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Jēkabpils novada pašvaldī-
ba aicina līdz 2019. gada 25. 
oktobrim (ieskaitot) iesniegt 
Jēkabpils novada kandidātu 
aprakstus apbalvošanai 2019. 
gada Valsts svētkiem veltītajā 
sarīkojumā 16. novembrī Lei-
maņu tautas namā.

Kandidātus apbalvošanai un 
Goda raksta piešķiršanai var 
izvirzīt Domes deputāti, do-
mes komitejas, komisijas, dar-
ba grupas, pagastu pārvaldes, 

Jēkabpils novadā reģistrētās 
juridiskās personas, iestāžu 
un sabiedrisko organizāciju 
amatpersonas, iedzīvotāji – ne 
mazāk kā 5 Jēkabpils novada 
pilngadīgi iedzīvotāji, kuri ie-
sniegumā norāda iesniedzēja 
parakstu, tā atšifrējumu un 
dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandi-
dātu, nepieciešams norādīt:

– fi ziskai personai: vārdu un 
uzvārdu, dzimšanas datus, ad-

resi, sabiedriskās aktivitātes.
– juridiskai personai: nosau-

kumu, juridisko adresi, reģis-
trācijas numuru Uzņēmumu 
reģistrā.

Lūgums iesniegt precīzus un 
pilnīgus aprakstus, konkrēti no-
rādot apbalvojumam pieteiktās 
personas sasniegumus, kā arī 
pamatojumu, kādēļ persona 
tiek ieteikta apbalvojamam 
2019. gada Valsts svētkos. Vei-
dojot aprakstu, lūgums ievērot 

Jēkabpils novada pašvaldības 
apbalvojumu piešķiršanas noli-
kumu (atrodams Jēkabpils no-
vada pašvaldības mājaslapā).

Pieteikumus iesniegt fi ziski 
slēgtā aploksnē Jēkabpils no-
vada pašvaldībai administrācijā 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī vai pa-
gastu pārvaldēs nogādāšanai 
uz administrāciju ar norādi "No-
minācijai Goda rakstiem".

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Aicinām pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus 
apbalvošanai Valsts svētkos

Jēkabpils novada pašvaldī-
ba, saskaņā ar Jēkabpils novada 
domes 2019. gada 5. augusta lē-
mumu Nr.226, bija izsludinājusi 
atklātu konkursu uz vakanto Za-
sas vidusskolas direktora amatu. 
Pieteikšanās notika līdz 26. augus-
tam, pulksten 17.00. Tika saņemti 
3 pieteikumi, divi no tiem – no 
novada iedzīvotājiem. Dokumen-
ti bija kārtībā visiem, vienam trūka 
pieredzes izglītības iestādes vadī-
bā. Pretendentu atlases komisija, 
pēc kandidātu pieteikumu izvēr-

tēšanas, interviju veikšanas un re-
zultātu apkopošanas, 28. augustā 
nolēma Zasas vidusskolas direk-
tora amata apstiprināšanai virzīt 
Arnitu Pori. Jēkabpils novada paš-
valdība 3. septembrī saņēma arī 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojumu A.Pores kandidatū-
rai direktora amatam.

2019. gada 5. septembra ārkār-
tas sēdē Jēkabpils novada dome 
apstiprināja Arnitas Pores kandi-
datūru un nolēma iecelt viņu Za-
sas vidusskolas direktores amatā 
ar 2019. gada 9. septembri.

Līdz šim Arnita strādāja Krust-
pils pamatskolā par direktora 
vietnieci izglītības jomā. “Pēdējos 
trīs gadus esmu strādājusi tieši iz-
glītības vadībā un ieguvusi ļoti lie-
lu pieredzi. Pēdējos divus gadus 
apgūta arī kompetenču pieejas 
ieviešana skolās, kas pie mums 
tiks īstenota šajā mācību gadā 
pirmsskolas izglītības iestādē, un 
nākamajā gadā arī pamatskolā un 
vidusskolā. Jūtu, ka varēšu vadīt 
šo skolu, un darīšu visu, lai Zasas 
vidusskola izskanētu pozitīvā no-
zīmē un piesaistītu aizvien vairāk 
skolēnu. Izglītība ir mana sirdslie-
ta, izaicinājumi man patīk, un tas, 
ka būs daudz darba, mani nebie-
dē,” teic Arnita.

Jēkabpils novada pašvaldība

Zasas vidusskolai jauna 
direktore

Jau tik daudz vasaru mums bijis,

Bet tu tas pats un es tā pati.

Mūs vieno kopīgs dzīves skats

Un bezspēcīgs ir laika rats!

Viena no Jēkabpils novada tradīcijām ir godināt novada stiprās 
ģimenes. Šis pasākums, kā jau katru gadu, notiek rudens 
pusē, kad zemes darbi apdarīti un var atlicināt vairāk brīva 
laika sev. Tas ir laiks, kad garos vasaras saulrietus nomaina agri 
piezagusies vakara tumsa. Mēs vēlamies Jums, stipro ģimeņu 
pārstāvji, sniegt siltu, gaišu un neaizmirstamu svētku noskaņu 
2. novembra vakarā, kad visi kopā sanāksim Rubeņu kultūras 
namā un sumināsim apaļo kāzu gadskārtu pārus. Jūs esat 
mums svarīgi, un novads ļoti lepojas ar katru ģimeni, kuras 
kopā nodzīvotais gadu stāžs mērāms vairākos desmitos gadu. 
Svinēsim kopā Jūsu svētkus, jo ģimene ir visa sākums un stipra 
ģimene sākas ar stipru laulību. Šogad laipni aicināti pieteikties 
pāri, kuri gredzenus mijuši 25, 30, 35, 40, 45 un 50 gadus atpakaļ.

Jūsu pieteikumus dalībai pasākumā gaidīsim līdz 21. oktobrim. 
Pieteikšanās pa tālr. 27829666 (Marika), 26478498 (Inta), e-pasts- 
dzimtsaraksti@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja M.Šicāne

Aicina pieteikties Aicina pieteikties 
apaļo kāzu apaļo kāzu 
gadskārtu gadskārtu 
pāruspārus
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Jēkabpils novada pašval-
dība ir realizējusi projektā Nr. 
18-05-AL24-A019.2202-000004 
“Zasas vēsturiskā muižas parka 
vides pieejamības uzlabošana” 
plānotās aktivitātes, radot pievilcī-
gu un pieejamu vidi Zasas muižas 
parkā tā bioloģiskās daudzveidī-
bas izzināšanai, ainaviskās vērtī-
bas novērtēšanai, dažādu aktivi-
tāšu realizēšanai un dabas tūrisma 
attīstībai. 

Zasas muižas parkā tika veikti 
sekojoši labiekārtošanas darbi: 
esošās koka lapenes atjaunošana 
“Cukurkalniņā”, divu jaunu lapeņu 
uzstādīšana, esošās atpūtas zonas 
“Sēnīte” atjaunošana, esošās mūra 
sienas fragmenta – Zasas muižas 
parka vārtu atjaunošana atpūtas 
zonā pie “Baltā dīķa”, āra sauso 
tualešu izbūve, informatīvā sten-
da, soliņu ar atkritumu urnām un 
norāžu zīmju pie objektiem uzstā-
dīšana.

Labiekārtošanas darbus Zasas 
muižas parkā veica SIA “ML krea-

tiv”. Būvniecības darbu gaitu ob-
jektā uzraudzīja būvuzraugs no 
SIA “BUVKON”.

Pašvaldība noslēdza līgumu ar 
patentmaksas maksātāju Haraldu 
Gertu, kura izpildes rezultātā tika 
izveidots vides objekts “Zasa – 
stāstu sazobe” un uzstādīts Zasas 

muižas parkā.
Projekta kopējās izmaksas 58 

925,44 EUR, no kurām ELFLA līdz-

fi nansējums ir 11100,31 EUR un 
pašvaldības līdzfi nansējums 47 
825,13 EUR.

Zasas muižas parka infra-
struktūras uzlabošana ir viens no 
priekšnoteikumiem kompleksa 
kvalitatīva tūrisma pakalpojuma 
attīstībai Zasas ciemā un novadā 
kopumā.

Esiet laipni gaidīti Zasas muižas 
parkā!

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa, projekta 

vadītājs Kristaps Tēts

Zasā uzlabota Zasas muižas parka infrastruktūra

Jēkabpils novada pašvaldība 
5. septembrī ir saņēmusi Satik-
smes ministrijas atbildi uz paš-
valdības 3. jūnijā un 5. augustā 
sūtītajām vēstulēm par iespēja-
mo valsts vietējā autoceļa V783 
Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste un 
valsts reģionālā autoceļa P72 
Ilūkste – Bebrene – Birži asfaltē-
šanu.

Satiksmes ministrija sadarbī-
bā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
speciālistiem ir izskatījusi Jūsu 
[Jēkabpils novada pašvaldības] 
vēstuli par valsts reģionālā au-
toceļa P72 Ilūkste – Bebrene 
– Birži posma km 20,83 – 51,70 
un valsts vietējā autoceļa V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste asfal-
tēšanu.

Valsts autoceļu tīklā veicamo 
darbu programmu izstrādāša-
na tiek veikta, balstoties uz au-
toceļu tehniskās apsekošanas 
rezultātiem un satiksmes inten-
sitātes uzskaites datiem, kā arī 
tiek izvērtēti sociālekonomiskie 
faktori: iedzīvotāju izvietojums, 
skolu reforma, sabiedriskā trans-
porta maršruti u.c. Katru gadu 
tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, 

un valsts autoceļu tīklā veicamo 
darbu programmās tiek iekļauti 
autoceļi ar sliktāku seguma 
stāvokli un lielāku satiksmes in-
tensitāti, tādā veidā nodrošinot 
iespējami lielākam satiksmes 
dalībnieku skaitam labākus 
braukšanas apstākļus.

2018. gadā valsts vietējā 
autoceļa V783 Jēkabpils-Dig-
nāja-Ilūkste posmā km 20,80 – 
42,00 grants segums novērtēts 
ar vērtējumu apmierinošs, un 
satiksmes intensitāte šī auto-
ceļa posmā km 20,80 – 26,50 ir 
527 transportlīdzekļi diennaktī, 
bet posmā km 26,50 – 42,00 sa-
tiksmes intensitāte ir tikai 299 
transportlīdzekļi diennaktī.

2018. gadā valsts reģionālā 
autoceļa P72 Ilūkste – Bebrene 
– Birži km 20,83 – 51,70 grants 
segums novērtēts ar vērtēju-
mu apmierinošs, un atbilstoši 
pēdējiem satiksmes skaitīšanas 
datiem, satiksmes intensitāte 
uz autoceļa posma km 20,83 
– 51,70 ir tikai 258 transportlī-
dzekļi diennaktī, tajā skaitā 25% 
– kravu transports.

Informējam, ka valsts vietējā 

autoceļa V783 Jēkabpils – Dig-
nāja – Ilūkste intensīvāk noslo-
gotajā posmā km 20,80 – 26,50 
divkārtu virsmas apstrādes dar-
bi ir iekļauti valsts autoceļu tīk-
lā veicamo darbu programmās 
2019. – 2021. gadam. Šī autoceļa 
posma sakārtošanas darbu veik-
šanas laiks būs atkarīgs no auto-
ceļu nozarei pieejamā ikgadējā 
fi nansējuma apjoma.

Izstrādājot valsts autoceļu tīk-
lā veicamo darbu programmas 
2020. – 2022. gadam, izvērtēsim 
iespējas turpināt autoceļa P72 

Ilūkste – Bebrene – Birži un V783 
Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste sa-
kārtošanu.

Līdz iespējai būtiski uzlabot 
valsts vietējā autoceļa V783 Jē-
kabpils-Dignāja-Ilūkste posma 
km 20,80 – 42,00 stāvokli un 
valsts reģionālā autoceļa P72 
Ilūkste – Bebrene – Birži pos-
ma km 20,83-51,70 stāvokli tiks 
nodrošināta regulāra autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbu iz-
pilde atbilstoši noteiktajai ,,C” 
ikdienas uzturēšanas klasei.
Valsts sekretāra p.i. Dž. Innusa

Par valsts autoceļu V783 un P72 asfaltēšanu
VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais valsts vietējo 
autoceļu ar grants segumu tehniskā stāvokļa novērtējums 
2018. gadā ir šāds:

Autoceļu ar grants segumu 

stāvokļa novērtējums

Vietējie au-

toceļi, km

Vietējie au-

toceļi, %

Valstī
Labs 581 6

Apmierinošs 4980 49
Slikts 4530 45

Jēkabpils 
nodaļā*

Labs 3 1
Apmierinošs 299 58

Slikts 216 41
*VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļas kompetencē esošie autoceļi 
atrodas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu teritorijās.
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Latviešu tauta veidojusies 13.–
17. gs. četru baltu tautu (kuršu, 
zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās 
konsolidācijas procesā, kā arī da-
ļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. 
Sēļi ir viena no baltu tautām, kas 
atstājusi paliekošas pēdas latviešu 
izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas 
kultūrvēsturiskajām teritorijām, 
kaut gan apvidus ar šādu nosau-
kumu nav atrodams Latvijas kartē, 
jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz 
daudziem gadsimtiem izgaisa no 
vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados 
„Sēlija” latviešu valodā ienāca gan-
drīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var 
traktēt kā Kurzemei vai Latgalei 
līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apga-
balu, vai tā ir nacionālromantiska, 
tālā senatnē centrēta ilūzija? 

Aktualizējot jautājumu par 
Sēlijas kā atsevišķa reģiona pa-
stāvēšanu, 28. septembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Mū-
kusalas ielā 3, Rīgā notiks pasā-
kums „Sēlijai būt!”.

Pasākuma atklāšana – plkst. 
11.00. No plkst. 12.00 – sarunas, 
kuras vadīs Jānis Pleps. Par reģio-
nu attīstībai būtiskiemjautāju-
miem diskutēs Kaspars Ādams, 
Laura Dimitrijeva, Raita Karnīte, 
Rūta Muktupāvela, Alberts Sar-
kanis, Zbigņevs Stankevičs, Ineta 
Timšāne, Jānis Turlajs, Juris Vec-
tirāns un Ineta Zībārte. Sarunu 
tēmas: „Sēļu saknes un identitā-
te” (Sēlija un sēļi, sēliskā izloksne, 
kultūrvēsturiskā piederība); „Jauni 
uzņēmēji savā novadā” (uzņēmēj-
darbība Sēlijā, valsts un pašval-
dību atbalsts, attīstības iespējas); 
„Sēlijas nākotnes perspektīvas” 
(Sēlijas nākotne, administratīvi te-
ritoriālā reforma, Sēlijas stiprās un 

vājās puses). Sarunu ciklu noslēgs 
Dainis Īvāns, iepazīstinot ar savu 
redzējumu par darāmajiem dar-
biem Sēlijas nākotnei.

Iepazīt Latvijas piekto novadu 
būs iespēja arī caur daudzveidīgo 
kultūras programmu. Visas dienas 
garumā skanēs sēļu valoda un 
dziesmas, darbosies mājražotāju 
un amatnieku tirdziņš. Pasākumā 
piedalīsies arī Ieva Akuratere, Elī-
na Šimkus, Armands Siliņš, Jēkabs 
Reinis. Ieraudzīt vairāk būs iespēja, 
dodoties virtuālajā ceļojumā pa 
Sēliju un apmeklējot LNB oran-
žērijā (1. stāvā) izvietoto izstādi. 
Sajust Sēliju aicināti arī mazākie 
bibliotēkas apmeklētāji un viņu 
vecāki – no plkst. 13.00 LNB Bēr-
nu literatūras centrā (7. stāvā) kā 
„Ģimeņu sestdienas” pasākums 
būs piedāvāta īpaša programma 
bērniem. Savukārt no plkst. 16.15 
savās pārdomās par Sēlijā piedzī-
voto un sajusto dalīsies mūziķis 
Kārlis Kazāks, kurš vairākkārt ir ce-
ļojis pa Sēliju un iepazinis sēlisko 
izloksni, un režisors Sandijs Sem-
jonovs, kurš šovasar sācis uzņemt 
dokumentālo fi lmu „Nezināmā 
Sēlija”.

IEPAZĪSTI UN SAJŪTI 

SĒLIJU ARĪ TU!

Būsim kopā Latvijas Nacionāla-

jā bibliotēkā

28. septembrī no plkst. 11.00!

Pasākumu organizē Latvijas 
Nacionālā bibliotēka un Sēlijas 

novadu apvienība.

Sēlijas novadu apvienība

No 2019. gada 25. jūlija līdz 16. 
augustam (ieskaitot) tika izslu-
dināta pieteikšanās uz Jēkabpils 
novada pašvaldības Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un Bāriņtiesas 
četru locekļu amatiem, jo 30. sep-
tembrī beidzas esošās Bāriņtie-
sas darbinieku pilnvaras, kas tika 
piešķirtas ar Jēkabpils novada 
domes 2014. gada 28. augusta 
lēmumu uz pieciem gadiem. Līdz 
šim Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
pienākumus veica Ina Gusāre, bet 
Bāriņtiesas locekļu amatos bija 
Inga Kliģe, Sandra Vecumniece, 
Ieva Valtere, Ingrīda Irbe, Silvija 
Krēsliņa un Valentīna Austruma.

Jēkabpils novada dome 2019. 
gada 25. jūlijā izsludināja jaunu 
pretendentu pieteikšanos uz 
Jēkabpils novada pašvaldības 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bā-
riņtiesas četru locekļu amatiem. 
Līdz 2019. gada 16. augustam 
(ieskaitot) uz Bāriņtiesas priekš-
sēdētāja amatu pieteicās viens 
pretendents – līdzšinējā Bāriņtie-
sas priekšsēdētāja Ina Gusāre. Uz 
Bāriņtiesas locekļa amatu Ābeļu 
pagastā pieteicās septiņi pre-
tendenti, uz Bāriņtiesas locekļa 
amatu Dignājas pagastā pieteicās 
viens pretendents, uz Bāriņtiesas 

locekļa amatu Rubenes pagastā 
pieteicās viens pretendents, bet 
uz Bāriņtiesas locekļa amatu Du-
navas, Kalna un Zasas pagastos 
pieteicās trīs pretendenti.

Jēkabpils novada pašvaldības 
Amatu kandidātu izvērtēšanas 
komisija 2019. gada 19. augusta 
sēdē nolēma virzīt Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja amatam Inu Gu-
sāri, bāriņtiesas locekļa Ābeļu pa-
gastā amatam Valentīnu Austru-
mu, bāriņtiesas locekļa Dignājas 
pagastā amatam Silviju Krēsliņu 
un bāriņtiesas locekļa Rubenes 
pagastā amatam Ingu Kliģi. Visi 
minētie pretendenti atbilda atla-
ses izvirzītajām prasībām.

Jēkabpils novada dome 2019. 
gada 5. septembra ārkārtas sēdē 
apstiprināja minēto personu ie-
vēlēšanu Jēkabpils novada Bāriņ-
tiesas amatos. Bāriņtiesa priekšsē-
dētāja un Bāriņtiesas locekļi tiek 
ievēlēti uz pieciem gadiem, nosa-
kot, ka to pilnvaru termiņš sākas ar 
2019. gada 1. oktobri. Pēc pilnvaru 
termiņa beigām viņi var tikt ievē-
lēti atkārtoti.

Bāriņtiesas locekļa Dunavas, 
Kalna un Zasas pagastos amatam 
tiek meklēts jauns pretendents.

Jēkabpils novada pašvaldība

Noslēgušās Jēkabpils novada 
Bāriņtiesas vēlēšanas

Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notiks pasākums 
„Sēlijai būt!”

Ir noslēdzies konkurss uz vakanto amata vietu, un ir zināms jau-
nais novada konsultants - Ieva Auziņa, mob. 22487766, e-pasts ieva.
auzina@llkc.lv .

Jēkabpils novada pašvaldība

Novadam jauna lauku attīstības 
konsultante

Turpmāk svarīga informācija 
lauksaimniekam, mežsaimnie-
kiem un zivsaimniekiem būs 
pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku at-
balsta dienests ir sagatavojis ērtu 
rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāci-
ju var izmantot visi tie dienesta 
klienti, kuri izmanto Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu.

Mobilā aplikācija ir pieejama 
gan Android gan iOS viedierīcēm 
bez maksas.

Mobilā aplikācija nodrošina āt-
rāku un vienkāršāku komunikāci-
ja starp dienestu un tā klientiem. 
Rezultātā lauksaimnieki informā-
ciju saņem ātrāk, spēj ātrāk re-
aģēt dažādās problēmsituācijās 
un par to informēt dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem 
būs iespēja apskatīt, piemēram, 
svarīgāko notikumu kalendāru, 
saņemtos maksājumus, pieeja-
mās bezakcīzes dīzeļdegvielas 
apjomu, saņemtās vēstules no 

LAD, informāciju par gaidāma-
jām kontrolēm saimniecības un 
to rezultātiem, kā arī ērti nofoto-
grafēt laukus, īstenoto investīciju 
projektu rezultātus un atsūtīt in-
formāciju dienestam.

Lauku atbalsta dienests rūpē-
joties par klientiem, vēlas nodro-
šināt pēc iespējas vienkāršāku un 
ērtāku visu pakalpojumu un in-
formācijas pieejamību, tāpēc mo-
bilā aplikācija lauksaimniekiem ir 
mērķtiecīgs nākamais solis mūs-
dienīgo rīku ieviešanā dienestā.

Turpmākajā laikā mobilā ap-
likācija tiks papildināta ar citām 
jaunām funkcionalitātēm. Pie-
mēram, aplikācijā būs informā-
ciju par citu zemkopības resora 
iestāžu veiktajām pārbaudēm 
saimniecībā.

Kristīne Ilgaža,

Lauku atbalsta dienesta 

sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja

Lauksaimniekiem pieejama 
mobilā aplikācija
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Projekta Nr. 2/GIMEN/19/007 
„Jaunās tehnoloģijas visai ģime-
nei” mērķis ir nodrošināt ģime-
nēm labvēlīgu, mūsdienīgu akti-
vitāšu piedāvājumu, izmantojot 
jaunās tehnoloģijas, kā arī veici-
nāt dažādu paaudžu iedzīvotāju 
sapratni par tehnoloģiju attīstības 
pozitīvajiem aspektiem. Projekts 
tiks īstenots ar Latvijas Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras 
fi nansiālu atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem, projek-
tu konkursa „Ģimenei labvēlīgas 
vides veidošanai sabiedrībā” ie-
tvaros.

Lai būtu iespējams īstenot pro-
jektu konkursa mērķi, kas ietver 
daudzveidīgu ģimenisko vērtību 
popularizēšanas pasākumu or-
ganizēšanu, ir nepieciešams radīt 
daudzveidīgākas un iedzīvotājus 
saistošākas iespējas kopīgai brī-
vā laika pavadīšanai. Mūsdienās, 
attīstoties tehnoloģijām, paveras 
arvien plašākas iespējas kopīgām 
ģimeniskām aktivitātēm. Piemē-

ram, lauku teritorijās, kur nav ie-
spējas kopīgi doties uz boulingu, 
uzspēlēt tenisu vai dažādas ko-
mandu sporta spēles, šīs aktivitā-
tes ir iespējams veikt interaktīvā 
veidā. Jaunākās tehnoloģijas ļauj 
spēlētājam brīvi kontrolēt spēles 
varoni ar savu ķermeni. Ir iespēja 
spēlēt boulingu, tenisu, volejbolu 
un citas komandu spēles. Sporta 
spēlēs spēlētājam tik tiešām ir jā-
skrien un jālec, un, kā zināms, kus-
tības nāk par labu mūsu veselībai. 
Tāpat ir iespējams spēlēt daudzas 
citas kustību, valodu un domāša-
nu attīstošas spēles. Šādā veidā 
vecāki kopā ar bērniem var mācī-
ties svešvalodas interesantākā un 
līdz šim neierastā veidā.

Projekta ietvaros tiks aprīkota 
Ģimeņu iniciatīvu telpa Dignājas 

pagastā, kā arī Zasas un Rubenes 
pagastos esošās jauniešu telpas 
ar interaktīvajām iekārtām kopī-
gai laika pavadīšanai ģimenēm. 
Nodrošinot šo iekārtu pieeja-
mību kopīgos pasākumos un 
nodarbībās, palielināsies bērnu, 
jauniešu un pieaugušo interese 
par šo telpu darbību, kā arī ve-
cāki biežāk pavadītu brīvo laiku 
kopā ar bērniem, jo kustību uz-
tverošās ierīces ir aizraujošas kā 
bērniem, tā pieaugušajiem. Jau-
nās tehnoloģijas vairāk piesaista 
vīriešu uzmanību, tāpēc tā būtu 
laba iespēja saliedēt arī tēvus ar 

bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ 
retāk iesaistās ģimeniskās aktivi-
tātēs, kopīgi izmantojot šīs inter-
aktīvās tehnoloģijas un akcentē-
jot ģimeniskās vērtības. Projekta 
ietvaros tiktu iegādāti arī ekrāni, 
kuri tiktu izmantoti ne tikai šīm 
spēlēm, bet arī fi lmu vakariem 
un izglītojošu video demonstrē-
šanai. 

Projekta realizēšanas laiks: 
02.09.2019. – 29.11.2019., kopā 3 
mēneši. Kopējā projekta summa 
5965,00 eiro.

Projekta vadītājs

Jānis Ozols

Jēkabpils novadā uzsākts projekts 
"Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei"

29.  augusta domes sēde 
(protokols Nr.14):

LĒMUMS  Nr.227: Par debito-

r u parādu norakstīšanu Duna-

vas pagasta pārvaldē

Atļaut novad a pašvaldības 
centralizētās grāmatvedības uz-
skaitē izslēgt no bilances debitoru 
prasības pret Almu Vilciņu par īri 
122,97 EUR, komunālajiem mak-
sājumiem 148,01 EUR, samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem 
(šaubīgiem) debitoru parādiem 
par 216,78 EUR (divi simti seš-
padsmit euro, 78 centi) un 54,20 
EUR uzskaitot pārējos izdevumos. 
Vienlaicīgi izslēgt no bilances de-
bitoru prasības pret Almu Vilciņu 
par zemes nomu – 0,20 EUR.

LĒMUMS Nr.228: Par pusdie-

nu maksas apstiprināšanu sko-

lu pedag oģiskajiem un tehnis-

kajiem darbiniekiem Jēkabpils 

novada izglītības iestādēs

Apstiprināt maksu par pus-
dienām izglītības iestāde s pe-
dagoģiskajiem un tehniskajiem 
darbiniekiem Jēkabpils novada 
izglītības iestādēs – Dignājas pa-
matskolā, Rubeņu pamatskolā 
un Zasas vidusskolā 1,50 EUR bez 

PVN (PVN tiek piemērots saskaņā 
ar PVN likuma 52.panta pirmās 
daļas 12.punktu) un noslēgt līgu-
mus ar skolu pedagoģiskajiem 
un tehniskajiem darbiniekiem. 
Ēdināšanas pakalpojums Ābeļu 
pamatskolā no 2019.gada 1.sep-
tembra līdz 2021.gada 31.maijam 
tiek nodrošināts saskaņā ar iepir-
kumu “Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Ābeļu pamatskolā”, ID 
JNP/2019/18.

LĒMUMS Nr.229: Par izmai-

ņām Iepirkuma komisijas sa-

stāvā

Ievēlēt Guntu Dimitrijevu Iepir-
kuma komisijas sastāvā ar 2019. 
gad a 1. septembri.

LĒMUMS Nr.230: Par izma i-

ņām Apbalvojumu piešķirša-

nas komisijas sastāvā

Atbrīvot Inu Sēli no Jēkabpils 
novada pašvaldības apbalvojumu  
piešķiršanas komisijas locekļa pie-
nākumu pildīšanas ar 20 19. gada 
28. augustu un ievēlēt Guntu Di-
mitrijevu Jēkabpils novada apbal-
vojumu piešķiršanas komisijas sa-
stāvā ar 2019. gada 1. septembri.

LĒMUMS Nr.231: Par Jēkab-

pils novada Medību koordinā-

cijas komisiju

Ievēlēt ar 2019.gada 29.au-
gustu uz 4 (četru) gadu termiņu 
Jēkabpils novada medību ko-
ordinācijas  komisijā: komisijas 
priekšsēdētāju Andri Baltaru ņķi 
– Jēkabpils novada pašvaldības 
pārstāvi; komisijas locekļus: Al-
doni Utinānu – Latvijas Meža 
īpašnieku biedrības deleģēto pār-
stāvi, Juri Čaupjonoku – Biedrības 
“Latvijas Mednieku savienība” de-
leģēto pārstāvi, Baibu Daģi – Bied-
rības “Zemnieku saeima” deleģēto 
pārstāvi, Judīti Podnieci – Lauku 
atbalsta dienesta Viduslatvijas re-
ģionālās lauksaimniecības pār-
valdes norīkoto Valsts atbalsta un 
LEADER pasākumu daļas vadītāju, 
Andri Sēli – Sēlijas virsmežnie-
cības vecāko mežzini, Gunāru 
Rubinu – Pārtikas un veterinārā 
dienesta pārstāvi. Nozīmēt par 
Komisijas sekretāri Viktoriju Rāvi-
ņu-Jēkabpils novada pašvaldības 
pārstāvi (Jēkabpils novada paš-
valdības īpašumu pārvaldīšanas 
speciālisti). 

LĒMUMS Nr.232: Par koku 

ciršanu Zasas pagasta Zasas vi-

dusskolas sporta laukuma no-

robežojošā joslā, veicot sporta 

laukuma atjaunošanu

Uzsākt Zasas vidusskolas spor-
ta laukuma atjaunošanas projek-
tēšanu, paredzot koku izņemšanu 
sporta laukuma norobežojošajā 
joslā, izvērtējo t sakņu sistēmas 
norobežošanas iespējas.

LĒMUMS Nr.233: Par Jēkab-

pils novada domes 2019.gada 

29.augusta saistošo noteik umu 

Nr.8/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
domes 2019. gada 29. augusta 
saistošos noteikumus Nr.8/2019 
“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļau-
ja vīna, raudzēto dzērienu, starp-
produktu vai pārējo alkoholisko 
 dzērienu ražošanai Jēkabpils no-
vada administratīvajā teritorijā”.

LĒMUMS Nr.234: Par Jēkab-

 pils novada domes 2019.gada 

29.augusta saistošo noteikumu 

Nr.9/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
domes 2019.gada 29.augusta 
saistošos noteikumus Nr.9/2019 
“Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtība”. Saistošie 
noteikumi un to paskaidrojuma 
ra ksts nosūtāms Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrijai (VARAM) saskaņošanai.  

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
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Ja VARAM atzinumā netiks izteikti 
iebildumi par saistošo noteikumu 
tiesiskumu vai pašvaldībai liku-
mā noteiktajā termiņā atzinums 
netiks nosūtīts, saistošos notei-
kumus un paskaidrojuma rakstu 
publicēt Jēkabpils novada paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
“Ļaudis un Darbi”. Saistošie notei-
kumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas.

LĒMUMS Nr.235: Par izmai-

ņām Jēkabpils novada Sociālā 

dienesta struktūrā

Likvidēt Jēkabpils novada So-
ciālā dienesta struktūrvienību “Ģi-
menes atbalsta un krīzes centrs” 
ar 2019. gada 29. augustu. Uzdot 
Sociālā dienesta vadītājai organi-
zēt struktūrvienības mantas no-
došanu Sociālajam dienestam. 

LĒMUMS Nr.236: Par krīzes 

dzīvokļa statusa noteikšanu

Noteikt Krīzes dzīvokļa statusu 
ar 2019.gada 30.augustu pašval-
dības dzīvoklim “Mežvijas”-13, 
Mežgale, Leimaņu pagasts, Jē-
kabpils novads (dzīvoklis ar ka-
dastra apzīmējumu 5674 005 
0109 001 011). 

LĒMUMS Nr.237: Par izmai-

ņām Jēkabpils novada Sociālā 

dienesta nolikumā

Izdarīt Jēkabpils novada So-
ciālā dienesta nolikumā šādus 
grozījumus: nolikuma 4.1.punktā 
svītrot vārdus “un “Ģimenes atbal-
sta un krīzes centrs””; nolikuma 
pielikumā “Jēkabpils novada Soci-
ālā dienesta shematiskā struktūra” 
izslēgt vārdus “Ģimenes atbalsta 
un krīzes centrs” un apstiprināt 
nolikuma pielikumu jaunā redak-
cijā.

LĒMUMS Nr.238: Par Jēkab-

pils novada domes 2019.gada 

29 .augusta saistošo noteikumu 

Nr.10/2019 apstiprināšanu

Apsti prināt Jēkabpils novada 
domes 2019.gada 29.augusta 
saistošo noteikumu Nr.10/2019 
“Grozījumi Jēkabpils novada do-
mes 2016.gada 29.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.7/2016 
“Sociālo pakalpojumu saņemša-
nas un samaksas kārtība Jēkabpils 
novadā” un paskaidrojuma rakstu. 
Nosūtīt saistošos noteikumus un 
paskaidrojuma rakstu VARAM at-
zinuma sniegšanai. Ja VARAM at-
zinumā nav izteikti iebildumi par 
saistošo noteikumu tiesiskumu, 
vai pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav saņemts, 
saistošos noteikumus un paskaid-
rojuma rakstu publicēt pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Ļau-
dis un Darbi”. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas.

LĒMUMS Nr.239: Par Jēkab-

pils novada pašvaldības Komu-

nikācijas stratēģijas apstiprinā-

šanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības Komunikācijas stra-
tēģiju.

LĒMUMS Nr.240: Par gro-

zījumu Jēkabpils novada 

pašvaldības noteikumos “Jē-

kabpils novada pašvaldības 

videonovērošanas sistēmas 

drošības noteikumi” apstipri-

nāšanu

Izdarīt grozījumus Jēkabpils 
novada pašvaldības 27.06.2019. 
noteikumos “Jēkabpils novada 
pašvaldības videonovērošanas 
sistēmas drošības noteikumi” 
(apstiprināti ar Jēkabpils nova-
da domes 27.06.2019. sēdes lē-
mumu Nr.185 (protokols Nr.11, 
29.pun kts))  un izteikt noteikumu 
2. pielikumu jaunā redakcijā.

LĒMUMS Nr.241: Par Jēkab-

  pils novada pašvaldības Ētikas 

kodeksa apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības Ē tikas kodeksu.

LĒMUMS Nr.242: Par nekus-

tamā īpašuma Ābeļu pagastā 

atsavināšanu 

Noteikt, ka zemes vienība ar 
apzīmējumu 5648 005 0068, kas 
atrodas Ābeļu pag astā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. At-
dalīt no nekustamā īpašuma “Re-
zerves zemes fonds” Ābeļu pagas-
tā ar kadastra Nr. 5648 002 0052 
zemes vienību 0,05 ha platībā ar 
apzīmējumu kadastrā 5648 005 
0068 un piešķirt atdalītajai zemes 
vienībai nosaukumu D/s Veselība 
Nr.21. Nekustamo īpašumu D/s 
Veselība Nr.21 nodot atsavināša-
nai, rīkojot izs oli.

LĒMUMS Nr.243: Par nekus-

tamā īpašuma “Ozolsalas” Kal-

na pag astā ierakstīšanu zemes-

grāmatā uz pašvaldības vārda

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
“Ozo lsalas” Kalna pagastā (ka-
dastra Nr.5666 004 0066, 23,6  ha 
platībā) zemesgrāmatā uz Jēkab-
pils novada pašvaldības vārda. 
Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojuma sniegšanas nodaļai 
veikt nekustamā īpašuma ierakstī-
šanu zemesgrāmatā, nekustamā 
īpašuma novērtēšanu un tirgus 
vērtības noteikšanu.

LĒMUMS Nr.244: Par lauk-

saimniecības zemes nomu

Apstiprināt noteiktās lauk-
saimniecības zemes nomas pakal-
pojumu maksas, pamatojoties uz 

lauksaimniecības zemes nomas 
maksas noteikšanas metodiku. 
Uzdot Īpašuma apsaimniekoša-
nas un pakalpojuma sniegšanas 
noda ļai un pagastu pārvaldēm 
veikt darbības lauksaimniecības 
zemju nomas līgumu sakārtoša-
nai, atbilstoši lauksa i mniecības 
zemes nomas pakalpojumu mak-
sas cenrādim [cenrādis atrodams 
arī Jēkabpils novada mājaslapā, 
sadaļā “Domes sēžu protokoli”, 
protokols. Nr.14].

LĒMUMS Nr.245: Par nekus-

tamā īpašuma “Zīlēni” Dignājas 

pagastā pirkšanu

Pirkt nekustamo īpašumu “Zī-
lēni” Dignājas pagastā ar kadastra 
Nr. 5652 005 0314, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar apzī-
mējumu kadastrā 5652 005 0313 
ar kop ējo platību 1,3515 ha, kas 
i etilpst nekustamajā īpašumā “Zī-
les”, par n oteikto patieso vērtību 
- 5300,00 EUR.

LĒMUMS Nr.246: Par nekus-

tamā īpašuma “Starpgabali 

(pašvaldība)” Ābeļu pagastā 

atsavināšanu

Nekustamajam īpašumam 
“Starpgabali (pašvaldība)”, Ābeļu 
pagastā, ar kadastra Nr.5648 008 
0170, kas sastāv no zemes vienī-
bas 0,3 ha platībā ar apzīmējumu 
kadastrā 5648 008 0170, mainīt 
nosaukumu no “Starpgabali (paš-
valdība)” uz nosaukumu “Dzīles”, 
saglabājot esošo zemes lietoša-
nas mērķi. Reģistrēt nekustamo 
īpašumu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vār da.

LĒMUMS Nr.247: Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināša-

nu ( “Jaunrozes”, Kalna pagasts)
Apstiprināt zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma 
“Jaunrozes” Kalna pagastā (ka-
dastra Nr.5666 003 0043) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
5666 003 0216 un zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 5666 
003 0043 robežu pārkārtošanai, 
saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcī bas projek-
ta lietu. Pēc robežu pārkārtošanas 
projektētajai zemes vienībai Nr.1 
(5666 0 0 3 0043, platība 10,5534 
ha) saglabāt esošo īpašuma no-
saukumu un adresi – “Jaunrozes”, 
Kalna pagasts, Jēkabpils novads 
un zemes lietošanas mērķi – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Pēc robežu pārkārtošanas atdalīt 
no nekustamā īpašuma “Jaun-
rozes” projektēto zemes vienību 
Nr.2 (5666 003 0216) 5,0 ha un 
piešķirt nosaukumu “Rozīši”. Ze-

mes lietošanas mērķis – 0101.
LĒMUMS Nr.248 : Par fi nansē-

juma piešķiršanu Kaldabruņas 

evaņģēliski luteriskai draudzei

Piešķirt Kaldabruņas evaņģē-
liski luteriskajai draudzei fi nansē-
jumu EUR 160 Červonkas baznī-
cas ēkas zāles griestu remontam 
no līdzekļiem atbalstam nevalstis-
kajām organizācijām, tai skaitā re-
liģiskajām organizācijām, un slēgt 
līgumu ar draudzi.

LĒMUMS Nr.249: Par fi nan-

sējuma piešķiršanu apkures ra-

diatoru noma iņai ģimenes ārs-

ta prakses vietai Zasas pagastā

Piešķirt Zasas pagasta pārval-
dei apkures radiatoru nomaiņai 
ģimenes ārsta prakses vietai Zaļā 
ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jē-
kabpils novadā 1913,35 EUR.

LĒMUMS Nr.250: Par līdz-

fi nansējuma garantijas 

piešķiršanu biedrībai “Pus-

nakts braucēji”, reģistrācijas 

Nr.40008146664, LEADER 

programmas projektu konkur-

sā projektā “Apģērbu apdrukas 

iekārtas iegāde”

Atbalstīt iesniegšanai Lauku 
atbalsta dienestā LEADER projek-
tu konkursā biedrības “Pusnakts 
braucēji” projektu “Apģērbu ap-
drukas iekārtas iegāde”. Piešķirt 
līdzfi nansējuma garantij u 10% 
apmērā no kopējām attiecinā-
majām izmaksām, nepārsniedzot 
1572,40 EUR.  Līdzfi nansējumu 
pēc projekta apstiprināšanas un 
iepirkuma dokumentācijas pie-
stādīšanas piešķirt no līdzekļiem 
biedrībām un nodibinājumiem 
2019.gada budžeta izdevumu 
tāmē vai 2020.gada budžeta 
plānā izdevumos biedrībām un 
nodibinājumiem un pēc projekta 
apstiprināšanas noslēgt līgumu 
par fi  nansējuma piešķiršanu un 
sadarbību.

LĒMUMS Nr.251: Par izmai-

ņām dienesta transportlīdzekļu 

sarakstā 

Ar 2019. gada 29. augustu ap-
stiprināt jaunā redakcijā Dienesta 
transportlīdzekļu sarakstu ar at-
bildīgajām personām, degvielas 
limitu un stāvvietām [saraksts at-
rodams Jēkabpils novada mājas-
lap ā, sadaļā “Noteikumi”].

LĒMUMS Nr.252: Par nekus-

tamā īpašuma lietošanas mēr-

ķa noteikšanu Kalna pagastā

Noteikt zemes vienībām Kalna 
pagastā ar apzīmējumu kadastrā 
5666 004 0255 (0,04 ha platībā) 
un z emes vienībai ar apzīmēju-
mu kadastrā 5666 004 0256 (0,03 
ha platībā) nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķi 1101 – Zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā.

LĒMUMS Nr.253: Par ne-

kustamā īpašuma “D/s Liesma 

Nr.115” Ābeļu pagastā pārdo-

šanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “D/s Liesma 
Nr.115”, Ābeļu pagastā, kadastra 
Nr.5648 002 0216, kas sastāv no 
zemes gabala 0,08 ha platībā, ar 
apzīmējumu kadastrā 5648 002 
0151. Noteikt īpašuma “D/s Lies-
ma Nr.115” (kadastra Nr. 5648 002 
0216) sākumcenu 1350,00 EUR un 
apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.2 54: Par nekus-

tamā īpašuma “Rūtiņas” Dignā-

jas paga stā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo sol i Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamam īpašumam “Rūtiņas” Dig-
nājas pagastā, kadastra Nr.5652 
003 0070, kas sastāv no zemes 
gabala 0,7110 ha platībā, ar apzī-
mējumu kadastrā 5652 003  0070. 
Noteikt īpašuma sākumcenu 
1610,00 EUR un apstiprināt izsoles 
n oteikumus.

LĒMUMS Nr.255: Par nekus-

tamā īpašuma “Apses” Dunavas 

pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamam īpašumam “Apses”, Duna-
vas pagastā, kadastra Nr.5654 001 
0078, kas sastāv no zemes gabala 
3,46 ha platībā, ar apzīmējumu 
kadastrā 5654 001 0290. Noteikt 
īpašuma sākum cenu 7970,00 EUR 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.256: Par nekus-

tamā  īpašuma “Rasas” Dunavas 

pagastā pārdošanu izsolē 

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamam īpašumam “Rasas”, Duna-
vas pagastā, kadastra Nr.5654 001 
0340, kas sastāv no zemes gabala 
1,13 ha platībā, ar apzīmējumu 
kadastrā 5654 001 0340. Noteikt 
īpašuma sākumcenu 3170,00 EUR 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.257: Par ne-

kustamā īpašuma “Zaķugals” 

Dunavas paga stā pārdošanu 

izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils nov ada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamam īpašumam “Zaķugals” Du-

navas pagastā, kadastra Nr. 5654 
004 0205, kas sastāv no zemes 
gabala 1,73 ha platībā, ar apzī-
mējumu kadastrā 5654 004 0205. 
Noteikt īpašuma sākumcenu 
4490,00 EUR un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.258: Par nekus-

tamā īpašuma “Pie Vanagiem” 

Dunavas pagastā pārdošanu 

izsolē

Rīkot mutisku izso li ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam ne-
kus tamam īpašumam “Pie Vana-
giem”, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads, kadastra Nr. 5654 001 
0249, kas sastāv no zemes gabala 
0,9170 ha platībā, ar apzīmējumu 
kadastrā 5654 001 0249. Noteikt 
īpašuma sākumcenu 2190,00 EUR 
un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.259: Par derīgo 

izrakteņu atļaujas grozījumiem 

un derīguma termiņa pagarinā-

šanu Smilts – gran ts un smilts 

atradnē “Ošinieki” Ābeļu pa-

gastā

Veikt grozījumus AS “Latv i jas 
valsts meži” 2010. gada 3. decem-
brī izsniegtajā bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 
Nr.3 (turpmāk – ieguves atļauja) 
Smilts – grants un smilts atrad-
nē “Ošinieki”, ar kopējo platību 
417,10 ha platībā, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 5648 005 
0250, nekustamā īpašumā “Valsts 
mežs” (kadastra Nr.5648 001 
0019), Ābeļu pagastā, pagarinot 
 ieguves atļaujas derīguma termi-
ņu līdz 2034. gada 11. oktobrim. 
Izsniegt  AS “Latvijas valsts meži” 
grozīto atļauju pēc valsts nodevas 
apmaksas, ieskaitot to Jēkabpils 
novada pašvaldības kontā.

LĒMUMS Nr.260: Par nekus-

tamā īpašuma Dignājas pagas-

tā atsavināšanu (“Vārpas”-4, 

Vandāni)

Ierakstīt nekustamo īpašumu 
- dzīvokli “Vārpas”-4, Vandānos, 
Dignājas pagastā - zemesgrāmatā 
u z Jēkabpils novada pašvaldības 
vārda.

LĒMUMS Nr.261: Par  īres tie-

sību piešķiršanu (“Salnas”-12, 

Dubulti)

Piešķirt īres tiesības G.A.  uz dzī-
vokli “Salnas”-12 Dubultos, Kalna 
pagastā (dzīvokļa kopējā platība 
62,80 m2) uz vienu gadu (no līgu-
ma noslēgšanas dienas) kā palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā. G.A. viena mēneša laikā no 
lēmuma saņemšanas dienas jāno-
slēdz dzīvojamo telpu īres līgums.

LĒMUMS Nr.262: Par medību 

tiesību nomu Rubenes pagastā

Iznomāt Rubenes pagasta 
biedrībai “Medniek u klubs “Lāči”” 
medību  tiesības uz 5 gadiem (no 
līguma noslēgšanas dienas) šā-
dām zemes vienībām Rubenes 
pagastā: nekustamā īpašumā 
“Jaunvāverītes” zemes vienībā ar 
apzīmē jumu kadastrā 5682 008 
0367 – 1,2 ha platībā; nekustamā 
īpašumā “Cīrulīši” zemes vienībā 
ar apzīmējumu kadastrā 5682 008 
0401 – 5,92 ha platībā; nekusta-
mā īpašumā “Mazomuliņi” zemes 
vienībā ar apzīmējumu kadastrā 
5682 008 0520 – 0,6 ha platībā; 
nekustamā īpašumā “Mazomuli-
ņi” zemes vienībā ar apzīmējumu 
kadastrā 5682 008 0519 – 1,2 ha 
platībā; nekustamā īpašumā bez 
nosaukuma (Valsts Zemes fonda 
zeme) zemes vienībā ar apzīmēju-
mu kadastrā 5682 008 0402 – 1,1 
ha platībā; nekustamā īpašumā 
“Meža Vāverītes” zemes vienībā 
ar apzīmējumu kadastrā 5682 008 
0510 – 1,0 ha platībā. Noteikt 
nomas maksu par visu iznomāto 
platību (11,02 ha) 10,00 EUR gadā 
bez PVN . Uzdot Rubenes pagasta 
pārvaldei pienākumu informēt 
lēmumā norādītās zemes vienī-
bas n omniekus par noslēgto līgu-
mu ar Biedrību “Mednieku klubs 
“Lāči””.

LĒMUMS Nr.263: Par atva-

ļinājuma piešķiršanu domes 

priekšsēdētājam

Piešķirt apmaksāto atvaļinā-
jumu Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājam Aivaram Vana-
gam laikā n o 2019. gada 16. sep-
tembra līdz 2019. gada 2. oktob-
rim.

LĒMUMS Nr.264: Par Jēkab-

pils novada domes 2019.gada 

25.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.7/2019 “Par decentralizē-

to kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtī-

bu Jēkabpils novada pašvaldī-

bā” precizēšanu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 
saistošajos noteikumus Nr.7/2019 
“Par decentralizēto k analizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un  uz-
skaites kārtību Jēkabpils novada 
pašvaldībā”šādus precizējumus: 
papildināt 5.5. un 24.4.apakš-
punktu aiz vārda “datums” ar vār-
diem “darījuma (pakalpojuma) 
summa”; aizstāt 8.2.apakšpunkta 
otrajā teikumā vārdu “komercuz-
skaitei” ar vārdu un cipariem “1,5 
m3/mēnesī vienai personai.”; svīt-
rot 25.5.apakšpunktu un precizēt 
numerāciju 25.punktā.

LĒMUMS Nr.265: Par domes 

priekšsēdētāja komandējumu 

uz Ukrainu

Noteikt, ka laikā no 2019.gada 
29.augusta līdz 2019.gada 2.sep-
tembrim, domes priekšsēdētājs 
Aivars Vanags atrodas komandē-
jumā Čerņivcu apgabala Vižņicas 
rajona pašvaldībā (Ukraina), sa-
glabājot darba algu, 2019.gada 
27.jūnija domes lēmumā Nr.179 
paredzētā sadarbības līguma 
slēgšanai. Atļaut Finanšu un eko-
nomikas nodaļai izmaksāt dienas 
naudu atbilstoši Ministru kabine-
ta noteikumos 12.10.2010. Nr.969 
noteiktajam. Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētāja prombūt-
nes laikā no no 2019.gada 29.au-
gusta līdz 2019.gada 2.septem-
brim, viņu aizvieto Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece  Anita Lemaka, par to sa-
ņemot atlīdzību Jēkabpils nova-
da pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā 
noteiktajā kārtībā.

LĒMUMS Nr.266: Par īres 

tiesību piešķiršanu (“Tūjas”-3, 

Dunava)

Piešķirt īres tie sības A.Ņ. uz dzī-
vokli “Tūjas”-3 Dunavā ar apzīmē-
jumu k adastrā 5654 004 0268 001 
002 (dzīvokļa kopējā platība 49,20 
m2), uz vienu gadu (no līguma 
noslēgšanas dienas) kā palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
A.Ņ. viena mēneša laikā no lēm u-
ma saņemšanas dienas jānoslēdz 
dzīvojamo telpu īres līgums.

5. septembra ārkārtas domes 
sēde (protokols Nr.15):

LĒMUMS Nr.267: Par Zasas 

vidusskolas direktora iecelšanu 

amatā

Iecelt Zasas vidusskolas dire k-
tores amatā Arnitu Pori ar 2019. 
gada 9. septembri.

LĒMUMS Nr.268: Par Jēkab-

pils novada bāriņtiesas priekš-

sēdētāja ievēlēšanu

Ievēlēt Inu Gusāri Jēkabpils no-
vada Bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatā uz pieciem gadiem, nosa-
kot, ka pilnvaru termiņš sākas ar 
2019.gada 1.oktobri.

LĒMUMS Nr.269: Par Jēkab-

pils novada bāriņtiesas locekļu 

ievēlēšanu

Ievēlēt Valentīnu Austrumu, 
Silviju Krēsliņu, Ingu Kliģi un A.M. 
Jēkabpils novada Bāriņtiesas lo-
cekļu amatos uz pieciem gadiem, 
nosakot pamata pienākumu pildī-
šanu Valentīnai Austrumai Ābeļu 
pa gastā, Silvijai Krēsliņai Dignājas 
pagastā, Inga i Kliģei Rubenes pa-
gastā un A.M. Dunavas, Kalna un 
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Zasas pagastos. Pilnvaru termiņš 
sākas ar 2019. gada 1.oktobri.

LĒMUMS Nr.270: Par fi nansē-

jumu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obli-

gātajām iemaksām pedagogu 

amatiem pielīdzināmajiem 

amatiem Zasas vidusskolā

Apstiprināt pedagogu ama-
tiem pielīdzināmos amatus un 
algas likmi apmaksai no pašval-
dības budžeta Zasas vidusskolā 
no 2019.gada 9.septembra: Inter-
nāta, dienesta viesnīcas skolotājs 
(profesijas kods 2359 07), amata 
likmju skaits – 2, algas likme par 
pilnu slodzi – EUR 750.

LĒMUMS Nr.271: Par grozī-

jumiem 2018.gada 29.novem-

bra Jēkabpils novada domes 

lēmumā Nr.309 “Par pašvaldī-

bas institūciju amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgas mak-

simālā apmēra apstiprināšanu 

atbilstoši amatam noteiktajai 

mēnešalgu grupai”

No 2019. gada 9. septembra 
noteikt sekojošu amata vienību 
skaitu Zasas vidusskolā: aukle 
(profesijas kods 5311 01), 2 slo-
dzes, mēnešalgas maksimālais 
apmērs par pilnu slodzi – EUR 
430. 

Domes sēžu protokoli un ieraksti 
skatāmi mājaslapā www.jekab-
pilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas 
par pašvaldību”, sadaļā “Normatī-
vie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēžu 

protokoliem veica K.Sēlis

2019. gada 28. augustā notika 
Jēkabpils, Salas, Viesītes, Krustpils, 
Aknīstes novadu un Jēkabpils pil-
sētas pedagogu konference. Jē-
kabpils novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja Anda Ķiploka un Jēkabpils 
Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Lī-
cis, uzrunājot klātesošos, akcentēja 
aktuālo 2019./2020. mācību gadā.

Jaunajā mācību gadā motivē-
jošus vārdus pedagogiem sacīja 
Jēkabpils, Salas, Viesītes, Krustpils, 
Aknīstes novadu un Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību priekšsēdē-
tāji un pārstāvji. Pēteris Urtāns 
(licencēts inovatīvas smadzeņu 
autotreniņu metodikas izplatītājs 
un praktizētājs Baltijas valstīs) la-

sīja lekciju “Bērnu disciplinēšana 
no smadzeņu darbības viedokļa”. 
Sarmīte Strapcāne (Jēkabpils Iz-
glītības pārvaldes izglītības darba 
speciāliste) un Sarmīte Safronova 
(Jēkabpils Izglītības pārvaldes va-
dītāja vietniece) informēja par ak-
tualitātēm metodiskajā darbā un 
iekļaujošajā izglītībā. Inga Erman-
sone (LIZDA Jēkabpils Starpno-
vadu arodbiedrības organizācijas 
priekšsēdētāja) stāstīja par LIZDA 
darbībā paveikto. Konferences 
dalībniekus dzejas vārdiem ie-
dvesmoja Valmieras Drāmas teāt-
ra aktieris Aigars Vilims. Par iegul-
dījumu pedagoģiskajā darbā un 
izglītības iestādes attīstībā pilsētas 

un novadu pedagogi saņēma IZM 
Pateicības un Atzinības rakstus, Jē-
kabpils novadā: Dignājas pamat-
skolas skolotājas Ilga Vēvere, Sar-
mīte Strade un Aīda Bikauniece. 
Konferences laikā bija arī skatāma 
novadu izglītības iestāžu veidota 
izstāde “Neturi sveci zem pūra”.

Jēkabpils novada Izglītības 
pārvalde pateicas par sadarbību 
un atbalstu ikdienā un svētkos 
Salas, Krustpils, Viesītes, Jēkabpils, 
Aknīstes pašvaldību vadītājiem, 
izglītības iestāžu direktoriem, pe-
dagogiem un darbiniekiem.

Jēkabpils novada Izglītības 

pārvalde

K.Sēļa foto

Radošu un veiksmīgu 
2019./2020. mācību gadu!

Sākot ar 2. septembri un līdz 
pat 4. oktobrim, remigrantiem ir 
iespēja pieteikties Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) un plānošanas 
reģionu organizētajā konkursā, 
lai pretendētu uz grantu atbalstu 
saimnieciskās darbības īstenoša-
nai, attīstībai vai uzsākšanai.

Konkurss tiek organizēts, lai 
sniegtu atbalstu (grantu veidā) 
remigrantiem saimnieciskās dar-
bības uzsākšanai un īstenošanai. 
Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem 
cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā 
no ilgstošas prombūtnes un vēlas 
uzsākt savu saimniecisko darbību, 
jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt 

un saņemt atbalstu no citām valstī 
paredzētām atbalsta program-
mām.

Finansējuma apmērs vienam 
projektam ir līdz 10 000 euro, taču, 
lai to saņemtu, nepieciešams arī 
remigranta personiskais iegul-
dījums saimnieciskās darbības 
īstenošanā vai uzsākšanā, proti, 
jānodrošina piesaistītās investī-
cijas, kā arī trīs gadu periodā pēc 
projekta uzsākšanas jāveic iedzī-
votāju ienākuma nodokļa (IIN) 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu (VSAOI) maksā-
jumi. Minimālais piesaistīto inves-
tīciju apmērs ir 50% apmērā no 
projekta iesniegumā pieprasītā 
atbalsta fi nansējuma. Piemēram, 
remigrācijas atbalsta pasākuma 
dalībnieks pieprasa 10 000 euro, 
projekts ir jānodrošina ar piesais-

tītājām investīcijām vismaz 50% 
apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 
5 000 euro.

Konkursam kvalifi cējas tie re-
migranti un potenciālie remigran-
ti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs 
gadus un savu uzturēšanās adresi 
ārvalstīs fi ksējuši Iedzīvotāju reģis-
trā. Pieteikšanās termiņš konkur-
sam – 2019. gada 4. oktobris.

Konkurss tiek īstenots, pamato-
joties uz Ministru kabineta 2018. 
gada 7. augusta noteikumiem Nr. 
496 “Remigrācijas atbalsta pasā-
kuma īstenošanas, novērtēšanas 
un fi nansēšanas kārtība”.

Projektu konkursa dokumentā-
cija atrodama https://www.paps.
lv/atbalsts/ mājaslapā.

Vides aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības ministrija

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem 
saimnieciskās darbības uzsākšanai
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2019./2020. gada 

sezonā 

Jēkabpils 

novada kultūras/

tautas namos 

darbojas sekojoši 

amatiermākslas 

kolektīvi:

ĀBEĻU TAUTAS 
NAMS

Amatierteātris, 
vadītājs P. Draņevičs
Sieviešu vokālais 
ansamblis “Elēģija”, 
vadītāja A. Gavare
Vidējās paaudzes 

deju kolektīvs 
“Kaupre”, vadītāja 

I. Gādmane
Eiropas deju kopa 

“Ābelietes”, 
vadītāja V. Vanaga
Rokdarbu pulciņš 

“Bitītes”, vadītāja 
M. Mieze

Jauniešu jauktais 
vokālais ansamblis 
“Tomēr”, vadītāja 

A. Gavare
Bērnu leļļu studija, 

vadītājs 
J. Abramenko

DUNAVAS 
KULTŪRAS NAMS
Dāmu deju kopa 
“Cielavas”, vadītāja 

A. Ozoliņa
Amatierteātris 
“Sateka”, vadītāja 

S. Krēsliņa
Līnijdeju grupa 
“Maybe”, vadītāja 

L. Navicka

DIGNĀJAS 
PAGASTS

Folkloras kopa 
“Dignojīši”, vadītāja 

A. Bikauniece
Folkloras kapela 
“Digna”, vadītāja 

A. Bikauniece
Amatierteātris 

“Madagurči”, 
vadītājs A. Mikulāns

KALNA KULTŪRAS 
NAMS

Amatierteātris 
“Vienība”, vadītāja 

S. Vecumniece
Sieviešu vokālais 
ansamblis “Līksma”, 
vadītāja V. Avotiņa

LEIMAŅU TAUTAS 
NAMS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 

“Deldze”, vadītāja 
D. Ģeidāne

Vīru vokālais 
ansamblis, vadītājs 

J. Zarenieks
Amatierteātris, 

vadītājs G. Audzītis

RUBENES 
KULTŪRAS NAMS
Vidējās paaudzes 

deju kolektīvs 
“Rasa”, vadītāja 

I. Tomāne
Jauniešu deju 

kolektīvs “Laude”, 
vadītāja 

S. Vaitķeviča
Dāmu deju kopa 
“Draiskās peonijas”, 

vadītāja 
I. Rudeviča

Folkloras kopa 
“Kāre”, vadītāja 

I. Kraševska
Sieviešu vokālais 

ansamblis 
“Kantilēna”, vadītāja 

S. Radiņa

Jauktais vokālais 
ansamblis “Ā’re”, 

vadītāja S. Radiņa
Bērnu jauktais 

vokālais ansamblis 
“Puķuzirņi”, vadītāja 

S. Radiņa
Bērnu teātra 

pulciņš “Dadzīši”, 
vadītāja I. Kantāne
Rokdarbu pulciņš 
(darbojas 2 grupas), 

vadītāja D. Spēka
Amatierteātris 

“Kumode”, vadītāja 
I. Kantāne

ZASAS KULTŪRAS 
NAMS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Solis”, 

vadītāja 
D. Ģeidāne

Jauniešu deju 
kolektīvs “Landi”, 

vadītāja D. Ģeidāne
Bērnu deju 

kolektīvs “Solītis”, 
vadītāja I. Ģeidāne
Amatierteātris, 
vadītāja L. Dilāne

Bērnu dramatiskais 
kolektīvs “Maskas”, 
vadītāja S. Boļšaka

Bērnu jauktais 
vokālais ansamblis 

“Smaidiņi”, vadītāja A. 
Ķikute

Jauniešu muzikālā 
apvienība “Oktāva”, 
vadītāja I. Ģeidāne
Jēkabpils novada 

jauktais koris “Putni”, 
vadītāja 

S. Kasparsone

AMATNIECĪBAS 
CENTRS “RŪME”
Tautas mākslas 
pulciņš, vadītāja 

I. Bluķe
Aušanas pulciņš, 

vadītāja B. Bite

■ Ābeļu pagastā 
darbojas 

novadpētniecības 
muzejs – ekspozīcija, 

vadītājs A. 
Jakubovskis

■ Dignājas pagastā 
darbojas muzejtelpa 

“Laipa”, vadītāja 
I. Stroža

■ Dunavas pagastā 
darbojas sporta 
pulciņš, vadītājs 

U. Auzāns

■ Zasas pagastā 
darbojas sporta 
pulciņš, vadītāja 

I. Aišpure
■ Rubenes pagastā 

pieejama sporta 
zāle, dežurante 

I. Spēka
Ņemot vērā Zasas 

un Leimaņu pagastu 

apkaimes senioru 

izteikto vēlmi dejot, 

tiek veidots Senioru 

tautas deju kolek-

tīvs. Interesentiem 

lūgums pieteikties 

pie kolektīva vadītā-

jas Daigas Ģeidānes, 

tel. 28377907.

Amatiermākslas 
kolektīvi labprāt 

uzņems savā pulkā 
jaunus dalībniekus! 

Interesentiem 
lūgums sazināties 

ar sava pagasta 
kultūras darbinieku.

Lai panākumiem 
un skaistiem 

notikumiem bagāta 
jaunā darba sezona!

Jēkabpils novada 

Kultūras pārvalde

 Jēkabpils novada amatierkolektīvi uzsāk jauno 
2019./2020. gada darba sezonu

Dabas aizsardzības pārvalde pēdējā 
gada laikā saņem regulārus dažādu Latvi-
jas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un 
sūdzības par Spānijas kailgliemezi Arion 
vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti 
lielā skaitā un tie nodara ievērojamus pos-
tījumus  dārzu īpašniekiem.

Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiro-
pas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. 
Kopš 2009. gada šī suga ir sastopama arī 
Latvijas teritorijā un šobrīd ir konstatētas 
un apstiprinātas vairāk kā 60 sugas atrad-
nes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas 
centrālajā daļā. Dabā Spānijas kailglie-
mezi var atpazīt pēc vairākām pazīmēm: 
bezmugurkaulnieks ir no 7 cm līdz 14 cm 
garš; ķermenis ir plats un nedaudz sapla-
cināts; krāsa variē no brūngani pelēkzaļai 
līdz oranžai; pēda ir balta vai pelēcīga un 
to klāj gļotas; uz ķermeņa virsmas ir labi 
saskatāmi izcilnīši. Tas labprāt uzturas 

mitrās vietās un ir novērojams no rīta, va-
karos, naktīs un lietus laikā. Ārēji Spānijas 
kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs 
sarkanajam kailgliemezim Arion rufus, kas 
ir sastopams Latvijas dienvidrietumos: Em-
būtē  un pie Liepājas ezera. Minētā iemesla 
dēļ sākumā eksperti precīzi nosaka kailg-
liemeža sugu un tikai tad tiek apstiprināta 
jauna atradne.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zi-
ņot par jauniem atradņu gadījumiem, raks-
tot uz epastu santa.rutkovska@daba.gov.lv 
un iveta.jakubane@llkc.lv. Ja Spānijas kai-
lgliemežu atradne ir apstiprināta, Dabas 
aizsardzības pārvalde aicina rast iespējas 
veikt Spānijas kailgliemeža izplatības iero-
bežošanas pasākumus.

Sīkāka informācija: https://www.daba.
gov.lv/public/lat/zinas/2881/ .

Gita Strode,Dabas aizsardzības 

departamenta direktore

Par Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanu

Aicina uz 
“Āra dzīvojamās 
istabas” atklāšanu

“Bērzzemnieku” māja aicina visus 
ciemos 29. septembrī uz atklāšanas pa-
sākumu pie Zasas Zirgiem Muiž iņā. Tiks 
atklāta SIA “NYX & Iris” JumpCross jāšanas 
trase – pirmā tāda tipa Latvijā, un Jēkab-
pils novada pašvaldības NVO un Iedzīvo-
tāju grupu projektu konkursā atbalstītā 
projekta “Āra dzīvojamā istaba” ietvaros 
svaigi attīrītā un labiekārtota Zasas mui-
žas parka teritorija pie vecā brūža. Die-
nas laikā būs iespēja apmeklēt staļļus un 
sasveicināties ar Zasas zirgiem, aplūkot 
“Bērzzemnieku” māju, izjāt ar zirgu vai 
poniju un pēc visa smagā darba arī būs 
pieejamas uzkodas ar dzērieniem.

Visus laipni aicinām uz “Bērzzemnie-
kiem” Zasā, Jēkabpils novadā 29.09. no 
10.30 līdz apmēram 14.30.

Anna Kalnāja
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Zasas 
vidusskola

13 18 13 16 14 10 13 16 11 12 5 9 150 4 4 26 20 46

t.sk. integrēti 
skolēni 2 1 1 4

Ābeļu 
pamatskola

14 20 13 13 17 19 17 13 17 143 32 16 16 13 8 21

t.sk. integrēti 
skolēni 3 2 2 2 4 4 4 4 7 32

Dignājas 
pamatskola

6 3 5 4 5 3 6 5 3 40 5 5 15 11 26

t.sk. integrēti 
skolēni 1 1 2 1 5

Dunavas 
fi liāle

3 2 5

Rubeņu 
pamatskola

10 6 4 4 11 5 8 10 8 66 1 1 18 10 28

t.sk. integrēti 
skolēni 1 1

Kopā Jēkabpils 
novadā

43 37 35 37 47 37 44 44 39 12 5 9 399 42 25 17 75 51 126

t.sk. integrēti 
skolēni

3 3 2 2 6 6 6 6 8 42

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Skolēnu skaits Jēkabpils novada izglītības iestādēs (uz 01.09.2019.)

Dzīve nemitīgi mainās un ievieš savas ko-
rekcijas it visā, arī bibliotēku dzīvē. Straujo teh-
noloģiju attīstībā izmainās bibliotēku lietotāju 
grāmatu lasīšanas tradīcijas.

Lai piesaistītu arvien jaunus lasītājus, Lei-
maņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte meklē 
visdažādākos paņēmienus klientu piesaistei, 
ieinteresētībai apmeklēt bibliotēku un lasīt 
grāmatas. Ir izveidojusies pārliecība, jo jaunā-
kus lasītājus iesaista, jo ātrāk viņiem veidojas 
saikne ar bibliotēku un grāmatām.

Leimaņu bibliotēka iesaistās projektā “Bēr-
nu. Jauniešu. Vecāku žūrija”. Ar lasītājiem bib-
liotēkas vadītāja organizē pārrunas, dažādus 
pasākumus, ekskursijas un šogad arī pārgā-
jienu. Pasākumos nekad neiztrūkst grāmatu, 
to apspriešanas, spēļu un rotaļu saistītu ar 
grāmatām, to varoņiem. Bērni un pieaugušie 
dalās pieredzē par izlasīto, nodod un saņem 
jaunas grāmatas pasākuma laikā, arī ekskursiju 
un pārgājiena laikā.

Augusta beigās Bērnu žūrijas grupiņa vecu-

mā no 5 līdz 11 devās pārgājienā no Mežgales 
centra uz “Padomju laika sadzīves lietu kolek-
ciju”, kur bērni iepazinās ar tādām lietām, kuras 
paši nav redzējuši un lietojuši. Kolekcijas īpaš-
niece Arnita deva ekskursijas dalībniekiem da-
žādus uzdevumus. Bērni bija atsaucīgi, labprāt 
darbojās. Vēlāk piedalījās piknikā un dažādās 
interesantās aktivitātēs.

Darbojoties ar bērniem ir nostiprinājies 
atzinums – ieinteresēt un uzrunāt kā bibliotē-
kas lietotājus arvien jaunākus lasītājus. Šogad 
bibliotēka iesaistās projektā “Grāmatu starts”, 
kura simbols ir pūce. Vecāki un viņu bērni ve-
cumā no 3 līdz 5 saņēma ielūgumus nākt uz 
bibliotēku. Vecāki saņēma brošūru par kopā 
lasīšanu, bet bērni – mīksto rotaļlietu pūci un 
mugursomu ar grāmatiņu.

Bibliotēkas jaunie viesi klausījās, kas ir bib-
liotēka, stāstus un pasakas no bērnu grāma-
tām, gāja jautrās rotaļās, krāsoja pūču attēlus, 
skatījās, taustīja un šķirstīja grāmatas no izstā-
des. Pasākumā valdīja nepiespiesta gaisotne.

Atvadoties vecāki kopā ar bērniem izvēlējās 
no plašā bibliotēkas bērnu grāmatu fonda grā-
matiņu, ko vakaros kopīgi lasīt.

Pēc kāda laika bērni un viņu vecāki atkal 
tiks gaidīti bibliotēkā. Cerēsim, ka vēlme lasīt 
nepazudīs.

Ingrīda Puķīte

Leimaņu bibliotēkas arhīva foto

Vasaras aktivitātes Leimaņu bibliotēkā
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Uzsākot jauno mācību gadu, 
Ābeļu pamatskola var lepoties ar 
būtisku jaunumu  – durvis vērusi 
fi liāle Brodos mazajiem pirmsskol-
niekiem. Taču, protams, bijuši arī 
citi notikumi.

Cik audzēkņu skolā, cik – 
bērnudārzā?

Ābeļu pamatskolā 2019./20. 
mācību gadu uzsāka 143 skolēni 
un 10 piecgadīgie un sešgadīgie 
pirmsskolnieki. 9.  – izlaiduma   – 
klasē mācās 17 izglītojamie. Savas 
skolas gaitas sākuši 14 pirmklas-
nieki, kuri nu jau tradicionāli kā 
dāvanu saņēma Ābeļu pamatsko-
las krekliņus.

Brodu fi liālē gandrīz katru 
dienu kāds vecāks interesējas 
par iespēju savu atvasi laist šajā 
mācību iestādē, tāpēc, konkrētu 
skaitu šeit neminēsim. Jāpiebilst, 
ka mazajiem pašlaik norit adap-
tācijas process – pie jaunā dzīves 

posma jāpierod pamazām, tāpēc 
ne visi bērniņi nāk uz dārziņu 
katru dienu.

Sporta diena
4.  septembrī Ābeļu skolā noti-

ka tradicionālā Sporta diena, kas 
vienmēr pierāda, ka draugos ar 
sportu ābelieši ir arī brīvlaikā. Kus-
tība ir dzīvība, un vienalga kādā 
veidā tā izpaužas – strādājot savā 
saimniecībā, braucot ar velosipē-
du, skrienot vai trenējot savu ķer-
meni ar trenažieriem. 

Skolotāja Tatjana Donāne vien-
mēr pārsteidz ar savu izdomu, lai 
pārliecinātos par skolēnu lokanī-
bu, sadarbības prasmēm, uzmanī-
bu, skriešanu, lēkšanu, domāšanu, 
kas nepieciešama, lai paveiktu 
uzdevumus ātrāk. Šoreiz notika 
šādas stafetes: Celtnieki, Burtliči, 
Sēdētāji, Vērīgie sprinteri, Āķīgie 
gargabalnieki, Zoodārzs un Sadar-
bības aplis. 

Sporta dienā piedalījās 
visi  – no piecgadīgajiem 

un sešgadīgajiem līdz astot-
klasniekiem, bet 9.  klases 

skolēni kopā ar skolotāju Donāni 
veidoja stafetes. Visiem bija jautri, 
neviltots prieks par savu gribēša-
nu uzvarēt un varēšanu. Šogad 
visveiklākie – 4. klase!

20. septembrī Ābeļu pamatsko-
las audzēkņi iesaistījās arī Olimpis-
kās dienas aktivitātēs.

Dzejas parks un Raiņa taka
Atzīmējot Dzejas dienas, 5., 7., 

8. un 9. klases audzēkņi, skolotājas 
Valdas Bērziņas rosināti, pie skolas 
veidoja Dzejas parku – koki pie sko-
las tika rotāti ar lapām, uz kurām 
bērni bija uzrakstījuši savus dze-
joļus. Dzejojot bija jāievēro vairāki 
nosacījumi, piemēram, jāizveido 
dzejolis tikai no lietvārdiem. Kā-
dam sanāca, kādam ne gluži, taču 
šāda darbošanās bija interesanta.

Savukārt 6.  klases audzēkņi 
un skolotāja Dace Kalniņa-Alek-
sandrova no skolas līdz estrādei 

veidoja Raiņa taku. Uz bruģa ar 
krītu tika rakstīti iemīļotie Raiņa 
dzejoļi. Arī šī rosīšanās skolēniem 
ļoti patika.

Baltu vienības diena
22. septembrī tiek atzīmēta Bal-

tu vienības diena, pieminot baltu 
uzvaru pār Zobenbrāļu ordeņa ka-
rapūli kaujā pie Saules 1236. gadā. 
Pēdējā mācību dienā pirms šī atzī-
mējamā datuma – 20. septembrī – 
Ābeļu pamatskolas novadpētnieki 
tradicionāli pulcējās Daugavas 
malā iepretī Kaupres pilskalnam. 
Novadpētniecības pulciņa vadītā-
ja Silva Zepa klātesošajiem atgā-
dināja par nozīmīgo uzvaru, kāda 
panākama tikai kopīgiem spēkiem, 
un aicināja uzturēt sevī patriotisma 
garu un sparu, kā arī neaizmirst par 
to, cik liela nozīme ir savstarpējai 
sapratnei un sadarbībai.

Skolotāju un audzēkņu 

notikumu atstāstus apkopoja 

Valdis Aleksandrovs

FOTO – no Ābeļu pamatskolas 

krājumiem

Ābeļu skola septembrī

Sporta dienas aktivitātēs iesaistījās visi – no pirmsskolniekiem līdz devītklasniekiem. 

Sportistus uzrunā skolotāja Tatjana Donāne.

Koki pie skolas tika pie dzejiska 

rotājuma – skolēnu sacerētās rindas 

veidoja Dzejas parku.

Skolotāja bija parūpējusies par jautrām un asprātīgām stafetēm, kuru veikšanai 

vajadzīga ne vien veiklība, bet arī izdoma.

Pirmsskolas grupu Brodos atklājot, lenti grieza Ābeļu pamatskolas 

direktors Juris Gaigals un Jēkabpils novada izpilddirektore Gunta 

Dimitrijeva, bet izgriezto lentes pušķi direktora vietniece Dace 

Kalniņa-Aleksandrova uzticēja Izglītības un kultūras pārvaldes 

vadītājai Andai Ķiplokai, lai ieslēdz seifā – tā, lai tikko atvērtās 

durvis vairs nebūtu iespējams "aizsiet".
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Zinību diena
2. septembrī uzsākās jau-

nais – 2019/2020. – mācību 
gads. No rīta, kamēr citiem 
skolēniem notika klases stun-
da, 12. klases skolēni rotaļājās 
ar mazajiem pirmklasniekiem, 
un pēc tam visi kopīgi devās 
svinīgā gājienā uz Zasas kultū-
ras namu. Tur pasākuma ievadā 
ārpusklases darba organizatore 
sk. Inese iepazīstināja ar jauno 
Zasas vidusskolas direktora 
vietnieci izglītības jomā Ingu 
Bartuseviču. Ar svētku uzru-
nām uzstājās Jēkabpils novada 
izpilddirektore Gunta Dimitrije-
va un Zasas pagasta pārvaldes 
vadītājs Kristaps Tēts. Visnozī-
mīgākā šī diena bija jaunajiem 
pirmklasniekiem - šogad skolas 
gaitas Zasā uzsāka 13 skolēni 
(audzinātāja sk.Mairita), katrs 
simboliski pievienojot jaunu 
"lapu" skolas kokā. Arī 10. kla-
ses skolēniem šī bija zīmīga 
diena – skolas gaitas Zasas vi-
dusskolā uzsāka 12 skolēni (au-
dzinātāja sk.Zita).

Dzejas konkurss "Zelta 
sietiņš"

13. septembrī Raiņa mājā 
Berķenelē (Kalkūnes pagasts, 
Daugavpils novads) Zasas vi-
dusskolas skolēni Sanita un 
Raitis piedalījās Dzejas dienām 
veltītā Raiņa dzejas konkursā 
"Zelta sietiņš".

Konkursu organizēja Dau-
gavpils novada Kultūras pārval-

de, un tā mērķis bija 
popularizēt Raiņa 
un Aspazijas daiļ-
rades mantojumu, 
veidot izpratni par 
latviešu kultūras 
vērtībām, sekmēt 
skolēnu literatūras 
zināšanas un valo-
das kopšanu. Kon-
kursa dalībniekiem 
bija jāsniedz līdz 5 
min garš priekšnesums, uzstā-
joties ar vienu Raiņa vai Aspa-
zijas dzejoli un vienu prozas 
fragmentu par Raiņa bērnības 
gadiem.

Sanita par savu priekšne-
sumu saņēma veicināšanas 
balvu - iespēju kopā ar ģimeni 
vai draugiem atpūsties un pār-
nakšņot Berķenelē. Arī Raitim 
Tencinājums par piedalīšanos, 
un abiem - brīnišķīgas grāma-
tas.

Ziedu veltījums skolai
Tadicionāli, tuvojoties Dze-

jas dienām, Zasas vidusskolas 
skolēni veido ziedu un citu 
dabas materiālu kompozīci-
jas skolas pagalmā. Šogad 13. 
septembrī tapa rudens ziedu 
veltījums Zasas skolas 80 gadu 
jubilejai, kas apritēs šī gada ok-
tobrī. 

Veltījumu skolai ar "Z" burtu 
uzsāka 9. klases skolēni, tad 8. 
klase, un tā, secīgi, līdz pat 1. 
klases veidotajai kompozīcijai 
– burtiem "AI". Kompozīciju pa-

beidza vidusskolēni, veidojot 
jubilejai nozīmīgo gadskaitli - 
"80".

Olimpiskā diena
20. septembrī Zasas vidus-

skolas 150 skolēni pievienojās 
Starptautiskās Olimpiskās die-
nas aktivitātēm.

“Olimpiskā diena 2019” Za-
sas vidusskolas sporta zālē sā-
kās ar sporta skolotājas Mada-
ras un skolas direktores Arnitas 
Pores uzrunām. Tad svinīgi tika 
pacelts Olimpiskais karogs. 
Olimpiskās dienas devīze šo-
gad bija “Nāc un vingrot sāc!”. 
Tad sekoja skolēnu un skolotā-
ju kopīga rīta vingrošana, kuras 
mērķis bija pasākuma dalībnie-
kus pamodināt un sagatavot 
turpmākās dienas aktivitātēm, 
kā arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti 
svarīgu ikdienas sastāvdaļu. 
Olimpiskās dienas vingrojumu 
kompleksu vispirms izpildīja 
visjaunākie - pirmsskolas au-
dzēkņi. Pēc tam arī pamatsko-
la un vidusskola. Vingroja visi. 

Pēc vingrojumu koplek-
sa izpildīšanas skolēni 
saņēma Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas 
apliecinājumu par pie-
dalīšanos Olimpiskās 
dienas aktivitātēs.

Pirmsskolas un sākum-
skolas izglītības iestāžu 
bērniem bija iespēja 
piedalīties arī zīmējumu 
konkursā, kurā dalībnieku 
uzdevums bija uzzīmēt 

Latvijas Olimpiskās komandas 
talismanu. Savukārt eseju kon-
kursā 7. līdz 12. klašu skolēniem 
bija iespēja rakstīt iedvesmas 
vēstuli Latvijas Olimpiskajai ko-
mandai.

Dzejas diena muzejā
20. septembrī Sēlijas pras-

mju muzeja organizētajā pa-
sākumā "Rudens vēja šalkās ie-
klausoties" piedalījās arī Zasas 
vidusskolas pārstāvji. Sindija 
no 5. klases lasīja savu dzejoli 
par rudeni. Ar pašas sacerētiem 
dzejoļiem bērniem uzstājās arī 
pirmsskolas skolotāja Natālija. 
Savus sacerētos dzejoļus pasā-
kumam un izstādīšanai muzejā 
iesūtīja arī skolēni no 8., 9., 10. 
un 11. klases. Paldies Sēlijas 
prasmju muzejam par šādu 
iespēju skolēniem prezentēt 
savas dzejas prasmes! Skolas 
kolektīvs cer uz veiksmīgu sa-
darbību ar muzeju arī turpmāk.

Zasas vidusskola

Skola arhīva un K.Sēļa foto

Aktivitātes Zasas vidusskolā

30. septembrī plkst. 10.00 Ābeļu pagasta rokdarbu pulciņa “Bitītes” dalībnieces aicina uz pirmo tikšanos Ābeļu pagasta pārvaldes 2. stāvā, 
Aldaunes ielā 13, Brodos. Laipni aicināti rokdarbnieču pulciņam pievienoties jauni dalībnieki!
Pulciņa vadītāja: Maija Mieze, tel.: 26355164. Nodarbības notiek katru pirmdienu no plkst. 10.00 – 12.00.

Rokdarbu pulciņš “Bitītes”

Rokdarbu pulciņš “Bitītes” aicina uz pirmo tikšanos
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14. septembrī Ābeļu bibliotē-
ka pulcināja pirmsskolas vecu-

ma bērnus uz pasākumu “Grā-
matu starts”. “Grāmatu starts” 

ir bērnu lasīšanas veicināšanas 
programma, kas iepazīstina 
pirmsskolas vecuma bērnus 
ar aizraujošo grāmatu pasau-
li, aicina uz pirmo tikšanos ar 
bibliotēku un rosina lasīt visai 
ģimenei kopā. “Grāmatu startu” 
radījis Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs.

Bērni iepazinās ar bērnu stū-
rīti bibliotēkā, literatūru, spē-
lēm, kā arī kopā ar vecākiem 
zīmēja, krāsoja un rotaļājās. Tik-
šanās noslēgumā katrs bērns 
saņēma “Grāmatu starta” kom-
plektu: mugursomu, lasāmgrā-

matiņu un rotaļlietu – projekta 
simbolu pūčulēnu, kā arī brošū-
ru vecākiem par kopā lasīšanu 
un bērnu lasītprieka veicinā-
šanu. Saņemtā dāvana atgādi-
nās par viesošanos bibliotēkā 
un aicinās to apmeklēt biežāk. 
Projekta “Grāmatu starts” pa-
sākumi turpināsies, dalībnie-
kus gaida daudzas interesantas 
aktivitātes bibliotēkā. Paldies 
visiem, kas atsaucās dalībai 
projektā un atveda savu mazo 
ķiparu pirmoreiz uz bibliotēku!

Uz tikšanos atkal bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja 

Ineta Survillo

“Grāmatu starts” Ābeļu bibliotēkā

Šogad 21. septembrī notika 
lielā Pasaules talka. Latvijas iedzī-
votāji tika aicināti savā zemē stādīt 
Laimes kokus, kā simbolu cilvēka 
un dabas attiecību uzlabošanai un 
mūsu kopīgajai ilgtspējībai.

Vairākas pa-
gastu pārvaldes 
izvēlējās stādīša-
nas darbus veikt jau piektdien, 20. 
septembrī.

Leimaņu pagasta pārvalde 

Mežgalē, par godu Pasaules liela-
jai talkai, pie lapenītes iepretīm so-
ciālās aprūpes namam "Mežvijas" 

iestādīja dekoratīvo kļavu, ķiršu 
plūmi un hortenziju.

Ābeļu pagasta pārvalde Bro-
dos, rakstnieka Jāņa Akuratera 
piemiņas takā, kopā ar viesiem no 
Jēkabpils pilsētas un Rīgas, iestā-
dīja 9 košumkrūmus - irbeņlapu 
fi zokarpu šķirni “Little Devil” jeb 
Mazos velnēnus.

Dignājas pagasta pārvalde ie-
stādīja 3 jaunus košumkrūmus 
Mīlestības kalniņā Vandānos.

Stādīšānas darbi tika veikti arī 
citās pārvaldēs. 

21. septembrī plkst. 10.30 Zasā 
kokus stādīja novada jaunieši. Pa-
saules lielās talkas “World Cleanup 
Day” ietvaros tika iestādīti 80 jauni 

koki Zasas muižas 
parkā – bērzi un 
skujkoki. Tapa jauna 
bērzu Mīlestības ale-
ja. Par spīti lietaina-
jam laikam, jaunieši 
tika gala ar atbildīgo 
pienākumu. Katram 
jaunietim bija iespē-
ja iestādīt vairākus 
kokus, kuri dzīvos un 
augs līdz ar viņiem. 
Jēkabpils novada 
jaunieši Latvijai no-
vēl jaunas un stipras 
saknes, labvēlīgus 
apstākļus augšanai 

un ilgtspējīgus panākumus!
Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto

Koku stādīšanas akcija “Laimes koki”
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20. septembrī estrādē pie 
Ābeļu pamatskolas notika dze-
jas un stāstu pasākums "Dzeja uz 
makšķerāķa". Tajā piedalījās lite-
rāts un literatūrzinātnieks Val-
dis Rūmnieks (Rīga), dzejnieks, 
dziesminieks un vides sargātājs 
Andris Akmentiņš (Ventspils), kā 
arī dzejnieks un žurnālists Valdis 
Aleksandrovs (Jēkabpils), kurš 
bija šā notikuma iniciators. 

Pasākums notika, sadarbojo-
ties Jēkabpils novada Kultūras 
pārvaldei, Ābeļu pagasta Tautas 
namam un Ābeļu pamatskolas 
kolektīvam, un bija veltīts gan 
jau izskanējušajām Dzejas die-
nām, gan arī Baltu vienības die-

nai, kas Ābeļu pamatskolā tika 
atzīmēta īsi pirms tam.

Valdis Aleksandrovs: "Esmu 
makšķernieks kopš piecu gadu 
vecuma, un vienmēr esmu opo-
nējis tiem, kuri uzskata, ka cil-
vēks ar makšķeri iet pie ūdeņiem 
tikai ar mērķi sagādāt sev maltī-
ti vai, vēl nelāgāk, izrādīt savu 
varu pār vājākām un naivākām 
būtnēm. Makšķernieki patiesībā 
komunicē ar dabu, spēj (vai vis-
maz cenšas) izprast tās būtību, 
saskata savu iederēšanos vai ne-
iederēšanos tajā.

Ideja, ka šajā vietā būtu orga-
nizējams kāds dzejas pasākums, 
radās, kad pirmoreiz viesojos 

Ābeļu pamatskolā. Tai ar savu nu 
jau gandrīz 180 gadu seno vēstu-
ri ir sava īpašā aura. Kad aizgāju 
līdz Daugavai pie skolas, sapra-
tu, ka šī ir īstā vieta, kur rīkot pa-
sākumu, kas atklātu makšķernie-
ka dvēseles poētisko būtību un 
necopmaņiem ļautu apjaust, ka, 
esot pie ūdeņiem ar makšķeri, 
iespējams saskatīt īstenās mūsu 
dabas vērtības, tās skaistumu 
un sajusties kā dabas sastāvda-
ļai. Šo saikni sajūtot, var rasties 
iedvesma, kas pārtop mākslas 
– gan vārdiskas, gan muzikālas, 
gan arī vizuālas – darbos. Un, 
protams, šeit šo izjūtu pastipri-
na arī senais Kaupres pilskalns, 
kas ar savu unikālo profi lu allaž 
acu priekšā un liek domāt arī par 
Latviju un mūsu senču cīņām. Uz 
pasākumu aicināju makšķernie-
kus Valdi Rūmnieku, kurš raks-
tījis par latvju senlaikiem, kā arī 
Andri Akmentiņu, kurš ir patiess 
Latvijas bagātības – ūdeņu un 
tajos mītošo būtņu – zinātājs un 
sargātājs. Galu galā – arī dzejā 
katrs vārds ir kā makšķerniekam 
zivs, kas pieķeras vai ne..."

Arī Valdis Rūmnieks un Andris 
Akmentiņš atzīmēja šīs vietas 
brīnišķo skaistumu un spēku, 
kas rada iedvesmu darboties 
un lepoties ar mūsu zemes 
skaistumu. Literāti, kā jau īsteni 
makšķernieki, ne tikai skandēja 
savus sacerējumus un stāstīja 
piedzīvojumus pie ūdeņiem (par 

to, lai klātesošie viņus saklausī-
tu, parūpējās Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes skaņotājs 
Gints Audzītis), bet arī mēģināja 
noķert kādu zivi. Diemžēl šoreiz 
zivis noķert neizdevās, tomēr 
Makšķernieku zupa klausītā-
jiem tika! Par to jāsaka paldies 
Krustpils novada ZS "Kalves" 
īpašniekam Gundaram Kalvem, 
kurš Valdim Aleksandrovam un 
viņa dēlam Mārtiņam atvēlē-
ja iespēju savā zivjaudzētavas 
dīķī nomakšķerēt dažas karpas! 
Un, protams, paldies Ābeļu pa-
matskolas direktoram Jurim 
Gaigalam un skolas kolektīvam 
gan atsaucību un par viesu sil-
to uzņemšanu, gan arī atvēlēto 
malciņu ugunskuram, uz kura 
man un kolēģei Silvijai, pievie-
nojot pašu sarūpētus dārzeņus 
un garšvielas, bija iespēja izvārīt 
īstenu Makšķernieku zupu (tie, 
kuri zupu ēda, slavēja un teica, 
ka esot ļoti garda).

Klausītāji bija ne tikai Ābeļu 
pamatskolas audzēkņi, bet arī 
interesenti no Jēkabpils un ap-
kārtējiem pagastiem. Cerams, 
ka 20. septembra pasākums kļūs 
par tradīciju, kas varētu noritēt 
ik gadu. Cik dzirdēju, tas visiem 
esot paticis.

Sandra Vecumniece,

Jēkabpils novada kultūras 

pasākumu organizatore Kalna 

un Ābeļu pagastos

FOTO – Agita Rinča

Dzeju ķer ar makšķeri!

Ar makšķerrīkiem rokās, vērīgu skatienu un poētismu sirdī Ābeļu estrādē 

dzeju runāja un savus makšķerēšanas piedzīvojumus stāstīja Andris 

Akmentiņš, Valdis Rūmnieks un Valdis Aleksandrovs.

20. septembrī plkst. 15.00 
Sēlijas prasmju muzejā, Zasā, 
norisinājās dzejas dienām vel-
tīts pasākums “Rudens vēja 
šalkās ieklausoties”. Šī gada 
dzejas dienu pasākuma galve-
nais akcents tika likts uz vietē-
jiem cilvēkiem, kuriem dzeja ir 
vaļasprieks un emociju izpaus-
mes veids.

No augusta beigām līdz 18. 
septembrim tika iesūtīti dzejo-
ļi, sākot ar tēmām par rudens 
krāšņumu un beidzot ar mī-
lestības doto spēku un siltu-
mu, no dažādu vecumu dzej-
niekiem. Kopā tika iesūtīti 22 
dzejoļi no 10 autoriem. Daļa no 
šiem dzejniekiem bija arī iera-
dušies uz galveno pasākumu, 

lai paši šos dzejoļus nolasītu. 
Pasākums sākās ar jauniešu 
grupas “Piparmētra” muzikālo 
sveicienu. Pēc tam pie siltas 
tējas tases skanēja jauno dzej-
nieku dzejas rindas. Tika atklā-
ta jaunā Santas Matīsas gleznu 
izstāde “Ultramarīns”, kuru būs 
iespējams aplūkot muzeja iz-
stāžu zālē līdz 11.novembrim. 

Paldies visiem, kuri nenobi-
jās un padalījās ar savu radošo 
darbu, kā arī paldies apmeklē-
tājiem par izrādīto interesi! Tie-
kamies nākošajos pasākumos!

Eva Strika,

Sēlijas prasmju muzeja 

vadītājas v.i.

K.Sēļa foto

Dzejas dienas Sēlijas prasmju muzejā
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10. augusta vakarā ar nakts 
orientēšanās pārgājienu noslē-
dzās jauniešu projekts “Atver acis 
- ej un cīnies”, kas tika īstenots 
programmas “Eiropas Solidaritā-
tes korpuss” ietvaros. 

Sākot ar jūniju jauniešu grupa 
piecu cilvēku sastāvā uzsāka dar-
bu pie pasākuma plānošana un 
īstenošanas. 

Jūnijs aizritēja, plānojot pasā-
kumu un sagatavojot publicitā-
tes foto un video. Jūlijā jaunieši 
gatavoja maršrutu, karti, kontrol-
punktus, apguva pasākuma plā-
nošanas pamatprincipus un guva 
dziļāku izpratni ne tikai par pasā-
kuma organizēšanu, bet arī pētīja 
Jēkabpils novadu, lai izveidotu ne 
tikai aizraujošu, bet arī izzinošu 
pārgājiena maršrutu. 

Nakts orientēšanās pārgājiens 
“Atver acis - ej un cīnies” bija ap-
tuveni 45 kilometru pārgājiens, 
kura ietvaros dalībniekiem bija 
jāatrod kontrolpunkti un jāizpilda 

dažādi uzdevumi.  Plkst. 21.00 da-
lībniekiem tika izsniegta karte un 
dots kopīgs starts, lai līdz plkst. 
5.00 atgrieztos atpakaļ fi nišā. 

Maksimālais pārgājiena ga-
rums varēja sasniegt 45 kilo-
metrus, bet katra komanda pati 
izvēlējās maršrutu uz izvērtēja 
savu spēju robežas. Ja pārgurums 
ņēma virsroku, komanda varēja 
doties uz fi nišu Zasas kultūras 
namā un sagaidīt pārējās koman-
das.

Gan pasākuma plānošanā, gan 
īstenošanā tika iesaistīti aptuveni 
15 jaunieši no dažādiem Jēkab-
pils novada pagastiem un Jēkab-
pils pilsētas.  

Biedrība “EKO Selonia” pārstā-
ves Baibas Čākures komentārs: 
Prieks, ka jaunieši paši izrādīja 
iniciatīvu projekta idejai - nakts 
pārgājienam, kā arī aktīvi iesais-
tījās plānošanā un ar tikpat lielu 
entuziasmu spēja pasākumu no-
organizēt. Projekts parādīja, ka 

jaunieši ir pietiekami patstāvīgi 
savu plānu realizēšanā, kā arī, ka 
ar labu komandu viss ir sasnie-
dzams. Nakts pārgājiens kopā 
pulcēja gan vietējās, gan koman-
das no citām pilsētām, kas liecina 
par organizētā pasākuma aktu-
alitāti. Lai izdodas arī turpmākie 
projekti, biedrība labprāt arī turp-
māk atbalstīs jauniešus ar trakām 
idejām !

Pasākuma dalībnieku 
atziņas: 

Liene: Nakts orientēšanās pār-
gājiens bija ļoti interesants, va-
rēja labi pārbaudīt savus spēkus, 
pacietību gan arī savu koman-
du! Varēja daudz labāk iepazīt 
komandas biedrus, jo kopā ejot 
pavadījām daudz laika! Bija ļoti 
interesanti uzdevumi, kas salie-
dēja visu komandu. Šis orientēša-
nās pārgājiens ļoti patika, vadītāji 
bija ļoti jauki, atsaucīgi , ja gadījās 
kāda ķibele ceļā droši varēja vi-
ņiem zvanīt, rakstīt. Prieks par to, 
ka piedalījos šādā pārgājienā, jo 
bija ļoti, ļoti forši! 

Linda: Bija interesanti doties 
piedzīvojumā kopā ar citiem! Bija 
interesanti redzēt cīņu starp ci-
tām komandām. Manuprāt, visi ir 
lieli malači, jo tas bija grūti, bet ja 
ir labi ceļabiedri viss ir iespējams!

Paldies organizatoru koman-
dai par iespēju redzēt pasākumu 
no organizatoru skatupunkta, 
palīdzot īstenot pasākumu. Jums 
tas izdevās! Tā turpināt!

Jauniešu atziņas par dalību 
projektā:

Nakts orientēšanās pārgājiens 
,,Atver acis, ej un cīnies’’ bija šīs 
vasaras lielākais piedzīvojums 
un tajā pašā laikā arī pienākums. 
Nevaram teikt, ka tas  bija viegli, 
bet tas bija to vērts. Gandarījums 
par paveikto ir milzīgs.  Īstenojot 
projektu esam apguvuši daudz 
jaunu zināšanu un prasmju, kā 
arī esam mācījušies no savām 
kļūdām.  Projekta gaitā saskāra-
mies arī ar dažādām problēmām, 
gan mācoties kā apgūt projekta 
fi nansējumu, gan arī veidojot 
darba grupu,kas paveiks nepie-
ciešamos pienākumus. Kopā 
mums izdevās, neskatoties un 
dažu lietu nezināšanu/ neizpra-
šanu , kā arī sadzīviskām grūtī-
bām. Pasākums bija apmeklēts 
un cilvēki devās prom pozitīvi 
uzlādēti. 

Jēkabpils novada brīvprātī-
go jauniešu grupa sadarbībā ar 
biedrību “EKO Selonia” ir noslē-
gusi līgumu ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru 
par Eiropas Savienības program-
mas “Eiropas Solidaritātes kor-
puss” Solidaritātes projekta “At-
ver acis – ej un cīnies” īstenošanu 
laika posmā no 01.06.2019. – 
31.08.2019.

Projekta īstenošanas mērķis 
ir paaugstināt vietējās kopienas 
aktivitāti un veicināt vienlīdzību, 
popularizējot aktīvu dzīvesveidu 
jauniešu, kā arī vietējo iedzīvotā-
ju vidū. Projekta idejas iniciatori ir 
5 Jēkabpils novada jaunieši, kuri 
ir aktīva un veselīga dzīvesveida 
atbalstītāji. Jaunieši aktīvi darbo-
jas dažādu iniciatīvu realizēšanā 
un vēlas motivēt un iedvesmot 
cilvēku sev apkārt rīkoties.

Projekts “Atver acis – ej un 
cīnies” tiek fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”, kuru Lat-
vijā administrē Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra, 
atbalstu. Šī publikācija atspogu-
ļo vienīgi autora uzskatus, un Ko-
misijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebku-
ru iespējamo izlietojumu

Jurgita Bareika

Noslēdzies jauniešu solidaritātes projekts 
“Atver acis – ej un cīnies”
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Vai Tu jau šovasar iepazini, iz-
baudīji un izgaršoji “Divu krastu 
laipas salu – Dignāju?” Vai Tu zini, 
ka Dignāja ir laipa uz pagātni, ta-
gadni un nākotni. Laipa, kas sa-
vieno Latgali ar Sēliju. Izcila vieta, 
kur baudīt Daugavas ainavas no 
Sēlijas krasta.

Ieva Jase: “Biedrība “Ūsiņš” vie-
siem piedāvā izjādes ar zirgiem. 
Stallī šobrīd dzīvo 27 zirgi. Daļa 
no tiem ir sporta zirgi, daļa – pri-
vātie. Nodarbojamies ikdienā ar 
jāšanas sportu, treniņiem. Katru 
gadu ir pa 5 – 7 nometnēm. Gan 
zirgmīļiem, gan sportistiem. Tūris-
tiem varam piedāvāt nakšņošanu 
līdz 15 cilvēkiem un vizināties gan 
ar ponijiem, gan lielajiem zirgiem 
līdz 10 cilvēkiem, un apskatīt tīri 
saimniecību.”

Pāri Daugavai var tikt ar vie-
nu no retajiem ūdens prāmjiem 
– pārceltuvēm. Pārceltuve “Līvā-
ni-Vandāni” ļauj viegli nokļūt no 
Latgales Sēlijā, un otrādi. Pār Dau-
gavu tiek celti gan cilvēki, gan ma-
šīnas. Arī mazāki busiņi.

Saimniecībā “Cielavas” iespē-
jams iegādāties un baudīt dār-
zeņus no vietējiem zemniekiem. 
Dārzeņus un kartupeļus audzē 50 
ha platībā. Tie lieti noder arī zupas 
vārīšanai uz ugunskura.

Pie Dignājas skolas ar aktīvo 
atpūtu var nodarboties ģimenes 
ar bērniem: spēlēt basketbolu, 
volejbolu un futbolu, izkustēties 
āra trenažieros un doties pastaigā 
pa mazo “’Meža kaķi”. Pieejama arī 
šķēršļu josla un baskāju taka.

Skaistā vietā pie Daugavas 

krasta atrodas Dig-
nājas evaņģēliski 
luteriskā baznīca. 
Ik pa laikam šeit 
tiek rīkots arī kāds 
koncerts. Baznīcas 
iekštelpas iespējams aplūkot par 
ziedojumiem.

Dignājas tuvumā atrodams 
senais sēļu pilskalns. No pilskal-
na paveras skaists skats uz Dau-
gavu. Tā pakājē atrodas atpūtas 
vieta “Grantsbedres”, kurā saim-
nieko jostu audēja Valija Fkan-
dere.Valija Flandere: “Atbraucot 
šeit, jūs varat uzcelt telti, ieku-
rināt ugunskuru, pēc tam varat 
aiziet pazvejot un uzvārīt sev 
zivju zupu, vai arī iepriekš vie-
nojoties – es varu izvārīt zupu. 
Tūrisma sezona man sākas no 1. 
maija līdz 1. oktobrim. Ir saim-
nieka saglabāta maza smēdīte. 
Ir 1. pasaules kara ierakumi, 2. 
pasaules kara ierakumi.”

Mototrasē “Slīterāni” iespē-
jams doties treniņa izbraucienos 
ar motocikliem vai velosipēdiem. 
Šeit trenējas sporta klubs “x99/Slī-
terāni”, un notiek gan vietēja, gan 
starptautiska līmeņa sacensības.

Dignāja uztverama kā laipa gar 
Daugavas malu, kas sākas Vandā-
nos. Vandāni izveidojies kā jaunais 
pagasta centrs, kurā pieejams vei-
kals un Dignājas pagasta pārvalde. 
Par ciema atpazīstamības simbolu 
kļuvusi iedzīvotāju sakoptā Naftas 
bāze, kas pārtapusi par mākslas 
telpu, un sakoptās pagasta pietu-
ras. Par populāriem pasākumiem 
Dignājā kļuvuši Daugavas svētki 

un Zolītes čempionāts.
2019. gada 31. augusta rīts Dig-

nājā sākās rosīgi! Tūlīt, tūlīt sākies 
“Ekspedīcija pa Jēkabpils novadu!” 
un galvenais notikums būs pro-
jekta “„Sēlijas salas” – tematiskais 
tūrisms mazajās lauku apdzīvo-
tajās vietās kā ekonomiskās un 
sociālās izaugsmes veicinātājs Sē-
lijā”, (projekta identifi kācijas Nr. 17-
00-A019.332-000001) pasākums 
“Videoekspedīcija – iepazīsti Divu 
krastu laipas salas – Dignājas tūris-
ma piedāvājumu!”

Dalībnieki tiek sagaidīti Dig-
nājas skolas teritorijā pie “Cirkužu 
sajūtu takas”, kur saņem skolas te-
ritorijas karti un piedzīvojums var 
sākties! 1. posms – jāpārvar “Cir-
kužu sajūtu taku”, tas nozīmē, ka 
pēdas tiek pie masāžas. 2. posms 
– šķēršļu josla, 3. posms – meža 
kaķis! Ir iespēja pārbaudīt savu 
fi zisko sagatavotību un izbaudīt 
rāmo dabu. Un Tu jau esi nonācis 
parkā, lai atvilktu elpu un iepazītu 
Dignāju!

Ir iespēja apskatīt gleznotājas 
Baibas Daģes gleznas, jostu audē-
jas Valijas Flanderes tautiskās jos-
tas, cimdus un zeķes, grīdas paklā-
jiņus, iepazīt fotoizstādē biedrības 
”Ūsiņš” zirgus, apskatīt un iepazīt 
Dignājas, baznīcas un pārceltuves 
vēsturi cauri gadu desmitiem un 
simtiem, ko sarūpējusi muzejis-
tabas “Laipa” vadītāja Inta Stroža, 

bioloģe un sertifi cēta dziedniece 
Melita Svilpe piedāvā iegādāties 
unikālas ziedītes un uzlējumus, 
kuru augi ir ievākti tepat Dignājā, 
piemēram, Deviņvīruspēka uzlē-
jumam augi tiek lasīti tepat Dignā-
jas pilskalnā!

Videoekspedīcija! Tālākie da-
lībnieki ir ieradušies no Cesvaines, 
Daugavpils, Subates, Jēkabpils 
puses, noskatoties video par “Divu 
krastu laipas salu – Dignāju”, ir pār-
steigums – “jums tas meža kaķis ir 
tikai nesen, ja? Nē, jau kādus 3 ga-
dus. Cik interesanti! Mēs te bijām 
uz teātra izrādi, bet nezinājām, ka 
tepat blakus ir kas tāds!” vai arī – 
“O, tās “Grantsbedres” ir forša vieta, 
vajag iegaumēt!”, “video taču būs 
atrodams arī internetā? Protams!” 
Pēc video noskatīšanās tika pār-
baudītas dalībnieku zināšanas par 
Dignāju – piemēram, kāds ir Dig-
nājas senais nosaukums?, cik cel-
tuves Dignājā bija ” ulmaņlaikos”?, 
kādas ir 3 Dignājas pamatvērtības, 
kas attēlotas Vandānu centrā, uz 
gleznām?, vieta Dignājā kur kaļ 
un vārās? Izrādās, ka jautājumi ir 
āķīģi, pat vietējie dignājieši nezina 
atbildes uz visiem jautājumiem! 
Pusdienlaiks! Pēc videoekspedīci-
jas un viktorīnas ir nopelnītas pus-
dienas – gardā “Dignojīšu zupa”, 
ko pagatavojusi saimniece Valija 
un piparmētru tēja, kas vārīta no 
turpat no augošajām piparmēt-
rām garšaugu dārziņā.

Gaidīsim Jūs ciemos Dignājā – 
Daugavas divu krastu laipas salā!

Video par “Divu krastu laipas 
salu – Dignāju” iespējams noska-
tīties arī Jēkabpils novada mājas-
lapā.

Inga Stūrmane,

biedrība “Cirkuži”

Video: Kaspars Sēlis

“Divu krastu laipas sala – Dignāja”
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31. augustā Jēkabpils novadā norisinājās 
aizraujošs un izglītojošs autoorientēšanās pa-
sākums, kurā varēja piedalīties visa ģimene.

Pagājušajā gadā dalībnieki apciemoja no-
vada biedrības un muzejus, savukārt šogad 
iepazināmies arī ar uzņēmējiem, kopumā 
apmeklējot 12 kontrolpunktus. Komandām 
bija iespēja iegūt papildus punktus, veicot 
dažādus uzdevumus atjautībā, liekot lietā sa-
vas fotografēšanas spējas, kā arī par koman-
das noformējumu. Pasākumā piedalījās 22 
atraktīvas komandas, un pēc 8 stundām visi 
fi nišēja autotrasē “SK Pilskalni”, kur dalībnie-
kus gaidīja sportiskas aktivitātes, kā arī uzstā-
jās muzikālā TV šova “X Faktors” dalībnieks 
Didzis Melderis un ģitārists Gints Smukais. 
Ekspedīcijā 3. vietu izcīnīja komanda “Audi 
Princeses” (Dignājas pag.), 2. vieta tika izsmal-
cinātajai geišu komandai “Stīvās” (Dignājas 
pag.), savukārt 1. vietu un “Tallink” dāvanu 
karti 150 EUR vērtībā izcīnīja komanda “Ei jau 
traks” (Zasas pag.). Žūrijas simpātijas balvas 

par labāko komandas noformējumu iegu-
va: “Stīvās” (Dignājas pag.), omīšu komanda 
“O!Mammas” (Jēkabpils), kurām līdzi brauca, 
gan asinsspiediena aparāts, gan “govs”, ko-
manda “Trakās mušas” (Kalna pag.), daiļavas 
sarkanajos tērpos “Pīlādžogas” (Zasas pag.), 
jauniešu komanda “Kukuvu” (Zasas pag.), kā 
arī atraktīvās meitenes “Wings” (Jēkabpils). 
Protams, arī pārējās komandas bija pado-
mājušas par automašīnas dekoriem, kā arī 
braucienā devās ar plakātiem, ziediem, un 
smaidu uz sejas. Vislielākais prieks, ka koman-
das parūpējās, lai piedalīties varētu ikviens – 
sākot no zīdaiņa, līdz sirmam vecumam. Liels 
paldies visai organizatoru komandai, mūsu 
sponsoriem – “Citrus SPA”, SIA “GUNSnLA-
SERS”, picērijai “Itālis”, AS “Hesburger”, kā arī 
biedrībām, uzņēmējiem un brīvprātīgajiem, 
kas padarīja ekspedīciju pa Jēkabpils novadu 
tik neaizmirstamu!

Jēkabpils novada 

Kultūras pārvalde

Noslēgusies autoorientēšanās ekspedīcija pa novadu

Vieta Komanda
Punkti 

kopā

1 ZAS05 Ei Jau traks 297
2 ĀBE04 Stīvās 291
3 DIG01 Audi princeses 289
4 ZAS03 Pīlādžogas 285

5 ĀBE05 Paturi aliņu 283

6 ZAS01 Nekā nav 283
7 ĀBE01 Wings 281
8 KAL02 Radiņi un citi zvēri 273
9 LEI01 Pirmie 271

10 KAL04 Trakās mušas 265
11 KAL01 SK Pilskalni 264
12 ZAS07 Puķītes 264
13 KAL03 Rullīši 258
14 ZAS06 Kukuvu 257
15 ĀBE03 O! Mammas 256
16 ZAS02 Kvēpos ir spēks 253
17 KAL05 Saldais krējums 250
18 ZAS04 Saulespuķe 249
19 DIG03 Tie no Turkiem 248
20 RUB01 Turbo 242
21 ĀBE02 Kārzdabas zemene 227
22 DIG02 Grāvju škoda 214

Gada gaidītākais notikums Zasas kultūras 
namā jau pavisam drīz!

“Atnāc ar savu dziesmu” BŪS arī šogad! 
Saglabāsim mazu intrigu un sīkāku informā-
ciju par pasākumu atklāsim tuvākajā laikā, 
taču šobrīd AICINĀM PIETEIKT SAVU DALĪBU 
KONKURSĀ!

Kā jau ierasts, piedalīties var ikviens, ne-

atkarīgi no vecuma un muzikālās pieredzes. 
Ļoti gaidīsim pieredzes bagātos konkursa 
dalībniekus un tikpat priecīgi būsim uzņemt 
arī jaunus dalībniekus!

Konkurss norisināsies Zasas kultūras 
namā 2019. gada 26. oktobrī plkst. 19.00.

Izmanto iespēju parādīt savu talantu- PIE-
SAKIES, zvanot Laurai, tel. 20371520, rakstot 

uz e-pastu: zasaskn@jekabpilsnovads.lv vai 
Zasas kultūras namā klātienē.

Tu esi talantīgs un Tev viss izdosies!
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazī-

ties pasākuma Facebook lapā un Jēkabpils 
novada pašvaldības mājaslapā.

Jēkabpils novada 

Kultūras pārvalde

26. oktobrī koncerts-konkurss “Atnāc ar savu dziesmu” Zasā
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Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 
2019. gada jūlijā un augustā realizēja projektu 
“Sporta kompleksa “Pilskalni” labiekārtošana” 
(līgums Nr. JNP/9-2/19/58), kura īstenošanai 
NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkur-
sā tika gūts Jēkabpils novada domes atbalsts 
700 eiro apmērā. Projekta ietvaros tika iztīrīts 
dīķis sporta kompleksā “Pilskalni”, sakopta 
un labiekārtota dīķim pieguļošā teritorija, kā 
arī uztaisīti un trasē pastāvīgi izvietoti 6 jauni 
galdi. Kopējās projekta izmaksas bija 1190.70 
euro, no kuriem 490.70 euro – biedrības fi nan-
sējums.

Projektā kā otrā aktivitāte bija plānota aktī-
vās atpūtas diena sporta kompleksā “Pilskalni” 
2019. gada augustā – lai iepazīstinātu ar kom-
pleksa teritoriju, labiekārtoto vidi un iespējām 
atpūsties trasē vēl lielāku novada iedzīvotāju 
loku, kas nav apmeklējuši sporta kompleksu 
“Pilskalni” autokrosa sacensību ietvaros. Vie-
nojoties ar Jēkabpils novada Kultūras pārvaldi 

savas plānotās aktivitātes apvienojām ar “Ek-
spedīciju pa Jēkabpils novadu”, 31. augustā, – 
uzņemot ekspedīcijas dalībniekus fi nišā sporta 
kompleksā “Pilskalni” un izklaidējot līdz ekspe-
dīcijas rezultātu noskaidrošanai un apbalvoša-
nas ceremonijai.

Ekspedīcijas dalībniekiem un citiem inte-
resentiem “Pilskalnos” bija iespēja pārbaudīt 
spēkus un veiklību 5 disciplīnās – šautriņu me-
šanā, lielo ķegļu spēlē, stafetē, bumbu mešanā 
spaiņos, kā arī milzu futbola bumbas speršanā 
vārtos. Sportisko aktivitāšu laikā paralēli dalīb-
niekus cienājām ar pašgatavotu zupu, bija ie-
spēja palauzīt galvu spēlējot lielizmēra šahu, kā 
arī baudīt novada sarūpēto koncertu un sagai-
dīt ekspedīcijas rezultātus pie projekta ietvaros 
izgatavotajiem galdiem “Pilskalnu” estrādē, kas 
atrodas tieši blakus projekta laikā iztīrītajam 
dīķim. 

Pilskalnu stafetē piedalījās 9 komandas, lie-
los ķegļus mēģināja nogāzt 12 komandas, fut-

bolbumbu vārtos raidīja 25 dalībnieki, spaiņos 
bumbas meta 35 dalībnieki, bet šautriņas – 24 
dalībnieki, turklāt ar papildu pārmešanu pieau-
gušo konkurencē par 2. un 3. vietu. Godpilno 
pirmo trīs vietu ieguvējus katrā disciplīnā ap-
balvojām ar simboliskām dāvaniņām, individu-
ālajās disciplīnās arī ar “Pilskalnu” medaļām, bet 
dalībniece Madara (no komandas “Stīvās”), kas 
izcīnīja pirmo vietu divās disciplīnās, ieguva ie-
lūgumu divām personām uz sporta kompleksa 
“Pilskalni” sacensībām, ko plānojam rīkot 2020. 
gada februārī.

Biedrība Sporta klubs “ALKO Racing Team” 
izsaka pateicību Jēkabpils novadam par at-
balstu gan šī projekta ietvaros, gan Latvijas 
un Baltijas autokrosa sacensību rīkošanā. Tiks 
turpināts darbs pie “Pilskalnu” trases labiekār-
tošanas un popularizēšanas un rīkotas sacensī-
bas nākamā gada ziemā un vasarā. Uz tikšanos 
“Pilskalnos”!

Sporta klubs “ALKO Racing Team”

Turpina labiekārtot sporta kompleksu “Pilskalni”

Jau trīs gadus aktīvi jaunieši no Dignājas 
pagasta un kaimiņu pagastiem (Zasas, Biržiem, 
Dunavas) un Jēkabpils pilsētas jaunieši apvie-

nojas vienā komandā un, pārstāvot Dignājas 
pagastu, piedalās Jēkabpils pilsētas rīkotajā 
iekštelpu futbola sezonas turnīrā, kur piedalās 
Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada koman-
das, kā arī komandas no blakus novadiem.

Jau trīs gadus tiek spēlēts šis turnīrs, pārstā-
vot Dignājas pagastu, kurš notiek no oktobra 
beigām līdz aprīļa sākumam gandrīz katras 
brīvdienas. Tas ir labs veids kā jauniešiem aktīvi 
pavadīt savas brīvdienas garajos ziemas vaka-
ros. Katru gadu komanda tiek veidota no jauna, 
bet pārsvarā komandā spēlē vieni un tie paši 
jaunieši, kā arī tiek pieaicināti citi jaunieši, ku-
riem ir vēlme spēlēt un izmēģināt savas spējas. 
Ar katru gadu komands rezultāti progresē. Ko-
mandā spēlē Nauris Kusiņš, Ritvars Kusiņš, Ma-
reks Geižāns, Vitolds Zemītis, Pēteris Mikulāns,  
Elvis Krēsliņš, Kristers Krēsliņš, Ivo Bilaničš, Jānis 

Cakuls, Artis Tauriņš, Raivo Aleksejevs, Kaspars 
Galdiņš, Linards Jermalovičš, Jānis Andersons 
un Markuss Rusiņš.

Vairākus gadus pēc kārtas esam aizstāvējuši 
novada godu izcīnot pirmo vietu Jēkabpils no-
vada organizētajā futbola turnīrā, kas tradicio-
nāli norisinās Dignājas pagastā, kā arī brīvajās 
nedēļās nogalēs puiši ar labiem panākumiem 
piedalās kaimiņu novadu rīkotājos, fl orbola, 
futbola un volejbola turnīros pārstāvot Dignā-
jas pagasta komandu. Paldies Jēkabpils nova-
da pašvaldībai par futbola formu nodrošināša-
nu, kā arī futbola infrastruktūras uzlabošanu. 
Ja esi aktīvs jaunietis un arī Tu vēlies pavadīt 
lietderīgi savu brīvo laiku – sazinies ar mums 
sociālajos tīklos un tiekamies futbola turnīros!

Komandas pārstāvis Elvis Krēsliņš

Komandas arhīva foto

Dignājas pagasta jauniešu futbola komanda

Futbola turnīrs Dignājā, izcīnīta 1. vieta.
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Kāpēc Amatu māja? Tāpēc, ka šajā ielā Lat-
vijas brīvvalsts laikā un vēlāk darbojās vīrs, 
kurš tasīja mucas, tālāk bija smēde un kalējs, 
netālu kurpnieks, šuvēja un galdnieks. Bija 
lielās dzirnavas, kur mala graudus, apstrādāja 
vilnu, bet gandrīz katrā mājā bija maizes krās-
ns un cepa maizīti. Tāpēc ielas nosaukums - 
Amatnieku iela un mums - Amatu māja.

Biedrība “Akācija Plus” šovasar realizēja Jē-
kabpils novada NVO atbalstīto projektu “Lei-
maņu vēstures eksponātu izstādīšana un seno 
amatu prasmju atdzimšana”.

Projekta mērķis bija saglabāt savāktās Lei-
maņu vēstures liecības citām paaudzēm un 
popularizēt senās amatu prasmes – aušanu 
un maizes cepšanu mūsdienās.

Projekta realizācijas laikā dignājietis Ingus 

Stūrmanis izgatavoja 3 aizslēdzamas ekspo-
nātu demonstrēšanas vitrīnas, kuras uzstā-
dīja izremontētājā un šogad iekārtotajā No-
vadpētniecības istabā. Vitrīnās izvietojām 

Leimaņu pagasta teritorijā atrastos vēsturis-
kos priekšmetus, īpaši no pirmā pasaules kara 
perioda un senākus.

Novadpētniecības istabā var aplūkot arī 
senās kartes, pirmās Latvijas brīvvalsts laika 
grāmatas, pagasta zudušo un esošo mājvietu 
karti, uzzināt kādā valodā vairāk kā gadsimtu 
atpakaļ runāja šajā pusē. Tagad, kad mums 
beidzot ir telpa eksponātu izvietošanai, un pa-
mazām remontējam citas istabas, cerams, ka 
dažādus vēsturiskus priekšmetus saņemsim 
arī no pagasta iedzīvotājiem.

Amatu mājā visu vasaru notika aušanas 
nodarbības Baibas Bites vadībā. Šīs amatu 
prasmes apguva 6 interesenti no Leimaņiem 
un 3 no Kalna pagasta. Paredzēto 6 nodarbību 
vietā notika vismaz 10 nodarbības. Par papild-

nodarbībām maksājām paši. Sagatavošanās 
process līdz aušanai ir garš, vajadzīga liela pa-
cietība un dažādi rīki, piemēram, riekums, vel-
ku tinamais rāmis, kurus mums aizdeva Baiba. 
Tagad jau riekums ir izgatavots pašiem, kā arī 
top velku diegu tinamais rāmis un  saiviņas. 
Mūsu austos darbus varēs apskatīt projekta 
noslēguma pasākumā.

Maizes cepšanas prasmes biedrības biedri 
apguva, izmantojot senču maizes receptes un 
konsultējoties ar Leimaņu maizes cepējām. 
Lai uzceptu garšīgu maizīti, darba mums būs 
vēl daudz, jo ar paštaisītu ieraugu pēc senču 
receptēm gribam iemācīties cept dažādus 
maizes klaipiņus. 

Tāpat kā iepriekšējo telpu remontdarbus, 
arī šogad Maizes istabas un koridora remontu 
veica biedrības meitenes pašas, un lielu palī-
dzību sniedza Modris Lācis. Istabu uzrakstus 
(Aušanas istaba , Novadpētniecības istaba, 
Maizes istaba) izgatavoja biedrībā “Ūdenszī-
me”.

Apmeklējot amatu māju ,,Rūķīši’’, Novad-
pētniecības istabā varēs iepazīties ar Leimaņu 
pagasta vēstures liecībām. Aušanas istabā 
ir uzstādītas divas stelles, kur jebkurš intere-
sents varēs aust, bet Maizes istabā būs iespēja 
apskatīties un iemācīties maizes cepšanas 
procesu, piesakoties pa tel. 25945299.

Uz projekta noslēguma pasākumu aicinām 
jebkuru interesentu, datums tiks precizēts un 
paziņots medijos.

Inita Lāce,

Biedrība “Akācija Plus”

Amatu mājā ,,Rūķīši’’ – aušana, maizes cepšana 
un novadpētniecība

24. augustā Zasas vidusskolas sporta lau-
kumā pulcējās volejbola un aktīva dzīvesveida 
entuziasti, lai izspēlētu nu jau gadskārtējo vo-
lejbola turnīru sieviešu un vīriešu komandām, 
kā arī sacenstos lodes grūšanā un individuāla-
jās disciplīnās.

Šogad turnīrā piedalījās 6 vīriešu un 4 sie-
viešu komandas, kur veiksmīgākās sieviešu 
konkurencē bija komanda “Simončiks Pončiks” 
(Jēkabpils) ko pārstāvēja Krista Krūmiņa, Simo-
na Ārmane, Paula Ancāne un Loreta Adamoviča 
izcīnot trešo vietu, sudraba medaļas tika koman-
dai “Lapsas” (Zīlānu pag.) – Linda Dubkova, Ro-
berta Dubkova, Diāna Dadeika un Līga Zeltiņa, 
savukārt pirmo vietu izcīnīja komanda “Gumaka 
māsas” (Jēkabpils) – Agita Šlesere, Guna Stūrīte, 
Dana Sila un Gabriela Usāne. Vīriešu konkurencē 
trešā vieta tika komandai “Nezinu” (Jēkabpils) – 
Raivis Vjakse, Artis Daģis, Andrejs Ivanovs un Ivo 
Bilaničs. Otrā vieta – “Rīt brīvdiena” (Zasas pag.) 
ar komandu Dagnis Mucenieks, Mareks Geižāns, 
Erlands-Jānis Cankalis un čempionu tituls tika 
komandai “Audzes mežs” (Zasas pag.) ko pārstā-
vēja Guntars Dadeika, Jānis Kokins, Uģis Dzel-
me, Jānis Grunte un Indars Mucenieks.

Lodes grūšanas sacensības pulcēja dalībnie-

kus vecumā no 16 līdz 77 gadiem. Vīriešu konku-
rencē savā starpā sacentās 12 dalībnieki raidot 6 
kg smagu lodi. Sacensībās piedalījās arī seniors 
Jānis Razumovskis, kam Zasas vidusskolas vēs-
turē pieder skolas rekords raidot lodi virs 16 m, 
un šajās sacensībās viņa labākais rezultāts bija 
7,14 m. Savukārt dāmu konkurencē piedalījās 
10 pārstāves cīnoties ar 4 kg smagu lodi.

Lodes grūšanā top-3 sieviešu 
konkurencē:

V
ie

ta

Vārds, Uzvārds
Pagasts

Pilsēta
Rezultāts

1. Simona Ārmane Jēkabpils 11,42 m
2. Guna Stūrīte Dignājas pag. 9,77 m
3. Liene Austruma Leimaņu pag. 8,79 m

Lodes grūšanā top-3 vīriešu 
konkurencē:

V
ie

ta

Vārds, Uzvārds
Pagasts

Pilsēta
Rezultāts

1. Mārtiņš Sulainis Jēkabpils 12,05 m
2. Indars Mucenieks Zasas pag. 11,63 m
3. Guntars Dadeika Zasas pag. 11,58 m

Individuālajās disciplīnās bērni, sievietes un 
vīrieši savā starpā sacentās šautriņu mešanā, 
atmiņas spēlē, basketbola soda metienos un 
fl orbola soda sitienos. Sacensības pulcēja visu 
ģimeni, un arī turpmāk, lai popularizētu aktī-
vu dzīvesveidu, plānojam pasākumos iesaistīt 
ikvienu.

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Vasaras izskaņas volejbola turnīrs Zasā
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada 
domes 25.07.2019. sēdes lēmumu 
Nr.191 (Nr.12, 2.punkts). PRECIZĒTI ar 
Jēkabpils novada domes 29.08.2019. 
sēdes lēmumu Nr.264 (protokols 
Nr.14, 38.punkts) 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likuma 6.panta ce-
turtās daļas 5.punktu un Ministru ka-
bineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu 
Nr.384“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekoša-
nu un reģistrēšanu” 6.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu, kuras nav pievienotas sa-
biedrisko pakalpojumu sniedzēja 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2.  Jēkabpils novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) administratī-
vajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru 
teritorijās esošajām decentralizēta-
jām kanalizācijas sistēmām neattiecas 
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija 
noteikumos Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un 
šajos noteikumos noteiktās prasības 
atbilstoši saistošo noteikumu 1.pieli-
kumam;

1.3. minimālo biežumu notekūde-
ņu un nosēdumu izvešanai decentra-
lizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu aseniza-
toriem;

1.5. asenizatoru reģistrācijas kār-
tību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.7. decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību, tai skaitā pašvaldības 
kompetenci minētajā jomā;

1.8. decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašnieku un valdītāju pienā-
kumus;

1.9. atbildību par saistošo noteiku-
mu pārkāpumiem;

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto ka-

nalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem;

2.2.  noteikt decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas apsaimniekošanas 
prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību 
un veselību, nodrošinātu vides aizsar-
dzību un dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos 
noteikto notekūdeņu attīrīšanas un 
savākšanas prasību ievērošanu Paš-
valdības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši 
visām fi ziskajām un juridiskajām per-
sonām Pašvaldības teritorijā atbilstoši 

saistošo noteikumu 2.pielikumam, 
kuru īpašumā vai valdījumā ir decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas.

4. Šajos saistošajos noteikumos 
lietotie termini atbilst normatīvajos 
aktos ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas jomā un citos norma-
tīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE 
DECENTRALIZĒTO KANALIZĀ
CIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠA
NAS UN UZSKAITES JOMĀ

5. Pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistra izveidošanu un uz-
turēšanu;

5.2. notekūdeņu un nosēdumu 
savākšanai no decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām, to transportē-
šanai un novadīšanai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību 
ievērošanas kontroli;

5.3. decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanas biežuma kontroli 
un uzraudzību;

5.4. decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijas un uzturēša-
nas prasību ievērošanas kontroli;

5.5. informācijas sniegšanu decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu īpaš-
niekiem par tajās uzkrāto notekūde-
ņu un nosēdumu izvešanas kārtību 
un nepieciešamību uzglabāt decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu apliecinošu dokumentā-
ciju. Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pierādošu 
dokumentu var kalpot noslēgts lī-
gums par decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai 
decentralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu saņemšanas darījumu aplieci-
nošs attaisnojuma dokuments, kurā 
uzrādīta pakalpojuma sniegšanas 
adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, pakalpojumu sniegša-
nas datums, darījuma (pakalpojuma) 
summa un pakalpojumu sniedzēja 
rekvizīti;

5.6. Pašvaldība nodrošina aseni-
zatoru reģistrāciju, informācijas par 
asenizatoriem publicēšanu un aseni-
zatoru reģistra uzturēšanu.

III. MINIMĀLAIS BIEŽUMS 
NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU 
IZVEŠANAI NO DECENTRA
LIZĒTAJĀM KANALIZĀCIJAS 
SISTĒMĀM

6. Pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežās esošajās decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmās uzkrātie 
notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz 
Pašvaldības norādītām centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā izveidotām no-
tekūdeņu noliešanas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izveša-
nas biežums no krājtvertnēm ir nosa-
kāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas 

krājtvertnes izvešanas biežums mē-
nesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 
1, to noapaļo ar vienu zīmi aiz komata 
uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to no-
apaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai ne-
kustamo īpašumu grupā esošo per-
sonu kopējais ūdens patēriņš mēnesī 
(m3), pieņemot, ka vienas personas 
ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī 
vai arī izmantojot datus par faktisko 
ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas 
tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, 
tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi 
un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi 
mēnesī, un ir nepieciešams aprēķināt 
minimālo izvešanas reižu skaitu gadā 
(Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēne-

šu skaits gadā (max 12). Rezultātu no-
apaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib-vienas 
izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja 
nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz 
komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek 
noteikts sekojoši:

8.1. ja decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
nekustamajā īpašumā tiek izmantoti 
centralizētie ūdensapgādes pakalpo-
jumi, tad novadīto notekūdeņu dau-
dzumu pieņem vienādu ar patērētā 
ūdens daudzumu un notekūdeņu 
izvešanas biežums ir nosakāms saska-
ņā ar 7.punktā norādīto formulu, ap-
rēķinā ietverot vai nu faktiskos datus 
par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, 
ko ir fi ksējis komercuzskaites mēra-
parāts, vai sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu piegādes līgumā 
noteikto ūdens patēriņa normu ko-
mercuzskaitei. Notekūdeņu daudzu-
ma uzskaitē neieskaita dārza vai pie-
mājas teritorijas laistīšanai izlietoto 
ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar 
ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
nekustamajā īpašumā tiek izmantota 
lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var 
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēra-
parātu, kura rādījumus par patērēto 
ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai. Šādā gadīju-
mā decentralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas 
biežums ir nosakāms, aprēķinā ietve-
rot faktiskos datus par nekustamajā 
īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, 

ko ir fi ksējis ūdens patēriņa mērītājs 
(komercuzskaites). Ja to nav iespē-
jams ierīkot, tad notekūdeņu daudzu-
ma noteikšanai pielieto pašvaldības 
noteikto ūdens patēriņa normu 1,5 
m3/mēnesī vienai personai.

9. Minimālais nosēdumu izveša-
nas biežums no rūpnieciski izgata-
votām attīrīšanas iekārtām, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē 
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievēro-
jot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko 
dokumentāciju vai instrukcijas par šo 
iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, 
ja decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav 
iekārtas sākotnējās tehniskās doku-
mentācijas − atbilstoša komersanta 
rakstveida atzinumu par iekārtas eks-
pluatācijas nosacījumiem.

10. Minimālais notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanas biežums no septi-
ķa ir 1 (viena) reize gadā.

IV. DECENTRALIZĒTO KANALI
ZĀCIJAS SISTĒMU KONTROLES 
UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

11. Pašvaldības amatpersonas: 
izpilddirektors, īpašuma apsaimnie-
košanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļas vadītāja, pagastu pārvalžu 
vadītāji vai to pilnvarotās personas, ir 
tiesīgas:

11.1. pārbaudīt decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu saņemšanu 
apliecinošu attaisnojuma dokumentu 
esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai 
valdītāju, piekļūt decentralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā 
nodrošinājuma un apsaimniekošanas 
prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās 
informācijas atbilstību, nepieciešamī-
bas gadījumā, nodrošinot tās precizē-
šanu, balstoties uz veiktās pārbaudes 
rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto 
notekūdeņu apjomu no decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā 
iekļautajiem asenizatoriem.

12. Ja 11.punktā minētajām perso-
nām ir radušās šaubas par decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas apsaim-
niekošanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu regulē-
jumam, tad šīm personām ir tiesības 
rakstiski pieprasīt decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmai, tās 
darbības pārbaudei;

12.2. veikt rūpnieciski izgatavotas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
ārpus kārtas tehnisko apkopi pie at-
bilstoša komersanta, kas specializē-
jies šādu darbu izpildē, un iesniegt 

JĒKABPILS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NOVADA DOMES Nr.7/2019
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Jēkabpils novada pašvaldībā
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apliecinājumu par iekārtas tehnisko 
stāvokli un norādījumus tās turpmā-
kai ekspluatācijai; 

12.3. veikt decentralizētās kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzes. Izdevumus, kas 
saistīti ar decentralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā uzkrāto notekūdeņu pa-
raugu analīzēm, sedz:

12.3.1. Pašvaldība, ja decentrali-
zētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs netiek 
konstatētas vielas, kuras aizliegts 
novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā saskaņā ar Pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību un 
noteiktās piesārņojošo vielu koncen-
trācijas nepārsniedz minētajos saisto-
šajos noteikumos norādītās;

12.3.2. Decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas īpašnieks, ja, decentrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek 
konstatētas vielas, kuras aizliegts 
novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā saskaņā ar Pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību.

12.4. veikt decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu 
videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt 
jautājumu par pieslēgšanos centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai.

V. PRASĪBU MINIMUMS ASENI
ZATORIEM

13. Decentralizētos kanalizācijas 
pakalpojumus ir tiesīgs sniegt aseni-
zators, kurš atbilst šajos noteikumos 
noteiktajām prasībām un ir reģistrē-
jies Pašvaldībā.

14. Prasību minimums asenizato-
ram:

14.1. nodrošināt decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu saņemšanas 
attaisnojošos dokumentus atbilstoši 
MK noteikumos Nr.384 un šajos sais-
tošajos noteikumos noteiktajām pra-
sībām un to izsniegšanu decentralizē-
to kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
vai valdītājiem;

14.2. nodrošināt attaisnojoša do-
kumenta izsniegšanu decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam par 
asenizācijas pakalpojumu sniegšanu. 
Par decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanu pierādošu doku-
mentu var kalpot noslēgts līgums par 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
nodošanu attīrīšanai vai decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošs at-
taisnojuma dokuments, kurā uzrādīta 
pakalpojumu sniegšanas adrese, dati 
par savākto notekūdeņu daudzumu, 
pakalpojumu sniegšanas datums, 
cena par sniegtajiem pakalpojumiem 
un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

14.3. veikt decentralizētajās kanali-
zācijas sistēmās savākto notekūdeņu 
un nosēdumu uzskaiti un līdz 1.mar-
tam iesniegt Pašvaldības administrā-
cijas darbiniekam rakstveida atskaiti 
par paveikto iepriekšējā kalendārajā 
gadā (3.pielikums), ko asenizators ir 
savācis no tā apkalpotajām decentra-
lizētajām kanalizācijas sistēmām, uz-
rādot pakalpojuma sniegšanas adresi, 
pakalpojuma sniegšanas daudzumu 
konkrētā adresē, un pakalpojuma 
sniegšanas datumu;

14.4. pārvadāt decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmās savāktos notek-
ūdeņus ar šim nolūkam paredzētu 
specializētu transportlīdzekli;

14.5. noslēgt rakstveida līgumu ar 
Pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
(NAI) apsaimniekotāju par decentrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanu.

VI. ASENIZATORU REĢISTRĀCI
JAS KĀRTĪBA

15. Papildus ārējā normatīvajā aktā 
par decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām noteiktajām reģistrācijas 
prasībām asenizators iesniedz Pašval-
dībā rakstveida iesniegumu (4.pieli-
kums).

16. Asenizatora reģistrācija tiek 
veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu 
prasības, iesniedzot visus nepiecie-
šamos dokumentus, un pēc to izvēr-
tēšanas Pašvaldības administrācija ir 
atzinusi, ka asenizators atbilst Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos un 
šajos saistošajos noteikumos izvirzīta-
jām prasībām.

17. Asenizatora iesniegums tiek iz-
skatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā no tā saņemšanas dienas. Iesnie-
gums tiek uzskatīts par saņemtu ar 
brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos 
norādītie nepieciešamie dokumenti.

18. Pašvaldības administrācija 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas publicē Pašvaldības 
tīmekļa vietnē informāciju par aseni-
zatora reģistrāciju normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas ne-
veikšanas gadījumā, Pašvaldības ad-
ministrācija nosūta rakstveida infor-
māciju asenizatoram par trūkumiem, 
kas konstatēti reģistrācijas iesniegu-
ma izskatīšanas gaitā, un norāda to 
novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trū-
kumi netiek novērsti norādītajā ter-
miņā, asenizatora reģistrācijas iesnie-
gums tiek uzskatīts par neiesniegtu 
un saņemtie dokumenti tiek atgriezti 
asenizatoram.

19. Ja asenizatora darbībās tiek 
konstatēti normatīvo aktu pārkāpu-
mi, kas skar ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas jomu, komerc-
tiesību jomu, profesionālās darbības 
sfēru, fi nanšu saistību izpildi, kravu 
autopārvadājumu jomu vai vides 
aizsardzības jomu, Pašvaldība anu-
lē attiecīgā asenizatora reģistrācijas 
faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu 

asenizatoram, un dzēš par to ziņas 
Pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīga-
jā gadījumā asenizatora pienākums ir 
3 (trīs) darba dienu laikā no paziņoju-
ma saņemšanas dienas iesniegt Paš-
valdībai šo noteikumu 14.3.punktā 
noteikto informāciju par periodu līdz 
reģistrācijas anulēšanas dienai.

20. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt 
reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā no 
paziņojuma saņemšanas, iesniedzot 
rakstveida iesniegumu domē, kurā 
tiek norādīts lūguma pamatojums 
un ziņas par iesniegumā ietvertajiem 
apgalvojumiem. Reģistrācijas anu-
lēšanas fakta apstrīdēšana neaptur 
noteikumu 19.punktā norādītā pazi-
ņojuma darbību un neatbrīvo aseni-
zatoru no šo noteikumu 14.3.punktā 
paredzētās informācijas iesniegšanas.

21. Ziņas par asenizatoru Pašval-
dības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, 
pamatojoties uz Pašvaldības domes 
lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas 
anulēšanas fakts.

VII. DECENTRALIZĒTO KANALI
ZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀCI
JAS KĀRTĪBA

22. Pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežās esoša nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura 
īpašumā esošā decentralizētā kana-
lizācijas sistēma nav reģistrēta, līdz 
2020.gada 31.decembrim iesniedz 
Pašvaldības administrācijai vai Pašval-
dības pagasta pārvaldei pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar 
šiem saistošajiem noteikumiem pie-
vienoto paraugformu (5.pielikums).

23. Ja nekustamais īpašums tiek 
atsavināts vai ir notikušas decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas izmai-
ņas (tās pārbūve vai veida maiņa, 
īpašuma pieslēgums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, mainījies no-
tekūdeņu novadīšanas plānotais 
apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvo-
jošo personu skaits), decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai 
valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc nekus-
tamā īpašuma iegādes vai izmaiņām 
šo noteikumu 22.punktā norādītais 
apliecinājums jāiesniedz personiski 
Pašvaldības administrācijā vai Pagas-
ta pārvaldē vai jānosūta pa pastu vai 
elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par elektro-
nisko dokumentu noformēšanu.

VIII. DECENTRALIZĒTO KANA
LIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKU 
UN VALDĪTĀJU PIENĀKUMI

24. Papildus ārējā normatīvajā aktā 
par decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām noteiktajiem, decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja pienākumi ir šādi:

24.1. nodrošināt radīto notekūde-
ņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatā-
cijā nodotā decentralizētajā kanalizā-

cijas sistēmā;
24.2. segt izmaksas Pašvaldībai, 

kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 
analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūde-
ņu paraugu analīzēs tiek konstatētas 
vielas, kuras neatbilst Pašvaldības sais-
tošajos noteikumos par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību no-
teiktajām piesārņojošo vielu koncen-
trācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, 
saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

24.3. nodrošināt 11.punktā minē-
tajām personām vai to pilnvarotam 
pārstāvim piekļuvi decentralizētās 
kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā 
nodrošinājuma un ekspluatācijas 
prasību ievērošanas kontrolei un tās 
darbības pārbaudei;

24.4. uzrādīt 11.punktā minētajām 
personām vai to pilnvarotam pār-
stāvim decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pierādošos 
dokumentus. Par decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu saņemšanu 
pierādošu dokumentu var kalpot 
noslēgts līgums par decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto no-
tekūdeņu un nosēdumu nodošanu 
attīrīšanai vai decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu saņemšanas da-
rījumu apliecinošs attaisnojuma do-
kuments, kurā uzrādīta pakalpojumu 
sniegšanas adrese, dati par savākto 
notekūdeņu daudzumu, pakalpoju-
mu sniegšanas datums, darījuma (pa-
kalpojuma) summa un pakalpojumu 
sniedzēja rekvizīti.

IX. ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO 
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

25. Saistošo noteikumu izpildi 
kontrolēt un administratīvā pārkāpu-
ma protokolus Pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

25.1. Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs;

25.2. Jēkabpils novada domes de-
putāti;

25.3. Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektors;

25.4. Jēkabpils novada pagastu 
pārvalžu vadītāji;

25.5. Krustpils novada būvvalde;
25.6. Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētāja pilnvarota persona.
26. Par šo saistošo noteikumu pra-

sību neievērošanu izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu: fi ziskām 
personām – līdz 150,00 EUR (viens 
simts piecdesmit euro 00 centi), juri-
diskām personām – līdz 1000,00 EUR 
(viens tūkstotis euro 00 centi).

27. Administratīvos protokolus 
izskata Pašvaldības Administratīvā 
komisija.

28. Administratīvais sods šo sais-
tošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo 
no pienākuma novērst pārkāpumu, 
kā arī no pārkāpuma rezultātā noda-
rīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
29. Ja ekspluatētā decentralizētā 
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kanalizācijas sistēma neatbilst šajos 
noteikumos un normatīvajos aktos 
izvirzītajām prasībām, decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas īpašnieks 
vai valdītājs nodrošina tās atbilstību 
šo saistošo noteikumu un Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām 
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decem-
brim.

30. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā ar 2019.gada 1.novembri. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums 
Saistošie noteikumi izstrādāti sa-

skaņā ar Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 
5.punktu un Ministru kabineta 2017.
gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “No-
teikumi par decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu apsaimniekošanu un re-
ģistrēšanu” 6.punktu, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomās funkcijas (ko-
munālo kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšana pašvaldības iedzīvotāju 
interesēs) izpildi, aizsargātu cilvēku 

dzīvību un veselību, nodrošinātu 
vides aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, nodroši-
nātu Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā noteikto 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas un 
emisijas prasību ievērošanu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka:
1. Jēkabpils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā radīto no-
tekūdeņu apsaimniekošanas kārtību 
decentralizētajās kanalizācijas sistē-
mās kārtību; 

2. decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas uzskaites 
kārtību;

3. prasības decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu nepieciešamajam 
aprīkojumam, to uzturēšanai un at-
jaunošanai;

4. prasības decentralizētajās kana-
lizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu 
apsaimniekošanai, savākšanai, trans-
portēšanai un novadīšanai; 

5. atbildību par saistošo noteiku-
mu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu 
Ietekme uz pašvaldības budžetu 

netiek prognozēta 
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošo noteikumu mērķa gru-

pa ir Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki un valdītāji un asenizācijas 
pakalpojumu sniedzēji.  Saistošo no-
teikumu tiesiskais regulējums attiecī-
bā uz mērķa grupu nodrošinās vien-
līdzīgas tiesības un iespējas, veicinās 
tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpo-
jumu pieejamību.

5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām 
5.1.Jaunas institūcijas netiks radī-

tas un esošo institūciju funkcijas ne-
tiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Jēkabpils novada Īpašu-

ma apsaimniekošanas un pakalpoju-
mu sniegšanas nodaļa.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils nova-
da pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
6.1. Pēc saistošo noteikumu pro-

jekta un tam pievienotā paskaid-
rojuma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un pub-
licēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.jekabpilsnovads.lv 
un saņemto sabiedrības pārstāvju 
izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, būtiskākos no tiem 
(izvērtējot lietderības apsvērumus) 
paredzēts iekļaut saistošajos notei-
kumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalī-
bas veids – informācijas publicēšana 
pašvaldības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

6.3.Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā iedzīvotāju priekšlikumi ne-
tika saņemti.

1. pielikums 

Ciemi, kuru teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām  neattiecas šajos 
noteikumos noteiktās prasības

N
.p

.k
.

Ciema no-

saukums

Pagasts, kura 

administratī-

vajā teritorijā 

atrodas ciems

1. Ābeļi Ābeļu pagasts
2. Laši Ābeļu pagasts
3. Sudrab-

kalns
Dunavas 
pagasts

4. Kaldabruņa Rubenes 
pagasts

5. Liepas Zasas pagasts
6. Leimaņi Leimaņu 

pagasts

2.pielikums

Ciemi, kuru teritorijās esošām 
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām attiecas šajos noteiku-
mos noteiktās prasības

N
.p

.k
. Ciema 

nosau-

kums

Pagasts, kura 

administratī-

vajā teritorijā 

atrodas ciems

1. Brodi Ābeļu pagasts
2. Vandāni Dignājas 

pagasts
3. Rubeņi Rubenes 

pagasts
4. Dunava Dunavas 

pagasts
5. Slate Rubenes 

pagasts
6. Zasa Zasas pagasts
7. Vidsala Kalna pagasts
8. Dubulti Kalna pagasts
9. Mežgale Leimaņu 

pagasts

4.pielikums 

__________________________________________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums vai vārds, uzvārds)

________________________________________________________________________________________
(reģistrācijas numurs vai personas kods)

__________________________________________________________________________________________________
(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese)

__________________________________________________________________________________________
(tālr. Nr., e-pasts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

JĒKABPILS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20_____.gada ____._________________                                                                                                 Jēkabpils novada pašvaldībai,

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202

Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēšanu” un Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 “Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”, lūdzu reģistrēt, Jēkabpils 
novada pašvaldības tīmekļvietnē (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Jēkabpils 
novada pašvaldības teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem, 
___________________ ______________________________________________:
                                               (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds)

N
r.

p
.k

.

Transport-
līdzekļa 
marka

Transport-
līdzekļa 

reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips
(A – autotransports, 
T – traktortehnika) 

Transportlī-
dzekļa

tvertnes til-
pums 

Tvertnes reģ. Nr. 
(ja attiecināms, p., 

traktortehnikas 
gadījumā)

Nomas līguma 
termiņš*

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:
1) līguma ar Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto 
noliešanas punkta apsaimniekotāja (īpašnieka) kopija;
2) transportlīdzekļu nomas līguma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav 
tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Datu pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 
LV-5202, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.je-
kabpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Novada dome vai klātienē Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

 Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai pēc būtības nepieciešamā 

apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).*

Jēkabpils novadā,  20____.gada ____._____________                _________________________________________________
                                                                                                                                                    /paraksts, paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/**

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fi ziska persona
**ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta 
pilnvaras kopija
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3.pielikums 

ASENIZATORA 

DEKLARĀCIJA PAR ______________________ GADĀ 

IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k. Objekta adrese Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr.
Izvešanas

reizes gadā
Izvestie m3

Kam nodoti

notekūdeņi

_______________________________       ____________________________________________________________________      _____________________________________
                         (datums)                                                                          (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds)                                                                            (paraksts)

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

________________________________________________ 
(adresāts)

________________________________________________

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS (APLIECINĀJUMS)

1. Objekta adrese  _______________________________________________ 

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits  ______________________________

3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits ___________________________________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 
  ir     nav 
4.1. Esošais vai prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______ m3

(atbilstošo pasvītrot)
1.2. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mē-
nesī _______ m3 
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam 
jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:
 rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos no-
tekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek 
novadīti caur speciāli ierīkotu infi ltrācijas sistēmu (fi ltrācijas laukiem, apakš-
zemes fi ltrējošām drenām, smilts grants fi ltriem, fi ltrācijas grāvjiem vai akām 
un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošai likumdošanai;
 notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bed-
re, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, 
septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
 Cits _________________________________________________________

(lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)  

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
 līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas 
un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto sep-
tisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
 līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 netiek nodrošināta 

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu iz-
vešanas biežums:
 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x 2 mēnešos 
 1x ceturksnī 
 1 x gadā  

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes (bedres) tilpums:
 < 3m3 
 3 līdz 5 m3 
 5 līdz 10 m3 
 > 10 m3 

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtām:
 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x ceturksnī 
 1x gadā 
 retāk kā 1x gadā, _______________________________________________ 
                                                                                                                 (norādī termiņu cik bieži)

10. Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________  
                                                                                                                              (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
 jā (Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 12.jautājumu)
 nē 

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?
 līdz 2019.gada 31.decembrim
 2020.gada laikā 
 līdz 2021.gada 31.decembrim 

Datu pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, 
juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, kas veic personas datu 
apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Jēkabpils 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/Novada dome vai klātienē Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpo-
šanas vietās. 

 Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei (reģistrēšana, 

glabāšana, izmantošana, nodošana) saskaņā ar Jēkabpils novada do-

mes apstiprinātajiem 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”.*

Jēkabpils novadā,  20____.gada ____._____________                
_________________________________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/**

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fi ziska persona
**ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija

5.pielikums
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada 
domes 29.08.2019. sēdes lēmumu 
Nr.233 (protokols r.14, 7.punkts).

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzē-
rienu aprites likuma 8.panta otro daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Jēkabpils novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) izsniedz at-
ļauju Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma 1.panta otrās daļas izprat-
nē mazajām alkoholisko dzērienu 
darītavām (turpmāk – Ražotājs), 
pašu ražotā vīna, raudzēto dzē-
rienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai 
Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegša-
nu vīna, raudzēto dzērienu, starppro-
duktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Jēkabpils novadā (turpmāk 
– atļauja) pieņem Pašvaldības izpild-
direktors.

3. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai tiek izsniegta bez 
maksas uz Ražotāja pieprasīto laiku, 
bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Lai saņemtu Atļauju (2.pieli-

kums), Ražotājam Pašvaldībā vai 
elektroniski e-pastā novads@jekab-
pilsnovads.lv atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu, jāiesniedz iesniegums 
(1.pielikums), kuru parakstījusi Ražo-
tāja atbildīgā amatpersona un kurā 
norāda:

4.1. Ražotāja nosaukumu, reģis-
trācijas numuru (nodokļu maksātāja 
reģistrācijas kodu), juridisko adresi, 
Ražotāja amatpersonu (amats, vārds, 
uzvārds), tālrunis un e-pasta adrese;

4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. saražojamo alkoholisko dzē-

rienu sortimentu un apjomu (litros) 
kalendāra gadā;

4.4. absolūtā alkohola daudzumu 
saražojamos pārējos alkoholiskajos 
dzērienos.

5. Noteikumu 4.punktā minētajam 
iesniegumam pievieno šādus doku-
mentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai 
lietošanas tiesību apliecinoša doku-
menta kopiju;

5.2. būves tehniskās inventarizā-
cijas lietu ar telpu plānu un aprakstu, 
kas raksturo ražošanas vietu (ūdens-
apgāde, ventilācija, kanalizācijas 
u.tml. nodrošināšanu) un citi ražoša-
nas vietu raksturojoši dokumenti, ja 
tādi ir Ražotāja rīcībā un tiem var būt 
nozīme lēmuma pieņemšanai par At-
ļaujas izsniegšanu.

6. Iesniegumu izskata Pašvaldības 
izpilddirektors, pieaicinot attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītāju un Ra-
žotāju, un Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā pieņem 
lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. Ražotājs nav iesniedzis visus 

Noteikumu 4. un 5.punktā minētos 
dokumentus;

7.2. saražotās produkcijas apjoms 
pārsniedz normatīvajos aktos no-
teikto maksimālo apjomu kalendāra 
gadā;

7.3. Ražotājs Atļaujas saņemšanai 
sniedzis nepatiesas ziņas;

7.4. ražošanu plānots veikts vie-
tā, kas nav pielāgota izmantošanas 
mērķim (nav nodrošināta atbilstoša 
ūdensapgāde, ventilācija, kanalizāci-
jas novadīšana u.tml.)

7.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, 
kas atrodas:

7.5.1. izglītības, kultūras, sporta, 
ārstniecības iestāžu ēkās un/vai to 
teritorijā;

7.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai 
pašvaldību iestādes, vai to teritorijās;

7.5.3. daudzdzīvokļu mājā.
7.6. alkoholisko dzērienu ražoša-

nai norādītā vieta būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu 
tiesību aizsardzību;

7.7. Ražotājam nodokļu parādu 
Latvijā un uz līguma pamata nodibi-
nāto saistību ar Pašvaldību parādu 
kopsumma pārsniedz 150,00 EUR. 

III. Atļaujas anulēšana
8. Pašvaldības izpilddirektors ir tie-

sīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja:
8.1. Ražotājs Atļaujas saņemšanai 

sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas 

nav pielāgotas un neatbilst to izman-
tošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana At-
ļaujā norādītajā vietā;

8.4. alkoholisko dzērienu ražoša-
na Atļaujā norādītajā vietā būtiski 
apdraud sabiedrisko kārtību un citu 
personu tiesību aizsardzību;

8.5. Ražotājs pēc Pašvaldības at-
ļaujas saņemšanas 2 (divu) gadu laikā 
nav saņēmis attiecīgo licenci.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu 
Pašvaldības izpilddirektors pieņem 
pēc 9.punktā minēto apstākļu konsta-
tēšanas un par to rakstveidā paziņo 
Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā 
norādīto adresi.

IV. Noslēguma jautājums
10. Pašvaldības izpilddirektora iz-

doto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt Ad-
ministratīvā procesa likumā noteikta-
jā kārtībā. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums 
Noteikumu pieņemšana saistīta 

ar to, ka Alkoholisko dzērienu apri-
tes likuma 3.panta (13) daļa nosaka, 
ka mazajai alkoholisko dzērienu da-
rītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldī-

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2019
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā

1.Pielikums

Jēkabpils novada pašvaldībai

__________________________________________________
(Ražotāja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

______________________________________________
(Ražotāja juridiskā adrese)

____________________________________________________
(Ražotāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

_____________________________________
(tālrunis un e-pasta adrese)

Jēkabpils novadā, 20___.gada__________

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt:
- Atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērie-
nu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
__________________________________________________________

(ražošanas vieta - adrese)

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments:
__________________________________________________________

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti vai pārējie alkoholiskie dzērieni)

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms:
__________________________________________________________

(litri kalendāra gadā)

Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos:
__________________________________________________________

(litri kalendāra gadā)

Saražotais starpproduktu kopējais apjoms:
__________________________________________________________

(litri kalendāra gadā)
Apliecinu, ka _________________________ ražošanai izmantošu produk-
tus, kas iegūti ______________(no kādas personas īpašumā vai valdījumā 
esošā dārza vai dravas produkti, norādot personas radniecību ar Ražotāja), (vai arī 
Ražotājs no sava īpašumā vai valdījumā esošā dārza vai dravas iegūst produktus) 
__________________________________________________________

Pielikumā:
1.ražošanas vietas lietošanas vai īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta ko-
pija;
2.ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas lieta ar telpu plānu kopija 
un apraksts, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizā-
cijas u.tml. nodrošināšanu).
Pielikumi: __________________________________________________
Pārzinis - Jūsu personas datu apstrādei, sakarā ar iesniegto iesniegumu, ir 
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, LV-5202, tālrunis: 65220730, elektroniskā pasta adrese: no-
vads@jekabpilsnovads.lv, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt 
iesniegumu. 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija-tālrunis: 28603550, 
elektroniskā pasta adrese: datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv.
Personas datu apstrādes mērķis – atļaujas vīna, raudzēto dzērienu, starppro-
duktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada saņemša-
nai. Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jēkabpils nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē http://jekabpilsnovads.lv sadaļā Personas datu 
aizsardzība. 

 Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisi-
nāšanai pēc būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, no-
doti).*

Ražotāja amatpersona: ________________________________ 
                        (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fi ziska persona
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bas atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai attiecīgās paš-
valdības teritorijā. Jēkabpils novada 
pašvaldībā nav pieņemti saistošie 
noteikumi, kas noteiktu kārtību, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzētu 
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzē-
rienu ražošanai attiecīgās pašvaldības 
teritorijā.

Alkoholisko dzērienu aprites liku-
ma 8.panta otrajā daļā ir noteikts paš-
valdības pienākums izdot saistošos 
noteikumus, kuros nosakāma kārtība, 
kādā mazā alkoholisko dzērienu da-
rītava ir tiesīga saņemt atļauju vīna, 
raudzētu dzērienu, starpproduktu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
attiecīgās pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi “Par kārtību, 

kādā tiek izsniegta atļauja vīna, rau-
dzēto dzērienu, starpproduktu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražoša-

nai Jēkabpils novada administratī-
vajā teritorijā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) nosaka vienotu kārtību, 
kādā mazajām alkoholisko dzērienu 
darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Jēkabpils novada administratīvajā te-
ritorijā.

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu 
aprites likuma 1.panta otro daļu 
mazā alkoholisko dzērienu darītava 
ir fi ziskā persona – saimnieciskās 
darbības veicēja (turpmāk – fi ziskā 
persona) – vai komersants, kuram 
ir tiesības ar atvieglotiem nosacī-
jumiem saņemt speciālo atļauju 
(licenci) apstiprināta noliktavas tu-
rētāja darbībai un atvieglojumus 
akcīzes nodokļa nodrošinājuma re-
ģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzē-
tos dzērienus, starpproduktus, kuru 
sastāvā esošais spirts ir tikai raudzē-
tas izcelsmes (turpmāk — starp-

produkti), vai pārējos alkoholiskos 
dzērienus no produktiem, kas iegūti 
savā īpašumā vai valdījumā Latvijas 
teritorijā esošajos dārzos un dravās 
vai fi ziskās personas vai komercsa-
biedrības dalībnieka pirmās pakā-
pes radinieku vai laulātā īpašumā 
esošajos dārzos un dravās Latvijas 
teritorijā, ar nosacījumu, ka komerc-
sabiedrības dalībniekam pirms da-
rījuma veikšanas dienas vismaz de-
viņus mēnešus nepārtraukti pieder 
ne mazāk kā 35 procenti kapitāla 
daļu komercsabiedrībā, vai iegūti 
no savvaļā augošiem augiem (ne-
izmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus), turklāt no-
drošinot, ka:

1) saražotā vīna vai raudzēto dzē-
rienu kopējais apjoms nepārsniedz 
15 000 litru kalendāra gadā;

2) absolūtā alkohola daudzums 
saražotajos pārējos alkoholiskajos 
dzērienos nepārsniedz 1000 litru ka-
lendāra gadā;

3) saražotais starpproduktu ko-
pējais apjoms nepārsniedz 1000 litru 
kalendāra gadā.

3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu 
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošie noteikumi ļauj mazajām 

alkoholisko dzērienu darītavām sa-
ņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt 
attiecīgu saimniecisko darbību. No-
teikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu 
izveidē, tādējādi veicinot jaunus ko-

mercdarbības veidus.
5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām 
5.1.Jaunas institūcijas netiks radī-

tas un esošo institūciju funkcijas ne-
tiks paplašinātas.

5.2.Institūcija, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Jēkabpils novada Sociā-
lais dienests.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils nova-
da pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 

procesā konsultācijas ar privātperso-
nām nav veiktas, jo grozījumi nepa-
sliktina personai atbalsta saņemšanu 
pašvaldībā. Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā paskaid-
rojuma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un publi-
cēšanas pašvaldības mājaslapā inter-
netā www.jekabpilsnovads.lv un sa-
ņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopo-
šanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 
lietderības apsvērumus) paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalī-
bas veids – informācijas publicēšana 
pašvaldības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

6.3.Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā tika saņemti viena iedzīvo-
tāji priekšlikumi, kurus izvērtējot, tika 
veikti labojumi saistošo noteikumu 
saturā.

Domes priekšsēdētāja vietniece 

A.Lemaka

2.Pielikums

ATĻAUJA

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI JĒKABPILS NOVADĀ

Jēkabpilī

20_____.gada _____________ Nr._________
Ražotāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese: 
Ražošanas vieta (adrese): 
Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros): 
Absolūtā alkohola un/vai starpproduktu daudzums (litros):
Atļaujas derīguma termiņš:

Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektors _____________________________________ 

                                                                           (paraksts, vārds, uzvārds)
Z.V.

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada 
domes 29.08.2019. sēdes lēmumu 
Nr.234 (protokols Nr.14, 8.punkts)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
46. panta piekto daļu un 47.panta 
trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Jēkabpils novada paš-
valdība īsteno Latvijas Republikas 
Izglītības likuma 46.panta un 47.pan-
tā noteikto pašvaldības kompetenci 
– izsniegt licences juridiskām un fi -
ziskām personām (izņemot valsts un 
pašvaldības izglītības iestādes) intere-
šu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanai.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka 
juridisko un fi zisko personu iesniegto 
izglītības programmu licencēšanas 
dokumentu izvērtēšanas un lēmuma 
par licences izsniegšanu, izsniegšanas 
atteikumu vai licences anulēšanas, kā 

arī citu šajos noteikumos minēto dar-
bību veikšanas kārtību.

3. Jautājumus, kas saistīti ar šo 
noteikumu 1., 2.punktos minēto 
kompetenci, izskata Jēkabpils no-
vada pašvaldības interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisija 
(turpmāk tekstā - Komisija), kuras sa-
stāvs un nolikums tiek apstiprināts ar 
Jēkabpils novada domes lēmumu.

II. LICENCES PIEPRASĪJUMA 
IESNIEGŠANASKĀRTĪBA

4. Lai saņemtu pašvaldības licenci 
interešu izglītības un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmas apjo-
mam ir jābūt līdz 160 akadēmiskajām 
stundām.

5. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 
(diviem) gadiem.

6. Licences saņemšanai – juridiska-
jai personai – Jēkabpils novada paš-
valdībā jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. iesniegums licences saņemša-
nai, kurā jānorāda licences pieprasītā-
ja nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese, tālruņa numurs, 
e-pasta adrese, kontakta personas 
vārds un uzvārds, licencējamās prog-
rammas nosaukums, programmas īs-
tenošanas vietas adrese (1.pielikums);

6.2. licencējamās programmas 
apraksts datorrakstā, kas ietver prog-
rammas nosaukumu, programmas 
apjomu (stundu skaits), programmas 
mērķi un uzdevumus, programmas 
saturu, programmas mērķauditoriju, 
dokumenta (apliecības vai sertifi kāta) 
paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmī-
gas programmas apguves;

6.3. programmas īstenošanai ne-
pieciešamā personāla izglītību aplie-
cinošo dokumentu kopijas. Šī prasība 
neattiecas uz pieaugušo neformālo 
izglītību.

6.4. Apliecinājums, ka uz personu, 
kura īstenos interešu izglītības prog-

rammas, neattiecas Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72.panta piektajā 
daļā noteiktais. Apliecinājums nav jā-
iesniedz pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmas licencēšanai.

7. Licences saņemšanai – fi ziskajai 
personai – Jēkabpils novada pašvaldī-
bā jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1. iesniegums licences saņem-
šanai, kurā jānorāda licences piepra-
sītāja vārds, uzvārds, personas kods, 
deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese, licencējamās 
programmas nosaukums, program-
mas īstenošanas vietas adrese (1.pie-
likums);

7.2. licencējamās programmas 
apraksts datorrakstā, kas ietver prog-
rammas nosaukumu, programmas 
apjomu (stundu skaits), programmas 
mērķi un uzdevumus, programmas 
saturu, programmas mērķauditoriju, 
dokumenta (apliecības vai sertifi kāta) 
paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmī-

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2019
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas kārtība
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gas programmas apguves;
7.3. programmas īstenošanai ne-

pieciešamā personāla izglītību aplie-
cinošo dokumentu kopijas.

7.4. Apliecinājums, ka uz personu, 
kura īstenos interešu izglītības prog-
rammas, neattiecas Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72.panta piektajā 
daļā noteiktais. Apliecinājums nav jā-
iesniedz pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmas licencēšanai.

8. Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmas li-
cences izsniegšana ir bezmaksas.

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN 
APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

9. Komisija izskata saņemtos ie-
sniegumus un tiem pievienotos do-
kumentus, pārbauda iesniegto doku-
mentu atbilstību Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem ak-
tiem un pieņem lēmumu par:

9.1.licencesizsniegšanu;
 9.2.atteikumu izsniegt licenci;
9.3.papildus informācijas piepra-

sīšanu;
9.4.izsniegtās licences anulēšanu;
9.5.izsniegtās licences pārreģistrā-

ciju un/vai pagarināšanu.
10. Komisija izskata iesniegumus 

un tiem pievienotos dokumentus 30 
(trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnie-
guma saņemšanas, pieprasa ziņas 
no Sodu reģistra, lai pārliecinātos, ka 
uz personu neattiecas Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 72.panta piektajā 
daļā noteiktais un pieņem vienu no 
9.punktā minētajiem lēmumiem.

11. Ja tiek pieņemts 9.1.punktā 
minētais lēmums, Komisija noformē 
un izsniedz licenci (2. un 3.pielikums), 
ko paraksta licencēšanas komisijas 
priekšsēdētājs.

12. Licenci izsniedz licences pie-
prasītājam vai tā pilnvarotai personai 
pret parakstu.

13. Komisija apkopo informāciju 
par interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu īs-
tenošanu pašvaldības teritorijā.

14. Komisijai ir tiesības pieņemt lē-
mumu par atteikumu izsniegt licenci, 
ja:

14.1.iesniegtie dokumenti vai tajā 
norādītās ziņas neatbilst normatīvo 
aktu vai šo noteikumu prasībām;

14.2.licences pieteicējs ir sniedzis 
nepatiesas vai maldinošas ziņas;

14.3.licencējamā programma ne-
atbilst interešu izglītības vai pieaugu-
šo neformālās izglītības kritērijiem.

15.  Komisijai ir tiesības pieņemt 
lēmumu par agrāk izsniegtas licences 
anulēšanu, ja:

15.1.licences saņēmējs gada laikā 
pēc tās saņemšanas nav uzsācis īste-
not licencēto interešu vai pieaugušo 
neformālās izglītības programmu;

15.2.licencētās interešu un pieau-
gušo neformālās izglītības program-
mas īstenošanā konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi;

15.3.nav nodrošināta kvalitatīva 

programmas īstenošana;
15.4.juridiskā persona tiek likvidē-

ta;
15.5.licences īpašnieks, saņemot 

licenci, ir sniedzis nepatiesas vai mal-
dinošas ziņas.

16. Par licences anulēšanu juridis-
kā vai fi ziskā persona tiek informēta 
rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas 
lēmuma pieņemšanas.

17. Ja licences saņemšanai ie-
sniegtajos dokumentos nav pietie-
kama informācija, komisijai ir tiesības 
pieprasīt papildu informāciju. Šajā 
gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, 
licences pieteicējam nosūta paziņo-
jumu, kurā tiek norādīta papildus ie-
sniedzamā nepieciešamā informācija 
vai dokumenti. Licences pieteicējam 
jāiesniedz pieprasīto papildu infor-
mācija vai dokumenti 15 (piecpad-
smit) darba dienu laikā no paziņoju-
ma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā 
termiņā pieprasītā informācija vai do-
kumenti netiek iesniegti, Komisijai ir 
tiesības paziņot, ka iesniegums par 
licences saņemšanu tiek atstāts bez 
izskatīšanas.

18 Komisija jebkurā laikā ir tiesīga 
pārbaudīt programmas īstenošanu.

19. Informācija par interešu izglītī-
bas vai pieaugušo neformālās izglītī-
bas licences anulēšanu tiek publicēta 
pašvaldības mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) 
dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas 
lēmuma pieņemšanas un par to tiek 
informētas iestādes, kuras veic kon-
troles funkcijas.

20. Komisijas pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Jēkabpils novada domē 
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
21. Licences, kuras licences pie-

prasītājam izsniegtas līdz šo saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir 
derīgas līdz tajās norādītā derīguma 
termiņa beigām.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības

Pastāvošais tiesiskais regulējums: 
Izglītības likuma 17.panta trešās da-
ļas 16.punkts un 47.panta trešā daļa 
paredz, ka pašvaldība izsniedz licen-
ces interešu izglītības programmu 
īstenošanai, savukārt minētā likuma 
46.panta piektā daļa paredz, ka paš-
valdība izsniedz licences pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
īstenošanai, taču normatīvie akti 
neregulē kārtību, kādā pašvaldības 
izsniedz licences interešu izglītības 
programmu īstenošanai un licen-
ces pieaugušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanai. Ar saistošo 
noteikumu izdošanu tiks noteik-
ta kārtība, kādā Jēkabpils novada 
pašvaldība īsteno Izglītības likuma 
46.pantā un 47.pantā noteikto paš-

valdības kompetenci - izsniegt licen-
ces juridiskām un fi ziskām personām 
(kuras nav reģistrētas Izglītības ies-
tāžu reģistrā) interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā Jēkabpils novada pašvaldība 
īsteno Izglītības likuma 46.pantā un 
47.pantā noteikto pašvaldības kom-
petenci - izsniegt licences juridiskām 
un fi ziskām personām (kuras nav 
reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) 
interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanai, 
kā arī juridisko un fi zisko personu 
iesniegto izglītības programmu li-
cencēšanas dokumentu izvērtēšanas 
kārtību, lēmuma par licences izsnieg-
šanas, izsniegšanas atteikuma vai 
par licences anulēšanu pieņemšanas 
kārtību, licences termiņu un citu šajos 
noteikumos minēto darbību veikša-
nas kārtību.

3. Informācija par projekta ie-

tekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz ku-
rām attiecināms saistošo noteiku-
mu tiesiskais regulējums, ir fi ziskas 
un juridiskas personas, kuras nav 
reģistrētas Izglītības iestāžu reģis-
trā un pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un vēlas īstenot interešu 
un pieaugušo neformālās izglītības 
programmas. Saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums labvēlīgi ietek-
mēs mērķgrupu, jo tiks noteikta pub-
liska, vienota un vienlīdzīga kārtība, 

kādā personas varēs pašvaldībā sa-
ņemt licences interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
īstenošanai. Saistošo noteikumu īs-
tenošanai tiek prognozēta pozitīva 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā, sekmējot saimniecisko dar-
bību, izglītības iegūšanu un veicinot 
nodarbinātību.

5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām

5.1. Tiks izveidota Jēkabpils nova-
da Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas 
komisija, esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Jēkabpils novada Izglītī-
bas pārvalde.

5.3. Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils nova-
da pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātper-
sonām nav veiktas. Pēc saistošo no-
teikumu projekta un tam pievienotā 
paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.jekabpilsnovads.lv un 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteik-
to priekšlikumu vai iebildumu apko-
pošanas, būtiskākos no tiem (izvērtē-
jot lietderības apsvērumus) paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalī-
bas veids – informācijas publicēšana 
pašvaldības mājaslapā internetā un 
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

2.PIELIKUMS

29.08.2019. Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.9/2019 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās

izglītības programmu licencēšanas kārtību”

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS LICENCE

Nr. ................
Jēkabpilī

 __________________________________________________________________
(juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

_________________________________________________________________

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
__________________________________________________________________

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, 
stundu skaits)

Lēmums par licences   izsniegšanu   pieņemts   20     ___.   gada __._____________ 
Jēkabpils novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu li-
cencēšanas komisijas sēdē Nr._______

Licence izsniegta uz laiku līdz  ___________________  .
 

Licences izsniegšanas datums  ___________________  
 ______________________________________________  .

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs  
_______________________________________________________  
                                                              (vārds, uzvārds, paraksts)
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada 
domes 29.08.2019. sēdes lēmumu 
Nr.238 (protokols Nr.14, 12.punkts) 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro un trešo daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, Ministru kabineta 2003.
gada 27.maija noteikumu Nr.275 “So-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu samaksas kārtība un 
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 
6.punktu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 
2016.gada 29.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.7/2016 “Sociālo pa-
kalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība Jēkabpils novadā” šādus gro-
zījumus:

1.Izteikt 8.6.1.apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“8.6.1. Krīzes dzīvokļa pakalpo-
jums,”;

2. Izteikt 22.punktu ar apakšpunk-
tiem šādā redakcijā:

“22. Krīzes dzīvokļa pakalpojums
22.1. Krīzes dzīvokļa pakalpojums 

tiek nodrošināts adresē “Mežvijas”-13, 
Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils 
novadā.

22.2.Krīzes dzīvokļa pakalpojumu 
piešķir: 

22.2.1.ģimenēm ar bērniem, kuras 
nonākuši krīzes situācijā; 

22.2.2.ģimenei (personai), kas no-
kļuvusi krīzes situācijā un nespēj sevi 
nodrošināt ar mājokli un nesaņem kā-
das citas personas palīdzību;

22.2.3. audžuģimenei vai personai, 
kura ir izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 
lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienāku-
mu pildīšanai nepieciešamās spējas 
un īpašības, lai uz laiku līdz 15 dienam 
nodrošinātu bērniem diennakts uzrau-
dzību, pamatvajadzību nodrošināšanu 
un ģimenisko vidi, 

22.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz diviem mēnešiem, izņemot šo no-
teikumu 22.2.3. minētam personām. 
Šajā laikā personai jārisina sava problē-
ma, kuras dēļ bija nepieciešams krīzes 
dzīvokļa pakalpojums. Pakalpojuma 
sniegšanas laiku var pagarināt uz laiku 
līdz vienam mēnesim, ja persona pilda 
līdzdarbības pienākumus.

22.4.Krīzes dzīvokļa pakalpojuma 
saņemšanas kārtība:

22.4.1. persona pēc palīdzības grie-
žas sociālajā dienestā ar iesniegumu 
par pakalpojuma nepieciešamību;

22.4.2.Sociālais dienests, trīs darba 
dienu laikā, pamatojoties uz izvērtē-
jumu par šāda pakalpojuma nepiecie-
šamību, pieņem lēmumu par pakal-
pojuma piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt;

22.4.3.Persona, kurai ir piešķirts 
pakalpojums, atbild par tīrību krīzes 

dzīvokļa telpās, kā arī nes materiālu 
atbildību par aprīkojumu, kuru ir pār-
ņēmis ar krīzes dzīvokļa nodošanas-
pieņemšanas aktu.

22.5.Pēc lēmuma pieņemšanas par 
pakalpojuma piešķiršanu Sociālais 
dienests ar ģimeni (personu) slēdz vie-
nošanos par līdzdarbību, lai sekmētu 
krīzes situācijas pārvarēšanu.

22.6. Pakalpojuma nodrošināšanu 
pārtrauc, ja:

22.6.1.persona nepilda līdzdarbī-
bas pienākumus;

22.6.2.persona rakstiski lūdz pār-
traukt pakalpojuma sniegšanu;

22.6.3. izbeidzas objektīvie apstākļi, 
kuru dēļ bija nepieciešamība uzturē-
ties krīzes dzīvoklī.

22.6.4.persona ir sniegusi nepatie-
sas ziņas par savu sociālo situāciju vai 
materiālo stāvokli.

22.7.Krīzes dzīvoklis ir nodrošināts 
bez maksas.”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums

Grozījumi saistošajos noteikumos 
nepieciešami, lai saistošajos noteiku-
mos precizētu pašvaldības sniedza-
mos pakalpojumus atbilstoši pieņem-
tajiem domes lēmumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Grozījumi paredz no Jēkabpils no-

vada domes 2016.gada 29.septembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016 
“Sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība Jēkabpils novadā” 
bērnu rotaļu un attīstības centra pakal-
pojumu aizstāt ar krīzes dzīvokļa pa-
kalpojumu un tā saņemšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības budže-

tu 
Saistošie noteikumi pašvaldības 

budžetu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas 
un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Jēkabpils novada Sociā-
lais dienests.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 
laikrakstā “Ļaudis un Darbi” un Jēkab-
pils novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Saistošo noteikumu izstrādes pro-

cesā konsultācijas ar privātpersonām 
nav veiktas. 

Domes priekšsēdētāja vietniece 

A.Lemaka

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.10/2019 Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 2016.gada 29.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.7/2016 “Sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība 
Jēkabpils novadā”

Domes priekšsēdētāja vietniece A.Lemaka

1. PIELIKUMS
29.08.2019. Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību”

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijai

____________________________________________
(licences pieprasītāja vārds, uzvārds /nosaukums)

____________________________________________
(personas kods / reģistrācijas numurs)

____________________________________________
(deklarētā adrese / juridiskā adrese)

____________________________________________
(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu / pieaugušo neformālas izglītības programmas 
realizēšanai.

Programmas nosaukums:  ___________________________________________

Programmas īstenošanas vietas adrese:  ________________________________

Pielikumā:
1. licencējamās programmas apraksts uz _____ lp.;
2. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo doku-
mentu kopijas uz _____ lp.;
3. Apliecinājums uz ____lp.;
4. ________________________ uz _____lp.

Pārzinis – Jūsu personas datu apstrādei, sakarā ar iesniegto iesniegumu, ir Jē-
kabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, LV-5202, tālrunis: 65220730, elektroniskā pasta adrese: no-
vads@jekabpilsnovads.lv, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt 
iesniegumu. 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija-tālrunis: 28603550, 
elektroniskā pasta adrese: datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv;
Personas datu apstrādes mērķis – interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmas licences saņemšanai.       
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jēkabpils novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē http://jekabpilsnovads.lv sadaļā Personas datu aiz-
sardzība. 

 Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisinā-
šanai pēc būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).*

Datums:____________________      ________________________________ 
                                                                                       (vārds, uzvārds, paraksts)

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fi ziska persona

3.PIELIKUMS
29.08.2019. Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.9/2019 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību”

INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

LICENCE Nr. ................

___________________________________________
(vārds, uzvārds)

___________________________________________
(personas kods)

ir tiesības īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
______________________________________________________________

(interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums, 
stundu skaits)

 Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20____.  gada ____.______________ 
Jēkabpils novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu li-
cencēšanas komisijas sēdē Nr.___.

Licence izsniegta uz laiku līdz  ___________________  . 
Licences izsniegšanas datums  ___________________  

 ______________________________________________  .

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs  
_______________________________________________________  
                                                              (vārds, uzvārds, paraksts)
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No 30. augusta līdz 1. sep-
tembrim delegācija no Jēkabpils 
novada pašvaldības atradās Čer-
nivcu reģiona Vižņicas rajonā Uk-
rainā, lai piedalītos XXVI Starptau-
tiskajā ukraiņu festivālā un slēgtu 
sadarbības līgumu.

Pamatojoties uz Vižņicas ra-
jona pašvaldības uzaicinājumu 
uzsākt sadarbību izglītības jomā, 
no 2018. gada 30. aprīļa līdz 2018. 
gada 6. maijam Jēkabpils nova-
da izglītības un kultūras pārvalde 
kopā ar Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes 
un Krustpils novadu pašvaldību 
izglītības iestāžu direktoriem un 
pedagogiem piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Vižņicas ra-
jona pašvaldību ar mērķi iepazīties 
ar tur esošajām izglītības iestādēm 
un pārrunāt turpmāko sadarbību.

Tad Jēkabpils novada pašvaldī-
ba 2019. gada 27. maijā saņēma 
vēstuli no Vižņicas ar aicinājumu 
turpināt uzsākto sadarbību tālāk 
arī kultūras jomā un ielūgumu 
pašvaldības pārstāvju un novada 
tautas mākslas kolektīva dalībai 
XXVI Starptautiskajā ukraiņu festi-
vālā. Paša festivāla galvenais mēr-
ķis bija saglabāt ukraiņu etniskās 
grupas tradīcijas, paražas un ritu-
ālus, attīstīt un popularizēt jaunie-
šu vidū autentisko kultūru, kā arī 
piesaistīt sabiedrības un iestāžu 
uzmanību Karpatu reģiona iedzī-
votāju ikdienas dzīves īpatnībām 
un problēmām, reģiona pilnvērtī-
gai attīstībai.

Pārrunu rezultātā pašvaldības 
vienojās arī par savstarpēja sadar-
bības līguma noslēgšanu festivā-
la ietvaros, un  Jēkabpils novada 
dome 27. jūnija sēdē nolēma piln-
varot domes priekšsēdētāju slēgt 
sadarbības līgumu ar Vižņicas rajo-
na pašvaldību, attīstīt sadarbību un 
atbalstīt Jēkabpils novada tautas 
mākslas kolektīva dalību festivālā, 
piešķirot EUR 3500 transporta iz-
devumu segšanai un pašvaldības 
delegācijas dalībai festivālā.

Lai pienācīgi pārstāvētu Jēkab-
pils novadu, dalībai festivālā tika 
izveidots jauns apvienotais tautas 
deju kolektīvs skolotājas Daigas 
Ģeidānes vadībā, kurā dejoja gan 
Zasas kultūras nama JDK “Landi” 
un VPDK “Solis”, gan Leimaņu tau-
tas nama VPDK “Deldze” dalībnie-
ki. Mēģinājumi notika visu vasaru.

Pašvaldību pārstāvēja nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 

Vanags, domes deputāts Kaspars 
Štolnieks, projektu speciāliste 
Agnese Kalniņa, informācijas un 
sabiedrisko attiecību speciālists 
Kaspars Sēlis, Kultūras pārvaldes 
vadītāja Laura Aišpure, Sēlijas 
prasmju muzeja vadītājas v.i. Eva 
Strika, Zasas vidusskolas skolotāja 
Daiga Ģeidāne, grāmatvede Guni-
tu Lācīte un Leimaņu bibliotēkas 
vadītāja Līga Lācīte. Lielākā daļa 
no šiem darbiniekiem piedalījās 
arī kā dejotāji.

Uz Ukrainu līdzi kā gide un tulks 
devās arī Anna Gricjuka, mūsu no-
vada iedzīvotāja, kas iepriekš dzī-
vojusi tieši Vižņicas rajonā.

Delegācija ar pašvaldības pār-
stāvjiem un dejotājiem, kopā 25 
cilvēku sastāvā, no Latvijas izbrau-
ca 28. augusta vakarā, 29. oktobrī 
jau šķērsojot Ukrainas robežu un 
nakšņojot Ļvovā.

30. augusta pēcpusdienā ie-
rašanās Vižņicā un vakarā jau 
pirmais deju koncerts pilsētas 
centrālajā laukumā. Mūsu dejotāji 
piedalījās arī tērpu skatē, pa pā-
riem atrādot dažādus latviešu tau-
tas tērpus. Festivāla apmeklētāji 
par dejotāju priekšnesumu bija 
lielā sajūsmā, arī žurnālisti izrādīja 
lielu interesi.

31. septembra rītā mūsu dele-
gācija devās festivāla dalībnieku 
gājienā cauri Vižņicas pilsētai, 
pašā priekšgalā, kā īpašie viesi. 
Festivālā piedalījās kolektīvi arī no 
Polijas, Moldovas un Rumānijas. 
Gājiens noslēdzās Vižņicas sporta 
stadionā, kur tad arī atradās fes-
tivāla centrālā skatuve un uzru-
nu festivāla dalībniekiem veltīja 
mūsu novada priekšsēdētājs. Ar 
klusuma brīdi tika pieminēti kara 
darbībā kritušie. Tad sekoja dažā-
du mākslinieku priekšnesumi.

Pēcpusdienā tika apciemots 
Vižņicas rajona Baņilovas ciems, 
kurā bija paredzēts kārtējais kon-
certs. Arī ar šī ciema kopienu bija 
paredzēts slēgt sadarbības līgu-
mu. Delegācija tika iepazīstināta 
ar novadpētniecības istabu, kurā 
bija aplūkojama vietējā vēsture, 
sākot ar ledus laikmeta atradu-
miem, seno ukraiņu drēbēm un 
darba rīkiem, līdz pat piemiņas 
sienai ar kara darbībā kritušajiem 
vietējiem iedzīvotājiem. Šeit vie-
tējā kopiena daudz spēj paveikt 
pašu spēkiem, izmantojot pašu 
resursus, arī skolas tiek celtas un 

attīstītas par pašu vietējo uzņē-
mēju s aziedotajiem līdzekļiem, 
par spīti tam, ka daudz tiek 
aizmaksāts prom valstij no-
dokļos. Protams, arī iedzīvotāju un 
skolēnu skaits šeit izsenis ir daudz, 
daudz lielāks. Baņilovas kultūras 
namā mūsu delegācijai bija iespē-
ja vērot vietējo amatierkolektīvu 
sacensību konkursā par labāko 
izrādi ar tēmu “kāzas”. Kamēr tika 
skaitīti punkti, mūsu dejotāji atrā-
dīja visas sešas sagatavotās dejas, 
par kurām saņēma stāvošas ovāci-
jas. Arī pašiem dejotājiem šis kon-
certs patika vislabāk.

Tad delegācija atgriezās Vižņicas 
sporta stadionā gaidīt vakara kon-
certu. Daudzi izvēlējās pakavēt lai-
ku, apstaigājot līdzās esošo vietējo 
amatnieku un mājražotāju tirdziņu. 
Vakarā jau bija savācies diezgan 
liels fanu pulciņš un ar nepacietību 
gaidīja mūsu dejotāju priekšnesu-
mu. Šeit tika nodejotas 3 dejas, jo 
skatuve bija vairāk paredzēta dzie-
dātāju priekšnesumiem.

1. septembra rītā dejotāji de-
vās nelielā ekskursijā uz Vižņicas 
nacionālo dabas parku, lai uz-
kāptu vienā no Vižņicā esošajām 
Karpatu kalnu virsotnēm, bet 
pašvaldības pārstāvji devās uz 
ofi ciālu pieņemšanu Vižņicas ra-
jona padomes ēkā. Tur tika slēgts 
sadarbības līgums starp Jēkabpils 
novada pašvaldību un Ukrainas 
Republikas Černivcu apgabala 
Vižņicas rajona teritoriālo kopie-
nu, kuru pārstāvēja Vižņicas rajona 
padomes priekšsēdētājs Mihails 
Andrjuks. Tāpat tika slēgts sadarbī-
bas līgums starp Jēkabpils novada 
pašvaldību un Vižņicas rajona Ba-
ņilovas lauku kopienu, kuru pār-
stāvēja Baņilovas ciema padomes 
priekšsēdētājs Vasīlijs Solomko.

Puses apņēmās attīstīt sekojo-
šus veicināšanas sadarbības vir-
zienus: labvēlīgus ekonomiskos, 
fi nanšu un tiesiskos apstākļus 
Pušu uzņēmējdarbības un kultū-
ras saišu stiprināšanai; ilgtermiņa 

sadarbību vietējā pašvaldībā, eko-
nomikas, izglītības, sociālās, kultū-
ras, veselības un vides aizsardzības 
jomās, sportā, tūrismā un citās 
nozarēs ar mērķi piesaistīt inves-
tīcijas un īstenot kopīgus projek-
tus; sadarbības un tiešu kontaktu 
veidošanā starp uzņēmējdarbības 
struktūrām, iestādēm un orga-
nizācijām, kas atrodas augstāk-
minēto reģionu administratīvajā 
teritorijā.

Tāpat puses apņēmās attīs-
tīt sekojošas sadarbības formas: 
pašvaldības darbinieku, iestāžu 
vadītāju, kultūras darbinieku, me-
dicīnas un izglītības darbinieku, 
sporta, tūrisma un neformālo gru-
pu delegāciju apmaiņa ar mērķi 
stiprināt savstarpēji izdevīgu saik-
ni un gūt pieredzi; rīkot izstādes, 
gadatirgus, festivālus un citus pa-
sākumus abu Pušu administratīva-
jās teritorijas; informācijas apmai-
ņa par Pušu investīciju potenciālu.

Ja izdosies, iespējams, Vižņicas 
rajona pārstāvji viesosies pie mums 
nākamgad novada svētkos, un 
mēs varēsim iepazīt viņu kultūru.

Tad sekoja noslēdzošais kon-
certs stadionā, kurā tika izdejotas 
visas mūsu apvienotā deju kolek-
tīva sagatavotās dejas, un došanās 
mājup. Delegācija mājup atgrie-
zās agri 3. septembra rītā.

Liels paldies dejotājiem un va-
dītājai Daigai par ieguldīto milzīgo 
darbu novada un visas Latvijas 
godpilnai pārstāvēšanai festivālā! 
Paldies Annai par atbalstu valodas 
barjeras pārvarēšanā un sniegto 
bagātīgo informāciju par Ukrainu! 
Tāpat paldies SIA “Rubenītis” un 
šoferiem Ivaram Kancānam un Ar-
nim Gabranovam par delegācijas 
drošu nogādāšanu līdz Vižņicai un 
atpakaļ!

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Slēdz sadarbības līgumu ar Vižņicas rajona 
pašvaldību Ukrainā 
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TUVĀKIE KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SPORTA TUVĀKIE KULTŪRAS, ATPŪTAS UN SPORTA 
SARĪKOJUMI JĒKABPILS NOVADĀSARĪKOJUMI JĒKABPILS 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.

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds...

Pieminēsim Jēkabpils 

novada Dzimtsarakstu 

nodaļā augustā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos novada 

iedzīvotājus:

Jānis Aiza

18.02.1952. – 06.08.2019.

Anna Pudža

29.04.1935. – 14.08.2019.

Marta Kukle

20.12.1927. – 15.08.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Tauriņš piedzima 
skaļā cilvēku pūlī 
un visi apklusa -
Audz liels mans mazais 
brīnums!

Augusta mēnesī Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 
2 laulību reģistri, 
6 dzimšanas reģistri 
(3 puisīši un 3 meitenītes), 
no tiem – 2 dvīņu 
meitenes!

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

28.09. plkst. 10.00 Dignājas 

sporta stadionā Jēkabpils 
novada atklātais futbola kauss. 
Pasākums bez iepriekšējas pie-
teikšanās. Uz laukuma no ko-
mandas 4 spēlētāji + vārtsargs. 
Maksimālais spēlētāju skaits 
komandā – 8. Reģistrēšanās līdz 
plkst. 9.45. Papildus informācija: 
28677242.

28.09. plkst. 13.00 

Raiņa muzejā “Tadenava” ra-
došā darbnīca bērniem “Nepa-
rastie vārdi” kopā ar mākslienieci 
Ilzi Aulmani. Bērniem būs ie-
spēja iepazīties ar neparastiem 
vārdiem, kas lietoti Raiņa dzejā. 
Kopīgi zīmēsim neparastus tēlus 
un pēc darbnīcas cienāsimies 
ar tēju un cepumiem. Vēlama 
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
29250484, e-pastu tadenava@
memorialiemuzeji.lv vai nosūtot 
muzejam ziņu Facebook. Dalī-
bas maksa darbnīcai un muzeja 
apmeklējumam 3 EUR ģimenei.

02.10. plkst. 15.00 Rubenes 

kultūras nama parkā projekta 
“Veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā” ietvaros norisinā-
sies nūjošanas pasākumu visai 
ģimenei sadarbībā ar fi ziotera-
peitu. Inventārs tiks nodrošināts, 
pasākums bez maksas, bez 
iepriekšējas pieteikšanās.

10.10. plkst.15.00 Rubenes 

kultūras namā, Rubenes pa-
gastā un 11.10. Kalna pagasta 
pārvaldē, projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profi -
lakses pieejamības uzlabošana 
Jēkabpils novada pašvaldībā” 
ietvaros norisināsies lekcija par 
onkoloģijas profi laksi, kā arī pēc 
lekcijas būs pieejami ekspress-
testi asinsspiediena, holesterīna, 
hemoglobīna un cukura līmeņa 
noteikšanai, kā arī speciālista 
rekomendācijas par iegūtajiem 
rezultātiem. Pasākumi bez 
maksas un bez iepriekšējas pie-
teikšanās.

11.10. plkst. 10.00 

Zasas kultūras namā 

Mazo zinātniķu konference - Dr. 
Haštaga eksperimenti, āķīgi 
uzdevumi un jautras spēles. 
Biļetes pieejamas www.bezrin-
das.lv, biļetes cena 2,00 EUR. 
Pasākumu organizē Riharda 

Čerkovska aģentūra.

11.10. plkst. 19.00 

Zasas kultūras namā stāviz-
rāde “Rūgtais pārītis”. Biļetes 
pieejamas 
www.bezrindas.lv, 
biļetes cena 3,00 EUR. Pasāku-
mu organizē Riharda Čerkovska 
aģentūra.

12.10. Svecīšu vakars 

Kalna pagasta kapsētās:

plkst. 15.00 Ūdenānu kapsētā,
plkst. 16.00 Ērgļu kapsētā,
plkst. 17.00 Minsteru kapsētā.

12.10. Svecīšu vakars Dignājas 

pagasta kapsētās:

plkst. 14.00 Slīterānu kapsētā,
plkst. 15.30 Dignājas kapsētā,
plkst. 17.00 Meņķa kapsētā.

13.10. Svecīšu vakars 

Ābeļu pagasta kapsētās:

plkst. 14.00 Dūņenieku kap-
sētā,
plkst. 15.00 Nagļu kapsētā,

plkst. 16.00 Ābeļu kapsētā.

19.10. plkst. 18.00 

Rubenes kultūras namā 
Ābeļu amatierteātra komēdi-
ja - A.Niedzviedzis “Viņa ir īstā, 
muterīt!”

19.10. plkst. 19.00 

Leimaņu tautas namā kon-
certs “Ar ģitāru par dzīvi”. Pēc 
koncerta balle.

25. oktobrī plkst. 17.00 Sēlijas 

prasmju muzejā Zasā radošā 
darbnīca- lūpu balzāmu un 
skrubju izgatavošana no dabī-
giem materiāliem. Dalībnieku 
skaits ierobežots, nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 
muzeja vadītājas v.i. Evai Strikai, 
tel. 25465787. Līdzi jāņem 0,5 l 
burciņa. Dalība bez maksas.

26.10. plkst. 19.00 

Zasas kultūras namā kon-
certs – konkurss “Atnāc ar savu 
dziesmu”. 
Plkst. 23.00 balle. 

Pasākumu laikā var tikt fotografēts 
vai fi lmēts. Materiāli informatīvos 
nolūkos var tikt publicēti novada 
mājaslapā, informatīvos izdevu-
mos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Izstāde "Ceļosim pa zvaigznājiem" 
Leimaņos


