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Nominācija – Sakoptākā novada 
daudzdzīvokļu māja.

30.06. – 07.07. risinājās konkurss 
par sakoptāko pagastu Jēkabpils no-
vadā. Nominācijā „Sakoptākā novada 
daudzdzīvokļu māja” īpašu uzmanī-
bu gribētu pievērst Rubenes pagasta 
„Saulgriežiem”. Patīkami pārsteidza 
iedzīvotāju vienotība, saskaņa un ko-
pējais ieguldījums trīsstāvu mājas ap-
kārtnes sakopšanā, puķu stādījumu 
un atpūtas vietas (ar lapeni) ierīkošanā 
un uzturēšanā izcilā kārtībā. Arī Slates 
ciemā pie daudzdzīvokļu mājām valda 
sakoptība. Pie labajiem piemēriem pie-
der arī daudzdzīvokļu māja „Kaldabruņa 
1”, kas priecē ar puķu bagātību, augļu 
kokiem un perfektiem dzīvžogiem. Ar 
labi koptām puķu dobēm izceļas daudz-
dzīvokļu mājas Dignājas pagasta Van-
dānos. Arī ap visām deviņām Dunavas 
pagasta daudzdzīvokļu mājām ir tīkams 
skats, zāle ir regulāri appļauta, ir ierīkoti 
puķu stādījumi. Kārtībā uzturētas Mež-
gales daudzdzīvokļu mājas Leimaņu 
pagastā. 

Nominācija – Sakoptākā indivi-
duālā ēka ciematā.

Raksturojot individuālās ēkas cie-
matā, jāuzsver Ābeļu pagasta Lašos 
Gaidas Avotiņas „Sarmīši”, te redzams 
veikums gadu desmitu garumā, dārzs 
iekārtots pārdomāti un atjautīgi. Dignā-
jā ir jāuzteic Dagnijas Mazures „Meldri”, 
visur redzami gaumīgi, glīti stādījumi. 
Dunavas pagastā apskatījām Ainas Vē-
veres māju, interesantā formā veidotas 
puķu dobes, sakoptība jaušama ik solī. 
Kalna pagastā Anitas Štālbergas „Cie-
lavās” ļoti atraktīvi veidotas norādes uz 
vietām, kas atrodas gan pie mājas, gan 
aiz tās, visur puķu un kokaugu stādījumi 
un ērti ierīkotas atpūtas vietas. Rube-
nes pagasta Kaldabruņā „Pazarēs” acis 
priecē gaumīgi veidots ziedu krāšņums 
Ingūnas Uzkures dārzā. Rubenes pa-
gasta „Kaparos” gadu no gada uztei-
cams Irēnas Lāces veikums un sirsnība. 
Zasas pagasta Liepu ciemā, Skaidrītes 
un Gunta Vībānu sētā pārsteidz ne tikai 
ziedu un krāšņumaugu bagātība, bet 
patiešām perfektā kārtība un punktuali-
tāte. Interesants un atraktīvs ir saimnie-
ces stāstījums gan par iekārtoto daiļdār-
zu, gan par ģimenes vēsturi. Ir izveidots 
dzimtas arhīvs. Visi svarīgākie notikumi 

Konkurss „Jēkabpils novada 
sakoptākais pagasts – 2010”

Vērtējot 2010. gada Jēkabpils novada „Sakoptākā pa-
gasta” konkursa rezultātus un ikdienā iepazīstoties ar pa-
gastu pārvalžu – pagastu veikumu, vērojot katra iedzīvotāja 
individuālo darbu sakoptības veicināšanā, esmu izdarījis vai-
rākus secinājumus.

1. Kopumā rodas labs iespaids un ir uzteicama lielākās 
daļas iedzīvotāju darbošanās šajā jomā, jo nesakoptu īpa-
šumu ir maz, un tie pamatā pieder cilvēkiem, kuri nedzīvo 
uz vietas, vai nav iespējas sakopt, jo tas prasa finanšu ie-
guldījumus. 

2. Lielākā daļa iedzīvotāju sakoptību nodrošina regulāri.
3. Regularitāti sakoptībā nodrošina Rubenes, Dunavas, 

Kalna, Leimaņu pārvaldes. Notiek plaši celtniecības un re-
montdarbi pašvaldības objektos, kuri nākošgad dos iespēja-
mu progresu sakoptībā. 

4. Darbs pārvaldēs jāuzlabo Ābeļu, Dignājas un Zasas 
pagastos.

5. Visām pārvaldēm un novadam kopumā nepiecieša-
ma lielāka izdoma, radošums vizuālā tēla (identitātes) veido-
šanai, objektu atpazīstamības veicināšanai.

6. Sakarā ar ļoti niecīgo finansējumu, pašvaldību ceļu 
stāvoklis neuzlabojas, pat pasliktinās, kaut arī minimālā prog-
ramma uzturēšanā tiek pildīta.

7. Vēl krasāk ceļu stāvokļa pasliktināšanās novadā re-
dzama valsts ceļu kopšanā, sevišķi negatīvu iespaidu atstāj 
nekoptās ceļmalas.

8. Gandrīz katrā pagastā ir vietas, kur nelegāli izbērti at-
kritumi, nolietojies kapsētu aprīkojums, ir atsevišķas vietas, 
kur izplūst neattīrīti notekūdeņi, pamesti bīstami objekti un 
bojāti bīstami koki. 

9. Lauksaimnieciskā ražošana, sējumi un ganāmpulki ir 
stabili un labi kopti, bet ir iespējas ražošanas dažādošanai un 
intensitātes palielināšanai samērīgi, videi labvēlīgi.

Gribu pateikt paldies visiem lauksaimnieciskās produk-
cijas ražotājiem un sakopto sētu īpašniekiem, bet daudzus 
pieminēt individuāli, kuri nebija laureātu vidū, Jūsu veikums 
nav mazāks:

A. Akmeni, V. Vietnieku, V. Kudlišku, A. Lemaku, V. Zel-
ču, A. Čunčuli  Ābeļu pagastā;

Aivaru un Aini Daģus, M. Pavāru, I. Bulavu, P. Jaudze-
mu, U. Strožu, O. Jaudzemu Dignājas pagastā; 

J. Dombrovski, M. Balodi, A. un K. Ķiplokus, J. Marcin-
keviču, H. Kvederu, N. Krīvānu, I. Strengu, J. Nešporu, A. 
Aleku Dunavas pagastā;

H. Lindi, J. Gaidi, J. Kurnosenko, J. Misters-Mistri, J. Ga-
siņu, J. Razumovski Kalna pagastā;

A. Vanagu, P. Balodi, J. Bernānu, I. Eglīti, R. Poru, A. 
Bruku, A. Kiopi, I. Sēli, U. Goldbergu, V. Mārānu, I. Garšķi 
Leimaņu pagastā; 

S. Skalkeu, R. Jakovicki, I. Ošānu, E. Meņķi, D. Alužāna 
ģimeni, M. Daukstu, G. Arbidāni, M. Junaku, S. Plūksnu, Sk. 
Cirsi Rubenes pagastā;

I. Prodišķi, V. Teicānu, N. Beļajevu, A. Safronovu, J. Ra-
čkovski, A. Pontāgu Zasas pagastā.

Optimismu un veselību izturību vēlot –
J. Subatiņš,

Jēkabpils novada Izpilddirektors 

Viedoklis par Jēkabpils 
novada sakoptību

atainoti fotogrāfijās un sakārtoti albū-
mos. Ar acij tīkamu skatu priecē Rutas 
un Modra „Iraidu” sēta, visapkārt gan 
puķu košums, gan funkcionālas atpūtas 
vietas. 

Nominācija – Sakoptākā viensēta.
Ābeļu pagastā, meža ielokā, ļoti 

ainaviskā vietā atrodas Jāņa Sila „Up-
maļi”. Ļoti ērts pagalma iekārtojums, 
sētu visapkārt ieskauj simtgadīgi ozoli, 
aiz dīķa mežā aug dižegle, kas ir Latvi-
jas dižkoku sarakstā, egle pārsteidz ar 
savām formām – patiešām dižena. Ābe-
ļu pagasta „Ievziedu” saimnieki izrāda 
savu neparasto un savdabīgo dārzu. 
Dignājas pagastā viesojamies pie Ainas 
Mušas „Dainās”, ļoti glīti sakopta lauku 
viensēta. Plaša skatam tīkama ainava 
paveras no Aiņa Daģa sētas, skats slīd 
pār laukiem līdz pat Zasas robežām. 
Kalnu pagastā no lauku viensētām vien-
nozīmīgi izceļas Ingas Martinovas sēta, 
daudz un labi kopti puķu stādījumi, pati 
māja ir ļoti stalta un atrodas ainaviskā 
vietā – pakalnā pie ceļu krustojuma. 
Sandras un Gundara Vecumnieku „Lau-
ri” priecē ar pārdomātiem un glīti veido-
tiem stādījumiem un dekoratīviem dārza 
elementiem.

Paaudžu paaudzēs kopta un uztu-
rēta ir Skaidrītes un Viļa Jotsonu sēta. 
Īpaši atzīmēt vēlētos Anitas un Ārija 
Ormaņu daiļdārzu „Jaunkalnos”, māja 
atrodas mežmalā, daiļdārzs ļoti veik-
smīgi piekļaujas mežam un pāreju uz to 
nemaz nevar pamanīt. Zasas pagastā 
funkcionāls daiļdārzs ir Z/S „Bērzi” saim-
niekiem Ligitai un Ivaram Kalniņiem. 
Uzteicams ir Jura Bartuševica veikums 
ainavas saglabāšanā, redzams, ka šeit ir 
ieguldīts daudz pūļu. Dunavas pagastā 
sakoptākā lauku viensēta viennozīmīgi 
ir Laura Stikāna „Graudiņi”, viss Laura 
rokām veidots, pielāgots, būvēts. Pie 
Pētera Ķiploka pārsteidz ūdensrožu 
daudzveidība piemājas dīķī. Rubenes 
pagastā viesojamies pie Ziedītes Bukov-
skas „Krustiņos”, lauku sētu viņas kopj 
abas ar metu Iritu Lapu, visur puķes un 
lauku plašums. 

Patiešām ir liels prieks par šīm glī-
tajām un sakoptajām sētām, liela daļa 
no tām varētu startēt valsts mēroga kon-
kursā. Novēlam veiksmi turpmāk!

Dzidra Jakovicka,
Jēkabpils novada domes deputāte
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Vasara pašā pilnbriedā –  viss zied, smar-
žo un labības laukos briest jaunā raža. Ska-
toties uz laukiem, redzams, ka zemnieki čakli 
strādājuši, un ražai vajadzētu būt labai. Mūsu 
novada čaklākie graudaudzētāji: z/s Liepas, 
z/s Vārpiņas, z/s Kalnāres, z/s Stabiņi, z/s Dzēr-
ves, z/s Rītausmas, z/s Madaras, z/s Pakalnes, 
z/s Laši, z/s Veckļaviņas, z/s Celminieki, z/s Cī-
ruļi, z/s Aizsili, z/s Zemzari, z/s Aiviekstes , SIA 
CMC Ozoli, SIA AB Farms. Dunavas pagasta 
zemnieku saimniecībā “Lejas Jērāni”  audzē 
ne tikai graudus un rapsi, bet acis priecē arī 
eļļas linu lauks, kas zied ziliem ziediem.

Zemnieku saimniecībā  „Rītausmas” Du-
navas pagasts, apskatījām lielo pagrabu, kur 
tiek glabāta izaudzētā raža, šajā saimniecībā 
audzē dārzeņus un kartupeļus, tāpat ar dažā-
du dārzeņu un kartupeļu audzēšanu nodarbo-
jas zemnieku saimniecībā „Cielavas” Dignājas 
pagastā.

Liels prieks par Ivaru un Ligitu Kalniņiem, 
kuri saimnieko zemnieku saimniecībā „Bērzi” ,  
acis priecē skaisti iekoptā sēta un koši krāso-
tie arkli. Šajā saimniecībā audzē kartupeļus, 
graudus, cūkas un ogas. Ogas aug 4 ha platī-
bā, zemenes – 2,5 ha, avenes – 1,5 ha, patei-
coties šķirņu dažādībai, arī nelabvēlīgā gadā 
raža tiek iegūta.

Skaisti gaļas lopu ganāmpulki redzami 
z/s Kāres, z/s Auziņas, z/s Niedrītes, z/s Priek-
šāni, z/s Avoti – šajā saimniecībā ar projektu 
palīdzību ir uzbūvēts jauns angārs siena ruļļu 
glabāšanai.

Piena lopkopība ir smaga nozare, to stip-
ri ir ietekmējis lielais cenu kritums, bet ar lielu 
gribasspēku var daudz sasniegt, to pierāda z/s 
Krasti, z/s Spodrītes, z/s Grantāres, z/s Līvas, 
z/s Cīruļi, z/s Melderi. Zemnieku saimniecībā 
„Lazdiņas” ir ne tikai skaits govju ganāmpulks 
un brīnišķīgi iekopta lauku sēta, bet saimnieks 
Alfrēds Štāls parāda arī velna pēdas akmeni, 
kas ir uz saimniecības robežas un izstāsta le-
ģendu par to. Tāpat pārsteidz zemnieku saim-
niecība „Graudiņi”, kurā saimnieko Lauris Sti-
kāns, viņam pietiek 
laika gan saimniecī-
bai, gan arī savam 
vaļaspriekam – seno 
darba rīku kolekcijai. 
Mājas augšstāvā ir 
izveidots īsts mu-
zejs, tur ir dažādas 
saimniecībā node-
rīgas  senas lietas 
un daudz pirmā 
Pasaules kara laika 
pudeļu. 

Ļoti patīkami, ja laukos enerģiski saim-
nieko jauni cilvēki, un tāda ir zemnieku saim-
niecība „Austrumi”, tās īpašnieks Raivis Naglis 
ir īstenojis projektu „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem”. Ar šī projekta palīdzību ir iegā-
dāta tehnika, kas atvieglos darbu saimniecībā, 
un varēs vēl veiksmīgāk nodarboties ar piena 
lopkopību.

Mūsu novadā ir arī  vairāki aitu ganām-
pulki, bet lielākais ir zemnieku saimniecībā  

Zemnieki  un uzņēmēji novada 
sakoptības skatē

„Lejiņas”, kurā audzē „Latvijas tumšgalves” un 
„Romanovas” šķirnes aitas,  pavisam kopā ir 
240 aitas, no tām 150 aitu mātes. No aitu vil-
nas tiek gatavoti dažādi izstrādājumi – segas, 
spilveni.

Zemnieku saimniecība „Pīlādži” pārsteidz 
ar jaunu un skaistu augļudārzu, kurš sola ba-
gātīgu ražu.

Ar tūrismu nodarbojas z/s Jaunslīterāni, 
šeit var apbrīnot saimnieku izdomu, apņēmību 
un milzīgo darbu, kas tiek ieguldīts, veidojot 
dažādas figūras, dzīvnieciņus un daudz ko 
citu. Ļoti daudz tiek veidots no dabas mate-
riāliem, tuvākajā nākotnē taps  taka  „Deviņas 
pasaules”.

Ļoti darbīgi un uzņēmīgi ir Andis un Rita 
Timofejevi, viņu zemnieku saimniecības „Kal-
nieši” nodarbošanās klāsts ir ļoti plašs – audzē 

graudus, ir galdniecība, 
sniedz dažādus palapo-
jumus, kā arī ir veikals 
– kafejnīca, kas ir atvērts 
jaunās telpās. Saimniecī-
ba ir piesaistījusi arī pro-
jektu naudu kafejnīcas 
telpu aprīkošanai.        

 
Intra Kurme,

Jēkabpils novada lauku 
attīstības speciāliste 

Tencinājumus, atzinības 
rakstus un balvas šī 
konkursa ietvaros 
saņēma:

1. Nominācijā „Sakoptākais pagasts”:
Laureāts – Rubenes pagasts;
2. Nominācijā „Sakoptākā izglītības un 

kultūras iestāde”:
Laureāti:
2.1. Dignājas pamatskola (Dignājas pa-

gasts); 
2.2. Tadenavas bibliotēka (Dunavas pa-

gasts);
2.3. Leimaņu tautas nams (Leimaņu pa-

gasts); 
2.4. Rubenes kultūras nams un parks 

(Rubenes pagasts); 
2.5. Zasas kultūras nams (Zasas pa-

gasts).
3. Nominācijā „Labākā pagasta pārval-

de komunālo pakalpojumu sniegšanā un 
teritorijas uzturēšanā”:

3.1.  Apalvojums par kvalitatīvi uzturētiem 
pašvaldības ceļiem – Kalna pagasta pārvalde;

3.2.  Apbalvojums par kvalitatīvi uzturētu 
teritoriju un komunālo pakalpojumu nodroši-
nājumu – Rubenes pagasta pārvalde.

4. Nominācijā: „Sakoptākā novada 
daudzdzīvokļu māja”:

Laureāti: 
4.1. Daudzdzīvokļu mājas Vandānos 

(Dignājas pagasts);
4.2. Daudzdzīvokļu māja „Saulgrieži” Ru-

beņos (Rubenes pagasts);
4.3. Māja Nr. 1. Kaldabruņā (Rubenes pa-

gasts);
4.4. Īpaša atzinība – Dunavas pagasta 

pārvaldei par daudzdzīvokļu māju sakoptību 
un uzturēšanu, komunālās saimniecības vadī-
tāja Aina Rimša.

 5. Nominācijā „Sakoptākā individuālā 
ēka ciematā”:

Laureāti:
5.1. Gaida Avotiņa, „Sarmīši”, Lašu cie-

matā (Ābeļu pagasts);
5.2. Jadviga Mazure, Vandānos (Dignājas 

pagasts);
5.3. Aina Vēvere, Dunavā (Dunavas pa-

gasts);
5.4. „Cielavas”, Vidsalā, Anita Štālberga 

(Kalna pagasts);
5.5.  Uzkuru ģimene, „Pazares”, Kal-

dabruņā (Rubenes pagasts); 
5.6. „Radziņi” Iraidu ģimenes māja, Lie-

pās (Zasas pagasts). 
6. Nominācijā „Sakoptākā viensēta no-

vadā”:
Laureāti:
6.1. „Upmaļi”; Jānis Sils ar ģimeni (Ābeļu 

pagasts);
6.2. „Dainas”; Aina Muša ar ģimeni (Dig-

nājas pagasts);
6.3.  „Graudiņi” – Stikānu ģimene (Duna-

vas pagasts). 
Stikānu ģimenei – īpaša atzinība arī par 

ieguldījumu Kriškinānu kapu labiekārtošanā 
un sakopšanā, kā arī par veiksmīgu lauksaim-
niecisko darbību.
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6.4. „Vilkplēši”; Aija Indriksone ar ģimeni 
(Leimaņu pagasts);

6.5. „Jaunkalni”; Ārijs Ormanis ar ģimeni 
(Kalna pagasts);

6.6. Inga Martinova ar ģimeni (Kalna pa-
gasts);

6.7. „Krustiņi”, Ziedīte Bukovska ar ģime-
ni (Rubenes pagasts);

6.8. „Silanči”, Intra Kurme ar ģimeni (Ru-
benes pagasts);

6.9. „Veckalni”, Juris Bartusevičs (Zasas 
pagasts) – īpaša atzinība par ainavas izkopša-
nu un uzturēšanu.

7. Nominācijā „Uzņēmējdarbības labā-
kie piemēri”:

Laureāti:
7.1. z/s „Cielavas” Vitauts Liepiņš (Dignā-

jas pagasts);
7.2. z/s „Lazdiņas” Alfrēds Štāls, (Kalna 

pagasts);
7.3. z/s „Kalnieši” Andis Timofejevs, (Ru-

benes pagasts);
7.4. z/s „Austrumi” Raivis Naglis, (Rube-

nes pagasts);
7.5. z/s „Bērzi” Ligita un Ivars Kalniņi, (Za-

sas pagasts.
8. Nominācijā „Sabiedrisko organizāci-

ju vai iniciatīvu grupu veikums”:

Laureāti:
8.1. Līga Kļaviņa (Ābeļu 

pagasts) – par Jāņa Akura-
tera piemiņas vietas uzturē-
šanu;

8.2. Anita Blumberga 
(Dignājas pagasts) – par 
neparastu un oriģinālu sava 
īpašuma „Jaunslīterāni” ie-
kārtojumu;

8.3. z/s „Vārpiņas” (Lei-
maņu pagasts) – par palīdzī-
bu pašvaldības un privāto 
ceļu uzturēšanā un teritorijas 
sakopšanā;

8.4. biedrība „Cerību 
logi” (Kalna pagasts) Sandra 
Vecumniece – par Dubultu ciemata iedzīvotāju 
aktivizēšanu, birztalas pie Kalna pagasta kultū-
ras nama sakopšanu;

8.5. Biedrība „Ūdenszīmes” (Rubenes 
pagasts) Ieva Jātniece – par Kaldabruņas ie-
dzīvotāju aktivizēšanu, plenēra „Siena dienas” 
organizāciju;

8.6. Ināra Kantāne (Rubenes pagasts) 
– par Rubenes pamatskolas kolektīva aktīvu 
iesaistīšanu skolas teritorijas sakopšanā, oriģi-
nāla noformējuma izveidošanā;

8.7. Biedrība „Noskaņa”  valdes locekle 
Vija Roze (Zasas pagasts) – par ļoti aktīvu sa-
biedrisko darbību, pensijas vecuma iedzīvotā-
ju iesaistīšanu daudzveidīgās aktivitātēs;

8.8. Vībānu ģimene, „Ļūcānu” mājas Lie-
pu ciematā (Zasas pagasts) – par ilgstošu un 
izcilu darbu savas sētas sakoptībā, šī darba 
dokumentēšanu un popularizēšanu;

 Zasas pagasta pārvalde – par nozīmīgu 
progresu pagasta teritorijas sakopšanā, veik-
smīgu bezdarbnieku iesaistīšanu šai procesā. 

23.jūlijā  Rubenes brīvdabas estrādē 
izskanēja tradicionālais  Mūzikas festivāls 
„MAZĀ ZIŅĢE 2010”.

Šogad jau iemīļotais festivāls notika 16. 
reizi un pulcēja ap diviem tūkstošiem cilvēku. 
Pasākumu vadīja atraktīvā Salas pagasta kul-
tūras nama vadītaja Zane Ozola.

Festivāla konkursā piedalījās  grupas 
„Pēc pusnakts”, „A20”,  „Fatum”, „Patrioti 
LG”, „Rasa” , Inga un Normunds, Gita Auziņa 
– Muižniece.

Ar savu sniegumu apmeklētājus priecēja 
arī festivāla viesi: Ēriks Gruzniņš, “Galaktika” , 
LNT dziedošo ģimeņu šova dalībnieki – Igau-
ņu ģimene.

Par festivāla 1. pakāpes laureātiem tika 
atzīta grupa „Patrioti LG”, 2. pakāpes laureā-
ti – grupa „A2O”, 3. pakāpes – Inga un Nor-
munds.

Laureāti saņēma Rubenes pagasta pār-
valdes un Zaļo Zemnieku  savienības sarūpē-
tas balvas, visi dalībnieki  saņēma lietussar-
gus ar Rubeņu Mazās ziņģes simboliku.

Pasākumu atbalstīja – Rubenes pagasta 
pārvalde, Zaļo un zemnieku savienība, SIA 
„My Life”, SIA „A&V.2”, SIA „Zan Zan”. 

Pasākuma organizatore, Rubenes kultū-
ras nama vadītāja Inta Tomāne atzīst, ka šī-
gada Ziņģe ir izdevusies gan organizatoriski, 
gan saturiski, arī apmeklējums bijis pat lielāks 
nekā iepriekšējos gados. Ar gandarījumu jā-
atzīmē tiešām labo organizatorisko kvalitāti – 
sestdienas rītu Rubenes pagasts sagaidīja ar 
prieka un labu emociju pārpilniem cilvēkiem, 
sakoptu skaistā parka teritoriju un jaukām at-
miņām, nevis ar atkkritumu kalniem un sagu-
rušiem svinētājiem, kā tas mēdz gadīties pēc 
masu pasākumiem. 

Teksts un foto – Ieva Jātniece

„Mazā ziņģe 2010”
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Strauji tuvojas vasaras beigas. Nāks ru-
dens un ziema, kad sāksies apkures sezona. 
Daudzām Jēkabpils novada pagastu pārval-
dēm apkures sezonas tuvošanās nerada 
problēmas, jo viss sakārtots jau pavasarī un 
vasaras mēnešos. Taču vairākas to gaida ar 
bažām. Parasti parādi par apkuri uzkrājas 
ziemas mēnešos un pa vasaru pamazām 
tiek dzēsti. Šogad dažās pārvaldēs ar pa-
rādu dzēšanu iet ļoti slikti. Parādu summas 
mazinās lēni,  un ir bažas, ka jauno apku-
res sezonu nāksies uzsākt kā lielu slogu. Ir 
daudzi iedzīvotāji, kuri nemaksā jau vairākus 
mēnešus un pat gadus, jo parādi iekrājušies 
virs 500 un 1000 latiem. Cilvēkiem būtu jā-
saprot, ka pagastu pārvalžu iespējas nav 
neizsmeļamas. 

Nemaksājot par saņemtajiem apku-
res pakalpojumiem, iedzīvotāji liek pagastu 

Neaizmirsīsim par ziemu
pārvaldēm tērēt naudu, kas budžetā pare-
dzēta citiem mērķiem. Daudzdzīvokļu mā-
jās dzīvojošie ir netaisni pret cilvēkiem, kuri 
dzīvo individuālajās mājās, paši sev gādā 
kurināmo, ūdeni un visam tam tērē naudu, 
bet pakalpojumu saņēmēji negrib maksāt 
neko. Tajā pat laikā ciematu iedzīvotāju dzī-
ves līmenis nav tik zems – gandrīz visiem ir 
automašīnas, mobilie telefoni, satelīttelevīzi-
ja, lieks lats alkoholam, legāls vai nelegāls 
darbs, bet parādi par apkuri un komunāla-
jiem pakalpojumiem netiek maksāti. 

Nepatīkami arī parādnieku sarakstos ie-
raudzīt pagastu pārvalžu un citu iestāžu dar-
binieku uzvārdus, kuri regulāri saņem algas. 
Piedzīt parādu summas var caur tiesu, bet 
tas ir garš un neefektīvs process, un -  vai ir 
vērts tik tālu nonākt. Var gadīties, ka nākoš-
gad jau kāda no pagastu pārvaldēm sāks 

domāt par centralizētas apkures slēgšanu 
vispār. Likvidēt ir viegli, bet visu atsākt ir ļoti 
grūti. Cietēji būs apzinīgie iedzīvotāji un cie-
matu vizuālais skats. Daudzi mēģinās mūrēt 
krāsnis, izbūvēt dūmvadus caur logiem un 
ventilācijas šahtām. Dzīvokļu pielāgošana 
individuālajai apkurei jāsaskaņo ar pārvaldi 
un būvvaldi (lieka nauda saskaņošanas pro-
jektam un sodam, ja tāda nebūs veikta).

Ļoti aicinu tos  ciematu iedzīvotājus, kuri 
saņem centralizētās apkures un citus komu-
nālos pakalpojumus, domāt un rast iespē-
ju parādu dzēšanai. Var doties uz pagastu 
pārvaldēm un slēgt vienošanos par parādu 
dzēšanu, kura tiks reāli pildīta. Jāatceras, ka 
jāmaksā būs gan parāda summa, gan kār-
tējais maksājums. Būsim godīgi katrs pats 
pret sevi un pret citiem. Neaizmirsīsim teicie-
nu –  „parāds nav brālis”. 

Aivars Vanags,
Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītājs

Priestera un tēlnieka, lietuvieša  Anto-
na Rimoviča (Antanas Rimavičius) (1865. 
– 1933.) vārds ir cieši saistīts ar Rubenes 
pagasta kultūrvēstures notikumiem. Ru-
beniešiem Antona Rimoviča mūsdienās 
pazīstamākais  darbs ir Rubeņu kapu vārti. 
Priestera A. Rimoviča dzīvē pēdējā drau-
dze, kurā viņš kalpoja, bija Rubeņu drau-
dze, arī atdusas vieta priesterim un tēlnie-
kam ir Rubeņos.

11. jūlijā Lietuvā, Šauļu jaunajā baznīcā 
notika Antonam Rimovičam veltīts piemiņas 
dievkalpojums, uz kuru tika uzaicināti arī 
Rubenes pagasta  pārstāvji. Šajā pasāku-
mā  Šauļu muzejs dāvināja Šauļu baznīcai 
A. Rimoviča veidotos darbus – Krusta ceļu 
un citas koka skulptūras.

Draudze, kurā ir dzimis tēlnieks, uzdāvi-
nāja Rubeņu Romas katoļu baznīcai  Antona 
Rimoviča portretu. Dāvana ir pateicība par A. 
Rimoviča piemiņas saglabāšanu Rubeņos.

Pēc piemiņas dievkalpojuma  Rubenes 
pagasta pārstāvjiem tika organizēta ekskur-
sija Šauļu muzejā un Krusta kalnā.

Antona Rimoviča piemiņas dievkalpojums Šauļos

A. Rimoviča atceres pasākumi varētu 
kļūt par labu ikgadēju kultūrvēsturisku tra-
dīciju, kuri vēl vairāk stiprinātu Lietuvas un 

Latvijas sadarbību.
Ināra Kantāne, 

Rubenes pamatskolas direktore

 Projekta ietvaros ir paredzēts iegā-
dāties darba instrumentus – kokapstrādes 
darbgaldu, krūmgriezi, motorzāģi, slīp-
mašīnu, u.c., lai sniegtu nelielus mājsaim-
niecības pakalpojumus Rubenes pagasta 
iedzīvotājiem. Kā pakalpojumu sniedzējus 
iesaistīsim tos iedzīvotājus, kuri jau ilgāku 
laiku ir bez darba un prot rīkoties ar instru-
mentiem. Projekta rezultātā ieguvēji būs 
visi – gan tie, kuriem būs iespējams par 

nelielu samaksu atrisināt 
tās saimnieciskās prob-
lēmas, ar kurām pašu 

spēkiem grūti tikt galā, gan arī tie, kuriem 
radīsies nodarbinātības un peļņas iespējas, 
izmantojot par projekta līdzekļiem iegādā-
tos instrumentus.  

Biedrība ir apņēmusies nodrošināt  ko-
ordināciju starp pakalpojuma sniedzējiem 
un pasūtītajiem, kā arī finanšu uzskaiti, 
tādēļ par sniegtajiem pakalpojumiem būs 
iespējams norēķināties gan skaidrā naudā, 
gan ar pārskaitījumu.

Šobrīd esam iegādājušies faktiski 
visus projektā plānotos pamatlīdzekļus, 
tādēļ aicinām iedzīvotājus pieteikt nepie-
ciešamos pakalpojumus – teritorijas sa-
kopšana, zāles pļaušana, bīstamo un veco 
koku izzāģēšana, malkas sagatavošana, 
nelieli ēku remontdarbi, u.c. pie projekta 
koordinatores Līgas Jurķes, t. 28315246.

Par pakalpojuma sniegšanas laiku 
un izmaksām vienosimies katrā konkrētā 
situācijā. Par dažādiem jautājumiem var 
interesēties arī pie projekta vadītājas Ievas 
Jātnieces, t. 29548967.

Biedrība „Ūdenszīmes”  ir uzsākusi projekta „Mēs esam blakus” realizāciju
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2010. gada 31. jūlijā Dunavas pagastā 
notika Jēkabpils novada Saimnieku un saim-
nieču diena – zemnieku saiets.

Pulcēšanās pagastu parādes braucie-
nam sākās pie  Dunavas vecās skolas, un jau 
šai vietā varēja novērtēt komandu daudzveidī-
bu – Dignājas pagastu pārstāvēja kupls skaits 
motociklu un kvadraciklu atbilstošā noformē-
jumā – Slīterānu mototrases cienītāji; Kalna 
pagasts bija ieradies ar izgreznotu ugunsdzē-
sēju mašīnu un ārkārtīgi grezni un sievišķīgi 
izdekorētu pagasta pārvaldnieces Marutas 
Cankales auto; Ābeļu pagasta saulaini dzel-
tenais mikroautobusiņš bija rotāts ar ziediem, 
tautasdziesmām un jauno ābolīšu virtenēm; 
Rubenes pagasts ir jāatzīmē kā lauksaimnie-
cībai vistuvākais, jo parādē tika vesta ne gluži 
dzīva, bet tomēr dabiska lieluma siena govs ar 
visiem ciltsrakstiem; Dunavas pagasta koman-
du veidoja dažāda vecuma, tehniskā stāvokļa 
un noformējuma džipi. Katrā ziņā – parāde bija 
krāšņa un daudzveidīga; lai to ievietotu pare-
dzētajā pasākuma norises vietā pie Plostnieku 
piemiņas akmens, pasākuma vadītājiem nācās 
veikt nopietnu satiksmes regulēšanas darbu.

Ne mazāk interesants bija novada saim-
nieču sniegums – pārstāvēti tika faktiski visi 
pagasti, un arī šeit valdīja ievērojama daudz-
veidība – sāļie groziņi un saldas kūkas, siers, 
maize un Daugavas zivis, visdažādākie salāti 
un ievārījumi, politiskie ķīseļi un vairāku vei-
du jaunības eliksīri; saimniecēm nebija trūcis 
nedz izdomas, nedz prasmes. 

Piekrišana bija arī  sacensībām:        
Čaklās bitītes –  (veiklība);
Precīzākā acs –  (acumērs);
Taisnākā roka – (precizitāte);
Godos iešana – (pucēšanās);
Garākā elpa – (izturība).                     
Pēc sacensību noslēguma visi pasākuma 

dalībnieki tika aicināti pie kopējā zupas katla 
un novada „raibās zupas” degustācijas. Zu-
pas gatavošanā piedalījās saimnieces no trim 
pagastiem – Dunavas, Dignājas un Rubenes; 
zupas vārīšanai jau iepriekš bija sagatavots 
„Novada Raganu ķēķis” ar visām atbilstoša-
jām zālītēm un piedevām. Taču, neraugoties 
uz šo piedevu aizdomīgajiem nosaukumiem, 
piemēram „Kārpu uzlējums”, „Velna dzira”, 
utt., zupa izdevās tiešām garšīga.

Plkst. 16.00 sākās apbalvošana. Vispirms 
tika sveikti Jēkabpils novada sakoptības ska-
tes laureāti – kopumā balvas saņēma 40 cilvē-
ki un kolektīvi, jo konkursa komisija atzina, ka 
skates laikā redzēts tik daudz skaista un inte-
resanta, ka balvu skaits nekādi nevarētu būt 
mazāks. Tāpat atzinības saņēma pagastu ko-
mandas, saimnieces un sacensību uzvarētāji. 

Pasākums turpinājās ar Saimnieku un 
saimnieču dienas koncertu, kurā piedalījās  
novada pašdarbības kolektīvi un viesi no Vār-
kavas un Dvietes. 

Vakaru noslēdza „Saimnieku un saimnie-
ču dienas” lustes kopā ar  Santu Kasparsoni  
un īpašo viesi  Juri Ostrovski  no „Patrioti LG”.

Neraugoties uz to, ka pasākumu divas 
reizes apciemoja arī pērkons ar dāsnu lietu, 
tas bija kupli apmeklēts un krāšņs.

Teksts un foto – Ieva Jātniece

Saimnieku un saimnieču diena
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Jēkabpils novada 
pašvaldība uzsāk Mūž-
izglītības programmas 
Grundtvig apakšprogram-

mas starptautisku mācību partnerību projektu 
„A community approach to Engaging Disad-
vantaged Adults through Tourism” (Kopienas 
pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos caur 
tūrismu), saīsinātais nosaukums ComTour. Pro-
jekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes, 
atbalstīt viņu iniciatīvas, veicināt uzņēmējdar-
bību lauku apvidos. Tā ietvaros tiks organizēti 

Salaveča veltes izdalītas…

ProJeKTU NorISeS NoVADā

Projekta „Dunavas pamat-
skolas pārveide par daudzfunk-
cionālu izglītības, kultūras un 
sociālā atbalsta centru” ietva-
ros 6. jūlijā tika uzsāktas prak-
tiskās apmācības, kurās varēja 

pieteikties ikviens Dunavas pagasta iedzīvotājs. 
Apmācībās skolotāja U. Auzāna, kurš sastādīja 
apmācību programmu, vadībā iedzīvotāji ap-
gūst mājokļa remontam nepieciešamo darbu 
iemaņas. Projekta gala rezultātā tiks izveidots 
un labiekārtots Sabiedrisks resursu Centrs, lai 
sniegtu atbalstu vietējās kopienas stiprināšanai 
izglītībā un nodarbinātībā. Mācības notiek šajā 
jaunizveidojamā Centrā, uz kuru pēc apmācību 
pabeigšanas tiks pārvietota Dunavas bibliotē-
ka. 

Šāds risinājums ir laba iespēja aktivizēt 
iedzīvotājus, lai viņus iesaistītu Centra veidoša-
nā. Īstenojot apmācības programmu, tiek veikta 
griestu, sienu un grīdas virsmas sagatavošana 
krāsošanai, krāsošana, grīdas seguma nomai-
ņa, citi apdares darbi. Paredzēts iegādāties jau-
nus apgaismes ķermeņus visām Centra telpām. 
Apmācībās piedalās 20 dalībnieki, kuri strādā 4 
apakšgrupās. Lai šo aktivitāti varētu īstenot, ir 
iegādāti nepieciešamie materiāli, darbarīki un 
instrumenti. 

Projekta īstenošanas komanda ir ganda-
rīta par līdz šim laikam projektā sasniegtajiem 

rezultātiem. Tos izjūt un jau 
izmanto daudzi Dunavas 
pagasta iedzīvotāji. Grāmatu 
papildinājums un intelek-
tuālās spēles, iegādātais 
sporta inventārs, datorkom-
plekts ar programmatūru, 
multifunkcionāla iekārta, fo-
toaparāts, mēbeļu komplekts 
Centra aprīkošanai ir projek-
ta labumu taustāmā daļa, bet 
svarīgs un būtisks ieguvums 
ir iedzīvotāju apmācības, ku-
ras uzlabo cilvēku zināšanas 
un pieredzi, kā arī veicina 
savstarpējo komunikāciju, 
sadarbību, izpratni. Vasaras akadēmija bērniem 
un jauniešiem pulcēja interesentus ne tikai no 
Dunavas ciema centra, bet arī no attālākām 
viensētām. Dalībnieki mācījās, semināros, iepa-
zina apkārtni un tās vērtības, izmantoja projekta 
ietvaros iegādāto aprīkojumu un citus labumus. 

Projekta īstenošana ir uzlabojusi sadar-
bību starp iedzīvotāju grupām, pakalpojumu 
sniegšanā tiek iesaistīti vietējie uzņēmēji. Arī 
projekta ieviešanas personāls mācās un ir 
apgūtas daudzas jaunas prasmes. Projekta 
sanāksmēs termini iepirkuma specifikācija, au-
ditējamā vērtība, aktivitāšu atbilstība laika grafi-
kam vairs neprasa skaidrojumu. Ir uzlabojusies 
komandas savstarpējā uzticēšanās, atbildība 
par sasniedzamo rezultātu, bet iegādātās lietas 

Dunavas pamatskolā rosība nerimst arī vasarā

ļauj strādāt efektīvāk, piemēram, datorkomplek-
ta un multifunkcionālās iekārtas iegāde pilnībā 
nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sav-
laicīgu sakārtošanu. Esmu pārliecināta, ka šis 
projekts Dunavas iedzīvotājiem ir laba iespēja 
izpausties, celt savu pašapziņu, radīt jaunas 
vērtības. Pateicoties idejām šajā projektā, ir 
uzsākta Lauku atbalsta dienesta administrēta 
projekta īstenošana ELFLA programmā „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem", 
kura rezultātā tiks uzlabota sporta un kultūras 
infrastruktūra un Dunavas pamatskola patiešām 
kļūst par daudzfunkcionālu centru ar īpašu no-
zīmi vietējās sabiedrības dzīvē. 

Gunta Dimitrijeva, 
Projektu speciāliste 

Jēkabpils novada pašvaldībā jūlijā pabeigts 
Eiropas Savienības atbalsta pasākuma "Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" pro-
jekts „Dignājas pagasta estrādes un atpūtas 
zonas vienkāršotā rekonstrukcija”. Ir veikta 
brīvdabas estrādes vienkāršotā rekonstrukcija 
un teritorijas labiekārtošana – rekonstruēts deju 
laukums, atjaunoti skatītāju soliņi, ierīkoti celiņi, 
sakārtota elektroapgādes sistēma, uzstādītas 
jaunas tualetes, veikti citi labiekārtošanas darbi. 
Būvdarbus veica SIA „Ošukalns celtniecība”, 
noslēgtā līguma summa, LVL 29 339,64. Projek-
ta vadītājs – Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs 

Rekonstruētā Dignājas estrāde gaida apmeklētājus
Jānis Raubiška atzīst, ka projekta īstenošana 
nebija viegla, jo nācās risināt vairākas problē-
mas, kuras plānošanas procesā netika paredzē-
tas, bez tam ikdienas lēmumu pieņemšanā bija 
jāievēro projekta nosacījumi. Tagad pēc projek-
ta īstenošanas pārvaldes vadītājs uzskata, ka 
plānotais mērķis ir sasniegts. Viņš ir gandarīts, 
ka kopīgi strādājot, projekts ir īstenots labā kva-
litātē un īpašs prieks ir par to, ka Eiropas Savie-
nības atbalsta intensitāte ir palielināta no 75% 
uz 90% no attiecināmajām izmaksām, kas ir par 
pamatu mainīt projekta izmaksu tāmi, samazi-
not pašvaldības līdzfinansējuma apjomu.

Dignājas estrādei vietējā sabiedrībā ir īpaša 
nozīme, jo pagastā nav sava kultūras nama, bet 
iedzīvotāji vēlas apmeklēt pasākumus vismaz 
reizi mēnesī. Rekonstruētās estrādes atklāšana 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

plānota 7. augustā plkst. 19.00. Pasākumā to 
pieskandinās un iedancos vietējie pašdarbnie-
ki, un, protams, būs arī zaļumballe.

Gunta Dimitrijeva, 
Projektu speciāliste 

Starptautisks projekts mūžizglītības atbalstam
apmācību semināri pašvaldības teritorijā, po-
pularizēti labas prakses piemēri, apgūta vietēja 
mēroga un starptautiska pieredze. 

Projektā piedalās institūcijas no Skotijas, 
Somijas, Turcijas, Spānijas, Latvijas, savukārt 
Jēkabpils novada pašvaldība ir projekta vado-
šais partneris. Kopējais projekta finansējums 
pašvaldībai ir 15000 eiro, tā īstenošanas il-
gums – 2 gadi.  

Cienījamie pašvaldības iedzīvotāji, lai pro-
jekts būtu lietderīgs un efektīvs, ceram uz jūsu 
aktivitāti un ieinteresētību. Informācijas apritei 

un pieredzes apmaiņai aicinām iedzīvotājus no 
pagastiem pieteikties dalībai projektā, organi-
zēt vietējās iniciatīvu grupas. Par savu nodo-
mu, lūdzu, informējiet projekta koordinatori, 
līdz š.g. 20. augustam atsūtot pieteikumu uz 
e-pastu: gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.
lv minot savu vārdu, uzvārdu, nodarbošanos, 
adresi, kontakttālruni, e-pasta: adresi, svešva-
lodu (norādīt konkrēti) prasmes, pamatojumu 
piedalīties projektā. 

Gunta Dimitrijeva, 
Projektu speciāliste 
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Zemnieku saimniecība Kalnieši 
realizē projektu „Kafejnīcas un 
banketu zāles izveide rubenes 

pagastā”

Pateicoties biedrībai „Lauku partnerība Sē-
lija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu 
norisi Jēkabpils novadā, z/s „Kalnieši” veic pro-
jekta „Kafejnīcas un banketu zāles izveide Rube-
nes pagastā” realizāciju. Projekts tika iesniegts 
ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 
2010. gada 29. decembrī tika apstiprināts Lau-
ku atbalsta dienestā. Projekta mērķis ir jauna 
iedzīvotājiem pieejama pakalpojuma ieviešana 
Rubenes pagastā – sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas uzsākšana.

Projekta attiecināmās izmaksas – LVL 
4808,10, tai skaitā publiskais finansējums – LVL 
2404,05. Projekta īstenošanas laikā tika iegādā-
tas kafejnīcas un banketu zāles mēbeles kā arī 
virtuves aprīkojums un iebūvējamā tehnika.

Pašvaldībā šis gads ir rosīgs infrastruk-
tūras uzlabošanas jomā. Vairākos pagastos 
– Zasā, Dunavā, Ābeļos – tiek īstenoti ELFLA 
projekti aktivitātē 3.2.1. „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem”, kuru ietvaros 
tiek sakārtoti sporta laukumi un sporta bū-
ves. Ābeļu pagastā ir atsākta sporta zāles 

Novadā  sakārto sporta infrastruktūru 
jaunbūve un norit sporta laukuma rekons-
trukcija, savukārt projektu „Zasas pagasta 
sporta laukuma un teritorijas vienkāršota 
rekonstrukcija” un „Rubenes pagasta sporta 
laukuma rekonstrukcija” īstenošanas rezul-
tātā iedzīvotājiem būs pieejami atjaunoti un 
labiekārtoti sporta laukumi. Projektā „Leima-
ņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstruk-
cija” kompleksi tiek risinātas kultūras, sporta 
un atpūtas iespējas. Plānoto projekta aktivi-
tāšu īstenošana nodrošinās atpūtu ģimenēm 

ar bērniem, jo teritorijā ir paredzēts labiekār-
tot arī bērnu rotaļu laukumu. Novada sporta 
dienas pasākumi apliecināja, ka iedzīvotāji 
labprāt piedalās un līdzdarbojas. Vienmērīgs 
sakoptu sporta objektu izvietojums pašvaldī-
bas teritorijā ļaus organizēt sportiska veida 
aktivitātes vairākās vietās. Sākot ar š.g. jūliju 
ES līdzfinansējuma intensitāte ir 90% iepriek-
šējo 75% vietā. Līdz ar to samazinās pašval-
dības līdzfinansējuma apjoms.

Gunta Dimitrijeva, projektu speciāliste 

No 23. līdz 25. 
jūlijam Bauskā nori-
sinājās mākslas un 
amatniecības festi-
vāls, kas bija viens 
no daudzajiem pro-
jekta LLI-023 „Amat-
niecības sadarbības 
tīkls kā Latvijas – 
Lietuvas pierobežas 
pievilcības veicinātājs” pasākumiem. 

Bauskas pils pagalmā senos amatus 
demonstrēja Latvijas un Lietuvas amatnieki. 
Katrs bija padomājis par īpašu savas vietas 
noformējumu un tērpiem. Mūsu novada Za-
sas pagastu pārstāvēja namdaris/kokgriezējs 
Dainis Vecums un keramiķe Anda Svarāne. 

Svētku laikā mūsu novada amatnieki 
bija vieni no visvairāk apmeklētajiem. Dainis 
Vecums demonstrēja ļoti interesantu pašdari-
nātu darba rīku – solu, kas kalpo kā skrūvspī-
les kokmateriālu nostiprināšanai un padara 
ērtāku kokgriešanu. Tādu rīku apbrīnoja gan 
paši amatnieki, gan apmeklētāji. Bērni gribē-
ja darboties pie māla, jo keramiķe A.Svarāne 
demonstrēja māla formēšanu netradicionālā 

Amatnieku svētki Bauskā

manierē. Daudzi no apmeklētājiem bija izbrīnī-
ti un sajūsmināti par traukiem no baltā māla.

Ar apsveikuma runu amatniekus pagodi-
nāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs 
Valdis Veips. Pasākuma organizatori bija pa-
rūpējušies par amatnieku labsajūtu un svētku 
noskaņojumu. Bauskas novada „Gailīšos” 
amatniekus gaidīja bagāti klāti galdi, muzicēja 
lauku kapelas no Latvijas un Lietuvas, notika 
ekskursija pa motormuzeju. Patīkami pārstei-

dza Bauskas muzeja šovs 
„Bauska no sendienām līdz 
padomju laikiem”. Muzeja 
gida pavadībā amatnieki 
„izstaigāja” pilsētu, iepazīs-
tot interesantākās vietas.

Šādi svētki tieši amat-
niekiem Bauskā tika rīkoti 
pirmoreiz, tāpēc vēl ir ie-
spēja pasākumu pilnveidot 
un ieviest kā tradīciju.

Zasas pagasta amat-
nieki satika savus kolēģus 
un partnerus, nodibināja 
kontaktus ar jauniem sa-
darbības partneriem, un arī 

labi atpūtās.
Paldies pasākuma organizatoriem un ce-

ram Bauskā tikties arī nākamgad!
Anda Svarāne

anda.svarane@gmail.com

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības atbalstu. Šīs informācijas saturs ir 
Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž 
Eiropas Savienības viedokli

Neskatoties uz jauko laiku šovasar, it se-
višķi karstajās dienās rodas vēlme pasēdēt 
pie datora un ielūkoties neizzināmajā inter-
neta pasaulē. Arvien biežāk rodas situācijas, 
kad bērni jūtas apdraudēti interneta vidē, tā-
pēc tapa šis raksts.

Tālāk atrodami daži ieteikumi bērniem  
par drošāku interneta lietošanu, kā arī poten-
ciālo vardarbju atpazīšanu.

10 droša un atklāta čata ieteikumi  
1. Pirms reģistrējies kādā portālā, pavai-

cā sev, kāpēc es vēlos to darīt. Uzzini vairāk 
par portāla aktuālajiem tematiem! Cilvēku 
intereses un uzvedība var būt dažāda, tāpēc 
dažos Tev, iespējams, nebūtu jāpiedalās.

2. Pirms pievieno savu profilu portālam, 
iepazīsties ar tā noteikumiem.

3. Pat tad, ja vēlies palikt anonīms, esi 
uzmanīgs, veidojot savu profilu. Nav jābūt se-
višķi gudram, lai no virspusējiem faktiem kāds 
izsecinātu Tavu personību.

4. Tavs profils forumā ir publiski pieej-

Par drošu internetu
ams. Tāpēc, ja nevēlies, lai ikviens zina, ko Tu 
dari pēc skolas, kur Tu dzīvo, vai kāds ir Tavs 
mobilā telefona numurs – padomā, vai to va-
jadzētu rakstīt profilā.

5. Padomā, vai vēlies likt savu foto pro-
filā. Tas var mudināt kādu nelabvēli uzsākt 
sarunu ar Tevi.

6. Padomā, vai vēlies portālā ievietot per-
sonīga satura foto vai faktus, kas aizskartu 
Tavus vecākus un draugus. Padomā, vai Tava 
ģimene un draugi vēlētos, lai personīga satu-
ra informācija par viņiem nonāktu pie nezinā-
miem ļaudīm. Pajautā viņiem, pirms Tu izlem 
to darīt.

7. Nestāsti, ka esi vecāks vai jaunāks 
nekā patiesībā. Tas var maldināt citus sarunu 
biedrus. Turklāt, atklājot Tavus melus, admi-
nistrators Tavu profilu var izdzēst no portāla.

8. Čato vai sūti e-pastus tikai no sava vai 
no uzticama drauga vai pieaugušā datora. Ja 
citi čato pie tā paša datora, kur Tu, tad par Tevi 
kāds var uzzināt vairāk, nekā Tu vēlētos.

turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.

9. Padomā, pirms izlem satikties ar kādu 
čata vai e-pasta sarunu biedru, kuru līdz šim 
neesi saticis. Ja tomēr nolem satikties, tad dari 
to publiskā vietā dienas laikā. Blakus jābūt arī 
kādam pieaugušajam vai vismaz draugam. In-
formē viņus par savām attiecībām ar čata bied-
riem. Tu nekad nevari būt drošs, vai interneta 
sarunu biedrs par sevi saka patiesību un vai 
viņam nav kādi Tavai dzīvībai vai veselībai bīs-
tami mērķi. Sarunu biedrs var teikt, ka viņam ir 
12 gadi, bet patiesībā viņam var būt 40 vai 50 
gadi, Ieklausies savā intuīcijā un apdomā, cik 
atklāts Tev šķitis Tavs sarunu biedrs.

10. Ja čata vai e-pasta biedrs kļūst agre-
sīvs un rupjš, apvaino Tevi, draud, izsaka sek-
suāla rakstura priekšlikumus, liek Tev justies 
nedroši, uzstājīgi aicina piedalīties kādā pa-
sākumā vai „vienkārši satikties”, tad pārtrauc 
sarunu, informē portāla vadību, uzticamus 
pieaugušos vai policiju. 

Atceries, ka Tev ir tiesības justies droši un 
izvēlēties savu sarunu biedru! 

10. potenciālā varmākas pazīmes 
Par potenciālo varmāku un viņa centie-

niem sameklēt upuri liecina vairākas pazīmes. 
Kļūsti uzmanīgs, ja kāds:

1) uzsāk ar Tevi „nevainīgu” saraksti un 
prasa par Tevi personisku informāciju;

2) arvien uzkrītošāk interesējas par Tevi 
un Tavu ikdienas dzīvi, prasa, kā Tu jūties, in-
teresējas vai esi nelaimīgs un vientuļš un vai 
vecāki Tev velta pietiekami daudz uzmanības; 

3) grib zināt, vai Tev ir draugs vai drau-
dzene un jautā, kad dienas laikā Tu esi viens 
pats – bez draugiem un vecākiem; 

4) prasa, kā Tu izskaties un ģērbies gan 
skolā, gan gultā, pieprasa atsūtīt Tavus attē-
lus;

5) vēlas Jūsu attiecības saglabāt kā „no-
slēpumu” un jautā, vai var Tev uzticēt noslē-
pumus un uzticēties; 

6) ļoti interesējas par Tevi, izsaka kom-
plimentus, atbalsta Tevi, bet par sevi izvairās 
runāt. Cenšas Tevi iežēlināt, stāstot, cik pats 
jūtoties vientuļš un slavē Tevi par līdzjūtību un 
spēju saprast citus. Izpēti sava „drauga” profi-
lu – iespējams, ka viņa čata draugu sarakstā ir 
tikai viena vecuma vai dzimuma „draugi”; 

7) sola, vai dod dāvanas, kaut gan Jūs 
neesat tik tuvi draugi. Tajā pašā laikā šis 
„kāds” pēkšņi var kļūt dusmīgs un valdonīgs; 

8) vēlas ar Tevi čatot dīvainās diennakts 
stundās, piemēram, pirms gulētiešanas;

9) jautā un raksta par lietām, par ku-
rām Tev kļūst neērti un interesējas par Tavu 
seksuālo pieredzi, kā arī grib, lai Tu apmeklē 
portālus, kur redzama pornogrāfija. Runā par 
saviem dzimumorgāniem, stāsta par savām 
fantāzijām, seksu un piedāvā „spēlēt aizrau-
jošas spēles”;

10)  tev nezināmā veidā uzzinājis par Tevi 
lietas, kuras Tu iepriekš neesi stāstījis.

Atceries, ka Tev nopietnam un vērīgam 
vajag kļūt arī tad, ja „piepildās” kaut vai viens 
no šiem „kritērijiem”.

 Vairāk informācijas: http://www.drossin-
ternets.lv/page/53 

Izmantoti materiāli no Bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas mājas lapas.

Inga Kliģe,
Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle

Šī gada augusta mēne-
sī Zasas dzirnavu īpašnieks 
Hārdijs Kortmans organizē 
jau piekto labdarības akciju 
Jēkabpils novada iedzīvo-
tājiem. 

Jau iepriekšējos ga-
dos ir organizētas trīs hu-
mānās palīdzības akcijas 
Zasas pagastam, un Vācijā 
ziedotās mantas Latvijā par 
saviem līdzekļiem nogādāja 
Hārdijs.

2009. gada novembrī  
viņa organizētā ziedošanas 
akcija bija īpaši apjomīga 
–  savā darba vietā Min-
henes lidostā Vācijā  viņš  
savāca vairāk nekā 15 ton-
nas humānās palīdzības, 
galvenokārt ziemas apģēr-
bu, un pirmssvētku laikā to 
atgādāja Jēkabpils novada 
ļaudīm. 

 Akcijas organizēšanā 
Hārdijam palīdzējuši darba 
kolēģi un Minhenes lidos-
tas biedrība, kura no 1996. 
gada veic labdarības darbu 
humānās palīdzības sūtīju-
mu nogādāšanā uz naba-
dzīgākām valstīm vai dabas 
stihiju piemeklētām vietām. 
Palīdzības sūtījumus biedrī-
ba ir nogādājusi gan uz Ei-
ropas valstīm, gan uz Dienvidaustrumāziju, un 
darbošanos tajā Minhenes lidostas darbinieki 
uzskata par goda pienākumu, kas tiek veikts 
bez atlīdzības. 

Pateicoties Hardija kungam un viņa dar-
ba biedriem no Minhenes lidostas, kuri ir no-
organizējuši vērienīgu akciju Vācijā, mūsu no-
vada iedzīvotāji ir saņēmuši sūtījumu,- kravu  
40 tonnu apmērā.  Sūtījuma  sastāvā ir vērtīga 
HIP pārtika bērniem no viena līdz trīs gadu ve-
cumam, skolas soli un krēsli, apģērbi un da-
žādas sadzīves lietas un priekšmeti iedzīvotā-
jiem, kā arī  jaunas skolas somas bērniem no 
daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir 
ierobežoti līdzekļi skolas piederumu iegādei.

HIP pārtiku mūsu novadā saņēma 102 
bērni, kas atbilst ieteicamajam vecumam. Tā 
kā bērnu pārtikai ir noteikts uzglabāšanas re-
žīms un temperatūra, tās izdalīšana ģimenēm 
tika organizēta tūlīt pēc saņemšanas. HIP pār-
tika ir veselīga, jo satur bērna vecumam nepie-
ciešamās minerālvielas, balastvielas u.c. orga-
nismam un attīstībai vajadzīgās uzturvielas.

1. augustā  novada pagastu pārvaldēs 
tika dalītas drēbes un dažādas lietas, ko sa-
gādāja  Vācijas iedzīvotāji Minhenē. Dažās pa-
gastu pārvaldēs ciemojās labdarības akcijas 
organizētāji un rīkotāji. Kopā novadā palīdzī-
bu saņēma  apmēram 345 ģimenes. Ciemiņi 

Vācijas labdarības akcija 
Jēkabpils novadā

saprotoši novērtēja patreizējo ekonomisko 
situāciju Latvija un bija gandarīti par sagādāto 
iespēju palīdzēt mūsu novada iedzīvotājiem. 
Pateicība arī neizpalika, katra pagasta iedzī-
votāju vārdā tika sveikti labdarības akcijas 
dalībnieki.

Ļoti svarīgs posms katras ģimenes dzīvē 
ir skolas gaitu uzsākšana vai turpināšana. Lai 
ģimenēm būtu kaut nedaudz vieglāk sagādāt 
savām atvasēm visu nepieciešamo skolas 
gaitām, mūsu labvēļi ir noorganizējuši labda-
rības akciju, ko aktīvi atbalstīja  Helmūts Geb-
harda kungs.

Mūsu novada 313 daudzbērnu ģimeņu 
bērni un bērni no trūcīgām ģimenēm saņems 
jaunas skolas somas. Atbalsts mācību proce-
sa norisei  ir sniegts skolēniem, kas mācās  
novadā esošajās skolās. 

Sirsnīgs paldies labdarības akcijas or-
ganizētājiem, atbalstītājiem, sponsoriem un 
visiem mūsu novada ļaudīm, kas piedalījās 
lielās kravas izkraušanā, šķirošanā, operatīvi 
organizēja izdali. Īpašu pateicību vēlos izteikt 
Silvijai Raģeles kundzei, ar kuras palīdzību 
notika komunicēšanās. 

Paldies visiem, kuri netika pieminēti, bet 
ir pelnījuši pateicību.

Cieņā – r. rubina 
sociālā dienesta vadītāja 
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24. jūlijā  Kalna pagasta Dubultu 
ciematā biedrība „Cerību logi” aicināja 
uz ĢIMeŅU DIeNAS pasākumu

Šis bija pirmais nozīmīgākais jaun-
dibinātās biedrības pasākums, un biedrī-
bas biedri ziedojuši gan tā organizācijai, 
gan kultūras nama apkārtnes sakopšanai 
nozīmīgu laiku un personiskos līdzekļus. 

Biedrības vadītāja Sandra Vecum-
niece par Ģimeņu dienas norisi ir ganda-
rīta – kopumā bijis ap 50 apmeklētājiem, 
izveidoti pieci ziedu paklāji, kas karstās 
dienas laikā nav zaudējuši savu košu-
mu; aušanas un piespraužu veidošanas 
darbnīcās bijis liels cilvēku pieplūdums, 
tāpat piekritēju nav trūcis ģimeņu sporta 
spēlēm, zīmēšanai uz asfalta un citām at-
rakcijām.

Pasākuma noslēgumā apmeklētājus 
priecēja Kaspara Antesa koncerts. 

Pasākums tika īstenots ar Jēkab-
pils novada pašvaldības atbalstu, balvas 
konkursu un darbnīcu aktīvākajiem dalīb-
niekiem ziedoja SWEDBANK Jēkabpils 
filiāle. Taču – vislielākā pateicība tomēr 
pienākas “Cerību logu “ biedriem, bez 
kuru aktivitātes šo svētku Kalna pagasta 
iedzīvotājiem nebūtu.

ābeļu pagasta biedrība „ābeļ-
zieds” šobrīd strādā pie Jēkabpils no-
vada domes finansētā projekta „Bērnu 
rotaļu un atpūtas laukuma labiekārtoša-
na Ābeļu pagasta Brodu ciemā”  īsteno-
šanas. Rotaļu mājiņa un karuselis ir jau 
izgatavoti, projekta vadītāja Svetlana Ko-
riņeva stāsta, ka līdz 14. augustam rotaļu 
laukumā būs veikti arī labiekārtošanas 
darbi. Tad Brodu ciemata bērni kopā ar 
vecākiem tiks aicināti uz laukumiņa atklā-
šanas svinībām.

Par precīzu svētku norises laiku un 
programmu lūdzam interesēties pie Svet-
lanas Koriņevas – t. 29288843.

Dunavas pagasta biedrība „Pavadi-
ņa”, kuras mājvieta atrodas bijušajā Dau-
gavas skolā Sudrabkalnā, neraugoties 
uz karsto vasaru, aktīvi realizē Jēkabpils 
novada domes finansēto projektu „rok-
darbu nodarbību norise Daugavas sko-
lā”. Jūlija mēnesī ir notikušas nodarbības 
pērlīšu rotu izgatavošanā, uzsāktas arī 
adīšanas un tamborēšanas nodarbības. 
Projekta vadītāja Inta Vindule atzīst, ka 
nodarbību tēmas nākas mainīt arī norises 
gaitā, jo dalībnieču intereses ir dažādas, 
tādēļ vienā nodarbībā var tikt ietverta gan 
tamborēšana, gan šūšana, gan rotaļlietu 
izgatavošana. Nodarbības notiek vienu 
reizi nedēļā, un vidēji tās apmeklē 8 – 10 
dalībnieces. 

Par precīziem norises laikiem un 
tēmām aicinām zvanīt Intai Vindulei – t. 
28374423.

Mācies ņemt un dot!
Jēkabpils novada pašvaldības atbalstī-

tais NVO iniciatīvu projekts.
Aizraujoša un darbīga karstās un sau-

lainās vasaras diena bērniem un jauniešiem 
būs saskarsmes un sadarbības skola, laiks 
kopīgiem piedzīvojumiem, kas ļaus atraisī-
ties, atklāt sevī jaunus talantus, kļūt patstāvī-
gākiem, apgūt sociālās prasmes saskarsmē 
ar saviem vienaudžiem un nodarbību vadītā-
jiem.

Dalībnieki iegūs zināšanas par dabu, 
aktīvi iesaistīsies vides problēmu risināšanā, 
veidos vides objektus, mācīsies radoši, liet-
derīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Dalībnieki: Dignājas pamatskolas esošie 
un bijušie mazpulcēni un skolēni no 8 līdz 18 

Notikumi novada 
biedrībās

17. augustā Dignājas pamatskolā  
viena darbīga vasaras diena

gadiem, uzaicinātie mazpulki un to vadītāji 
no Neretas, Sunākstes, Daudzeses, Seces, 
Līvāniem, Rožupes, u.c. Interesenti aicināti 
pieteikties Dignājas pamatskolā līdz 12. au-
gustam (tālr. 65229057).

Plānotās aktivitātes: Dignājas pamat-
skolas tuvākās apkārtnes iepazīšana, vides 
objektu veidošana skolas teritorijā, atpūtas 
pasākums „Latviskā dzīvesziņa” ar sadziedā-
šanos, sadancošanos, paveiktā prezentāciju, 
apbalvošanu.

Nodarbību vadītāji: Dignājas pamatsko-
las darbinieki, bijušie un esošie mazpulcēni, 
mazpulku kustības atbalstītāji.

Dignājas mazpulka vadītāja 
Arta Pavāre

31. jūlijā Zasā, jaun-
uzceltajā amatniecības 
centrā „Rūme” notika 
pasākums „Daba mums 
– mēs dabai”. Pasākumu 
organizēja biedrība „Sēļu 
pūrs” un atbalstīja Jēkab-
pils novada dome. Pasā-
kuma dalībnieki uzstādīja 
un noklāja ar antiseptisku 

līdzekli pagājušajā vasarā izgatavotos koka 
objektus bērnu rotaļu laukumam amatnie-
cības centra teritorijā, izgatavoja mājvietas 
putniem, mācījās tekstila batikošanu karstā 
vaska tehnikā un kopīgi gatavoja arī pusdie-
nu maltīti.

Talcinieki kopā sanāca jau no paša rīta, 
sadalīja darbus katram pa spēkiem un intere-
sēm. Vīri un zēni – pie skulptūrām un putnu 
mājām, sievas un meitas – pie batikošanas un 
pusdienu vārīšanas. Bija arī tādi, kas uzspēja 
piedalīties pilnīgi visos darbos. Diemžēl ap 
pusdienlaiku debesīs uzradās pamatīgi ne-
gaisa mākoņi un āra darbus izjauca spēcīgas 
lietus gāzes. Nedaudz lietus ūdens iepilēja arī 
kopīgajā zupas katlā, bet – nav jau darva me-
dus mucā, īstiem lauku cilvēkiem tādi sīkumi 
neskādē.

Pasākumā piedalījās 21 dalībnieks, no 
kuriem jaunākajam – 4, bet vecākajam – 65 
gadi. Stipras ģimenes, kas domā par nākotni, 
ir aktīvas šodien un vienmēr būs jaunas sirdī, 
jo ir kopā ar saviem bērniem, mācot viņus ne-
vis ar vārdiem, bet darbiem.

Dīvaini, ka bija ļoti maz dalībnieku no 
Zasas pagasta centra. Vai Zasas centra bēr-
nu vecāki šai dienā pilnīgi visi bija aizņemti? 
Grūti rast citu izskaidrojumu pašu zasiešu 
negribēšanai uzlabot savu bērnu dzīves kvali-
tāti, veidojot jauno rotaļu laukumu. Bet varbūt 
mēs gribam tikai prasīt un ņemt, bet pašiem 
darīt – lielais slinkums ?

Lai nu kā – rotaļu laukums amatniecības 
centra pagalmā top un putnus – strazdus, 
cielavas, zīlītes, mušķērājus un pat vienu 

Daba mums – mēs dabai

bikšaino apogu, nākošpavasar gaidīs jaunās 
mājas.

Pateicamies Ošānu ģimenei, uz kuru 
vienmēr varam paļauties (un jūsu zemeņu 
kokteiļa recepti, lūdzu, publicējiet kaut kur 
plašai publikai pieejamā izdevumā!), Arvim 
Strikam, kurš vienmēr strādā lieliskā garastā-
voklī un tādu rada arī apkārtējiem, Kristīnei un 
Sintijai Grauzēm – Sintija būs nenogurdināma 
māksliniece, Arvim Cērmūkšam, pie kura var 
iet mācīties pamatīgumu un dzīvesgudrību, 
Dāvim Matīsam, kurš aizvien mūs atbalsta un 
ir džentlmenis un Krišjānim un Evitai, kas mē-
roja tālo ceļu no Rīgas, lai mums palīdzētu. 
Tāpat liels paldies arī biedrības biedru ģime-
ņu locekļiem un draugiem, kuri bija klāt pie vi-
siem darbiem gan ar domām, gan spēkiem.

Biedrība „Sēļu pūrs”
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Jēkabpils novada Rubenes 
pagasta sporta spēles 
„Rubeņa vasara 2010”
Nolikums

Mērķis un uzdevumi: 
1. Popularizēt aktīvo atpūtu Jēkabpils 

novadā visu vecuma grupu iedzīvotājiem.
2.  Turpināt un pilnveidot sporta tradī-

cijas  Rubenes pagastā veicinot draudzības 
stiprināšanu starp pagastu pārvaldēm.

3. Iesaistīt visus interesentus vienotā 
sporta un kultūras pasākumā.

Vieta un laiks: Rubenes pagastā 2010.
gada 20. augustā plkst. 14.00

Dalībnieki: Jēkabpils novada pagastu 
pārvalžu iedzīvotāji( pieaugušie un bērni)

Vadība: Rubenes pagasta pārvalde un 
kultūras nams. Galvenais tiesnesis Juris Ru-
biķis

Atbalsta: Rubenes pamatskola
ProGrAMMA: 
Komandām: 

Pludmales volejbols – vīriešiem 
(3 dalībnieki), sievietēm (3 dalībnieces)

Individuāli:
l Makšķerēšana ar pludiņmakšķeri 
(14.00 – 16.00)
l Labirinti
l Šautriņas
l Kombinētā stafete
l Skrējiens apkārt ūdenskrātuvei 
(pieaugušie un skolēni)
l Kāpsim kalnos (ar tūrisma elemen-

tiem)
Pirmskolas vecuma bērniem:

l Makšķerēšana
l Čaklās bitītes
l Stafete
l Skrējiens

Vērtēšana:  
Komandām – pludmales volejbols  
(vīrieši, sievietes)
Individuāli (vīrieši, sievietes)
Makšķerēšana (kopā)

Apbalvošana: 
Komandām apbalvo 1 – 3 vietu 
(ar diplomiem un medaļām)
Individuāli – 1 – 3 vieta saņem diplomus 
un balviņas

Pieteikumi: Komandas pieteikt līdz 
18.08.  tālr. 29213854 (Juris); 26671801 (Inta)  
vai e-pastu: intaa2@inbox.lv

Individuāli pieteikties 20.08. no plkst. 
13.00 Rubenes parkā (pie ūdenskrātuves-
peldvietā)

8. augusta vētra Jē-
kabpils novadā ir skārusi 
Dignājas un Dunavas pa-
gastus. Dignājas pagastā 
būtisku postījumu nav, 
smagāk cietis Dunavas 
pagasts – izlauzti koki uz 
ceļiem un Dunavas ciema-
tā, bojāts viesu nama – ka-
fejnīcas „Mežābele” jumta 
segums, taču vissmagāk 
cietusi ir Dunavas pamat-
skola.

 Šai ēkai pilnībā sabo-
jāts 2009. gadā mainītais  
jumta segums 520 m2 pla-
tībā. 9. augustā bojājumus 
apsekoja pašvaldības spe-
ciālisti, ir sastādīta veica-
mo remontdarbu tāme un 
aprēķināts, ka jumta atjaunošana izmaksās ap 
8000 latu. Remonta izmaksas tiks segtas no 
pašvaldības budžeta, izmantojot neparedzē-
tiem gadījumiem plānotos finanšu līdzekļus.

Ieva Jātniece
Foto – Alberts Barkāns

20. jūlijs, Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā 
„Dūjas” viesojas LR prezidents Valdis Zatlers 

Vētras postījumi Dunavas pagastā
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(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 17. jūnijā, prot. Nr. 7, 2.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā)

 
Par topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Jēkabpils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 13. punktu,
 43. panta pirmās daļas 1. punktu un 13. punktu; 
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un 
septīto daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 2. 
maija noteikumu Nr. 168 
Būvnormatīva LBN005-99 „Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā” 27. punktu

I Noteikumos lietotie termini
1. Topogrāfiskais plāns – grafisks, nelie-

las zemes virsmas daļas attēlojums (mērogs 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250) uz 
papīra vai elektroniskiem informācijas nesē-
jiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kur 
zemes virsmas izliekuma forma neietekmē 
attēlojuma precizitāti. 

2. Topogrāfiskās informācijas datu bāze 
– strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās infor-
mācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju 
izmantot informāciju ar programmatūras 
palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli to-
pogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām 
inženierkomunikācijām; 

3. Datu bāzes uzturēšana – sistemātis-
ka datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta 
uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un 
uzglabāšana uz cita digitālās informācijas 
nesēja, informācijas aktualizēšana un pakal-
pojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

II Vispārīgie jautājumi
4. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās in-

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12
formācijas un informācijas par aizsargjoslām 
pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturē-
šana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas 
arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības pro-
jektu grafiskajām daļām.

5. Šie noteikumi saistoši visiem mērnie-
cības darbu izpildītājiem – sertificētām un 
licencētām personām, kas izpilda topogrā-
fiskās uzmērīšanas darbus Jēkabpils novada 
teritorijā, kā arī visām juridiskajām un fiziska-
jām personām, kas Jēkabpils novadā veic 
inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženier-
būvju būvniecību vai ekspluatāciju, ģeodē-
ziskos un kadastrālos uzmērīšanas darbus, 
kā arī detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektēšanu. 

6. Jēkabpils novada administratīvās te-
ritorijas augstas detalizācijas topogrāfiskās 
datubāzes izveidošanu un uzturēšanu atbil-
stoši Ministru kabineta noteiktajai augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas spe-
cifikācijai, iesniegtās informācijas pārbaudi, 
datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un mēr-
niecībai nepieciešamo datu izsniegšanu Jē-
kabpils novada dome deleģē Valsts zemes 
dienestam, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts 
pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

7. Valsts zemes dienestam ir tiesības par 
sniegtajiem pakalpojumiem saņemt samak-
su, kas ir noteikta 14.02.2006. LR Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 147 „Noteikumi par 
Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakal-
pojumu cenrādi”. 

8. Mērniecībā licencētās un sertificētās 
personas, kuras veic topogrāfisko uzmērī-
šanu Jēkabpils novada administratīvajā teri-
torijā, iesniedz VZD reģistrēšanai Jēkabpils 
novada topogrāfiskās informācijas datu bāzē 
topogrāfiskās uzmērīšanas un izpildmērīju-
mu rezultātus (*dgn, *dwg vai *dxf formātā, 

LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sis-
tēmās).

9. Topogrāfiskais uzmērījums nav nepie-
ciešams:

9.1. Avārijas darbu  gadījumā;
9.2. Uzstādot pagaidu būves vai reklā-

mas stabus (līdz 0,3 m dziļumam);
9.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura 

platība nepārsniedz 4 m2 vai inženierkomuni-
kācijas garums nav lielāks par 4 m;

9.4. Darba veikšanai, kuriem nav vaja-
dzīgs būvprojekts;

9.5. Zemes ierīcības projektiem, ja darba 
uzdevums to neparedz;

9.6. Ja esošais topogrāfiskais materiāls 
nav vecāks par vienu gadu;

10. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas to-
pogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam 
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, 
tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra 
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. 
Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranše-
jas (būvbedres) aizbēršanas.

11. Informāciju, kas nepieciešama to-
pogrāfisko darbu veikšanai, izsniedz Valsts 
zemes dienests  atbilstoši savā datubāzē uz-
krātajam datu apjomam pēc rakstiska piepra-
sījuma saņemšanas.

12. Jēkabpils novada dome lēmumu par 
detālplānojuma un zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu pieņem tikai pēc saskaņoju-
ma saņemšanas no Valsts zemes dienesta. 

13. Ja starp Valsts zemes dienestu un 
mērniecības darbus veikušo sertificēto vai 
licencēto personu rodas strīds, tad veikto 
darbu pārbaudei un strīdu atrisināšanai tiek 
pieaicināta cita mērniecībā sertificēta vai li-
cencēta persona. Kļūdas gadījumā darbus 
apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās puses 
pārkāpumu tiek informēta mērniecības jomas 
sertificējošā institūcija. 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 17. jūnijā, prot. Nr. 7, 35.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā)

Par Jēkabpils rajona Dignājas 
pagasta padomes 2003. gada 16. 

decembra saistošo noteikumu Nr. 5 
„Suņu un kaķu turēšanas noteiku-
mi Dignājas pagastā” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu, pārejas notei-
kumu 26. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils 
rajona Dignājas pagasta padomes 2003. 
gada 16. decembra saistošos noteikumus 
Nr. 5 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi 
Dignājas pagastā”.

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 13

Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 14
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 17. jūnijā, prot. Nr. 7, 36.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā)

Par Jēkabpils rajona Zasas pagas-
ta padomes 2001. gada 16. novem-
bra saistošo noteikumu Nr. 6 „Par 
Zasas pagasta autoceļu sakopša-
nu, uzturēšanu un izmantošanu” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu, pārejas 
noteikumu 26. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkab-
pils rajona Zasas pagasta padomes 2001. 
gada 16. novembra saistošos noteikumus 
Nr. 6 „Par Zasas pagasta autoceļu sakop-
šanu, uzturēšanu un izmantošanu”.

Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 15
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 17. jūnijā, prot. Nr. 7, 37.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā)

Par Jēkabpils rajona Zasas 
pagasta padomes 2000. gada 

11. maija saistošo noteikumu Nr. 3 
„Par ēku uzturēšanu un dzīvojamo 
telpu lietošanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu, pārejas notei-
kumu 26. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkab-
pils rajona Zasas pagasta padomes 2000. 
gada 11. maija saistošos noteikumus Nr. 
3 „Par ēku uzturēšanu un dzīvojamo telpu 
lietošanu”.
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(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 17. jūnijā, prot. Nr. 7, 1.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā)

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu noteikšanu atsevišķām 

nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”14.
panta pirmās daļas 3. punktu,
 21. panta pirmās daļas 15. punktu un LR likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu,

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka papil-

dus nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijas likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. pantā noteiktajam un kārtību, kādā 
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumus par Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Jēkabpils novada pašvaldība piešķir 
atvieglojumus nodokļa maksātāju kategori-
jām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta vai juridiskā 
adrese ir Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā. 

II Nekustamā īpašuma nodokļu atvieg-
lojumu kategorijas

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu veidi: 

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi atvieglojumi;

3.2. nekustamā īpašuma par ēkām no-
dokļa atvieglojumi.

III Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi atvieglojumu kategorijas

4. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
atvieglojumus piešķir šādām nekustamā īpa-
šuma nodokļu maksātāju kategorijām:

4.1. ne vēlāk kā iepriekšējā taksācijas 
gadā reģistrētiem jaunizveidotiem komersan-
tiem, saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
radījuši ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, 
kurās pastāvīgi nodarbinātas Jēkabpils nova-
da pašvaldības teritorijā deklarētās personas 
un šo personu ikmēneša vidējā darba samak-
sa nav mazāka par valstī noteikto minimālo 
algu – 50% apmērā par 2 nākamajiem taksā-
cijas gadiem;

4.2. fiziskām un/vai juridiskām personām 
par tām piederošiem nekustamajiem īpašu-
miem, kuras uz līguma ar pašvaldību pamata 
ir ieguldījušas savus finanšu līdzekļus Jēkab-
pils novada pašvaldībai piederošu infrastruk-
tūras objektu izbūvē, labiekārtošanā un/vai 
attīstībā, kā arī kuras veikušas šo objektu 
izbūvi uz savas zemes un pēc būvniecības 
nodevušas zemi kopā ar infrastruktūras ob-
jektu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā 
bez maksas – 50% no aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas, ievērojot nosacī-
jumu, ja nodokļa atlaide nepārsniedz veikto 
investīciju apjomu. Šajā punktā noteiktie no-
dokļa atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tām 
personām, kuras līgumu ar pašvaldību par 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16
finanšu līdzekļu ieguldījumiem vai līgumu par 
objekta nodošanu pašvaldības īpašumā no-
slēgušas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās

IV Nekustamā īpašuma nodokļa par 
ēkām atvieglojumu kategorijas

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus par ēkām piešķir šādām nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:

5.1. ne vēlāk kā iepriekšējā taksācijas 
gadā reģistrētiem jaunizveidotiem komersan-
tiem, saimnieciskās darbības veicējiem, kuri 
radījuši ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, 
kurās pastāvīgi nodarbinātas Jēkabpils nova-
da pašvaldības teritorijā deklarētās personas 
un šo personu ikmēneša vidējā darba samak-
sa nav mazāka par valstī noteikto minimālo 
algu – 50 % apmērā par 2 nākamajiem taksā-
cijas gadiem; 

5.2. fiziskām un/vai juridiskām personām 
par tām piederošiem nekustamajiem īpašu-
miem, kuras uz līguma ar pašvaldību pamata ir 
ieguldījušas savus finanšu līdzekļus Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederošu infrastruktūras 
objektu izbūvē, labiekārtošanā un/vai attīstī-
bā, kā arī kuras veikušas šo objektu izbūvi uz 
savas zemes un pēc būvniecības nodevušas 
zemi kopā ar infrastruktūras objektu Jēkabpils 
novada pašvaldības īpašumā bez maksas – 
50% procentu no aprēķinātās nekustamā īpa-
šuma nodokļa summas, ievērojot nosacījumu, 
ja nodokļa atlaide nepārsniedz veikto investī-
ciju apjomu. Šajā punktā noteiktie nodokļa 
atvieglojumi attiecināmi vienīgi uz tām perso-
nām, kuras līgumu ar pašvaldību par finanšu 
līdzekļu ieguldījumiem vai līgumu par objekta 
nodošanu pašvaldības īpašumā noslēgušas 
pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

5.3. fiziskām personām, kurām ar Jēkab-
pils novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss 
par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām 
mājām, daudzdzīvokļu mājām, daudzdzīvokļu 
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir 
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvo-
jamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantoša-
nas ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 
šādos apmēros:

5.3.1. maznodrošinātām personām – 
pensionāriem un invalīdiem, kuri ir vientuļi, 
atsevišķi dzīvojoši un kuriem nav apgādnieku 
un nav laulātā, – 90% apmērā;

5.3.2. personām no maznodrošinātām 
daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk ne-
pilngadīgi bērni, – 70% apmērā;

5.3.3. personām no maznodrošinā-
tām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina 
nepilngadīgu(-us) bērnu(-us), – 50% apmērā;

5.3.4. personām, kurām ir piešķirts maz-
nodrošinātas personas statuss un kuras neie-
tilpst šo noteikumu 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. punk-
tos nosauktajās kategorijās – 25% apmērā.

V Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu pieprasīšanas un izskatīšanas kār-
tība

6. Persona, kurai saskaņā ar šo saistošo 
noteikumu 4.1., 4..2., 5.1., 5.2. punkta nosa-

cījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Jēkabpils 
novada pašvaldībā vai attiecīgajā Jēkabpils 
novada pašvaldības pagasta pārvaldē, kuras 
administratīvi teritoriālajā vienībā atrodas ne-
kustamais īpašums, iesniegumu līdz taksāci-
jas gada 1. februārim, ja nekustamā īpašuma 
maksāšanas pienākums pastāvēja uz taksāci-
jas gada 1. janvāri.

7. Šo saistošo noteikumu 4.1. un 5.1. 
apakšpunktā minētās personas iesniegumā 
norāda atvieglojumu piešķiršanas pamato-
jumu, apliecina, ka ir sniegušas precīzas un 
patiesas ziņas par sevi, kā arī iesniedz šādus 
dokumentus:

7.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas 
apliecības kopiju;

7.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par 
to, ka personai nav nodokļu parādu;

7.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par 
komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) 
vidējo nodarbināto skaitu;

7.4. izziņu par nodarbināto Jēkabpils 
novada iedzīvotāju skaitu un vidējo darba sa-
maksu.

8. Šo saistošo noteikumu 4.2. un 5.2. 
apakšpunktā minētās juridiskās personas ie-
sniegumā norāda atvieglojumu piešķiršanas 
pamatojumu, apliecina, ka ir sniegušas precī-
zas un patiesas ziņas par sevi, kā arī iesniedz 
šādus dokumentus::

8.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas 
apliecības kopiju (iesniedz juridiskas perso-
nas);

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par 
to, ka personai nav nodokļu parādu (iesniedz 
juridiskas personas);

8.3. līgumu ar pašvaldību par finanšu 
līdzekļu ieguldīšanu pašvaldības infrastruk-
tūras objektā(-os), dokumentu, kas apliecina 
ieguldījumu faktisku veikšanu vai līgumu ar 
pašvaldību par izbūvēta objekta nodošanu 
pašvaldības īpašumā bez maksas;

9. Persona, kura atbilst šo saistošo notei-
kumu 5.3. punktā minētajai personu kategori-
jai iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu pieprasīšanai iesniedz viena 
mēneša laikā no attiecīgā statusa piešķirša-
nas brīža. 

10. Personām, kurām ar Jēkabpils nova-
da Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcī-
gas personas (ģimenes) statuss, iesniegumu 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
pieprasīšanai iesniedz viena mēneša laikā no 
attiecīgā statusa piešķiršanas brīža.

11. Šo noteikumu 9. punktā un 10. pun-
ktā norādītā fiziskā persona iesniegumam pie-
vieno Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā 
dienesta izziņu par personas (ģimenes) statu-
sa atbilstību maznodrošinātai vai trūcīgai.

12. Nekustamā īpašuma nodokļa atlai-
des netiek piešķirtas fiziskām un juridiskām 
personām, kuras iznomā attiecīgo nekustamo 
īpašumu vai tā daļu.

13. Ja personai ir tiesības saņemt nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz šo 
saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 4. 
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un 5. punktā paredzēto nosacījumu pamata, 
Jēkabpils novada pašvaldība piešķir atvieg-
lojumus atbilstoši vienam, personai vislabvē-
līgākajam nosacījumam no katra nekustamā 
īpašuma atvieglojumu kategoriju veida.

14. Tām nodokļu maksātāju kategorijām, 
kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pie-
šķirto nodokļu atvieglojumu apmērs nedrīkst 
pārsniegt minimālā atbalsta apmēru, ievērojot 
Komisijas 2006. gada 15. decembra regulas 
(EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. 
panta piemērošanu de minimis atbalstam no-
sacījumus. 

15. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus nepiešķir, ja:

15.1. gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas admi-
nistratīvā komisija ir administratīvi sodījusi ne-
kustamā īpašuma maksātāju par pašvaldības 
saistošo noteikumu neievērošanu;

15.2. nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājam jautājuma par atvieglojumu piešķir-
šanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nodokļu parādi un parādi Jēkab-
pils novada pašvaldības institūcijām.

16. Nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tāju atbilstību šo saistošo noteikumu 4.1,, 4.2. 
5.1. un 5.2.punktā noteiktajiem nosacījumiem 
izvērtē un lēmumu pieņem Jēkabpils novada 
dome.

17. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāju atbilstību šo saistošo noteikumu 5.3. 
punktā noteiktajiem nosacījumiem izvērtē 

un lēmumu pieņem Jēkabpils novada paš-
valdības pagastu pārvalžu vadītāji vai viņu 
pilnvarotā persona – par attiecīgajā pagasta 
pārvaldes administratīvi teritoriālajā vienībā 
esošo nekustamo īpašumu, turpmāk tekstā – 
amatpersonas.

VI Tiesību zaudēšana uz nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumiem

18. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājs ir atbildīgs par šajos saistošajos no-
teikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu 
patiesumu.

19. Nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tāja tiesības uz šajos saistošajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar 
nākamo kalendāro mēnesi:

19.1. pēc komersanta, saimnieciskās 
darbības veicēja pasludināšanas par maksāt-
nespējīgu;

19.2. pēc tādas komersanta, saimnie-
ciskās darbības veicēja darbības vai bez-
darbības, kuras rezultātā nodokļu maksātājs 
neatbilst šo saistošo noteikumu 4.1. un 5.1. 
punktā noteiktajām prasībām;

19.3. šo saistošo noteikumu 5.3. minēta-
jai personu kategorijai – pēc attiecīgā statusa 
zaudēšanas. 

20. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāja pienākums ir paziņot Jēkabpils novada 
pašvaldībai vai attiecīgajai Jēkabpils novada 
pašvaldības pagasta pārvaldei, kuras admi-
nistratīvi teritoriālajā vienībā atrodas nekusta-

mais īpašums, par šo saistošo noteikumu 19. 
punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša 
laikā no to iestāšanās brīža.

21. Ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs savā pieteikumā ir sniedzis ne-
patiesas ziņas vai ir pārkāpis šo saistošo 
noteikumu 20. punktu, amatpersona aprē-
ķina nekustamā īpašuma nodokli nepama-
toti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus 
aprēķināto summu sadalot pēc likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem 
maksāšanas termiņiem, kā arī aprēķinot no-
kavējuma naudu.

Noslēguma jautājumi
22. Saistošie noteikumi attiecināmi uz 

periodu, sākot ar 2010. gada 1. janvāri.
23. Šo saistošo noteikumu 6. punktā mi-

nētās personas nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu pieprasīšanas iesniegumu par 
2010. gadu iesniedz līdz 2010. gada 15. au-
gustam.

24. Amatpersonu izdoto administratīvo 
aktu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas jautājumos var apstrīdēt 
Jēkabpils novada domē.

25. Domes izdoto administratīvo aktu 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas jautājumos var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā 
no tā stāšanās spēkā.

26. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 
LR likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā no-
teiktajā kārtībā.

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu noteikšanu atsevišķām nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātāju katego-
rijām.

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 17. jūnijā apstiprināja jaunus 
saistošos noteikumus Nr. 16 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu at-
sevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tāju kategorijām”.

Saistošo noteikumu galvenais mērķis sek-
mēt fizisku un juridisku personu, kuru deklarētā 
vai juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpils nova-
da pašvaldībā, labklājību, vienlaicīgi rūpējoties 
par Jēkabpils novada pašvaldības attīstību un 
izaugsmi.

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. pants paredz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus šādām nodokļu maksātāju kate-
gorijām:

1) trūcīgām personām – 90% apmērā, 
par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst 
trūcīgas personas statusam, attiecībā uz vien-
ģimenes un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu 
mājām, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcio-
nālā izmantošana ir dzīvošana;

2) politiski represētajām personām – 50% 
apmērā par zemi un individuālo dzīvojamo 
māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa 
īpašumu saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

Likums paredz, ka pašvaldībai ir tiesības 

Par pieņemtajiem Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem

paredzēt nodokļu atvieglojumus papildus li-
kumā noteiktajiem, izdodot saistošos noteiku-
mus.

Pieņemtie saistošie noteikumi paredz pa-
pildus divas nodokļu maksātāju kategorijas, 
kurām, izpildot saistošajos noteikumos noteik-
tos nosacījumus, piešķirams nodokļa atvieglo-
jumus par zemi un ēkām:

1) jaunizveidotiem komersantiem, saim-
nieciskās darbības veicējiem – 50% apmērā 
par 2 nākamajiem taksācijas gadiem (saistošo 
noteikumu 4.1., 5.1. punkts);

2) fiziskām un/vai juridiskām personām 
par tām piederošiem nekustamajiem īpašu-
miem, kuras uz līguma ar pašvaldību pamata 
ir ieguldījušas savus finanšu līdzekļus pašval-
dībai piederošu infrastruktūras objektu izbūvē, 
labiekārtošanā un/vai attīstībā, kā arī kuras 
veikušas šo objektu izbūvi uz savas zemes un 
pēc būvniecības nodevušas zemi kopā ar in-
frastruktūras objektu pašvaldības īpašumā bez 
maksas, izpildot saistošajos noteikumos no-
teiktos nosacījumus – 50% apmērā (saistošo 
noteikumu 4.2., 5.2. punkts).

Bez tam, saistošie noteikumi nosaka 
nodokļa atvieglojumu apmērus maznodro-
šinātām personām par ēkām (vienģimenes 
un divģimeņu mājām, daudzdzīvokļu mājām, 
nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā iz-
mantošana ir dzīvošana, saistošo noteikumu 
5.3. punkts):

1) maznodrošinātām personām – pensio-
nāriem un invalīdiem, kuri ir vientuļi, atsevišķi 
dzīvojoši un kuriem nav apgādnieku un nav 
laulātā, – 90% apmērā;

2) personām no maznodrošinātām daudz-
bērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilnga-
dīgi bērni, – 70% apmērā;

3) personām no maznodrošinātām ģime-
nēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu(-
us) bērnu(-us), – 50% apmērā;

4) personām, kurām ir piešķirts mazno-
drošinātas personas statuss un kuras neietilpst 
šo noteikumu nosauktajās kategorijās – 25% 
apmērā.

Vēršam uzmanību! Nodokļu atvieglo-
jumus piešķir tikai uz personas iesnieguma 
pamata un saistošajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā.

Pieņemtie saistošie noteikumi nosaka no-
dokļa atvieglojuma pieprasīšanas, izskatīšanas 
un piešķiršanas, kā arī tiesību zaudēšanu uz 
nodokļa atvieglojumu, kārtību.

2. Par topogrāfiskās informācijas apri-
tes kārtību Jēkabpils novadā

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 17. jūnijā apstiprināja jaunus sais-
tošos noteikumus Nr. 12 „Par topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”, 
izpildot Ģeotelpiskās informācijas likuma pra-
sības. turpinājums 14. lpp.
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

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 1000 eks.

Labus saimniekus meklē 2 mēnešus veca, 
piemīlīga takšu kucīte, 

krāsa – brūns ar melnu;
pusotru mēnesi veci dūmakaini pelēki 

kaķēni ar baltām krādziņām. Viņu māte – 
tuvākajā apkārtnē pazīstama 

peļu medniece.
t. 26371457

No šī gada 5. augusta līdz 20. augustam 
Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā, kur 
saimnieko biedrība „Ūdenszīmes” būs ap-
skatāma daudzveidīga un saistoša rokdarbu 
izstāde. Izstādē notiek Sieviešu Tiesību insti-
tūta realizētā projekta „NO KŪNIŅAS LĪDZ 
TAURENIM –  atbalsta programma Latvijas 
mājamatniekiem” ietvaros, un tajā apskatā-
mi konkursam  „Inovatīvu ideju un radošuma 
veicināšana mājamatniecībā”  iesniegtie dar-
bi faktiski no visas Latvijas.

 Rokdarbi uz Kaldabruņu ir atceļojuši no 
Rucavas, Nīcas, Varakļāniem, Alojas un Si-
guldas. Tāpat aktīvi piedalās arī Jēkabpils no-
vada rokdarbnieces no Rubeņiem, Dunavas, 
Ābeļiem. Kopumā apskatāmi vairāk nekā 200 
darbi – dažādā profesionālajā un radošajā 

Aicinām apskatīt interesantu izstādi! 
līmenī. Taču, jebkurā gadīju-
mā, apbrīnojama ir to daudz-
veidība un krāšņums, kas 

būs saistošs ikvienam rokdarbu vai vienkārši 
skaistuma cienītājam.

5. augustā izvērtēt iesniegtos darbus 
ieradīsies žūrija, un tās lēmums tiks paziņots 
svinīgā konkursa noslēguma pasākumā 20. 
augustā. Šai datumā Kaldabruņā ieradīsies 
arī rokdarbu autores, un tā ir lieliska iespēja 
pieredzes apmaiņai, jaunām draudzībām un, 
iespējams, tīri lietišķai sadarbībai. 

Savu dalību 20. augusta pasākumam 
lūdzam pieteikt pie projekta koordinatores 
Ievas Jātnieces – t. 29548967

Savukārt, ja vēlaties aplūkot izstādi, par 
abpusēji izdevīgu laiku varat vienoties ar 

Valdu Mačulāni – t. 26650013  un 
Indru Zvirgzdiņu – t. 26223948 

Ģeotelpiskā informācija ir jebkura infor-
mācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrē-
tu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu, 
kurā atrodas ģeotelpiskais objekts. Savukārt, 
ģeotelpiskās informācijas aprite ir ģeotelpis-
kās informācijas iegūšana, sagatavošana, 
apstrāde, uzturēšana, piegāde lietotājiem un 
izmantošana.

Pieņemtie saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Jēkabpils novada administratī-
vajā teritorijā notiek augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas un informācijas par 
aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrā-
šana, uzturēšana un izsniegšana. Šie notei-
kumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes 
ierīcības projektu grafiskajām daļām.

Šie noteikumi saistoši visiem mērniecī-
bas darbu izpildītājiem – sertificētām un licen-
cētām personām, kas izpilda topogrāfiskās 
uzmērīšanas darbus Jēkabpils novada teri-
torijā, kā arī visām juridiskajām un fiziskajām 
personām, kas Jēkabpils novadā veic inže-
nierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju 
būvniecību vai ekspluatāciju, ģeodēziskos un 
kadastrālos uzmērīšanas darbus, kā arī detāl-
plānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.

Jēkabpils novada administratīvās terito-
rijas augstas detalizācijas topogrāfiskās datu-
bāzes izveidošanu un uzturēšanu Jēkabpils 
novada dome deleģē Valsts zemes dienes-
tam, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pār-
valdes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Līdz ar to, visu topogrāfisko informāciju 
pārbaudei jāiesniedz Valsts zemes dienestā. 
Informāciju, kas nepieciešama topogrāfisko 
darbu veikšanai, arī izsniedz Valsts zemes 
dienests. 

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var ie-
pazīties arī Jēkabpils novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv, kā 
arī jebkurā Jēkabpils novada pašvaldības pār-
valdē vai Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistratīvajā centrā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

I. Tumanova,
Jēkabpils novada pašvaldības 

juriskonsulte   

Jēkabpils novada kultūras 
pasākumi 
augustā

Dignājas pagasts
07.08. plkst.19.00 Dignājas parka 
estrādes atklāšana;
gājiens, koncerts, zaļumballe

14.08. plkst. 14.00  Dignājas pamat-
skolas stadionā –
Futbola sacensības
14.08. plkst.21.00  Diskotēka

Rubenes pagasts
20.08. plkst.14.00 Rubenes parkā 

sporta diena bērniem un pieaugušajiem 
„Rubeņa vasara” (Pludmales volejbols, 
makšķerēšana, skrējiens, stafetes un citas 
sporta aktivitātes.)

20.08. plkst. 21.00  Diskotēka

Ar klusuma brīdi tiekoties
Acīs asaras riešas
Un šodienas saulei
Uz mūžu mūžiem
Melns mākonis, priekšā,
Šķiet velts.
        /N. Dzirkale/

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus:
Imants Smilškalns Leimaņu pagastā 

(15.04.1940. – 11.06.2010.) 
Staņislavs Borovskis Zasas pagastā 

(26.05.1920. – 19.06.2010.)
Marija Mogila Rubenes pagastā 

(02.04.1940. – 19.06.2010.)
Sofija Stiebriņa Dunavas pagastā 

(27.04.1927. – 21.06.2010.)
Aizupietis Jānis Kalna pagastā 

(20.08.1934. – 23.06.2010.)
Inese Drugoveiko Ābeļu pagastā 

(17.07.1968. – 29.06.2010.)
Dzidra Stolniece Dignājas pagastā 

(10.06.1932. – 04.07.2010.)
Jānis Strangats Dunavas pagastā 

(01.01.1928. – 04.07.2010.)
Vladislavs Abarons  

Dunavas pagastā 
(08.08.1918. – 02.07.2010.)

Zofija Žižmāra Zasas pagastā 
(15.05.1915. – 10.07.2010.)
Zenta Zālīte Zasas pagastā 
(15.08.1920. – 14.07.2010.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ!

Priecājamies kopā ar 
Dainu Ermansoni un Kasparu 
Daņiļeviču Dignājas pagastā ar 

meitiņas Anetes piedzimšanu 7. jūnijā;

Vivitu un Ziedoni Valaiņiem Leima-
ņu pagastā ar dēliņa Markusa 

piedzimšanu 7. jūlijā!
Novēlam veselību, pacietību, 
izturību, bērniņus audzinot!

Jēkabpils novada pašvaldība

turpinājums no 13. lpp.


