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Aizvadīta novada otrā 
Saimnieku un saimnieču diena

Sestdien, 16. jūlijā, nesen atklātā Ābeļu 
pagasta brīvdabas estrāde sagaidīja Saimnie-
ku un saimnieču dienas pasākuma apmeklē-
tājus un dalībniekus gan ar skaistu noformēju-
mu, gan jauku laiku.  Vasaras ziediem un tu-
vajai ražai raksturīgas dekorācijas rotāja lielo 
skatuvi, un katram pagastam atvēlētā vieta arī 
izcēlās ar krāšņiem un oriģināliem noformē-
jumiem. Tāpat par savas tirdzniecības vietas  
tēlu bija rūpējušies medus, maizes, rokdarbu, 
saldumu, stādu, mājas vīna tirgotāji, kas pre-
zentēja produkciju šajā pasākumā. 

Tomēr – pati skaistākā un varenākā šī pa-
sākuma dekorācija bija Daugava, kuras tiešais 
tuvums piešķir Ābeļu estrādei īpašu, vienlai-
kus romantisku un plašu noskaņu.  Arī viens 
no pasākuma emocionālākajiem brīžiem bija 
saistīts ar Daugavu – Sveiciens Daugavai. 
Sveicienu veidoja septiņi vainagi, kas bija sa-
stiprināti uz īpaša plosta, un pasākuma sāku-
ma daļā atdoti Daugavas ūdeņiem. 

Par vizuālo tēlu ne mazāk daudzveidīga 
bija arī pasākuma programma – pasākuma 
norises vietā ieradās visu novada septiņu pa-
gastu komandas izrotātos transporta līdzek-
ļos, pēc tam notika iepazīšanās ar norises 
vietu, iekārtošanās. Sekoja novada priekšsē-
dētāja Edvīna Meņķa uzruna un svētku atklā-
šanas koncerts. 

Turpinājumā ikviens varēja nobaudīt īpa-
šo novada saimnieču zupu un biezputru, kā 
arī vērot svētku pusstundas kopā ar „Latgales 
Dāmu popu”, mūzikas instrumentu meistaru 
no Krāslavas, „Skrīveru saldumiem”, mājas 
vīna ražotājiem. 

Ļoti atraktīvs pasākums bija pagastu 
saimnieču konkurss – īsā laikā bija jāpaga-
tavo salāti no vienādiem produktiem. Žūrijas 
darbu gan jāatzīst par ļoti sarežģītu, jo pilnīgi 
visi septiņi salātu veidi bija gan garšīgi, gan 
skaisti pasniegti. Tomēr – par labākajām sa-
lātu meistarēm tika atzītas Dignājas pagasta 
saimnieces. 

Ne mazāk centīgi bija gatavojušies arī 
pagastu pārvaldnieki – viņu uzdevums bija 
pagatavot šašliku, un arī šo veikumu vērtēja 
kompetentā žūrija. Šašliki un to noformējums 
tiešām pārsteidza ar daudzveidību – Dunavas 
pagasts izcēlās ar krietnu erotikas piedevu, 
Kalna pagasts – reklamēja specifi sku marku 
–  „Kalna pikantais”, rubenieši  šašliku gata-
voja no sivēniem „Rubeņu laimīgie”, un  paga-
tavošanu pušķoja gan pašu sivēnu klātbūtne, 
gan rukšķēšana. Taču par garšīgāko tika atzīts 
Zasas pagasta šašliks, ko gan gatavoja, gan 
pārliecinoši prezentēja pagasta pārvaldnieks 
Juris Krūmiņš. 
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Juris gan norāda, ka nekādas īpašas 
šašlika receptes viņam neesot – klasiska ma-
rināde! Pats galvenais – izmantot kvalitatīvu 
gaļu, šoreiz tā bijusi kakla karbonāde. Un 
svarīgākais no visa – prezentācijas veids; pēc 
aizraujoša stāsta jebkura žūrija aizmirsīšot par 
kādām sīkām garšas nepilnībām.

Ar bagātīgu pašgatavoto sieru klās-
tu savas saimnieču prasmes demonstrēja 
Leimaņu biedrības „Akācija plus” meitenes 
– svētkiem degustācijai un pārdošanai  tika 
izgatavoti 8 sieru veidi. 4 veidu sierus gan 
degustācijai, gan pārdošanai  bija izgatvo-
jusi Velta Muša (ar ķimenēm,  ar čili, ar dil-
lēm un papriku un olīveļļu – kausēto sieru, 
un sieru ar valriekstiem). Velta visus svētku 
apmeklētājus cienāja arī ar auzu ķīsēli ar 
pienu, par ko daudzi teica, ka  tas esot bēr-
nības vecmāmiņu gatavotais ēdiens, kuru 
var ēst arī ar smalki sagrieztu ceptu gaļu. 
 Klasisko ķimeņu sieru gatavoja Elga Miglāne, 
savdabīgo – ar dillēm un ķiploku, kā arī  sieru 
ar papriku gatavoja Ilga Garšķe, bet saldo sie-
ru ar žāvētām aprikozēm un lazdu riekstiem 
Inita Poriete. Viņa arī laipni piekrita dalīties šī 
garduma receptē:

Recepte  paprāvam siera gabalam: 10 
l lauku govs piena  ielej katlā, karsē līdz 85 
grādu temperatūrai, tad lej klāt sakultas 7 
olas, var arī mazāk, pieber sagrieztas  ma-
zos gabaliņos žāvētās aprikozes, sadrupi-
nātus lazdu riekstus un cukuru. Tad pielej 
1 ēdamkaroti etiķa esences  un gaida, kad 
sarauj masu biezpienā. Pēc tam sagatavo 
marli,    lej marlē notecina sūkalas,  izveido 
apaļu formu un liek  uz 2 stundām zem slo-
ga, lai notekās  – un siers gatavs.  

Ar piedevām var variēt un izdomāt sie-
ru, piemērām ar kariju  un dillēm, tad  tas 
būs dzelteni zaļš. 

Šis pasākums bija īstas „ugunskristības” 
sabiedriskās dzīves jomā Ābeļu pagasta pār-
valdniekam Raimondam Jaudzemam, kurš 
šajā amatā vada tikai ceturto mēnesi, tādēļ 
daži jautājumi arī viņam:

–    Kā  jūtaties  jaunajā  amatā  -  tagad, 
kad  jau atklājušies plusi un mīnusi? Salī-
dzinoši ar iepriekšējām darba vietām – kas 
šķiet vieglāk, un kas – grūtāk? 

– Jaunajā amatā jūtos labi. Šajā darbā 
nevar ieslīgt rutīnā, jo vienmēr ir risināmas 
problēmas, veicami neatliekami uzdevumi. 
Dažubrīd tas traucē veikt ieplānotos darbus, 
bet līdz šim ir veiksmīgi izdevies to līdzsvarot 
un paveikt. Salīdzinot ar iepriekšējo darbu, 
ir daudz plašākas darbības jomas, jāpieņem 
lēmumi, jāplāno pārvaldes budžets, plašāk 
jāpārzina likumdošana.Patīkamāk ir tas, kas 
darbs netālu no dzīvesvietas, tepat tuvu Jē-
kabpilij (iepriekš bija jābrauc uz Rīgu).

–  Kādas jaunas prasmes visvairāk jā-
apgūst pagasta pārvaldnieka amatā? 

– Jaunajā amatā bija jāapgūst kolektīva 
vadīšanas prasme.

– Jūsu skatījumā – kādas ir Ābeļu pa-
gasta  galvenās  priekšrocības  Jēkabpils 
novada kontekstā? Un kādi trūkumi? 

– Galvenās Ābeļu pagasta priekšrocības 
– pilsētas tuvums, kas pagasta iedzīvotājiem 

dod lielākas iespējas atrast darbu Jēkabpilī 
un ir iespēja nepieciešamības gadījumā no-
kļūt darbā kaimiņpilsētās vai Rīgā. Tas atvieg-
lo iespēju pamatskolā nokomplektēt klases, 
jo Ābeļu pamatskolā mācās arī pilsētas bērni. 
Neraugoties uz to, ka pagasts atrodas pie 
pilsētas robežas, Ābeļos ir vāji attīstīta uzņē-
mējdarbība, kas varētu papildināt pagasta 
budžetu nodokļu veidā.

–   Kā, Jūsu skatījumā, noritēja Saim-
nieku  un  saimnieču  diena?  Vai  pagasta 
pārvaldes darbiniekiem  tas prasīja daudz 
papildus pūļu,  vai  arī  prieks par  padarīto 
tomēr bija lielāks? 

– Ar svētku norisi kopumā esmu apmie-
rināts. Tas bija pirmais lielais pasākums gan 
manas, gan kultūras nama vadītājas darbības 
laikā. Neapšaubāmi, tas  prasīja papildus 
pūles. Par atbalstu jāpateicas gan Jēkabpils 

Raimonds Jaudzems svētku dienā.

Juris Krūmiņš. Saimnieces aicina nobaudīt burvju dziras.

Čaklo rokdarbnieču darbi.

Pašgatavoto sieru klāsts.

novada administrācijai, gan pagasta darbinie-
kiem un iedzīvotājiem, kuri palīdzēja realizēt 
visas plānotās pasākuma aktivitātes, kā arī 
visām Jēkabpils novada pagastu pārvaldēm, 
kas ar savu dalību kuplināja svētku prog-
rammu. Projekta ietvaros uzbūvētā Ābeļu 
estrāde, kas atrodas skaistā vietā Daugavas 
krastā,  ir atbilstoša vieta šādu pasākumu rī-
košanai. 

–  Ja Jūs noķertu Zelta zivtiņu Dauga-
vas krastā pie  jaunās Ābeļu estrādes, kā-
das būtu Jūsu trīs vēlēšanās? 

 – Zinu, ka visas vēlmes jācenšas piepil-
dīt pašam. Bet, ja notiktu brīnums,  es vēlētos, 
lai Latvijā tā mainītos situācija, ka no svešu-
ma būtu ieinteresēti atgriezties mūsu cilvēki 
un lauki kļūtu apdzīvotāki. Tad arī piepildītos 
visas pārējās vēlmes.
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„Mazā ziņģe 2011” izskanējusi 
Ar saksofona skaņām  tika ieskandi-

nāts  gada populārākais un apmeklētākais 
izklaides pasākums Jēkabpils novadā – 
mūzikas festivāls „Mazā ziņģe 2011”.  Šis 
pasākums ik gadu pulcina kopā visas pa-
audzes, arī bērnus.

22. jūlija vakarā, sākoties koncertam, 
pierima lielie vēji, un arī lietus mākoņi virzī-
jās projām no Rubeņiem, un vakars tiešām 
izvērtās mierīgs un skanīgs. Pasākuma 
vadītāji Zane un Kārlis ar tautas dziesmas 
rindām atklāja festivālu, piesakot visus 
dalībniekus un viesus. Tādā pašā tautis-
kā stilā uzstājās pirmie dalībnieki – „Veišu 
muzikanti” no Gulbenes novada  Galgau-
skas ar dziesmu  uzvedumu „Tā tais lau-
kos dzīvojas”, iekustinot skatītājus kopīgai 
dziedāšanai. Koncertā piedalījās arī  mū-
ziķis Viesturs (Jēkabpils novads), grupas 
„Pusbrāļi” (Rīga), „Titāniks” (Rīga), „Ginc 
& es” (Rēzekne), „Kiwi” (Varakļāni), „PAS” 
(Jēkabpils), duets Inga & Normunds (Rē-
zekne) un Zaļumballes muzikanti – grupa 
„Tērvete”. Pasākuma viesi šogad bija – ro-
mantiskais tenors Dainis Skutelis un sak-
sofonists Andis Ķīsis. 

Pēc skatītāju balsojuma laureātu no-
saukumu ieguva:

I. pakāpes laureāti – grupa „Ginc & 
es” (Rēzekne)

II. pakāpes laureāti – grupa „Kiwi” (Va-
rakļāni);

III. pakāpes laureāti – grupa „Titāniks” 

(Rīga),
Paldies sponsoriem – SIA „Garšu gale-

rija”, „Pīlādzītis”, IK „Julita” un „Merkuritai” 
par dāvanām.

Kultūras nama vadītāja Inta Tomāne

Margrietiņa, mana baltā puķe,
Sen pār tevi neslīd acu glāsts!
Zinu pati: esmu aizmāršīga skuķe,
Kurai prātā nav tavs senais stāsts...

Tieši margrietiņu ziedēšanas laikā ar 
savu trešo dzejoļu krājumu „Tango rude-
nī” ziedu, mīlestības un labestības dzej-
niece Nadīna Liepiņa atkal viesojās Ābe-
ļos, Dzejas vārsmās skan it kā atvainoša-
nās, jo dzejoļi tapuši Vāczemē. Jā! Tāds 
nu ir liktenis! Lai iegūtu līdzekļus un brīvu 
laiku radošam darbam Nadīna bija spies-
ta doties uz ārzemēm. Piedod Latvija!

Dzejniece par sevi saka: „Man ir labi 
tā, kā ir šobrīd, bet es nezinu, vai ar šo-
dienu būšu apmierināta rīt. Es vienkārši 
dzīvoju... bez nožēlas par vakardienu, 
kuru varbūt bija manos spēkos padarīt 
citādāku, un bez iedziļināšanās rītdienā, 
par kuru neko negribu zināt...”

Kāpēc krājumam dots nosaukums 
„Tango rudenī”? Dzejniece no rudens 
vienmēr ir baidījusies tā drēgnuma, ne-
mīlīguma un pelēcības dēļ. Kopā ar deju 
tango šo drūmumu ir vieglāk pārvarēt. Un 
tas vairs mākslinieci nebiedē...

Dažu dzejoļu rindās izskan nosodī-
jums alkatībai, ļaunumam, lepnībai, visam 
negatīvajam mūsu šodienas sabiedrībā. 
Ļoti nosodošas rindas skan dzejolī „Tēv-
reize”: 

Tango rudenī

...Un neieved mūs kārdināšanā,
Jo grūti būt stipram, kad redzi,
Cik simts mutēm labi klājas
Un kā dienu pēc dienas
Viņu vaigi apaļāki veļas...
Zelta lietus viņiem pāri līst,
Kamēr citi izsalkušām mutēm 
apkārt klīst.

Dzejas vārsmas, jautājumi, atbildes 
un humora dzirkstis virmo šajā pēcpus-
dienā Ābeļos. Dzejniecei mīļā atmiņā ir 
tie pāris bērnības gadi, kuri pavadīti Ābe-
ļos. Mīļi ir bijušie skolas biedri, skolotāji 
un ziedošās āres. Nadīna sola mūs atkal 
apciemot rudenī, jo dzimtenes ilgas viņu 

Dzejniece ar uzticamākajiem klausītājiem.
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2011. gada 30. maijā 
Centrālā vēlēšanu komisi-
ja, pamatojoties uz Valsts 
prezidenta Valda Zatlera 
2011. gada 28. maija rīko-
jumu Nr. 2 „Par Saeimas 
atlaišanas ierosināšanu”, 
izsludināja tautas nobal-
sošanu par 10. Saeimas 
atlaišanu. 

Tautas nobalsoša-
na šajā jautājumā notika 
2011. gada 23. jūlijā.

Tautas nobalsošanā 
vēlētājiem bija jāatbild uz 
jautājumu „Vai Jūs esat par 
10. Saeimas atlaišanu?”. 
Iespējamie atbilžu varianti 
tautas nobalsošanas zīmē 
bija „Par” vai „Pret”.

Tautas nobalsoša-
nas dienā vēlēšanu iecir-
kņi vēlētājiem bija atvērti no pulksten 7.00 
līdz 22.00. Balsot varēja pēc izvēles jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, vēlētā-
ju reģistrs netika lietots. Lai nodrošinātu, ka 
katram vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja 
pasē izdarīja atzīmi par dalību tautas nobal-
sošanā. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēja nobalsot vēlēšanu iecirknī, bija ie-
spēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 
Balsošanai atrašanās vietā bija jāpiesakās no 
2011. gada 13. jūlija līdz 23. jūlijam.

Saskaņā ar tautas nobalsošanas rezultā-
tiem, 23. jūlija tautas nobalsošanā vēlēšanu 

Balsotāju aktivitāte Jēkabpils novadā

Paziņojums par pieteikšanos vēlēšanu iecirkņu komisijām
Lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu liku-

ma un likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu 
un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu 
iecirkņu komisijām“ izpildi, pamatojoties uz 
iepriekš minētajiem likumiem un Centrālās 
vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju izveidošana republikas pilsē-
tās un novados“, izsludinu kandidātu pieteik-
šanos darbam vēlēšanu iecirkņa komisijās 
(Ābeļu 497. iec., Dignāja 498. iec., Dunavas 
499. iec., Kalna 502. iec., Leimaņu 505. iec., 
Rubenes 508. iec., Kaldabruņas 509. iec., 
Slates 510. iec., Zasas 517. iec.).

Tautas nobalsošanas norises Jēkabpils novadā

Nr. Iecirknis Kopējā 
aktivitāte

 Jēkabpils novads (4588) 2061 
(44.92%)

497. Ābeļu pagasta padome 264

498. Dignājas pag. padome 241

499. Dunavas pamatskola 278

502. Kalna pagasta padome 218

505. Leimaņu pag. padome 151

508. Rubenes pagasta padome 220

509. Kaldabruņas skola 114

510. Slates pagastmāja 162

517. Zasas kultūras nams 413

Dzejniece Nadīna Liepiņa ar skolas 
biedru Viesturu Siliņu.

ik pēc paris mēnešiem atvilina Latvijā. Ir 
sarakstīti dzejoļi nākošajam krājumam un 
tapis arī apjomīgs prozas darbs.

  Mīlestība, mīlestība un vēlreiz mīles-
tība ir tas spēks, kurš palīdz pārvarēt visas 
dzīves grūtības. Tas izskan Nadīnas dzejā 
„Tikai mīlēt” –

Tik daudz ir manī mīlestības,
Kas ļauj to katram dāvināt,
Kas tikai atvērs viņai vārtus,
Lai tā kā medus strūkla līst. 

Arnolds Jakubovskis
Skolotāja Ausma Bērziņa pateicas ar 

margrietiņām par veltījumu ābeliešiem.

Balsošanas rezultāts Jēkabpils novadā

iecirkņu balsotāju sarakstos tika reģistrēti 689 
988 balsstiesīgi pilsoņi. Vēlētāju aktivitāte tau-
tas nobalsošanā bija 44,73 procenti.

Tautas nobalsošanā tika saņemtas 
689 823 derīgas balsošanas zīmes. Par 10. 
Saeimas atlaišanu balsoja 650 518 jeb 94,3 
procenti balsotāju, pret – 10. Saeimas atlai-
šanu bija 37 829 jeb 5,48 procenti balsotāju. 
1476 jeb 0,21 procents no zīmēm bija nederī-
gas. Tajās bija atzīmētas vai nu abas atbildes 
„Par” un „Pret”, vai nebija atzīmēta neviena 
no atbildēm.

Tautas nobalsošanas rezultāti liecina, 
ka 10. Saeimas atlaišanu ir atbalstījusi vairāk 

nekā puse no vēlētājiem, kuri piedalījās tautas 
nobalsošanā. Tādējādi atbilstoši Satversmei 
10. Saeima ir uzskatāma par atlaistu un ir sa-
rīkojamas jaunas Saeimas vēlēšanas, kurām 
jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saei-
mas atlaišanas.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 26. jū-
lijā apstiprināja 23. jūlija tautas nobalsošanas 
rezultātus un vienbalsīgi nolēma, ka 11. Saei-
mas vēlēšanas notiks šā gada 17. septembrī.

Dati no CVK mājas lapas.

Aleksandrs Vītols,
Jēkabpils novada VK priekšsēdētājs

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt 
ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu; 
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglī-

tība; 
3) kurš nav pieteikts par deputāta kan-

didātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu 
saraksta iesniegšanai; 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saei-
mas, attiecīgās republikas pilsētas domes 
vai novada domes deputāts; 

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas lo-
ceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Sīkāka informācija pieejama interneta 
adresē http://web.cvk.lv/pub/public/29966.
html

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas pa-
gasta pārvaldē vai augstāk minētajā interne-
ta adresē.

Pieteikumi  līdz  2011.  gada  4.  augus-
tam  jāiesniedz tuvākajā pagasta pārvaldē 
vai Jēkabpils novada pašvaldībā vēlēšanu 
komisijai.

Aleksandrs Vītols,
Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs

Nr. Iecirkņa nosaukums
Balsošanas rezultāts

PAR PRET Nede-
rīgas

 Jēkabpils novads 1963 91 7

497 Ābeļu pag.padome 253 10 1

498 Dignājas pag. padome 231 9 1

499 Dunavas pamatskola 266 10 2

502 Kalna pag. padome 211 7 0

505 Leimaņu pag. padome 146 5 0

508 Rubenes pag. padome 204 15 1

509 Kaldabruņas skola 112 2 0

510 Slates pagastmāja 156 6 0

517 Zasas kultūras nams 384 27 2
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Projektu aktualitātes pašvaldībā

9. jūlijā Rubenes parka estrādē notika 
pirmie Jēkabpils novada bērnības svētki. 
Mūsu novada mazuļi kopā ar kūmām un 
vecākiem ieradās saposušies svētkiem, 
rotātās mašīnās. Reģistrēšanās un fotogra-
fēšanās, tad sekoja gājiens uz estrādi un 
pasākuma svinīgais brīdis ar šūpošanos, 
apliecības saņemšanu, dāvanas lozēšanu 
no brīnumu lādes. Arī apsveicēju netrūka 
mazajiem gaviļniekiem. Tad sekoja izrāde 
„Kaķu nams”, ko bija sagatavojis Viesītes 
kultūras pils dramatiskais kolektīvs, un 
kopīga fotografēšanās. Gājiens un pār-
steigums pie rūķu mājiņas parkā – zaķīši 
kurināja pirtiņu un viņiem palīdzēja teātra 
pulciņš „Dadzīši” no Rubeņiem. Un kur vēl 
svētku torte, ko bija sarūpējušas pagastu 
pārvaldes saviem mazajiem. Apsveikuma 
vārdus un laba vēlējumus teica Jēkabpils 
novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns 

Bērnība kā jauka pasaciņa...

Meņķis un Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Aļona Semeiko. Arī laiks 

bija brīnišķīgs, un svētki brīvā dabā izdevās.
Inta Tomāne

Rosība Dunavas pagastā, 
sakārtojot ūdenssaimniecību

Dunavas pagasta pārvaldes darbinie-
ki šīs vasaras periodu ir savlaicīgi plānojuši 
tā, lai strādātu ūdenssaimniecības jomas 
sakārtošanā pagasta centrā, piesaistot Ei-
ropas Savienības fi nansējumu. Te tiek īste-
nots projekts „Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Dunavas pagasta Dunavas ciemā”, kas 
nākotnē uzlabos pakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti iedzīvotājiem. Projektu īsteno
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
programmas „Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 
Projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēne-
ši – no 22.10.2010. līdz 23.10.2011. Līdz 
būvdarbu uzsākšanai ir veikts iepirkums, 
līgumu slēgšana par projektēšanu, būv-
niecību, būvuzraudzību un autoruzraudzī-
bu. Projekta vadītājs Andris Baltaruņķis 
pastāstīja, ka pašlaik tiek veikti notekūde-

ņu savākšanas tīkla papla-
šināšanas un esošā tīkla 
rekonstrukcijas darbi. Pro-
jektā arī paredzēta jauna 
ūdensapgādes tīkla izbūve 
un esošā tīkla rekonstruk-
cija. Viņš atvainojas iedzī-
votājiem par īslaicīgām 
neērtībām saistībā ar rak-
šanas darbiem un savesto 
materiālu krājumiem, kas 
izvietoti būvobjektā. A. Baltaruņķis cer, ka 
pagasta iedzīvotāji šo situāciju pieņem 
ar izpratni un iecietību, lai nākotnē varētu 
saņemt labākas kvalitātes pakalpojumu 
ūdensapgādes jomā. Līgums par projektē-
šanu un būvniecības darbiem ir noslēgts ar 

SIA „Ošukalns celtniecība”, kopējā līguma 
cena ir 96367,50 Ls, no kuras 85% ir ERAF 
līdzfi nansējums un 15% Dunavas pagasta 
pārvaldes līdzfi nansējums.

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Kalna pagastā īsteno
 Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
līdzfinansētus projektus 
2011. gads Kalna pagasta vēsturē rak-

sturīgs ar aktivitātēm projektu jomā. Iedzī-
votāju ērtībām tiek ieviesti divi projekti: „Sa-
biedriskās ēkas „Doktorāts” teritorijas vien-
kāršotā rekonstrukcija Kalna pagastā” un 
„Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras 
nama vienkāršota rekonstrukcija”. Projektu 
mērķis ir uzlabot sabiedriskās pulcēšanās 
un atpūtas infrastruktūru Kalna pagastā.  

ELFLA pasākuma 3.2.1. aktivitātes 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-

tājiem” ietvaros tiek realizēts projekts „Sa-
biedriskās  ēkas  „Doktorāts”  teritorijas 
vienkāršotā rekonstrukcija Kalna pagas-
tā” Nr. 10-05L32100-000234 

Projekta ietvaros ir veikti vienkāršotās 
rekonstrukcijas darbi. Izveidota automašīnu 
stāvvieta, uzbūvētas āra tualetes, izveidota 
atpūtas vieta ar ugunskura vietu, soliem un 
galdu, ierīkoti apstādījumi, uzlabots zāliens. 

Teritorija sakārtota, lai uzlabotu iedzī-
votāju nepieciešamību pēc labiekārtotas 
atpūtas vietas. 

Projekta īstenošanas laiks 01.02.2011. 
– 31.08.2011.

Kopējais projekta budžets – 25 489 Ls, 
tai skaitā ELFLA līdzfi nansējums – 18 804 Ls.
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Salaveča veltes izdalītas…

„Jēkabpils novada Kalna 
pagasta kultūras nama 

vienkāršota rekonstrukcija”
Plānots veikt ēkas vienkāršotās rekons-

trukcijas darbus, kur ir iekļauti vispārceltniecis-
kie darbi, t. sk.: dūmvadu remonts, ieejas lie-
veņa remonts un uzbrauktuves izbūve perso-
nām ar īpašām vajadzībām, ārsienu remonts, 
logu, durvju un jumta seguma nomaiņa. Du-
bultu ciemā esošā kultūras nama ēka ir nolie-
tojusies un neatbilst šodienas vajadzībām, šī 
vieta tradicionāli vienmēr ir bijusi un joprojām ir 
Dubultu ciema iedzīvotāju tradicionāla pulcē-
šanās vieta.  Ir noslēgts līgums ar SIA „J-Būve” 
par būvniecības darbu veikšanu. Līguma cena 
ir 33068,89 Ls. Paredzēts plānotos būvdarbus 
veikt līdz 2011. gada 7. oktobrim.

Abu projektu vadītāja ir M. Cankale un 
projektu īstenošanā aktīvi līdzdarbojas un pa-
līdz administrācijas pārstāvji. 

Pašvaldības Attīstības 
programma 2012. – 2018. 
izstrādāta ar Eiropas 

Savienības finansiālu atbalstu

Kopš 2010. gada 
decembra pašvaldība 
īsteno projektu „Jē-
kabpils novada paš-
valdības attīstības plānošanas dokumentu 
izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekono-
miskai novada attīstībai”. Eiropas Sociālā 
fonda piešķirtais finansējums attīstības do-
kumentu izstrādei Jēkabpils novada pašval-
dībā ir 34054,00 Ls, kas sastāda 100% no 
projekta budžeta. Projekta ietvaros plānots 
izstrādāt Attīstības programmu, Teritorijas 
plānojumu un ietekmes uz vidi novērtējumu. 
Visu šo dokumentu izstrāde ir nepieciešama 
ne tikai pašvaldības attīstības plānošanā, 
bet gan arī iedzīvotājiem, lai ikviens nākot-
nē varētu plānot savu darbību un cilvēkiem 
nebūtu jāsaskaras ar nepatīkamām situāci-
jām vai negaidītiem ierobežojumiem. Tādēļ 
iedzīvotāji, uzņēmēji, apkārtējo pašvaldību 
un Zemgales plānošanas reģiona pārstāv-
ji tiek aicināti aktīvi piedalīties šo nozīmīgo 

dokumentu veidošanā.  Paldies Zasas un 
Dunavas pagastu iedzīvotājiem par aktivitāti 
sabiedriskās apspriešanas laikā. Projektā ir 
noslēgusies aktivitāte „Attīstības program-
mas izstrādes procesa nodrošināšana”, kas 
sastāvēja no divām apakšaktivitātēm – At-
tīstības programmas stratēģiskās daļas, rī-
cības plāna, attīstības programmas ievieša-
nas uzraudzības plāna izstrāde un Attīstības 
programmas sabiedriskās apspriešanas or-
ganizēšana. Otrās apakšaktivitātes ietvaros 
notika sabiedriskās apspriešanas sanāks-
mes visos pagastos un jebkurš interesents 
varēja paust savu viedokli un izteikt priekš-
likumus. Sanāksmju laikā izteiktie priekšli-
kumi tika apkopoti un publiskoti. Novada 
attīstības programmas sadaļas – stratēģisko 
daļu, rīcības plānu, attīstības programmas 
ieviešanas uzraudzības plānu izstrādāja SIA 
„Reģionālie projekti”. 2011. gada 21. jūlijā 
domes sēdē deputāti apstiprināja Jēkabpils 
novada attīstības programmas 2012. – 2018. 
galīgo redakciju. Nākošais darbs ir teritorijas 
plānojuma izstrāde, kuru plānojam uzsākt 
2012. gadā. tad atkal aicināsim iedzīvotājus 
būt aktīviem un līdzdarboties.

Projekta vadītāja G. Dimitrijeva        

Šovasar  Rubeņu ciemā noris 
aktīvi labiekārtošanas darbi

No 2010. gada 12. decembra līdz 
2011. gada 30. oktobrim tiek īstenots pro-
jekts „Velo–gājēju celiņa izbūve satiksmes 
drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā”,  Nr. 
DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/066. Projekta 
mērķis ir – uzlabot satiksmes drošību Rube-
nes pagastā, izbūvējot apvienotu velosipēdis-
tu un gājēju celiņu. Šobrīd, atbilstoši sezonai, 
norisinās aktīvi būvniecības darbi, un velo – 
gājēju celiņa pirmās aprises ir jau vērojamas 
dabā. Darbus veic SIA „Būtība”, un celtnieki 
Rubeņu ciemā redzami aktīvi strādājam gan 
agrās rīta, gan vēlākās vakara stundās, lai 
projektā paredzētais tiktu veikts plānotajos 
termiņos. Satiksmes ierobežojumi un īslaicī-
gās pārvietošanās grūtības ciemata iedzīvo-
tāju ikdienu šobrīd būtiski neapgrūtina. 

Kopējais projekta finansējums sastāda 
Ls 109 565,58, no kuriem ERAF līdzfinan-
sējums ir 84%, valsts budžeta finansējums 
– 3% un pašvaldības līdzfinansējums – 13%. 

Kvalitatīvākas iespējas sporta 
mīļotājiem Rubeņos 

Jūlija beigās tika pabeigti galvenie un 
nozīmīgākie darbi Rubenes pagasta spor-
ta laukuma rekonstrukcijā. Ir uzbūvēts ap-
gaismots un iežogots daudzfunkcionālais 
laukums (606 kvadrātmetri) un 100 m skrej-
celiņš (378 kvadrātmetri) ar speciālo segu-
mu, par jaunu izveidots futbola laukums ar 
dabīgo sporta zālienu (4368 kvadrātmetri), 
apkārt tam ir asfaltēti skrejceliņi, izveidots arī 
labs tāllēkšanas sektors (24 kvadrātmetri). 

Jau pirmajās dienās pēc laukuma izvei-
došanas tas ieguvis popularitāti bērnu un 
jauniešu vidū. Pēcpusdienās notiek basket-
bola treniņi un spēles, tiek iemēģināti skrej-
celiņi un tāllēkšanas sektors.

Sporta laukuma pārbūve īstenota, iz-
mantojot Eiropas lauksaimniecības fonda 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

lauku attīstībai aktivitātes 3.2.1. „Pakalpo-
jumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta 
”Rubenes pagasta sporta laukuma rekons-
trukcija”  līdzekļus. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 59248,98 Ls, t.sk. ELFLA līdzfi-
nansējums ir 44436,74 Ls. Pārējās izmaksas 
sedz  Jēkabpils novada pašvaldība. Projek-
ta īstenošanas laiks  ir no 01.06.2010. līdz 
31.08.2011.

Sporta laukuma rekonstrukcijas projek-
tā  paredzētie darbi ir veikti. Visa laukuma 
teritorijas labiekārtošanas un sakārtošanas 
darbi vēl turpinās.

Rubenes pagasta iedzīvotāji ir ieguvuši 
lielisku iespēju sporta aktivitāšu kvalitatīvai 
īstenošanai iespējami tuvu dzīvesvietai.

Projekta vadītāja Ināra Kantāne

Pēc definīcijas, ikvienam projektam ir 
sākuma un beigu datums un tā tas patie-
šām arī ir, ja runā par dokumentiem, finanšu 
plūsmu un citām reglamentētām lietām. Ne-
reti reāli projekts sākas pirms oficiālā datu-
ma un nebeidzas ar projekta pēdējo dienu. 
Man projekts sākas ar situācijas izzināšanu, 
ideju, vīziju. Tad, ja tas tiek apstiprināts, sā-
kas ieviešana, bet pēc projekta beigu datu-
ma darbs turpinās, jo jāsakārto dokumen-
tus un jāsagatavo atskaites. Periodā pēc 
projekta pabeigšanas ir jāanalizē, kas tad 
ir tie labumi, kurus esam guvuši projekta 
realizācijas rezultātā. Īpaši svarīgi tas ir pēc 
izglītojošu projektu ieviešanas, kur ietilpst 

Projekts īstenots, ko tālāk?

arī ESF atbalstītais projekts „Inovatīvu pa-
sākumu īstenošana Jēkabpils novada paš-
valdībā publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai”. Par tā rezultātiem ir daudz 
runāts, stāstīts, rakstīts un tomēr, kas tad 
paliks pēc tam, kad projekts beigsies. Vis-
pirms, tās ir zināšanas, pieredze, vietējie un 
starptautiskie kontakti – tās ir mūžīgas vēr-
tības. Pašvaldības darbinieki no pagastu 
pārvaldēm un administrācijas pulcējās, lai 
kopīgi mācītos, strādājām pie pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanas plāna veidošanas, 
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uzklausījām kompetentu ek-
spertu viedokļus un ieteikumus, 
izmantojām videokomunikācijas 
tīklu saziņai, devāmies starptau-
tiskas pieredzes apguves brau-
cienā, izveidojām bukletu iedzī-
votājiem, visbeidzot tikāmies pro-
jekta noslēguma konferencē, kas 
bija labi apmeklēta. Tas īsumā 
par projekta aktivitātēm. Kā kon-
ferencē minēja vairāki runātāji, 
esam daudz mācījušies un iegū-
to pieredzi varam pielietot turp-
mākajā darbā. Ar gandarījumu 
varu atzīmēt, ka konferencē ne 
tikai savstarpēji pārrunājām pro-
jekta rezultātus un to nozīmi, bet 
bija iespēja uzklausīt Krustpils 
novada pieredzi, kuru prezentēja 
deputāts un projektu vadītājas K. 
Stars. Savukārt,Zemgales plānošanas re-
ģiona pārstāve Baiba Bārbale pastāstīja par 
publisko pakalpojumu izvērtēšanu un uzla-
bošanu komercdarbības attīstībai Zemgales 
reģionā. Prieks par to, ka pagastos iedzīvo-
tājiem iespēja saņemt bukletu par pašvaldī-
bā pieejamajiem pakalpojumiem. Ja kādam 
vēl šāda bukleta nav, vajag interesēties 
savā pagasta pārvaldē. Un vēl, atbildes uz 

VAS „Hipotēku un zemes banka” 
Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā projekta 
konkursā no mūsu novada teritorijas ir ap-
stiprināti divi projekti. 

Dunavas pagasta pārvaldes projekts 
„Atpūtas vietas iekārtošana pie Dunavas  
sabiedriskā centra” atbalstīts ar finansē-
jumu Ls 385,20 apmērā. Projekta ietvaros 

nelielas aptaujas jautājumiem par ieguvu-
miem no projekta. Domes priekšsēdētājs 
E. Meņķis: „Projekts veicināja administratī-
vā darba uzlabošanu jaunā novada darbī-
bā, ir paaugstināta pašvaldības kapacitāte, 
sniegts atbalsts jaunu, efektīvu darba meto-
žu meklēšanā.” Lietvede I. Kalniņa uzskata, 
ka projekta laikā apgūtās prasmes vienotās 
dokumentu vadības sistēmas „Namejs” pie-

lietošanā paaugstina viņas pro-
fesionālo kompetenci. Deputāts 
un īpašumu pārvaldīšanas un 
pakalpojumu sniegšanas noda-
ļas vadītājs A. Vanags atzīmē, ka 
vērtīga ir starptautiskā pieredze, 
jo Kauhavas pašvaldībā Somijā 
bija iespēja iepazīties ar atšķirīgu 
pieeju infrastruktūras veidošanas 
plānošanā. Grāmatvede B. Vai-
vode atzīst, ka šis ir pirmais ESF 
projekts, kurā viņa veica grāmat-
veža pienākumus, kā rezultātā 
viņai ir apgūta jauna pieredze, 
kas noderēs turpmākajā darbā 
pašvaldībā. Izpilddirektors J. 
Subatiņš: „Projekts deva iespēju 
pārvērtēt esošo publisko pakal-
pojumu sistēmu pašvaldībā”.  

Projekts īstenots, bet tā re-
zultātus izmantosim vēl ilgi gan pielietojot 
iegūtās zināšanas, prasmes, pieredzi, gan 
arī strādājot inovatīvi un radoši. Paldies vi-
siem projekta dalībniekiem, kolēģiem par 
ieinteresētību un līdzdalību. Īpašu pateicību 
izsaku Dz. Nartišai, kura projektā veica spe-
ciālista aktivitāšu ieviešanā pienākumus. 

Projekta vadītāja G. Dimitrijeva

Apstiprināti divi jauni projekti
pie Dunavas sabiedriskā centra tiks izbūvē-
ta brīvdabas aktivitātēm piemērota nojume. 
Jāatzīmē, ka šis projekts saņēma visaugs-
tāko novērtējumu visa projektu konkursa 
kontekstā.

Atbalstu guvis arī Dignājas pagasta 
pārvaldes projekts „Dignājas etnogrāfis-
kais tautastērps – ceļvedis tautas gara 

mantu pūrā” . Šo projektu izstrādāja fol-
kloras kopa „Dignõjīši”, un tā ietvaros tiks 
izgatavotas etnogrāfiski pareizas Dignājas 
tautastērpu daļas – sieviešu svārki, vestes, 
vīriešu jostas folkloras ansamblim. „Dig-
nõjīšu” projekts ir saņēmis maksimālo fi-
nansējumu – Ls 400,-. 

2009. gada decembrī  Latvijas Pašvaldī-
bu Savienība ar Jēkabpils novada domi no-
slēdza  Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu par 
„Latvenergo” dāvanu  kartēm „Elektrības no-
rēķinu kartes – 500 kWh” saņemšanu. 2011.
gada 20. maijā tika noslēgta vienošanās pie 
Dāvinājuma (ziedojuma) līguma, kas pa-
redz, ka mājsaimniecības, kuras ir trūcīgas 
ģimenes ar bērniem, sakot ar 2011. gada 1. 
jūniju dāvanu  karti „Elektrības norēķinu kar-
tes – 500 kWh” var saņemt atkārtoti otro rei-
zi, ja pirmo dāvanu karti tās saņēmušas līdz 
2011. gada 31. martam.  Precīzākai un pilnī-
gakai informācijai par šīm abām svarīgajam 
atbalsta akcijām piedāvāju AS „Latvenergo” 
Mārketinga un klientu apkalpošanas direk-
tores Solvitas Lindes skaidrojumu:    

 No 1. aprīļa spēkā stājušies jaunie 
elektroenerģijas tarifi, kas paredz būtisku 
elektroenerģijas izmaksu pieaugumu māj-
saimniecībām. Lai mazinātu tarifu pieau-
guma ietekmi, tarifi mājsaimniecībām tiks 
diferencēti pēc elektroenerģijas patēriņa, 
pirmajām 1200 kWh piemērojot starta tarifu 

Informācija par AS „Latvenergo ” dāvinājuma turpinājumu
cenu, kura līdzvērtīga iepriekšējiem tarifiem.

Taču lai mazinātu tarifu izmaiņu ekono-
misko ietekmi uz sociāli mazāk aizsargātām 
grupām, tiek  īstenotas vairākas sociālā at-
balsta aktivitātes, orientējoties uz tiem klientu 
segmentiem, kuru elektroenerģijas patēriņš 
var būt relatīvi liels pret mājsaimniecības ie-
nākumu līmeni. Par sociālā atbalsta mērķa 
grupām tādēļ tiek izvēlētas daudzbērnu ģi-
menes, kā arī trūcīgās ģimenes ar bērniem.

Atbalsts  trūcīgajām ģimenēm ar bēr-
niem.

AS „Latvenergo”sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldību savienību jau 2009. gadā uzsāk-
to sociālā atbalsta programmu trūcīgajām 
mājsaimniecībām. Līdz nesenam laikam at-
balstu izmantojušas vairāk kā 60 tūkst. trūcī-
gās mājsaimniecības Latvijā.

Atbalsta veids: Trūcīgas ģimenes var sa-
ņemt 500 kWh dāvanu karti norēķiniem par 
elektrību.

Dāvanu kartes 500 kWh netiek uzskai-
tītas no STARTA kWh un tās nesamazina 
STARTA 1200 kWh apjomu.

Atbalstu var saņemt: Ģimenes, kam pie-
šķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss.

Mums ir divas labas ziņas potenciāla-
jiem atbalsta saņēmējiem –

• No jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem, 
kuras kampaņas ietvaros jau  saņēmu-
šas dāvanu kartes līdz 2011. gada 31.  
martam, varēs saņemt dāvanu karti at-
kārtoti.

• No jūnija kampaņas noteikumos ir ie-
viestas vēl papildu izmaiņas – dāvanu 
karti varēs saņemt arī tās trūcīgās māj-
saimniecības, kurām elektroenerģijas 
piegādes līgums nav slēgts tieši ar kar-
tes saņēmēju, ja vien piegādes līgums 
slēgts ar privātpersonu (norēķini notiek 
pēc T1, T2 vai T3 tarifiem) un  trūcīgā 
mājsaimniecība elektroenerģiju lieto šī 
līguma objektā.
 Kā pieteikties atbalstam: Dāvanu kartes 

var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos.
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Precizēti saistošie noteikumi Nr. 4

Atbalsta programma daudzbērnu ģi-
menēm

Paralēli atbalstam trūcīgajām ģimenēm 
ar bērniem ir sniegts atbalsts daudzbērnu ģi-
menēm. Daudzbērnu ģimenēm tiks piešķir-
tas papildu 2400 kWh, par kurām varēs no-
rēķināties par STARTA tarifu (T1 – 0.0825Ls/
kWh). Tātad kopumā šīs ģimenes par 3600 
kWh patēriņu gada laikā varēs norēķināties 
par STARTA tarifu, kas atbilst iepriekšējam 
tarifam.

Papildu 2400 STARTA kWh varēs tikt 
piemērotas ne tikai T1, bet arī citiem māj-
saimniecību tarifiem – T2 un T3.

Atbalstu varēs saņemt: Daudzbērnu 
ģimenes, kas atbilst sekojošiem nosacīju-
miem:

• Daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 3 
vai vairāk bērnu vai aizbilstamo līdz 18 
gadu vecumam;

• Daudzbērnu ģimenes pārstāvim, kas 
piesakās atbalsta saņemšanai, jābūt 
noslēgtam elektroenerģijas piegādes 
līgumam ar AS „Latvenergo”.
Kā pieteikties atbalstam: Pieteikties vi-

sērtāk varēs, aizpildot elektronisku pieteiku-
mu AS „Latvenergo” mājaslapā (autorizējo-
ties caur internetbanku)  vai klātienē – mūsu 
klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem 
personu apliecinošs dokuments).

Atbalstam varēs pieteikties no 2011. 
gada maija līdz 2011. gada 31. augustam.

Dažas svarīgas piebildes: Papildus 
2400 STARTA kWh tiks piešķirtas vienam 
daudzbērnu ģimenes pārstāvim par visu 
ģimenes patēriņu. Uz kompensācijas dāvi-
nājumu nevar pieteikties abi vecāki. Ja kom-
pensācijas dāvinājums ir piešķirts vienam 
no vecākiem, otram tas tiek atteikts. 

Pēc pieteikuma saņemšanas, 7 darba 
dienu laikā mēs veiksim personas datu sa-
līdzināšanu ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iedzīvotāju reģistrā esošo infor-
māciju par reģistrētajiem bērniem, un no-
sūtīsim apstiprinājumu par kompensācijas 
piešķiršanu.

Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ 
atbalstu nevarēsim piešķirt, sazināsimies 
telefoniski. Šādas situācijas var būt piemē-
ram gadījumos, kad dati par daudzbērnu ģi-
meni var nebūt atrodami iedzīvotāju reģistrā 
(piem. vecāki ir šķīrušies, bet pēc tam ap-
precējušies otrreiz, un katram ir savi bērni, 
bet visi dzīvo kopā). Šādās situācijās daudz-
bērnu ģimenes vecākiem labāk pieteikties 
atbalstam klātienē – mūsu klientu apkalpo-
šanas centrā, līdzi ņemot dokumentus, kas 
apliecina bērnus katram vecākam, un laulī-
bas apliecību.

Gadījumos, kad elektroenerģijas piegā-
des līgums nav slēgts ne ar vienu no daudz-

bērnu ģimenes vecākiem, aicinām izmantot 
šo brīdi kā iespēju sakārtot līgumattiecības 
un pārslēgt līgumu uz faktiskā elektroenerģi-
jas lietotāja vārda. No maija to ērti un vienkār-
ši varēs izdarīt arī elektroniski – mūsu klientu 
portālā e-latvenergo.lv. Prasību par nepie-
ciešamajām līgumattiecībām nosaka tas, ka 
iegūtais atbalsts atbilstoši Latvijas likumdo-
šanai tiek uzskatīts par gūtu labumu, no kura 
tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 
Lai klientiem nebūt jāraizējas par nodokļa 
nomaksu, to nosegsim mēs, taču lai atbalsts 
tiktu noformēts korekti, tā faktiskajam saņē-
mējam jābūt arī elektroenerģijas lietotājam.

 Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcī-
gās ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus 
atbalsta veidus – kā 500 kWh dāvanu karti, tā 
papildu 2400 STARTA kWh.

No akcijas sākuma līdz  2011. gada 26. 
jūlijam Jēkabpils novadā  ir izdalītas 253 dā-
vanu kartes no piešķirtajām 326. 

Jēkabpils novada sociālais dienests ai-
cina ikvienu trūcīgu ģimeni vai personu un 
daudzbērnu un trūcīgās ģimenes ar bērniem 
izmantot iespējas saņemt piedāvātos atbal-
sta veidus!

Visiem mūsu novada iedzīvotajiem vēlu 
darbīgu, saulainu vasaru! Lai dārzos aug ba-
gāta raža un veiksmi konservēšanā!
Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītaja 

R. Rubina

2011.  gada  26.  maijā  tika  pieņemti 
saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”. 
Tie  tika  precizēti  Jēkabpils  novada  do-
mes 2011. gada 21. jūlija sēdē. Šie notei-
kumi nosaka kārtību, kā  tiks apsaimnie-
koti sadzīves atkritumi Jēkabpils novadā.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka 
atkritumu radītājs ir ikviena fiziska vai juri-
diska persona, kuras darbība rada atkritu-
mus (sākotnējais atkritumu radītājs). Tuvā-
kajā laikā tiks izsludināts atklāts konkurss 
par atkritumu apsaimniekotāju Jēkabpils 
novada teritorijā. Tiks noteikts viens atkri-
tumu apsaimniekotājs visā teritorijā un būs 

Apstiprināta atkritumu apsaimniekošanas kārtība novadā
arī viena cena par atkritumiem visā novadā. 
Paredzams, ka būs cenas pieaugums par 
atkritumu savākšanu. Ikvienai fiziskai vai  
juridiskai personai būs  jāslēdz līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju. Katrā pagas-
tā tiks izstrādāti savākšanas maršruti, kas 
tiks saskaņoti ar pašvaldību un iedzīvotā-
jiem. Atkritumus drīkstēs vākt konteineros 
vai speciālos atkritumu maisos (atsevišķi 
vienosies ar apsaimniekotāju). Saistošajos 
noteikumos atrunāti arī atkritumu radītāju 
un apsaimniekotāju pienākumi, kā arī citi 
jautājumi.

Līdz jaunā atkritumu apsaimniekotāja 
noskaidrošanai, spēkā paliek vecā atkritu-

mu apsaimniekošanas sistēma. Rubenes 
pagastā atkritumu izgāztuve ir slēgta ar 
2011. gada 31. maiju un noslēgts līgums 
par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi”, kuri apsaimnieko 
atkritumus pārējos novada pagastos. Ne-
skaidrību gadījumā griezties Rubenes pa-
gasta pārvaldē. 

Tiklīdz būs noskaidrots atkritumu ap-
saimniekotājs, aicinu iedzīvotājus aktīvi ie-
saistīties atkritumu apsaimniekošanā. 

Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpoju-
mu sniegšanas nodaļas vadītājs 

Aivars Vanags, t. 29204384

Apstiprināti ar
Jēkabpils novada domes 26.05.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 30.§)
Precizēti ar Jēkabpils novada domes
21.07.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 10.,20.§)

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 
Jēkabpils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
1. daļas 13. punktu,  
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punktu 

I.  Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie saistošie noteikumi regulē 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jē-
kabpils novadā, nosaka prasības sadzīves 
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pār-
kraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu 
apsaimniekošanu, apsaimniekošanā ie-
saistīto personu pienākumus un tiesības.

1.2. Pašvaldība organizē un kontrolē 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās 
administratīvajā teritorijā saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem sais-
tošajiem noteikumiem.

1.3. Pašvaldība atkritumu apsaimnie-

košanu organizē normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā slēdzot līgumu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju.

1.4. Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu 
savākšanas ieviešana) nosaka pašvaldība 
un informē par to sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju.

1.5. Saistošie noteikumi attiecas uz 
visiem atkritumu radītājiem pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.

1.6. Jēkabpils novada teritorija ir viena 
atkritumu apsaimniekošanas zona. Pašval-
dības teritorijā radītos sadzīves atkritumus 
atkritumu apsaimniekotājs nogādā to pār-
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strādātājam vai ved uz atkritumu poligonu.
1.7. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir at-

kritumu apsaimniekotāja īpašums.

II. Lietotie termini un to skaidrojums
2.1. Saistošajos noteikumos lietotie 

termini:
1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai 

viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir no-
lēmis vai spiests atbrīvoties; 

2) bīstamie atkritumi — atkritumi, ku-
riem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas 
padara tos bīstamus; 

3) sadzīves atkritumi — mājsaimnie-
cībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas 
procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie 
īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās 
radītajiem atkritumiem; 

4)  ražošanas  atkritumi — atkritumi, 
kas radušies ražošanas procesā vai būv-
niecībā; 

5) atkritumu valdītājs — ikviena fizis-
kā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz 
vienam no šādiem nosacījumiem: 

a) ir atkritumu radītāja, 
b) ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras 

faktiskajā varā atrodas atkritumi;
6) atkritumu radītājs – ikviena fiziskā 

vai juridiskā persona, kuras darbība rada at-
kritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai 
kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajauk-
šanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās 
atkritumu sastāvs vai īpašības;

7) atkritumu apsaimniekošana — at-
kritumu savākšana, uzglabāšana, pārva-
dāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai 
skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pār-
raudzība, atkritumu apglabāšanas vietu 
aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība 
ar atkritumiem un starpniecība atkritumu 
apsaimniekošanā;

8) atkritumu savākšana — atkritumu 
vākšana, arī atkritumu iepriekšēja šķirošana 
un glabāšana, lai tos nogādātu uz atkritumu 
reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām 
vai tādām iekārtām, kurās tiek veikta atkri-
tumu sagatavošana reģenerācijai vai apgla-
bāšanai;

9) atkritumu dalītā savākšana — at-
kritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkri-
tumus pēc to veida un īpašībām, lai veici-
nātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai 
vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai 
apglabāšanu;

10)  atkritumu poligons — tāda spe-
ciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu 
apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur no-
drošināti normatīvajos aktos noteiktie vides 
aizsardzības pasākumi;

11) izgāztuve — atkritumu apglabāša-
nas vieta, kas neatbilst poligona prasībām;

12) atkritumu uzglabāšana — atkritu-
mu glabāšana tam speciāli piemērotās un 
aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai 
vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzgla-
bāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to ra-
šanās, šķirošanas un savākšanas vietās 

daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai 
draudus cilvēku veselībai);

13) atkritumu apsaimniekotājs — ko-
mersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritu-
mu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir 
saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaim-
niekošanai šajā likumā vai normatīvajos ak-
tos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā; 

III.  Atkritumu  apsaimniekošanas 
mērķi un uzdevumi

3.1. Reglamentēt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Jēkabpils novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā, lai aizsar-
gātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 
personu mantu;

3.2. Veicināt atkritumu apsaimniekoša-
nu, tajā skaitā dalītu vākšanu, lai samazinā-
tu apglabājamo atkritumu daudzumu;

3.3. Sekmēt higiēniski un ekoloģiski 
drošu vidi Jēkabpils novadā;

3.4. Rūpēties par to, lai atkritumi tiktu 
apsaimniekoti videi un cilvēkam nekaitīgā 
veidā.

IV.  Pašvaldības  kompetence  (tiesī-
bas un pienākumi)

4.1. Pašvaldība organizē un kontrolē 
Atkritumu apsaimniekošanu tās adminis-
tratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, 
saskaņā ar valsts un reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, kā arī ar šiem No-
teikumiem.

4.2. Pašvaldība nosaka prasības atkri-
tumu savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu 
savākšanai paredzēto tilpņu veidus (tvert-
nes, konteineri, urnas, maisi).

4.3. Pašvaldība izvēlas komersantu, 
kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu, organizējot iepirkuma procedūru 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Jēkabpils novadā, atbilstoši iepirkumu re-
gulējošiem normatīviem aktiem.

4.4. Pašvaldība slēdz jaunu līgumu ar 
iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš 
saņēmis reģionālās vides pārvaldes sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 

4.5. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju uz laiku, ne ilgāku par 
pieciem gadiem. Pašvaldība informē atkri-
tumu radītājus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju, ar kuru tā ir noslēguši līgu-
mu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot 
informāciju pašvaldības mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv un Jēkabpils novada 
pašvaldības izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
izvietojot šo informāciju pašvaldības admi-
nistrācijas telpās publiski pieejamā vietā.

V. Sadzīves atkritumu radītāja pienā-
kumi

5.1. Ikviena fiziska vai juridiska persona 
ir atkritumu radītājs šo Noteikumu izpratnē 
un viņu pienākums ir iesaistīties Jēkabpils 

novada pašvaldības kopējā atkritumu sa-
vākšanas sistēmā, atbilstoši šo noteikumu 
prasībām gan ar savu darbību, gan mak-
su par sniegtajiem pakalpojumiem;

5.2. Nekustamā īpašuma īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotā-
jam jāslēdz līgums par atkritumu savākšanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ieguvis 
tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu 
Jēkabpils novada teritorijā.

5.3. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, 
valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvoja-
mā telpa individuālajā dzīvojamā mājā un 
kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos atkri-
tumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, 
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar apsaim-
niekotāju ir paredzēts konkrētās mājas ap-
kalpošanai;

5.4. Atkritumu radītājam, kura īpašumā, 
valdījumā vai lietošanā ir konkrēta dzīvoja-
mā telpa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
un kurš to lieto, mājsaimniecībā radušos 
atkritumus jāievieto tikai konkrētajai mājai 
paredzētajos atkritumu konteineros. 

5.5. Atkritumu radītājam – juridiskai 
personai – jāslēdz līgums ar atkritumu ap-
saimniekotāju par faktiski izvedamo atkritu-
mu daudzumu un samaksu veic saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanas noteikto cenu. 

5.6.  Nekustamā  īpašuma  (izņemot 
daudzdzīvokļu mājas) īpašnieks:

5.6.1. ir atbildīgs par atkritumu savāk-
šanu un izvešanu no tā īpašumā vai  valdīju-
mā esošās teritorijas; 

5.6.2. pēc Jēkabpils novada pašvaldī-
bas pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzī-
votāju skaitu, kas faktiski dzīvo attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, kā arī par komer-
santiem un citām personām, kas veic saim-
niecisko darbību attiecīgajā nekustamajā 
īpašumā;

5.6.3. ar kārtējā gada 1. janvāri vai 
no īpašuma ieguves brīža, ne vēlāk kā 60 
dienu laikā pēc atkritumu apsaimniekotāja 
publiskošanas Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izdevumā „Ļaudis un Darbi”, slēdz līgu-
mu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir 
līgums ar pašvaldību, par regulāru, bet ne 
retāk kā vienu reizi ceturksnī, atkritumu sa-
vākšanu un izvešanu, uz termiņu, kas nav 
īsāks par vienu gadu;

5.6.4. atkritumu radītājam jāslēdz lī-
gums ar atkritumu apsaimniekotāju  par 
faktiski saražoto izvedamo atkritumu dau-
dzumu.  

5.6.5. atkritumu tvertņu iztukšošanas 
dienās atkritumu tvertnes no privātajiem 
īpašumiem, tai skaitā no slēgtajiem pa-
galmiem, noteiktajā maršrutā, saskaņā ar 
noslēgto līgumu,  pārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā 
vietā, jebkurā gadalaikā, kur tās netraucē 
gājēju un transportlīdzekļu kustību. 

5.6.6 pēc saskaņošanas ar atkritumu 
apsaimniekotāju, izvieto savā īpašumā  
nepieciešamo tvertņu skaitu, vai iegādā-
jas atkritumu maisus ar apsaimniekotāja 
marķējumu.  
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5.6.7. uztur atkritumu tvertnes tīras un 
lietošanas kārtībā;

5.6.8. ir tiesīgi kompostēt bioloģiski no-
ārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, 
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un 
veselībai, videi, kā arī citu personu mantai. 
Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, 
lai to izdalītā smaka netraucētu apkārtējos 
iedzīvotājus un būtu tādā attālumā, lai ne-
nodarītu kaitējumu to pieguļošai teritorijai, 
atbilstoši apbūves noteikumiem.

5.7.  Daudzdzīvokļu  māju  īpašnieki 
vai apsaimniekotāji, papildus 5.6. punktā 
noteiktajam:

 5.7.1. slēdzot īres, apsaimniekoša-
nas vai nomas līgumus paredzēt maksu par 
atkritumu savākšanu un izvešanu, piemēro-
jot līgumā ar pašvaldību paredzēto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas cenu;

 5.7.2. pēc saskaņošanas ar pašval-
dību un atkritumu apsaimniekotāju, nodro-
šina iedzīvotājiem un atkritumu apsaim-
niekotāja transportlīdzeklim pieejamā vietā 
atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti 
atkritumu savākšanai. 

5.7.3. atkritumu tvertņu iztukšošanas 
dienās nodrošina specializētajiem trans-
portlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi 
minētajām tvertnēm; 

5.8. Vasarnīcas vai dārza mājas īpaš-
nieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā 
persona par laika periodu, kurā uzturas 
vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju.

5.9. Atkritumu radītājiem jāiesaistās da-
lītas sadzīves atkritumu vākšanas pasāku-
mos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu 
regulējošajiem normatīviem aktiem, valsts 
un reģionālajam atkritumu apsaimniekoša-
nas plānam.

5.10. Nekustamā īpašuma īpašnieki, 
tiesiskie valdītāji vai apsaimniekotāji pie 
iestāžu, uzņēmumu, tirdzniecības un sa-
biedrisko pakalpojumu sniegšanas vietām, 
daudzstāvu dzīvojamo māju ieejām, saska-
ņojot ar pašvaldību tvertņu dizainu, ierīko 
atkritumu tvertnes un nodrošina to pastāvī-
gu iztukšošanu.

5.11. Publisko pasākumu laikā publis-
ko pasākumu organizētājam jānodrošina 
atkritumu savākšana attiecīgajā teritorijā un 
atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. 
Publisko pasākumu organizatoram atkri-
tumu apsaimniekošanas līgums jāslēdz ar 
Jēkabpils novada pašvaldības izraudzīto 
atkritumu apsaimniekotāju vai teritorijas 
īpašnieku.

Publiskā pasākuma organizētājam 
pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņem-
šanas ir pienākums noslēgt līgumu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju vai teritorijas īpašnie-
ku par atkritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumiem pasākuma laikā, kā arī atkritumu 
savākšanu un izvešanu pēc pasākuma nos-
lēguma. Publisko pasākumu organizētājam 

jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 
5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma no-
slēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju 
un satiksmes kustība, tas jāveic 1 (vienas) 
stundas laikā pēc pasākuma noslēguma. 
Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt 
dalītu atkritumu savākšanu, tad pasākuma 
organizētājiem jānodrošina apstākļi dalītai 
atkritumu vākšanai. 

5.12. Par būvniecības atkritumu savāk-
šanu un izvešanu ir atbildīgas personas, 
kas veic būvniecības vai remonta darbus. 
Tos aizliegts bērt sadzīves atkritumu tvert-
nēs. Par būvniecības atkritumu savākšanu 
slēdzams atsevišķs līgums ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

5.13. Par lielgabarīta atkritumu (ledus-
skapji, skapji, gultas, un tml.) izvešanu jā-
slēdz atsevišķs līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju vai atkritumi ar savu transportu 
nogādājami uz atkritumu apsaimniekotāja 
norādīto vietu, noteiktajā laikā un norādītajā 
vietā.

VI. Sadzīvē radušos bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošana

6.1. Sadzīvē radušo bīstamo atkritumu 
radītājam ir pienākums:

6.1.1. atdalīt bīstamos atkritumus no 
pārējiem atkritumiem;

6.1.2. uzglabāt bīstamos atkritumus 
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un 
veselību, vidi, fizisko un juridisko personu 
īpašumu;

6.1.3. nogādāt bīstamos atkritumus 
speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savāk-
šanas vietās vai slēgt līgumu par bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu ar institūciju, 
kura veic bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanu;

6.1.4. segt bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanas izmaksas;

6.1.5. juridiskām personām, kuras bīs-
tamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mē-
nešiem, saņemt atļauju bīstamo atkritumu 
uzglabāšanai un veikt Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktās darbības.

VII.  Aizliegumi  sadzīves  atkritumu 
savākšanā

7.1. Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā aizliegts:

7.1.1. ierīkot izgāztuves un aprakt at-
kritumus pagalmos, tranšejās, būvbedrēs, 
piegružot un aizbērt grāvjus, bērt atkritu-
mus mežos, upju krastos un pļavās u.c. 
neatļautās vietās;

7.1.2. iznest no pagalmiem un novietot 
ielu braucamās daļas malās visāda veida 
atkritumus (lapas, zāli, zarus utml.);

7.1.3. izmest atkritumus uz ielas brau-
camās daļas, kā arī dubļus, gružus uz lietus 
ūdens noteku restēm un vākiem, uz ielas 
braucamās daļas un apstādījumiem, kā arī 
ēku pagrabu logu ailēm, kanalizācijas tīkla 
apskates akās un kontrolakās, grāvjos, upē 
un citās ūdenstilpnēs, kā arī uz to malām un 
nogāzēm u.c. neatļautās vietās;

7.1.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves at-
kritumu tvertnes uz ielām;

7.1.5. sajaukt sadzīvē radušos bīsta-
mos atkritumus, kas atbilst dažādām bīs-
tamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt 
bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritu-
miem;

7.1.6. izvietot būvniecības atkritumus 
piegulošajās teritorijās; 

7.1.7. tvertnēs cieši sablīvēt, iesaldēt 
vai dedzināt atkritumus;

7.1.8. iepildīt atkritumu tvertnēs kvē-
lojošus, degošus, ugunsnedrošus un eks-
plozīvus priekšmetus, šķidrus, infekciju 
slimības izraisošus un cilvēka veselībai un 
dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra 
atkritumus, dārza un parka atkritumus, būv-
niecības un rūpniecības atkritumus;

VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pie-
nākumi

8.1. Pirms darbības uzsākšanas paš-
valdības administratīvajā teritorijā noslēgt lī-
gumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā un noslēgt līgumus ar atkri-
tumu radītājiem Jēkabpils novada teritorijā.

8.2. Pirms līguma noslēgšanas saņemt 
reģionālās  vides pārvaldes atļauju atkri-
tumu apsaimniekošanai;

8.3. Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanā izmantot specializētus transportlīdzek-
ļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, 
kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai 
un veselībai, videi un nepārsniedz pieļauja-
mo trokšņa līmeni;

8.4. Nodrošināt atkritumu radītājus ar 
atkritumu tvertnēm, marķētiem atkritumu 
maisiem pietiekamā daudzumā, saskaņā ar 
noslēgto līgumu;

8.5. Atbilstoši ar pašvaldību saskaņo-
tiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritu-
mu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkri-
tumu izvešanu no atkritumu tvertņu lauku-
miem un atkritumu novietnēm, nodrošinot 
tajos tīrību – atstājot konteineru laukumus 
un novietnes pēc atkritumu izvešanas tīrus, 
apdzīvoto vietu centros ne retāk kā 2 (divas) 
reizes mēnesī vai vienojoties ar apsaimnie-
kotāju par atkritumu izvešanu pēc izstrādā-
ta grafika, pārējā novada teritorijā ne retāk 
kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

8.6. Uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves 
atkritumu tvertnes, ja minētās tvertnes nav 
citas personas īpašums;

8.7. Nodrošināt atkritumu savākšanas 
laukumu izbūvi un labiekārtošanu saskaņā 
ar līguma nosacījumiem;

8.8. Nogādāt savāktos sadzīves atkri-
tumus pašvaldības noteiktajā sadzīves at-
kritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētu 
specializēto transportlīdzekli;

8.9. Nodrošināt atsevišķu sadzīves at-
kritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkri-
tumi, būvniecības un būvju nojaukšanas at-
kritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku, dārzu 
un kapsētu atkritumi) izvešanu;

8.10. Marķēt savas atkritumu tvertnes, 
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norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotā-
ja nosaukumu;

8.12. Nodrošināt iespēju atkritumu rā-
dītājiem un citām personām nodot sadzīves 
atkritumus speciāli tam paredzētajos mai-
sos, vietās, kur atkritumu savākšanu nav 
iespējams nodrošināt ar tvertnēm;

8.13. Nodrošināt atkritumu tvertņu lau-
kumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu 
savākšanas.

IX. Maksa par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu

9.1. Ikviena atkritumu radītāja pienā-
kums ir atkritumu apsaimniekotāja noteikta-
jā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritu-
mu apsaimniekošanu.

9.2. Maksa par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu tiek iekasēta, piemērojot 
līgumā ar pašvaldību paredzēto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas cenu, kas vei-
dojas no:

9.2.1. maksas par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu;

9.2.2. sabiedrisko pakalpojumu regula-
tora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu poligonos;

9.2.3. dabas resursu nodokļa par atkri-
tumu apglabāšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā apmērā. 

9.3. Maksa par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu tiek iekasēta:

9.3.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem un īrniekiem maksu iekasē mā-
jas īpašnieks vai apsaimniekotājs, saskaņā 
ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgu-
mu;

9.3.2. no fiziskām personām, kurām 
ir īpašumā, nomā vai lietošanā zeme vai 
namīpašums, maksu iekasē atkritumu ap-
saimniekotājs saskaņā ar noslēgto līgumu 
starp fizisko personu un atkritumu apsaim-
niekotāju;

9.3.3. no juridiskām personām, kurām 
īpašumā, nomā vai valdījumā ir nekustamie 
īpašumi (zeme, ēkas, būves, u.c.), maksu 
iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā 
ar noslēgto līgumu starp juridisko personu 
un atkritumu apsaimniekotāju.

9.4. Jēkabpils novada pašvaldība reizi 
gadā var pārskatīt atkritumu apsaimnieko-
šanas maksu, ja mainās atkritumu apsaim-
niekotāja izmaksas par atkritumu savākša-
nu, pārvadāšanu, šķirošanu un apglabāša-
nu un, ja atkritumu apsaimniekotājs to var 
finansiāli pamatot.

X. Atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu

10.1. Par šo saistošo noteikumu pār-
kāpumiem personām ir paredzēta atbildība 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 75. pantu.

10.2. Administratīvo pārkāpumu lietas 
par saistošo noteikumu pārkāpumiem iz-
skata Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu ad-

ministratīvo pārkāpumu lietā pieņem Jē-
kabpils novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.

10.3. Protokolu par administratīvo pār-
kāpumu ir tiesīgi sastādīt:

10.3.1. Valsts policijas amatpersonas;
10.3.2. Jēkabpils novada domes de-

putāti;
10.3.3. Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētājs;
10.3.4. Jēkabpils novada pašvaldības 

izpilddirektors;
10.3.5. Jēkabpils novada pārvalžu va-

dītāji;
10.3.6. Jēkabpils novada pašvaldības 

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpoju-
mu sniegšanas nodaļas vadītājs.

10.4. Sūdzības, iesniegumus un priekš-
likumus par atkritumu apsaimniekotāju 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo 
saistošo noteikumu neievērošanu adresēja-
mi Jēkabpils novada pagastu pārvalžu va-
dītājiem vai Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektoram.

10.5. Administratīvais sods par šo no-
teikumu pārkāpumu pārkāpēju neatbrīvo 
no pārkāpuma novēršanas un materiālās 
atbildības.

XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās 

dienu spēku zaudē:
11.1.1. Jēkabpils rajona Rubenes pa-

gasta padomes 2008. gada 19. jūnija sais-
tošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu”;

11.1.2.  Jēkabpils rajona Dignājas pa-
gasta padomes 2004. gada 11. maija sais-
tošie noteikumi Nr. 7 „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Dignājas pagasta 
administratīvajā teritorijā”;

11.1.3.  Jēkabpils rajona Ābeļu pagas-
ta padomes 2005. gada 16. decembra sais-
tošie noteikumi Nr. 3 „Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu”;

11.1.4.  Jēkabpils rajona Zasas pagas-
ta padomes 2005. gada 28. oktobra saisto-
šie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Dignājas pagasta admi-
nistratīvajā teritorijā”.

11.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas Jēkab-
pils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi” un 
pēc līguma noslēgšanas ar atkritumu ap-
saimniekotāju.

Paskaidrojuma raksts
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8. panta
pirmās daļas 3. punkts

1.2. Jēkabpils novadā līdz 2010. gada 1. oktobrim spēkā bija:
1.2.1. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2008.gada 
19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu”;
1.2.2.  Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2004. gada 
11. maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”;
1.2.3.  Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2005. gada 
16. decembra saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu”;
1.2.4.  Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2005. gada 
28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Dignājas pagasta administratīvajā teritorijā”.
Minētie noteikumi zaudēja spēku ar grozījumiem likumā „Par 
pašvaldībām”, tāpēc Jēkabpils novadā ir nepieciešams jauns 
tiesiskais regulējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu.

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo 
atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un novērst vides 
piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu
vidi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta Jēkabpils 
novada administratīvās teritorijas vienota sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zona, prasības atkritumu savākšanai, arī
minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā 
veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
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Apstiprināti ar  Jēkabpils novada domes 26.05.2011. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 31.§ pielikums Nr. 1)

Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu Jēkabpils novadā

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 
LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 10. punktu 
1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas sa-

ņemšanu (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmē-
ru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā. 

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, no-
formējušas dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sa-
ņem no Krustpils novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju.

3.  Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir:

3.1. Fiziskajām personām:

3.1.1. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 20,-

3.1.2. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 10,-

3.1.3. Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, re-
konstrukcija, renovācija

Ls 25,-

3.1.4. Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku jaunbū-
ve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 15,-

3.1.5. Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, rekons-
trukcija, renovācija 

Ls 10,-

3.1.6. Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 10,-

3.1.7. Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, re-
konstrukcija, renovācija

Ls 20,-

3.1.8. Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, 
renovācija

Ls 20,-

3.1.9. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 20,-

3.1.10. Viesnīcu ēkas vai citas īslaicīgas apmešanās 
ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 30,-

3.1.11. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija Ls 30,-
3.1.12. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 

jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija
Ls 30,-

3.1.13. Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 50,-

3.1.14. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, rekonstrukci-
ja, renovācija

Ls 30,-

3.1.15. Citas, iepriekš neklasificētas , ēkas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 20,-

3.2. Juridiskajām personām:

3.2.1. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 30,-

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta finansiāla ie-
tekme uz pašvaldības budžetu.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi Nr. 5  

3.2.2. Viena dzīvokļa mājas vai dārza mājas palīgēku 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 15,-

3.2.3. Divu un vairāku dzīvokļu mājas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija

Ls 50,-

3.2.4. Divu un vairāku dzīvokļu mājas palīgēku 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 30,-

3.2.5. Esošas ēkas rekonstrukcija – pārplānošana 
uzņēmējdarbības veikšanai

Ls 50,-

3.2.6. Iekšējo inženierkomunikāciju jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 20,-

3.2.7. Inženierkomunikāciju pieslēguma jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 30,-

3.2.8. Maģistrālo inženierkomunikāciju jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 50,-

3.2.9. Piebraucamā ceļa jaunbūve, rekonstrukcija, 
renovācija

Ls 30,-

  3.2.10. Hidrobūves jaunbūve, rekonstrukcija, 
renovācija

Ls 50,-

  3.2.11. Viesnīcu ēkas un citas īslaicīgas apmešanās 
ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 60,-

  3.2.12. Satiksmes un sakaru ēkas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija

Ls 50,-

  3.2.13. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības 
ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 70,-

  3.2.14. Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai noliktavas 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija 

Ls 100,-

  3.2.15. Biroja ēkas jaunbūve, rekonstrukcija, 
renovācija

Ls 50,-

  3.2.16. Sporta un atpūtas būves jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija

Ls 50,-

  3.2.17. Plašizklaides pasākumu, izglītības vai 
veselības aprūpes iestāžu ēkas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 50.-

  3.2.18. Citas nedzīvojamās ēkas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija

Ls 50,-

  3.2.19. Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija 

Ls 50,-

  3.2.20. Transporta būves jaunbūve, rekonstrukcija, 
renovācija

Ls 80,-

  3.2.21. Cauruļvada, sakaru un elektropārvades līnijas 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija

Ls 80,-

4. Nodevas likme par būvatļaujas pagarināšanu, pasūtītāja vai 
būvuzņēmēja maiņu, izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšanu 
ir:

4.1. Fiziskajām personām:

4.1.1. Būvatļaujas pagarināšana Ls 10,-
4.1.2. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā Ls 20,-
4.1.3. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana Ls 10.-

4.2. Juridiskajām personām: 

4.2.1. Būvatļaujas pagarināšana Ls 20,-
4.2.2. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņa būvatļaujā Ls 30-
4.2.3. Izziņas par nepabeigto būvniecību izsniegšana Ls 20.-

5. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības pamatbu-
džetā.

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas 
invalīdi, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās 
veic būvprojektēšanu un  būvniecību savām vajadzībām. 

7. Nodevu nosaka un kontroli pār nodevas samaksu veic Krust-
pils novada Būvvalde. 

8. Nodevas uzskaiti veic Krustpils novada pašvaldības grāmat-
vedība.
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Starptautiskais tūr-operators 
„GoAdventure“ ar lielāko prieku 
informē Jūs, ka pirmo reizi šo-
vasar Mārtiņa Fonda un Sergeja Jēgera 
labdarības fonda 10 laimīgi un talantīgi bērni 
dosies uz neaizmirstamu un pasakainu zemi 
– Turciju. Laimīgie tiks izvēlēti, izvērtējot vasa-
ras nometnēs un radošajās darbnīcās radītos 
mākslas darbus. Tūroperators „GoAdventure” 
jau sen vēlējās realizēt bērnu sapņus, īsteno-
jot tos dzīvē.

Jau otro gadu Mārtiņa Fonds un Sergeja 
Jēgera labdarības fonds rehabilitācijas centrā 
„Dūjas” Jēkabpils novada Kalna pagastā rīko 
veselības nometnes un radošās darbnīcas 
saviem fonda bērniem.  2010. gadā „Dūjās” 
uzlaboja veselību un atpūtās 130 bērni.

Par Mārtiņa Fondu: Izveidots 1991. gadā 
un darbojas ar mērķi uzlabot leikēmijas (asins 
vēža) ārstēšanas iespējas Latvijā un palīdzēt 
ģimenēm, kurās bērni sirgst ar hematoloģis-
kām un onkoloģiskām saslimšanām, bērniem 
ar redzes, dzirdes un fiziskās attīstības traucē-
jumiem.

Par Sergeja Jēgera labdarības fondu: di-

9. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen LR likumā „Par no-
dokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.

10. Apstiprināt Jēkabpils novada saistošos noteikumus jaunā 
redakcijā.

11. Ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” spēkā stā-
šanos spēku zaudē Jēkabpils novada pašvaldības 18.03.2010. ap-
stiprināti saistošie noteikumi Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemša-
nu” un 22.04.2010. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 „Nodeva 
par būvatļaujas saņemšanu” 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes 2011. gada 26. maija sais-

tošajiem noteikumiem Nr. 5
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

Lai prieku atnes „Dūjas”

bināts 2007. gadā ar mērķi – palīdzēt bērniem, 
kuriem ir veselības problēmas  vai grūtības 
iekļauties sabiedrībā, kā arī talantīgajiem bēr-
niem.

Par starptautisko tūroperatoru „GoAd-
venture Latvia”: Latvijā darbību uzsāka 2010. 
gada pavasarī. Tūroperators „GoAdventure” ir 
Krievijas – Turcijas holdinga dalībnieks. Kom-
pānija ir viens no straujāk augošajiem tūrisma 
operatoriem Baltijā, kas piedāvā vairāk nekā 
50 tūrisma galamērķus uz Āfriku, Tuvajiem 
Austrumiem, Āziju, Eiropu un citiem pasaules 
reģioniem. Pērn Baltijā „Go Adventure” ap-
kalpoto klientu skaits sasniedza vairāk nekā 
10 000 personu. 

Latvijas Valsts Meži sniedz atbalstu 
Mārtiņa Fondam

Pateicoties Latvijas Valsts Mežu ziedo-
jumam, Mārtiņa Fonds veic rehabilitācijas 
centra „Dūjas” teritorijas sakopšanu un labie-

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums

1. Pašreizējās 
situācijas         
raksturojums                      

Ar Jēkabpils novada pašvaldības 
18.03.2010. apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu”.
Ar Jēkabpils novada pašvaldības 
22.04.2010. apstiprināti saistošie notei-
kumi Nr. 10 „Grozījumi Jēkabpils novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu””. 

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Precizēta (noteikta) pakalpojuma saņem-
šanas kārtība un nodevas likme konkrētā 
teritorijā.

3. Īss projekta satura 
izklāsts

Noteikta nodevas par būvatļaujas iekasē-
šanu kārtība un nodevas likme pa būvju 
klasēm, saskaņā ar LR Centrālās statisti-
kas pārvaldes 1998. gadā publicēto izde-
vumu Būvju klasifikācija CC.
Noteikta nodevas noteikšanas, kontroles 
par nodevas samaksu un nodevas uzskaiti 
kārtība. Noteikti maksas pakalpojumu 
izcenojumi par būvobjektu pieņemšanas 
ekspluatācijā komisijas darba organizēša-
nu un dokumentu noformēšanu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Nav nosakāma.

5. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Nav nosakāma.

6.Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Nodevu konkretizēšana palīdz laikus 
plānot būvniecības ieceres realizācijas 
izmaksas.

7. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots www.jekabpilsno-
vads.lv, pieejams Jēkabpils novada paš-
valdības telpās Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.  

8. Normatīvie akti, saska-
ņā ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti                    

Likuma „Par pašvaldībām”14. panta pir-
mās d. 3. punkts, 43., likuma „Par nodok-
ļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 
10. punkts.                                       

kārtošanu 2 ha platībā. 
Rūpīgi plānotie darbi tika 
uzsākti jau marta beigās, 

un 24. aprīlī bija noorganizēta lielā pavasara 
darbu talka, kurā piedalījās 48 dalībnieki. Šo 
mēnešu laikā ir paveikti lieli darbi – padziļināts 
dīķis un nostiprināti tā krasti, izlīdzināta un sa-
kopta zeme ap dīķi, izveidota un sagatavota 
vieta bērnu spēļu un rotaļu laukumam, uzves-
ta melnzeme un iesēta zālīte, izveidoti skaisti 
koka celiņi 250 m garumā, pie kuriem darbi 
vēl turpinās, jo vēl nepieciešami  70 m līdz 
celiņu pabeigšanai. Celiņi nodrošina ērtu un 
drošu pārvietošanos un padara rehabilitācijas 
centra teritoriju pieejamu  arī  bērniem uz ratiņ-
krēsliem un bērniem ar kustību traucējumiem. 
Ar Latvijas Valsts Mežu atbalstu rehabilitācijas 
centra „ Dūjas”  teritorija ir ieguvusi  jaunas 
aprises, kur  nu jau zaļo jaunā zālīte, un dīķī 
atspoguļojas debesis. Pateicoties mūsu visu 
kopīgiem centieniem vēl viens stūrītis Latvijā 
ir kļuvis sakoptāks un tīrāks.

„Mārtiņa Fonda” valdes priekšsēdētāja 
Elita Keiša

Atbalsts lauku attīstībai
Ar jauniem atbalsta pasākumiem plā-

nots veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos 
vietējo rīcības grupu darbībā, kā arī veici-
nāt Latvijas vietējo rīcības grupu starptau-
tisko sadarbību.

Zemkopības ministrija izstrādājusi Mi-
nistru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, 

kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konku-
rētspējas veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā””, kas groza paš-

laik spēkā esošos noteikumus, papildinot 
tos ar jaunām LEADER atbalsta aktivitātēm. 
Noteikumu projektu  21. jūlijā izsludināja 
valsts sekretāru sanāksmē.

Normatīvā akta projekts paredz ieviest 
divus jaunus atbalsta veidus. Līdz ar to 
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Zemgales biedrībām un nodibinājumiem – iespēja 
piesaistīt fi nansējumu brīvprātīgo stipendijām

Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāk 
īstenot jaunu nodarbinātības pasākumu bez-
darbniekiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 
gadiem „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam dar-
bam”. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu 
bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrī-
bas labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā bied-
rībās vai nodibinājumos. Jauniešu brīvprātīgā 
darba vietas jāpiesaka tajā Nodarbinātības 
valsts aģentūras fi liālē, kuras teritorijā bied-
rība vai nodibinājums darbojas un jānoslēdz 
līgums. Konkrētā biedrība vai nodibinājums 
noteiks savas vēlmes, ar kādu līdzšinējo dar-

ba pieredzi un izglītību jābūt jaunietim, lai to 
pie sevis iesaistītu brīvprātīgā darba veikšanā. 
Attiecīgi tālāk līgumu ar norīkoto bezdarbnieku 
slēgs biedrība vai nodibinājums. Viena brīvprā-
tīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums ir 1 – 
6 mēnešiem. Pasākumā jaunieši bezdarbnieki 
varēs iesaistīties arī atkārtoti, taču ne ātrāk kā 
gada laikā pēc iepriekšējās dalības.

 Jaunietim bezdarbniekam personīgi jā-
ierodas savā Nodarbinātības valsts aģentūras 
fi liālē, jāaizpilda pieteikums un jāsaņem norī-
kojums brīvprātīgā darba veikšanai konkrētā 
biedrībā vai nodibinājumā.

 Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk 
nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet 
gan gandarījumu un prieku par savu paveik-
to darbu, aģentūra nodrošinās atbalstu – jau-
nietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik 
mēnesi saņems stipendiju 40Ls apmērā. Sa-
vukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem 
ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 Ls. 
Arī nodibinājums un biedrība, kurā tiek veikts 
brīvprātīgais darbs var segt brīvprātīgajam iz-
devumus, kas radušies darba izpildes gaitā 
(kancelejas preces, telefonsarunas, transporta 
biļešu izdevumus utml).

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Projekta “Aprīkojuma iegāde amat-
niekiem” tiešais mērķis ir iegādāties 
pamatlīdzekļus: virtuves aprīkojumu, 3 
pārvietojamas un 1 stacionāru podnieka 
virpu, lai biedrība varētu sniegt jaunus 
pakalpojumus un uzlabot esošo pakal-
pojumu kvalitāti.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu 
summa ir LVL 2905,00, no kuras 90% ir 
ELFLA līdzfi nansējums un 10% ir Jēkab-
pils novada līdzfi nansējums.

Atsaucoties uz iedzīvotāju padziļi-
nāto interesi par podniecību, biedrība 
nolēmusi izveidot keramikas studiju, ku-
ras darbībai ir nepieciešamas podnieka 
virpas, gan stacionāras, gan pārvietoja-
mas, jo bieži vien keramiķiem jāpiedalās 
ar amatu demonstrējumiem dažādos 
pasākumos un izbraukuma apmācībās. 

Noslēdzas biedrības  „Sēļu pūrs” projekta īstenošana

Projekta īstenošanas rezultātā biedrības 
pamatlīdzekļi ir papildinājušies ar 1 sta-
cionāru un 3 pārvietojamām podnieku 
virpām, kuras uz šo brīdi jau tiek izman-
totas projektā paredzētajiem mērķiem. 
Apzinot iedzīvotāju interesi par citiem 
amatiem uzzinājām, ka, it sevišķi jauniešu 
vidū, trūkst zināšanu par ēdiena pagata-
vošanu mājas apstākļos, konservēšanu, 
seno latviešu ēdienu un dažādu tautu 
virtuvju tradīcijām. Arī vidējās un vecā-
kās paaudzes cilvēki ar lielu entuziasmu 
gribētu iemācīties jaunas receptes vai 
dalīties ar saviem virtuves noslēpumiem. 
Virtuves izveidošana un nokomplektēša-

na ļauj sniegt jaunu pakalpojumu iedzī-
votājiem – mājturības amatu skolu, kurā 
savstarpēji varēs sadarboties un dalīties 
zināšanām dažādas paaudzes.

Projekta rezultātā biedrība iegūst 
tehnisko bāzi jaunu pakalpojumu snieg-
šanai un esošo pakalpojumu uzlaboša-
nai – praktiskām apmācībām mājturībā, 
keramikas amata apguvei, interešu un 
mūžizglītības dažādošanai, keramikas 
studijas izveidei, bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju dažādošanai 
un dalībai citos kultūras un izglītības pa-
sākumos. 

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kār-
tā, bez atalgojuma. Projektu īsteno bied-
rības biedri. 

Informāciju sagatavoja biedrība 
„Sēļu pūrs” 

Lauku attīstības programmas (LAP) pasā-
kumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
tiks atbalstītas investīcijas lauksaimniecības 
produktu ražošanai, lai veicinātu lauksaim-
niecības uzņēmumu saimnieciskās darbības 
attīstību un konkurētspēju. Tādējādi plānots 
atbalstīt  lauksaimniecības  produktu  pār-
strādi  un  pirmapstrādi  mājas  apstākļos, 
ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepa-
košanu. Šo atbalsta veidu paredz ieviest, 
lai  veicinātu  lauksaimniecības  produktu 
pārstrādi  mājas  apstākļos,  ražojot  lauk-
saimniecības produktus ar pievienoto vēr-
tību. 

Atbalstīta tiks arī iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana. Tāpat plānots atbalstīt infrastruktūras 
izveidi, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūrau-
gu (izņemot zemenes) stādu iegādi, stādīju-
mu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādi, 
uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu.

Atbalstu jaunajās aktivitātēs varēs sa-
ņemt juridiskas un fi ziskas personas, kuras 
ražo lauksaimniecības produktus vai plāno 

izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaim-
niecības produktu ražošanu, kā arī juridiskas 
personas, kuras nodarbojas ar lauksaimnie-
cības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai 
pēc projekta realizācijas paredzējušas sākt 
nodarboties ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi mājas apstākļos.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi 
Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalstu vietējām rīcības grupām 
starpvalstu sadarbībai”.

Noteikumu  projekts  paredz  atbalsta 
piešķiršanas  kārtību  Latvijas  vietējām 
rīcības  grupām  (VRG),  lai  tās  kopīgi  ar 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu orga-
nizācijām īstenotu starpvalstu sadarbības 
projektus,  tādējādi  sekmējot  kvalitatīvu 
pieredzes  nodošanu  un  iegūšanu  vietē-
jiem  iedzīvotājiem aktuālu problēmu  risi-
nāšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbī-
bas ideju īstenošanu.

„LEADER pieejas īstenošana” pasā-
kums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadar-
bība” tiks īstenots Lauku attīstības program-
mas un Rīcības programmas ietvaros. Plā-
nots, ka kopējais programmu fi nansējums 

pasākumam būs 2 286 845 lati.
Šobrīd Latvijā darbojas 40 vietējās rīcī-

bas grupas, kurām laika gaitā ir izveidojusies 
formāla vai neformāla sadarbība ar citu ES 
valstu organizācijām, kuras saņem atbalstu 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) vai Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF), kā arī trešo pasaules valstu 
organizācijām, kuras īsteno LEADER pieejai 
līdzīgus projektus.

Noteikumu projekti stāsies spēkā pēc 
tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Plašāka informācija pieejama MK 
mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40222862

Jēkabpils    novads  ietilpst  vietējā  rī-
cības grupā Lauku Partnerība „Sēlija”, un 
abi  izstrādātie  notiekumi  liecina  par  to, 
ka šīs organizācijas ietekme un darbības 
loks paplašināsies. Aicinām visus  intere-
sentus būt aktīviem jauno programmu da-
lībniekiem un vērsties ar  jautājumiem un 
ierosinājumiem pie mūsu Lauku Partnerī-
bas atsaucīgajām darbiniecēm Skaidrītes 
Medveckas un Ilgas Cālītes.
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Spoža personība – Pēteris Ķiploks

Atklāšana – plkst. 10.00 Zasas stadionā. No 9.00 līdz 9.50 sacensību dalīb-
nieku reģistrēšanās.

Programmā:
Makšķerēšana ar pludiņmakšķeri (2 dalībnieki) Sākums plkst. 6.00 – 9.00
Volejbols vīriešiem (6 dalībnieki), sievietēm (6 dalībnieces);
Strītbols vīriešiem (3 dalībnieki), sievietēm (3 dalībnieces);
Florbola metieni vārtos (2+2);
Šautriņu mešana (3+3);
Basketbola metieni (3+3);
100 m skrējiens (2+2);
Spēkavīru sacensības (2 vīrieši);
Lodes grūšana (2+2);
Virves vilkšana (6 dalībnieki basām kājām);
3 tiltiņu skrējiens (3+3);
Stafete (3+3);
Mašīnas stumšana (sieviete stūrē, 4 vīrieši stumj);
Sacensības pārvalžu vadītājiem un grāmatvežiem (1+1);
Dažādas sacensības bērniem.

Dalībnieki: Jēkabpils novada pagastu iedzīvotāji, strādājošie un to komandas.

Dalība jāpiesaka līdz 2011. gada 3. augustam Jēkabpils novada sporta koordi-
natoram Indaram Muceniekam. 

imucenieks@ inbox.lv, t. 26633894, 27878984.

Aicinām visus būt sportiski aktīviem, jo jau  13.  augustā  
dosimies uz  Novadu 2. sporta spēlēm, 

kas notiks Viesītes novadā. 

JĒKABPILS NOVADA SPORTA SVĒTKI – 

6. AUGUSTĀ ZASĀ

Astoņus gadus – no 1997. 
gada janvāra līdz 2009. gada 
jūnijam Pēteris Ķiploks bija 
Dunavas pagasta padomes 
priekšsēdētājs. Kā atzīst du-
navieši – bijušie darba kolēģi 
– šis laiks pagastā iezīmējies 
ar kultūras un sabiedriskās 
dzīves uzplaukumu, kā arī – 
īpašas uzmanības veltīšanu 
pagasta sakopšanai. Jēkab-
pils rajona sakoptības skatēs 
šai laika posmā gandrīz katru 
gadu saņemta kāda godalga.
Taču – kā lielākais sasnie-
gums jāatzīmē 2002. gada 
uzvara Zemgales reģionā, nominācijā 
„Lauku ceļu saimnieks”. Nozīmīgu uz-
labojumu pagasta dzīvē ieviesa  Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes bāzes ierīkošana Dunavā, ko 
panācis tieši Pēteris Ķiploks. Arī jau-
nās kapličas izbūves projekta izstrāde 

notikusi pēc viņa iniciatīvas. Nozīmī-
gās būves atklāšanā 2009. gada ru-
denī piedalījās abi Dunavas pagasta 
„galvenie vīri” – gan Pēteris Ķiploks, 
gan Andris Baltaruņķis. Arī daudzos 
citos svarīgos notikumos, kad vien 
veselība atļauj, bijušais priekšsēdētājs 

ir līdzās savējiem, un Andris 
Baltaruņķis neslēpj, ka bieži 
vien jautā pēc padoma Pēte-
rim. Jo Pēteris pārzina visus 
pagasta jaunumus – vismaz 
reizi mēnesī ierodas pagas-
ta pārvaldē un visu izjautā, 
tāpat piedalījies skolas pro-
jektu nedēļā ar stāstiem par 
Dunavas vēsturi, aktīvi lasa 
presi un interesējas par visu 
jauno.  

„Viņš visu dara no sirds 
– gan runā, gan dzied, gan 
organizē, izteikts sirds cil-
vēks!”, saka ilggadēja kolē-

ģe Indra Ruļuka. „Un vēl – viņš pārzi-
nāja pilnīgi visu pagastu, katru māju 
un ģimeni. Lai laukos kaut kas būtu, ir 
vajadzīgs ar katru cilvēku runāt perso-
nīgi, un Ķiploks to prata”. 

Šī spēja – organizēt un aizraut cil-
vēkus – viņam piemitusi jau no agras 
jaunības, kad bez iepriekšējas spe-
ciālās izglītības 1969. gadā uzsākts 
darbs Dunavas kultūras nama vadī-
tāja amatā. „Viņš prata pierunāt cil-
vēkus. Brauca pa mājām pie tantēm 
runāties – nāc, dziedi korī! Tante saka 
– nē, nē, man nav laika, sivēns jābaro! 
Un Ķiploks aiziet pats to sivēnu paba-
rot, lai tikai tante nāktu dziedāt.” – tā 
stāsta vēl viena kolēģe, Ināra Ruļuka. 

Par Pēteri Ķiploku, viņa dzīvi, va-
ļaspriekiem, darbu un aizrautību varē-
tu rakstīt vēl ļoti daudz. Taču, pats gal-
venais šķiet viņa dzīvīgais optimisms, 
humora izjūta un spēja aizraut cilvē-
kus – liekas, neviens, kas vien kaut 
reizi būs runājis ar šo vīru, nespēs aiz-
mirst nedz runas veidu, nedz spilgtos 
izteicienus. 

Lai jubilāram netrūkst 
veselības, dzīvesprieka un 

labu joku, ko dāvināt 
apkārtējiem!  

Pēteri Ķiploku jubilejā sirsnīgi 
sveic arī Jēkabils novada vadība un 
administrācijas darbinieki. 
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Liec Laimīte baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir baltā tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Sveicam jūnijā dzimušos mazuļus:
 Aivaru  Upenieku Zasas pagastā, 
Agnesi Dzeni Leimaņu pagastā,
 Maiju Dilāni Dignājas pagastā!

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi augustā

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
  (V. Grenkovs)

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušo Jēkabpils 

novada iedzīvotāju:
Vitālijs Savickis 
Dunavas pagastā

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Pa ceļu šodien divi aiziet,
Un sākas tūkstošgadīgs stāsts 
Par to, kā vienā mirklī raizes 
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.
Tie soļo blakus tuvu, tuvu,
Un mākoņi pār galvām slīd.
Ir neaptverams viņu guvums,
Ja saule tieši sirdīs spīd.
Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,
Tik mīlestība ir un būs.
 (A. Auziņš) 

 Kāzu dienā sveicam mūsu 
kolēģus 

Indaru Mucenieku un 
sieviņu Artu 

Artūru Vališinu un 
sieviņu Daci!

Jēkabpils novada 
pašvaldības 

administrācija

Kapusvētki 
Kalna pagasta luterāņu draudzes kapos

13. augustā
12.00 – Ķiocu kapos
13.30 – Ūdenānu kapos

Kapusvētki 
Dunavas pagasta 

katoļu draudzes kapos
6. augustā 

plkst. 15.00 – Dunavas kapos

20. augustā 
plkst.15.00 – Kriškinānu kapos

27. augustā 
plkst. 15.00 – Celminieku kapos

VAR NODERĒT! 
Sia „537” veic visu kategoriju 

traktortehnikas vadītāju apmācību 
Jēkabpilī.
t. 29449848

Dignājas baznīcai  
nozīmīga jubileja

2011. gada 27. augustā plkst. 12.00 
notiks Dignājas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas 200.  un  draudzes 444. gada-
dienas dievkalpojums.

Aicinām ciemos visus labas gribas 
cilvēkus, bet jo īpaši – bijušo draudzes 
locekļu pēcnācējus, kas šajā dienā at-
grieztos pie savu dzimtu saknēm, sa-
vas sākotnes.

Aicinām arī visu pagastu pārvalžu 
pārstāvjus, novada vadības un admi-
nistrācijas darbiniekus, iedzīvotājus.

Dignājas Evaņģēliski
 luteriskā 
draudze  

Leimaņu pagasts
31.08. – 07.09. pie Leimaņu tautas 
nama 1. septembrim veltīta ziedu 
izstāde „Sarunas ar ziediem”

Rubenes pagasts
20.08. plkst. 10.00 Rubenes parkā 
pie ūdenskrātuves sporta un atpū-
tas pasākums 
„Rubeņa vasara 2011”:

Pludmales volejbols;

Spēles, atrakcijas, stafetes ma-
ziem un lieliem;

Reģistrēšanās pasākuma vietā 
no plkst. 9.30.

Zasas pagasts
27.08. plkst. 20.00 Zasas kultūras 
namā pop-mūzikas festivāla 
„ZASA 2011” 20 gadu jubilejas 
koncerts.
Pēc koncerta BALLE  kopā ar festi-
vāla dalībniekiem.

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!

Sirsnīgi sveicam
Pēteri Ķiploku 

lielajā dzīves jubilejā!

Dunavas pagasta pārvaldes  
darbinieki


