
2019. gada 24. jūlijā noslēdzās 
pieteikšanās uz Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektora ama-
tu. Personāla atlases darba grupa, 
izvērtējot pretendentu iesniegtos 
dokumentus un darba intervijā 
tiekoties ar 5 pretendentiem, par 

atbilstošāko kandidātu minēta-
jam amatam atzina Guntu Dimit-
rijevu.

2019. gada 5. augustā tika sa-
saukta Jēkabpils novada domes 
ārkārtas sēde, lai lemtu par izvē-
lētās pretendentes apstiprināša-
nu amatā. Tika apstiprināta balsu 
skaitīšanas komisija izpilddirek-
tora iecelšanai amatā 3 deputātu 
sastāvā. Pret parakstu vēlēšanu 
zīmju reģistrā tika izdalītas apzī-
mogotas vēlēšanu zīmes visiem 
7 sēdē klātesošajiem deputātiem, 
un sēdes vadītājs aicināja depu-
tātus izdarīt savu izvēli par pie-
dāvāto kandidātu izpilddirektora 
amatam – Guntu Dimitrijevu. Pēc 
balsojuma izdarīšanas komisija 
savāca vēlēšanu zīmes, un visas 7 

tika atzītas par derīgām. Komisijas 
vadītājs paziņoja balsošanas re-
zultātus. Visiem klātesošajiem de-
putātiem vēlēšanu zīmēs balsojot 
“par”, tika nolemts ar 2019. gada 
28. augustu Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektora amatā 
iecelt Guntu Dimitrijevu.

“Ir satraukums. Zinu, uz ko 
esmu parakstījusies. Ļoti gribētos 
strādāt rezultatīvi, labā koman-
dā, gan ar politiķiem, gan ar spe-
ciālistiem, ar visām iesaistītajām 
pusēm. Neaizmirstam, ka mēs 
šeit esam dēļ iedzīvotājiem, nevis 
iedzīvotāji dēļ mums! Jūs [depu-
tāti] esiet tie, kas pauž iedzīvotāju 
viedokli, un mans uzdevums būs 
visu to īstenot. Par budžetu runā-
jot – tas droši vien būs pirmais un 

visnopietnākais darbs. Esmu pār-
liecināta, ka varēsim sastrādāties. 
Ļoti cerīgi skatos uz jaunajiem 
deputātiem, jo uzskatu, ka jaunie 
ir nedaudz drosmīgāki,” domes 
sēdē teica Gunta.

Gunta Dimitrijeva iepriekš 
strādājusi par projektu speciālisti 
Jēkabpils novada pašvaldībā, šo-
brīd strādā par Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāju Viesītes 
novada pašvaldībā.

Pašreizējais pašvaldības izpild-
direktors Jānis Subatiņš darba 
tiesiskās attiecības izbeigs ar 2019. 
gada 16. augustu (pēdējā darba 
diena). Pēc tam, līdz 28. augustam 
izpilddirektora pienākumus veiks 
pienākumu izpildītājs.

K.Sēlis, autora foto

Pašvaldības izpilddirektora amatā iecelta Gunta Dimitrijeva

Noslēgusies publiskās apsprie-
šana par koku ciršanu Zasas spor-
ta laukuma norobežojošā joslā, 
kas notika laika periodā no 2019. 
gada 22. jūlija līdz 2019. gada 9. au-
gustam. Informācija par publisko 
apspriešanu bija ievietota novada 
mājaslapā www.jekabpilsnovads.
lv, sociālajā tīklā https://www.
draugiem.lv/jekabpils-novads/, kā 
arī informācija bija izvietota Zasas 
pagasta pārvaldes telpās.

7. augustā plkst. 18.00 Zasas 
kultūras namā notika publiskās ap-
spriešanas sanāksme, kurā iedzī-
votāji varēja izteikt savu viedokli. 
Sanāksmē piedalījās 14 iedzīvotāji 
un 4 novada administrācijas pār-
stāvji. Sporta laukuma rekonstruk-
ciju atbalsta visi iedzīvotāji, bet vie-
doklis atšķiras par iespējamajiem 
risinājumiem – vai veikt rekons-
trukciju saglabājot kokus vai veikt 
skrejceļa rekonstrukciju, nozāģējot 
liepu stādījumu rindu un izraujot 
koku celmus.

Publiskās apspriešanas laikā ir 
saņemtas 33 anketas, no kurām 14 
anketās ir pausts atbalsts koku no-
ciršanai, lai veiktu sporta laukuma 
rekonstrukciju, 3 anketās ir pausts 
daļējs atbalsts, norādot, ka jāmeklē 

kokus saudzējošs risinājums, un 16 
anketās iedzīvotāji pauž noraidošu 
attieksmi pret koku zāģēšanu.

Iedzīvotāji, kas bija pret koku 
nociršanu, norādīja, ka koku sak-
nes vajag norobežot. Sporta lau-
kuma skrejceļš atrodas 1,3 m– 1,5 
m attālumā no kokiem. Pēc Latvi-
jas Dabas fonda ieteikuma, koku 
sakņu kritisko aizsardzības zonu 
aprēķina, koka stumbra diametru 
reizinot ar 5. Liepu stādījumu rindā 
koku vidējais diametrs ir 35-40 cm, 
tātad koku sakņu kritiskajai aizsar-
dzības zonai jābūt vismaz 1,75 m 
no koka stumbra. Strādājot kritis-
kajā sakņu aizsardzības zonā, visti-
camāk, tiks traumētas liela izmēra 
nozīmīgas koku saknes. Minimālo 
sakņu aizsardzības zonu aprēķina, 
stumbra diametru reizinot ar 10, 
minimālajai sakņu aizsardzības zo-
nai jābūt vismaz 3,50m attālumā 
no koka stumbra. Ja būvniecības 
laikā koka sakņu zona tiek būtiski 
traumēta, kokam atmirs arī virsze-
mes daļas, samazināsies tā dzīvot-
spēja un koks var aiziet bojā.

SECINĀJUMI
1. Publiskā apspriešana orga-

nizēta ar mērķi informēt novada 

iedzīvotājus un uzklausīt viņu vie-
dokli par ieceri, veicot Zasas sporta 
laukuma rekonstrukciju, veikt koku 
ciršanu un koku celmu izraušanu 
Zasas sporta laukuma norobežo-
jošā joslā.

2. Publiskā apspriešana organi-
zēta atbilstoši Latvijas Republikas 
likumdošanai, Jēkabpils novada 
domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.21 “Par koku ciršanu ārpus meža 
zemes”.

3. Izskatot iedzīvotāju izteik-
tos viedokļus un uzklausot iedzī-
votājus publiskās apspriešanas 
sanāksmē, tika konstatēts, ka 
iedzīvotāju aktivitāte nebija visai 
liela. Ieceres atbalstītāju un preti-
nieku skaits bija gandrīz vienāds 
14/16 un 3 daļējs atbalsts. Sporta 
laukuma rekonstrukciju atbalsta 
visi iedzīvotāji, bet viedoklis at-

šķiras par iespējamajiem risinā-
jumiem – vai veikt rekonstrukciju 
saglabājot kokus vai veikt skrej-
ceļa rekonstrukciju, nozāģējot 
liepu stādījumu rindu un izraujot 
koku celmus.

4. Iedzīvotāju ieteiktais koka 
sakņu norobežošanas veids kon-
krētajā vietā – Zasas sporta lauku-
mā, var nedot vēlamo efektu, koki 
var aiziet bojā no sakņu traumēša-
nas, jo attālums no skrejceļa līdz 
koku stumbriem ir pārāk mazs.

5. Gala lēmums par koku cirša-
nu ar celmu izraušanu sporta lau-
kuma norobežojošā joslā, veicot 
sporta laukuma skrejceļa atjauno-
šanu – lemjams atklātā Jēkabpils 
novada domes sēdē.

Teritoriālās plānošanas 

speciāliste Dz.Nartiša

K.Sēļa foto

Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi par koku ciršanu 
Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā
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Tuvojas 2019./2020. mācību 
gada sākums. Sociālais die-
nests vēlas atgādināt, ka vecā-
kiem ir tiesības saņemt mate-
riālās palīdzības pabalstu EUR 
50.00 apmērā vienam bērnam, 
ja bērns uzsāk mācības pirmajā 
klasē Jēkabpils novada pašval-
dības izglītības iestādē.

Lai saņemtu pabalstu, ģi-
menēm, kuras savu pamata 
dzīvesvietu ir deklarējušas Jē-
kabpils novada pašvaldībā,  jā-
vēršas Jēkabpils novada so-
ciālajā dienestā un jāiesniedz 
rakstveida iesniegums pabal-
sta pieprasīšanai.

Lai saņemtu pabalstu, uz-
sākot mācības Jēkabpils nova-
da izglītības   iestāžu   1. klasē 
2019/2020.mācību gada izglī-
tojamajiem, kuru deklarētā dzī-
ves vieta ir citās pašvaldībās, 

vecākiem jāraksta iesniegumu 
izglītības iestādes vadītājām.

Tāpat arī katram Jēkabpils 
novada administratīvajā terito-
rijā deklarētajam daudzbērnu, 
trūcīgo ģimeņu un audžuģime-
ņu bērnam,   kurš mācās vispā-
rējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu dienas noda-
ļā, līdz izglītības iegūšanas 
brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 
gadu vecuma sasniegšanai, ir 
tiesības saņemt pabalstu sko-
las piederumu iegādei EUR 20 
apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēr-
šas Jēkabpils novada sociālajā 
dienestā un jāiesniedz rakst-
veida iesniegums pabalsta pie-
prasīšanai.

Jēkabpils novada Sociālā 

dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Iespēja saņemt pabalstu 
pirmklasniekiem

PIEDĀVĀ DARBU PERSONAS 
DATU AIZSARDZĪBAS 
SPECIĀLISTAM 
JĒKABPILS NOVADĀ
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz 
Jēkabpils novada personas datu aizsardzības speciālista 
amatu (pienākumos iekļauti iekšējā auditora darba 
uzdevumi) uz nenoteiktu laiku (profesijas kods 2421 12)

GALVENĀS PRASĪBAS PRETENDENTAM:
• augstāka izglītība tiesību zinātņu, informācijas 
tehnoloģiju vai līdzīgā jomā;

• vēlama praktiskā pieredze personas datu aizsardzībā, 
darbā ar normatīvajiem aktiem vai informācijas tehnoloģiju 
jomā;

• spēja strādāt komandā, kā arī patstāvīgi organizēt savu 
darbu;

• priekšroka personas datu aizsardzības speciālista 
apliecību ieguvušiem pretendentiem;

• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Alga pirms nodokļiem: no 750 EUR līdz 833 EUR.

Pieteikumus un CV iesūtīt/ iesniegt līdz 2019. gada 2. 
septembrim (ieskaitot) uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.
lv, vai 
iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a 
(1.stāvs 2.kabinets), Jēkabpilī (Reģ.Nr.90009116789).
Kontaktinformācija – 
Priekšsēdētājs (tālrunis 65220732, 29204384).

Informējam, ka visa saņemtā informācija un personas dati tiks 
izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc konkursa 
noslēguma tiks iznīcināti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada Sēlijas pras-
mju muzejā uz muzeja vadītājas 
Endijas Urbānes prombūtnes lai-
ku no 2019. gada 24. jūlija darbā 
pieņemta vadītājas vietas izpil-
dītāja Eva Strika, tel. 25465787. e-
pasts: muzejs@jekabpilsnovads.
lv . Tāpat muzejā pieņemts darbā 

arī tehniskais strādnieks – Astra 
Tomāne.

Muzeja darba laiks: trešdienās, 
ceturtdienās, piektdienās un sest-
dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. 
Beidzoties vasaras sezonai, sākot 
ar septembra mēnesi Sēlijas pras-
mju muzeja darba laiks ir: pirm-
dienās, ceturtdienās, piektdienās 
un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 
17.00. Citos laikos pēc pieteikuma. 
Izmaiņām darba laikā aicinām se-
kot Jēkabpils novada mājaslapā: 
http://jekabpilsnovads.lv/?page_
id=7356 . Muzeja apskate ir bez 
maksas. Gida pakalpojumi: grupai 
līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot): EUR 
8,- (1 stunda), grupai virs 10 cilvē-
kiem: EUR 12,- (1 stunda).

Apmeklētāju ievērībai: Sēlijas 
prasmju muzejs 30.08. un 31.08. 
būs slēgts.

  Jēkabpils novada 

pašvaldība

Sēlijas prasmju muzejā 
jauni darbinieki

Darba attiecības ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centru ir pārtraukusi ilggadējā Jēkabpils novada lauku attīstības 
konsultante Ina Sēle. Ir noslēdzies konkurss uz šo amata vietu, un 
septembrī būs zināms jaunais novada konsultants.

Jēkabpils novada pašvaldība

Novadā būs cits lauku attīstības 
konsultants

Ar 5. augustu darbu uzsācis 
Dignājas pagasta feldšerpunkts. 
Adrese: “Kamenes”, Vandāni, 
Dignājas pagasts, Jēkabpils no-
vads, telefons: 29714170. Feldše-
ris: Jeļena Jeršeslavceva. Dignā-
jas feldšerpunkta pieņemšanas 
laiks: pirmdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 10.00 – 17.00

Medicīniskās konsultācijas 
iedzīvotājiem, kuriem nepiecie-
šams medicīnisks padoms vien-
kāršu saslimšanu gadījumā, var 
saņemt zvanot uz ģimenes ārstu 
konsultatīvo tel. nr. 66016001 
darba dienās no plkst. 17. 00 - 
8.00, bet brīvdienās un svētku 
dienās – visu diennakti.

Diennakts medicīnisko palī-
dzību sniedz:

Jēkabpils RS uzņemšanas no-
daļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. 
Tel. nr. 65237816;

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 
112, 03;

Ir pieejams dežūrārsts Jē-
kabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 
65237816, bērniem un pieau-
gušajiem sestdienās no 9.00 – 
18.00.

Iespējams arī zvanīt uz ģime-
nes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Darbu uzsācis feldšerpunkts 
Dignājas pagastā



2019. gada 28. augusts 3NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

No 24. jūlija līdz 3. augustam 
Zasā ilga nepārtraukts mākslas un 
kopienas pasākumu maratons ar 
Lietuvas partneru un viesu pieda-
līšanos.

24. jūlijā viss iesākās ar Jēkab-
pils novada pašvaldības atbalstītā 
un biedrības “Sēļu pūrs” īstenotā 
projekta “Dzīvā kopienā – dzīva 
ainava” lekcijām par kopienas at-
dzīvināšanu (D.Alužāne) un to, ko 
cilvēkos un sabiedrībā zīmē zīmes 
(I.Jātniece). Tajā pašā dienā bija 
darāms vēl viens svarīgs darbs – 
jāizgatavo dekorācijas koncertam, 
kas notika 27. jūlijā. Savukārt – 
mazajiem pasākuma apmeklētā-
jiem Anīkšču Eņģeļu muzejs (Lie-
tuva), kas todien iekārtoja izstādi 
“Zem eņģeļa spārna”, vadīja eņģe-
ļu izgatavošanas darbnīcu.

Pilnīgi spontāni un iepriekš 
neparedzēti saradās arī dažādas 
mantiņas vietēja mēroga krāmu 
tirdziņam, tā ka “dienas piedāvā-
jums” izvērtās visai bagātīgs un 
visām gaumēm piemērots.

Ļoti priecēja pasākuma apmek-
lētība, lielais jauniešu un novada 
jauno speciālistu skaits, kā arī ģi-

menes ar bērniem. Lekciju laikā 
labāk iepazinām jauniešu lietu 
speciālistu Jāni Ozolu, paldies vi-
ņam, ka tik brīvi piedalījās ar savu 
viedokli un pieredzi, kā arī nākot-
nes vīziju!

  27. jūlijs, savukārt, bija pilnī-
ga brīnumu diena. Pusdienlaikā 
Zasas dzirnavās atklājām tradi-
cionālo vasaras Latvijas – Lietu-
vas mākslinieku plenēru, kuram 
šogad bija ļoti īpašs uzdevums. 
Pēc tam devāmies uz Rūmi, kur 
tika atklāta Anīkšču Eņģeļu mu-
zeja izstāde “Zem eņģeļa spārna” 
(izstāde apskatāma Rūmē līdz ok-
tobrim). Eņģeļi gleznās, uz zīda, 
no keramikas, koka un fi lca, lupatu 
lellēs… mākslinieku izpausmes un 
skatījums tiešām bagātīgs!

 Trešais tās dienas pasākums – 
leļļu teātra “ČIZ” izrāde “Šarla Pero 
pasakas lieliem un maziem” “Bēr-
zzemnieku” māju terasē. Šī izrāde 
un leļļu izgatavošanas darbnīca, 
kas notika pēc izrādes, arī tika īs-
tenota projekta “Dzīvā kopienā – 
dzīva ainava” ietvaros. Leļļu teātris 
“ČIZ”, kas darbojas nelielā Lietuvas 
ciematā – Bajoros, ir labs piemērs, 

kā vietējo iedzīvotāju 
iniciatīvas rezultātā var 

radīt pilnīgi unikālu, neatkārto-
jamu vietējās kopienas “odziņu”. 
Bajoru stalto sievu dabas dotie 
talanti un neapvaldāmais tempe-
raments izveidojuši apbrīnas vēr-
tu skatījumu uz leļļu teātri. Pašu 
izgatavotās lelles, atraktīvais snie-
gums, neviltotais prieks par to, ko 
dari – tas viss ugunīgā kokteilī, kas 
apbur ikvienu skatītāju!

 Taču – dienas lielākais brīnums 
vēl bija priekšā. Divas dienas Zasā 
ar radošo nometni ciemojās Lat-
vijas Mākslas akadēmijas jauktais 
koris “Senais kalns”, kas pateicībā 
Zasai par laipno nometnes uz-
ņemšanu, bija piekrituši sniegt 
koncertu Zasas baznīcā. Koncert-
programma ļoti netradicionāla 
– āfrikāņu mūzika. Šo koncertu 
gaidot, 24.jūlijā Rūmē visi kopā 
gleznojām “freskas”, ar kurām baz-
nīcu izdekorēt atbilstoši koncerta 
noskaņām. Freskas bija lieliskas! 
Arī diena – karsta, tveicīga, un 
nakts solījās būt tropiska. Vietējie 
fl oristi baznīcu izpušķoja ar zie-
diem un zaļumu vainagiem, jāat-
zīst, ka izskatījās lieliski, svinīgi un 
– ļoti, ļoti īpaši.

Pulksten deviņos vakarā, kad 
saule jau sāka grimt aiz lielajiem 
parka kokiem un baznīcas pa-
galms kļuva ēnains, klausītāji 
satraukti gaidīja kora mākslinie-
kus. Un te jau viņi nāca – ar īpašo 
sveiciena dziesmu. Lieliskā publi-
ka, koris “Senais kalns” caur mani 
sūta jums sveicienus un paldies! 
Tādu klausītāju atsaucību un teju 
taustāmu līdzi dzīvošanu koristi 
un kora vadītāji neesot izjutuši 
ļoti sen. Un bija jau arī! Cik bieži 
tā ir, ka baznīcā ir karsti? Praktiski 
– nekad. Bet šoreiz bija gan. Ener-
ģija sprēgāja uz visām pusēm, tika 
pieprasītas “piedevas”, kuras koris 
arī neliedza, pretēji diriģenta prin-
cipam, ka uz “Bis” nekad papildus 
neko nevajag dot.

Tas patiešām bija skaisti – gan 
vizuāli, gan emocionāli.

 Visu nedēļu no 27. jūlija līdz 3. 
augustam vairāk kā 10 mākslinieki 
no Latvijas un Lietuvas strādāja 
pie sava īpašā kopīgā mākslas 
darba – Zasas dzirnavu slēģu ap-
gleznošanas pēc vietējo leģendu 
un patieso stāstu motīviem. No 
ikvienam zināmiem mūsu māks-
liniekiem plenērā piedalījās Santa 
Nagle no Rubenes pagasta, Sar-

Vēlās vasaras Lielais mākslas piedzīvojums Zasā
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mīte Gailīte, kas dzimusi un uz-
augusi Slatē, kā arī mūsu mākslas 
skolas pedagoģes Anda un Ieva 
Svarānes. Arī es pati centos ievilkt 
savu krāsas strīpu slēģos, kas attē-
lo stāstu par barona vešerieni. No 
tālākiem Latvijas māksliniekiem 
laipni atsaucās Gundega Muzi-
kante, kura ir, nebaidīšos šī vārda 
– labākais mūsdienu ilustrators 
Latvijā. Gundegas devums ir re-
dzams arī Raiņa bērnu dzejas krā-
jumā “Satikšanās sabiedrībā”, kuru 
biedrība “Sēļu pūrs” izdeva Raiņa 
jubilejas gadā ar Zemgales Kultū-
ras programmas atbalstu.

Lietuvu pārstāvēja ilggadējais 
Zasas plenēru dalībnieks un Ro-
kišķu mākslinieku kopas “RODA” 
vadītājs Arūns Augutis, kā arī citi 
šīs radošās kopas mākslinieki – Si-
gita un Emīlija Klemkaites, Asta un 
Ligitas Keraiši, Aura un Sigits Daš-
čori. Ideja par slēģu apgleznošanu 
aizgūta ar šādas tradīcijas ieviesē-
ja Rokišķos – Arūna Auguša laipnu 
atļauju.

  Nemanot pienāca 3. augusts, 
un šī diena Zasā noritēja zem star-
preģionu sadarbības projekta “Sē-
lijas salas” zīmes.

Projekts “Sēlijas salas” tiek īs-
tenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā 19.3. “Starpteri-
toriālā un starpvalstu sadarbība“, 
projekta vadošais partneris ir bied-
rība Lauku partnerība „Sēlija”, bet 
projekta partneri – Aizkraukles 
rajona partnerība un Daugavpils 

un Ilūkstes partnerība “Kaimiņi”. 
Projekta darbības norisinās maza-
jās lauku apdzīvotajās vietās visā 
Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās” 
: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, 
Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, 
Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, 
Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā 
– Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – 
Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas nova-
dā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelga-
vas novadā – Staburagā, Secē.

Šovasar ikviena “sala” atklāj 
savus jaunizveidotos tūrisma 
produktus, tai skaitā arī Zasa, kas 
projekta gaitā ieguva Mākslinieku 
salas nosaukumu.

 Kad Zasa izstrādāja savu tūris-
ma produktu kā viena no Sēlijas 
salām, bija ļoti grūti izvēlēties, ko 
tieši likt šī produkta pamatakmenī. 
Bet, laikam jau esam trāpījuši des-
mitniekā, un tas bija labi redzams 
3.augustā, pasākumā “Acis veras, 
atveras”, kad Zasā visas dienas 
garumā un parka plašumā mūsu 
viesi tikās ar māksliniekiem, kuri 
uz dzirnavu logu slēģiem attēloja 
vietējās leģendas, dzirnavu logus 
pārvēršot brīvdabas galerijā ar pa-
matīgu pievienoto vērtību.

Zasas – Mākslinieku salas ap-
rakstā minēts, ka šeit bieži rodas sa-
jūta, ka tepat aiz ievu pudura glez-
no Klods Monē. Un 3. augustā tā 
nebija tikai sajūta, tā bija realitāte.

Viesi mazos pulciņos tērzēja 
ar māksliniekiem, kas ar saviem 
darbiem bija izvietojušies pie 
tiem Zasas objektiem, ar kuriem 

saistītas vietējās leģendas. Nudien 
nebija svarīgi, kādā valodā notika 
sarunas – vācu, angļu, franču, krie-
vu, latviešu vai lietuviešu, jo māks-
lai ir viena valoda – tēlainība, un to 
saprot ikviens. Īpaši, ja no visām 
pusēm apņem skaistā parka aina-
viskā burvība.

Vakarpusē visas leģendas atnā-
ca uz amatniecības centru “Rūme” 
kopīgā vernisāžā. Lieliska izstāde 
no mākslas skolas bērnu miniatū-
rām “Zasas leģendas”, kas nebūt 
neatpalika no pieaugušo māksli-
nieku darbiem, bija izvietota klēti-
ņas lievenī. Bija ieradušies arī paši 
jaunie mākslinieki, lai iepazītos ar 
saviem pieredzējušajiem “konku-
rentiem”.

Tāpat, lai iepazīstinātu ar sa-
viem pakalpojumiem un paši ar 
sevi, vakarā pievienojās visi mūsu 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji – 
dzirnavnieks Hārdijs, “Nyx & Iris” 
īpašniece Anna, Sēlijas prasmju 
muzeja vadītāja Eva un lieliskais 
gids un novadpētniece Sarmīte. 
Vienkāršos, sirsnīgos stāstos, bau-
dot vietējo kulināru sagatavotos 
gardumus un, klausoties maigi 
dūdojošās saksofona melodijās, 
kopīgi izgaršojām skaisto, vieno-
jošo vakaru.

Nudien, nav iespējams un, nav 
arī nepieciešams izstāstīt visu, kas 
todien mūs darīja priecīgus kā mā-
jiniekus, bet Zasas apmeklētājus – 
kā viesus.

  Šobrīd, kad rakstu šo stāstu 
par teju divām nedēļām, kas bija 

piesātinātas pozitīvām emocijām, 
labiem, skaistiem darbiem un mil-
zīgu gandarījumu par padarīto, aiz 
loga, tikko nopļautajā kviešu lau-
kā, jau klaigā dzērves. Raža ir no-
vākta, gada cikls tuvojas klusajam 
periodam. Reizē mazliet skumji, 
mazliet nogurums, bet visvairāk 
– cerība, ka rudenī un ziemā radī-
sies jaunas domas, idejas nākamai 
vasarai, kuras īstenot, tāpat kā šo-
gad, palīdzēsiet jūs- zasieši un kai-
miņu pagastu iedzīvotāji, draugi 
un atbalstītāji.

  Šogad paldies par visa veida 
atbalstu saku – Lazdiņu, Ošānu, 
Rāviņu un Ratnieku ģimenēm, Za-
sas baznīcas draudzes “fl oristēm”, 
Annai Kalnājai ar ģimeni, Hārdi-
jam Kortmanam un Zasas dzirna-
vām, lieliskajai Rūmes amatnieku 
komandai, māksliniekiem, māks-
las skolas audzēkņiem un viņu 
ģimenēm, Lietuvas draugiem un 
partneriem, korim “Senais kalns” 
un personīgi Anitai Seļickai!

Tāpat – liels paldies ikvienam, 
kas apmeklēja šos pasākumus, 
pateica labu vārdu, pasmaidīja 
vai notrauca aizkustinājuma asa-
ru, aicināja šovasar uz Zasu savus 
draugus un radus. Patiešām ceru, 
ka šī kopības sajūta, kas virmoja 
gaisā visu Lielā mākslas piedzīvo-
juma pasākumu laikā, jums darīja 
vieglāku, košāku un patīkamāku 
ikdienu!

Amatniecības centra Rūme 

koordinatore

Daina Alužāne

Jau trešo gadu Jēkabpils novada pašvaldībā 
norisinās veselību veicinošas nometnes projek-
ta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses pieejamības uzlabošana 
Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros. Šogad 
nometnē piedalījās 20 novada bērni vecumā 
no 8 – 12 gadiem, un nometnes bāzes vieta, kā 
ierasts, bija Bērzgala pamatskola Leimaņu pa-
gastā.

Nometnes organizatore, biedrības “Izaicini 
sevi” pārstāve Laura stāsta: “Šī gada jūlijā atkal 
satikāmies ar foršajiem un atraktīvajiem Jēkab-
pils novada bērniem vasaras nometnē. Kopā 

skrējām, lēcām, spēlējām spēles, izbaudījām 
karsto laiku ar ūdens cīņām un atrakcijām uz 
ūdens, kā arī iepazinām skaistos un pārsteidzo-
šos Līvānus, dodoties pārgājienā - ekskursijā uz 
Līvānu amatniecības centru, lai klātienē redzētu, 
kā top stikla darbi stikla pūtēju darbnīcā, kā arī 
bijām ciemos audēju studijā "Dubna", kur bija 
iespējams apskatīties, kā top audēju darbi. Liels 
piedzīvojums ekskursijā uz Līvāniem bija pārcel-
šanās pāri Daugavai ar prāmi, kas ekskursiju pa-
darīja vēl interesantāku. Nometnē mācījāmies 
par veselīga uztura un fi zisko aktivitāšu nozīmī-
gumu, kā arī apguvām citas vērtīgas prasmes.

Liels paldies visiem nometnes dalībniekiem, 
par to, ka esat kopā ar mums vasaras nometnēs, 
tiekamies nākamvasar!”

Projekta vadītāja

Baiba Čākure

Veselību veicinoša nometne Leimaņos
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Kopš 2017. gada Jēkabpils no-
vadā Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/015 
“Veselības veicināšanas un slimī-
bu profi lakses pieejamības uzla-
bošana Jēkabpils novada pašval-
dībā” ietvaros norisinās dažādi 
pasākumi iedzīvotāju veselības 
veicināšanai un slimību profi lak-
sei, kuros piedalījušies jau vairāk 
kā 890 dalībnieki. Projekta ietva-
ros norisinās dažādas izglītojošas 
lekcijas un konsultācijas bērniem 
un pieaugušajiem par tādām 
tēmām kā: sirds un asinsvadu 
profi lakse, onkoloģijas profi -
lakse, lekcijas par psiholoģisko 
veselību un demenci, par vese-

līgu uzturu, kā arī par 
reproduktīvo veselību 

un atkarīgo vielu negatīvo ietek-
mi. Par vienu no veiksmīgāka-
jiem pasākumiem, kas norisinās 
skolās, ir jāpiemin olimpiādes, 
kas tiek organizētas par veselīgu 
uzturu, kā arī sirds un asinsvadu 
profi laksi. Skolēni pēc lekcijas 
piedalās olimpiādē, kur sacenšas 
komandās un interaktīvā veidā 
liek lietā jauniegūtās vai atkārto-
tās zināšanas. Visās mūsu novada 
skolās tiek nodrošinātas peldēt-
apmācības nodarbības dažādās 
vecuma grupās, kur labākie pel-
dētāji jau sevi pierādījuši pieda-
loties peldēšanas sacensībās. Arī 
šajā mācību gadā bērni turpinās 

pilnveidot vai apgūt peldēša-
nas prasmes, lai stiprinātu savu 
imunitāti un uzlabotu fi zisko 
izturību. Norisinājušās 3 bērnu 
dienas nometnes, kur dalībnieki 
5 dienu garumā apgūst veselību 
veicinošas prasmes un zināšanas, 
kā arī katru gadu piedalās orien-
tēšanās pasākumos, pārgājienos 
un brauc ekskursijās. Pieauguša-
jiem tiek organizētas apmācības 
veselīga uztura pagatavošanā, 
un ir iespēja piedalīties dažādos 
sporta pasākumos - apgūstot 
nūjošanas pamatprasmes, iemā-

coties āra trenažieru pareizu 
pielietošanu, kā arī pareizu 
iesildīšanos un atsildīšanos 
fi zioterapeita vadībā. Slimību 
profi lakses pasākumos iedzī-
votājiem ir pieejami ekspres-
testi sava hemoglobīna, ho-
lesterīna, asinsspiediena un 
glikozes līmeņa noteikšanai, 
kā arī mediķa konsultācijām 

par iegūtajiem rezultātiem un 
tālākajām rekomendācijām. Vie-
nas no apmeklētākajām nodarbī-
bām pieaugušo vidū ir veselības 
vingrošana ūdenī Jēkabpils un 
Ilūkstes peldbaseinos. Nodarbī-
bas norisinās treneru vadībā, un 
pēc baseina ir pieejamas pirtis. 
Veselības vingrošana ūdenī nori-
sināsies arī oktobra un novembra 
mēnešos, tāpēc aicinām iedzīvo-
tājus arī turpmāk būt aktīviem un 
sekot līdzi aktuālajai informācijai.

 Projekta vadītāja

Baiba Čākure

Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi novadā

Eiropas Kultūras mantojuma 
dienās šogad aicina iepazīties 
ar Restaurācijas nozares sa-
sniegumiem. Jēkabpils novadā 
Rubeņu Sv. Pētera un Pāvila 
Romas katoļu baznīcā audzēk-
ņi un vecāki var iepazīties ar 
restaurētajām gleznām "Sv. 
Jans Nepomuks" un "Sv.Pēte-
ris". 

Glezna „Sv. Jans Nepomuks’’
Gleznota 19. gs. pirmajā 

pusē. Svētā figūra tēlota līdz 
ceļiem, puspagriezienā pret 
skatītāju un aizņem gandrīz 
visu gleznas laukumu. Fonā 
tumšas debesis ar mākoņiem, 
gleznas lejasdaļā ieskicēta ai-
nava ar zemu horizontu. Pirms 
3 – 4 gadiem atrastā baznīcas 
bēniņos ļoti sliktā stāvoklī. 
2016. gadā restaurēta Latvijas 
Mākslas akadēmijas restaurāci-
jas darbnīcās.

Glezna „Svētais Pēteris”
Glezna „Svētais Pēteris” 

darināta 19.gs., autors nav 
zināms. Raksturīgs 19.gs. sā-
kuma sakrālās glezniecības 
paraugs, profesionāla māksli-
nieka darbs. Glezna nozīmīga 

kā reģionam raksturīgs sakrā-
lās mākslas darbs. Tā izceļas ar 
izvērstu ikonogrāfisko risinā-
jumu un labi iekļaujas novada 
daudzveidīgajā konfesionālās 
piederības kontekstā, pārstā-
vot 19. gs. pirmās puses katoļu 
baznīcu iekārtojuma tradīcijas.

Šīs gleznas ir kvalitatīvi res-
taurēts raksturīgs klasicisma 
glezniecības vietējās interpre-
tācijas paraugs, kas restaurēts, 
iesaistot studentus.

15. septembrī gleznu ap-
skate no plkst. 11.00 līdz 14.00 
(Draudzes vecākais Ilmārs 
Zemļickis, tel. 26616707).

Elvīra Mantrova,

Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvaldes 

Zemgales reģionālās 

nodaļas vadītāja

Eiropas Kultūras mantojuma dienas 2019 Vien gaišas mīlestības vārdā, 
Mazs cilvēciņš no 
nebūtības izkāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlija mēnesī sastādīti:

1 laulību reģistrs (nav 
mūsu novada iedzīvotāji)

6 dzimšanas reģistri: 
3 puiši un 3 meitenes, 
no tiem novadā 
deklarētie – 
5 jaundzimušie.
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25. j ūlija domes sēde:
LĒMUMS  Nr.190: Par saistošo noteikumu Nr.6/2019 precizēšanu

Precizēt Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2019 
“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušajam bērnam”.

LĒMUMS Nr.191: Par saistošo noteikumu Nr.7/201 9 apstiprinā-

šanu

Apstiprināt saistošos noteiku mus Nr.7/2019 “Par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada 
pašvaldībā”.

LĒMUMS Nr.192: Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.147” 

Ābeļu pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu “D/s Veselība Nr.147”, Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 
005 0200. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 925,57 EUR un 
uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu.

LĒMUMS Nr.193: Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā atsavi-

nāšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums D/s “Veselība Nr.51” Ābeļu pagastā 
ar kadastra Nr. 5648 005 0116 ar kopējo platību 0,06 ha piekrīt Jēkabpils 
novada pašvaldībai. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0601 – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve. Rīkojot izsoli, nekustamo īpašumu 
nodot atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.194: Par nekustamo īpašumu Dunavas pagastā, at-

savināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums “Mieriņi” Dunavas pagastā ar ka-
dastra Nr. 5654 008 0134, kas s astāv no vienas zemes vienības ar kopējo 
platību 2,1  ha, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras g alvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Rīkojot izsoli, nekustamo īpašumu nodot 
atsavināšanai.

LĒMUMS Nr.195: Par nekustamā īpašuma “Žubītes”, Rubenes 

pagastā, Jēkabpils novadā, ½ domājamās daļas atsavināšanu

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Žubītes” Rubenes pagastā, kadas-
tra Nr.5682 008 0490, kas sas tāv no zemes gabala 0,1547 ha platībā, ar 
apzīmējumu kadastrā 5682 008 0490, un būves, ar apzīmējumu kadas-
trā 56 82 008 0381 001, nosacīto cenu 5300,00 EUR. Atsavināt Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošo 1/2 nekustamā īpašuma par nosacīto 
cenu 2650,00 EUR.

LĒMUMS Nr.196: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības

Nodot I.Ļ. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Sila iela 4 
piesaistītā zemesgabala (kadastra Nr.5698 001 0293) dzīvoklim Nr.3 
(telpu grupas kadastra apzīmējums 5698 001 0293 001  003) piekrītošās 
483/5644 domājamās daļas no ēkai piesaistītā  zemes gabala un noslēgt 
vienošanos.

LĒMUMS Nr.197: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības

Nodot A.M. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Zaļā iela 
3 piesaistītā zemesgabala (kadastra Nr.5698 001 0284) dzīvoklim Nr.3 
(telpu grupas kadastra apzīmējums 5698 001 0284 001 003) piekrītošās 
470/3535 domājamās  daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala un noslēgt 
vienošanos.

LĒMU MS Nr.198: Par īres tiesību piešķiršanu 
Piešķirt īres tiesības I.L.K. uz dzīvokli “Liepas 11”-1, Liepās, Zasas pa-

gastā (dzīvokļa kopējā platība 43,30 m2), uz vienu gadu kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. I.L.K. viena mēneša laikā no lēmuma sa-
ņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

LĒMUMS Nr.199: Par meža cirsmu 6 nogabalu nekustamajā īpa-

š umā “Jauntīreļi” Rubenes pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, atsavinot vienā izsoles pa-
ketē meža cirsmu 6 nogabalus nekustamajā īpašumā “Jauntīreļi”, Rube-
nes pagastā, Jēkabpils novadā, zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā 
5682 011  0220. Izcērtamās platības: 0,37 ha, 0,27 ha, 0,75 ha, 0,24 h a, 0,92 

ha un 1,73 ha. Noteikt meža cirsmu 6 nogabalu atsavināšanas sākum-
cenu (nosacīto cenu) 24000,00 EU R un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.200: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar 

murdu 
Atļaut E.B. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu at-

vērums nav lielāks par 30 metriem Daugavā, Ābeļu pagasta teritorijā 
pašpatēriņa zvejai viena gada periodā un noteikt gada zvejas tiesību 
nomu 14,23 EUR.

LĒMUMS Nr.201: Par zemes nomu

Iznomāt līdz 2029.gada 31.jūlijam SIA “Duets L un J” zemes nogabalu 
0,1 ha platībā nekustamajā īpašumā “Daugavas krastā  pie Bērzonēm” 
ar kadastra Nr. 5654 004 0142, kas  nepieciešams ikdienas pakalpojumu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem, kas izmanto pārceltuvi pār Daugavu, un 
pārceltuves remonta veikšanai. Ievērojot pakalpojumu sabiedrisko no-
zīmi, atbrīvot SIA “Duets L un J” no zemes nomas maksas par iznomāto 
zemes nogabalu.

LĒ MUMS Nr.20 2: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Veckrūmi-
ņi” Dunavas pagastā zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.5654 
001 0294 sadalīšanai saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5654 
001 0527) 1,31 ha atstājams nosaukums un adrese “Veckrūmiņi”, zemes 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Atdalīt  no nekustamā īpašuma “Veckrūmiņi” projek-
tēt o zemes vienību Nr.2 (5654 001 0528) 13,30 ha, piešķirot nosaukumu 
“Viduskrūmiņi”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalīt no 
nekustamā īpašuma “Veckrūmiņi” projektēto zemes vienību Nr.3 (5654 
001 0529) 7,01 ha, piešķirot nosaukumu “Upeskrūmiņi”, nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību platība un apgrūtinājumu 
platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

LĒMUMS Nr.203: Par bezmaksas ēdināšanas pakalpojuma no-

drošināšanu skolēniem, kuri mācās Jēkabpils novada izglītības 

iestādēs

Piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Jēkabpils novada izglī-
tības iestādēs no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. maijam 
apstiprināto izcenojumu apjomā:

1.1. brokastis, pusdienas un launagu pirmsskolas grupu audzēkņiem, 
kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes;

1.2. pusdienas 5.-12. klašu skolēniem, kuri apmeklē Jēkabpils novada 
izglītības iestādes;

1.3. brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas Zasas vidusskolas 
pirmsskolas grupu audzēkņiem, 1.-12. klašu skolēniem, kuri izmanto Za-
sas vidusskolas  internāta pakalpojumus; 

1.4. pabalsts ēdināšanai citos gadījumos tiek nodrošināts atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem Nr.1 3 /2014 “Par materiālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā”. 

LĒMUMS Nr.204: Par Ābeļu pamatskolas struktūrvienības izvei-

došanu

Izveidot Ābeļu pamatskolas struktūrvienību – pirmsskola, kuras vis-
pārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta ir adresēs: 
“Ābeļu pamatskola”, Ābeļos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā un Aldau-
nes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ar 2019. gada 1. 
septembri. Izdarīt grozījumus Ābeļu pamatskolas nolikumā.

LĒMUMS Nr.205: Par fi nansējumu telpu aprīkojumam Ābeļu pa-

matskolas struktūrvienībā – pirmsskola

Piešķirt 6000 EUR pirmskolas izglītības iestādes telpu aprīkošanai 
Aldaunes ielā 13, Brodos. 

LĒMUMS Nr.206: Par amata vienību skaitu un amata likmi Ābeļu 

pamatskolas struktūrvienībā – pirmsskola

Apstiprināt Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestād ē adresē 
Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā līdz piecu gadu vecuma bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu amata vienību skaitu un mēneša dar-
ba algas likmi sekojoši: Pirmsskolas izglītības skolotājs Ābeļu pamatsko-

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
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lā (profesijas kods 2342 01, amata likmju skaits – 2, algas likme par pilnu 
slodzi – EUR 710 )

LĒMUMS Nr.207: Par Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu ro-

taļu un attīstības centru

L ikvidēt Jēkabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības 
centru ar 2019. gada  30. septembri. Uzdot Ābeļu pagasta pārvaldes 
vadītājam līdz 2019. gada 18. augustam brīdināt Ābeļu pagasta Bērnu 
rotaļu un a ttīstības centra vadītāju par amata vietas likvidāciju. Uzdot 
Izpilddirektoram nodrošināt Ā beļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības 
centra kustamās mantas nodošanu Ābeļu pamatskolai.

LĒMUMS Nr.208: Par fi nansējuma piešķiršanu dokumentālās 

fi lmas “Ceļā uz Sēliju” veidošanai

Piešķirt 2262,86 EUR dokumentālās audiovizuālās fi lmas “Ceļā uz Sē-
liju” izveidošanas un demonstrēšanas izdevumu apmaksai. Finansēju-
mu izmaksāt Ilūkstes novada pašvaldībai atbilstoši 2019. gada 9. jūlijā 
parakstītā sadarbības līguma Nr.2019/15.4/ 462 nosacījumiem.

LĒMUMS Nr.209: Par maksas pakalpojumu cenrāža apstip rinā-

šanu Zasas vidusskolas dienesta viesnīcā Lauku ielā 1-10, Zasā, 

Zasas pagastā

Apstiprināt Zasas vidusskolas dienesta viesnīcas Lauku ielā 1-10 Zasā 
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu un papildināt Zasas vidus-
skolas sniegto pakalpojumu sarakstu un to cenrādi, apstiprināts ar 2019. 
gada 28. februāra Jēkabpils novada domes lēmumu Nr.63 (protokols 
Nr.5, 29.punkts), ar 6. punktu sekojošā redakcijā: 

Nr.p.

k.

Pakalpojuma 

veids
Mērvienība

Cena 

bez 

PVN 

(euro)

PVN 

12 % 

(euro)

Cena 

ar PVN 

(euro)

6. Dienesta viesnīcas pakalpojumi Lauku ielā 1-10, Zasā, Zasas 

pagastā

6.1. pakalpojumi darbiniekiem

6.1.1.

numura Nr.1 (16,1 
m2 un koplietoša-
nas telpu domāja-
mā daļa 9,9 m2) īre 
vienai personai

mēnesis apkures 
sezonas laikā 54,41 6,53 60,94

mēnesis ārpus 
apkures sezonas 19,39 2,33 21,72

6.1.2.

numura Nr.2 (10,1 
m2 un koplietoša-
nas telpu domāja-
mā daļa 6,2 m2) īre 
vienai personai

mēnesis apkures 
sezonas laikā 39,05 4,69 43,74

mēnesis ārpus 
apkures sezonas 16,97 2,04 19,01

6.1.3.

numura Nr.3 (8,7 
m2 un koplietoša-
nas telpu domāja-
mā daļa 5,4 m2) īre 
vienai personai

mēnesis apkures 
sezonas laikā 35,43 4,25 39,68

mēnesis ārpus 
apkures sezonas 16,40 1,97 18,37

6.2. pakalpojumi citām personām

6.2.1.
gultasvieta (bez 
gultas veļas 
nodrošinājuma)

diennakts apkures 
sezonas laikā 7,30 0,88 8,18

diennakts ārpus 
apkures sezonas 4,75 0,57 5,32

6.2.2.
gultasvieta (ar 
gultas veļas 
nodrošinājumu)

diennakts apkures 
sezonas laikā 8,55 1,03 9,58

diennakts ārpus 
apkures sezonas 6,00 0,72 6,72

Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri.
LĒMUMS Nr.210: Par debito ru parādu norakstīšanu Ābeļu pa-

gasta pārvaldē

Atļaut novad a pašvaldības centralizētās grāmatvedības uzskai-
tē izslēgt no bilances debitoru prasības pret Ludmilu Gorjačevu par 
īri 757,84 EUR un komunālo maksājumu parādiem 2887,09 EUR, kopā 
3644,93 EUR, samazinot izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) 
debitoru parādiem par 2915,94 EUR un 728,99 EUR uzskaitot pārējos 
izdevumos. Vienlaicīgi izslēgt no zembilances aprēķināto soda naudu 
105,24 EUR.

LĒMUMS Nr.211: Par nekustamā īpašuma atjaunošanu pamat-

līdzekļu  sastāvā

Novada centralizētās grāmatvedības uzskaitē atjaunot  ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā atsavināšanai nodotus Jēkabpils novada pašvaldī-
bai piederošos nekustamos īpašumus “Daugavkrasts” Ābeļu pagastā, 

kadastra Nr.5648 005 0322, kas sastāv no zemes gabala 0,146 ha platībā 
ar apzīmējumu kadastrā 5648 005 0322 ar uzskaites vērtību 1454,17 EUR 
un “Radžusalas” Ābeļu pagastā, kadastra Nr.5648 001 0079, kas sastāv 
no zemes gabala 2,58 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5648 001 0133 
ar uzskaites vērtību 752,30 EUR. Noteikt, ka šie īpašumi izmantojami 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

LĒMUMS Nr.212: Par fi nansējumu darba samaksai un valsts so-

ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogu amatiem 

pielīdzināmajiem amatiem izglītības iestādēs

Apstiprināt pedagogu amatiem pielīdzināmā amata ar algas likmi 
apmaksai no pašvaldības budžeta Zasas vidusskolā no 2019. gada 1. 
septembra: Sociālais pedagogs Zasas vidusskolā (profesijas kods 2359 
01, amata likmju skaits – 0,8 ; algas likme par pilnu slodzi – EUR 710 )

LĒMUMS Nr.213: Par grozījumu Jēkabpils novada bāriņtiesas 

nolikumā apstiprināšanu

Izdarīt grozījumus ar 2015. gada 27. augusta Jēkabpils novada domes 
lēmumu Nr.208 “Par Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprinā-
šanu” apstiprinātajā Jēkabpils bāriņtiesas nolikumā. Grozījumi stājas 
spēkā ar 2019. gada 1. oktobri. 

LĒMUMS Nr.214: Par grozījumiem 2018. gada 29. novembra Jē-

kabpils novada domes lēmumā Nr.309

Ar 2019. gada 30. septembri likvidēt sekojošas amata vienības Jēkab-
pils novada bāriņtiesā:

N
r.

 p
.k

.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Profe-

sijas 

kods

Amata 

nosaukums
Slodze

Mēnešalgas 

maksimā-

lais apmērs

EUR par 

pilnu slodzi

1. 45. 
Bāriņtiesas

II

9 3412 06 Bāriņtiesas 
loceklis Dunavas 
pagastā

0,3 833

3412 06 Bāriņtiesas 
loceklis Kalna 
pagastā

0,3

3412 06 Bāriņtiesas 
loceklis Zasas 
pagastā

0,4

1. No 2019. gada 1. oktobra izveidot sekojošas amata vienības Jēkab-
pils novada bāriņtiesā:

N
r.

 p
.k

.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Profe-

sijas 

kods

Amata 

nosaukums
Slodze

Mēnešalgas 

maksimā-

lais apmērs

EUR par 

pilnu slodzi

1. 45. 
Bāriņtiesas

II

9 3412 06 Bāriņtiesas 
loceklis 
Dunavas, 
Kalna un Zasas 
pagastos

1 833

3. No 2019 .gada 1. septembra izveidot sekojošu amata vienību Ābeļu 
pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē adresē Aldaunes ielā 13, Bro-
dos, Ābeļu pagastā:

N
r.

 p
.k

.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Profe-

sijas 

kods

Amata 

nosaukums
Slodze

Mēnešalgas 

maksimā-

lais apmērs

EUR par 

pilnu slodzi

1. 13. 
Fiziskais un 
kvalifi cētais 

darbs I

1 5311 01 Aukle 1 430

LĒMUMS Nr.215: Par J ēkabpils novada bāriņtiesas vēlēšanām

Organiz ēt Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un četru lo-
cekļu amata vēlēšanas. Izsludināt pretendentu pieteikšanos līdz 2019. 
gada 16. augustam uz Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un 
4 bāriņtiesas locekļu amatiem. Izveidot pretendentu izvērtēšanas ko-
misiju, u zdot komisijai izvērtēt pretendentu atbilstību Bāriņtiesu likuma 
10., 11. panta prasībām un iesniegt priekšlikumus Jēkabpils novada bā-
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riņtiesas vēlēšanām Jēkabpils novada domei 
kārtējā sēdē 2019. gada 29. augustā.

LĒMUMS Nr.216: Par pašvaldības izpild-

direktora atbrīvošanu no amata 

Atbrīvot, Jāni Subatiņu no Jēkabpils no-
vada pašvaldības izpilddire ktora amata ar 
2019. gada 16. augustu (pēdējā darba diena). 
Atcelt Jēkabpils novada domes 2017. gada 16. 
jūnija lēmuma Nr.158 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām” 
1.2.punktu un 2017. gada 29. jūnija lēmuma 
Nr.168 “Par maksājumu limitu noteikšanu pa-
raksttiesīgajām personām” 2.punktu ar 2019. 
gada 16. augustu.

LĒMUMS Nr.217: Par izmaiņām Iepirku-

ma komisijas sastāvā

Atbrīvot, Jāni Subatiņu no Iepirkuma ko-
misijas locekļa pienāk umu pildīšanas ar 2019.
gada 16.augustu ( pēdējā darba diena).

LĒMUMS Nr.218: Par izmaiņām Apbalvo-

jumu piešķiršanas komisijas sastāvā

Atbrīvot, Jāni Subatiņu no Jēkabpils novada 
pašvaldības apbalv ojumu piešķiršanas komisi-
jas locekļa pienākumu pildīšanas  ar 2019.gada 
16.augustu (pēdējā darba diena).

LĒMUMS Nr.219: Par Jēkabpils novada 

domes 2016.gada 24.marta lēmuma Nr.71 

”Par Jēkabpils novada pašvaldības pār-

stāvniecību biedrības “Lauku partnerība 

“Sēlija ”” valdē”” atcelšanu

Atcelt Jēkabpils novada domes 2016.gada 
24.marta lēmumu Nr.71 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības pārstāvniecību biedrības “Lauku 
partnerība “Sēlija”” valdē” ar 2 019.gada 16.au-
gustu.

LĒMUMS Nr.220: Par Jēkabpils novada 

pašvaldības kapitālsabiedrību atbildīgo 

personu

Atcelt Jēkabpils novada domes 2017.gada 
29.jūnija lēmuma Nr.172 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības kapitāldaļu turētāj a pārstāvja ap-
stiprināšanu kapitālsabiedrībās” 6.punktu ar 
2019.gada 1 6.augustu.

LĒMUMS Nr.221: Par atļauju savienot 

amata pienākumu pildīšanu

Atļaut Baibai Čākurei savienot valsts amat-
personas amatu – Jēkabpils novada domes 
deputāta amatu ar sabiedrības ar ierobežo-
tu atbildību “Atrakcijas Sēlijā”, reģistrāc ijas 
Nr.45403053157, valdes priekšsēdētājas am a-
tu.

LĒMUMS Nr.222: Par administratīvā 

akta izdošanas termiņa pagarinājumu

Pagarināt administratīvā akta izdošanas ter-
miņu līdz 2020. gada 25. martam par sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību *** 2019. gada 26. 
marta iesniegumu. Lēmums stājas spēkā ar 
pieņemša nas brīdi.

5. augusta ārkārtas domes sēde:
LĒMUMS Nr .223: Par Jēkabpils nova-

da pašvaldības izpilddirektora iecelšanu 

amatā

Iecelt Jēkabpils novada pašvaldības izpild-
direktora amatā Guntu Dimitrijevu ar 2019. 
gada 28. augustu.

LĒMUMS Nr.224: Par Jēkabpils novada 

pašvaldības amatpersonu (izpilddirekto-

ra) paraksta tiesībām

Noteikt Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektorei Guntai Dimitrijevai ar 2019. gada 
28. augustu pirmā paraksta tiesības ar limita 
ierobežojumu līdz 1500 eiro viena maksājuma 
uzdevuma veikšanai Valsts kasē un komerc-
bankās, kurās novada pašvaldībai ir norēķinu 
konti.

Domes nomaiņas gadījumā izpilddirektorei 
Guntai Dimitrijevai pirmā paraksta tiesības ir 
bez limita ierobežojuma. 

LĒMUMS Nr.225: Par Zasas vidusskolas 

direktora atbrīvošanu no amata

1. Atbrīvot Olitu Spēku no Zasas vidusskolas 
direktores amata un izbeigt darba tiesiskās at-
tiecības 2019. gada 30. augustā (pēdējā darba 
diena), saskaņā ar Darba likuma 114.pantu.

2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektoram noslēgt vienošanos par darba 
tiesisko attiecību izbeigšanu ar Zasas vidus-
skolas direktori Olitu Spēku.

3. Lietvedības nodaļai nosūtīt Izglītības un 

zinātnes ministrijai domes lēmumu par Zasas 
vidusskolas direktores Olitas Spēkas atbrīvoša-
nu no amata, saskaņojuma saņemšanai.

4. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektoram organizēt Zasas vidusskolas 
dokumentācijas un materiālo vērtību pieņem-
šanu no Olitas Spēkas ar pieņemšanas-nodo-
šanas aktu līdz 2019. gada 30. augustam.

5. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektoram, pēc Izglītības un zinātnes 
ministrijas saskaņojuma saņemšanas, nodroši-
nāt Zasas vidusskolas direktores Olitas Spēkas 
darba samaksas galīgā aprēķina veikšanu uz 
2019. gada 30. augustu (pēdējā darba diena) 
un izmaksāt Olitai Spēkai pienākošās summas.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi.

LĒMUMS Nr.226: Par atklāta konkursa 

uz vakanto Zasas vidusskolas direktora 

amatu organizēšanu

Rīkot atklātu konkursu uz vakanto Zasas vi-
dusskolas direktora amatu un apstiprināt kon-
kursa nolikumu. Apstiprināt direktora amata 
pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: ko-
misijas priekšsēdētājs: Aivars Vanags; komisijas 
locekļi: izpilddirektora pienākumu izpildītājs, 
izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka; gal-
venā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda 
Muižniece; Zasas pagasta pārvaldes vadītājs 
Kristaps Tēts; deputāte Baiba Čākure; deputāts 
Gints Audzītis.

Uzdot Lietvedības nodaļai organizēt atklāta 
konkursa uz vakanto Zasas vidusskolas direk-
tora amata vietu no 2019. gada 6. augusta līdz 
2019. gada 26. augustam pieteikšanās izsludi-
nāšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi. 

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

Izrakstu no domes sēdes protokola 

veica K.Sēlis

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2019
Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes  

27.06.2019. sēdes lēmumu Nr.164 (protokols 

Nr.11, 8.punkts). PRECIZĒTI ar Jēkabpils nova-

da domes 25.07.2019. sēdes lēmumu Nr.190 

(protokols Nr.12, 1.punkts) 

Izdoti saskaņā ar ,”Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta 

piekto daļu un Ministru kabineta 2005.gada 

15.novenbra noteikumu Nr.857

 “Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam,  kurš ir ārpusģimenes aprūpē kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 
30., 31. 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka Jēkabpils novada pašval-
dības (turpmāk – Pašvaldība) materiālā 
atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un 
izmaksāšanas kārtību patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai pilngadību sasniegušam bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprū-
pē lēmumu pieņēmusi Jēkabpils novada 
Bāriņtiesa.  

2. Materiālā atbalsta veidi pilngadību 
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušajam bērnam:

2.1. vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-

metu un mīkstā inventāra iegādei; 
2.2. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzī-

ves uzsākšanai; 
2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
2.4. Dzīvokļa pabalsts.
3. Tiesības uz šo noteikumu 2.punktā 

noteikto materiālo atbalstu pilngadību 
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gā-
dības palikušajam bērniem saglabājas ne 
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmē-
jam ir pienākums nekavējoties informēt 
Pašvaldības Sociālo dienestu par apstāk-
ļiem, kas varētu būt par pamatu piešķirtā 
pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabal-
sta apmēra grozīšanai.
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II. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei 

5. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir piln-
gadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģime-
nes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpus-
ģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi Pašval-
dības Bāriņtiesa.

6.  Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei piešķir 330 EUR 
(trīs simti trīsdesmit euro) apmērā, ko izmak-
sā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par 
vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušajam 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam pieņemšanas.

III. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 
patstāvīgās dzīves uzsākšanai ir pilngadību sa-
sniegušajam bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprū-
pes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanu pieņēmusi Pašvaldības Bā-
riņtiesa.

8. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai piešķir 170 EUR (viens simts septiņ-
desmit euro) apmērā vai personai ar invaliditāti 
kopš bērnības: personai ar III grupas invaliditāti 
– 220 EUR (divi simti divdesmit euro), personai 
ar II grupas invaliditāti – 260 EUR (divi simti 
sešdesmit euro), personai ar I grupas invalidi-
tāti – 280 EUR (divi simti astoņdesmit euro), ko 
izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma 
par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegu-
šajam bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
pieņemšanas.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem
9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izde-

vumiem ir pilngadību sasniegušajam bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, ja 
lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu 
pieņēmusi Pašvaldības Bāriņtiesa un kurš sek-
mīgi mācās: 

9.1. vispārējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vis-
pārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga 
izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifi kāciju apliecinošus doku-
mentus; 

9.2. augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga iz-
sniegt valsts atzītus diplomus.

10.Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadī-
bu sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam piešķir viena valstī no-
teiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 
(64,03 EUR) vai viena valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmērā 
(106,72 EUR) ar mēnesi, kurā saņemti visi nepie-
ciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Par 
nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts 
proporcionāli dienu skaitam.

11.Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilnga-
dību sasniegušajam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam izmaksā līdz katra 

mēneša 25.datumam līdz izglītības iegūšanas 
brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sa-
sniegšanai. Pirmreizēji pabalstu izmaksā desmit 
darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša iz-
devumiem pilngadību sasniegušajam bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
pieņemšanas.

12. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir 
pienākums nekavējoties informēt Pašvaldības 
Sociālo dienestu par mācību procesa pārtrauk-
šanu. 

13. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjau-
nošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtī-
bā. 

V. Dzīvokļa pabalsts
14. Tiesības saņemt pabalstu izdevumiem 

par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu ir pilngadību sasniegušajam 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā 
teritorijā Latvijas Republikā bērns izvēlējies sev 
mājokli, izņemot, ja ar dzīvojamo telpu nodroši-
na Jēkabpils novada pašvaldība, un attiecībā uz 
kuru ir attiecināmi visi zemāk norādītie priekš-
nosacījumi:

14.1. lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pie-
ņēmusi Jēkabpils novada bāriņtiesa;

14.2. nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, ku-
ram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss;

14.3. nesaņem Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā noteikto dzīvokļa pa-
balstu;

14.4. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pa-
kalpojumus;

14.5. neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.
15. Pabalsts ir Pašvaldības pabalsts dzīvoja-

mās telpas īres, obligāti veicamo pārvaldīšanas 
darbību un/vai apsaimniekošanas maksas un/
vai maksas par pakalpojumiem (apkure, ūdens, 
kanalizācija, asenizācija, un citi komunālie pa-
kalpojumi) un/vai kurināmā iegādi, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu, izdevumu seg-
šanai.

16. Lai saņemtu pabalstu izdevumiem par 
dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu pilngadību sasniegušais bāre-
nis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, 
iesniedz Pašvaldības Sociālajā dienestā iesnie-
gumu par pabalsta piešķiršanu, īres un/vai ap-
saimniekošanas līguma kopiju (uzrādot oriģinā-
lu), kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu 
maksājumu kvītis par iepriekšējo mēnesi. 

17.Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, 
ņemot vērā 19.punktā noteikto lēmumu, bet 
nepārsniedzot faktisko izdevumus, ņemot vērā 
Pašvaldības noteiktos ar dzīvojamās telpas lie-
tošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus:

17.1.Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, 
kas nodrošināta visai ēkai, ne vairāk kā par dzī-
vojamās telpas kopējās platības 20 m2. Pabalstu 
aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas 
dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī:

17.1.1. Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar 
malkas apkuri – malkas iegādes faktiskās iz-

maksas, bet ne vairāk kā 10 m3 malkas iegādes 
izmaksas kalendārajā gadā;

17.1.2. Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar 
cita veida cietā kurināmā (ogles, granulas, brike-
tes) apkuri – 2 tonnu iegādes faktiskās izmaksas 
kalendārajā gadā;

17.1.3. Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar gā-
zes apkuri – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādīju-
miem, bet ne vairāk kā 0,60 EUR par dzīvojamās 
telpas 1 m2 mēnesī, papildus 17.3.apakšpunktā 
norādītam;

17.1.4. Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar 
elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja 
rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,60 EUR par dzī-
vojamās telpas 1 m2 mēnesī, papildus pieliku-
ma 17.4.apakšpunktā norādītam.

17.2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti 
veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
darbībām, saskaņā ar noslēgtā īres vai pašvaldī-
bas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 3,00 
EUR par 1 m2.

17.3. Par gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju 
rādījumiem, bet ne vairāk kā: 

17.3.1 Dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto 
gāzes padevi – gāzes abonementmaksu un iz-
maksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 3 m3 izmaksas mēnesī;

17.3.2. Dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu 
(tilpums līdz 60 litri) – balona iegādes izdevumu 
faktiskā summa vienu reizi trijos mēnešos.

17.4. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilsto-
ši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 80 kWh 
mēnesī.

17.5. Par auksto, karsto ūdeni un kanalizāciju 
– atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai 
maksājumu par pakalpojumiem kvītī norādīta-
jai summai (ja ūdens patēriņš netiek uzskaitīts 
ar skaitītāja rādījumiem), vai, ja dzīvoklī ir uzstā-
dīti skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju 
rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mē-
nesī, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens 
izmaksas mēnesī.

17.6. Par citiem pakalpojumiem – atbilstoši 
īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai maksājumu 
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai mē-
nesī par citiem obligāti veicamajiem dzīvoja-
mās mājas pārvaldīšanas darbībām saistītajiem 
izdevumiem (atkritumu apsaimniekošana, ze-
mes nomas maksa).

18.Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti 
ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas lieto-
šanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par 
autostāvvietas izmantošanu.

19. Pabalstu izdevumiem par dzīvojamās 
telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu, pārskaita katru mēnesi līdz 25.datumam 
dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldnie-
kam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas 
pakalpojumu sniedzējam vai atbilstoši Pašval-
dības Sociālā dienesta izvērtējumam, dzīvokļa 
pabalstu var izmaksāt pabalsta pieprasītājam. 

VI. Nepamatoti izmaksātā materiālā 
atbalsta atgūšana

20. Pašvaldības Sociālais dienests pieņem 
lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā 
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atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais 
materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts 
materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, mate-
riālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu 
vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par 
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo 
materiālo atbalstu vai tā apmēru. 

21. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepa-
matoti izmaksāto materiālā atbalsta summu 
Pašvaldības Sociālā dienesta lēmumā noteik-
tajā termiņā labprātīgi neatmaksā, Pašvaldības 
Sociālais dienests nepamatoti izmaksāto mate-
riālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtība

22. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrī-
dēt Jēkabpils novada domē Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

23. Jēkabpils novada domes pieņemto lē-
mumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi
24. Saistošie noteikumi publicējami un tie 

stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā kārtībā.

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāša-
nos spēku zaudē Jēkabpils novada domes 
2015.gada 25.novembra saistošo noteikumu 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par trūcīgu vai mazno-
drošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jē-
kabpils novadā” IX nodaļa “Sociālās garantijas 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību” un pieli-
kums. 

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atsevišķi saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai ievērotu vienotas prakses piemērošanu 
pašvaldību saistošajos noteikumos attiecībā 
par materiālā atbalsta sniegšanu un veicinātu 
ārpusģimenes aprūpē esoša jaunieša labvē-
līgas integrācijas sabiedrībā būtiskumu un, 
lai nodrošinātu Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģime-
nes aprūpes beigšanās” noteikto, ka pašvaldī-
ba sniedz atbalstu pilngadību sasniegušajam 
bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, pie-
mēram, piešķir vienreizēju pabalstu sadzī-
ves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, 
pabalstu ikmēneša izdevumiem u.c., kā arī 
nepieciešams pārskatīt un palielināt pabalstu 
apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par materiālo 
atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam” nosa-
ka pabalsta veidus, to apmēru un piešķiršanas 
un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-

mi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības bu-

džetu, jo pabalsti tiek palielināti un tiek maksāti 
no pašvaldības budžeta.

4. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām pro-

cedūrām 

5.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un eso-
šo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vēr-
sties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkab-
pils novada Sociālais dienests.

5.3. Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-

vātpersonām 

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicē-
šanas pašvaldības mājaslapā internetā www.
jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības 
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 
lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut sais-
tošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids 
– informācijas publicēšana pašvaldības mājas-
lapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvēr-
tēšana. 

6.3. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
iedzīvotāju priekšlikumi netika saņemti.

Pagājušā gada vasaras noslēgumā aizsākām 
brīnišķīgu tradīciju, organizējot piedzīvojumu, 
kurā piedalīties tika aicināta ikviena ģimene vai 
draugu kompānija. Pateicoties Jūsu lielajai at-
saucībai un interesei, aicinām doties Ekspedīcijā 
pa Jēkabpils novadu arī šogad!

Ekspedīcija norisināsies 2019. gada 31. au-
gustā.

Piedalīties šajā piedzīvojumā tiek aicinātas 
komandas vismaz 2 cilvēku sastāvā, kuru rīcībā 
ir vieglā automašīna, mikroautobuss, motocikls, 
velosipēds vai cits transporta līdzeklis.

STARTU dosim plkst. 10.00, taču līdz tam Tev 
obligāti ir jāreģistrē dalība ekspedīcijā.

Reģistrācijas vietas pasākuma dienā būs se-
kojošas: Dignājas pamatskola, Dunavas skola, 
Rubenes pagasta pārvalde, Ābeļu pagasta pār-
valde, Leimaņu tautas nams, Kalna pagasta pār-
valde, Zasas kultūras nams.

Reģistrācija jāveic pasākuma dienā no plkst. 
9.30 līdz plkst. 9.55. Plkst. 9.55 dalībnieku ko-
mandas katrā no 7 reģistrācijas vietām tiks ins-
truētas par ekspedīcijas norisi un plkst. 10.00 
visām komandām tiks dots starts.

Lai mēs spētu prognozēt aptuveno ekspedī-
cijas dalībnieku skaitu, vēlama iepriekšēja pie-
teikšanās šeit: http://ejuz.lv/regeksped

Ekspedīcijas laikā jūs gaidīs dažādi uzdevumi 
kontrolpunktos, kuri atradīsies Jēkabpils nova-
da teritorijā. Nav obligāts nosacījums apmeklēt 
visus kontrolpunktus, taču kopvērtējumā tiks 

ņemts vērā katras komandas iegūtais punktu 
skaits, kas būs atkarīgs no apmeklēto kontrol-
punktu skaita un uzdevumu izpildes kvalitātes.

Ātrums un ceļā pavadītais laiks NETIKS VĒR-
TĒTS, tāpēc nesteidzies, ievēro ceļu satiksmes 
noteikumus un izbaudi dienu kopā ar saviem 
mīļajiem, jo tev būs 8 stundas laika, kurās pa-
veikt ekspedīcijas organizatoru komandas saga-
tavotos uzdevumus.

Šajā tehnoloģiju laikmetā neaizmirsti pa-
ņemt līdzi mobilo telefonu, ar kuru iemūžināt 
visskaistākos ekspedīcijas mirkļus! Lūgsim ar 
tiem dalīties, izmantojot mobilo aplikāciju 
“Whatsapp”, tādējādi dodot jums iespēju nopel-
nīt papildpunktus.

FINIŠĀ autotrasē “Pilskalni” Kalna pagastā tev 
jāierodas laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 
18.00. Tur tevi gaidīs SK “Pilskalni” smaidīgā un 
draudzīgā komanda, kura būs sagatavojusi da-
žādas aktivitātes, ar kurām aizpildīt laiku, kamēr 
organizatori apkopo ekspedīcijas rezultātus.

Plkst. 18.30 visi kopā baudīsim koncertu. Pie 
mums ciemosies muzikālā TV šova “X Faktors” 
dalībnieks Didzis Melderis un ģitārists Gints 
Smukais.

Pēc koncerta paziņosim ekspedīcijas rezul-
tātus. Pirmo 3 vietu ieguvēji un komanda, kuru 
organizatori atzīs par visatraktīvāko (tāpēc ie-
sakām padomāt par komandas un transportlī-
dzekļa noformējumu), iegūs vērtīgas balvas no 
mūsu atbalstītājiem: "Citrus SPA", SIA "GUNSnLA-

SERS", picērija "Itālis", AS "Hesburger", kā arī citas 
Jēkabpils novada pašvaldības sarūpētas balvas. 
Kā arī, protams, nelielas piemiņas balvas tiks pa-
sniegtas ikvienam ekspedīcijas dalībniekam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā droši 
zvani Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciālis-
tam Jānim Ozolam, tel.nr. 24118122.

TIEKAMIES PIEDZĪVOJUMĀ!
Pasākuma laikā var tikt fotografēts vai fi lmēts. Materiāli 
informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, 
informatīvos izdevumos vai sociālajos tīklos.

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

31. augustā dodies Ekspedīcijā pa Jēkabpils novadu!
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Lai sekmētu ugunsdrošības 
uzlabošanos valstī, no 1. augusta 
līdz 31. oktobrim Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) veiks dzīvojamo māju 
iedzīvotāju aptauju un konsultēs 
par ugunsdrošību dzīvesvietās.

“Nezināšana, neuzmanība, ne-
apdomīga rīcība vai pārgalvība 
joprojām noved pie traģiskiem 
ugunsgrēkiem ar cietušiem vai 
bojāgājušiem cilvēkiem, lai gan 
daļu no šīm ugunsnelaimēm va-
rēja savlaicīgi novērst, ja vien tiktu 
ievērotas ugunsdrošības prasības 
un uzstādīts mājoklī dūmu detek-
tors,” skaidro VUGD priekšnieka 
vietnieks pulkvežleitnants Mār-
tiņš Baltmanis.

Gaidāmo aptauju un uguns-
drošības konsultāciju norises laikā, 
VUGD amatpersonas (ugunsdzē-
sēji glābēji, ugunsdzēsības daļu 
vai posteņu komandieri un uguns-
drošības inspektori) gan darba die-
nās, gan arī brīvdienās dosies uz 
dzīvojamām mājām, lai aptaujātu 
to īpašniekus (lietotājus). VUDG 
amatpersona stādīsies priekšā un 
uzrādīs dienesta apliecību, kā arī 
būs dienesta formas tērpā. Tālāk 
VUGD amatpersona iedzīvotājam 
uzdos apmēram 20 jautājumus 
par ugunsdrošību un pareizu rīcī-
bu ugunsgrēka gadījumā. Vienlai-
kus tiks sniegta arī konsultācija par 
uzdotajiem jautājumiem.

VUGD atgādina, ka ikvienam 

dzīvojamo māju īpašniekiem ir jā-
rūpējas par sava īpašuma uguns-
drošību un, lai pasargātu savu 
dzīvību un īpašumu nav nepiecie-
šami lieli fi nansiālie ieguldījumi, 
bet gan atbildība un zināšanas. 
Tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu un līdzcilvēku drošību, 
un savlaicīgi veikt nepieciešamās 
darbības, lai mājokli padarītu 
ugunsdrošu!
No 1. janvāra prasības 
ugunsdrošībai mājokļos kļūs 
stingrākas

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā nozīmīgas Ugunsdrošī-
bas noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem 
autonomiem ugunsgrēka detek-
toriem, kas reaģē uz dūmiem, bet 
privātmājas papildus jānodrošina 
ar ugunsdzēsības aparātu.
Dūmu detektoram jābūt katrā 
mājoklī

Autonomiem ugunsgrēka de-
tektors, kas reaģē uz dūmiem, 
ir neliela ierīce, kas patstāvīgi 
spēj konstatēt telpā izveidoju-
šos ugunsgrēka faktorus (dūmu 
koncentrāciju, siltumu) un par to 
ar 80 dB skaņas signālu aptuveni 
pusstundu nepārtraukti brīdināt 
mājokļa iemītniekus.

Dūmu detektors ir nopērkams 
dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā 
korpusa ir jābūt CE marķējumam 
un informācijai par detektora at-

bilstību Eiropas standartam EN 
14604. Detektora uzstādīšana ir 
salīdzinoši vienkārša – to piestip-
rina pie griestiem ar komplektā 
pievienotām skrūvēm vai abpu-
sējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstā-
da vismaz vienu dūmu detektoru, 
bet privātmājā tas jāuzstāda katrā 
ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie 
griestiem telpās, kurās pārsvarā 
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. 
Autonomie ugunsgrēka detek-
tori darbojas uz baterijām, tādēļ 
būs nepieciešams laikus nomai-
nīt bateriju, par ko atgādinās arī 
pats detektors, raidot īsus skaņas 
signālus, kā arī ik pa laikam ar kon-
troles pogu pārbaudīt detektora 
darbspēju. 
Privātmājas papildus jā-
nodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu

Savukārt ugunsdzēsības apa-
rāts privātmājā lieti noderēs nelie-
la ugunsgrēka dzēšanai tā aizdeg-
šanās sākuma stadijā. Jāatceras, 
ka ugunsdzēsības aparātu drīkst 
izmantot tikai tad, ja dzēšana 
nedara draudus veselībai un dzī-
vībai. Ja notikusi ugunsnelaime – 
izvērtējiet situāciju un neapdrau-
diet sevi, bet nekavējoties zvaniet 
uz vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru 112 un izsau-
ciet ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības 
aparātu, jāpievērš uzmanību tam, 

lai uz tā korpusa būtu iestrādāts 
(iespiests) individuālais vai parti-
jas numurs un CE atbilstības mar-
ķējums. Savukārt ugunsdzēsības 
aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 
21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik 
lielu ugunsgrēku iespējams no-
dzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: 
A – kad deg cieti, organiskas izcel-
smes materiāli, B – kad deg šķid-
rumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparā-
tu, mājas saimniekam būs jāveic 
vizuālā apskate (vai aparāts nav 
bojāts un ir atbilstošs spiediena 
rādījums), bet tehniskā apkope 
jāveic sertifi cētos apkopes punk-
tos saskaņā ar ražotāja noteikto 
termiņu vai arī, ja termiņš nav no-
teikts, tad reizi piecos gados. 
Cik lieli sodi plānoti par ne-
uzstādītu detektoru vai citu 
ugunsdrošības noteikumos 
minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179. pants nosaka, ka: 
“par ugunsdrošības prasību pār-
kāpšanu – uzliek naudas sodu fi -
ziskajām personām no trīsdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit euro, ju-
ridiskajām personām – no divsimt 
astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt 
euro”. Salīdzinājumam – viena 
dūmu detektora iegāde izmaksā 
aptuveni pieci līdz desmit euro.

Inta Palkavniece, VUGD 

Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

VUGD veiks iedzīvotāju aptauju par ugunsdrošību

Šī gada 14. au-
gustā bērni un 
jaunieši no Van-
dānu Ģimenes 
iniciatīvu telpas 
devās pārgājie-
nā uz Līvānu In-
ženiertehnoloģiju un inovāciju 
centra stikla darbnīcu, kur paši 
varēja izveidot radošus zimēju-
mus no stikla. 

Pārgājiena kopējās garums 
bija aptuveni 12 km. Devāmies 

pāri Daugavai ar pārceltuves 
plostu un Līvānu pusē ap-
skatījām un fotogrāfējāmies 
pie tematiskajiem soliņiem. 
Uzdevums bija atrast visus 

solus un uzņemt interesantas fo-
togrāfi jas, lai piedalītos konkur-
sā, kurā visaugstāk novērtētākā 
bilde saņems simpātijas balviņu.

Galamērķis bija Līvānu Inže-
niertehnoloģiju un inovāciju 

centrs, kur bērniem bija iespēja 
skatīties kā tiek veidotas dažā-
das lietas un trauki no stikla, tā 
pat arī pašiem pamēģināt izvei-
dot savus zīmējumus, kurus pēc 
vienas nedēļas sakausēs un bēr-
niem būs iespēja tos saņemt. 

Atpakaļceļā Daugavmalā sa-
rīkojām pikniku un spēlējām 
spēles. 

Bērniem pārgājiens ļoti pati-

ka. Jautājot kas patika vislabāk, 
bērni atbildēja: 

Sofi ja: "Taisīt zīmējumu no 
stikla." 

Linda: "Viss patika." 
Rolands: "Patika spēlēt bum-

bu, bet nākošreiz gribētu doties 
kaut kur tālāk."

Jānis Ozols,

Jēkabpils novada jaunatnes 

lietu speciālists

Bērnu radošais pārgājiens no Ģimenes inic iatīvu telpas uz Līvāniem
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Autoceļu kalpošanas laika un braukša-
nas apstākļu uzlabošanai šogad VAS “Lat-
vijas autoceļu uzturētājs” Zemgales reģio-
nā selektīvo vienkārtas virsmas apstrādi 
veicis uz 11 valsts autoceļiem ar asfalta se-
gumu vairāk nekā 73 tūkstošu m2 apjomā. 

Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde 
tiek veikta vienā vai vairākos autoceļa pos-
mos. Jēkabpils novadā tā veikta uz valsts 
vietējā autoceļa ar asfalta segumu V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste.

Šādu virsmas apstrādi galvenokārt veic, 
lai pagarinātu autoceļa seguma kalpoša-
nas laiku un uzlabotu braukšanas apstāk-
ļus autovadītājiem. Darbu rezultātā tiek 
nodrošināta autoceļa seguma ūdensne-
caurlaidība un uzlabota satiksmes drošī-
ba kopumā. Virsmas apstrādes darbi tiek 
veikti vasaras sezonā un to izpildes laiks 
ir atkarīgs no gaisa temperatūras, nokriš-
ņiem un citiem faktoriem, kas var ietekmēt 
darba kvalitāti.

Atgādinām, ka ceļu remontdarbiem ik-
viens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā ap-
likācijā “Waze” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) mājaslapā attēlotajā kartē: www.
lvceli.lv. Aicinām informēt par būtiskiem 
autoceļu bojājumiem LVC Satiksmes infor-
mācijas centru, zvanot pa diennakts bez-
maksas tālruni 8000 5555.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Veikta selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde uz autoceļa 
V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste

Uz saules apmirdzēta ceļa

Guļ mazs, bet spītīgs akmentiņš

Ar riteņiem pa gaisu mētāts

Un kurpju zolēm mīdīts viņš

Bet tik un tā, tas guļ un smaida

Un acīs zaigo brīnums dzīvs

Jā, viņš ir mazs un kājām spārdīts

Bet savos sapņos liels un brīvs

/Guntars Račs/

Sēlijas prasmju muzejs aicina sevī pamodināt dzejnieku
Klusām un nemanot ir pienācis gada 

krāsainākais un ražīgākais gadalaiks! Kad 
rudens spēlējas ar krāsām un zemnieki 
steidz novākt dārza ražu, Sēlijas prasmju 
muzejs Zasā aicina Tevi iejusties dzejnieka 
vai rakstnieka lomā un iesniegt savu dze-
joli vai sacerējumu/ domrakstu, kurš izska-
nēs dzejas dienu pasākumā Sēlijas prasmju 
muzejā 20. septembrī! Ja Tev atvilktnē stāv 
kaudzīte ar savu dzeju, tad droši padalies 
ar mums un ļauj apkārtējiem dzirdēt, kas 
Tev sakāms! 

Dzejniekiem vecuma ierobežojums ne-
pastāv, tāpēc ir aicināti piedalīties gan lie-
li, gan mazi! Centīgākajiem pārsteigumu 
balvas! 

Savu radošo darbu atnes līdz 18. sep-
tembrim uz Sēlijas prasmju muzeju Zasā 
vai nosūti uz e-pastu: muzejs@jekabpil-
snovads.lv!

Vai Tev ir kāds sirdij tuvs dzejolis? Pa-
dalies ar citiem ar šo dzejoli! Glīti ar roku 
uzraksti to uz A4 lapas un iesniedz Zasas 
bibliotēkā vai Sēlijas prasmju muzejā. Dze-
joļus var iesniegt jebkurā Tev mīļā laikā 
līdz dzejas dienu pasākumam 20. septem-
brī. Arī pasākuma laikā to būs iespējams 
izdarīt! 

 
Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.

Eva Strika

(+371 254 65 787)
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Nakts turnīrs Dunavā norisinājās jau trešo 
gadu un pulcēja 12 pludmales volejbola ko-
mandas vīriešu konkurencē, 4 pludmales volej-
bola komandas sieviešu konkurencē, kā arī pa 
4 komandām fl orbolā un strītbolā. Visas nakts 
garumā mums spēlēja mūziku “DJ Ainārs”, kā 
arī bija pieejama grila vieta.

Pirmie pie medaļām un kausiem tika strīt-
bolisti, kur veiksmīgākās komandas bija – „Ru-
beņi” ar komandas sastāvu Jānis Baltmanis, 
Dāvis Zālītis un Kalvis Dobkevičs izcīnot 3.vietu, 
komanda „BK Oga” (Jēkabpils) ieguva 2.vietu 
ar komandas sastāvu Matīss Indriksons, Kārlis 
Vanags, Gintars Lazda, Mārtiņš Kļavinskis, Gian-
nis Anthetokainmpo, savukārt pie čempionu 
kausa tika komanda „Fināls cikos” (Jēkabpils) 
ko pārstāvēja – Kristers Tumšs, Renārs Spūlis, 
Matīss Surkulis un Emīls Aleksejuks. Trīspunktu 
metienu konkurencē uzvarēja čempionu ko-
mandas pārstāvis Kristers Tumšs.

Florbolā šogad 4 komandas izspēlēja 2 ap-
ļus un 3 vietu izcīnīja komanda “Bubeņi” (Ru-
benes pagasts) ar komandas sastāvu – Ralfs 
Valainis, Mārtiņš Rubiķis un Aivis Marcinkevi-
čs. Otrā vieta tika komandai “4 gali” (Viesīte, 
Zasas pagasts) ko pārtsāvēja Valērijs Sebežs, 
Aleksandrs Sebežs, Egīls Austrums un Mareks 
Geižāns un pirmo vietu izcīnīja komanda “Ģal-
diņš enkurs” (Dignājas pagasts) – Nauris Kusiņš, 
Kristers Krēsliņš, Elvis Krēsliņš un Kaspars Gal-
diņš. Florbola soda sitienos veiksmīgākais bija 
Aleksandrs Sebežs.

Pludmales volejbolā sieviešu konkurencē 
visas komandas izspēlēja savstarpējas spēles 
un trešo vietu izcīnīja komanda “Bumbas” ko 
pārstāvēja Airisa Ģeidāne un Ieva Zarinka (Za-
sas pagasts), sudraba medaļas tika komandai 
“Di-Dī” (Zasas pagasts) – Diāna Dadeika, Ieva 
Ģeidāne un zeltu izcīnīja komanda “Lapsas” 
(Kūku pagasts) ar komandu Linda Dubkova 
un Līga Zeltiņa. Visilgāk par kausiem un bal-
vām šajā turnīrā, kā ierasts, sacentās vīriešu 
komandas pludmales volejbolā. 12 komandas 
tika salozētas 3 apakšgrupās, kur 2 labākās 
komandas no grupas tika uz ceturtdaļfi nālu, 
kā arī 2 atlikušās komandas pamatojoties uz 
spēļu koefi cientu tika tālāk. Vienas no aizrau-
jošākajām spēlēm norisinājās ceturtdaļfi nālos, 
kur 3 no 4 spēlēm tika izspēlētas 3 setos. Tur-
nīrā veiksmīgākie šogad bija – 3. vieta koman-
dai “Lauku pāķi” (Zasas pagasts) ko pārstāvēja 
Raivo Aleksejevs un Raivis Aišpurs, sudraba 
medaļas izcīnīja “TFT” (Jēkabpils) ar komandau 
Jānis Glaudiņš un Sandis Degterevs, savukārt 
pie zelta kausiem tika mūsu novada viena 
no pieredzējušākajām volejbola komandām 
“Ābeļi” (Ābeļu pagasts), ko pārstāvēja Raivo 
Vilks un Raimonds Klaucāns.

Paldies organizatoru komandai un tieka-
mies jau šonedēļ Zasā, lai noskaidrotu labākās 
volejbola komandas!

 Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Baiba Čākure

Nakts turnīrs Dunavā

Augusta nogale biedrībā „Ūdenszīmes” tiek veltīta lieliska notikuma sagata-
vošanai. Un gatavojam mēs dāvanu Raiņa dzimšanas dienai. Dāvanā būs kora 
“Senaiskalns” koncerts Červonkas baznīcā. Dzirdēsim īru mūzikas programmu, 
kas dzirkstī dzīvespriekā, un skumjās aizved līdz dvēseles dzīlēm. Un par kora 
„Senaiskalns” iedvesmas spēku klātienē varēja pārliecināties visi, kuri apmeklē-
ja afrikāņu mūzikas koncertu 27.jūlija vakarā Zasas baznīcā.

Taču - lai koncerts notiktu, ir nepieciešama konkrēta naudas summa - 
1200.00 eiro. Un tādēļ mūsu projekts ir iekļauts kolektīvā ieguldījuma platfor-
mā „Projektu banka”. Lūdzu, atveriet šo saiti: https://projektubanka.lv/projects/
dzimsanas-dienas-davana-rainim un piedalieties ar savu ieguldījumu! Mums - 
Rainim, Červonkas baznīcai un „Ūdenszīmēm” taču noteikti ir 120 draugi, kas 
var ieguldīt 10.00 eiro katrs. Vai arī - 60 draugi, kas var ieguldīt katrs 20.00 eiro! 
Vismaz tikpat maksā laba koncerta biļete. Un mūzikas spožums ir tieši tas, kas 
Raiņa zemei šogad nepieciešams, pirms to ietin rudens vakaru krēsla.

 Uz tikšanos tiešām satriecoši skaistā koncertā 21. septembra novakarē! Par 
precīzu norises laiku vēl ziņosim.

Ieva Jātniece, foto: Andrejs Požarskis

Gatavojamies īru mūzikas koncertam Červonkas baznīcā

Pabeigti remontdarbi 
pirmsskolas izglītības 
iestādē Brodos

26. augustā tika pabeigta pirmsskolas izglītī-
bas iestādes veidošana Ābeļu pagasta Brodos, 
Aldaunes ielā 13. Vairāku Ābeļu pagasta pār-
valdes telpu pārbūve par pirmsskolas izglītības 
iestādes aprīkotām telpām tika uzsākta 10. 
jūnijā. Pirmsskolas izglītības iestādes vajadzī-
bām tika pārbūvētas telpas ēkas pirmajā stā-
vā, ziemeļu pusē: kādreizējās Bērnu rotaļu un 
attīstības centra telpas, sporta pasākuma orga-
nizatora un sociālā dienesta noliktavas, darba 
aizsardzības speciālista kabinets un lauku attīs-
tības konsultanta kabinets. Tika mainīts sienu 
izkārtojums, izbūvētas jaunas tualetes, veikta 
siltināšana un daudzi citi darbi. Darbus veica 
SIA “BK MĀJA”. Būvdarbu kopējās izmaksas bez 
PVN sastādīja  145 328 eiro. Šobrīd tiek gādātas 
mēbeles. Izglītības iestādes atklāšana plānota 
2. septembrī. Tuvākajās dienās tiks izsludināts 
iepirkums uz bērnu rotaļu laukuma izbūvi.

Jēkabpils novada pašvaldība aicina apkārt-
nes, sevišķi Ābeļu pagasta iedzīvotājus pieteikt 
bērnus vecumā no 1,5 gadiem Ābeļu pamat-
skolas pirmsskolas izglītības programmā, kas 
tiks uzsākta no šī gada 1. septembra Brodos. 
Bērnu vecāki tiek aicināti izmantot šo iespēju 
un interesēties par pieteikšanos pie Ābeļu pa-
matskolas lietvedes (tel. 65236835) no plkst. 
9.00 – 12.00. Šobrīd pieteikts 21 bērns. Vēl var 
pieteikties.

Jēkabpils novada pašvaldība
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TUVĀKIE KULTŪRAS, TUVĀKIE KULTŪRAS, 
ATPŪTAS UN ATPŪTAS UN 
SPORTA SARĪKOJUMI SPORTA SARĪKOJUMI 
JĒKABPILS NOVADĀJĒKABPILS NOVADĀ

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

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Miers mūžīgais ir tuvu 
mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas 
mājas logā 
Vairs spuldzes gaismu  
neieraudzīs rīts.
(N.Dzirkale)

Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

jūlija mēnesī sastādīti 

9 miršanas reģistri (no 

tiem 5 - Jēkabpils novada 

iedzīvotāji):

Jānis Nazarovs

21.06.1957. – 02.07.2019.

Teodors Eriņš

20.04.1945. – 20.07.2019.

Modris Kvēpiņš

14.06.1939. – 20.07.2019.

Gunārs Rimers

22.12.1950. – 20.07.2019.

Vitālijs Ščegalkovs

09.10.1939. – 22.07.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

30.08. plkst. 22.00 Zasas kul-
tūras namā vasaras noslēguma 
balle kopā ar grupu “Galaktika”. 
Ieejas maksa: 5,00 EUR. Ieeja 
ballē no 16 gadu vecuma (Per-
sonām, kas nav sasniegušas 16 
gadu vecumu, ieeja ballē vecā-
ku vai viņu pilnvarotas personas 
pavadībā).
31.08. Jēkabpils novada terito-
rijā pasākums “Ekspedīcija pa 
Jēkabpils novadu” (Pasākums 
visas dienas garumā).
31.08. plkst. 20.00 Jēkabpils 
novada Rubeņu pamatskola 
aicina uz absolventu un skolas 
darbinieku tikšanās vakaru. Līdzi 
ņemiet labu noskaņojumu un 
“groziņu”. Ballīte ar “dzīvo” mūzi-
ku. Dalības maksa: 5 eiro. Tele-
fons informācijai: 29388480.
01.09. Leimaņu Latvju zīmju 
parkā brīvdabas izstāde “Saru-
nas ar ziediem” - “Ceļosim pa 
zvaigznājiem”.
10.09. plkst. 14.00 Rubenes 
kultūras namā viesojas leļļu 
teātris “TIMS” ar muzikālu leļļu 
izrādi bērniem “Mošķu diena”.
13.09. plkst. 10.00 Zasas kul-
tūras namā viesojas leļļu teātris 
“TIMS” ar muzikālu leļļu izrādi 
bērniem “Mošķu diena”.
20.09. plkst. 13.00 Ābeļu 
pamatskolas estrādē tematiskā 
dzejas pēcpusdiena.
20.09. plkst. 15.00 Sēlijas pras-
mju muzejā Zasā dzejas dienu 
pasākums “Rudens vēja šalkās 
ieklausoties” sadarbībā ar Zasas 
bibliotēku. Dzejas lasījumi, jau-
niešu grupas no Ilūkstes “Pipar-
mētra” koncerts, Santas Matīsas 
gleznu izstādes “Ultramarīns” 
atklāšana.
24.09. plkst. 12.00 Dunavas 
kultūras namā lekcija par vese-
līga uztura pamatprincipiem 
pieaugušajiem.
27.09. plkst. 13.00 Zasas kul-
tūras namā Jēkabpils novada 
Senioru pēcpusdiena. Pasāku-
ma īpašie viesi - grupa “Rumbas 
kvartets”. Dalībniekus aicinām 
pieteikties pie sava pagasta 
kultūras darbinieka līdz 23.09. 
(ieskaitot).
Pasākumu plānā iespējami papildinā-
jumi. Pasākumu laikā var tikt fotogra-
fēts vai fi lmēts. Materiāli informatīvos 
nolūkos var tikt publicēti novada 
mājaslapā, informatīvos izdevumos vai 
citos sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Siltums atkāpjas, pīlādžogas 
gatavojas un dienas kļūst ar-
vien īsākas… Vasara nestāv uz 
vietas, pavisam drīz metīsimies 
iekšā rudens darbu ritmā. Laiks 
svinēt skaistas vasaras noslē-
gumu! Kā jau ierasts - darīsim 
to kopā ar grupu “GALAKTI-
KA” ballē Zasas kultūras namā.
Tiekamies 30. augustā plkst. 
22.00!

Ieejas maksa: 5,00 EUR.
Galdiņu rezervācija līdz 28. au-

gustam, zvanot vai rakstot uz tel.
nr. 20371520.

Ieeja ballē no 16 gadu vecuma. 
(Personām, kas nav sasniegušas 
16 gadu vecumu, ieeja ballē vecā-
ku vai viņu pilnvarotas personas 

pavadībā).
Pasākuma laikā var tikt foto-

grafēts vai fi lmēts. Materiāli infor-
matīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos 
izdevumos vai sociālajos tīklos.

L.Aišpure

30. augustā balle Zasā ar 
grupu “GALAKTIKA”


