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2009./2010. mācību gads bija pirmais 
gads izglītībā ar jaunu administratīvo iedalīju-
mu 118 republikas pilsētās un novados. Tas 
nozīmē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas 
partneru skaits mainījās no 24 rajoniem un 
7 republikas nozīmes pilsētām uz 109 nova-
diem.

2010. gada 26. martā stājās spēkā virkne 
grozījumu Izglītības likumā. 

Daži no tiem:
- paredz, ka tiek veicināta iespēja izglī-

tības iestādēm izmantot vienoto bibliotēku 
informācijas sistēmu;

- precizētas pedagogu, izglītojamo un 
viņu vecāku (personas, kas realizē aizgādību) 
tiesības un pienākumi;

- precizē izglītības iestāžu reorganizāci-
jas un likvidācijas nosacījumus.

2011. gads ir pasludināts par Eiropas 
gadu brīvprātīgam darbam aktīvās pilsonī-
bas veicināšanai. Tas nozīmē, ka izglītības 
iestādes tiek aicinātas īstenot vienotu skolas 
projektu nedēļu par brīvprātīgo darbu. IZM ir 
sagatavojusi metodiskus ieteikumus projektu 
nedēļas organizēšanai un šie ieteikumi ir no-
sūtīti skolām.

Eiropadomes panākto vienošanos stra-
tēģijas  „ES 2020” ietvaros ierosināts nacio-
nālais mērķis attiecībā uz priekšlaicīgi sko-
lu pametušo īpatsvaru – 2015. gadam tas 
ir 15% un 2020. gadam – 13%. Tas nozīmē, 
ka visām izglītības iestādēm, sadarbībā ar 
sabiedrību un vecākiem, jāvelta maksimālas 
pūles, lai samazinātos priekšlaicīgi skolu pa-
metušo īpatsvars.

2010. gada augusta beigās  Ministru 
kabinetā ir pieņemti un 1. septembrī stājas 
spēkā Ministru Kabineta  noteikumi „ Valsts 

Par aktualitātēm  izglītībā 2010./2011. mācību gadā
izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sa-
turs, uzturēšanas un aktualizācijas  kārtība”. 
Būtiski atcerēties, ka jaunā sistēma prasa, lai 
visi dati tiktu regulāri atjaunoti, uz 1. septem-
bri sakārtota skolēnu datu bāze, jo pēc tās 
datiem novadi saņems mērķdotāciju izglītības 
iestādēm. Ar jaunās sistēmas ieviešanu uzla-
bosies gan bērnu, gan skolotāju uzskaite, kā 
arī statistikas atskaites tiks nodotas elektro-
niski,  notiks ātrāka saziņa.

„Nauda seko skolēnam” – sevi ir attais-
nojusi.

2010. /2011. mācību gada septembrī – 
decembrī skolēnam „sekos” tikpat liels fi nan-
sējums kā gada pirmajos 8 mēnešos. Ir veikti 
grozījumi Ministru kabineta Noteikumiem 
Nr. 1616 ( 22.12.2009.) un Noteikumiem Nr. 
836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
(28.07.2009), kas maina atsevišķus koefi cien-
tus naudas sadalei, ka arī precizē skolotāja 
papildus darbu. Ja janvārī vienam skolēnam 
līdz sekoja 650 Ls, tad domājams, ka septem-
brī tie būs 734 Ls. 

2010. gada 3. augustā ir pieņemti Minis-
tru kabineta Noteikumi Nr. 709 „Noteikumi 
par valsts pirmsskolas izglītības vadlīni-
jām”. Noteikumi stājas spēkā ar 1. septembri.
Jāatceras, ka līdz 2011. gada 1. janvārim ir 
jānodrošina pirmsskolas izglītības program-
mu atbilstība vadlīnijām. 2010./2011. mācību 
gadā 22 izglītības iestādēs (diemžēl, no mūsu 
novada šai programmai nepieteicās neviena 
izglītības iestāde) tiks veikta integrētās mā-
cību programmas sešgadīgajiem bērniem 
aprobācija.

Plānots pieņemt jaunus Ministru kabi-
neta noteikumus „Noteikumi par izglītojamo 
uzņemšanu internātskolās, uzņemšanu un 

atskaitīšanu, speciālajā izglītības iestādē un 
speciālajā pirmsskolas izglītības grupā”. Šie 
noteikumi nepieļaus izglītojamo nepamatotu 
uzņemšanu, uzturēšanos vai atskaitīšanu, 
nepieļaus nepamatoti ilgu uzturēšanos šajās 
izglītības iestādēs. Būs noteikts maksimāli 
pieļaujamais skolēnu skaits klasē un grupā, 
u.c

Mācību procesa organizācija. Vispārē-
jās pamatizglītības un vidējās izglītības saturā 
būtisku izmaiņu nav. Valsts mācību priekšme-
tu olimpiāžu skaits ir samazināts ( uz 12), laiki 
noteikti un nolikumi sagatavoti.  Skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu skate valsts līmenī 
notiks 16.04.2011. Ir noteikti valsts pārbaudes 
darbu laiki un norises kārtība, kur būtiskas iz-
maiņas nav plānotas.

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu ne-
tiks izstrādāts kultūras vēstures un dabaszinī-
bu eksāmenu saturs. Saskaņā ar MK Noteiku-
miem Nr. 334 ( 06.04.2010.) izglītības iestāde 
drīkst izstrādāt saturu un organizēt eksāme-
nus minētajos mācību priekšmetos.

Septembrī tiks publicēti eksāmenu dar-
bu paraugi vidusskolai dabaszinātņu priekš-
metos, matemātikā un svešvalodās. Biolo-
ģijas, ķīmijas un fi zikas eksāmenu darbos ir 
paredzēta praktiskā daļa.

No 2010. /2011. mācību gada 6. klasē 
paredzēta ieskaite dabaszinībās. Izmaiņas 
būs arī 6. klases mācību valodas ieskaites 
norisē.

Būs izmaiņas 3. klases kombinētās ie-
skaites struktūrā un saturā. Ieskaitei būs 2 
daļas, tā notiks divās dienās.

Audzināšanas darbā un interešu izglī-
tībā vērst uzmanību informācijas aprites un 

Apstiprināts Jēkabpils 
novada ģerbonis

Ar Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrijas 30. jūlija lēmu-
mu Nr. 02.2-6-23 ir apstiprināts un 
ģerboņu reģistrā reģistrēts  Jēkabpils novada 
ģerbonis. Sastādīts arī atbilstošs heraldis-
kais apraksts – mūsu pašvaldības ģerbonis 
ir: „Skaldīts ar sudraba pāli: purpurs un zaļš. 
Pāri zelta saule ar lauzītiem stariem”. 

Turpmāk šo simbolu varēsim izmantot 
gan pašvaldības ofi ciālajā dokumentācijā, 
gan prezentācijas materiālos.  

Ģerbonis rotā jau šo novada informatīvā 
izdevuma numuru un pašvaldības dokumen-
tu veidlapas. Ir uzstādītas jaunas teritorijas 
robežzīmes, uz kurām arī  varam skatīt sava 
novada ģerboni. 

Ir jāmācās atrast un nepagurt,
No slapjiem žagariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteli šķilt,
Gan sildīt citus, gan pašam silt.

Ir jāmācās atrast un nepagurt,
No slapjiem žagariem uguni kurt,
No nespodra krama dzirksteli šķilt,
Gan sildīt citus, gan pašam silt.

Jēkabpils novada pašvaldība 
vēl visiem jauku 

Zinību dienu un sekmīgu, 
radošu un idejām bagātu 

jauno mācību gadu!

2010. gada 1. septembrī
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Septembris Latvijā asociējas ne tikai ar 
skolas gaitu uzsākšanu, pirmajām salnām un 
krāsainajām lapām, ražas novākšanas talkām, 
bet arī ar dzeju. Iespējams, esam pilnīgi unikā-
la valsts – valsts, kurā viena divpadsmitā daļa 
no gada ir piesātināta ar dzejas lasījumiem. Tie  
notiek teju katrā lielākā vai mazākā apdzīvotā 
vietā. Jau augusta otrajā pusē nakts debesis 
kļūst tumšākas un pildās ar spožām zvaig-
znēm. Zvaigžņu lietus liek gandrīz ikvienam  
pacelt skatienu uz augšu un atcerēties kādu 
dzejas rindu vai vismaz tautasdziesmu:

„Dieviņ, tavu gudrībiņu –
Cik augšā, tik zemē;
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Tik zemē akmentiņu…”   vai kartupelīšu 

svaigi atartā vadziņā… Tuvā rudens elpa ap-
garo mūsu ikdienas darbus, piešķirot tiem citu 
vērtību un starojumu – gluži kā rasas pērlītes 
zirnekļu tīkliem pelēkā zālē. 

Taču – Dzejas dienu sākums, Raiņa – 
Jāņa Pliekšāna dzimšanas vieta atrodas tieši 
mūsu novadā – Tadenavā. Šai saulainajai sali-
ņai tumšu egļu mežu vidū braucam garām pa 
ceļam no Rubeņiem uz Dunavu. Muzeja māja 
Tadenavā ir līdzīga daudzām mūsu sētām – 
Sēlijai tipiska koka ēka ar maziem lodziņiem, 
kas dod neparasti daudz gaismas, nosūno-
jušu jumtu un lielu ozolu pagalmā. Mājā uz 
logiem krāšņi zied ģerānijas un lēni līgojas 
šūpulītis ar baltu pārklāju – tāds, kādi tie bija 
19. gadsimta  vidū, kad pasaulē nāca Jānis 
Pliekšāns. Vēl citi ceļa braucēji var vērot balto 
Červonkas baznīcas siluetu, ne vienmēr zinot, 
ka šajā baznīcā ir kristīts Latvijas lielākais lite-
rāts. Varam iet vēl tuvāk – ne viens vien mūsu 
novadnieks, tai skaitā – deputāte un zemniece 

Dzidra Jakovicka,  kristības svētību saņēmis tai 
pašā kristāmtraukā. Arī Červonkas baznīcas 
kristāmtrauks apskatāms Tadenavas muzejā. 

Kāda ir Tadenava šodien? Un kāda tā  bija 
kādreiz? Par to drēgnā augusta pēcpusdienā 
domājam kopā ar Tadenavas dvēselīti – Raiņa 

muzeja un bibliotēkas vadītāju Ainu Timofeje-
vu. Šobrīd Tadenavā dzīvo tikai ap 35 cilvēki. 
Satiksmes autobuss nekursē nu jau vairākus 
gadus. Arī skolas autobuss – ne, jo nav vairs 
skolas vecuma bērnu. Mobilajiem tālruņiem 
šeit nav zonas. Toties ir veselas divas kultūras 
saliņas – Raiņa muzejs un bibliotēka, kur pieej-
ams internets; darbojas arī veikaliņš.  Skatiens, 
pat ļoti apgarots un optimistisks, šīs vietas ta-
gadnē un nākotnē tomēr veras ar bažām. Kāda 
tā  bija citos laikos? Vai vienmēr apdzīvota un 
plaukstoša? Izrādās – ne.

1863. gadā  Tadenavā grāfs  Kazimirs – 
Plāters izliek no 7 mājām vecos saimniekus, 
kuri nespēj nomaksāt nomas maksas. Dau-
dzas ģimenes paliek zem klajas debess. No 
Červonkas kroga ierodas Krists  Pliekšāns ar 
ģimeni, ņem nomā tukšās mājas un, dzīvojot 
vienā no tām –  „Vārslavānos”, sāk celt jaunu 
pusmuižas dzīvojamo māju, tagadējā muze-
ja māju. 1865. gadā Vārslavānos piedzimst 
puisēns, kuru nosauc par Jāni (Žaniņu). Tiek 
pabeigta jaunā pusmuižas māja Tadenava, uz 
kuru pārceļas Pliekšānu ģimene. Tadenavā 

mazais Žaniņš pavada 3,5 gadus. Te pagāja 
bērnības pirmie gadi, sperti pirmie nedrošie 
soļi, izrunāts pirmais vārds un atmiņā palikusi 
Tadenavas saule.

Vēlāk, pēc Pliekšānu aiziešanas,  pusmui-
žu sadala 13 jaunsaimniecībās, centru dabū 4 
saimnieki  – Zviedrāns, Lazdāns, Ušpelis, bet 
Latvijas armijas Lāčplēša ordeņa kavalieris Jā-
nis Skudra – tagadējo muzeja ēku.

1949. gadā Tadenavas teritorijā nodibina 
Raiņa vārdā nosaukto kolhozu. Vēlāk Tade-
nava kļuva MRS. Cilvēku darbs bija saistīts ar 
mežu. Bija uzceltas siltumnīcas, kurās audzēja 
eglīšu stādus.

Vēl Tadenavā bija Daugavpils Ķīmiskās 
šķiedras rūpnīcas palīgsaimniecība, kura bija 
uzcēlusi 5 Līvānu tipa mājas saviem strādnie-
kiem, tika celta liela ferma. Vēlāk, pēc palīg-
saimniecības likvidēšanas, visu nojauca, mājas 
demontēja un aizveda.

Muzeja mājā  atradās pasta nodaļa un 
bibliotēka. Tadenavā bija aktīva kultūras dzīve – 
klubā darbojās dramatiskais kolektīvs, sieviešu 
vokālais ansamblis. 

 No 1965. gada muzejs kļūst par Raiņa Li-
teratūras Mākslas Vēstures muzeja filiāli. Tagad 
tas ir  Raiņa memoriālais muzejs Tadenava.

 1996. gadā muzejā tika uzsākta arhitekto-
niskā zondēšana, noplēsts riģipša apšuvums, 
likvidēta iebūvētā starpsiena, nojauktas krās-
nis. Vēlāk, 1999. gadā, atsegtas vecās baļķu 
sienas un griesti. 

Šogad pelnītā atpūtā devusies muzeja 
ilggadējā vadītāja Māra Valtere, un darbu pār-
ņēmusi Aina Timofejeva. Viņai uzsākot strādāt, 
muzejā notikušas daudzas pārmaiņas – tā tel-
pas ir kļuvušas apdzīvotākas, skatāmākas. Ie-
kārtota vēsturisko darbarīku ekspozīcija, mazā 
Žaniņa un mātes istaba, tēva darbistaba, sie-
nas rotā fotogrāfijas, logus – balti aizkariņi un 
krāšņas ģerānijas. 

„Cilvēkiem jau vajag arī uz kaut ko paska-
tīties, nevaram iztikt tikai ar stāstiem un auru,” 
saka Aina. Apmeklētāju skaitu šovasar lēšam 
tuvu trim simtiem. 

Piektdien,  10. septembrī,  Tadenavā ska-
nēs arī dzeja. Viesosies Jelgavas novada jaunie 
literāti Rasmas Urtānes vadībā, muzicēs Rube-
nes pagasta folkloras kopa „Kāre”  un Dunavas 
pagasta vokālais ansamblis „Variācija”. 

Rubenes pamatskolas skolēni lasīs Raiņa 
dzeju. 

Saruna noslēdzas rēnā, rudenīgā noska-
ņā. „Tikai neraksti par mani,” – tā Aina Timo-
fejeva, „ Par muzeju raksti, par Tadenavu, par 
Raini.”  Jā, ja par Tadenavu, tad, šodien, manu-
prāt, tai ir piemērots Raiņa aforisms:

„Laimīgs ir tas, kas dzīves troksnī sadzird 
savu sirdsbalsi”. Šeit ir vieta, kur to iespējams 
sadzirdēt – bez trokšņiem, bez nervoziem te-
lefona zvaniem, bez bieži vien bezmērķīgas 
rosīšanās, kas nenes nedz ražu, nedz prieku. 
Tadenava šodien ir klusuma un apceres perio-
dā. Vai būs jauns saimnieciskais uzplaukums?  
Iespējams. Un tik pat iespējams – tas nenotiks 
mūsu dzīves laikā. 

„Nebūt kā zirņa bērniem, kas vasaras sil-
tumā turas kopā, bet rudens aukstumā paliek 
katrs par sevi un kaili…” – tā Rainis par siltiem 
un aukstiem laikiem. Daba šogad siltumu vairs 
nesola, to varam radīt tikai mēs paši…

Ieva Jātniece 

Raiņa šūpulis – Tadenava

Raiņa šūpulis.

Kristāmtrauks.
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Pagājis labs laiciņš kopš vēsturiskās 
novadu reformas, un es,  Jēkabpils novada 
domes deputāts Gints Audzītis, vēlos izteikt 
savas pārdomas par dažiem jautājumiem, 
kuri radušies veicot  pienākumus pašvaldī-
bas darbā. 

Kā jau mēs visi zinām,  mūsu novada po-
litisko un saimniecisko dzīvi vada  ievēlēti 15 
deputāti un visai iespaidīgs administrācijas 
darbinieku skaits. Deputāta darbs katrā ziņā 
ir svarīgs lai attaisnotu savu vēlētāju uzticību, 
jo mēs savās priekšvēlēšanu programmās ar 
solījumiem neskopojāmies. Lūk daži no par-
tiju solījumiem:

Godīgums, profesionalitāte un atklātība.
Mūsu mērķis ir katrā pašvaldībā nodro-

šināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem – iedzīvotājiem, darbiniekiem, 
uzņēmējiem.

Netiks pieņemti tādi lēmumi novada 
attīstības jautājumos, kas nav apspriesti ar 
sabiedrību, nav ekonomiski pamatoti un bez 
ilglaicīgas perspektīvas.

Veidosim aktīvu dialogu starp pašvaldī-
bu, novada iedzīvotājiem, nevalstiskajām or-
ganizācijām un uzņēmējiem. 

Lai ieviestu šos solījumus reālajā dzīvē 
un veiksmīgi realizētu pašvaldībai deleģēto 
funkciju izpildi, ne mazāk svarīga loma ir kva-
lificētas speciālistu komandas, novada admi-
nistrācijas darbam. Liekas, visi priekšnotei-
kumi radīti, lai visi kopīgi sasniegtu vienotu 
mērķi – spēcīgu, darboties spējīgu Jēkabpils 
novadu.

Komitejas pieņem lēmumu projektus, 
dome lemj, administrācija lēmumus ievieš 
dzīvē... Kur nu vēl ideālāk?

Pavadot vairāk kā gadu Jēkabpils nova-
da domes deputāta statusā, rodas iespaids, 
ka šis modelis darbojas visai veiksmīgi un ar 
labiem rezultātiem. Pieņemta virkne lēmumu, 
kas nodrošina pašvaldības darba nepār-
trauktību pārejas periodā, veiksmīgi sastādīts 
budžets, apstiprināti iestāžu nolikumi, apstip-
rinātas amata vienības. Un tomēr... Vai mēs 
varam droši apgalvot, ka esam spējuši pie-
ņemt tos pareizākos lēmumus, izvērtēt pēc 
būtības visus par un pret? Bieži vien mūsu 
pašvaldības darbā mēdz būt gadījumi, kad 
lēmumprojekti tiek virzīti steidzamā kārtā, un 
to apspriešanai ir ļoti maz laika. Netiek ievē-
roti pašu pieņemtie noteikumi: 

„Komitejas darba kārtību nosūta uz 
pagastu pārvaldēm un uz domes deputā-
ta norādīto elektronisko adresi ne vēlāk 
kā vienu dienu pirms komitejas kārtējās 
sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 
ārkārtas sēdes.” (Pašvaldības nolikuma 34. 
punkts.)

Konkrēts piemērs ir Izglītības un kultū-
ras pārvaldes nolikuma apstiprināšana. In-
teresenti var iepazīties ar sēžu protokoliem 
Jēkabpils novada mājas lapā www.jekabpils-
novads.lv

 Neizprotama ir, Amatniecības centra 

Cienījamie Jēkabpils novada 
iedzīvotāji un  domes deputāti! 

„Rūme” izveidošana par Zasas pagasta pār-
valdes kultūras nama struktūrvienību, lēmuma 
pieņemšanas gaita.  Pirmkārt,  lēmumprojekts 
par struktūrvienības izveidošanu netika virzīts 
uz Sociālo, izglītības un kultūras komiteju, 
kuras kompetencē ir kultūras un tūrisma  jau-
tājumu izskatīšana. Arī lēmumu pieņemšanas 
secība liekas neloģiska. Vispirms tiek izvei-
dota struktūrvienība, tad Amatniecības centra 
„Rūme” koordinatora amata vieta, un tikai tad 
tiek apspriests nolikums, kurš nosaka kādas 
būs struktūrvienības funkcijas. Amatniecības 
centrs noteikti ir viens no veiksmīgākajiem 
projektiem Jēkabpils novadā, bet vai mūsu 
amatpersonām nebūtu pienākums vispirms 
uzklausīt visu iesaistīto speciālistu viedokļus 
un ieteikumus? Vai šāda represīva attieksme 
no augšas nebremzēs turpmāko iestādes 
darbību?

Aktuāls, kā lielākajā daļā pašvaldību, 
valstī, mūsu Jēkabpils novadā,  ir jautājums 
par lēmējvaras nodalīšanu no izpildvaras. 
Manuprāt nepieņemama ir situācija, ka noda-
ļas vadītājs virza lēmumprojektus un pēc tam 
pats par tiem balso. Tāpat regulāri nākas sa-
skarties ar  izpildvaras pārstāvju  iejaukšanos 
lēmumu pieņemšanas procesā.

Droši varu apgalvot, ka jautājums par 
Jēkabpils novada administrācijas izvietošanu 
ārpus novada robežām joprojām ir aktuāls un 
nākotnē pārskatāms. Nav normāli, ka mēs, 
novada deputāti un vadītāji, atrodamies tik 
tālu no saviem vēlētājiem.   

Kāds varbūt var apstrīdēt manus novēro-
jumus, tomēr šādas kļūdas, nevērīga pieeja 
lēmumprojektu izskatīšanā,  bieži izraisa pār-
pratumus un noved  pie konfliktsituācijām. 

Pārskatot domes sēžu protokolus, droši 
vien varētu atrast vēl daudz dažādu nepilnību. 

Rodas jautājums,  kuru mēs katrs varē-
tu uzdot sev: Cik daudz un cik rūpīgi esam 
iedziļinājušies lemjamo jautājumu būtībā, lai 
tie dotu vēlamo rezultātu novada interesēs, 
un kādi  apstākļi ir ietekmējuši mūsu balsoju-
mu? Vai tā ir savtība, vai kādas amatpersonas 
spiediens, bailes, vai vienkārši: „Ne mans pa-
gasts, ne mana druva”.

Izrādās, viss nemaz tik ideāli nav, kā iz-
skatās, bet nekļūdās jau tikai tie, kas neko ne-
dara. Noslēgumā gribētu novēlēt Jēkabpils 
novada deputātiem rūpīgāk iedziļināties lem-
jamajos jautājumos un, ja tas nepieciešams, 
pārskatīt arī jau izlemtos. Kļūdas ir iespējams 
labot. Lai mūsu darbība neaprobežotos tikai 
ar rokas pacelšanu domes sēdēs, aicinu katru 
deputātu vēlreiz atbildēt uz jautājumu: Kāda 
bija mana motivācija piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās? Arī neaizmirst par solījumiem. Ci-
tādi var iznākt kā tajā fabulā, kur katrs velk uz 
savu pusi, bet vezums stāv uz vietas.

 Vai tāds ir mūsu kopējais mērķis?

Gints Audzītis, 
 Jēkabpils novada domes deputāts 

no Zasas

Jēkabpils novada 
pašvaldības 
pārstāvji piedalās 
sanāksmē Spānijā

Pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 
2010-1-LV1-GRU06-00905 1 par projekta 
īstenošanu starp Valsts Izglītības attīstības 
aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību, 
ir uzsākta projekta „A community approach 
to Engaging Disadvantaged Adults through 
Tourism” (Kopienas pieeja pieaugušo nodar-
bināšanā laukos caur tūrismu) ar saīsinātu 
nosaukumu ComTour ieviešana. Turpmāk 
publicitātes materiālos tiks lietots saīsinātais 
nosaukums un numurs. 

Pašvaldības mājas lapā un iepriekšējā 
mēneša pašvaldības izdevumā ikvienam 
pašvaldības iedzīvotājam un darbiniekam 
ir pieejama informācija par šo Mūžizglītības 
programmas Grundtvig apakšprogrammas 
starptautisku mācību partnerību projektu. 
Tā mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes, 
atbalstīt viņu iniciatīvas, veicināt uzņēmēj-
darbību lauku apvidos. Projekta ietvaros tiks 
organizēti apmācību semināri pašvaldības 
teritorijā, popularizēti labas prakses piemē-
ri, apgūta vietēja mēroga un starptautiska 
pieredze. Partneri ir institūcijas no Skotijas, 
Somijas, Turcijas, Spānijas un Jēkabpils no-
vada pašvaldība, kas ir projekta vadošais 
partneris no Latvijas. Īstenošanas ilgums 2 
gadi. Kopējais ES finansējums 15 000 Eiro, 
kas sastāda 100% no projekta budžeta. Paš-
valdības kontā ir ieskaitīts finansējums 80% 
apjomā. 

Līdz šim projekta ietvaros ir izveidotas 
uzraudzības un vadības grupas, nodroši-
nāta nepieciešamā dokumentācija, uzsākta 
starptautiskās aktivitātes ieviešana. Pirmā 
starptautiskā projekta sanāksme notiks Pa-
lencijas pilsētā Spānijā laikā no 2010. gada 
7. līdz 11. septembrim. Uzņemošā partnera 
institūcijas koordinators O. Lopez ir nodro-
šinājis katram partnerim sanāksmes darba 
kārtību. No mūsu pašvaldības sanāksmē 
piedalās seši dalībnieki – G. Dimitrijeva, A. 
Vanags, I. Blumberga, A. Boluža, B. Vaivo-
de, M. Urbāns. Katram dalībniekam ir kon-
krēts mājas darbs, jo katras valsts partneri 
gatavo prezentācijas par tūristu iecienītām 
vietām savā teritorijā, apkārtnē, par savu 
institūciju, tās darbību. Sanāksmes darba 
valoda ir angļu, tas nozīmē, ka dalībnieki 
prezentācijas gatavo šajā valodā. Jēkabpils 
novada pašvaldība var lepoties, ka veicinās 
atpazīstamību ne tikai mūsu pašvaldības, 
bet arī Latvijas mērogā. 

G. Dimitrijeva, 
projekta koordinatore



2010. gada 10. septembris4

turpinājums 5. lpp.

Aktīvu darbību uzsāk jaunais Amat-
niecības centrs Zasā. Tomēr – par šo sā-
kumu ir izskanējuši arī atšķirīgi viedokļi. 
Vai viss noticis pareizi un bez kļūmēm? 
Vai tas būtiski ietekmēs centra darbību? 
Lai noskaidrotu, kādēļ radušās diskusijas, 
šajā „Ļaudis un darbi” numurā publicējam 
divus plašākus rakstus par Amatniecības 
centra izveidošanas vēsturi, šodienu un 
nākotnes iecerēm. 

Tāpat – ar šo informāciju vēlamies gan 
Zasas, gan citu novada pagastu iedzīvotā-
jus mudināt aktīvi iesaistīties centra dar-
bībā, izmantot tā radītās iespējas, kā arī – 
atklāti izteikt savus ierosinājumus, jo tikai 
sarunās un dažādu viedokļu saskaņošanā  
dzimst veiksmīgākie risinājumi. 

No 13. līdz 28. septembrim Zasā, amat-
niecības centrā „Rūme” jau būs apskatāmas 
divas projekta „Amatniecības pārrobežu sa-
darbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobe-
žas pievilcības veicinātājs” ietvaros izveido-
tas starptautiskas izstādes: „Koktēlnieku un 
skulptoru plenērs Rokiškos” un „Vidusbaltijas 
karamāksla no XVI – XVIII gadsimtam”. Izstā-
des sagatavojuši  projekta partneri – Rokišku 
pilsētas muzejs un Biržai pils muzejs. Izstā-
des ir ceļojošas, tās bija un būs apskatāmas 
visu 15 projekta partneru mājvietās Latvijā un 
Lietuvā. Uz Zasu izstādes atbrauks no jaunā 
Vīpes amatniecības centra un tālāk ceļos uz 
Rokišku muzeju.

Pārrobežu sadarbības projekts „Amat-
niecības pārrobežu 
sadarbības tīls kā 
Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievil-
cības veicinātājs” 
aizsākās 2008. gada 
vasarā. Zasā ieradās 
Zemgales Plānoša-
nas Reģiona attīstī-
bas plānošanas no-
daļas speciālisti, lai 
runātu par iespējām, 
kā caur amatniecību 
un tūrismu attīstīt Latvijas un Lietuvas piero-
bežu. ZPR pārstāvji bija izteikuši vēlēšanos 
tikties ar biedrību „Sēļu pūrs”, jo šai organi-
zācijai jau bija pieredze kopējos mākslas un 
amatniecības projektos ar Lietuvu, kā arī bija 
sagatavota vīzija un prezentācija par iespē-
jamā amatniecības centra Zasā struktūru un 
mērķiem. 

Tikšanās noslēdzās ar vienošanos starp 
Zasas pagasta padomi, biedrību „Sēļu pūrs” 
un ZPR attīstības plānošanas nodaļu par 
partnerību projekta “Amatniecības pārrobežu 
sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas piero-
bežas pievilcības veicinātājs” iesniegšanu un 
realizēšanāu.

Projekts tika veiksmīgi iesniegts „Latvi-
jas – Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2007 – 2013” Apvienotajā Tehniskajā 
Sekretariātā un apstiprināts īstenošanai.

Slēdzot līgumu ar programmas ATS, 
Zasas kā projekta partnera projekta budžets 
tika apstiprināts 177 185,00 eiro apmērā, no 
kuriem 85% – Eiropas struktūrfondu līdzfi-

Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

nansējums, 5% – Latvijas Valsts 
līdzfinansējums un 10% – Zasas 
pagasta padomes līdzfinansējums. 
Projekta īstenošanas partnerības 
deklarāciju parakstīja 15 pašval-
dības no Latvijas un Lietuvas, tai 
skaitā arī Zasas pagasta padome 
(pēc teritoriālās reformas līgum-
saistības pārņēma Jēkabpils nova-
da pašvaldība).

Projekta partneri ir savstarpēji ļoti cieši 
idejiski saistīti un finansiāli atbildīgi par pro-
jekta aktivitāšu ieviešanu, projekta tiesiskuma 
ievērošanu un mērķu izpildi, un ilgtspēju ne 
tikai projekta realizācijas laikā, bet arī 5 gadus 
pēc projekta īstenošanas beigām.

Projekta aktivitātes sadalāmas divos lie-
los blokos: katra atsevišķa projekta partnera 
aktivitātes un kopīgi īstenojamās aktivitātes, 
kuras ievieš vadošais projekta partneris – 
Zemgales Plānošanas Reģions. Zasas pro-
jekta partneris realizēja amatniecības centra 
būvniecību un starpautisku koktēlniecības 
meistardarbnīcu Zasā. Pēc pēdējo projekta 
izmaiņu apstiprināšanas, apgūstot projekta 
laikā ietaupītos finanšu līdzekļus, tiks iegā-
dāts arī amatniecības centra aprīkojums – 1 

darbagalds kokapstrā-
dei, apgaismes ķerme-
ņi telpām un melnās 
keramikas apdedzi-
nāšanas krāsns. No 
kopējām projekta akti-
vitātēm Zasas projekta 
partneris ir piedalījies 
un piedalīsies visās 
apmācībās, sapulcēs 
un stratēģijas plānoša-
nas pasākumos, kurus 
paredz projekta īsteno-

šanas gaita.
Jēkabpils novads šā projekta laikā ir 

plaši reklamēts starptautiskās tūrisma izstā-
dēs/gadatirgos „Balttour” Rīgā un „Vivattur” 
Viļņā. Turpināsim reklamēt savu novadu arī 
nākamgad tāpat kā šogad – ar savu amatnie-
ku piedalīšanos, ar amatu demonstrējumiem 
tūrisma izstāžu laikā.

Mūsu amatnieki ir piedalījušies starptau-
tiskos amatnieku festivālos Rokiškos, Baus-
kā, Tērvetē, Zasā un piedalīsies arī Dobelē, 
aušanas meistarklasēs.

Projekts Latvijas – Lietuvas pierobežai 
jau ir devis: Vidusbaltijas amatniecības karti 
ar 106 objektiem, kas saistīti ar amatniecību, 
pamatīgu katalogu „Zināmākie tradicionālo 
amatu meistari Šauļu un Zemgales pierobe-
žas reģionā”, bukletu „Veiksmes stāsti”, ir uz-
ņemta un demonstrēta televīzijā dokumentālā 
filma „Vidusbaltijas amati” un izveidotas 2 ce-
ļojošas izstādes, kuras no 13. septembra būs 
apskatāmas arī Zasā. Vēl ir plānots un tiek ga-
tavots katalogs par tradicionālajiem amatiem 

Latvijā un Lietuvā, buklets par projekta laikā 
izveidotajiem amatniecības centriem un digi-
tālais koka apstrādes amatu muzejs.

Amatniekiem dota iespēja apgūt bez 
maksas biznesa pamatus un citas saimniecis-
kajai darbībai nepieciešamas zinības projekta 
ietvaros rīkotajos kursos Jelgavā un Viesītē 
no 23. līdz 26. augustam. No 6. līdz 10. sep-
tembrim amatnieki un amatniecības centru 
koordinatori dosies darba braucienā pa Lat-
vijas un Lietuvas amatniecības centriem, lai 
mācītos pieredzi un iepazītos ar jaunizveido-
tajiem amatniecības centriem klātienē.

Projekta laikā no jauna uzbūvēti, rekons-
truēti vai kā savādāk izveidoti 10 amatniecī-
bas centri gan Lietuvā, gan Latvijā. Īpaši tiks 
apmācīti jauno centru koordinatori, lai projek-
ta rezultāti sasniegtu iecerēto mērķi.

Amatniecības centri, tai skaitā arī AC 
„Rūme”, pildīs šādas funkcijas: projekta laikā 
un 5 gadus pēc realizācijas beigām nodro-
šinās amatniekus ar brīvi pieejamām telpām 
un aprīkojumu, kas iegādāts par projekta 
līdzekļiem, uzņems tūristus un popularizēs 
„Vidusbaltijas amatniecības kartē” iekļautos 
objektus, konsultēs amatniekus saimniecis-
kās darbības uzsākšanā, palīdzēs meklēt iz-
stāžu un tirgus iespējas, savstarpēju kontaktu 
dibināšanu, uzturēs projekta laikā izveidotā 
amatniecības tīkla funkcionēšanu un veicinās 
starptautiskas amatniecības asociācijas izvei-
došanu.

Tā kā projekta „Amatniecības pārro-
bežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veicinātājs” budžets 
nav bezgalīgs, jaunais amatniecības centrs, 
projektam noslēdzoties, būs aprīkots tikai 
ar kokapstrādes universālo darbagaldu un 
melnās keramikas apdedzināšanas cepli. 
Lai cilvēkiem būtu pieejams plašāks ama-
tu piedāvājums un centrs varētu veiksmīgi 
pildīt savas funkcijas, biedrība „Sēļu pūrs” 
nodrošinās amatniecības centru ar dator-
tehniku, ofisa mēbelēm, keramikas mufeli, 
keramikas virpām, aušanas stellēm, šujmašī-
nu, sīko kokapstrādes inventāru, skrūvbeņķi. 
Amatniecības centrā tiks eksponēti līdz šim 
sadarbībā ar Lietuvas amatniekiem tapušie 
mākslas darbi. Līdz ar to biedrība “Sēļu pūrs” 
nodrošinās daudzu amatu pieejamību un 
amatu demonstrējumus, piedalīšanos darba 
procesā, meistarklases, nometnes, ģimeņu 



2010. gada 10. septembris 5

turpinājums no 4. lpp.

turpinājums no 1. lpp.

un gadskārtu svētkus. 
Kultūras pasākumus, kas saistīti ar 

amatniecību un gadskārtu ritiem, amatniecī-
bas centrs organizēs kopā ar Zasas kultūras 
namu, Zasas vidusskolu, Jēkabpils mākslas 
skolu un biedrību „Sēļu pūrs”, bagātinot kul-
tūras un izglītības pasākumu klāstu Jēkabpils 
novadā.

Liels prieks par to, ka Jēkabpils novada 
pašvaldība un Zasas pagasta pārvalde meklē 

un atrod līdzekļus apkārtnes labiekārtošanai 
un komunikāciju ierīkošanai, piesaistot citu 
struktūrfondu līdzekļus un pašvaldības bu-
džetu.

Pateicoties precīzam projekta darba 
grupas un Zasas pagasta pārvaldes darbam, 
esam jau saņēmuši no ES struktūrfondiem 
pirmā projekta perioda ES fondu līdzfinansē-
juma daļas atmaksu un novērtēti ar pozitīvu 
projekta auditējumu.

Amatniecības centram “Rūme” būs sava 
simbolika un mājas lapa, kurā ikviens amat-

nieks varēs izvietot savu reklāmu, darbu ka-
talogu, meklēt kontaktus un atrast informā-
ciju par amatniekus interesējošu pasākumu 
gada plānu Latvijā un Lietuvā. 

Amatniecības centrā „Rūme” īpaši gaidī-
ti ir cilvēki ar konkrētām idejām un sadarbī-
bas ierosinājumiem. Gaidām ciemos!

Anda Svarāne, 
Projekta vadītāja

anda.svarane@gmail.com

pārstāvniecības nodrošināšanai informatīvi 
izglītojošajos pasākumos, pedagogu piere-
dzes apmaiņas veicināšanai un labās prakses 
piemēru popularizēšanai, iespēju robežās 
atbalstīt valsts nozīmes pasākumu organizē-
šanu novada, reģiona, pilsētas, valsts līmenī. 
Izvērtējot interešu izglītības programmu pie-
prasījumu, kā prioritātes tiks atbalstīti dejas, 
kori, ansambļi, mazpulki, jaunsargi, sports.

Skolas misija šajā dinamiskajā laika 
periodā ir veicināt skolēnu un pedagogu 
radošumu un ieviest dzīvē sabiedrības un 
skolēnu vajadzībām atbilstošas inovācijas 

mācību procesa organizācijā un optimālā 
mācību darba formu izvēlē. Lai skolas varē-
tu strādāt radoši, nepieciešams pilnvērtīgi, 
juridiski korekti izmantot to skolas un peda-
gogu patstāvību, kuru paredz Latvijā spēkā 
esošie normatīvie akti. Ņemt vērā, ka mācību 
programmu paraugi nav normatīvi, skolām 
ir tiesības patstāvīgi izstrādāt savas mācību 
priekšmetu standartiem atbilstošas mācību 
priekšmetu programmas. Vispārējās izglītī-
bas likums neierobežo pedagogu radošo un  
inovatīvo pieeju mācību procesa īstenošanā.

Turpināsies ESF projekti „Atbalsts vis-
pārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” un „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Tiks uzsākts jauns ESF projekts „Vispā-
rējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, kur 
39 izglītības programmās plānots apmācīt 
15 975 pedagogus. Tiks piedāvāta iespēja 
iesaistīties arī virknē citu projektu.

Aktualitātes un materiālus  no novadu 
un republikas pilsētu izglītības pārvalžu un 
izglītības speciālistu semināra 2010. gada 

12. augustā apkopoja Izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja 

Elga Ūbele

17. augusta vakarā pēc pl. 18.00  spēcī-
ga viesuļvētra ar pērkona negaisu nodarījusi 
nopietnus postījumu Jēkabpils novada Za-
sas pagastā. Visvairāk skarti Zasas pagasta 
ciemati Liepas un Akmeņāres, kur izgāzti lieli 
koki un bojāti privātmāju jumtu segumi, cie-
tušas arī saimniecības ēkas. Lieli koki izgāzti 
Meža muzeja teritorijā Liepu ciematā. Šķiet, 
apbrīnojamā kārtā ir saudzēta pati Meža mu-
zeja ēka, krītošie koki pat noskrāpējuši logu 
stiklus, taču pati ēka – neskarta. Iespējams, 
saglabāt šo vēsturisko celtni palīdzējušas 
Meža muzeja saimnieces Benitas Kalniņas 
labās domas. 

 Pagastā tika bojātas elektropārvades, tai 
skaitā – augstsprieguma līnijas. Liepu un Ak-
meņāru iedzīvotājiem 100%  bija  pārtraukta 
elektroenerģijas padeve uz vairākām dienām, 
traucējumi bija arī  lielākajai daļai Zasas pa-
gasta iedzīvotāju, zemnieku saimniecības šī 
iemesla dēļ nevarēja pilnvērtīgi strādāt. 

Faktiski pilnībā  izpostīta tika Zasas kap-
sēta, kur ar saknēm izrauti ap 50% simtgadī-
gu koku, sabojāta arī kapsētas infrastruktūra 
– žogs un vārti. 

Lai novērstu nodarītos pos-
tījumus, visu iespējamo ir veikusi 
gan Zasas pagasta pārvalde, gan 
iedzīvotāji. Postījumu apmērs ir 
aprēķināts, un novada pašvaldība 
no līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem ir izdalījusi Ls 4455,80 kas 
sastāda 30% no kopējās summas. 
Šī daļa ir jānodrošina pašvaldībai, 
lai atlikušos 70% varētu saņemt no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Novada pašvaldība izsaka īpa-
šu pateicību tiem vairāk nekā 50  
Zasas pagasta iedzīvotājiem, kuri 
21. augustā bija ieradušies attīrīt no 
kritušajiem kokiem  Zasas kapsētu. 

SFL finansēts projekts
„Dunavas pamatskolas pārveide 
par daudzfunkcionālu izglītības, 
kultūras un sociālā atbalsta centru”

PIEKTDIEN,  10. septembrī plkst.14.00
    Dunavas  pagasta  padome  aicina  

ikvienu interesentu  apmeklēt

Dzejas dienas
Tadenavā

Piedalās:
Jelgabas novada jaunie leterāti
Vadītāja – RASMA  URTĀNE
Dunasvas pamatskolas skolēni
Rubenes pagasta folkloras kopa „Kāre”
Vadītāja  –  INĀRA  RUDEVICA

Dunavas pagasta vokālais ansamblis  
„Variācija”
Vadītāja  –  LAINE  ZEILE

Tējas pauze ar cepumu degustāciju.

Dunavas  pamatskolā  apskatāma  izstāde  
„Rudens  –  dzeja  –  ziedi”
no  8.  līdz  10. septembrim.

Augusta viesuļvētra Zasas  pagastā

Atgādinām – no šā gada 1. jūlija 
izmaiņas ātrās palīdzības 

izsaukuma numuros!
Šobrīd neatliekamo medicīnisko 

palīdzību bez maksas var izsaukt, zvan-
ot uz šādiem numuriem: 113, 112.

No fiksētajiem tālruņiem var zvanīt arī uz 
numuru 03

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
brigādes vairs nevar izsaukt, zvanot uz 
iepriekš lietotajiem astoņzīmju telefona 

numuriem.
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nodarbības visiem interesentiem. Biedrības 
ilgtermiņa mērķos ietilpst Sēlijas amatu meis-
taru apvienošana vienā biedrībā, kas sekmētu 
profesionālas amatniecības attīstību laukos 
un dotu iespēju vietējiem amatniekiem savus 
darbus prezentēt Latvijā un ārzemēs.

Vietējiem iedzīvotājiem radīsies iespēja 
apgūt jaunas prasmes un iemaņas, apgūstot 
keramiķa amatu. Tiem, kas jau līdz šim pie-
dalījušies biedrības rīkotajos pasākumos, ra-
došajās darbnīcās un meistardarbnīcās, būs 
iespējams padziļināt jau esošās zināšanas un 
praktiskās iemaņas. Biedrībai būs iespēja rī-
kot vairāk sabiedrisku un kultūras pasākumu( 
ģimeņu svētki, plenēri, nometnes, izstādes, 
gadatirgi, radošās un meistardarbnīcas), ie-
kļaujot tajos keramikas nodarbības, tādējādi 
palielinot vietējo iedzīvotāju skaitu, kas varēs 
tajos piedalīties aktīvu dalībnieku, ne tikai ska-
tītāju statusā. 

Projekts „Keramikas mufeļa iegāde” ļaus 
vietējiem iedzīvotājiem dažādot mūžizglītības 
un interešu izglītības piedāvājumu uz vietas, 
sava pagasta teritorijā. 

Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk jauna ESF projekta īstenošanu

Salaveča veltes izdalītas…

2010. gada 31. augustā Sabiedrības 
Integrācijas fonds un Jēkabpils novada paš-
valdība parakstīja vienošanos par projekta 
„Inovatīvu pasākumu īstenošana publisko 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” īsteno-
šanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt publis-
ko pakalpojumu kvalitāti Jēkabpils novada 
pašvaldībā, nodrošināt pakalpojumu pie-
ejamības uzlabošanos, veicināt iedzīvotāju 
līdzdalības iespējas plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesā. Projekta tiešā mērķa 
grupa ir 28 pašvaldības un tās iestāžu dar-
binieki, netiešā mērķa grupa ir visi pašval-
dības iedzīvotāji. Projekta īstenošanas laiks 

Biedrība „Sēļu pūrs” līdz šim ir organizē-
jusi starptautiskus plenērus, radošās darbnī-
cas bērniem un meistardarbnīcas pieauguša-
jiem. Divu gadu laikā ir notikuši 8 pasākumi, 
kuru laikā to dalībniekiem tika dota iespēja 
bez maksas apgūt keramikas pamatus. Iegā-
dājoties keramikas krāsni/mufeli, kas atbilst 
biedrības vajadzībām, biedrība ir ieguvusi 
pamatlīdzekli, kas nodrošinās iespēju jebku-
rā laikā piekļūt keramikas apdedzināšanas 
procesam. Tas nozīmē, ka biedrība turpmāk 
varēs organizēt atvērto keramikas darbnīcu, 
uzsākt interešu grupas – keramikas studijas 
izveidi un turpināt iesākto un jau par tradīci-
jām kļuvušo pasākumu īstenošanu. Kerami-
kas krāsns, kas jebkurā laikā būs biedrībai 
pieejama un būs pietiekami energoefektīva, 
ļaus ievērojami palielināt to cilvēku skaitu, kas 
var piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos. 
Atvērtās keramikas darbnīcas un keramikas 
studijas izveide nodrošinās amata apguvi labā 
vai jau profesionālā līmenī.

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kārtā, 
bez atalgojuma. Projektu īsteno biedrības 
biedri. Nepieciešamais projekta līdzfinansē-

Biedrība „Sēļu pūrs” realizē projektu „Keramikas 
mufeļa iegāde”

jums tiek nodrošināts no privātiem un biedrī-
bas līdzekļiem. Projekta ietvaros notiek kera-
mikas apdedzināšanas krāsns/mufeļa iegāde 
un uzstādīšana. Izvēloties no trim piedāvā-
jumiem, ir dota priekšroka mufeļa modelim, 
kas vislabāk atbilst biedrības vajadzībām, ir 
optimāli nokomplektēts, ar ražotāja garanti-
jām un piegādātāja uzstādīšanu un lietošanas 
apmācību.

Projekts „Keramikas mufeļa iegāde” ir 
biedrības „Sēļu pūrs” ilgtermiņa mērķu un 
stratēģijas daļa. Biedrība ir uzstādījusi sev 
mērķi sniegt  Zasas pagastā  seno amatu ap-
mācību pakalpojumus ar akreditētu apmācību 
programmu un tiesībām izsniegt amatu zeļļu, 
mācekļu un meistaru diplomus. Projektu „Ke-
ramikas mufeļa iegāde” nepieciešams īstenot, 
lai sāktu podnieka/keramiķa amata apmācību. 
Nākamajos gados paredzēts atrast līdzekļus, 
lai varētu sākt nodrošināt citu seno amatu  – 
koktēlnieka/galdnieka, audēja, kalēja apmā-
cībai nepieciešamo aprīkojumu. Biedrības 
„Sēļu pūrs” biedru vidū ir Latvijas Amatniecī-
bas Kameras diplomēti amatu meistari, kam ir 
tiesības apmācīt zeļļus un mācekļus un vadīt 

2010. gada pirmajos sešos mēnešos  ir 
izlietoti 51% no plānotajiem līdzekļiem sociā-
lajai palīdzībai.

2010. gada 1. pusgadā trūcīgas ģimenes 
vai personas statuss piešķirts 762 personām. 
Trūcīgas personas pēc ienākumu un materiā-
lā stāvokļa izvērtēšanas ir tiesīgas saņemt:

1.  pabalstu garantētā minimālā ienāku-
ma (GMI) nodrošināšanai;

2. dzīvokļa pabalstu īres un komunālo 
pakalpojumu segšanai, kā arī kurināmā iegā-
dei; 

3. AS „Latvenergo” dāvanu kartes 500 
kW – LVL 37,15 apmērā segšanai;

4. atvieglojumus ārstniecības pakalpo-

11 mēneši, no 2010. gada 1. septembra līdz 
2011. gada 30. jūlijam. Plānotās aktivitātes 
ir: veikt iedzīvotāju aptauju, izstrādāt pakal-
pojumu uzlabošanas plānu, kas balstās uz 
pamatotu metodoloģiju, nodrošināt apmā-
cības, paaugstinot kompetences līmeni 28 
pašvaldības darbiniekiem, apgūt starptau-
tisku pieredzi, ieviest inovācijas, izmantojot 
informāciju tehnoloģijas, īstenot publicitātes 
pasākumus. Projekts ir aktuāls, jo Jēkabpils 
novada pašvaldība atrodas lauku teritorijā 
ar zemu iedzīvotāju blīvumu un iedzīvotā-
jiem ir ierobežotas iespējas pakalpojumu 
saņemšanai. Nepieciešams paaugstināt 
darbinieku kompetences līmeni, lai strādā-
tu jaunajos apstākļos pēc novada izveides. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts 
pakalpojumu uzlabošanas plāns, apmācīti 

28 darbinieki, apgūta starptautiska piere-
dze, izveidots jauns video saziņas tīkls, kas 
uzlabos komunikāciju starp iedzīvotājiem un 
pagastu pārvaldēm, administrāciju, deputā-
tiem. Paredzēts izveidot bukletu ar iedzīvotā-
jiem nepieciešamu informāciju. Plānotais ko-
pējais budžets LVL 15 430,48, tai skaitā ESF 
līdzfinansējums LVL 12 143,39, pašvaldības 
līdzfinansējums LVL 1 714,36, valsts budžeta 
līdzfinansējums LVL 428,59. 85% no projekta 
budžeta finansē Eiropas Savienība ar Eiro-
pas Sociālā fonda starpniecību un  3% finan-
sē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
Integrācijas fondu. 

G. Dimitrijeva,
Projekta vadītāja 

Jēkabpils novada sociālā dienesta darbības apkopojums par 2010. gada 1. pusgadu
jumiem un kompensējamo medikamentu ie-
gādei.

Mūsu novadā GMI pabalstu ir saņēmuši 
295 iedzīvotāji par summu LVL 25159. Dzī-
vokļa pabalsts izmaksāts 241 personai par 
summu LVL 4400. Pārējie sociālie pabalsti ir 
izmaksāti 96 personām par summu LVL 7352, 
tai skaitā pabalsts brīvpusdienām, aprūpei 
mājās, bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanās, atsevišķu situāciju risināšanai 
(dokumentu sakārtošanai). AS „Latvenergo” 
dāvinājumu 500 kW apmērā ir izmantojušas 
153 mājsaimniecības – tas ir 47% apmērā no 
piešķirtā dāvinājuma.

Pozitīvs rezultāts ir, ka mūsu novada četri 

bērni, kuri līdz šim uzturējās ilgstošas soci-
ālās rehabilitācijas iestādēs bērniem (bērnu 
namos) ir ieguvuši audžuvecākus un tagad 
dzīvo ģimeniskā vidē. 

Pavisam uz 01.09.2010. ilgstošas so-
ciālās rehabilitācijas iestādēs pieaugušām 
personām (pansionāts, sociālās aprūpes 
iestādēs) uzturas 24 personas. Ilgstošas soci-
ālās rehabilitācijas iestādēs bērniem uzturas 
12 bērni, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar uztu-
rēties savās bioloģiskajās ģimenēs. Leimaņu 
pagasta Veco ļaužu namā –  Pansija uzturas 
10 personas.

Atgādinājums visiem Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem! Lūdzu izmantojiet pieejamos 
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Būvdarbu virzība novada 
infrastruktūras objektos

Neraugoties uz ekonomisko krīzi, mūsu 
novadā noris aktīvs darbs pie vairāku infra-
struktūras projektu ieviešanas, kuru ietvaros 
tiek rekonstruēti, labiekārtoti un  izbūvēti jau-
ni, visai sabiedrībai svarīgi objekti. Augustā 
ar skaistu koncertu tika atklāta rekonsturuētā 
Dignājas estrāde, šobrīd noslēguma stadijai 
tuvojas vēl vairāki objekti:

Dunavas pamatskola un teritorija;
 

Leimaņu Tautas nams un tā teritorija, kur 
tiek veikta rekonstrukcija;

Sporta zāles būvniecība Ābeļu pamatskolā;

Brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu 
pamatskolas teritorijā.

atvieglojumus, ko uz šo brīdi piedāvā iedzī-
votājiem ar ierobežotiem ienākumiem – AS 
„Latvenergo ” dāvinājums, sociālā dienesta 
izsniegtas izziņas par atvieglojumiem ārstnie-
cības iestādēs un kompensējamo medika-
mentu iegādei.

Lai saņemtu precīzu informāciju par pie-

„Šodien tāds saulains, rudenīgs laiks, 
bet es esmu ļoti bēdīga. Sēžu pagastmājas 
sociālā darbinieka kabinetā un gaidu, kad 
mani aizvedīs.

Mana mamma ir ļoti slima un jau 3 mē-
nešus guļ slimnīcā. Mēs ar tēti braucām viņu 
apciemot, nu jau mēnesi es reizēm varu pie-
zvanīt no pagasta telefona. Sava man nav, 
tētim arī vairs nav. 

Tētis man ir labs, bet tagad viņš dzer. 
Nu jau 2 nedēļas viņa nav mājās un neviens 
nezina, kur viņš ir. Mani pabaroja kaimiņu 
tante, kura vasarā dzīvo laukos, bet tagad 
viņa aizbrauca uz Rīgu.

Mani atveda uz pagastu. Bāriņtiesas 
tante prasīja, vai ir kādi radi vai kaimiņi, pie 
kuriem es gribētu dzīvot. Nav, neviena nav! 
Vecmammas mirušas, vectēvus neatceros. 
Mammas pusbrālis un krustmāte dzīvo ār-
zemēs, viņi nevar atbraukt. Kaimiņi - nu nav 
tādu. Ir tukšas mājas, daudz tukšu māju, bet 
kaimiņu nav. Kur mani vedīs?!

Nu kāpēc māmiņa ir tik slima, kāpēc? 
Kaut viņu ātrāk palaistu mājās. Varbūt atras-
tos tētis un es varētu dzīvot mājās? 

Varbūt mani vedīs uz tādu vietu, kur ir 
daudz, daudz bērnu, kur ir daudz spēļu? 
Bāriņtiesas tante prasīja, vai es gribu dzīvot 
citā ģimenē pie tantes un onkuļa, viņi mani 
aizvestu ciemos pie mammas.

Kādi varētu būt šie tante un onkulis, 
kas mani audzinātu? Vai tante būs mīļa un 
smaidīga, vai nelaimīga un norūpējusies kā 
mana māmiņa, kad tētis dzēra? Un kāds būs 

Palīdzēsim bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem
augt ģimeniskā vidē

tas onkulis? Varbūt būs bargs un dusmīgs, 
nikns un nesavaldīgs...

Bet varbūt viņiem būs skaista māja, 
kurā būs daudz puķu, varbūt man būs sava 
gulta, sava lelle... No rītiem es ēdīšu plānās 
pankūkas kopā ar ģimeni.

Varbūt Jūs gribētu būt mana audžu-
mammma un audžutētis?”

Zinot, kādas pārsteidzošas pārmai-
ņas noris bērnā, varbūt pirmo reizi izjūtot 
patiesas vecāku rūpes, aicinām izvērtēt 
un pārdomāt savas iespējas par palī-
dzības sniegšanu nelaimē nonākušiem 
bērniem. Tā ir iespēja ne tikai dot, bet arī 
pretī gūt mīlestību un uzticību. 

JēKABPILS NoVADA 
IEDZīVoTĀJI!

Visi interesenti, kuri jūt vēlmi un ir 
gatavi uzņemties audžuģimenes pienā-
kumu pildīšanu, lūdzam, griezties līdz 
04.10.2010. pie Jēkabpils novada bāriņ-
tiesas darbinieka tuvākajā pagasta pār-
valdē, lai pieteiktos uz konsultācijām, ku-
ras pēc nepieciešamības tiks organizētas 
08.10.2010. 

Cerot uz Jūsu atsaucību un sapratni – 
Jēkabpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja
 Ina Gusāre 

Tālrunis informācijai 65220820

ejamajiem pabalstu veidiem un saņemšanas 
kārtību, nepieciešams griezties savas dzīves-
vietas pagasta pārvaldē pie sociālā dienesta 
darbinieka. 

Jauku vasaras nogali visiem novada 
iedzīvotājiem vēlot, ar cieņu, 

sociālā dienesta vadītāja R. Rubina

Ir noslēdzies biedrības „Lauku partnerī-
bas Sēlija" gadskārtējais konkurss VEDĒJS  
– 2010. Šogad ir iesniegti 10 apraksti par 
bijušā Jēkabpils rajona novadu cilvēkiem, 
kuri ar savu īpašo attieksmi pret dzīvi, apkārt 
notiekošo un cilvēkiem ir rosinājuši citus ak-
tīvus un labestīgus cilvēkus veidot aprakstus 
konkursam VEDĒJS. 

No mūsu novada “Vedēja” balvai bija  
izvirzīti trīs cilvēki – Maija Mieze un Iveta 
Bērziņa no Ābeļu pagasta un Juris Krū-
miņš no Zasas pagasta. Aprakstus veido-
juši  – Benita Kalniņa no Zasas pagasta, 
Ausma Bērziņa un Arnolds Jakubovskis 
no Ābeļu pagasta.

Konkursa noslēguma  pasākums noti-
ka ceturtdien, 2. septembrī, Viesītē, atpūtas 
bāzē „Pērlīte". Uz konkursa noslēguma pa-
sākumu tika aicināti visi aprakstu autori un 
aprakstu varoņi, viņu tuvie cilvēki, draugi, 
sveikt gribētāji, kā arī attiecīgo pagastu pār-
stāvji. Jēkabpils novada laureātus pašval-
dības vārdā sveica novada domes izpilddi-
rektors un Lauku partnerības „Sēlija” valdes 
loceklis Jānis Subatiņš. Kā atzina organi-
zatori un dalībnieki, konkursa noslēguma 
pasākums ar katru gadu kļūst aizvien emo-
cionālāks un mākslinieciski pilnvērtīgāks – 
šogad to kuplināja Viesītes amatierteātris un 
dziedošā Grīnhofu ģimene. 

Radošais  konkurss „Vedējs 2010”

turpinājums no 6. lpp.
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Lauksaimniekiem un  uzņēmējiem
Lauksaimnieki var pieteikties aizdevu-

mam no Kredītu fonda līdzekļiem
Sākot ar  7. septembri, lauksaimnieki 

var pieteikties Kredītu fonda aizdevumam, 
iesniedzot izraudzītajā kredītiestādē iesnie-
gumu, investīciju projektu un Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) lēmumu par šī investīciju 
projekta apstiprināšanu. 

Kredītu fonda atbalsts paredzēts pre-
tendentiem, kas īsteno investīciju projektus 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) pasākumos „Atbalsts uz-
ņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādo-
šanu)”, „Lauku saimniecību modernizācija”, 
„Lauksaimniecības produktu pievienotās 
vērtības radīšana”, „Tūrisma aktivitāšu vei-
cināšana”, kā arī Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF) pasākumos „Investīcijas akva-
kultūras uzņēmumos” un „Zvejas un akva-
kultūras produktu apstrāde”.

Kredītiestāde izvērtēs atbalsta preten-
denta un investīciju projekta iespēju saņemt 
aizdevumu un, nosakot aizdevuma procentu 
likmi, ņems vērā katra atbalsta pretenden-
ta kredītrisku un nodrošinājumu. Pieņemot 
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, kredīt-
iestāde informēs LAD, kas precizēs atbalsta 
intensitāti (de minimis atbalsta gadījumā – 
atbalsta summu) un pieņems gala lēmumu 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pēc 
tam kredītiestāde noslēgs sadarbības līgumu 
ar LAF un pieprasīs nepieciešamo kredītlī-
dzekļu apmēru katram investīciju projektam. 
Savukārt LAF, saskaņā ar noslēgto līgumu, 
pārskaitīs naudu kredītiestādei un savukārt tā 
izsniegs aizdevumu atbalsta pretendentam.

Aizdevumu atbalsts pretendentam tiks 
izsniegts eiro (euro) vai latos, un maksimā-
lais atbalsta pretendentam izsniegtā aizde-
vuma termiņš noteikts 15 gadi.

Kredītu fonds ir izveidots, lai veicinātu 
aizdevumu pieejamību un ELFLA un EZF 
finanšu līdzekļu apguvi, kas ekonomiskās 
krīzes iespaidā ir kļuvusi gausāka. Kredītu 
fonda izveide veicinās kredītresursu pieeja-
mību kredītiestādēm, līdz ar to samazinot 
kredītņēmēju kredītprocentu maksājumus, 
un stabilizēs kredītņēmēju atkarību no svār-
stībām finanšu tirgos.

Kredītu fonda izveidošanas kārtība no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF) finanšu līdzekļiem, Lauku atbal-
sta dienesta, Lauku attīstības fonda un kre-
dītiestāžu sadarbības kārtība, kā arī kārtība, 
kādā atbalsta pretendents piesakās aizdevu-
mam noteikta Ministru kabineta (MK) 2010.
gada 20. jūlija noteikumos Nr. 664 „Kārtība, 
kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts 
un Eiropas Savienības atbalsts lauksaim-
niecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, 
izveidojot kredītu fondu”.

Par grozījumiem likumā „Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”

Valsts ieņēmumu dienests  informē, 

ka 2010. gada 9. augustā Saeima pieņēma 
grozījumus likumā „Par valsts sociālo ap-
drošināšanu”, kas 2010. gada 19. augustā 
ir izsludināti un publicēti laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” Nr. 131 (4323) un stājas spēkā 
2010. gada 1. septembrī.

Mikrouzņēmuma darbinieki un 1. 
īpašnieki (mikrouzņēmuma kritērijiem at-
bilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
dalībnieks, individuālā uzņēmuma, zemnie-
ka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, 
individuālais komersants vai cita fiziskā per-
sona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās 
darbības veicējs) ir darba ņēmēji un sociāli 
apdrošināmi saskaņā ar Mikrouzņēmumu 
nodokļa likumu.

Persona, kas ir reģistrēta kā mikrouz-
ņēmuma darbinieks (t.sk. īpašnieks) un 
kas, gūstot vienu un to pašu ienākumu, 
vienlaikus atbilst citiem sociāli apdrošinā-
mās personas statusiem, sociālajai apdro-
šināšanai ir pakļauta kā mikrouzņēmuma 
darbinieks.

Piemēram, privāti praktizējošs veteri-
nārārsts, kas vienlaicīgi reģistrēts VID kā 
saimnieciskās darbības veicējs un kā mik-
rouzņēmumu nodokļa maksātājs, saņemot 
ienākumu no saimnieciskās darbības – ve-
terināra privātprakses, sociālajai apdrošinā-
šanai ir pakļauts nevis kā pašnodarbinātais, 
bet kā mikrouzņēmuma darbinieks.

2. Pašnodarbinātā valsts sociālās ap-
drošināšanas obligāto iemaksu objektā ne-
tiek ietverts valsts atbalsts lauksaimniecībai 
vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaim-
niecībai un lauku attīstībai, un vienreizējā 
dotācija bezdarbniekiem biznesa plāna īs-
tenošanai.

Personām, kuras līdz 2010. gada 1. 
septembrim ir veikušas valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas no sum-
mām, kas ir izmaksātas kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, 
vai kā vienreizējā dotācija bezdarbniekiem 
biznesa plāna īstenošanai, ir tiesības neveikt 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas par periodu no 2010. gada 1. janvā-
ra līdz 31. augustam.

 
Lauku atbalsta dienests uzsāk pasākuma 

„Agrovide” apakšpasākuma 
“Erozijas ierobežošana” iesniegumu 

pieņemšanu 
Lauku atbalsta dienests  aicina lauk-

saimniekus, kuri 2006. gadā ir uzņēmušies 
saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna 
(LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasāku-
ma “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, 
pieteikties atbalsta saņemšanai. 

No 1. septembra reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes (RLP), ņemot vērā LAD 
rīcībā esošo informāciju par pieteiktajiem 
platību maksājumiem, nodrošinās lauksaim-
niekus ar datiem, kuri nepieciešami iesnie-
guma aizpildīšanai. Lauksaimniekus, kuri 
pieprasīs šādu informāciju, RLP darbinieki 

aicinās uzrādīt LAD klienta reģistrācijas nu-
muru. 

Maksājuma saņemšanai apakšpasā-
kuma ietvaros līdz 2010. gada 4. oktobrim 
RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums – “Pa-
sākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozi-
jas ierobežošana” iesniegums 2010. gadā”. 
Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar 
precīzi iezīmētām lauka platībām. 

Atgādinām, ka 2010. gads ir pēdējais 
saistību izpildes gads periodā 2006–2010. 
Informējam, ka šajā apakšpasākumā turp-
māk atbalsta sniegšana netiek plānota. 

Erozijas ierobežošanas mērķis - veici-
nāt erozijas samazināšanu, palielinot veģe-
tācijas noklāto platību proporciju lauksaim-
niecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt 
augu barības vielu saglabāšanos augsnē. 

 
Lauku atbalsta dienests uzsāk 
neapstrādātās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes apsekošanu 
Lauku atbalsta dienests  paziņo, ka no 

2010. gada 1. septembra tiek uzsākta ne-
apstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (LIZ) apsekošana. 

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 7. un 8. daļu un 
2010. gada 13. jūlija Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko 
un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību un sniedz in-
formāciju par to” LAD vizuāli apsekos un 
noteiks neapstrādātās LIZ platības, kā arī 
sniegs informāciju vietējām pašvaldībām 
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 
aprēķināšanai. 

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papild-
likmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu LIZ, 
izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 
ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti 
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. 

Likuma izpratnē “neapstrādāta lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platība 
zemes vienībā, ja vairāk nekā 70% no lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platības 
attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 
1. septembrim netiek izmantoti lauksaim-
niecības produktu ražošanai vai audzēša-
nai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku 
ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, vai minētā zemes platība ne-
tiek uzturēta labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī”. 

Savukārt par labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī uzturētu LIZ platību tiek uz-
skatīta platība, kas līdz kārtējā gada 1. sep-
tembrim vismaz vienu reizi ir nopļauta, zāle 
novākta vai sasmalcināta un izkliedēta. 

Apsekošana tiks veikta bez zemes vie-
nības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pār-
stāvju klātbūtnes. 

  Intra Kurme, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

speciāliste
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1. septembris – Zinību diena, kad pēc 
skaistas vasaras atkal jādodas uz skolu iegūt 
jaunas zināšanas.

Tā ir diena, kad mazais cilvēkbērns sper 
pirmos soļus, sākot pirmās skolas gaitas.

Tā ir diena, kad krāšņi un smaržīgi ziedi 
gulst skolotāju klēpjos vēlot – uz kopīgu  sa-
darbību un sapratni.

Tā ir diena, kurā  jau 10. gadu pie Leima-
ņu tautas nama tiek rīkota ziedu izstāde „Sa-
runas ar ziediem”, kura veltīta Zinību dienai 
un jums mīļie skolnieki, skolotāji un vecāki!

Kā jūs domājat, kas ir viens  no jaukāka-
jiem prieka veidiem?

Tā ir  dāvināšana, došana un saņemša-
na. Vismaz man tā šķiet! Padomājiet par  to,  
cik mēs patiesībā varam katrs darīt, lai dāvā-
tu prieku otram. Un ne vienmēr dāvināšana 
ir saistāma ar vārdiem – ak, ja man būtu tā 
naudiņa, tad jau gan... 

Protams, izvēle kā allaž ir mūsu rokās, 
mēs varam pašķendēties, sūri, grūti nopūsties 
un nedarīt neko, kā kādā anekdotē teica ma-
zais Kurmītis – es varu rakt un varu arī nerakt. 
Arī mēs varam dāvanas sarūpēt un priecāties 
saņemot tās, bet varam nedāvināt un pat ne-
vēlēties saņemt tās.

Arī šogad viskrāšņākie rudens ziedi, gan  
no pašu audzētāju, gan  Kalna , Dignājas  un Za-
sas pagasta iedzīvotāju  puķu dārziem, kā va-
ravīksnes atrauti gabaliņi, tika  veidoti  krāšņās 
ziedu kompozīcijās Leimaņu parka teritorijā. 
     Tāpēc gribam teikt labus vārdus. Labie 
vārdi  var būt  īsi  un viegli izrunājami –  kā 
PALDIES , bet to atbalss ir patiesi bezgalīga. 

Izstādes veidošanā ĪPAŠAI PALDIES no  

Nu jau 10. gadu Leimaņu parkā  izstāde

Leimaņu tautas nama vadītājas Initas Porie-
tes un Leimaņu pagasta pārvaldnieka Antona 
Tropika ziedu izstādes iniciatorei un dāliju au-
dzētājai Inārai Savickai, īrisu, liliju, dienziežu  
un dāliju kolekcionārei Inai Sēlei, par dāliju 
bagātību  un daudzveidību – Veltai Mušai un 
Dainai Rutkai, par  radošām idejām un kom-
pozīciju pamatu izgatavošanu – Silvai Kupčai, 
par ziediem un tehnisku palīdzību īpašs pal-
dies z/s Līvas kolektīvam un personīgi Aus-
mai un Guntim Kiopiem, par  savu un kaimiņu 
ziedu piegādi – Edītei Dzenei un Andai Ružai, 
par palīdzību izstādes veidošanā – Aijai Aus-
trumai ar ģimeni.

PATIESS PALDIES  par entuziasmu, at-
saucību, darbaprieku, izturību:  Valijai Eglītei, 
Zentai Skujiņai, Madarai un Irīnai Bērziņām, 
Ilgai Garšķei, Līgai un Zaigai  Lācītēm, Līvai 
Porietei, Rutai Gremzei, Anikai Miglānei, Irmai 

Rubenei, Inesei Bruņeniecei, Vilcānu, Gironu, 
Mucenieku, Dimantu, Kirilovu, Kovaļevsku, 
Valaiņu ģimenēm un Ingrīdai Zarānei ar ģime-
ni. Paldies, ka šogad mūsu izstādi ar saviem 
radošajiem darbiņiem papildināja novadu pa-
gastu pārstāvji:  Kalna, Dignājas un Zasas. 

PATIESS PALDIES par ziediem: Valijai 
Pusbarniecei, Inārai Mušai, Elgai Miglānei, Ai-
jai Mārānei, Indrai Savickai, Ingai Martinovai, 
Valentīnai Beļajevai, Pārslai Krjauklei, Ivetai 
Bogdanovai, Mārītei Zaicevai, Dzintrai Skuji-
ņai, Antonam Tropikam, Ritmai Rubinai, Irēnai 
un Ingai Porietēm, Ausmai Rubinai.

   Ziedi pamazām aizvērs acis rudens sal-
nu priekšā, bet paliks prieks un gandarījums 
par vasaras dāsnumu un pašu veikumu.

Ar cieņu,
 Leimaņu tautas nama vadītāja 

Inita Poriete

28. augusts Zasas pagastā atnāca 
ar rudenīgām noskaņām, bet neskatoties 
uz siltās vasaras pēkšņo izbeigšanos au-
gusta pēdējā sestdiena Zasas pagastā 
tradicionāli ir diena, kad šeit ierodas da-
žādus mūzikas stilus pārstāvošas grupas 
un solisti, lai vienotos kopīgā muzikālā 
notikumā Popmūzikas festivālā „Zasa 
2010”.  Mūsu mazais , bet mūziķu aprin-
dās populārais „festivāliņš” Zasas kultū-
ras namā šogad priecēja tā dalībniekus 
19. reizi. Jau pašā sākumā šis notikums 
idejiski tika veidots kā Jēkabpils rajona 
dzīvās mūzikas izpildītāju salidojums, arī 
kā bijušo estrādes orķestru tarifikācijas 
skašu loģisks turpinājums. Līdz pat šo-
dienai esam centušies pieturēties pie iesākta-
jām tradīcijām.

Šogad mūsu koncertā kultūras nama 
viesus ar savu izpildījumu priecēja dažādus 
mūzikas stilus pārstāvošas grupas. Dalībnieku 
izpildījumā varēja atpazīt skaņdarbus ar dže-
za, roka, šlāgera, kantrī, pop, disko un blūza 
ievirzi. Muzikantu jautro un azartisko uzstā-
šanos vēroja atsaucīgs skatītāju pulks, kura 
uzdevums bija ne tikai klausīties un skatīties, 
bet arī izvēlēties savu favorītu un par to pēc 
koncerta nobalsot. Pasākuma atklāšanā viesa 
statusā uzstājās jaunais solists no Jēkabpils 

Popmūzikas festivāls Zasā

Arturs Daņiļevičs. Muzikantu vidū atradās dau-
dzi iepriekšējo gadu dalībnieki. No Jumpravas 
puses pie mums viesojās grupa „Distance”, 
kuru vada mūsu novadnieks Andis Aizporie-
tis. Jēkabpils deju mūzikas veterāni „Ilūzija” 
(2. vietas ieguvēji) kā vienmēr bija ieradušies 
pilnā skaitā, un ar labi noslīpētu repertuāru 
spēja iekarot daudzu skatītāju simpātijas. Gru-
pa „Dženi”(Jēkabpils) aicināja visus atgriezties 
disko ērā. Neiztrūkstošs dalībnieks, protams, 
bija mūsu pašu „Viesturs ar kompāniju” no 
Neretas puses. Ar kādu blūziņu visus ieprieci-
nāja grupa „Nereta”. Māris Strautnieks izpildīja 

dažu labu dziesmu no Cris Rea repertu-
āra. Grupa „Atkal kopā” no Ilūkstes vi-
sus aicināja uz zaļumballīti. Savu pirmo 
uzstāšanos tik nopietnā mūzikas pasā-
kumā piedzīvoja jaunizveidotā rokgrupa 
no Zasas „Dzīpari” (3. vieta), bet skatītāju 
simpātijas iekaroja viesi no Aizkraukles 
– grupa „Kopa”  Aizkraukliešiem arī tika 
pasniegta popmūzikas festivāla „Zasa 
2010” skatītāju simpātijas balva – dāvanu 
karte 100 ls apmērā, realizējama mūzikas 
piederumu veikalā „Mūzikas centrs”

Pēc koncerta, līdz pat rīta gaismai, 
dalībnieki muzicēja festivāla noslēguma 
ballītē. 

Festivāla orgkomiteja pateicās vi-
siem, kas palīdzēja šī notikuma tapšanā: SIA 
„Alko”, SIA „Rītausmas”, SIA „Dzirnupe”, IU 
„Veckalni auto”, SIA „Dona”, Z/S Assi, Krū-
miņa beķereja, JTES, Madarai Rāviņai, Ilzei 
Grandānei.

P.S. Visiem zināšanai! Nākošgad jubilejas 
festivāls. Gaidām visus, kas var pa īstam uz-
spēlēt un tik pat patiesi klausīties!

Gints Audzītis,
 Zasas kultūras nama mākslinieciskās 

daļas vadītājs
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Ar mērķi popularizēt aktīvo atpūtu un 
pilnveidot sporta tradīcijas novadā 2010. 
gada 20. augustā ar Jēkabpils novada paš-
valdības un Rubenes pagasta pārvaldes at-
balstu Rubenes pagastā notika sporta spēles 
visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

   Programmā – pludmales volejbols (sie-
vietēm un vīriešiem), makšķerēšana, labirinti, 
dārti, kombinētā stafete un skrējiens apkārt 
ūdenskrātuvei. Pirmskolas vecuma bērniem 
– makšķerēšana, kombinētā stafete, čaklās 
bitītes, skrējiens.

Sporta pasākumu atklāja Rubenes pa-
gasta pārvaldes vadītājs Ivars Rubeniņš. Gal-
venais tiesnesis Juris Rubiķis iepazīstināja ar 
sporta spēļu programmu un tiesnešiem. Ļoti 
aizrautīgi spēlēs iesaistījās skolas bērni un 
jaunieši. Nenogurdināmi izrādījās paši mazā-
kie bērni, kuri izturēja līdz pasākuma beigām 
un ar azartu iesaistījās visās sporta atrakcijās 
un spēlēs.

Un uzvarētāji ir – pludmales volejbolā: 
I. vieta – komandai „Zasa” (vīr.), komandai 
„Savvaļas zvēri” Slate (siev.), II. vieta – ko-
mandai „DJJ” Rubeņi (vīr.), komandai „Zasa” 
(siev.), III. vieta – komandai „Ancene” (vīr.), 
komandai „Sliktās meitenes” Rubeņi, Bebre-
ne (siev.).  

Individuāli: Dārtos – I. vieta – Dāvis Zālī-
tis, Aīda Vanaga, II. vieta – Aivis Kokins, Žan-
na Vasiļevska, III. vieta – Edgars Pāvulāns, 
Amanda Vilcāne. Labirintos – I. vieta – Niks 
Valainis, Linda Pudāne, II. vieta – Edgars 
Ošāns, Žanna Vasiļevska, III. vieta – Elvis 
Timofejevs, Simona Ostrovska. Stafetē – I. 
vieta – Agnis Kuklis, Austra Spēka, II. vieta – 
Dāvis Zālītis, Annija Graudiņa, III. vieta – Jānis 
Kokins, Ilze Ošāne. Maršķerēšanā – I. vieta – 
Aigars Valainis, II. vieta – Uģis Vārslavāns, III. 
vieta –  Jānis Vasiļevskis. Skējienā – I. vieta 
– Kalvis Dobķevičs, Ieva Geidāne, II. vieta – 
Indars Mucenieks, Annija Graudiņa, III. vieta 
–  Kaspars Litavnieks, Līva Poriete.

Pirmskolas vecuma bērniem sporta spē-
les noslēdzās ar kopīgu uzvaru, baloniem un 
našķošanos.

Balvās komandas saņēma medaļas, 
diplomus un augļus, individuālie sportisti dip-
lomus un dvielīšus.

Pasākums izdevās pateicoties labajam 
laikam un lielajam apmeklētāju skaitam. Sa-

Sporta spēles „Rubeņa vasara 2010”

Aizvadītas pirmās novadu sporta spēles
Sestdien, 28. augustā, Jēkabpilī pie Ra-

džu ūdenskrātuves noritēja pirmās novadu 
sporta spēles. Mūsu novads bija kupli pār-
stāvēts – piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki, 
pie tam – Ābeļu pagasta komanda startēja 
atsevišķi.

Kopvērtējumā ieguvām 4. vietu, taču at-
sevišķās disciplīnās bija arī augstāki rezultāti. 
Tā, piemēram, stafetē deputātiem – 2. vieta, 
soda metienos basketbolā – 1. vieta, 3. vietas 
– kastingā, šautriņu mešanā, volejbolā sievie-
tēm un volejbolā vīriešiem. Tomēr – visvairāk 
iepriecina tas, ka sporta cienītāju ir daudz gan 
starp mūsu deputātiem, gan pagastu pārval-
žu un novada administrācijas darbiniekiem. 

kopta vide, ūdens, svaigs gaiss, pozitīvas 
emocijas – tas viss vienoja sportot gribētājus 
kopīgā sporta un atpūtas pasākumā.

Vasara vēl nebija atkāpusies un pasā-
kums noslēdzās ar peldi pēc spraigas dienas.

Vasaras sporta spēlēm noteikti jātur-

pinās nākošajā gadā jau kā jaunai tradīcijai 
Rubeņos.

Veiksmīgu mācību gadu viesiem Jēkab-
pils novada skolēniem un studentiem!

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja 
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Augusta mēnesī Rubenes un Zasas pagas-
ta iedzīvotāji noteikti ievēroja divus zilus mikro-
autobusus ar Vācijas numuru zīmēm, kas divas 
nedēļas kursēja no Daugavpils uz šiem pagas-
tiem. Kādā nolūkā? Izrādās, šajos autobusiņos 
pārvietojās 12 vīri no Vācijas Tautas savienības 
kritošo karavīru kapu sakopšanai. Viņi strādāja 
Rubenes un Zasas kapos, sakopjot 1. Pasaules 
karā kritošo vācu karavīru kapu kopiņas. 

Par to, ka šīs aktivitātes notika  mūsu nova-
dā, lielā mērā  jāpateicas tieši Rubenes pagas-
ta „Upesdebesnieku” saimniekam Laimonim 
Niedzviedzam. Kas ieinteresējis iesaistīties šādā 
pasākumā?  Kā izrādās, Laimoņa kunga māsas 
vīrs, pulkvedis Jānis Raciņš, kas astoņus gadus 
bijis Latvijas kara atašejs Vācijā, Austrijā un Švei-
cē, šobrīd ir atbildīgs par kritošo vācu karavīru 

Prestižajai balvai „Latvijas lepnums” 
šogad ir izvirzīta arī mūsu novadniece – Lei-
maņu pagasta iedzīvotāja Mārīte Zaiceva. 
Viņa bez saviem bērniem  izaudzinājusi vēl 
sešus pieņemtus. 

„Mārīte  visiem  saviem bērniem māca, ka 
bez darba nekas nerodas. «Mēs visi ļoti strā-
dājam. Neviens no lielajiem bērniem atbrau-
cis nesēž, rokas klēpī salicis. Vecākās meitas 
Jolantas sešpadsmitgadīgais dēls Roberts 
parasti vispirms jautā: omīt, ko varu palīdzēt?» 
Mārīte slavē visus savus bērnus un mazbēr-
nus. 

Vecākā meita Jolanta studējusi maģis-
tratūrā, Rēzeknē strādā par pedagogu. Viņas 
specialitāte esot bērni, kam novērojama atpa-
licība, bet viņa apgalvojot, ka iemācīt var visus 

Sakopj vācu karavīru kapus

kapu sakopšanu ārpus Vācijas teritorijas.
Līdz šim Vācijas pārstāvji darbojušies Rīgas 

un Daugavpils teritorijās. Taču privātās sarunās 
ar radinieku, Laimonis Niedzviedzs aicinājis uz 

7. septembrī Sabiedrības integrācijas 
fonds izsludināja  pieteikšanos Sabiedrības 
Vienotības balvai. Balvas mērķis ir veicināt 
sabiedrības integrāciju un iecietību sabied-
rībā, popularizējot atsevišķu personu vai 
organizāciju veikumu šajās jomās. 

Katru gadu, nu jau astoto reizi pēc kārtas, 
Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) pa-
sniedz Sabiedrības Vienotības balvu – godal-
gu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnījusi pa-
teicību par savu darbu sabiedrības integrācijas 
jomā. Fonds aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus 
par tiem labajiem cilvēkiem un organizācijām, 
ko pazīstat un kas ikdienā nesavtīgi strādā, lai 
sabiedrība kļūtu vienotāka, iecietīgāka un cil-
vēcīgāka. Šī ir iespēja sabiedrībai uzzināt par 

kapu sakopšanu un apzināšanu arī Jēkabpils 
novadā, un šovasar tā ir uzsākta.  Kā jau minēts, 
šovasar sakoptas kopiņas Rubenes un Zasas 
kapos, apzināti arī vairāki apbedījumi ārpus 
kapsētu teritorijām – privātmāju pagalmos un 
ceļa malās. 

Nākamgad paredzēts sakopt kopiņas Ļū-
cānu kapos Slatē un uzsākt darbus Sēļu kapos 
pie Kaldabruņas pilskalna, kas prasīs daudz 
laika un resursu. Paralēli tiek veikti apbedījumu 
apzināšanas darbi – karš izmētājis kritušos gan 
ceļmalās, gan mežos, daudz palicis nezināmā… 
Tādēļ kapu sakopšanas entuziasti aicina iedzī-
votājus informēt par viņiem zināmām apbedīju-
mu vietām ārpus kapsētām, jo ikviens cilvēks ir 
pelnījis sakoptu un zināmu atdusas vietu. 

Savukārt, mēs novada pašvaldības vārdā 
izsakām pateicību Laimonim Niedzviedzam, Jā-
nim Raciņam un visiem, kas ieguldīja savu laiku 
un darbu šī labā nolūka īstenošanā.

Iesaki novadniekus!
bērnus, vajag tikai ļoti gribēt. Bet jaunākā Na-
dīna ir bērnu psihologs. Tagad meitu padoms 
reizēm noder, audzinot jaunākos. Viņus atra-
dusi bērnu namā Saules bērns, kas gan tagad 
likvidēts. Jurim bijis jau 10 gadu, kad lūdzis, lai 
ņem uz mājām, būšot klausīgs. „Kā neņemsi, 
jāņem ir,” atceras Mārīte. Tagad viņam jau 22 
gadi, bieži nākot ciemos.

Vēlāk no  bērnu nama paņēmuši Viktoriju, 
kurai tobrīd bijuši seši gadi, tagad jau pabei-
gusi 11. klasi. Reiz abi ar vīru Imantu sprieduši, 
ko tik lielā mājā vieni darīs, lielākie bērni izau-
guši, ņēmuši atkal. Alvītim bijuši trīs gadi, kad 
paņēmuši no Saules bērna, tad uzzinājusi, ka 
gadu jaunāka māsiņa atrodas Rīgā, Pļavnieku 
zīdaiņu namā, braukuši arī pēc māsas Janas.  
Šobrīd Jana jau otrajā, bet Alvis trešajā klasē.” 

– tā par Mārītes Zaicevas ģimeni raksta laik-
raksts „Diena”. 

Ritma Rubina, Jēkabpils novada soci-
ālā dienesta vadītāja, Mārīti raksturo šādi:

„Mārīte ir optimisma pilna, un tas neviļus 
pielīp visiem viņas bērniem. Jebkurš bērns, 
kas aug ārpus savas ģimenes, varētu būt lai-
mīgs, ja nokļūtu pie šādas audžumammas. 
Viņa ir pratusi radīt kopības izjūtu un nekad 
nav atdalījusi – tie ir mani, bet tie pieņemtie 
bērni. Viņa ir enerģiska, saimnieciska, viņā ir 
darba prieks un arī bērnos. Ļoti daudz cilvēks 
tālāk savā dzīvē paņem no tā, kāda attieksme 
pret lietām, kādas savstarpējās attiecības biju-
šas ģimenē, un Mārītes tuvumā var iegūt tikai 
visu labāko.” 

Ikviens no mums var veicināt „Latvi-
jas lepnuma” piešķiršanu Mārītei Zaice-
vai, rakstot atsauksmes interneta portālā 
www.diena.lv sadaļā „Latvijas lepnums”.  

Izsludināta kandidātu pieteikšana Sabiedrības Vienotības balvai
cilvēkiem, kas palīdz citiem justies piederīgiem 
mūsu straujo pārmaiņu skartajā sabiedrībā.

Kopumā kopš 2002. gada Balva pasnieg-
ta 25 pazīstamiem cilvēkiem un organizācijām 
gan par veikumu visas valsts mērogā, gan par 
veikumu vienas pašvaldības vai vienas organi-
zācijas mērogā.

Ar Balvas piešķiršanu Fonds vēlas akcen-
tēt laureātu vērtību pasauli un to, kas motivējis 
cilvēkus strādāt sabiedrības integrācijai. Moti-
vācija darīt labu līdzcilvēkiem, savam pagas-
tam,  pilsētai vai valstij, motivācija palīdzēt ne-
laimē nokļuvušajiem citur pasaulē ir tas gara 
spēks, ko Fonds vēlas cildināt. Ar Sabiedrības 
vienotības balvas pasniegšanu Fonds cer šo 
gara spēku stiprināt, aizraujot arī citus sekot 

Balvas laureātu piemēram.
Vienotības balvas nolikums un pieteiku-

ma forma atrodama Sabiedrības integrācijas 
fonda mājas lapā sadaļā – Vienotības balva.

Fonds aicina ikvienu pieteikt pretenden-
tus balvai, lai Latvijas sabiedrība iepazītu cil-
vēkus, kas padara mūsu un mūsu līdzcilvēku 
dzīvi gaišāku.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
2010. gada 22. oktobris – ieskatieties savā 
tuvākajā apkārtnē. Iespējams, tur darbojas 
gan cilvēki, gan organizācijas, kas pelnī-
jušas šo Latvijas mēroga apbalvojumu. 
Celsim un slavēsim cilvēkus, kuri ir mums 
līdzās! 

Dabas liegums „Nomavas purvs” atrodas 
Viesītes novada un Jēkabpils novada teritorijā 
un ir dibināts 1987. gadā. Kopš 2005. gada 
dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā 
NATURA 2000. 

2010. gada 27. septembrī plkst. 13:00 
Viesītes novada domē, sanāksmju telpā, Vie-
sītē, Brīvības ielā 10 notiks dabas lieguma 
„Nomavas purvs” dabas aizsardzības plāna 

Paziņojums par dabas lieguma „Nomavas purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA 
“Estonian, Latvian & Lithuanian Environ-
ment” (Skolas iela 10 - 8, Rīga, LV – 1010, tālr. 
67242411, www.environment.lv). 

Ar dabas aizsardzības plānu no š.g. 15. 
septembra var iepazīties:

1) Viesītes novada domē, Viesītē, Brīvī-
bas ielā 10, 1. stāvā katru darbdienu no plkst. 
9:00 līdz 16:00;

2) Jēkabpils novada Kalna pagasta pār-
valdē, Vidsalā, „Atvaros”, katru darbdienu no 
plkst. 9.00 līdz 16.00;

3) mājaslapā www.environment.lv sadaļā 
„Aktualitātes”.

Priekšlikumus rakstiski sūtīt līdz šā 
gada 1. oktobrim uz pasta adresi Skolas iela 
10 dz. 8, Rīga, LV1010, vai telefaksu 67242466, 
vai e-pastu: elle@environment.lv.
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Par pieņemtajiem Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem

1. Jēkabpils novada kapsētu apsaim-
niekošanas noteikumi.

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 22. jūlijā apstiprināja jaunus sais-
tošos noteikumus Nr. 17 „Jēkabpils novada 
kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”.

Saistošie noteikumi regulē kapsētu iz-
veidošanas un uzturēšanas kārtību Jēkab-
pils novadā.

Pieņemtie saistošie noteikumi nosaka 
kapsētu darba režīmu, kapsētu iekšējās kār-
tības noteikumus, kapsētu īpašnieka pienā-
kumus un tiesības, kapsētu apsaimniekotāja 
pienākumus, kapliču izmantošanas noteiku-
mus, apbedīšanas kārtību, kapavietu kopša-
nas noteikumus.

Vēršam uzmanību! Ar saistošo notei-
kumu stāšanos spēkā tiek noteikta jauna 

apbedīšanas kārtība, atbilstoši kurai apbedī-
šanas pieteikums noformējams, izmantojot 
speciālu veidlapu. Apbedīšanas pieteikumu 
ir iespējams noformēt attiecīgajā pagasta 
pārvaldē, kā arī Jēkabpils novada pašvaldī-
bas Dzimtsarakstu nodaļā (Jēkabpilī, Rīgas 
ielā 150a, 1. stāvā, 15. kabinetā), t.i., vienlai-
cīgi ar personas miršanas fakta reģistrācijas 
veikšanu.

Pieņemtie saistošie noteikumi nosaka 
stingrāku kārtību attiecībā uz apbedīšanas 
kārtības nodrošināšanu un apbedījumu vie-
tu uzskaiti Jēkabpils novada pašvaldībā.

2. Grozījumi 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos 

Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašval-
dības nodevām”

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 

2010. gada 22. jūlijā apstiprināja jaunus 
saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi 
2009. gada 15. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas nodevām””.

Pieņemtie saistošie noteikumi paredz 
jaunas nodevas par tirdzniecību publiskajās 
vietās.

Publicējam saistošo noteikumu pil-
nu tekstu, ar kuru var iepazīties Jēkabpils 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv, kā arī jebkurā Jē-
kabpils novada pašvaldības pārvaldē vai 
Jēkabpils novada pašvaldības adminis-
tratīvajā centrā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

I. Tumanova,
Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte   

 (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 22. jūlija, prot. Nr. 9, 19.§, stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā)

Jēkabpils novada kapsētu 
apsaimniekošanas noteikumi

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu

1. VISPĀRīGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi „Jēkabpils 

novada Kapsētu  apsaimniekošanas notei-
kumi”, turpmāk tekstā – Noteikumi, regulē 
kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtī-
bu Jēkabpils novadā.

1.2.  Noteikumos lietotie termini:
1.2.1.  Kapsēta – īpaša teritorija, kas, 

kas plānota vai tiek izmantota mirušo apbe-
dīšanai un ar to saistītiem  pasākumiem, tā 
var ietvert arī ēkas un citas būves;

1.2.2. Atvērta kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas 
kapavietas;

1.2.3. Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, 
kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

1.2.4. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā 
mirušo apbedīšana nenotiek;

1.2.5. Kapavieta – noteikta izmēra ze-
mes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo 
apbedīšanai un šīs teritorijas  labiekārtoša-
nai, kopiņas izveidošanai un apzaļumoša-
nai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietoša-
nai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

1.2.6. Ģimenes kapa vieta – noteikta 
izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā blakus 
izmantotai kapa vietai atrodas rezervētas 
kapa vietas apbedītā tuviniekiem;

1.2.7. Kapavietas uzturētājs – fiziska 
persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kap-
sētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izvei-
došanai un kopšanai; 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17
1.2.8. Kapsētas apsaimniekotājs – ju-

ridiska persona, kura veic kapsētu apsaim-
niekošanu, pilda kapsētu uzturēšanas notei-
kumos paredzētos pienākumus, nodrošina 
šo noteikumu ievērošanu;

1.2.9. Kapliča – ēka kapsētā mirušo no-
vietošanai pirms apbedīšanas un bēru cere-
monijas rīkošanas;

1.2.10. Apbedīto reģistrs – kapsētā 
apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido 
mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījumu 
vietu shēmas, kartotēkas, par kuru atbild 
kapsētas apsaimniekotājs;

1.2.11. Neuzraudzīta kapavieta – kapa-
vieta, kura netiek kopta kopš apbedīšanas 
brīža vai, kas netiek kopta vismaz  piecus 
gadus pēc kārtas;

1.2.12. Kapu apsaimniekošanas spe-
ciālists /Kapsētas pārzinis – persona, kura 
vada kapu saimniecības darbību, pilda kap-
sētu uzturēšanas noteikumos paredzētos 
pienākumus, nodrošina šo noteikumu ie-
vērošanu pamatojoties uz amata aprakstu, 
rīkojumu vai noslēgto vienošanos;

1.2.13. Virsapbedijuma kapavieta –  
apbedījums, kas noteiktajā kārtībā tiek veiks 
uz jau esoša apbedījuma;

1.2.14. Apbedījuma vieta – viena mi-
rušā apbedīšanai nepieciešamā teritorija 
kapavietā.

1.3. Jēkabpils novada teritorijā atrodas 
34 kapsētas:

1.3.1. Jēkabpils novada domes īpašu-
mā esošās:

1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:
1) Leimaņu kapi – Leimaņu pagastā;
2) Zasas kapi – Zasas pagastā;
3) Staģu kapi – Zasas pagastā;
4) Nagļu kapi – Ābeļu pagastā;
5) Ābeļu kapi – Ābeļu pagastā;
6) Piļķu kapi – Ābeļu pagastā;
7) Dūņenieku kapi – Ābeļu pagastā;

8) ērgļu kapi – Kalna pagastā;
9) Ūdenānu kapi – Kalna pagastā;
10) Vagulānu kapi – Kalna pagastā;
11) Ķiocu kapi – Kalna pagastā;
12) Minsteru kapi – Kalna pagastā;
13) Daugavas kapi – Dunavas pagastā;
14) Dunavas kapi – Dunavas pagastā;
15) Skudru kapi – Dunavas pagastā;
16) Vuškānu kapi – Dunavas pagastā;
17) Līču kapi – Dunavas pagastā;
18) Kriškinānu kapi – Dunavas pagastā;
19) Celminieku kapi – Dunavas pagastā;
20) Slīterānu kapi – Dignājas pagastā;
21) Meņķa kapi – Dignājas pagastā;
22) Dignājas kapi – Dignājas pagastā;
23) Rubeņu kapi – Rubenes pagastā;
24) Izabelinas kapi – Rubenes pagastā;
25) Muktānu kapi – Rubenes pagastā;
26) Ezerpurva kapi – Rubenes pagastā;
27) Červonkas kapi – Rubenes pagastā;
28) Bērza kapi – Rubenes pagastā;
29) Ļucānu kapi – Rubenes pagastā;
1.3.1.2. Slēgtās kapsētas: 
1) Dunavas jaunie kapi – Dunavas pagas-
tā; 
2) Dzegužu kapi – Dunavas pagastā;
3) Dronku kapi – Rubenes pagastā;
4) Rubiķu kapi – Rubenes pagastā;

1.3.2. Privātpersonas īpašumā un val-
dījumā esošas:

1.3.2.1. Daļēji slēgtās kapsētas:
 1) Miglānu kapi – Dunavas pagastā – 

īpašnieks Silvija Zadināne.
1.4. Saskaņā  ar Jēkabpils novada 

domes lēmumu kapsētas ierīkošanai tiek 
piešķirta pašvaldības īpašumā esoša ze-
mes dabas pamatnes teritorija, reģistrējot 
zemesgrāmatā zemes gabala izmantošanas 
veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpa-
šumā esošās zemes, pēc viņu ierosinājuma, 
var tikt izmantotas kapsētas ierīkošanai, ja ir 
pieņemts Jēkabpils novada Domes lēmums 
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par kapsētas ierīkošanu, šajās zemēs un ir 
saskaņots ar visām nepieciešamajām insti-
tūcijām.

1.5. Zemes īpašnieks atbild par kapsē-
tas teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā 
un kapsētu apsaimniekošanu.

1.6. Jēkabpils novada pašvaldības 
kapsētas vai to daļu pēc atsevišķu reliģisko 
organizāciju, konfesiju vai citu juridisko un 
fizisko personu pieprasījuma, vienojoties ar 
Jēkabpils novada  pašvaldību par kapsētas 
nodošanas kārtību, var nodot šo organi-
zāciju apsaimniekošanā. Pirms tam jāveic 
teritorijas inventarizācija un jāsastāda ap-
bedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas 
grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie do-
kumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. Pārņē-
mējs samaksā visus izdevumus, kas saistīti 
ar kapsētas vai tās daļas nodošanu.

1.7. Kapsētu īpašnieks uzdod kapsētu 
apsaimniekotājam veikt Jēkabpils novada 
kapsētu teritorijā esošo atsevišķo kapavietu, 
pasaules karos, Latvijas atbrīvošanas cīņās 
kritušo Latvijas karavīru, nacionālo partizā-
nu, citu valstu karavīru brāļu kapu un kara 
upuru kapu apsaimniekošanu.

1.8. Kapsētas statusu nosaka vai mai-
na Jēkabpils novada dome, saskaņojot ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekciju.

1.9. Aprēķinot kapsētu platību perspek-
tīvā, jārēķinās ar 1,2 m2 uz vienu administra-
tīvās teritorijas iedzīvotāju.

1.10. Jēkabpils novadā kapu apsaim-
niekošana ir teritoriālās pārvaldes (pagasta) 
pienākums.

1.11. Kapu apsaimniekotājs  savu dar-
bību kapu saimniecības jomā veic saskaņā 
ar šiem noteikumiem, ievērojot Jēkabpils 
novada domes lēmumus.

1.12. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēg-
ta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pār-
traukta. Ne vēlāk kā gadu pirms kapsētas 
slēgšanas Jēkabpils novada domei jāsniedz 
oficiāla informācija presē.

1.13. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar 
Jēkabpils novada domes lēmumu tikai pēc 
25 gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā 
kapsētā vai tās daļā.

1.14. Kapsētās sniegto maksas pakal-
pojumu apmēru apstiprina tās īpašnieks.

2. KAPSēTU DARBA REŽīMS
2.1. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem 

bez ierobežojumiem.
2.2.  Apbedīšanas pieteikumu noformē-

šana (Pielikums Nr. 1) notiek teritoriālajās 
pārvaldēs un novada administratīvajā centrā.

2.3. Apbedīšana notiek katru dienu, sa-
skaņojot ar kapu apsaimniekotāju apbedīša-
nas laiku.

2.4. Kapsētās tiek noteiktas šādas mi-
rušo atceres dienas – Kapu svētki, Svecīšu 
vakars, Mirušo piemiņas diena.

2.5. Mirušo piemiņas dienā un citās ofi-
ciālās mirušo atceres dienās kapsētas darba 
režīmu nosaka kapsētu apsaimniekotājs.

3.  KAPSēTU IEKŠēJĀS KĀRTīBAS 
NoTEIKUMI

3.1. Jēkabpils novada kapsētu apmek-

lētājiem, kapavietas  uzturētājiem u.c. perso-
nām, kuras atrodas kapu  teritorijā, jāizturas 
godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā 
arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja 
vai pārziņa norādījumi.

3.2. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
3.2.1. pārvietoties ar slēpēm, velosipē-

diem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;
3.2.2. braukt ar automašīnām, izņemot 

gadījumus, kad ir saņemta kapsētas ap-
saimniekotāja vai pārziņa atļauja;

3.2.3. atskaņot un spēlēt  mūziku, skaļi 
klaigāt;

3.2.4. sēdēt un kāpt uz kapa vietām;
3.2.5. ievest dzīvniekus;
3.2.6. piegružot kapsētas teritoriju un 

izmest atkritumus nenorādītās vietās; 
3.2.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās 

vietās;
3.2.8. traucēt kapsētas apmeklētājus 

un apbedīšanas ceremoniju norisi;
3.2.9. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt 

kapu saimniecības ēkas (būves), kapliču, 
solus un citu kapsētas aprīkojumu, ūdens 
ņemšanas vietas, visa veida stādījumus;

3.2.10. aizliegts  patvaļīgi mainīt ierādī-
tās kapavietas teritorijas robežas;

3.2.11. sniegt apbedīšanas, labiekārto-
šanas pakalpojumus bez saskaņošanas ar 
kapsētas apsaimniekotāju par darbu veik-
šanu;

3.2.12. veikt cita veida kapsētas videi 
kaitīgas un traucējošas darbības.

3.3. Šīs nodaļas noteikumu neievēroša-
na ir administratīvi sodāms pārkāpums, par 
ko fiziskās personām var piemērot naudas 
sodu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem), juri-
diskās personām – līdz Ls 100,- (viens simts 
latiem).

4. KAPSēTU īPAŠNIEKA  PIENĀKUMI UN 
TIESīBAS

 4.1. zemes īpašnieks atbild par kapsē-
tu teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un 
kapsētu apsaimniekošanu.

4.2. kapsētas īpašniekam ir pienākums:
4.2.1. veikt un finansēt kapsētu ēku un 

teritorijas labiekārtošanu;
4.2.2. nodrošināt kapsētu arhitektūras 

un ainavas veidošanu atbilstoši kultūrvēstu-
riskajām tradīcijām un apstiprinātiem projek-
tiem;

4.2.3. kontrolēt sanitāro normu un no-
teikumu ievērošanu;

4.2.4.  pēc nepieciešamības veikt kap-
sētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīko-
šanu saskaņā ar apstiprinātiem projektiem;

4.2.5.  kapliču, saimniecības telpu, kop-
lietošanas laukumu, sētu un  solu izbūvi un 
remontu, ūdens ņemšanas vietu  izveidoša-
nu, atjaunošanu.

4.3. Kapsētas īpašniekam ir tiesības 
veikt kapsētu topogrāfisko un kapavietu vēs-
turisko inventarizāciju.

5. KAPSēTU APSAIMNIEKoTĀJA 
PIENĀKUMI

5.1. Kapsētu apsaimniekotājam ir šādi 
pienākumi:

5.1.1. kapsētu kapliču, saimniecības 
telpu, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas 
laukumu, sētu un solu uzturēšana un ārpus 

kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un 
koku kopšanu, teritoriju labiekārtošana, at-
kritumu izvešana, ūdens ņemamo vietu uz-
turēšana;

5.1.2. kapsētu paplašināšana un jau-
nu kapsētu ierīkošana saskaņā ar apstipri-
nātiem projektiem un pašvaldības iedalīto 
finansējumu;

5.1.3. kapsētu arhitektūras un ainavu 
veidošana atbilstoši  vietējām  kultūrvēstu-
riskajām tradīcijām un apstiprinātajiem pro-
jektiem un piešķirtajam finansējumam;

5.1.4. kapsētu sektoru un rindu plā-
nošana, nospraušana un ierādīšana dabā. 
Ierādot kapavietas jāievēro, ka celiņu platu-
mam starp kapu vietām jābūt līdz 2 m, galve-
no  kapsētas ceļu platumam jābūt līdz 3 m. 
Izbūvējot celiņus kapsētas iekšienē, kapsē-
tas  apsaimniekotājs ir tiesīgs izdot rīkojumu 
par to, ka kapavietas uzturētājam jāatbrīvo, 
sakarā ar agrāk labiekārtoto kapavietu, aiz-
ņemtie ceļi;

5.1.5.  kapa rakšanas uzraudzības veik-
šana;

5.1.6. apbedīšanas un apbedījumu vie-
tu precīza uzskaite, kā arī šīs informācijas 
pieejamības nodrošināšana. Apbedīšanas 
un apbedījumu vietu uzskaites pamatdoku-
menti ir mirušo reģistrācijas grāmata un ap-
bedījumu vietu kartotēka/plāns, kur jāizdara 
ieraksts par katru kapsētā notikušu apbedī-
šanu;

5.1.7.  sanitāro normu un noteikumu ie-
vērošanas nodrošināšana;

5.1.8. kapsētas pārziņa vai kapsētas 
apsaimniekošanas speciālista nozīmēšana, 
viņa tiesību un pienākumu noteikšana.

6. KAPLIČU IZMANToŠANA
6.1. Kapsētas apsaimniekotājs nodod 

lietošanā bēru rīkotājiem kapliču/ kapličas 
atvadu zāli mirušo novietošanai līdz apbedī-
šanas brīdim un sēru pasākumiem atbilstoši 
kapsētas īpašnieka apstiprinātajām kapsē-
tas sniegto pakalpojumu maksām. Mirušā 
novietošanai kapličā iesniedzama miršanas 
apliecības kopija vai Dzimtsarakstu nodaļas 
izdota izziņa.

6.2. Kapličas drīkst apmeklēt tikai kopā 
ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi vai lietotā-
ja pārstāvi darba laikā. Pārējā laikā kapličas 
ir slēgtas.

6.3. Atvadu ceremonijas ilgums kapu 
kapličā nedrīkst pārsniegt 2 stundas.

7. APBEDīŠANAS KĀRTīBA
7.1. Kapavieta tiek piešķirta pamato-

joties uz personas, kas veic apbedīšanu, 
iesnieguma pamata un dzimtsarakstu iestā-
des izdotu miršanas apliecību vai izziņu.

7.2. Kapu apsaimniekotāja pārstāvis 
ierāda kapavietu un saskaņo iespējamo ap-
bedīšanas laiku.

7.3. Par gaidāmo apbedīšanu kapu 
apsaimniekotājs jāinformē ne vēlāk kā 48 
stundas pirms apbedīšanas. Kapam jābūt 
izraktam un sagatavotam ne vēlāk kā vienu 
stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sā-
kuma.

7.4. Mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā 
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garumam ir jābūt ne mazākam par 2 m, pla-
tumam – 1 m, dziļumam līdz zārka vākam 
– 1,5 m (izņēmumi pieļaujami tikai ar kap-
sētas apsaimniekotāja piekrišanu). Apbedot 
bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņe-
mot kapa dziļumu. Urna ar mirušā pelniem 
jāierok 1 metra dziļumā.

7.5. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz 
kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

7.6. Urna ar mirušā pelniem var tikt ap-
glabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā 
vai jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama 
vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā 
kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi .

7.7. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakal-
pojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvē-
lētas fiziskas vai juridiskas personas.

7.8. Apbedīšanas (izvadīšanas) laikā 
tiek ievērota ceremoniālā kārtība, ievērojot 
reliģisko konfesiju tradīcijas, kā arī mirušo 
tuvinieku vēlmes.

7.9. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 
stundas pēc nāves iestāšanās brīža. Ja ir 
veikta mirušā ķermeņa pataloganatomiskā 
izmeklēšana vai tiesu medicīniskā izmeklē-
šana, šo termiņu var saīsināt.

7.10. Mirstīgo atlieku pārvietošana 
kapos atļauta speciāli šādam mērķim pa-
redzētos zārkos vai urnā. Mirušā cilvēka 
apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos 
gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās 
tradīcijas.

7.11. Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu 
apbedīšanai citā vietā var atļaut Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājs pamatojoties 
uz apbedījuma pārvietošanas pamatojuma 
izvērtējumu izņēmuma gadījumos, ievērojot 
attiecīgos sanitāros noteikumus, klātesot 
novada pārvaldes, policijas un sanitārās ies-
tādes pārstāvim. Apbedīšanas reģistrācijas 
grāmatā izdara attiecīgu ierakstu.

7.12. Mirstīgo atlieku ekshumāciju pēc 
izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma izdara 
Latvijas kriminālprocesa noteiktajā kārtībā, 
par to izdara ierakstu apbedīšanas reģistrā. 
Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa 
pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas 
kārtība noteikta LR normatīvajos aktos.

7.13. Kapsētā var tikt veidots speciāls 
sektors bezpiederīgo apbedīšanai.

7.14. Ja ir pagājuši 20 gadi kopš pēdē-
jās apbedīšanas, kapu vietas īpašnieks var 
no jauna apglabāt savu tuvinieku agrāk ie-
rādītajā kapavietā (veikt virsapbedījumu). Iz-
darot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt 
ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

7.15. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta Platums
m

Garums 
m

Laukums
m2

Kapavietas zārkiem
Vienvietīga 1,75 3,0 5,25
Divvietīga 2,5 3,0 7,5
Trīsvietīga 4,0 3,0 12
Četrvietīga 5 3 15

Kapavietas urnām
Vienvietīga 0,75 3,0 2,25
Divvietīga 1,5 3,0 4,5
Trīsvietīga 2,17 3,0 6,5

8. KAPAVIETU KoPŠANA
8.1. Kapavietas  uzturētāja pienākums ir 

viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot 
kapavietu un to pastāvīgi kopt.

8.2. Kapavietas uzturētājs var kopt vai 
labiekārtot kapavietu pats vai arī noslēgt līgu-
mu par kapavietas apsaimniekošanu ar juri-
disku vai fizisku personu, kura savu darbību ir 
saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.

8.3. Kapavietu  uzturētājam aizliegts:
8.3.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapa-

vietas robežas;
8.3.2.   stādīt kapa vietās kokus, kuri nav 

paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai 
un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 3 
m;

8.3.3. kapu vietās stādīt augstus un 
kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus 
esošo kapu kopšanu. Krūmaugi, kas tiek au-
dzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, 
nedrīkst būt augstāki par 0,7m, tos nedrīkst 
stādīt ārpus iezīmētās kapu vietas teritorijas 
un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas 
robežām.

8.3.4. ierīkot apbedījumu vietām apma-
les, kuru augstums pārsniedz   20 cm;

8.3.5. bez kapsētas īpašnieka atļaujas iz-
cirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm;

8.3.6. bez saskaņošanas ar kapu ap-
saimniekotāju patvaļīgi pārvietot grunti kap-
sētā, mainīt kapa vietas atrašanās reljefu;

8.3.7. kapavietas labiekārtošanas rezul-
tātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rin-
dām;

8.3.8. mest atkritumus (sveču trau-
kus, vāzes, stikla traukus, plastmasas pude-
les u.c.), veidot atkritumu kaudzes kapsētā 
citās vietās /nenorādītās vietās/. Visi būvatkri-
tumi jāizved no kapu teritorijas.

8.4. Virs katras kapa vietas jābūt zemes 
uzbērumam līdz 0,2m augstumam, vai arī 
kapu plāksnei, vai apmalēm.

8.5. Atkritumi pēc kapu kopšanas jā-
nogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās 
atkritumu izbēršanas vietās. Aizliegts veidot 
atkritumu kaudzes kapsētā citās vietās /ne-
norādītās vietās/. 

9. NEUZRAUDZīTo KAPAVIETU 
APSAIMNIEKoŠANAS TIESīBAS
9.1. Lai noteiktu neuzraudzītu kapavietu, 

periodiski pēc nepieciešamības tiek veikta 
kapsētas apsekošana un sastādīts kapsētas 
īpašnieka un apsaimniekotāja izveidotas ko-
misijas akts par kārtējā gadā neapkoptajām 
apbedījuma vietām.

9.2. Kapavietas  uzturētājs, ja tas iespē-
jams, tiek rakstiski brīdināts par iespējamo 
neuzraudzītās kapavietas sakopšanu. 

9.3. Virsapbedījumus kapavietās vai ne-
uzraudzīto kapavietu nolīdzināšanu var izdarīt 
20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. 

10. AMATNIEKU UN KAPAVIETU KoPēJU 
PRoFESIoNĀLĀ DARBīBA

10.1. Jebkādu profesionālu darbību un 
amatnieka pakalpojumu sniegšanu drīkst veikt 
tikai ar kapsētu apsaimniekotāju atļauju.

10.2. Personām, kas kapsētās sniedz 
pakalpojumus, mehānismi un materiāli jāno-
vieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Dar-
bus pabeidzot vai beidzoties darba dienai, 

darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj at-
bilstoši šo noteikumu prasībām un nojauktie 
kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti 
jāizved no kapsētas.

10.3. Ja darbu veikšanai nepieciešams 
transports, amatnieki un kapavietu kopēji 
drīkst izmantot tikai tos celiņus, kas atbilst 
transporta līdzekļu izmēriem, saskaņojot dar-
bus ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi.

10.4. Kā juridiskas, tā arī fiziskas per-
sonas, kuras savu darbību saskaņojušas 
ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi, var veikt 
kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpo-
jumus kapsētās pēc kapavietas uzturētāja 
pasūtījuma.

10.5. Šīs nodaļas noteikumu neievēro-
šana ir administratīvi sodāms pārkāpums, 
par ko var piemērot naudas sodu no Ls 5,- 
(pieci) līdz  Ls 50,-   (piecdesmit lati).

11. ATBILDīBA UN ADMINISTRATīVĀ 
SoDA PIEMēRoŠANA

11.1. Personas par šo noteikumu neie-
vērošanu var saukt pie atbildības normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izda-
rītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

11.2. Par kapu apgānīšanu tiek piemē-
rota kriminālatbildība.

11.3. Ja personas, kuras kapsētās 
sniedz pakalpojumus, nepilda šo Noteikumu 
un citu reglamentējošu Jēkabpils novada 
domes lēmumu prasības, kapsētas apsaim-
niekotājam ir tiesības turpmāk aizliegt šīm 
personām sniegt pakalpojumus kapsētās.

11.4. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un 
sastādīt administratīvos protokolus par to 
pārkāpšanu ir tiesīgi Jēkabpils novada pār-
valžu vadītāji. 

11.5. Policijas tiesības kontrolēt šo no-
teikumu izpildi reglamentē Latvijas Republi-
kas likums “Par policiju”.

11.6. Soda naudu par šo noteikumu ne-
ievērošanu ir tiesīga piemērot Jēkabpils no-
vada  pašvaldības administratīvā komisija.

11.7. Iekasētā administratīvā soda nau-
da tiek paredzēta kapsētu uzturēšanai un 
labiekārtošanai.

11.8. Administratīvā soda uzlikšana ne-
atbrīvo Noteikumu pārkāpējus no Noteikumu 
pildīšanas un ievērošanas, kā arī ar savu 
darbību vai bezdarbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. KAPSēTU IZVEIDoŠANAS UN 
APSAIMNIEKoŠANAS  

FINANSēŠANAS AVoTI
12.1. Kapsētas izveidošanas un apsaim-

niekošanas finansēšanas avoti ir līdzekļi, ku-
rus kapu apsaimniekotājs iegūst no pakal-
pojumu sniegšanas kapos, ziedojumiem un 
Jēkabpils novada piešķirtais finansējums.

12.2. Kapsētas apsaimniekotājs ir tie-
sīgs vākt ziedojumus kapu labiekārtošanai, 
kapličas un citu kapos esošo būvju un ietaišu 
atjaunošanai, izbūvēšanai un uzturēšanai.

12.3. Izdevumus Jēkabpils novada kap-
sētu uzturēšanai (apsaimniekošanai) sedz 
no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs
E. Meņķis

turpinājums no 13. lpp.
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Jēkabpils novada ________________ pārvaldei
____________________________________________

       /Vārds, uzvārds/
Pers.kods____________ ___________

Adrese _____________________________
Tālrunis _________________

 
iesniegums 

Lūdzu atļaut apglabāt  __________________________________________________
     /Vārds, uzvārds/

 pilni gadi _______,  personas kods  ______________ ______________
 Jēkabpils novada ________________ pagasta _______________________kapos 
_____________________________________________ kapa vietā.
 Iepriekšējie apbedījumi _________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 
Apliecinu, ka radiniekiem par apbedījumu pretenziju nebūs.
 
Apbedīšana 20__.gada  ______ . _____________________  plkst. ________
Apbedīšanu veic__________________________________________________
20__.gada ______ . _____________
Paraksts: __________________
Priekšsēdētājs   E.Meņķis

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 22. jūlija, prot. Nr. 9, 22.§,

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā)

 „Grozījumi 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām””

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,
LR likuma „Par nodokļiem un nodevām”

12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu, LR Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
 noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 2. pantu

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 14 (prot.Nr.8.,19.§) „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” (turpmāk tekstā 
noteikumi) šādus grozījumus: 
Noteikumu 3. punktu izteikt šādā redakcijā:
3. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās: 

3.1. Par tirdzniecības atļauju publiskās vietās ar lauksaimniecības, 
dārzkopības un mežkopības produkciju

Ls 1,00 
par dienu

3.2. Par tirdzniecības atļauju publiskās vietās ar pašizgatavotiem
priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem

Ls 1,00 
par dienu

3.3. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās ar
alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alu)

Ls 15,00 
par dienu

3.4. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās ar
alu

Ls 5,00 
par dienu

3.5. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās ar
bezalkoholiskajiem dzērieniem

Ls 2,00 
par dienu

3.6. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās ar rūpniecības 
precēm (tikai juridiskas personas un individuālā darba veicēji)

Ls 5,00 
par dienu

3.7. Par tirdzniecības atļauju izbraukuma tirdzniecības vietās ar lietotiem 
apģērbiem un apaviem (tikai juridiskas personas un individuālā darba 
veicēji)

Ls 3,00 
par dienu

3.8. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības (pagasta pārvaldes) 
izsniegtu atļauju un tam norādītajā vietā.”

   Pielikums Nr. 1 1.oktobrī                              
plkst.13.00

Zasas kultūras namā

Jēkabpils novada 
senioru pasākums 

veltīts starptautiskajai
veco ļaužu dienai

Programmā:
Koncerts•	

(Piedalās – LNT dziedošo 
ģimeņu šova dalībnieki – Igauņu 
ģimene)

Saviesīgā daļa un •	 senie 
latvju danči kopā ar 
folkloras kopas vadītāju 
Ilmāru Dreļu.

Tiksimies Zasā kultūras namā.

Līdzi ņemiet dzīvesprieku, 
dejotprieku un labu omu.

Jēkabpils novada seniorus 
lūdzam pieteikties dalībai 

pasākumā pagasta pārvaldē vai 
pie kultūras darba organizatora 

līdz 28.septembrim 
(pēc dzīves vietas)
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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 1200 eks.

Jēkabpils novada 
pasākumu plāns 
septembrim

Pēc mirkļa mirklis aizšalks klusi- 
Drīz spēsi burtus kopā vīt, 
Bet pašu pirmo lapaspusi 
Vēl bieži nāksies pārlasīt.

Kad kļavu lapas sāk sārtoties, un purvā arvien skaļāk sāk sasaukties dzērves, ir 
klāt septembris, jauns mācību gads. Skolu gaiteņos atkal skan bērnu čalas un 
smiekli. Klase beidzot ir sagaidījusi savus skolniekus, bet vecais skolas zvans 

grib skanēt skaļāk un ilgāk.
Uzsākot jauno mācību gadu saviem lielajiem un mazajiem skolnieciņiem 

novēlam labas sekmes mācībās. 
Lai pietiek spēka un pacietības kāpjot zināšanu kalnā.

Īpaši sveicieni: Danai Pabērzai, Unai Mažorei, Solvitai Jurgevičai!
Kam  skolas zvans skanēs pirmo reizi, lai vieglas skolassomas!

Daktere Baiba Bērziņa un Inga Martinova

Tā es nācu, tā es gāju,
Tā ar bēdām mijās prieks.
Mīļie mani, dzimtās mājas,
Jums bez manis jāpaliek.

Pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Valdis Silaunieks Rubenes pagastā 
(10.02.1935. – 14.08.2010.) 

Alīde Hilda Goldberga Leimaņu 
pagastā (29.06.1921. – 30.08.2010.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Lai prieks un laime,
Šai dienā nozīmīgajā.
Lai bērniņš top mīlēts un gaidīts
Šai dienā!
  /L. Krūmiņa/

Priecājamies kopā ar 
Iju Vasjurinu un Lauri Ugriku Kalna 
pagastā ar dēliņa Andžeja piedzimšanu 

5. augustā;

Tatjanu un Andri Strēlniekiem 
Rubenes pagastā ar dēliņa Kaspara 

piedzimšanu 14. augustā;

Ligitu un Andri Ērgļiem Kalna pa-
gastā ar meitiņas Alises piedzimšanu 

31. augustā;

Tatjanu un Andri Barovskiem Zasas 
pagastā ar meitiņas Ievas piedzimšanu 

3. septembrī!

Novēlam prieku, mīlestību, 
veselību, pacietību, izturību, 

bērniņus audzinot!
Jēkabpils novada pašvaldība

Zasas pagastā
13. – 28.09. izstāžu kopa „Sākums” 
 Amatniecības centrā „Rūme”:  
„Starptautiskais amatnieku un skulpto-
ru plenērs Rokiškos” 
„Viduslatvijas karamāksla XVI–XVIII gs” 
Zasas kultūras nama izstāžu zālē: 
„Trauki un bildes” 
Izstādē piedalās: S. Nagle, A. Puķīte, 
A. Svarāne, I. Svarāne, D. Sauleviča, 
L. Briede 
13.09. plkst. 15.00 izstāžu atklāšana 
Zasas kultūras nama izstāžu zālē un 
tikšanās ar autoriem. 
Izstādes apskatāmas katru darba 
dienu no plkst. 08.00 līdz 16.00

Leimaņu pagastā
01. – 05.09. pie Leimaņu tautas nama 
ziedu izstāde veltīta Zinību dienai 
„Sarunas ar ziediem”

Ābeļu pagastā
01.09.  Zinību diena 
25.09.  Svecīšu vakari Ābeļu kapsētās 
06. – 13.09. Dzejas dienas (sadarbībā 
ar bibliotēku) 
20. – 28.09. Rudens ražas izstāde 
28.09. Miķeļdienai veltīts pasākums 
(sadarbībā ar Ābeļu pamatskolas bēr-
niem un folkloras ansambli „Mikālēni”)

Rubenes pagastā
18.09. plkst.22.00 Koncerts – balle 
Viesojas grupa „Tranzīts”
22.09. Kultūras nama mazajā zālē 
Dzejas pēcpusdiena (sadrbībā ar 
bibliotēku)
24.09.plkst. 22.00 Diskotēka

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pa-
griežas uz ziemas pusi. Zemkopja darbu gaitā 
tas ir svarīgs pieturas punkts. Ir padarīti nozī-
mīgākie gada  darbi, norimst rosība uz lauka. 

Miķeļi iekrīt visbagātākajā gadalaikā, tā-
pēc tie ir arī ražas svētki un tirgus diena. 

Arī Jēkabpilī pie Krustpils kultūras nama 
26. septembrī plkst. 9.00 sāksies Miķeļdienas 
gadatirgus. 

Uz gadatirgu ieradīsies pats Miķelis, ar 
kuru kopā būs folkloras kopas „Ceiruleits” un 
„Rati”, kapella „Kreicburgas ziķeri”, jauniešu 
deju kolektīvi „Delveri”, „Kauranieši”, Salas 
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, Jāņa 
Āboliņa sporta kluba spēkavīri u.c. 

Kā katru gadu, arī šogad  veiklus kāpējus 
gaidīs „Umurkumurs” un notiks izstāde „Lie-
lākais ķirbis”, kurā aicinām piedalīties visus 
ķirbju audzētājus. 

Gados jaunākie  tirgus apmeklētāji varēs 
izklaidēties piepūšamo atrakciju pilsētiņā.

Miķeļdienas gadatirgū aicinām piedalī-
ties lauksaimniecības produkcijas ražotājus, 
putnu un dzīvnieku audzētājus, amatniekus 
un mājražotājus.      

Savu dalību lūdzam pieteikt  pa tālru-
ni 65221051 vai Jēkabpils pilsētas domes 
vienas pieturas aģentūrā  – pa t. 65236777, 
65207305. 

Mūsu gadskārtu ieražas ir saskanīgas dzī-
vošanas ābece, tie ir mūsu bioritmi, tas ir ceļš 
uz mājām, pie mūsu pagātnes, pie saknēm, 
kas latviešus padara par latviešiem. Tās māca 
gudri dzīvot līdzsvarā ar sevi un pasauli.

Uz tikšanos Miķeļdienas gadatirgū!
Z. Dzintare, 

Krustpils k.n. pasākumu organizatore 

Kaimiņi aicina uz 
Miķeļdienas gadatirgu  
26. septembrī


