācījāmies kā lasīt informāciju veikalos
nopērkamajām produktu etiķetēm, paši
gatavojām veselīgu musli, brokastu mai-
zes un mazkaloriju jogurtu iekļaujot ēdie-
nos dažādus garšaugus. Uzzinājām, ka
katram pievienotajam garšaugam ir savas
veselību uzlabojošās īpašības, un pat

dārzeņu un augļu krāsa vēsta par atšķirī-
gu ietekmi uz organismu. Uztura speciā-
listes ieteica izmantot pavasara dāvātās
iespējas dzert bērzu sulas, kas ir dabīgs
enerģijas dzēriens saturot antioksidantus,
organiskās skābes, ēteriskās eļļas, vita-
mīnus un minerālvielas, kā arī lietot nātru
lapas uzturā, kas ir bagāts vitamīnu
avots. Apmācības vadīja SIA Foodtastic!
komanda. Priecē, ka pasākums bija plaši
apmeklēts, kā arī pasākumā piedalījās
dažādu paaudžu dalībnieki.

Projekta vadītāja B. Čākure
Autores foto

Norisinājās pirmais projekta pasākums – apmācības 
veselīga uztura pagatavošanā pieaugušajiem

15. maijā plkst. 9:00 – 11:00 Rubeņu pirmsskolā, Rubenes
pagastā – lekcija pirmsskolas bērniem ar vecākiem;

15. maijā plkst. 12:10 – 14:00 Rubeņu pamatskolā, Rubenes
pagastā – lekcija skolēniem;

19. maijā plkst. 9:00 – 10:30 – Ābeļu pirmsskolā, Ābeļu pa-
gastā – lekcija pirmsskolas bērniem ar vecākiem;

19. maijā plkst. 10:40 – 12:10 Ābeļu pamatskolā, Ābeļu pa-
gastā – lekcija skolēniem;

19. maijā plkst. 13:30 – 15:00 Zasas vidusskolā, Zasas pa-

gastā – lekcija skolēniem;
19. maijā plkst. 15:10 – 17:00 Zasas pirmsskolā, Zasas pa-

gastā – lekcija pirmsskolas bērniem ar vecākiem;
19. maijā plkst. 18:30 – 20:00 Zasas pagasta pārvaldē, Zasas

pagastā – lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem par uzturu
grūtniecības periodā, kā arī bērnu uzturu pirmajos gados.

Lekcijas par uzturu vadīs sertificēta uztura speciāliste Svet-
lana Aleksejeva.

Lekcijas – BEZ MAKSAS, BEZ iepriekšējas pieteikšanās.
Informācija pa tālr. 28677242 vai rakstot baiba.cakure@je-

kabpilsnovads.lv
Lekcijas tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Vese-

lības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabo-
šana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

Projekta vadītāja B.Čākure

Dodies uz bezmaksas lekcijām par veselīga uztura 
pamatprincipiem! 



4 2017. gada maijs

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 16-
05-AL24-A019.2202-000002 “Sporta aprīkojuma dažādošana

Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ar mērķi uzlabot sporta
un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu un dažādo-
šanu Jēkabpils novada teritorijā. Projekta ietvaros pašvaldība
ir iegādājusies un uzstādījusi pārvietojamus rezervistu soliņus
ar nojumi un āra sporta trenažierus Dignājas pagastā pie Dig-
nājas pamatskolas. Minētais sporta aprīkojums sastāv no: di-
viem pārvietojamiem rezervistu soliņiem ar nojumi, kombinētā
trenažiera spiešanai no krūtīm sēdus, vilkšanai uz augšu, tre-
nažiera spiešanai ar kājām sēdus, trenažiera “Slēpotājs”, pie-
vilkšanās stieņa divos augstumos, līdztekas, zviedru sienas,
atspiešanās stieņa divos augstumos un vingrošanas sola.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 723,95 EUR, no kurām Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir
14 151,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 572,40 EUR.
Plānotos āra sporta trenažieru un pārvietojamo rezervistu so-
liņu ar nojumi piegādes un uzstādīšanas darbus veica uzņē-
mums SIA “MK Dizains”.

Ceram, ka iegādātais sporta inventārs nodrošinās vietējiem
iedzīvotājiem jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta
teritorijā un veicinās veselīga un aktīva dzīvesveida dažādo-
šanu!

Projekta vadītāja Jurgita Bareika
K.Sēļa foto

Dignājas pagastā uzstādīts jauns sporta aprīkojums

Jēkabpils novada pašvaldība projekta Nr. 16-05-AL24-
A019.2201-000003 “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana
Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos” ietvaros ir
uzstādījusi videonovērošanas iekārtas Brodu, Dunavas un
Zasas ciemos, ar mērķi uzlabot drošības sistēmu Jēkabpils no-
vada teritorijā. Sabiedriskās kārtības un pārredzamības nodro-
šināšanai, Dunavas ciemā videonovērošanas sistēma uzstādīta
pie Dunavas pamatskolas un pie autobusu pieturas, Brodu
ciemā - pie Ābeļu pagasta pārvaldes ēkas, katlu mājas un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā (pie ēkas Aldaunes iela
5), Zasas ciemā - pie Zasas pagasta pārvaldes ēkas, Zasas kul-
tūras nama ēkas un pie autobusu pieturas. Projekta kopējās iz-
maksas ir 10 285,00 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējums ir 4767,00 EUR un pašvaldī-

bas līdzfinansējums
5518,00 EUR. Plānotos
videonovērošanas sis-
tēmas uzstādīšanas
darbus veica SIA “Vi-
deoprojekts Baltija”. 

Ceram, ka uzstādītās
videokameras palīdzēs
informatīvi administratī-
vo pārkāpumu lietu iz-
skatīšanā, iespējamā
vandālisma novēršanā
un zādzību skaita sa-
mazināšanā novada te-
ritorijā!

Projektu speciāliste
Agnese Kalniņa

Jēkabpils novadā LEADER projekta ietvaros uzstādītas
videokameras

Piesakies nakts stratēģijas spēlei 
“Rūķi pret sabotieriem” Zasā

“Es eju naktī, un nekas nav tik viegli kā atrast ceļu naktī. Es
paļaujos uz savām kājām, es paļaujos uz savām acīm – man
nav cita, uz ko paļauties tumsā un naktī. Kas ir diena? Tā ir citu
cilvēku pieredze. Ceļš ir citu cilvēku pieredze un takas. Bet naktī
ir mana pieredze un tikai mans ceļš.” (I. Ziedonis)

Nakts spēlē Tev tiek dota iespēja iepazīt savu instinktu spēku
un sajust vidi ar visiem pieciem maņu elementiem. Slīdošas
ēnas, čabošas lapas un Tava trauksmainā elpa. Vai tas bija
vējš, vai arī tur tiešām dzirdami zaglīgi soļi? Negaidīts gaismas

stars sejā un sākas pakaļdzīšanās cauri tumsas piepildītam
mežam – viss lai pagūtu izpildīt slepeno misiju, pirms to atklājis
pretinieks. Iespējams, šis ir aizraujošākais un trakākais sestdie-
nas vakara pavadīšanas veids!

Kamēr dienas kļūst aizvien garākas un aizvien vairāk laika
tiek pavadīts saulītē, arī naktīs mežos norisinās dzīvīga darbo-
šanās. Īstenībā tieši nakts mistērijām caurvītajā klusumā meži
atdzīvojas.

Mēs visi skolā mācamies, ka augi un koki ražo mums cilvē-
kiem un dzīvniekiem tik ļoti nepieciešamo skābekli. Ar katru
gadu arvien vairāk mežu pasaulē tiek izcirsti dažādo cilvēka
ekonomisko vajadzību dēļ. Par laimi, Latvijā meži klāj lielu daļu
valsts teritorijas un nereti mēs ļoti ar tiem lepojamies, katru gadu
ejam lielajā talkā un kopjam savu zemīti. Bet kāpēc katru gadu
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mums atkal un atkal jākopj tās pašas vietas? Kāpēc arvien
mūsu lepnums tiek tā piesārņots un piegružots? Mums patīk at-
pūsties dabā, svaigs gaiss, atsvaidzinošs zaļums un plašums,
lai izskrietos! Nakts spēlē pārbaudīsim paši cik daudz prieka
tāda laika pavadīšana spēj sniegt, kā arī pārrunāsim kādu kai-
tējumu meža ekosistēmai nodara izmestie atkritumi, cik ilgi tie
sadalās un kā šo problēmu varētu risināt.

Nakts laikā varēsiet iejusties gan rūķu lomā, kuriem nāksies
sakopot visas savas maņas un izveicību, lai paveiktu misijas,
gan arī sabotieru lomā, kuri spēli apgriezīs pavisam kājām
gaisā.

Pulcēsimies 20. maija vakarā, plkst. 21:00 pie Zasas vi-
dusskolas.

Pieteikties spēlei var līdz 18. maijam.
Dalībnieku vecums – 16+ gadi.
Dalība pasākumā bez maksas.

Pirms pasākuma, līdz 18. maijam, lūgums piereģistrēties
spēlei elektroniski šeit: http://ej.uz/kq3t vai arī rakstot ziņu uz
tel.29354160, vai jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv ar tekstu:
Nakts stratēģijas spēle, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tele-
fona numurs, e-pasts.

Pievienojies piedzīvojumam un pacel bērnības spēles jaunā
līmenī!

Pasākumu organizē Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā
ar biedrību “Piedzīvojuma Gars”.

Vairāk informācijas:
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Jurgita Bareika, tel.29354160 , jurgita.bareika@jekabpil-
snovads.lv 

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par publi-
kācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība

un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

l Par saistošo noteikumu Nr.6/2017
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Jēkabpils novadā” precizēšanu

l Par saistošo noteikumu Nr.7/2017
“Grozījumi Jēkabpils novada domes
2009.gada 15.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.14 “Par Jēkabpils novada pa-
švaldības nodevām”” apstiprināšanu
jaunā redakcijā 

l Par dalību Eiropas Sociālā fonda
projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (Nr.
8.3.2.2/16/I/001)

l Par atbalstu Jēkabpils novada pa-
švaldības projektam “Vides objekta izvei-
došana Dunavas ciemā”

l Par projekta “Zivju resursu pavairo-
šana Jēkabpils novada Bancānu ezerā”
līdzfinansējuma precizēšanu

l Par Jēkabpils novada muzeja dibi-
nāšanu, nolikuma apstiprināšanu un mu-
zeja vadītājas iecelšanu

l Par noteikumu “Kārtība, kādā nomi-
nē kandidātus valdes locekļu amatam ka-
pitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils novada
pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības iz-
virzīt valdes locekļus” apstiprināšanu 

l Par Jēkabpils novada pagastu sa-
koptības skates 2017 organizēšanu

l Par ieejas biļešu un telpu nomas
maksu sēļu amatniecības centrā “Rūme”
un Sēlijas prasmju muzejā

l Par grozījumiem 2016. gada 24. no-
vembra Jēkabpils novada domes lēmumā

Nr.269 “Par pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

l Par finansiālu atbalstu orientēšanās
sacensību organizēšanai biedrībai “Orien-
tēšanās sporta klubs “Sēlijas Mežs””

l Par finansējuma piešķiršanu folklo-
ras kopas “Dignōjīši” dalībai starptautiskā
folkloras festivālā

l Par finansējuma piešķiršanu Kaldab-
ruņas Evaņģēliski luteriskajai draudzei

l Par finansiālo atbalstu biedrībai “Lat-
vijas Politiski represēto apvienība” politis-
ki represēto personu salidojumam 

l Par līdzekļu piešķiršanu ārsta prak-
sei

l Par finansējuma piešķiršanu projek-
ta vadības nodrošināšanai 

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
finanšu pārskata par 2016.gadu apstip-
rināšanu

l Par iesniegumu notāram par manto-
juma atklāšanās izsludināšanu

l Par dzīvokļa apsekošanu un izpēti
l Par nekustamo īpašumu Kalna pa-

gastā atsavināšanu
l Par atkārtotu meža cirsmas 1 (viena)

nogabala nekustamajā īpašumā “Meža
Desāres”, Kalna pagastā, Jēkabpils no-
vadā, pārdošanu izsolē

l Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu (“Cīruļi”, Dignājas pagasts, ka-
dastra Nr.5652 006 0078)

l Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu (“Elkšņāres”, Rubenes pagasts,
kadastra Nr.5682 011 0162)

l Par īres tiesību piešķiršanu (V.U.)
l Par īres tiesību piešķiršanu (V.Č.)
l Par lietošanas mērķa noteikšanu

zemes vienības daļai Rubenes pagastā
(“Pienenes”, Rubenes pagasts, Jēkabpils
novads, kadastra Nr. 5682 008 0540)

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
automašīnas AUDI A6 un automašīnas
MAZDA 6 atsavināšanu

l Par finansējuma piešķiršanu apku-
res katla iegādei un uzstādīšanai Duna-
vas ciemata katlu mājā, Dunavas pagas-
tā, Jēkabpils novadā

l Par papildus finansējuma piešķirša-
nu remonta darbiem Slates ciemata ēkām
Rubenes pagastā

l Par papildus finansējuma piešķiršanu
telpu remontdarbiem Dignājas pagastā

l Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Aldaunes iela 5-11, Brodos, Ābeļu pagas-
tā, Jēkabpils novadā, ierakstīšanu ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda

l Par derīgo izrakteņu atļaujas anulē-
šanu (SIA “SALDUS CEĻINIEKS”, Brīvī-
bas iela 11A, Saldus, LV-3801)

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv,

augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, 
sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada domes aprīļa sēdēs skatītie jautājumi

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz div-
stāvu koka ēkas ar apbūves laukumu 368kv.m., ar adresi – “Du-
navas astoņgadīgā skola”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā
nojaukšanu pret materiāliem, nepieciešamības gadījumā uzrādot
piemaksas apmēru.

Pieteikties līdz 01.06.2017. Dunavas pagasta pārvaldē vai Jē-
kabpils novada pašvaldībā; kontaktpersona objekta apskatei – An-
dris Baltaruņķis, tel.29578562;

Kontaktpersona informācijai – 
Ingrīda Feldmane, tel.26367939

Izsludina pieteikšanos uz divstāvu koka ēkas nojaukšanu
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VID konti ienākuma nodokļa nomaksai

Tām saimniecībām, kurām jāmaksā 50 eiro nodoklis, mak-
sājums jāveic līdz 16. jūnijam.

Privātpersonām:
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
BIC kods TRELLV22
Konta numurs LV91TREL1060000110000
Zemnieku saimniecībām:
Konta numurs LV08TREL1060000121000
Gada ienākumu deklarācijas VID jāiesniedz līdz 1.jūnijam.

Piena pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem

Šī gada valsts subsīdijas pārraudzībā tiks aizstātas ar pielā-
gošanās atbalstu, kuru sola izmaksāt līdz jūnija beigām visiem,
arī nepārraudzības ganāmpulkiem. Nākošgad atkal viss plāno-
jas, kā agrāk: pēc pārraudzības govju skaita un izslaukuma.

Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu maksās par tonnu
piena, kas piegādāts pirmajam pircējam vismaz 500 kg apjomā
laikā no 2016. marta līdz augustam, ja ražotājs ir bijis iesaistījies
kādā no atbalsttiesīgajām darbībām:

l ražošanas nepalielināšana vai samazināšana (piegādātā
piena daudzums nepārsniedz iepriekšējā gada rādītāju noteiktā
laikposmā);

l maza mēroga lauksaimniecība (ne vairāk kā 50 slaucamās
govis),

l iesaistīšanās sadarbības projektā (piena piegāde koope-
ratīvajai sabiedrībai);

l kvalitātes shēmu īstenošana (nacionālā pārtikas kvalitātes
shēma vai samazināts somatisko šūnu skaits un baktēriju kop-
skaits);

l vidi un klimatu saudzējošu metožu izmantošana (bioloģiskā
lauksaimniecība, biogāzes ražošana).

Lai saņemtu valsts papildu ārkārtas pielāgošanas atbalstu,
ražotājam slaucamām govīm bija jābūt reģistrētām uz 2017.
gada 1. februāri. Provizoriskā atbalsta likme būs 16 eiro par
tonnu, bet ražotājiem, kam pienāksies par 10 procentiem aug-
stāka atbalsta likme, tā būs aptuveni 17 eiro par tonnu. Likme
par tonnu būs lielāka (par 10 procentiem) tiem ražotājiem, kuri
piegādāja pienu kooperatīvai sabiedrībai (t.sk. citā ES dalībval-
stī reģistrētai), kura pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai
kurai pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla daļu sabied-
rībā, kas ražo piena produktus.

Otrs maksājums pārraudzības ganāmpulkiem ir saistībā ar
platību maksājumu iesniegumu- BSA ( brīvprātīgais saistītais
atbalsts) par kaut vai 1 pārraudzībā esošu govi (apmēram 169
eiro).

Atbalstu var saņemt par slaucamo govi, ja:
1) tā noturēta lauksaimnieka ganāmpulkā trīs mēnešus pēc

kārtas, sākot no 15.05.2017.;
2) izslaukums no govs pārraudzības gadā (01.10.2016.-

30.09.2017.) pēdējā noslēgtā standartlaktācijā ir vismaz 5500
kg vai 4500 kg (bioloģiskās turēšanas apstākļos); pirmpienēm
izslaukuma prasība netiek attiecināta, ja pārraudzības gadā
standartlaktācija nav noslēgta, un tām tiek veikta pārraudzība
vismaz līdz 30.09.2017.;

3) tā ir reģistrēta un apzīmēta un par to ir sniegta informācija
normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu
un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā;

4) lauksaimnieks nodrošina piena izslaukuma kontroli, datu
sagatavošanu un uzglabāšanu saskaņā ar pārraudzības kārtī-
bu;

5) lauksaimnieks izveido un veic saimniecības piena izman-
tošanas uzskaiti (t.sk. par pienu, kas izmantots pašpatēriņam,
dzīvnieku barošanai, realizācijai, pārstrādei uz vietas saimnie-
cībā vai kas iznīcināts), izmantojot elektroniskos datu uzglabā-
šanas līdzekļus vai iekārtojot uzskaites žurnālu, kurā informācija

sakārtota hronoloģiskā secībā pēc piena izmantošanas datuma,
t.sk. pēc kontroles datuma, pēc piena piegādes datuma, norādot
ziņas par piena pircēju un piegādāto piena daudzumu, pēc
piena pārstrādes datuma, ja piens tiek pārstrādāts saimniecībā.

Dīzeļdegviela lauksaimniekiem (no 1.jūlija)

LAD informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 90
procentu apmērā no kopējā daudzuma 2017./2018.saimniecis-
kajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā
dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. 

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem  izmantošanai
tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimnie-
cības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
kā arī kravas pašpārvadājumiem. 

Tās daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu at-
karībā no audzējamās kultūras: 

l augkopība — 100 litri uz vienu hektāru, 
l augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru, 
l lucerna: 
- par lopbarībai paredzētas lucernas platību, nodrošinot mi-

nimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (biolo-
ģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz
vienu hektāru – 130 litri uz hektāru, 

-par lucernas platību, kas deklarēta brīvprātīgajam saistīta-
jam atbalstam par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklu
– 100 litri uz hektāru, 

zālāju platības: 
- ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku

blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru
– 130 litru uz vienu hektāru;

- bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4
nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz
vienu hektāru,

- dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru, 
- zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru, 
- citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinā-

tas Vienotā platības maksājuma (VPM) saņemšanai — 60 litru
uz vienu hektāru. 

Kārtība nosaka to, ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vie-
notais platības maksājums) saņemšanai deklarēto un apstipri-
nāto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauk-
saimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražoša-
nas, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu,
atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu
deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo tak-
sācijas gadu ir: 

l vismaz 285 euro no hektāra, 
l vismaz 200 euro no hektāra saimniecībā, kas atbilstoši nor-

matīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta
bioloģiska saimniecība. 

Svarīgākie datumi

Līdz 22. maijam LAD jāiesniedz Platību maksājumu iesnie-
gums. To var darīt arī līdz 15. jūnijam, bet tad būs naudas sa-
mazinājums -1% par katru nokavēto dienu, sākot ar 23. maiju.

Līdz 15. jūnijam var veikt labojumus iesniegtajā Platību mak-
sājumu pieteikumā.

Līdz 1. jūnijam LAD jāiesniedz dīzeļdegvielas pieteikums. 
Iepriekšējā perioda piešķirtā dīzeļdegviela jāizņem līdz 1.jū-

lijam.
Līdz 31. maijam LDC jāiesniedz pārskats par bišu saimju

skaitu uz 1. maiju.
Uz 15. jūniju jābūt spēkā esošiem zemes nomas līgumiem.

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

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Sākoties pavasara sezonai, sarosījušies arī Jēkabpils no-
vada amatnieki. Lai gan biedrības ,,Ūdenszīmes’’ dalībnieki
regulāri dodas uz tuvākiem un tālākiem tirdziņiem un pasāku-
miem, ar kopēju novada stendu aprīļa vidū paviesojāmies Gul-
benes Lieldienu  tirgū, bet aprīļa beigās- pirmajā RADU tirgū
Jaunjelgavā. Gadatirgus apmeklētāji varēja iegādāties

,,Ūdenszīmju’’ stikla un koka izstrādājumus, Gundara Velvika
pinumus, kā arī  Baibas Čākures sapņu ķērājus un laimes pa-
kavus. Protams, interese bija arī par Sēlijas un Jēkabpils no-
vada informatīvajiem bukletiem, arī ,,Ūdenszīmju’’ šī gada pa-
sākumu plānu. 

Marta beigās Aknīstē notika jau otrā ,,Sēlijas kvalitātes zīmei’’
iesniegto darbu vērtēšana, kurā vairums bija Jēkabpils novada
amatnieku veikums. Ar plašu darbu klāstu izstādījās biedrība
,,Pavadiņa’’: gan ar gleznām, gan jostām, valnīšiem, tautiskiem
adījumiem,  gan īpatnējām šallēm, Sanita Krasovska – ar tam-
borētām rotaļlietām, biedrība ,,Dzīves prasme’’ piedāvāja krust-
dūrienā izšūtas rokassprādzes,  Madara Pavāre –dažādas pie-
spraudes, arī ar novada ģērboni,  Gundars Velviks- dažādu iz-
mēru pītus groziņus un sienas dekorus, Inga Jumīte-  adījumus
un krāšņas vilnas sedziņas bērniem, Jānis Spēks- rotaslietas
ar koka elementiem.  Sēlijas kvalitātes zīmi saņēmušie darbi tur-
pmāk būs nopērkami Rubeņu veikala stendā un arī apkārtējos
novados, bet pārējiem darbiem jāveic komisijas ieteiktie uzla-
bojumi vai izmaiņas.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante
Autores foto

Novada amatnieki pavasara gadatirgos

Dignājas pamatskolas 9. klases skolnieks Andris Gailis 23.
valsts vēstures olimpiādē 84 dalībnieku vidū izcīnījis 1. vietu.

Andris olimpiādēs piedalās katru gadu, taču vēstures olim-
piāde pirmo reizi “pieejama” vien 9. klasē, un viņš  šo iespēju
arī izmantoja. “No sākuma 13. janvarī uzvarējām bijušā Jēkab-
pils rajona teritorijā. 13. janvāris, piektdiena, zīmīgs datums:
1905. gada revolūcija, barikādes, vecpilsētas grautiņi.. Tad
mums atnāca ziņa, ka jābrauc 10. aprīlī uz Rīgu”, teic Andris.
Bijis arī pārsteigums par lielo dalībnieku skaitu valsts olimpiādē
– 84, bet, par spīti tam, iegūta 1. vieta, tiesa gan, dalīta - Teo-
dors Muzis no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ieguva tieši tikpat
daudz punktu cik Andris – 107.

Vēsture Andrim ir viens no mīļākajiem priekšmetiem. “Vai tad
nav interesanti uzzināt, ko cilvēki kaut kad ir darījuši? Vēsture
palīdz daudz kur. Arī tie paši politiķi – diez vai viņi būtu īsti po-
litiķi, ja kaut cik nepārvaldītu arī vēsturi. Vismaz pēdējo laiku
vēsturi. Tā palīdz mums nepieļaut tās pašas kļūdas otru reizi,”
atgādina Andris. Pašam vairāk interesē tieši lielie jūras braucēji,
Kolumbs un jaunāki laiki: “Arī ar atmiņu man nav problēmu. Tas
kaut kā ir iegājies. Nešķiet, ka būtu grūti kaut ko atcerēties.”

Arī vēstures skolotāja Ilga Vēvere, kas palīdzēja gatavoties olim-
piādei, teic, ka Andrim atmiņa esot ļoti laba un bijis prieks sastrā-
dāties. Andris jau septembra sākumā pats nāca un teica: “Skolotāj,
sāksim gatavoties vēstures olimpiādei!”. Jēkabpils reģiona olimpiā-
dei bija jāapgūst laika periods no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 30. ga-
diem, bet valsts olimpiādei - no 19. gs. beigām līdz aukstā kara bei-
gām. Bija ne tikai Latvijas, bet arī pasaules vēstures tēmas. “Ga-
tavojoties olimpiādei, Andris vienmēr visu uzdoto arī izpildīja. Va-
rēja redzēt, ka mājās strādā un gatavojas. Apguva visu, kas tika
uzdots, ņēma vērā ieteikumus, nenodarbojās ar liekvārdību, un,
lūk, arī rezultāts!” priecājas skolotāja. “Tāpēc jau es esmu skolā,
lai mācītos, nejau ko citu! Šī olimpiāde man patika, bija gaidīta, un
ļoti vēlējos tai arī pienācīgi sagatavoties,” piebilst Andris.

Arī skolas direktore Anda Ķiploka uzteic Andra centību: “Viņš
vispār šogad ir ļoti sasparojies! Paldies viņai ģimenei, par to, ka
Andris tiešām vienmēr ir pieklājīgs, vienmēr uzvedās, kā kārtīgam
skolēnam pieklājas un vienmēr nāk un jautā pēc padoma, cenšas
uzzināt ko jaunu! Mācības atbalsta arī savus klasesbiedrus. ” Ne
velti pagājušajā gadā Andris saņēmis arī Jēkabpils novada domes
Atzinības rakstu nominācijā Jaunietis.

Andrim patīk arī ģeogrā-
fija, literatūra un interesē
tālās zemes. “Neviens
priekšmets nav tāds, kuru
es briesmīgi ienīstu. Cen-
šos apgūt no visa pa drus-
ciņai, citādi jau nemaz
nevar,” teic Andris, “nācies
piedalīties vairākās olimpiā-
dēs, šogad vien sešās -
matemātikas, latviešu, angļu, bioloģijas, un šīs divas vēstures –
reģiona un valsts. Citus gadus ir bijuši sasniegumi daudz kur citur,
bet šogad tieši vēsturē. Bioloģijas, latviešu valodas un matemāti-
kas olimpiādēs šogad – atzinība, angļu valodā pietrūka 1 punkta
līdz atzinībai. Kas ir dzinulis tik ļoti mācīties? Man šķiet, ka tas viss
kaut kad noderēs, kaut kad atmaksāsies.”

Brīvajā laikā Andris daudz lasa - gan piedzīvojumu romānus,
gan “Ilustrēto Zinātni”, “Ilustrēto Vēsturi”, arī enciklopēdijas. 9.
klasē sācis apgūt arī klavierspēli. Pulciņos īpaši neiesaistās, jo
darba pietiek tāpat. Jāgatavojas olimpiādēm, un šogad arī ek-
sāmeniem. Papildus vēl tam jāpalīdz ģimenei lauku darbos.
“Esmu laucinieks, strādāju lauku saimniecībā. Ir lopi, zeme, dār-
ziņš, kā katram lauku cilvēkam. Citādi jau nemaz nevar! Visa ģi-
mene strādājam, visi kopā. Viens jau nevar to vezumu vilkt! Kat-
ram kaut kas jādara,” teic Andris.

Nākotnei Andrim konkrētu plānu vēl nav, bet zināms, ka vi-
dusskolā mācīsies Jēkabpilī. Vaicāts, vai nākotnē plāno atgriez-
ties laukos, Andris atbild: “Var gadīties, ka tomēr kaut kas mai-
nīsies. Napeleons reiz teica: “Kaut ko var sasniegt tikai Parīzē”,
un tagad man jāsaka – “Kaut ko sasniegt var tikai Rīgā”, bet,
protams, lauki man joprojām būs sirdij tuvi, mājīgi un mīļi, bet,
lai kaut ko sasniegtu, jādodas uz pilsētu, gribot, negribot.”

Līdzcilvēkiem Andris aicina nezaudēt ticību: “Cilvēki šobrīd ļoti
gaužas, ka slikti dzīvojam, bet, salīdzinot ar citiem laikiem vēsturē,
dzīvojam pat ļoti labi! Mums vairāk vajadzētu strādāt un mazāk
runāt, apvainot vienam otru. Lai latvietis nav tāds, ka kaimiņu noēdīs
(kā par mums bieži vien saka), bet lai esam saticīgi savā starpā!”

K.Sēlis
Autora foto

Dignājas pamatskolas skolniekam Andrim Gailim 
1. vieta valsts vēstures olimpiādē
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Jau desmito gadu  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība rīkoja konkursu „Pagasta bibliotekārs - gaismas ne-
sējs”. Tas ir konkurss, lai izceltu lauku bibliotēku darbu un ie-
guldījumu.  Katru gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri – viens
no katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes,
Zemgales. Pieteiktos pretendentus vērtē LNB Atbalsta bied-
rības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Šī gada uz-
varētāju paziņošana un apbalvošana notika svinīgā ceremo-
nijā Gaismas pilī 24. aprīlī.

Lai gan Zemgales reģionā uzvarēja Kokneses bibliotēka,
tuvu uzvarai bija arī Jēkabpils novada Leimaņu pagasta bib-
liotēka un tās bibliotekāre Līga Lācīte. Viņas pamatdarbavie-
ta atrodas Mežgales ciemā, bet reizi nedēļā Līga ar pamatīgu
jaunāko vai pasūtīto grāmatu somu dodas uz  Leimaņu Tau-
tas namu, kur ir bibliotēkas filiāle, un viņu gaida tās regulārie
apmeklētāji. Skaidrs, ka laukos bibliotekārs ir tas cilvēks, ar
kuru ļaudis grib arī parunāties. Mežgalē bibliotēka atrodas
vienā ēkā ar novada veco ļaužu aprūpes centru. Pārbūvējot
ēku, viens gaitenis tika ierīkots tieši uz bibliotēku, tāpēc ik-
dienā šie vecie cilvēki ir bibliotēkas pamatapmeklētāji. Līgai
ir svarīgi, lai šiem ļaudīm ik pēc laika tiktu sarīkots arī kāds
neliels tematisks pasākums. Šajā ziņā notiek cieša sadarbība
ar pagasta pārvaldi. Bibliotēkā regulāri notiek arī izstādes.
Abu bibliotēku telpas ir skaisti izremontētas un gaumīgi ie-
kārtotas.

Leimaņu pagastā ir sapulcējusies pagasta aktīvistu grupa:
kultūras, sabiedriskie, pašvaldības darbinieki un uzņēmēji,
kuriem rūp pagasta nākotne un attīstība. Grupas vadību uz-
ņēmusies Līga, regulāri rīkojot apspriedes par tuvākajām ak-
tivitātēm un plāniem. Šogad Mežgales kultūras nams svinēs
50 gadu jubileju, tāpēc bibliotekāre ar domubiedriem 3 mē-
nešus vāca materiālus un fotogrāfijas par šo ēku un kolhoza
gadiem, tika aptaujāti cilvēki, un uz pagājušajā gada 18.no-
vembri  jau izveidota izstāde un sarīkots skaists svētku ie-
vadpasākums. Lielajai svinēšanai tagad tiek rakstīts scenā-
rijs, plānota filmas izveide, vēl joprojām vākta informācija, at-
miņas un fotogrāfijas. Līga ir ,,iedegusies’’ par šo grandiozo
pasākumu, un cilvēki viņu atbalsta. Bieži vien atskan telefona
zvans, jo Līgai atkal ir kāda ideja....

Pirms dažiem gadiem, kad vispār aizsākās Leimaņu pa-
gasta vēstures izpēte, Līga iesaistījās pagasta veco un jau
zudušo ēku apzināšanā, tika izbrauktas sētas, meklēts, pie-
rakstīts. Vēl joprojām tiek vākti materiāli par katru ēku, ģi-
menēm, cilvēku likteņiem. Neatsverams palīgs šajā darbā
viņai ir arī bijusī Bērzgala skolas bibliotekāre Ingrīda Puķīte.
Ja tik izdodas izbrīvēt laiku, Līga dodas aptaujāt vecos pa-
gasta iedzīvotājus, pieraksta, skenē un kopē.  Šī gada no-
galē ar viņas līdzdalību  taps izstāde par pagasta bijušo
skolu vēsturi.

Vēl viens liels pasākums, kurā iesaistās Līga, ir ikgadējie
ziedu svētki Leimaņu Seno latvju zīmju parkā. 2016. gada
Ziedu izstādes tēma ,,Riti, riti, kamolīti’’ bija viņas ideja. Gadu
iepriekš mūsu novadniekam Rainim un Aspazijai tika svinētas
nozīmīgas jubilejas, toreiz Līga vienu dienu pirms Ziedu svēt-
kiem sarīkoja jauku dzejas pasākumu ģimenēm. Pasākumā
bija iespējams ielūkoties abu dzejnieku dzīves gājumā gan
klausoties, gan vērojot prezentāciju uz ekrāna, pašķirstīt grā-
matas no izstādes galdiem. Dalībnieki klausījās dzeju, paši
lasīja viņiem piedāvātos dzejoļus, kurus vēlāk ilustrēja, ma-
zākie- arī ar krītiņiem uz asfalta. Dalībnieki bija aicināti pa-
ņemt līdzi ziedus baltā un dzeltenā krāsā, lai kopā Zīmju
parkā veidotu Raiņa sauli. No atnestajiem ziediem un citiem
dabas materiāliem tapa kompozīcijas Raiņa un Aspazijas
dzejoļiem: “Dadzītis”, “Mākonīts un mākonīte”, “Zirņa bērni”
un ,protams, “Saules gadi”. 

Nesen, 25. februārī , Līga bērniem sadarbībā ar Leimaņu
Tautas namu, sarīkoja izglītojošu pēcpusdienu par rakstnieci
Māru Zālīti un animāciju filmu meistari Rozi Stiebru, kā arī
sportiskas aktivitātes Meteņu dienas svinību ietvaros.  Līdzīgi
tematiskie pasākumi un dažādas radošās darbnīcas, arī teat-
ralizētas , lai vienotu ģimenes un bērnus, jo pagastā jau labu
laiku vairs nav skolas, notiek regulāri. 

Līga rīko arī tematiskus braucienus. Ik gadu viņa savus la-
sītājus ved uz Dzejas dienu pasākumu Tadenavā, kā arī ar
bērniem aktīvi iesaistās ,, Bērnu žūrijas’’ pasākumos. 

Mūsu bibliotekāre ir arī aktīva pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīva ,,Deldze’’ dalībniece jau no dibināšanas dienas
pirms 20 gadiem. Skaistajā novada  tautastērpā viņa nes sē-
lisko garu ne tikai novadā, bet arī ārpus tā robežām. Sēlijas
novadu apvienības ietvaros  Sēlijas bibliotekāri aktīvi sadar-
bojas saistībā ar Latvijas simtgades pasākumiem, iesaistoties
Sēlijas grāmatas tapšanā , kā arī pagastu vēsturisko, ievēro-
jamo personu apzināšanā, viņu biogrāfiju izpētē.

Līga pagasta iedzīvotājiem ir aktīvs palīgs darbā ar datoru.
Regulāri pie viņas nāk lūgt palīdzību dokumentu aizpildīšanā
un elektroniskā aizsūtīšanā. Nu, jau sākusies VID deklarāciju
un platību maksājumu iesniegumu pildīšana, arī daļu pagasta
suņu sareģistrēja Līga. Lai palīdzētu cilvēkiem, kopā ar pa-
gasta biedrību gada nogalē senioriem bibliotēkā tika sarīkoti
kursi datorapmācībā. Kursu noslēgumā dalībniekiem vaja-
dzēja sagatavot prezentāciju par savas mājas vēsturi, pro-
tams, bez Līgas palīdzības neiztika arī šoreiz.

Bibliotekāre iesaistās arī Mežgales ciema labiekārtošanā.
Tā kā bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu ēkā, Līgai ir ļoti sva-
rīgi, kāda izskatās ēkas apkārtne. Viņa ar palīgiem ir ierīko-
jusi mājas priekšā ziemciešu dobi, kā arī uzrakstījusi un īste-
nojusi projektu- bērnu rotaļu laukumu.

Leimaņi ir mazs pagasts, skola likvidēta, palicis vēl pasts,
viens veikals un, protams, ir bibliotēka. Līga viennozīmīgi, pa-
šaizliedzīgi, radoši un enerģiski strādājot, ir ,,gaismas nesē-
jas’’ titula cienīga, gan apkalpojot savus lasītājus abās pa-
gasta bibliotēkās, gan palīdzot leimaniešiem darbā ar datoru
dokumentu aizpildīšanā, gan piedaloties pagasta vēstures iz-
zināšanā, izstāžu un visdažādāko pasākumu  rīkošanā, gan
piedaloties pašdarbībā.

Ina Sēle
Kaspara Sēļa foto

Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs
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2016./17. mācību gadā kampaņas
“Tīrai Latvijai!” ietvaros “Zaļā josta” izslu-
dināja divus konkursus, kuros izglītības
iestāžu audzēkņi varēja vākt makulatūru
un izlietotās baterijas, tādejādi samazinot
nešķiroto atkritumu apjomu un iesaistot
vietējos iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.

Rubeņu pamatskolas skolēni aktīvi pie-
dalījās gan makulatūras, gan izlietoto ba-
teriju vākšanā. Šis konkurss vienoja ne
tikai audzēkņus, bet arī viņu vecākus, ģi-
menes locekļus un apkārtnes iedzīvotājus.

Konkursi ir noslēgušies, un rezultāti ir
ļoti iepriecinoši. Izlietoto bateriju vākša-
nas konkursā piedalījās 364 skolas. Ru-

beņu pamatskola ar savāktajiem 78 kg ir
88. vietā Latvijā.

Makulatūras vākšanā piedalījās 432
skolas, un mūsu skolai ir 14. vieta. Tas ir
ļoti labs rezultāts. Savācām 3623 kg, uz
vienu skolēnu iznāca 71, 039 kg. Salīdzi-
nājumam 2009.gadā, kad skolā bija 103
skolēni, tika savākti 3187 kg makulatūras.

Skolā 1.vieta makulatūras vākšanā ir
5./6.klasei, 2.vieta 1./2.klasei, 3.vieta
3./4.klasei. Individuāli visvairāk makulatū-
ras savāca Marija Jankovska – 225 kg,
Mairis Rubiķis – 211 kg, Rūdolfs Ošāns –
200 kg.

Īpaši jāuzteic Armīns Arnts un viņa ģi-

mene par lielo ieguldījumu šajos konkur-
sos. Abos konkursos Armīns ir 1.vietas ie-
guvējs skolā. Viņš savāca 20 kg izlietoto
bateriju un 444 kg makulatūras.

Ar dalību šajos konkursos mēs pieda-
lāmies vides stāvokļa uzlabošanas prak-
tiskajos pasākumos, veicam dabas resur-
su taupīšanu un veidojam piederības iz-
jūtu savai dzīves videi, sakoptam un ne-
piesārņotam Rubenes pagastam.

Paldies visiem , kuri atbalstīja „Zaļās
jostas” kampaņu „Tīrai Latvijai!”.

Rubeņu pamatskolas direktore
Ināra Kantāne

7.aprīlī Dunavas pamatskolā viesojās restorāna  „Entresol”
šefpavārs un saimnieks Raimonds Zommers. Viņu bijām redzē-
juši TV kā dažādu šovu dalībnieku, šoreiz vienreizēja iespēja
tikties klātienē.

R.Zommers bija sarūpējis visam skolas kolektīvam neaizmir-
stamu gastronomisku baudījumu. Tā kā pasākums saucās
„Meistarklase kopā ar Raimondu Zommeru”, ikviens tika iesais-
tīts ēdienu gatavošanas procesā. Izpildot šefpavāra norādīju-
mus un cītīgi darbojoties, tapa vairāki ēdieni. Tas bija neaizmir-

stams dažādu garšu piedzī-
vojums - no sātīgas uzkodas
ar rupjmaizi un siļķīti, pašu
pildītas dārzeņu tortiljas, ra-
doši gatavotiem un buljonā
vārītiem pelmeņiem līdz sal-
dajiem kārumiem desertā:
šokolādes konfektes ar sukā-
dēm un atdzesēta uzputota
olas baltuma smiltsērkšķu
mērcītē.

Darbošanās aizritēja patī-
kamā gaisotnē, lielākie palī-
dzēja mazākajiem, bet visu
procesu paguva pārlūkot at-
raktīvais šefpavārs. Visas
mūsu veiksmes un arī mazās

neizdošanās viņš uzņēma ar smaidu un sirsnību. Vismaz dažiem
šī noteikti bija pirmā pieredze ēdiena gatavošanā.  Mums bija
liels prieks un pagodinājums uzņemt pie sevis vienu no talantī-
gākajiem Latvijas šefpavāriem un teikt paldies par mums atvēlēto
laiku un līdzekļiem. Paldies arī “Porsche centrs Rīga” pārstāv-
jiem, kas aizvadītajos Ziemassvētkos mums atveda arī pieteiku-
mu šai dāvanai.

Astra Liopa
Foto: Sandis Ruļuks

Mēs par tīru Latviju!

Raimonds Zommers - ciemiņš Dunavas skolas virtuvē

Dunavas pamatskolas 1.-4. klases
skolēni un audzinātāja Guna Auzāne pie-
dalījās AS ”Latvijas Zaļais punkts” rīkotajā
konkursā “Zaļais restarts”. Konkursa mēr-
ķis bija veicināt skolēnu zināšanas un iz-
pratni par atkritumu šķirošanas nepiecie-
šamību, no vairs nevajadzīgiem materiā-
liem radīt jaunas, praktiski izmantojamas
lietas.

Izmantojot gofrētā kartona kastes, tika
radīta “Leļļu māja”, kura tiek izmantota
brīvā laika pavadīšanai.

Rezultātā tika iegūta 2. vieta konkursā
un balvā klase saņems ieejas biļetes iz-
klaides parka “Avārijas brigāde” apmek-
lējumam visai klasei.

Guna Auzāne
Autores foto

Dunavas pamatskolai panākumi konkursā “Zaļais restarts”
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Skaistajā 5. maija vakarā ar skanīgām dziesmām un sirsnīgiem
apsveikumiem izskanēja kora „Putni” 5 gadu jubilejas koncerts.

Par jauko un sirsnīgo kora jubilejas koncertu priecājās ne vien
klausītāji, bet arī paši kora dalībnieki. Tas bija koncerts priekš sevis
un ikkatra, kam mīļas un tuvas ir kora dziesmas. Koncertam tika
atlasītas dziesmas, kas pašiem koristiem ļoti patīk.

Koncerts iesākās ar mūsu diriģentes Santas dziedāto dzies-
mu „Putnu māte putnus sauca”, kad uz skatuves no malu malām
“salidoja putni”. 

Emocionāli saviļņojošs moments bija, kad dziesmas
“Saule, Pērkons, Daugava” laikā publika cēlās kājās. Tas bija
iespaidīgi!

Aizvadīto gadu dziesmu stāstus prasmīgi bija sasaistījusi pa-
sākuma vadītāja Gita Muižniece. Arī Gitas sacerētā dziesmiņa
par „Putniem” ienesa īpašu jautrības dzirksti kopīgajā noskaņā.
Paldies Gitai par to!

Kori ar dziesmām, labiem vārdiem un interesantām dāvanām
sveica tuvākie un labākie draugi – Viesītes un Sēlpils jauktie
kori, ar kuriem kopā būts gan Dziesmu svētkos, gan citos pasā-
kumos. Koncertu kuplināja Zasas kultūras nama VPDK “Solis”
ar jestrām dejām un skaisto apsveikumu-pārsteigumu. Paldies
jaukajiem dejotājiem un to vadītājai Daigai.

Ar skanīgu un saldu pārsteigumu bija ieradušies arī kora bi-
jušie dalībnieki. Gaidām jūs atpakaļ mūsu rindās!

Paldies novada vadībai, pašvaldību vadītājiem un kultūras
darbiniekiem par sarūpētajiem sveicieniem! Liels paldies Jēkab-
pils novada pašvaldībai, Rubenes pagasta pārvaldes vadītājai,
Dunavas k.n. vadītājai, Kalna k.n. vadītājai, Zasas k.n.vadītājai
un bijušajiem kora ‘’Putni’’ dalībniekiem par kopā būšanu jubi-
lejas pasākumā.

Īpaša sajūsma „Putniem” bija par tik daudzveidīgajiem putnu
būrīšiem.

Pateicības vārdi Kasparam Sēlim par iepriekšējo gadu kora
dzīves mirkļu prasmīgu iemūžināšanu un kopā salikšanu, dodot
iespēju koncerta apmeklētājiem aplūkot daudzveidīgus fotouz-
ņēmumus.

Arī paši kora dalībnieki bija sarūpējuši dāvanas un pateicības
vārdus kora vadībai un balstam. Pirms apsveikuma dziesmas
mūsu diriģentei Santai, koristi raksturoja viņu šādi: „Santa! Mūsu
jaukā un vienmēr smaidīgā Santa. Tāda Tu mums esi! Taču
Tavas dziesmas - kā Tu pati esi teikusi - nesmaida, tās runā,
cieš, mīl. Tavas dziesmas ir patiesi aizkustinošas, ka tās klau-
soties, iezogas pa kādai asaru lāsei acs kaktiņā. Tavās dzies-
mās tiek izdziedāta dzīve. Un kā zināms, dzīve nav rožu dārzs.
Arī šajā dziesmā, ko Tev veltām, ir izdziedāts Tavs mūžs. Tu
mums esi kā ziedoša vasara, bet nebaidies no tā dzīves rudens,
kas nāk ar kādu sudrabotu sprogu matos, ar kādu lieku rieviņu
sejā! Tas nes sev līdzi arī bagātību, to dzīves bagātību, ko Tu
esi dāvājusi mums un citiem.” Koris atskaņoja Santai viņas dzie-
dāto dziesmu „Ziedu kurpēs vasara”.

Koncerts izskanēja ar kopīgi dziedāto dziesmu „Sanāciet, sa-
dziediet, sasadancojiet!”

Pēc koncerta kora dalībnieki un ciemiņi turpināja svinības līdz
rīta gaismai kopā ar grupu „Daugavieši”.

Kora “Putni” vārdā,
Sanda Kukle un Anita Ķikute

K.Sēļa foto

Jēkabpils novada jauktais kori “Putni” 
svin 5 gadu jubileju

29. aprīlī Rubenes KN bērnu teātra pulciņš ”Dadzīši” pieda-
lījās bērnu un jauniešu teātru festivālā „Laipiņa” Jēkabpilī. Šeit
mums bija iespēja ne tikai vērot citu kolektīvu sniegumu, bet arī
nodemonstrēt savas prasmes, piedāvājot skatītāju vērtējumam
ludziņu ”Balle vistu kūtī”. Bijām gana uztraukušies, bet arī ap-
ņēmības pilni parādīt ko protam ne tikai uz savas, bet arī uz Jē-
kabpils TN skatuves. Vislabākais novērtējums bija skaļie aplausi
un bērnu sirsnīgie smiekli skatītāju zālē.

Jāpiebilst, ka vienu no četrām izvirzītajām nominācijām as-
toņu festivālā izrādīto lugu konkurencē ieguvām arī mēs. Par la-
bāko aktieri žūrija atzina „Dadzīšu” dalībnieku Armīnu Arntu,
kurš izrādē ne pa jokam bija iejuties bargā saimnieka lomā.
Mājās atgriezāmies ar festivāla dalībnieku sarūpētajām dāva-
nām, labu garastāvokli un apņemšanos piedalīties šādos pasā-
kumos arī turpmāk.

I.Kantāne,
teātra pulciņa „Dadzīši”vadītāja

Teātru festivāls “Laipiņa”

Jubilārus sveic koris "Sēlpils"
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No 18.aprīļa līdz 20.maijam Kalna bibliotēkā skatāma rokdar-
bu izstāde, kurā eksponēti 93 darbi, kurus darinājušas Kalna pa-
gasta rokdarbnieces. Tie ir gan adījumi, krāšņi tamborējumi un
izšuvumi, filcējumi, gan citās tehnikās darināti darbi. Priecē
krāsu daudzveidība un raksti cimdos, zeķēs, segās un sedziņās,
lakatos, galdautos un citos darbos.

Darbu autores stāsta, ka rokdarbi ir lielisks relaksācijas un at-
pūtas veids, pat sava veida meditācija. Šī nodarbe rada gandarī-
jumu, prieku un iedvesmu, tā ir krāsu terapija sirdsmieram. Tas ir
rūpīgs un precīzs darbs un reizē arī saruna ar sevi un domu lido-
jums, kas raisa pozitīvas emocijas. Visbiežāk rokdarbnieces savas
prasmes pārmantojušas un iedvesmu smēlušās gan no mammas
vai vecmāmiņas, gan draudzenēm, gan no mājturības skolotājām. 

Paldies mūsu pagasta čaklajām rokdarbniecēm – Ņinai Cau-
nei, Zentai Kellertei, Ritai Lazdiņai, Rasmai Lācītei, Antonijai
Līcei, Sandrai Līcei, Lolitai Mažorei, Sanitai Mažorei, Unai Ma-
žorei, Ainai Pabērzai par piedalīšanos izstādē un tās apmeklē-
tājiem dāvāto prieku!

Maruta Orbidāne, Kalna bibliotēkas vadītāja
Autores foto

Rokdarbu izstāde Kalna bibliotēkā

Dignājas baznīcā svinēs
“Baznīcu nakti”

2. jūnijā no plkst. 18:00 līdz
pusnaktij Dignājas baznīcā -
Baznīcu nakts!

Pasākuma programma:

Plkst. 17.50 Baznīcas zvanu
skaņas (vienota aktivitāte visās
baznīcās, kurām ir baznīcas
zvans);

Plkst. 18.00 mācītāja Ivara
Dzelmes uzruna;

Plkst. 18.30 izstāde “Dignājas
baznīca cauri gadu simtiem”;

Plkst. 18.30 baznīcas apskate “Ar skatu no baznīcas torņa”
- iespēja izstaigāt baznīcu un uzkāpt baznīcas tornī;

Plkst. 19.30 lūgšana par baznīcu, mācītājs Ivars Dzelme;
Plkst. 20.00 Jēkabpils novada jauktā kora “Putni” koncerts;
Plkst. 21.00 lūgšana “Mūs Tēvs debesīs” (vienota aktivitāte

visās baznīcās);
Plkst. 21.30 meditācijas sveču gaismā “Saņem gaismu” – ie-

spēja iedegt lūgšanu svecīti;
Plkst. 22.00 vakara sarunas pie tējas tases.

Dz.Nartiša
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Turpmāk tekstā aiz katra kandidāta vārda norādīts dzimšanas
gads, reģistrētā dzīvesvieta, izglītība, pamatdarba vieta(s), ie-
ņemamais amats.

Latvijas Zaļā partija
Kandidāti:
1. Anita Lemaka (1956, Jēkabpils nov., grāmatvedis, ZS „Pa-
kalnes“ īpašniece, Jēkabpils novada pašvaldības deputāte);
2. Modris Pavārs (1959, Jēkabpils nov., agronoms, ZS „Auzi-
ņas“ īpašnieks, Jēkabpils novada pašvaldības deputāts);
3. Elita Keiša (1961, Jēkabpils nov., sociālo zinātņu maģistra
grāds psiholoģijā, MF Psiholoģiskās rehabilitācijas centra
„Dūjas“ vadītāja, Nodibinājuma Mārtiņa fonds valdes priekšsē-
dētāja, Augšzemes lauku NVO apvienības valdes locekle, aģen-
tūras Otero valdes locekle, Personības pozitīvo resursu centra
valdes locekle, SIA „Lira D.V.“ pasniedzēja, SIA „Kūrija“ konsul-
tante);
4. Valija Flandere (1952, Jēkabpils nov., vidējā izgl., piemājas
saimn. „Grantsbedres“ īpašniece, biedrības „Pavadiņa“ valdes
priekšsēdētāja);
5. Pāvels Strašnovs (1958, Jēkabpils nov., vidējā izgl., piemā-
jas saimniecības īpašnieks);
6. Inta Stroža (1952, Jēkabpils nov., vidējā izgl., muzeja istabas
„Laipa“ vadītāja);
7. Inga Lapiņa (1975, Jēkabpils nov., ārsta palīgs, Neatl. me-
dicīniskās palīdz. dienesta ārsta palīgs, Zasas vidusskolas med-
māsa);
8. Aigars Čāmāns (1986, Jēkabpils nov., lauku īpaš. apsaim-
niekotājs, SIA “AC FUR” valdes loceklis);
9. Anita Ozoliņa (1964, Jēkabpils nov., dārzkopības meistars,
Dunavas kultūras nama vadītāja, biedrības „Dzīvesprasme“ val-
des priekšsēdētāja);
10. Aivars Iesalnieks (1966, Jēkabpils nov., elektriķis, ZS „Ka-
rāļi“ īpašnieks);
11. Tekla Gribuste (1956, Jēkabpils nov., veterinārfeldšeris,
Privātprakses veterinārijā praktizējošs vetārsts);
12. Edīte Balode (1957, Jēkabpils nov., skolotājs, Jēkabpils no-
vada pašvaldības Sēlijas prasmju muzeja novadpētniecī-
bas ekspozīciju organizators).

Priekšvēlēšanu programma:
Mēs, Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidāti, esam nova-

da iedzīvotājiem labi zināmi un pazīstami. Arī mēs pazīstam
sava novada cilvēkus, jo dzīvojam un strādājam laukos ciešā
saistībā ar savu novadu. Mēs ikdienā sastopam novada cilvēkus
un dzirdam viņu viedokļus un kritiku. Mēs redzam un vērtējam
notiekošo un arī mūs daudz kas neapmierina. Mūsu komandā
ir apvienojušies zinoši, godīgi un apņēmības pilni cilvēki, kas
gatavi strādāt savam novadam. 

Novada domē esot mazākumā, daudzus mūsu priekšliku-
mus neizdevās īstenot, mūsu ierosinājumi neguva domes atbal-
stu. Mēs strādājām kopā ar pārējiem deputātiem un kopīgi ar vi-
ņiem uzņemamies atbildību par paveikto un pieņemtajiem lē-
mumiem, kā arī par neizdarībām un trūkumiem. 

Atkal ir priekšvēlēšanu laiks, kad kandidāti sacenšas solīša-
nā, jo „kā var nesolīt“. Tiek solītas labas, pareizas un vajadzīgas
lietas, bet pēc četriem gadiem jāsecina, ka maz no solītā ir sa-
sniegts. Esam tajā pašā vietā kur bijām, daudzas lietas pat pa-
sliktinājušās. Galvenais, ka iedzīvotāju skaits novadā turpina sa-
mazināties, katrā sasaukumā zaudējam pa vienam nelielam pa-

gastam. Sarunas par deputātiem cilvēkos bieži izraisa negatīvas
emocijas, jo zaudēta tautas cieņa un uzticība deputātiem visos
varas līmeņos. Tautas kalpi pēc vēlēšanām ļoti ātri kļūst par
kungiem un aizmirst solīto, bet cilvēki ir vīlušies un gaida pār-
maiņas. Mēs nevaram solīt atrisināt problēmas, kas gadiem ilgi
krājušās un nav risinātas valsts mērogā, tomēr nedrīkstam no-
laist rokas. Mēs apzināmies, ka cilvēku uzticību var atgūt tikai
ar godīgumu un darbu, nevis solījumiem un kampaņām.

Mūsu darbības mērķis ir izglītots, pārticis, par savas ģime-
nes nākotni drošs cilvēks.

Mūsu darbības pamatprincips ir - godīga, atklāta un vienlī-
dzīga attieksme pret katru.

Mēs daudz esam darījuši pie tā, lai novadā būtu atklāta un
pārskatāma finanšu politika un budžeta plānošana, kontrole par
līdzekļu izlietojumu. Ieviesīsim stingrāku kontroli remontu un
būvniecības darbos, ceļu uzturēšanas darbos un remontos, kur
visbiežāk trūkst kontroles par to, cik un kādi materiāli tiek izman-
toti un nav atbildīgo par darba rezultātu.

Uzskatām, ka jāsāk reformas administratīvo izdevumu sa-
mazināšanai, apvienojot novadus, bet lielākas pilnvaras piešķi-
rot pagastu pārvaldēm uz vietas. Apvienojot visu Jēkabpils ra-
jona teritoriju vienā lielā novadā, nebūtu jātērē līdzekļi mazo „ka-
raļvalstu“administrāciju uzturēšanai. Ietaupītos budžeta līdzek-
ļus varētu novirzīt ceļu stāvokļa uzlabošanai, kam piešķirtie lī-
dzekļi ir nepietiekoši.

Atbalstām kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visiem
novada bērniem iespējami tuvu dzīvesvietai, neatkarīgi no tā,
kuru skolu viņi apmeklē.

Jāuzlabo sociālo pakalpojumu kvalitāte visām iedzīvotāju
grupām, pārceļot uzmanību no pastāvīgajiem klientiem darbas-
pēka vecumā, kam pienākums pašiem vairāk rūpēties par sevi
un savu ģimeni, uz vecāka gadagājuma un vientuļajiem cilvē-
kiem, kam visvairāk pietrūkst iejūtības un atbalsta. Nepiecie-
šams vienkāršot pakalpojumu saņemšanas kārtību, nevis for-
māli turpināt darbu pēc principa - kurš atnāk un prasa, tas
saņem, kurš nezina un neprasa, tas gadiem neko nesaņem. Cil-
vēki ir jāapmeklē un jāinformē par iespējām saņemt palīdzību,
kas viņiem pienākas.

Nepietiek sazināties ar iedzīvotājiem tikai ar avīzes starp-
niecību vai reizi gadā organizēt sapulci. Mēs lēmumu pieņem-
šanā vienmēr esam balstījušies uz iedzīvotāju ieteikumiem un
priekšlikumiem, arī turpmāk ņemsim to par pamatu mūsu darbā.
Par novadam svarīgiem lēmumiem, kuros viedokļi dalās, jārīko
aptaujas vai referendumi. Mēs turpināsim veidot lietišķu dialogu
ar iedzīvotājiem un sadarbosimies ar visiem politiskajiem spē-
kiem novada domē.

Mēs augstu vērtējam tos, kas rūpējas par mūsu tautas kul-
tūras mantojuma, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību sa-
glabāšanu. Vienmēr atbalstīsim pašdarbības kolektīvus, biedrī-
bas un nevalstiskās organizācijas, mūsu novada talantīgos jau-
niešus, atzīmējot viņu sasniegumus mācībās un sportā.

Nodrošināsim līdzekļus iedzīvotāju izglītošanai atkritumu sa-
imniecības sakārtošanā un videi draudzīgas saimniekošanas
popularizēšanā. Atbalstām parku un atpūtas zonu labiekārtoša-
nu, jaunu tūrisma un atpūtas objektu izveidošanu novada teri-
torijā.

Latvijas lauki ir neaizstājama vērtība, kas prasa nemitīgu
kopšanu un darbu. Mēs lepojamies ar mūsu novada galveno ba-
gātību - aktīviem, apņēmības pilniem, pozitīvi domājošiem cil-
vēkiem, kuri ar savu darbu ir piemērs pārējiem. Mēs jūs visus
aicinām - strādāsim kopā novada izaugsmei. Būsim savas
zemes saimnieki - saglabāsim un atstāsim saviem bērniem un
mazbērniem stipru, dzīvu un zaļu mūsu novadu un Latviju!

Jēkabpils novada deputātu kandidātu saraksti 
un programmas 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām
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Latvijas Zemnieku savienība
Kandidāti:
1. Edvīns Meņķis (1955, Jēkabpils nov., inženieris, Jēkabpils
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs);
2. Raimonds Jaudzems (1967, Jēkabpils, inženieris mehāniķis,
Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs);
3. Jānis Misters-Mistris (1970, Jēkabpils nov., traktorists ma-
šīnists, ZS „Straumītes“ īpašnieks);
4. Reinis Balodis (1988, Jēkabpils nov., maģ.agronomijā, ba-
kalaurs uzņēmējdarbībā un vadībā, SIA „Daugavmalas rapsis“
valdes priekšsēdētājs, SIA „Eglona“ valdes priekšsēdētājs);
5. Gita Namiņa (1961, Jēkabpils nov., zootehniķis, sviesta
meistars, Dignājas pamatskolas saimniecības pārzine);
6. Dagnija Vībāne (1985, Jēkabpils nov., bakalaurs sportā,
sporta skolotājs un tūrisma menedžeris, Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijas un Dignājas pamatskolas pedagogs);
7. Baiba Čākure (1987, Jēkabpils nov., interjera dizainere, Jē-
kabpils novada pašvaldības sporta pasākumu organizatore);
8. Mārtiņš Līcis (1989, Jēkabpils nov., inženieris, ZS „Arkliņi“
vadītājs);
9. Ieva Jase (1983, Jēkabpils nov., Uzņēmēja, biedrība „Ūsiņš“
vadītāja);
10. Sandra Vecumniece (1966, Jēkabpils nov., sākumskolas
skolotājs, bakalaura grāds pedagoģijā, Jēkabpils nov. Kalna kul-
tūras nama vadītāja, Jēkabpils novada pašvaldības deputāte);
11. Normunds Krīvāns (1964, Jēkabpils nov., agronoms dārz-
kopis, ZS „Robežas“ vadītājs);
12. Ingus Zālītis (1983, Jēkabpils nov., izglītības zinātņu baka-
laura grāds pedagoģijā, SIA “Green Life Investments” projektu
vadītājs).

Priekšvēlēšanu programma:
Latvijas Zemnieku savienība (LZS) ir vecākā un pieredzēju-

šākā Latvijas politiskā partija. Tā dibināta 1917. gadā un šogad
sagaidīta 100 gadskārta.

Lauku dzīves kvalitātes uzlabošana, kultūrvēsturiskā man-
tojuma un dabas vērtību saglabāšana, zemes racionāla izman-
tošana – tie ir galvenie virzieni, pie kā LZS strādā.

Vienoti un saliedēti strādājot, mums jāizmanto Eiropas struk-
tūrfondu piedāvātās iespējas, lai piesaistītu budžetam papildus
līdzekļus vienmērīgai teritorijas infrastruktūras uzlabošanai.

Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbība ir mūsu novada būtiskākais attīstības fak-

tors tamdēļ:
1. Izveidosim uzņēmējiem un darba meklētājiem pieejamu

interaktīvo vidi uzņēmējdarbības un atgriezeniskās saites sek-
mēšanai, kas veicinātu informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem,
darba ņēmējiem un pašvaldības un valsts institūcijām.

2. Sekmēsim mazās uzņēmējdarbības attīstību, jo īpašu uz-
manību pievēršot mājražotāju attīstības un izaugsmes iespējām,
sniedzot informācijas un pieredzes apgūšanas iespējas.

3. Rūpējoties par novada sakārtotību, piedāvāsim samazi-
nātu nekustamā īpašuma nodokli par degradēto teritoriju sakār-
tošanu un lauksaimnieciskajā ražošanā atgrieztām zemēm.

4. Meklēsim risinājumus kooperatīvu izveides sekmēšanai,

kas palīdzētu vietējiem uzņēmējiem sekmīgāk konkurēt Latvijas
un Eiropas tirgos.

5. Izstrādāsim jaunu novada attīstības programmu, uzsvaru
liekot uzņēmējdarbības vides un investīciju vides sakārtošanai
un jaunu darba vietu izveidošanai. 

Infrastruktūra - mūsu apkārtējā vide
Attīstīsim Jēkabpils novada unikālās dabas un ekonomiskās

iespējas:
1. Izmantojot Eiropas savienības un budžeta līdzekļus sa-

kārtosim pieejamību dabas un atpūtas vietām un dažādosim to
sniegtās iespējas.

2. Sniegsim informatīvo atbalstu un sekmēsim līdzekļu pie-
šķiršanu pašvaldības dzīvokļu sakārtošanas nepieciešamībai
un sekmēsim dalīto atkritumu saimniecību sakārtošanu, uzla-
bojot dalīto atkritumu punktus ciematos.

3. Uzņēmējdarbības attīstības un veiksmīgas pastāvēšanas
priekšnosacījums ir ceļi (gan valsts, gan pašvaldības nozīmes)
tamdēļ novirzīsim līdzekļus ceļu infrastruktūras sakārtošanai un
uzlabošanai.

Izglītība
Raugoties nākotnē, mēs apzināmies to, ka tikai izglītots jau-

nietis ar plašām zināšanām un prasmēm būs sekmīgs SAIM-
NIEKS mūsu novadā, tamdēļ izglītības jomā mēs izvirzām se-
kojošus uzdevumus:

1. Paaugstināt izglītības vides kvalitāti, nodrošinot izglītības
satura apguvi  mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā.

2. Noturēt esošos un piesaistīt jaunus speciālistus izglītības
jomā Jēkabpils novada skolās.

3. Izstrādāt ilgtermiņa ilgtspējīgas attīstības nosacījumus
skolām, kas sekmētu to turpmāku attīstību un kvalitatīvu darbību. 

4. Veicināt un dažādot interešu izglītību novadā.
5. Pateicoties vērtīborientētai izglītībai un motivācijai, sniegt

nepieciešamās zināšanas un prasmes jauniešu sekmīgai iesais-
tei uzņēmējdarbībā un darba tirgū.

Kultūra un sports
Rūpējoties par tautas un kultūras vērtību saglabāšanu, kā

arī par aktīvu dzīvesveidu esam izvirzījuši šādas prioritātes:
1. Atbalstīt novadā darbojošās sabiedriskās organizācijas,

kas savus projektus plāno realizēt sabiedriskajam labumam, pa-
šdarbības kolektīvu attīstībai un izaugsmei, amatniecības attīs-
tībai un tās produkcijas popularizēšanai, u.c.

2. Veicināt sporta biedrību aktivitātes, kā arī atbalstīt novada
sportistus. 

3. Pilnveidot sporta materiāli tehnisko bāzi, un uzturēt to tei-
camā līmenī, dažādojot veselību veicinošas aktivitātes. 

4. Iesaistīt iedzīvotājus veselības veicināšanā un slimību
profilaksē.

Sociālā palīdzība, veselības aizsardzība
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt veselības aizsardzību

un sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem, tāpēc:
1. Nodrošināsim atbalstošu vidi iedzīvotāju sociālā riska grupām. 
2. Uzlabosim kvalitatīvu sociālo pakalpojumu piedāvājumu,

attīstot jaunu pakalpojumu klāstu. 
3. Atbalstīsim ģimenes ārstu prakses un jaunu ārstniecības

un sociālās aprūpes speciālistu piesaisti novadā.

Jēkabpils reģionālā partija
Kandidāti:
1. Uldis Auzāns (1961, Jēkabpils nov., matemātikas un fizikas
specialitāte, fiziskās audzināšanas skolotājs, Zasas vidusskolas
mājturības un tehnoloģiju skolotājs, Dunavas pamatskolas spor-
ta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, SIA „Atstraumes“ valdes
loceklis, SIA “New Baltic Trade” valdes loceklis, Jēkabpils no-
vada pašvaldības deputāts);
2. Anda Svarāne (1969, Jēkabpils nov., podnieks-keramiķis,
keramikas meistars, pedagoģijas pamati, Jēkabpils rajona māk-

slas skolas Zasas filiāles vadītāja un skolotāja, Biedrības „Sēļu
pūrs“ valdes locekle, SIA “Relintech” valdes locekle, SIA “Cun-
fte” valdes locekle);
3. Kaspars Štolnieks (1982, Jēkabpils nov., mežkopis, ZS „Pū-
poli“ pārvaldnieks, biedrības „Pūpols“ valdes loceklis, Jēkabpils
novada pašvaldības deputāts);
4. Ināra Blumberga (1959, Jēkabpils nov., sociālās zinātnes,
maģistra grāds sociālajā darbā, Jēkabpils bāriņtiesas locekle,
Jēkabpils novada pašvaldības deputāte);
5. Iveta Vilcāne (1964, Jēkabpils nov., feldšeris, V.Bolotova
ģim.ārsta prakses ārsta palīgs, Dignājas pamatskolas medicī-
nas darbinieks);
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6. Igors Petenko (1975, Jēkabpils nov., namdaris, galdnieks,
SIA „Dālderis IP“ valdes priekšsēdētājs);
7. Jānis Skujiņš (1990, Jēkabpils nov., vidējā, VUGD nodaļas
komandieris);
8. Jānis Gaidis (1959, Jēkabpils nov., vidējā, ZS „Krasti“ īpaš-
nieks);
9. Aigars Morozovs (1964, Jēkabpils nov., juristkonsults, SIA
„LDZ“ apsardze apsargs, M/b „Mednis“ valdes priekšsēdētājs);
10. Dana Kantāne (1979, Jēkabpils, grāmatvede, SIA „Rube-
nītis“ galvenā grāmatvede, SIA „DEMVAR“ grāmatvede);
11. Uģis Vārslavāns (1968, Jēkabpils nov., vēstures speciali-
tāte, ģeogrāfijas skolotājs pamatskolā, Dunavas pamatskolas
direktors, vēstures un ģeogrāfijas skolotājs);
12. Jānis Kokins (1954, Jēkabpils nov., inženieris mehāniķis,
fiziskās audzināšanas skolotājs, Zasas vidusskolas sporta sko-
lotājs).

Priekšvēlēšanu programma:
Jēkabpils Reģionālā partija pēc 2013. gada pašvaldību vē-

lēšanām ir pierādījusi, ka esam saliedēta komanda, kas spēj
konstruktīvi sadarboties un konsekventi izpildīt solīto. 

Mēs strādājām un strādāsim Jēkabpils novada cilvēku inte-
resēs, ievērojot vienkāršus, skaidrus un vienādus noteikumus
visiem bez izņēmuma. 

Radīsim priekšnosacījumus, lai Jēkabpils novads kļūtu par
vietu, kur izaugt jaunām ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kur
senioriem pavadīt harmoniskas vecumdienas, kur veiksmīgi at-
tīstīties uzņēmējiem un zemniekiem, radot visos lepnumu par
savu novadu un vēlmi šeit dzīvot! 

Kā vienu no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem mēs izvir-
zām novada ceļu infrastruktūras sakārtošanu un būtisku uzla-
bošanu.

Izzināsim sabiedrības viedokli pirms tādu lēmumu pieņem-
šanas, kas skar plašu iedzīvotāju loku.

Sadarbosimies un būsim lietišķā dialogā ar visām politiska-
jām partijām, kas strādā Jēkabpils novadā.

Mēs esam par stabilām, ilglaicīgi paliekošām un visiem sa-
protamām vērtībām.

Uzņēmējdarbība
Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi.
Atbalstīsim jaunu ražošanas uzņēmumu izveidi un jaunu

darba vietu radīšanu.
Veicināsim un atbalstīsim mūsu novada uzņēmēju atpazīs-

tamību ārpus novada robežām un arī starptautiskajos tirgos.
Nodrošināsim ar informācijas pieejamību, iesaistīsim un at-

balstīsim novada uzņēmējus investīciju piesaistes kopprojektos
un vispusīgos pieredzes apmaiņas pasākumos.

Pašvaldības pasūtījumos dosim priekšroku vietējiem uzņē-
mējiem likumos noteiktajā kārtībā.

Izglītība un sports
Iestāsimies par optimālu novada izglītības iestāžu tīklu, sa-

glabājot mazās skolas, kā vietējās kopienas izglītības, mūžiz-
glītības un sporta centrus.

Saglabāsim novada vidusskolu, sekmējot tās pilnveidošanu
un konkurētspēju, ieviešot un attīstot uz kompetencēm balstītas,
mūsdienīgas profesionālās ievirzes mācību programmas.

Finansiāli atbalstīsim īpaši talantīgos jauniešus, konkursu
un sacensību uzvarētājus un radošās personības.

Vairāk atbalstīsim interešu izglītību skolās.
Atbalstīsim bērnu, jauniešu un ikviena novada iedzīvotāja

sporta aktivitātes, turpinot attīstīt sporta infrastruktūru novadā.

Kultūra, nacionālās kultūras vērtības un tūrisms
Iestāsimies par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, iz-

pēti un saglabāšanu, finansiāli atbalstot tautas mākslas kolektī-
vus un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupas.

Veicināsim Jēkabpils novada kultūras vērtību un pieminekļu
apzināšanu, sakārtošanu un popularizēšanu sadarbībā ar to
īpašniekiem un nevalstiskajām organizācijām, piesaistot uzņē-
mēju atbalstu un citus finanšu instrumentus.

Iestāsimies par optimālu kultūras iestāžu pārvaldi un kvali-
tatīvu kultūras piedāvājumu novadā.

Rosināsim veidot vienotu novada tūrisma infrastruktūru, at-
balstot kvalitatīvu, reprezentatīvu tūrisma produktu radīšanu,
novada tēla atspoguļošanai un stiprināšanai. 

Novada pārvalde, drošība un sociālās lietas
Mēs par optimālu un efektīvu novada pārvaldi, nodrošinot

racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanu un
labas pārvaldības principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā pa-
švaldības iestādē.

Turpināsim atbalstīt novada publiskās teritorijas vienotā vi-
deonovērošanas tīkla attīstību, lai nodrošinātu efektīvu nozie-
dzības apkarošanas sistēmas izveidi.

Iestāsimies par motivējošas sociālās aizsardzības sistēmas
izveidi, kas sekmē un atbalsta jēgpilnu mazturīgo iekļaušanos
sabiedrības dzīvē.

Savam Novadam
Kandidāti:
1. Aivars Vanags (1967, Jēkabpils nov., L/S mehanizācijas
specialitāte, ZS „Vārpiņas“ grāmatvedis, Jēkabpils novada pa-
švaldības deputāts);
2. Ieva Jātniece (1966, Jūrmala, Mākslas pedagoģija, Lauku
partnerības „Sēlija“ izpilddirektore, biedrības „Ūdenszīmes“ val-
des priekšsēdētāja, biedrības „Undīnes bērni“ valdes locekle,
biedrības „Augšzemes lauku NVO apvienība“ valdes priekšsē-
dētāja, biedrības „Latvijas Lauku forums“ padomes locekle, Jē-
kabpils novada pašvaldības deputāte);
3. Guntis Lapiņš (1969, Jēkabpils nov., L/S elektriķis, SIA „Za-
riņi G“ valdes loceklis);
4. Anda Jurģeviča (1986, Jēkabpils, profesionālais maģistra
grāds izglītības zinātnē, Zasas vidusskolas pedagogs);
5. Imants Ošāns (1973, Jēkabpils nov., tehniķis mehāniķis, ZS
„Veckļaviņas“ īpašnieks);
6. Gunda Cērmūkša (1973, Jēkabpils nov., inženiera kvalifikā-
cija, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeoinformā-
cijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta Dienvidu
nodaļas vadītāja vietniece);
7. Juris Žaimonts (1966, Jēkabpils nov., tehniķis mehāniķis,
ZS „Medņi“ īpašnieks);

8.  Ilze Grandāne (1971, Jēkabpils nov., pamatizglītība, SIA
„Kalna Veldres“ valdes locekle);
9. Juris Ratnieks (1975, Jēkabpils nov., pedagoģijas maģistrs,
Biržu internātpamatskolas skolotājs);
10. Solvita Kukle (1991, Jēkabpils nov., profesionālais baka-
laura grāds mākslā un 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis da-
tordizaina specialitātē, biedrības Lauku parnerība „Sēlija“ valdes
locekle, pašnodarbināta persona);
11. Ausma Lūse (1960, Jēkabpils nov., pārtikas tehnologs,
Zasas vidusskolas ēdnīcas vadītāja).

Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu apvienības redzējums par Jēkabpils novadu: 
Novads, kur ikviens tiek uzklausīts un atbalstīts. Radošs no-

vads ar attīstības iespējām, pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. No-
vads, kur ir vērts dzīvot!

Mūsu darbības pamatprincipi:
• Strādāt visu Jēkabpils novada iedzīvotāju labā;
• Būt atklātiem pret sabiedrību, informēt par pašvaldības

līdzekļu izlietojumu;
• Ievērot sociālo taisnīgumu;
• Nošķirt personīgās intereses no sabiedriskajām.

Tautsaimniecība
• Veicināt jaunu speciālistu piesaisti novadam, nodroši-

not dzīves vietu, atbalstošu darba vidi un izaugsmes iespējas
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• Rūpēties par racionālu un lietderīgu novada finansēju-
ma izlietošanu, ES fondu projektu piesaisti un īstenošanu

• Rūpēties par vienmērīgu visa novada attīstību, efektīvi
izmantojot katra ciema un pagasta priekšrocības;

• Pastiprināti rūpēties par pašvaldības autoceļiem un
ielām, nodrošinot ceļu tīrīšanu ziemā līdz katrai apdzīvotai lauku
mājai pagastu teritorijās – līdzsvarojot ciematu un viensētu ie-
dzīvotāju intereses

Izglītība
• Izveidot kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītības sistēmu

mūsu novadā,
• Izglītības iestāžu materiālās bāzes papildināšana ar

mūsdienīgām tehnoloģijām un aprtkojumu, kas [pilnveidotu un
padarītu saistošu mācību procesu

Sociālā sfēra
• Atbalsts jaunajām māmiņām, palielinot bērna dzimša-

nas pabalstu, un, iespēju robežās, sniedzot cita veida palīdzību.
• Atbalstīt brīvpusdienu saglabāšanu visiem novada

skolu skolēniem;
• Atbalstīt ģimenes ārstu prakses vietu saglabāšanu un

zobārsta prakses vietu saglabāšanu un izveidi;
• Rūpēties par maznodrošinātiem iedzīvotājiem, vientu-

ļiem pensionāriem, nodrošinot sociālo dzīvokļu pieejamību;

• Pakāpeniski sakārtosim pašvaldības dzīvojamo fondu;
• Uzturēsim un paplašināsim sociālā aprūpes nama

Mežvijas darbību;
• Attīstīsim principu – sociālais darbinieks vispirms strā-

dā ar cilvēkiem un tikai pēc tam ar dokumentiem

Kultūra, sports, tūrisms
Profesionāli un pārdomāti strukturēsim kultūras dzīvi novadā:
• Atbalstot tradicionālos vietēja mēroga pasākumus, pa-

šdarbības kolektīvus, interešu grupas, nevalstiskās organizāci-
jas, kas uztur lokālo kultūrvidi,

• Attīstot kvalitatīvus, profesionālus plašāka mēroga pa-
sākumus, kas veido mūsdienīgu novada tēlu un piesaista plašu
apmeklētāju loku. Atbalstīt tradicionālo un tematisko vietēja mē-
roga pasākumu organizēšanu kultūras namos, nodrošinot to
pieejamību;

Atbalstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātes;
Atbalstīt tūrismam labvēlīgas vides veidošanu, aktualizējot

kultūrvēsturisko mantojumu un dabas vērtības
Vide
• Motivēt iedzīvotājus rūpēties par sakoptu vidi un teri-

toriju sev apkārt;
• Veicināt esošo graustu un nekustamo īpašumu sakop-

šanu

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Kandidāti:
1. Gints Audzītis (1965, Jēkabpils nov., kultūras darba vadības
bakalaurs, kultūras darba organizators, svētku režisors, Jēkab-
pils novada Leimaņu Tautas nama vadītājs, Jēkabpils novada
pašvaldības deputāts);
2. Andis Bikaunieks (1967, Jēkabpils nov., L/S tehniks mehā-
niķis, SIA „Sprīdītis-A“ valdes loceklis, sporta kluba „Slīterāni“
valdes priekšsēdētājs, Jēkabpils novada pašvaldības deputāts);
3. Līga Balode (1987, Jēkabpils nov., Maģistra grāds agrono-
mijā, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, agronoms ar
specializāciju uzņēmējadarbībā lauksaimniecībā, Zemgales re-
ģiona Valsts augu aizsardzības dienesta vecākā inspektore);
4. Armands Ķiploks (1990, Jēkabpils nov., Lauksaimniecības
zinātņu bakalaurs mežzinātnē, AS “Latvijas Valsts meži” me-
žizstrādes meistars);
5. Andrejs Hotuļevs (1961, Jēkabpils nov., mehāniķis, trolej-
busa vadītājs, šoferis- autoremontatslēdznieks, IK „Hald-VK
Celtnieks“ īpašnieks);
6. Edgars Kildišs (1987, Jēkabpils nov., vidējā izglītība, SIA
“Jēkabpils mežrūpniecība” maiņas vadītājs);
7. Kristaps Rāviņš (1984, Jēkabpils nov., uzņēmuma vadība,
menedžments, ZS“Limbas“ īpašnieks);
8. Ivars Štāls (1988, Jēkabpils nov., autoservisa speciālists, au-
tomehāniķis, SIA “Jēkabpils Autocentrs” automehānķis);
9. Raivis Naglis (1985, Jēkabpils nov., uzņēmējdarbības spe-
ciālists, lauku īpašumu apsaimniekotājs, ZS „Austrumi“ īpaš-
nieks);
10. Aigars Pērkons (1961, Jēkabpils nov., sakaru elektromon-
tieris, piemājas saimniecības“Liepzari“ īpašnieks);
11. Inita Lāce (1967, Jēkabpils nov., kultūras darba organiza-
tors, daiļdārzniece-agronome, LPKS “Ezerkrasti-1” administra-
tore).

Priekšvēlēšanu programma:
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai ”- „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” Jēkabpils novada deputātu kandidātu rīcības
programma 2017. - 2021. gadam.

Cienījamie Jēkabpils novada iedzīvotāji !
Esam pilni apņēmības savu darbu, pieredzi, zināšanas, jau-

nības degsmi un labo gribu veltīt sava novada izaugsmei. Par

svarīgāko mērķi  esam izvirzījuši novada attīstību atbilstoši ie-
dzīvotāju vajadzībām. Esam par vienādu, operatīvu un likumīgu
pašvaldības attieksmi pret visiem iedzīvotājiem, iestādēm un uz-
ņēmumiem.  Esam par novada iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos
pašvaldības darbā, svarīgāko lēmumu sagatavošanā, apsprie-
šanā un pieņemšanā. Jēkabpils novada pastāvēšana ir iespē-
jama tikai ar taisnīgu, izlēmīgu uz attīstību vērstu principu ievē-
rošanu. 

Pārvalde, sabiedība
Pašvaldībai ir jāstrādā efektīvi un tās pakalpojumiem ir jābūt

brīvi pieejamiem visiem novada iedzīvotājiem maksimāli tuvu
dzīves vietai. 

Darbībai un līdzekļu plūsmai pakalpojumu nodrošināšanā
jābūt pārskatāmai. 

Rīkojot tikšanās un izmantojot tehnoloģiju iespējas, papla-
šināsim iedzīvotāju iesaisti domes darbā, tā nodrošinot novada
administrācijas un iedzīvotāju ciešākus kontaktus, savstarpējo
uzticēšanos. 

Svarīgi ir izvērtēt iedzīvotāju vajadzību prioritātes un racio-
nāli izlietot budžeta līdzekļus mērķu sasniegšanai, samazinot
administratīvās izmaksas.

Joprojām ir aktuāls jautājums par Jēkabpils novada admi-
nistrācijas atrašanās vietu! Tai ir jābūt novada teritorijā.

Sociālā sfēra
Nodarbinātības jautājumu risināšanai ir jābūt galvenajam so-

ciālās politikas virzienam novadā. Izveidosim un uzturēsim no-
vadā sociālās darba vietas, lai darbs sabiedrības labā, pabalstu
saņemšanai būtu obligāts nosacījums.

Uzlabosim sociālā dienesta komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Pašvaldībai ir aktīvāk jāinformē iedzīvotājus par pieejamajiem
sociālajiem pakalpojumiem un to izmaiņām.

Pakalpojumu saņemšanai ir jābūt vienkāršai un saprotamai.
Esošo sociālo pabalstu sistēmu ir jāpilnveido, īpaši atbalstot

ģimenes ar bērniem.
Bērna piedzimšanas, skolas gaitu uzsākšanas pabalstu ap-

mērs ir jāpalielina. 
Nodrošināsim dzīvokļu un ārstēšanās pabalstus, aprūpi

mājās veciem, vientuļiem pensionāriem, invalīdiem atbalstu au-
džuģimenēm, invalīdiem, palīdzēsim pielāgot mājokļus perso-
nām ar īpašām vajadzībām.

Paredzēsim finansējumu sociālās aprūpes nama “Mežvijas”
paplašināšanai un darbības pilnveidošanai.
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Izglītība, kultūra, sports
Mērķtiecīgi saglabāsim pirmsskolas, pamatizglītības, vidē-

jās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguvi novadā. 
Turpināsim modernizēt skolu materiāli tehnisko bāzi, lai no-

drošinātu mūsu novadā dzīvojošiem bērniem kvalitatīvu un kon-
kurētspējīgu izglītību.

Sekmēsim novada domes, izglītības, kultūras iestāžu un
bērnu vecāku sadarbību jaunatnes patriotiskās audzināšanas
un izglītošanas darbā.

Patreizējais kultūras iestāžu pārvaldības modelis ir neefek-
tīvs finanšu piesaistē, pasākumu koordinācijā un savstarpējā
komunikācijā. Uzskatām, ka jāveido multifunkcionāls kultūras
centrs ar vienotu budžetu, spēcīgu materiāli tehnisko bāzi, pro-
fesionāliem speciālistiem.

Lielāku atbalstu ir pelnījuši novada sportisti un ar sportu sa-
istītās biedrības.

Uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vide
Nodrošināsim atvērtus, caurskatāmus konkursus pašvaldī-

bas pasūtījumiem un brīvajām vakancēm. 
Veicināsim zemnieku saimniecību, mazās un vidējās uzņē-

mējdarbības attīstību, jaunu darba vietu radīšanai un bezdarba
samazināšanai novadā, piesaistot darbu veikšanai vietējos dar-
baspējīgos iedzīvotājus.

Uzņēmējdarbības uzsākšanai, budžetā plānosim finansēju-
mu labu biznesa ideju realizēšanai.

Lai realizētu novada attīstībai nozīmīgus projektus izveido-
sim konsultatīvo padomi sadarbībai un informācijas apmaiņai ar
vietējiem uzņēmējiem.

Apsekosim pašvaldībai piederīgos ceļus, izveidosim to re-
konstrukcijas un labiekārtošanas plānu, pakāpeniski paredzot
budžetā līdzekļus tā realizēšanai.

Aktīvāk sadarbosimies ar VARAM un Satiksmes ministriju
infrastruktūras problēmu risināšanā.

Atbalstīsim vietējo uzņēmēju pakalpojumu un ražojumu iz-
mantošanu pašvaldības vajadzībām.

Piedāvāsim samazināt nekustamā īpašuma nodokli uzņē-
mējiem par jaunu darba vietu radīšanu, esošo saglabāšanu,
vides sakārtošanu, investīciju piesaisti.

Turpināsim novada ūdenskrātuvju sakārtošanu. Izstrādāsim
apsaimniekošanas plānus Dubultu dīķim un Skrīveru ezeram. 

Paredzēsim budžetā līdzekļus Zasas muižas parka koncep-
cijas un apsaimniekošanas plāna izstrādei.

Veidosim jaunus un uzturēsim kartībā esošos bērnu rotaļu
laukumus un atpūtas zonas ciematu iedzīvotājiem.

Informāciju apkopoja Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas
pr- ja S. Vanaga

Latvijas neatkarības atjaunošanu svinot un Latvijas simtgadi
sagaidot, Jēkabpils novadā un visā Latvijā maija sākumā tika svi-
nēti Baltā galdauta svētki.

3. maijā Rubenes kultūras namā nelielu priekšnesumu sniedza
Rubeņu pamatskolas bērni, notika tikšanās ar Zemessardzes 56.
kājnieku bataljona 1. rotas komandieri, kapteiņleitnantu Guntaru
Rožlapu, kurš klātesošajiem stāstīja par karavīra profesiju – kā to
apgūt un kādas ir darba iespējas. Skolēni uzdeva arī dažādus jau-
tājumus. Ārā, parkā notika armijas ekipējuma un ieroču demons-
trējumi, sacensības un dažādas sporta aktivitātes. Protams, neiz-
palika arī cienasta galds un garda zupa, ko bija sarūpējušas vie-
tējās saimnieces.

Kalna pagastā, pie kultūras nama tika stādītas rozes. Koncertu
sniedza jauniešu radošā apvienība “Oktāva”; bija skatāma seno
rokdarbu izstāde, kurus sarūpējuši paši vietējie ļaudis.

Ābeļu pagastā, laukumā
pie Ābeļu tautas nama uz te-
matisku pasākumu “Izzini
Latviju” pulcējās biedrības
„Ābeļzieds“ un rokdarbu klu-
biņa „Bitītes“ dalībnieces.
Pasākuma gaitā dalībnieces
atbildēja uz viktorīnas „Izzini
Latviju“ jautājumiem, iesais-
tījās biedrības „Ābeļzieds“ rī-
kotajās radošajās darbnī-
cās, apgleznojot stikla trau-
kus, aktīvi piedalījās arī fizis-
kajās aktivitātēs nūjojot. Tika
uzklāts svētku baltais galds
ar dalībnieku sarūpēto cie-

nastu, kur pie tējas tases tika pārrunātas veicamās aktivitātes līdz
Latvijas simtgadei, jo mēs katrs esam maza daļiņa no Latvijas
valsts un katrs esam savas valsts veidotājs.

4. maijā Leimaņos, Latvju zīmju parkā notika apzaļumošana –
parka teritorijā tika stādīti dažādi jauni koki un košumkrūmi, pie tau-
tas nama bija skatāma plaša galdautu izstāde, ko sarūpējuši vie-
tējie ļaudis.

Dunavas pagasta tradīciju zālē tematiskā pasākumā “Paaudžu
satikšanās” kopā sanāca tagadējie un agrākie dunavieši, lai pa-
dalītos atmiņās, klausītos dzeju, padziedātu un noskatītos video-
materiālu par to, kā svinēt Baltā galdauta svētkus. Pie kultūras
nama tika stādītas baltās hortenzijas, par godu gaidāmajai Latvijas
simtgadei. Arī šeit bija skatāma vietējo rokdarbu izstāde.

5. maijā Dignājas pamatskolā notika tikšanās ar dzejnieci Aiju
Celmu, notika dzejas lasījumi, bet jau 3. maijā pie Dignājas pa-
matskolas skolēni kopā ar skolotājiem ar pašu sarūpētiem stādiem
atjaunoja kādreizējo egļu aleju un iestādīja arī 4 kastaņus. Akcijā
“Es savai Latvijai, novadam, skolai” katrs saņēma vienu papīra
lapu, izgrieza plaukstiņas formu, un uzrakstīja kādu labu vēlējumi
savai dzimtenei. Savukārt Zasas kultūras namā 5. maija vakarā
tika rīkots dziesmu vakars - 5 gadu jubileju svinēja novada jauktais
koris “Putni”. Radošas aktivitātes – vēja zvanu izgatavošanas dar-
bnīca “Ziedoņa zvani” un zvanu ansambļa “Primus” koncerts – no-
tika arī Kaldabruņā, Červonkas baznīcā.

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un kopā būšanu! Lai kopā
jauki pavadītais laiks vairo vienotības, lepnuma un piederības sa-
jūtu mūsu Latvijas valstij!

K.Sēlis, S.Koriņeva
Autoru foto

Baltā galdauta svētki Jēkabpils novadā

Rokdarbu izstāde Rubenes KN
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2017

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
23.03.2017. sēdes lēmumu Nr.82 (protokols Nr.5) 

PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 
27.04.2017. sēdes lēmumu Nr.102 (protokols Nr.6) 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzī-

vē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritu-
mus, apsaimniekošanu Jēkabpils novada administratīvajā terito-
rijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu at-
kritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas
resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgrie-
šanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu; 

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas zonās; 

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo
sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pār-
kraušanai un uzglabāšanai; 

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību; 
1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu. 
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir: 
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu

apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju inte-
resēs, izpildi; 

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsar-
gātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; 

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritu-
mu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apgla-
bājamo atkritumu daudzumu un veicinātu atkritumos esošo ma-
teriālu atkārtotu izmantošanu. 

3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst termi-
niem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekoša-
nas jomā. 

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 
4.1. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās val-

dītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst
atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām: 

4.1.1. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai
vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu
klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām; 

4.1.2. sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakal-
pojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpa-
šību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem; 

4.1.3. ražošanas atkritumi - atkritumi, kas radušies ražošanas
procesā vai būvniecībā; 

4.1.4. parku un dārzu atkritumi - veci augi, puķes, nopļauta
zāle, koka lapas, zari u.tml.; 

4.1.5. videi kaitīgās preces - preces, kuru ražošanai vai izpla-
tīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai
tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi
ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību; 

4.1.6. bioloģiski noārdāmie atkritumi - mājsaimniecību, res-
torānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības
telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pār-
tikas ražošanas atkritumi (piemēram, virtuves pārtikas atkritumi,
dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi u.tml.); 

4.2. atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana, uz-
glabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skai-

tā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās),
šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe
pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpnie-
cība atkritumu apsaimniekošanā; 

4.3. atkritumu apsaimniekošanas zona – Jēkabpils novada
administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību
atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības; 

4.4. atkritumu apsaimniekotājs - komersants, kurš normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā; 

4.5. atkritumu radītājs - ikviena fiziskā vai juridiskā persona,
kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs)
vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas dar-
bības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības; 

4.6. atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritu-
mu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos
noteiktie vides aizsardzības pasākumi SIA “Vidusdaugavas
SPAAO” sadzīves atkritumu poligons “Dziļā vāda”; 

4.7. atkritumu dalītās savākšanas punkts - speciāli aprīkota
vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu
veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā
72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā
un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī,
martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras pe-
riodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) iz-
vedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus un ne ilgāk kā as-
toņas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. Sadzīves atkritu-
mu dalītās savākšanas punktā nodrošina ne mazāk kā četru
veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu; 

4.8. sadzīves atkritumu dalītā savākšana — atkritumu savāk-
šana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai
veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāša-
nai, kā arī reģenerāciju vai apglabāšanu. 

5. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis-
kajām personām Jēkabpils novada  administratīvajā teritorijā. 

6. Visa Jēkabpils novada administratīvā teritorija ir viena sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. 

7. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzī-
ves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai
izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves atkritumu
poligonā “Dziļā vāda”. Atkritumu apsaimniekošanas darbības
veidu nosaka atkritumu apsaimniekošanas noteiktie mērķi. 

II. Jēkabpils novada pašvaldības kompetence atkritumu
apsaimniekošanas organizēšanas jomā 

8. Jēkabpils novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritu-
mu apsaimniekošanu Jēkabpils novada administratīvajā terito-
rijā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem saistošajiem noteiku-
miem un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu. 

9. Jēkabpils novada pašvaldība: 
9.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību re-

gulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritu-
mu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā; 

9.2. attiecībā uz sadzīves atkritumiem nosaka pašvaldības
pilnvarotas amatpersonas, kuras kontrolē šo saistošo noteikumu
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma pro-
tokolu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem; 

9.3. pamatojoties uz šajos saistošajos noteikumos paredzēto kār-
tību, nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņe-
mot sadzīves atkritumu reģenerāciju) Jēkabpils novada teritorijā; 

9.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu
grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo
grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un
domes sēdēm; 

9.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimnieko-
tāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu ap-
saimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot in-
formāciju Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā; 
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9.6. var noteikt sadzīves atkritumu konteineru veidus un iz-
skatu un atkritumu maisu ietilpību; 

9.7. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotāju, informē at-
kritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā; 

9.8. izskata un sniedz atbildes uz iesniegumiem normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā. 

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi 
10. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir: 
10.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimnie-

košanas sistēmā, noslēdzot sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumu ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pašvaldības
izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju; 

10.2. piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu ap-
saimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus; 

10.3. nešķirotos atkritumus ievietot tikai tajā atkritumu kontei-
nerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai; 

10.4. vietās, kur atkritumu savākšanu nav iespējams nodro-
šināt ar konteineriem, izmantot atkritumu apsaimniekotāja tra-
farētos atkritumu maisus, 

10.5. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas sistēmā un iz-
mantot tam paredzētos konteinerus vai maisus.

11. Atkritumu radītājs ar saviem ikmēneša maksājumiem vai
veicot līgumā noteiktos maksājumus sedz visas izmaksas, kas
saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē ra-
dušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. 

12. Sezonāla rakstura lietošanas nekustamā īpašuma, va-
sarnīcas vai dārza mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa
pilnvarotā persona slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu
ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas
saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē ra-
dušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Līgumā iespējams
paredzēt sezonālajam raksturam atbilstošu atkritumu izvešanas
biežumu, saskaņā ar sastādītu grafiku, kā arī izvēlēties atbilsto-
šu konteineru tilpumu. 

13. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim
nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas
veidus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā. 

14. Būvniecības atkritumi, pirms tos savāc atkritumu apsaim-
niekotājs, ir novietojami īpaši šim nolūkam paredzētos kontei-
neros vai citā iepakojumā īslaicīgai uzglabāšanai teritorijā, kur
notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju
vai apsaimniekotāju un pašvaldību saskaņotā vietā. 

15. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs,
vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko dar-
bību, apsaimniekotāju vai īpašnieku par kārtību, kādā tiks veikta
sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu vai saimnieciskās darbības
veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā radīto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

16. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie atkritumi pirms
ievietošanas atkritumu konteineros ir ievietoti atkritumu maisos un
atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti ir ievietoti tā, lai pēc ie-
spējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu
savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem. 

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka
vai apsaimniekotāja pienākumi 

17. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs pa-
pildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu
radītāju pienākumiem: 

17.1. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norāda pie-
mērotu vietu sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī
nodrošina atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu pie-
kļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā. Sadzīves atkritumu
konteineru izvietošanai paredzētajām vietām ir jāatbilst norma-
tīvajos aktos (tajā skaitā pašvaldības apbūves noteikumos) ie-
tvertajām prasībām; 

17.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā trans-
portlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām,
novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā.
Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru
iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu konteineri no īpašumu
pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to ap-
kalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu
kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri
tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; 

17.3. pēc Jēkabpils novada pašvaldības pieprasījuma sniedz
ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustama-
jā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas
veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā; 

17.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotā-
ju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā
radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā: 

17.4.1. individuālās dzīvojamās mājas –1 reizi astoņas nedēļās;
17.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas –1 reizi mēnesī; 
17.4.3. nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galve-

no lietošanas veidu – komercdarbība – 1 reizi mēnesī; 
17.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu

17.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu
izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu
kaudzes, bet ne retāk kā 17.4.1., 17.4.2., 17.4.3.apakšpunktos
minētajos termiņos; 

17.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs,
tad informē par to atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu
17.4.punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam at-
kritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet
ne retāk kā 17.4.1. apakšpunktā noteiktajam; 

17.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu
savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteine-
ram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir
noslēgts līgums, šķiroto atkritumu nogādāšanu līdz atkritumu da-
lītās savākšanas punktam vai atkritumu savākšanas laukumam; 

17.8. uztur sadzīves atkritumu konteinerus lietošanas kārtībā; 
17.9. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra

atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādā-
šanu ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimnieko-
tāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties at-
sevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju pa-
redz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritu-
mus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas
laika un tādā veidā, kā to paredz apsaimniekotājs; 

17.10. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām
atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā gadījumā, ja
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī per-
sonu mantai; 

17.11. dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām
nav izvēlēts apsaimniekotājs un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu
īpašnieki, īpašnieks patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimnieko-
tāju, veicot tiešus maksājumu atkritumu apsaimniekotājam.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi 
18. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīko-

šanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu ap-
saimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma
vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu (nepieciešamības ga-
dījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem atkritumu
konteineriem. 

19. Publiskā pasākuma organizētājs nodrošina attiecīgās te-
ritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēgu-
ma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība,
publisko pasākumu organizētājs nodrošina attiecīgās teritorijas
sakopšanu vienas stundas laikā pēc pasākuma noslēguma
(nakts laikā attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz pulk-
sten 08:00). Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu at-
kritumu savākšanu, tad pasākuma organizētājiem jānodrošina
apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.
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VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības 
20.Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompeten-

ces ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils no-
vada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts atkritumu apsaimnie-
košanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un no-
slēgto līgumu starp Jēkabpils novada pašvaldību un atkritumu
apsaimniekotāju. 

21.Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums: 
21.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par

sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Jēkab-
pils novada pašvaldības apstiprināto maksas par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas apmēru; 

21.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par
publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu,
paredzot atbilstošu pakalpojuma apmaksas kārtību; 

21.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti
vāktos atkritumus) savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm un ko-
mersantiem; 

21.5. nodrošināt sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un
sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru laukumiem; 

21.6. nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, nodrošinot Atkritumu
apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos
noteikto prasību attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi; 

21.7. nogādāt savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības no-
teiktajā sadzīves atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētu
specializēto transportlīdzekli;

21.8. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju iespējamiem
administratīvajiem pārkāpumiem; 

21.9. vienu mēnesi iepriekš informēt atkritumu radītāju vai
valdītāju par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā ar atkritumu
apsaimniekošanu; 

21.10. izstrādāt maršruta lapas (par to informējot pašvaldī-
bu), izmaiņas maršruta lapās veikt saskaņā ar pašvaldības no-
rādījumiem un saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja ierosinā-
jumu, ko pašvaldība izvērtē; 

21.11. nodrošināt visu sadzīves atkritumu (tai skaitā dalīti
vākto, lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski noārdāmo u.c. atkri-
tumu) savākšanu no atkritumu radītājiem; 

21.12. nodrošināt lielgabarīta atkritumu savākšanu iepriekš
paziņotās dienās vismaz vienu reizi gadā, saskaņojot ar pašval-
dību un informējot par to atkritumu radītājus; 

21.13. nodrošināt pašvaldību ar pašvaldības pieprasīto infor-
māciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju (kopē-
jais savākto atkritumu daudzums, nešķiroto sadzīves atkritumu
daudzums, dalīti savāktais atkritumu daudzums un veidi, savāk-
tais lielgabarīta atkritumu daudzums, savāktais būvniecībā ra-
dušos atkritumu daudzums, starp atkritumu apsaimniekotāju un
atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgto atkritumu apsaim-
niekošanas līgumu skaits u.c.) aprēķiniem, kā arī nodrošināt pa-
švaldību ar citu informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās
funkciju izpildei un ir atkritumu apsaimniekotāja rīcībā; 

21.14. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sis-
tēmas attīstību, sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību veikt
sabiedrības izglītošanas pasākumus par atkritumu apsaimnie-
košanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu; 

VII. Atkritumu konteineri un atkritumu maisi
22. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina nekustamā īpašu-

ma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai apsaimniekotāju ar marķē-
tiem atkritumu konteineriem, uz kuriem norādīts atkritumu ap-
saimniekotāja nosaukums un kontaktinformācija, kā arī kontei-
nerā ievietojamais atkritumu veids, veic šo konteineru labošanu,
dezinfekciju un nomaiņu. 

23. Atkritumu apsaimniekotājs saskaņo ar pašvaldību pub-
liski pieejamās vietās novietojamo atkritumu konteineru vietas.

24.Atbilstoši higiēnas prasībām pie iestāžu, organizāciju, bi-
roju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzstāvu dzīvojamo māju
ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks ierīko
mazos atkritumu konteinerus (urnas) un uztur tos kārtībā. 

25.Atkritumu konteinerus sabiedriskajās vietās (parki, zaļā zona,
autobusu pieturas, u.c.) izvieto Jēkabpils novada pašvaldība. 

26. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, no-
drošina nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai ap-
saimniekotāju ar marķētiem atkritumu maisiem, vietās, kur at-
kritumu savākšanu nav iespējams nodrošināt ar konteineriem.

VIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā

27.Atkritumu radītājiem Jēkabpils novada administratīvajā te-
ritorijā ir aizliegts: 

27.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās un ne-
piemērotās vietās; 

27.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros,
urnās, ugunskuros un dārza kamīnos; 

27.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz
ielām (izņemot, kur atkritumu konteiners netraucē satiksmi vai
gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais ri-
sinājums); 

27.4. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas
slimības izraisošus, lielgabarīta, būvniecības un būvju nojauk-
šanas, ražošanas, parku un dārzu atkritumus, ielu smiltis, kā arī
bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces; 

27.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā
citiem atkritumu radītājiem; 

27.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzī-
ves atkritumu konteineros. Par šādu konteineru iztukšošanu at-
kritumu apsaimniekotājs var noteikt paaugstinātu samaksu; 

27.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus; 
27.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu kon-

teineros; 
27.9. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkri-

tumu konteineros; 
27.10. veikt jebkādas citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos

saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto re-
gulējumu attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un
vides piesārņojumu. 

28.Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo norma-
tīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Jēkabpils novada
pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.23
“Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās at-
bildības noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

29.Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas:

29.1. Pašvaldības policijas amatpersonas: 
29.2.Valsts policijas amatpersonas;
29.3.Jēkabpils novada domes deputāti;
29.4. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
29.5.Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors;
29.6. Jēkabpils novada pārvalžu vadītāji;
29.7.Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimnieko-

šanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājs.
30.Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju

neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkā-
puma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. 

IX. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai 
un šķirošanai 

31. Atkritumu radītājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties sa-
dzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolū-
kam paredzētos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus,
iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot
citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus. 

32. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastma-
sa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīs-
tamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami dalīti. Šķi-
rošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkri-
tumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc
speciālos papīram paredzētos atkritumu konteineros, jābūt
tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez ie-
priekšējā pildījuma atliekām. 
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33.Par bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanu, kas rodas
pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās, ir jā-
noslēdz atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. 

34. Iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, par jauna šķiroto at-
kritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu kon-
teineru krāsojumu vai apzīmējumu atkritumu apsaimniekotājs
vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus, ievietojot in-
formāciju Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā. 

35. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina regulāru atkritumu
izvešanu no atkritumu konteineriem tad, kad konteineri ir piepil-
dīti, saglabā tīrību 5 m (piecu metru) zonā ap sadzīves atkritumu
dalītās savākšanas punktu un nodrošina atkritumu konteineru
iztukšošanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu. 

36. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotos atkritumus
uz poligonu “Dziļā vāda”/atkritumu šķirošanas-pārkraušanas
staciju un kompostēšanas laukumu.

37. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteine-
rus ne mazāk kā četru dalīto atkritumu veidiem – plastmasai,
stiklam, papīram un kartonam, metālam katrā ciema teritorijā
vai pēc pieprasījuma.

38.Atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās
(pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tird-
zniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir
pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas
rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar
apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaim-
niekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaim-
niekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama
tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību tre-
šajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem. 

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un
videi kaitīgo preču apsaimniekošanai 

39.Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču
radītājs vai valdītājs: 

39.1. atdala sadzīvē radušos sadzīves bīstamos atkritumus
un videi kaitīgās preces no citu veidu atkritumiem; 

39.2. uzglabā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī
personu mantu; 

39.3. nogādā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi
kaitīgās preces speciāli aprīkotās sadzīvē radušos bīstamo at-
kritumu un videi kaitīgo preču savākšanas vietās, vai slēdz lī-
gumu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo
preču apsaimniekošanu ar personu, kura ir saņēmusi attiecīgu
atļauju veikt bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaim-
niekošanu; 

39.4. sedz sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas. 

XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtība 

40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka
Jēkabpils novada dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumu, šajos saistošajos noteikumos
un līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju noteikto kārtību. 

41.Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu un lūgt pašval-
dību pārskatīt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
ne biežāk kā divas reizes kalendārā gada laikā. 

42. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 
42.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāša-

nu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteik-
tajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pa-
švaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

42.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Dziļā
vāda”; 

42.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu nor-
matīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

43. Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā
līdz 1.aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par ie-
priekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un
tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un
faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru
tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma at-
tiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski ap-
glabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu ap-
saimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par 10% un
vairāk, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams pre-
cizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins. 

44.Jēkabpils novada dome viena mēneša laikā pēc šo sais-
tošo noteikumu 41.punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķina saņemšanas pieņem lēmumu par atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu un desmit darba dienu
laikā pēc tā pieņemšanas publicē savā mājas lapā internetā. 

45.Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas
spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo saistošo noteikumu 43.punktā
minētā lēmuma publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības
mājas lapā internetā, ja Jēkabpils novada domes lēmumā nav
noteikts citādi. 

XII. Noslēguma jautājumi 
46. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē

Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošie no-
teikumi Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkab-
pils novadā“. 

47. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ļaudis un Darbi”.

Paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as  Nor d m  inform cija  

1. ss projekta satura 
izkl sts  

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saska  ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 8.panta pirm s da as 3.punktu un 39.panta pirmo da u;  
1.2. Šo saistošo noteikumu m r is ir nodrošin t pašvald bas autonom s 
funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organiz šana pašvald bas 
iedz vot ju interes s, izpildi; noteikt atkritumu apsaimniekošanas k rt bu, lai 
aizsarg tu cilv ku dz v bu un vesel bu, vidi, k  ar  personu mantu; veicin t 
atkritumu apsaimniekošanu, taj  skait  atkritumu dal tu v kšanu un 
š irošanu, lai veicin tu atk rtoti lietojamu materi lu atgriešanu aprit  un 
samazin tu poligon  apglab jamo atkritumu daudzumu;  
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:  
1.3.1. sadz ves atkritumu (turpm k – atkritumu), tai skait  sadz v  radušos 
b stamo atkritumu, iz emot š idros sadz ves atkritumus, apsaimniekošanu 
J kabpils novada administrat vaj  teritorij , lai aizsarg tu vidi, cilv ku 
dz v bu un vesel bu, nodrošin tu atkritumu dal tu sav kšanu un 
re ener ciju, k  ar  veicin tu dabas resursu efekt vu izmantošanu un 
apglab jamo atkritumu apjoma samazin šanu;  
1.3.2. teritorijas dal jumu sadz ves atkritumu apsaimniekošanas zon s;  
1.3.3. pras bas atkritumu sav kšanai, tai skait  ar  minim lo sadz ves 
atkritumu sav kšanas biežumu, p rvad šanai, p rkraušanai un 
uzglab šanai;  
1.3.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas k rt bu;  
1.3.5. atbild bu par šo saistošo noteikumu neiev rošanu.  
1.4. Biolo iski no rd mo atkritumu sav kšanas sist ma – sadz ves 
atkritumu rad t ju/vald t ju nodrošin šana ar mar tiem konteineriem vai 
maisiem biolo iski no rd mo sadz ves atkritumu sav kšanai un izvešanai.  

2. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums  

emot v r  to, ka J kabpils novada pašvald bas 2011.gada 26.maija 
saistošie noteikumi Nr.4 “Par sadz ves atkritumu apsaimniekošanu 
J kabpils novad " ir mor li novecojuši un nepiln gi, ir nepieciešams izdot 
jaunus saistošos noteikumus.  

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

Saistošo noteikumu stenošanas finansi l s ietekmes prognoze uz 
pašvald bas budžetu nav prognoz ta.  

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

4.1. Saistošo noteikumu m r grupa, uz kuru attiecin ms saistošo 
noteikumu tiesiskais regul jums, ir J kabpils novada administrat v s 
teritorijas atkritumu rad t ji vai vald t ji, kuru pašum , vald jum  vai 
lietojum  ir nekustamais pašums;  
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regul jums attiec b  uz m r grupu 
nodrošin s vienl dz gas ties bas un iesp jas, veicin s ties bu realiz šanu, 
uzlabos pakalpojumu pieejam bu u.c.  

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m  

5.1. Saistošo noteikumu izpilde neietekm s t s instit cijas funkcijas un 
uzdevumus, kura nodrošin s saistošo noteikumu izpildi;  
5.2. priv tpersona saistošo noteikumu piem rošan  var v rsties J kabpils 
novada pašvald bas pašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas noda .  

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. 

 
Domes priekšs d t ja vietnieks A.Vanags 
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Valsts Kultūrkapitāla fonds ap-
stiprinājis 2017. gada Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales Kultūras

Programmas projektu konkursa rezultātus. Bija paredzēts atbal-
stīt 50 kultūras projektus, juridiskām personām pieteikumus at-
balstot vismaz 70% apmērā. No konkursa iesniegtajiem 105
projektu pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts 45 projek-
tiem par summu 71 294, 81 EUR. Starp atbalstītajiem projektiem
ir Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Saglabāsim sēļu
amatu prasmes”, kuram no pieprasītajiem 1400,00 EUR ir pie-
šķirti 1040,00 EUR. 

Projekts paredz sasniegt šādus Kultūras programmas mēr-
ķus un uzdevumus: apzināt specifisko Zemgales materiālo un
nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, sekmēt tā saglabāša-
nu un attīstību, atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meis-
taru - zināšanu un prasmju tālāknodošanu.

Projekta mērķis ir apzināt, saglabāt un popularizēt senās sēļu
amata prasmes, iesaistīt un ieinteresēt iespējami plašāku mēr-
ķauditoriju, tai skaitā bērnus un jauniešus. Gala produkts būs
izzinošs un izglītojošs videomateriāls par novada iedzīvotāju

pieredzi seno amata prasmju pielietošanā. Videomateriāla īste-
nošana – filmēšana notiks Jēkabpils novadā. Zasas pagastā tiks
filmēts materiāls par dravnieka, podnieka, namdara un galdnie-
ka amatu prasmēm, un vīriešu ziemas darbu – virvju vīšanas
prasmēm. Dunavas pagastā tiks filmēts materiāls par smago un
bīstamo plostnieka darbu un materiāls par audējas senajām
prasmēm. Dignājas pagastā filmēsim materiālu par muzikan-
tiem, senču muzicēšanas pārmantošanu un prasmēm iesaistīt
jauniešus savā pagastā pierakstīto dziesmu izdziedāšanā, iz-
spēlēšanā, tālāknodošanā nākamajām paaudzēm. Vēl pare-
dzēts uzfilmēt video par parcēlāju darbu. Rubenes pagastā
“Sēļu sētā” ielūkosimies maizes tapšanas ceļā no abriņas līdz
galdam. Uzfilmētais videomateriāls tiks izvietots Jēkabpils no-
vada “Sēlijas prasmju muzeja” ekspozīciju dizaina projektā pa-
redzētajā interaktīvajā stendā ar skārienjūtīgo ekrānu. Nākotnē
šim projektam sekos turpinājums, apzināsim citas amatu pras-
mes visā Jēkabpils novadā.

Projekta vadītāja –Sēlijas prasmju muzeja vadītāja
E. Balode

Atbalstīts projekts “Saglabāsim sēļu amatu prasmes”

5. posms Dignājā

31. marta Zolītes čempionāta 5.posmā tikāmies Dignājas pa-
matskolā, kas pulcēja 66 zolmaņus. Šajā posmā lielākā Zolma-
ņa tiltulu atkārtoti izcīnīja Mārtiņš Makoveckis (Kalna pagasts),
uzvarot 8 zoles. Kopvērtējuma tabula arī ir nepielūdzama, un
vēl joprojām Ābeļu pagasts ir izvirzījies līderos, turpat sekojot
arī pārējiem.

Individuālajā konkurencē Dignājas pagasta posma veiksmī-
gākie zolmaņi bija:

6. posms Dunavā

Pēc  sešiem zolītes čempionāta
posmiem tika noskaidroti fināla 32
šī gada veiksmīgākie zolmaņi. Tra-
dicionāli, pirms 6. posma visiem da-
lībniekiem tika izsniegtas anketas,
lai nobalsotu par turpmāko izspēles
gaitu. Kā ierasts, arī šajā gadā lie-
lākais vairums nobalsoja, ka viss
paliek pa vecam. Spēlētāji tiekas
piektdienu vakaros, lai 6 kārtās no-
skaidrotu labākos Jēkabpils novada

un viesu spēlētājus. Arī šogad, balsojumā zaudējot vien ar pāris
balsīm, zolmaņi izvēlējās neiekļaut „Mazo zoli”. Anketās tika no-
rādīti arī vairāki labi ieteikumi, ko tiesneši ņems vērā nākamajā
turnīrā. Un tomēr pāris jaunumi mūs sagaida - ar nākamo gadu
aizsāksim pagastu „Ceļojošā kausa” tradīciju – pēc pirmajiem
5.posmiem labākais pagasts savā īpašumā līdz nākamajam zo-
lītes čempionātam iegūs kausu, kurā būs iegravēts gads un la-
bākais pagasts, kauss glabāsies pagasta pārvaldē, kultūras
namā vai kādā citā publiski pieejamā objektā. 

Nedaudz 2017. gada zolītes čempionāta statistikas: šogad

piedalījušies kopumā 93 dalībnieki, tai skaitā 6 daiļā dzimuma
zolmanes. Pagastu konkurencē sacentušies visi jēkabpils no-
vada pagasti, kā arī komanda no Biržiu pagasta. Viskuplāk pār-
stāvētais ir bijis Dignājas pagasts ar 19 dalībniekiem, savukārt
vismazākā komanda ir Dunavas pagastam ar 6 dalībniekiem.
Īpašu balvu saņēma Zasas pagasta zolmane Ieva Kokina par
augstāko vietu dāmu konkurencē. 

6. posma rezultāti Dunavas pagastā: Lielākais zolmanis –
Juris Zariņš ar 8 uzvarētām zolēm. Top 6:

Pagastu lielais kopvērtējums:

Individuālajā kopvērtējumā labākie 3 zolmaņi, kas saņē-
ma Jēkabpils novada kausus bija: 

Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās un aizstāvēja
sava pagasta godu, ar labākajiem 32 zolmaņiem tiekamies
12. maijā plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā, Rubenes
pagastā!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
B. Čākure

Jēkabpils novada 2017. gada Zolītes čempionāts 
tuvojas lielajam finālam

V rds, Uzv rds Pagasts Lielie Mazie
1. J nis Baltmanis Rube i/ Slate 31 113
2. Gundars Gremze Rube i/ Slate 31 54
3. Mairis Bravackis Birži 27 83
4. Nauris Nazarovs Kalna 26 72
5. Andris Rib ks be i 26 47
6. J nis Zvaigzne Kalna 26 46

Pagastu ieskaite:
Vieta Pagasts
1. Rube i/Slate
2. Kalna pagasts
3. Dign ja
4. be i
5. Birži
6. Leima i
7. Zasa
8. Dunava

6. posms Dunav  V rds, Uzv rds Pagasts 
Lielie Mazie

1 Andris Rib ks be i 32 151
2 Guntis Kurnosenko Birži 28 99
3 J nis Baltmanis Rube i 28 52
4 Viesturs Mikul ns Dign ja 28 48
5 Juris Ziners Dign ja 27 89
6 J nis Boj rs be i 27 25

BE I BIRŽI KALNA LEIMA I ZASA DIGN JA DUNAVA RUBE I
1.posms 1 8 4 3 6 2 4 7
2.posms 3 7 1 5 6 4 8 2
3.posms 1 3 6 7 2 4 8 5
4.posms 3 7 5 1 4 2 8 6
5.posms 4 5 2 6 7 3 8 1
6.posms 3 7 6 4 2 1 8 5
Punkti kop 15 37 24 26 27 16 44 26
Vieta 1 7 3 5 6 2 8 4

Vieta V rds, Uzv rds Pagasts Lielie Mazie
Vietas
summa

1 Andris Rib ks be i 109 301 22
2 Viesturs Mikul ns Dign ja 104 255 30
3 Aleksandrs Koro ovs be i 110 264 32
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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

Vienai dzīvei vieni vārti,
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir...

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Irma Gasule
18.04.1945. – 05.04.2017.

Emīlija Rubiķe
25.04.1929.-10.04.2017.
Egils Andris Pētersons
02.08.1939.-13.04.2017.

Antoņina Brukmane
20.07.1942.-15.04.2017.

Ermīne Balode
10.10.1927.-19.04.2017.

Roberts Auzāns
01.01.1932.-23.04.2017.

Julius Strioga
18.10.1951.-20.04.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
26.05. plkst. 16.00 Ābeļu skolas estrādē Daugavas svētku ieskaņas koncerts,

sadarbībā ar Ābeļu pamatskolu.

Dignājas pagasts
27.05. plkst. 20.00 brīvdabas estrādē Daugavas svētki – koncerts “Man stāstīja

Daugaviņa”; plkst. 22.00 Zaļumballe.

Dunavas pagasts
19.05. plkst. 19.00 Dunavas skolā-tradīciju zālē Ābeļu amatierteātra izrāde

“Dūdene zin” (A.Niedzviedzis).
26. maijā plkst. 13:00 Raiņa muzejā “Tadenava” Valmieras drāmas teātra iz-

rāde “Bērns vārdā Rainis”. Izrāde paredzēta sākumskolas vecuma bērniem kopā
ar viņu vecākiem. Ieeja bez maksas.

27.05. plkst. 12.00 pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens Daugavas
svētki.

27.05. plkst. 15.00 Tadaines klubā bijušo un esošo iedzīvotāju un darbinieku
salidojums “Atvērsim atmiņu lādi”.

Kalna pagasts
20.05. no plkst. 8.00 – 14.00 spiningošanas sacensības Priekulānu un Klau-

cānu ezeros. Reģistrācija Klaucānu ezera krastā no plkst. 7.00 – 7.30. Sacensības
no airu laivas. Galvenā balva no veikala “Huberts” – spole SHIMANO NEXAVE
2500RC (49,- EUR vērtībā). Dalība sacensībās – BEZ MAKSAS.

23.05. plkst. 13.00 kultūras namā pēcpusdiena senioriem un citiem aktīviem
pagasta iedzīvotājiem.

Rubenes pagasts
28.05. Rubeņu parkā ģimeņu festivāls “Radošā vasara”:
no plkst. 11.00 -14.00 darbosies ģimeņu pļava, izjūtu pļava, emociju pļava un

zaķu pļava;
plkst. 14.00 Svētku koncerts “ Draugu sarunas” .Piedalās bērnu un jauniešu

amatierkolektīvi un ciemiņi no Burbuļciema - Zuzīte un ģitārists Bārdiņš.

Zasas pagasts
16.05. plkst. 14.00 kultūras namā lekcija par atkarībām pieaugušajiem projek-

ta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jē-
kabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

20.05. no plkst. 19.00 – 21.05. plkst. 01.00 Zasā Muzeju nakts 2017 – “Laika
rats”. Pasākumu rīko Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs sadarbībā ar
Zasas pagasta kultūras un izglītības iestādēm, Rubeņu un Leimaņu kultūras
namu pašdarbības kolektīviem.

20.05. plkst. 21.00 pie Zasas vidusskolas nakts stratēģijas spēle “Rūķi pret sa-
botieriem”. Pieteikties spēlei var līdz 18. maijam pie novada jaunatnes lietu spe-
ciālistes. Dalībnieku vecums – 16+ gadi. Dalība pasākumā bez maksas.

Izstādes:
No 10.05. – 05.06. Zasas bibliotēkā skatāma rokdarbu izstāde.
No 17.05. - 30.07. Raiņa muzejā "Tadenava" apskatāms Jāņa Streiča pasteļu

cikls "Kur basām kājā...".

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada maijā

Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,
Ej, pasaulē, mazulīt,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā aprīlī reģistrētas 3 dzimšanas:

Emīlija, Aļona, Jānis

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību

un veselību, bērniņu audzinot!

Aicina uz novada Bērnības svētkiem
Aicinām pieteikt mazos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada

teritorijā (vēlamais vecums līdz 7 gadiem) uz Bērnības svētkiem 2017. gada 29.
jūlijā, plkst. 12.00, Rubenes pagasta estrādē. 

Peles Minnija un Mikijs sagaidīs un izšūpos visus bērniņus Bērnības svētku šū-
polēs, kā arī gādās par citām atrakcijām un pārsteigumiem.

Bērniņus un krustvecākus lūgums pieteikt līdz 2017. gada 20. jūlijam pie sava
pagasta kultūras darbinieka. Sīkāka informācija pa tālr. 26478498 (Inta Tomāne)
vai 27829666 (Aļona Semeiko).

Jēkabpils novada pašvaldība


