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2018. gada 12. februāris Nr. 1 (88) JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

2018. gada februāra mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem. Sanāksmju sāku-
mā novada lauku attīstības konsultante stāstīs par izmaiņām nodokļu likumdošanā un šī gada platību maksājumos. Ar novada aktualitātēm, 
plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāksmēs pie-
dalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Vadoties pēc internetā veiktās aptaujas, iedzīvotāju sanāksmes šogad notiks šādos laikos:
13. februārī plkst. 10:00 Ābeļu Tautas namā un plkst. 14:00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē,
14. februārī plkst. 14:00 Dunavas Tradīciju zālē.
21. februārī plkst. 11:00 Rubenes pagasta pārvaldes zālē un plkst 15:00 Zasas kultūras namā.
27. februārī plkst. 10:00 Leimaņu Tautas namā un plkst. 13:00 Kalna pagasta kultūras namā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes

Jēkabpils novada pašvaldības 2018. 

gada 25. janvāra domes sēdē nolemts lik-

vidēt Dunavas pamatskolu, pievienojot 

Dignājas pamatskolai. Dunavā, sākot ar 

2018./2019.m.g., būs pieejama tikai 1. – 4. 

klase.

Jautājums pirms tam tika izskatīts 2018. 
gada 18. janvāra Apvienotajā komiteju sēdē. 
Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags informēja, 
ka Dunavā komisija bija jau pirms pusotra mē-
neša, un arī tagad, janvāra sākumā, viņš kopā ar 
izpilddirektoru un juristi pabijis vēlreiz. Runāts 
gan ar skolotājiem, gan vecāku padomes pār-
stāvjiem.

Jēkabpils novada domes padotībā esošā 
iestāde – Dunavas pamatskola – šobrīd īsteno: 
pamatizglītības programmu (kods 210 111 11), 
ar 16 izglītojamajiem, vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmu (kods 010 111 11) ar 4 

izglītojamajiem un speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar mācīšanās trau-
cējumiem (kods 210 156 11) – 1 izglītojamais. 
No tiem 1.–4. klasē mācās 8 izglītojamie, 5.–9. 
klasē – 9 izglītojamie.

Lai efektīvāk izmantotu skolu infrastruk-
tūru, pašvaldības budžeta līdzekļus un valsts 
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, Jē-
kabpils novada dome 25. janvāra sēdē, atklāti 
balsojot: PAR – 8 balsis (B.Čākure, I.Jase, M.Līcis, 
G.Audzītis, A.Lemaka, J.Ratnieks, K.Štolnieks, 
A.Vanags), PRET – 1 balss (R.Balodis), nolēma:

1. Likvidēt Dunavas pamatskolu, pievieno-
jot Dignājas pamatskolai.

2. Noteikt Dignājas pamatskolā vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmas un pamat-
izglītības 1. posma (1. – 4. klase) programmas 
papildu īstenošanas vietu adresē: “Dunavas 

skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils no-
vads, LV–5216.

3. Uzdot Dunavas pamatskolas direkto-
ram Uģim Vārslavānam normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt 
izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības ies-
tādes skolotājus un darbiniekus par Dunavas 
pamatskolas likvidāciju, pievienojot Dignājas 
pamatskolai.

4. Dunavas pamatskolas likvidāciju, pievie-
nojot Dignājas pamatskolai, pabeigt līdz 2018. 
gada 31. jūlijam.

5. Izveidot Dunavas pamatskolas likvidāci-
jas komisiju 7 (septiņu) personu sastāvā:

5.1. Komisijas priekšsēdētājs – Izpilddirek-
tors Jānis Subatiņš,

5.2. Komisijas locekļi:
5.2.1. Izglītības un kultūras pārvaldes vadī-

tāja Anda Ķiploka,
5.2.2. Dunavas pamatskolas direktors Uģis 

Vārslavāns,
5.2.3. Dignājas pamatskolas direktora pie-

nākumu izpildītāja Ilga Vēvere,
5.2.4. Dunavas pārvaldes vadītājs Andris 

Baltaruņķis,
5.2.5. Dignājas pārvaldes vadītājs Jānis 

Raubiška,
5.2.6. Juriskonsulte Gita Loča.
6. Uzdot Dunavas pamatskolas likvidā-

cijas komisijai mēneša laikā no šā lēmuma 
spēkā stāšanās dienas izstrādāt Dunavas pa-
matskolas likvidācijas, pievienojot Dignājas 
pamatskolai, plānu un iesniegt Domei apstip-
rināšanai.

7. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai lē-
mumu “Par Dunavas pamatskolas turpmāko 
darbību” saskaņot ar Izglītības un zinātnes mi-
nistriju.

8. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas 
ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Turpinājums 2. lpp. »»»

Likvidēs Dunavas pamatskolu
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Jēkabpils novada izglītības uzturēšanas izmaksas 2017. gadā, 
savstartpējiem norēķiniem par 2018. gadu (EUR)
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Kopējie uzturē-
šanas izdevumi 320260 144312 29607 117026 183631 51335 164232 73029

Skolēnu skaits 
uz 2017. gada 
1. septembri

136 36 22 21 47 20 108 46

Izmaksas uz 
vienu skolēnu 
mēnesī no 
2017. gada 
1. septembra

56.89 104.05 80.94 149.65 100.70 165.35 90.63 58.33

Skolēnu skaits 
uz 2018. gada 
1. septembri

138 32 23 21 47 18 110 48

Izmaksas uz 
vienu skolē-
nu mēnesī, 
savstarpējiem 
norēķiniem 
2018. gadā

70.97 175.98 91.59 234.54 143.78 190.78 114.67 89.91

«««Sākums 1. lpp.
Pastāv iespēja, ka uz Dunavas skolas ēku 

varētu pārcelt pagasta pārvaldi, tad tās patrei-
zējā atrašanās vietā, ēkā “Kastaņi”, atbrīvotos 
divi dzīvokļi. Mazajiem bērniem būtu jāpaliek 
Dunavas skolā. Dunavas bērniem tiks arī no-
drošināts autobuss nokļūšanai uz vienu no tu-
vākajām skolām.

Dunavas   pamatskolas direktors Uģis 
Vārslavāns atzīst: “Protams, šobrīd noskaņo-
jums skolā ir nomācošs. Skolotāji ir skumji. 
Galu galā viņu vidū bija tādi, kas bija gatavi 
strādāt pat par ļoti mazu algu, lai tikai skola 
darbotos. Bet tā ir lielā politika, kurai spiestas 
pakļauties  pašvaldības. Vēl jau nekas nav īsti 
skaidrs. Ti camāk,   mēneša laikā noskaidro-
sies   visi organizatoriskie jautājumi. Kad bija 
sanāksme kopā ar vecākiem, lielākā  daļa no 
viņiem bija par Rubeņu pamatskolu, nevis par 
Dignāju. Daudz kas ir atkarīgs no vecākiem, kā 
viņi lems. Ja ir vecākie brāļi  un māsas, var pār-
iet uz pavisam citām skolām – netiks ne Dig-
nājai, ne Dunavai. Tā būs vecāku izvēle. Taču 
likvidācijas gadījumā  fi nansiāli jau nekas ne-
mainīsies. Ēka tāpat būs jāuztur, un lētāk  tas 
diez vai būs. Tas jau ir pierādījies fakts.”

K.Sēlis

Autora foto

Būs izmaiņas 
autobusu maršrutā 
“Jēkabpils–Dunava”

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017. 
gadā izvirzīto uzstādījumu, SIA “Autotranspor-
ta direkcija” sadarbībā ar plānošanas reģioniem 
ir jāsagatavo Sabiedriskā transporta padomei 
priekšlikumi maršruta tīkla samazināšanai 
vidēji par vienu miljonu kilometru katrā plā-
nošanas reģionā, tostarp arī Zemgales. Veicot 
pasažieru plūsmas analīzi, “Jēkabpils autobusu 
parks” informēja arī Jēkabpils novada vadību, 
jo maršrutā Nr. 6967 Jēkabpils–Dunava pare-
dzēts slēgt divus reisus sestdienās, kurus prak-
tiski iedzīvotāji neizmanto (vidējais pasažieru 
skaits reisā 1–3 cilvēki). 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Vanags atzīst, ka jāskatās uz situāciju 
reāli: “Ja nav cilvēku, kas reisā brauc, nevar 
bezgalīgi dzenāt tukšus autobusus. Nav tā, ka 
Dunava tagad ir atgriezta no pasaules. Runa ir 
tikai par reisu slēgšanu sestdienā, kur braucēju 
tikpat kā nav.”

Sīkāka informācija par konkrētiem reisiem 
un izmaiņam sekos pēc atbildes saņemšanas 
no “Autotransporta direkcijas”.

K.Sēlis

Turpinās uzlabot ceļu 
V783 Jēkabpils – 
Dignāja – Ilūkste

2018. gada 17. janvārī Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) Tautsaimniecības 
komitejas sēdē VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētājs Jānis Lange infor-
mēja par valsts vietējo autoceļu finansē-
jumu 2018. gadā. Šogad valsts autoceļu 
finansēšanai tiks paredzēti orientējoši 35 
miljoni, jo, palielinoties akcīzes nodokļa 
ieņēmumiem, finansējums autoceļiem 
pieaug par 25.6 miljoniem. Ir sastādīts 
valsts vietējo autoceļu saraksts, kuriem 
šogad paredzēts veikt būvdarbus. Šajā 
sarastā iekļauts arī Jēkabpils novadā 
esošais ceļš V783 Jēkabpils – Dignāja – 
Ilūkste, kur grants seguma divkārtu virs-
mas apstrāde tiks veikta posmā no 14,30 
līdz 20,80 km (kopā 6,50 km).

N.Ogorodovs, Latvijas Pašvaldību 

savienība

K.Sēļa foto

Par apgrūtinātiem braukšanas apstāk-
ļiem, apledojumu, sniega sanesumiem vai 
citiem šķēršļiem uz valsts autoceļiem lūdzam 
informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Satik-
smes informācijas centru pa bezmaksas dien-
nakts tālruni 8000 5555, uz e-pastu: sic@lvceli.
lv vai LVC Twitter un Facebook kontos.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Līdz šim divkārtu virsmas apstrāde ceļam V783 

veikta no Lašiem līdz Dūņenieku klubam.

Apstiprina mēnešalgas 
Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājam 
un pašvaldības 
izpilddirektoram

28. decembra domes sēdē, atklāti balso-
jot: PAR – 6 balsis (R.Balodis, I.Jase, E.Meņķis, 
B.Čākure, G.Audzītis, J.Ratnieks), ATTURAS – 
1 balss (K.Štolnieks), Jēkabpils novada dome 
nolēma Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētāja mēnešalgas noteikšanai piemērot 
koefi cientu 1,90 un apstiprināt novada do-
mes priekšsēdētāja mēnešalgu 1683 EUR 
no 2018. gada 1. janvāra. Šādu pašu algu, 
proporcionāli nostrādātajam laikam priekš-
sēdētāja prombūtnes gadījumā, saņems arī 
domes priekšsēdētāja vietniece.

Tāpat arī, visiem deputātiem balsojot 
PAR, Jēkabpils novada dome nolēma ap-
stiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšanas 
rezultātiem noteikto mēnešalgu par pilnu 
slodzi no 2018. gada 1. janvāra izpilddirekto-
ram – 1300 EUR.

K.Sēlis

Pateicība
Pateicamies biedrībai “SOS Mājas jaunie-
šiem”, tās pārstāvei Inesei Pabērzai par 
sniegto atbalstu sociāli mazaizsargātiem 
novadniekiem! 54 bērniem no trūcīgām 
un maznodrošinātām Jēkabpils novada 
daudzbērnu ģimenēm atbalstam saziedo-
tas 15 galda spēles, 54 mīkstās rotaļlietas 
un 60 kastītes olu.

Jēkabpils novada Sociālais dienests
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Jēkabpils novada domes 28. decembra 
sēdē tika skatīts jautājums par Zasas pagasta 
pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Līdzši-
nējais pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš savu 
amatu vēlējās atstāt.

Domes priekšsēdētājs Aivars Vanags pa-
stāstīja, ka konkursam bija pieteikušies asto-
ņi pretendenti. Uz pārrunām tika uzaicināti 
pieci, un uz gala rezultātu virzīja divus. Izru-
nājoties, uz domes sēdi apstiprināšanai Za-
sas pagasta pārvaldes vadītāja amatam tika 
virzīts Kristaps Tēts, kas līdz šim bijis Asares 
pagasta pārvaldes vadītājs. Viņš pastāstīja, 
ka Aknīstes pašvaldībā nostrādājis sešus ga-

dus. Viņš esot vēlējies mainīt dzīvesvietu un 
pamēģināt kaut ko citu. Ja kāds runā, ka viņš 
ir bijis spiests iet prom no Aknīstes novada, 
tad tas nav tiesa.

Deputāts Kaspars Štolnieks vaicāja, vai 
Kristaps ir gatavs pārcelties un deklarē-
ties Jēkabpils novadā? Savukārt deputāts 
Edvīns Meņķis vēlējās zināt, vai jaunais pār-
valdnieks ir informēts, ka darba apjoms būs 
daudz lielāks? K.Štolnieks arī piebilda, ka 
Zasā iedzīvotāju ir daudz vairāk un arī ceļu 
vairāk. K. Tēts atbildēja, ka to zinot un esot 
gatavs ķerties pie darba.

Balsošana notika ar vēlēšanu zīmēm. Visi 

domes deputāti 
atbalstīja Kristapa 
kandidatūru, bal-
sojot “par”, izņemot 
deputātu Juri Rat-
nieku, kurš balsoja 
“pret”. 

Kristaps Tēts 
darbu Zasas pagasta pārvaldes vadītāja amatā 
uzsāka ar 2018. gada 8. janvāri. Viņam arī ar 25. 
janvāra domes sēdes lēmumu Nr.6. tika piešķir-
tas īres tiesības uz dzīvokli Sila ielā 1, Zasā.

Aija Valdmane

Foto no Kristapa Tēta personīgā arhīva

Zasas pagasta pārvaldei jauns vadītājs

Naktī uz 29. janvāri Jēkabpils apkārtnes 
atbildīgie dienesti strādāja pastiprinātā režīmā. 
Strauji paaugstinoties ūdens līmenim Dauga-
vā, svētdienas vakarā applūda vasarnīcu rajons 
augšpus Jēkabpils pilsētas – Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā. Lai gan naktī sākās ūdens līme-
ņa pazemināšanās, dienesti turpināja uzraudzīt 
situāciju un pirmdien no rīta izvērtēja ūdens ra-
dītos postījumus.

Kā teic Jēkabpils sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas loceklis Aivars 
Vanags, “Tika evakuēti trīs cilvēki, viņi ir aiz-
braukuši pie saviem radiniekiem. Kad bijām 
šeit pusdeviņos vakarā, ūdens līmenis jau sāka 
kristies. Daugavā ir sakrājušies vižņi, ja tie izkus-

tēsies, tad situācijas var būt dažādas. Elektrība 
pašlaik šeit ir atslēgta, mēs sekojam līdzi un 
visu laiku turam roku uz pulsa.”

Postījumi nodarīti daudziem vasarnīcu 
īpašumiem. Saspringtu nakti aizvadījuši arī Jē-
kabpils pilsētas iedzīvotāji. Svētdienas vakarā 
uz brīdi ūdens līmenis bija paaugstinājies līdz 
6 metriem 68 centimetriem, kas ir tikai divus 
centimetrus zem kritiskās atzīmes. Cilvēki Jē-
kabpilī netika evakuēti, bet 28. janvāra pēcpus-
dienā un vakarpusē tika apbraukātas zemākās 
vietas un iedzīvotāji tika brīdināti un iepazīsti-
nāti ar to, kā viņiem jārīkojas plūdu gadījumā.

Sandra Paegļkalne

Foto: Artūrs Kliņģeris

Applūdis vasarnīcu rajons “Veselība” Ābeļu pagastā

2018. gada janvārī un februārī Sēlijā 
notiek „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens 
no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai 
aktivitāšu kopai, lai sekmētu Sēlijas mazo 
apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko po-

tenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu 
Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiek 17 Sēlijas 
„salās”, kurās plānots identificēt potenciā-
lu sekmīga Sēlijas lauku tūrisma produkta 
izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglai-
nē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gār-
senē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, 
Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; 
Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Ne-
retas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaun-
jelgavas novadā – Staburagā, Secē.

„Dzīvo stāstu dienas” ietvaros katrā 
no salām notiek darbnīcas par iedzīvotāju 
vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas 
potenciālu, t. sk. gan uzklausot stāstus, 
gan analizējot ekspertu izstrādātas katras 
vietas resursu kartes.

Pēc diskusijām ekspertu komanda 
kopā ar ieinteresētajiem dalībniekiem ap-
meklē arī dažādus dabas, kultūras manto-
juma, uzņēmējdarbības objektus, tikas ar 
cilvēkiem un izzina pieejamos pakalpoju-
mus, izdzīvojot katras „salas” resursus un 
analizējot potenciālu iekļaušanai kopējā 
Sēlijas tūrisma produktā.

Aktivitātes mērķis nav vien tehniska 
tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī 
šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot 

gan seminārus un darbnīcas par dažādām 
jomām kapacitātes spēcināšanai un iedro-
šināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas 
vietējiem iedzīvotājiem.

„Dzīvo stāstu dienās” jo īpaši aicināti 
piedalīties vietējie iedzīvotāji, tāpat aici-
nāti pievienoties arī novadu tūrisma, uz-
ņēmējdarbības, kultūras un citi darbinie-
ki, lauku konsultanti, plānošanas reģionu 
pārstāvji un ikviens cits, kas vēlas uzzināt 
vai iesaistīties Sēlijas salu tūrisma poten-
ciāla pilnveidē.

„Dzīvo stāstu dienu” norises laiks un 
vieta publicēta projekta mājaslapā: www.
facebook.com/selijassalas/

Dzīvo stāstu dienu koordinatore:

Zane Puriņa, t. 27884787

Projekta vadītāja:

Daina Alužāne, t. 22335439

Minētās aktivitātes tiek veiktas Lauku 
partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona 
partnerības un Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu lauku partnerības “Kaimiņi” starp-
teritoriālās sadarbības projekta „Sēlijas 
salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku 
apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un 
sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ie-
tvaros.

Janvārī un februārī notiek „Dzīvo stāstu dienas” Sēlijā
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Jēkabpils novada domē 
deputātu maiņa

Jēkabpils novada 
pašvaldībā 28. decem-
brī tika saņemts Jē-
kabpils novada domes 
deputāta Edvīna Meņķa 
iesniegums par savu 
pilnvaru nolikšanu.

Tajā pašā dienā, do-
mes sēdē, visiem depu-

tātiem balsojot “par” (E.Meņķis nepiedalījās 
lēmuma pieņemšanā), Jēkabpils novada 
dome nolēma izbeigt Edvīna Meņķa Jēkab-
pils novada domes deputāta pilnvaras pirms 
termiņa sakarā ar iepriekš minēto iesniegu-
mu. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi.

Pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanās 
saņemtā balsu skaita, nākamais deputāta 
amata kandidāts no “Latvijas Zemnieku sa-
vienības” saraksta bija Mārtiņš Līcis, kas 25. 
janvārī piedalījās savā pirmajā domes sēdē 
kā jaunais deputāts. Viņš tika ievēlēts Fi-
nanšu komitejas sastāvā un Apbalvojumu 
piešķiršanas komisijas sastāvā kā komisijas 
loceklis, kā arī tika nominēts dalībai Latvijas 
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejā.

K.Sēlis

Autora foto

25. janvāra domes sēdē, atklāti balso-
jot: PAR – 8 balsis (R.Balodis, B.Čākure, I.Jase, 
M.Līcis, G.Audzītis, J.Ratnieks, K.Štolnieks, 
A.Vanags), ATTURAS – 1 balss (A.Lemaka), 
Jēkabpils novada dome nolēma apstiprināt 
vispārējās izglītības iestāžu direktoru mēneša 
amatalgu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 

gada 31. augustam sekojoši (bez darba sa-
maksas par mācību priekšmetu u.c. izglītības 
programmās paredzēto nodarbību vadīšanu 
atbilstoši pedagoģisko darbinieku tarifi kācijai): 

Tāpat 25. janvāra domes sēdē visiem de-
putātiem balsojot PAR, Jēkabpils novada dome 
nolēma iedalīt pašvaldības līdzekļus 380,00 
EUR mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātos maksājumus 24,09 % 91,54 EUR Za-
sas vidusskolas direktora vietnieka 0,5 amata 
vienības darba atlīdzības fi nansēšanai no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam.

K.Sēlis

Aptiprina amatalgas Jēkabpils novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestāžu direktoriem un vietniekam Zasā
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Ābeļu pamat-
skolas direktors 1000,00 0 1000,00

Dignājas pamat-
skolas di rek tore 387,90 312,10 700,00

Dunavas pamat-
skolas direktors 183,60 366,40 550,00

Rubeņu pamat-
skolas direktore 553,95 246,05 800,00

Zasas vidussko-
las direktore 950,00 50,00 1000,00 

Pašvaldība par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas ga-
dam  paziņo maksātājam līdz tā paša gada 
15. februārim. Ja maksāšanas paziņojums 
nav saņemts, lūdzam viena mēneša laikā par 
to informēt Jēkabpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

! Nekustamā īpašuma nodoklis maksā-
jams reizi ceturksnī – 31. martā, 15. maijā, 
15. augustā un 15. novembrī – vienas ce-
turtdaļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā (t.i. līdz pirmajam samaksas 
termiņam)  atbilstoši likuma „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli 6.panta 3.daļai.

Atgādinām, ka sākot ar 2016. gadu, 
nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pēc 
speciālās vērtības, ko nosaka Valsts ze-
mes dienests. Speciālo vērtību pašvaldībā 
iesniedz reizi gadā līdz 10. janvārim un to 
nemaina, izmainot zemes vienības datus 
(mainoties platībai, to apmežojot, reģistrē-
jot apgrūtinājumus utt.). Speciālā vērtība 
pakāpeniski pieaugs katru gadu par 10%, 
sasniedzot kadastrālo vērtību.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, 
izmantojot speciālo vērtību, piemēro ze-
mes gabaliem, kuru platība pārsniedz 3,0 
ha un kuru lietošanas mērķis ir lauksaim-
niecības zeme, mežsaimniecības zeme un 
ūdenssaimniecības zeme.

Informāciju par nekustamo īpašumu 
kadastrālajām vērtībām un īpašumu da-
tiem Kadastra reģistrā iespējams saņemt 
portālos www.latvija.lv , izmantojot pakal-
pojumu „Mani dati kadastrā” un portālā   
www.kadastrs.lv, kā arī Valsts zemes die-
nesta reģionālajā nodaļā.

Kur maksāt nekustamā 
īpašuma nodokli:
kasēs pagastu pārvaldēs, 
bankā, internetbankā, pastā, 
portālos www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv. 

! Veicot maksājumu internetbankā, pār-
liecināties, vai pārskaitījums veikts uz paš-
valdības kontiem, kuri norādīti sagatavota-
jā maksāšanas paziņojumā.

Maksāšanas mērķī obligāti jānorāda: 
nodokļa maksātāja personīgā konta zemes/
ēkas numuru vai Maksāšanas paziņojuma 
numuru, vai īpašuma nosaukumu ar kadas-
tra numuru.

! Drošs un ērts veids nomaksāt nodokli 
ir portālos www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv, kur pieejami pašvaldības banku 
konti, kā arī nodokļa maksātājam automā-
tiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

! Jēkabpils novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus saudzēt dabu, taupīt līdzekļus 
un izmantot mūsdienīgu un ērtu iespē-
ju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumus elektroniski. Pie-
teikties tā saņemšanai e-pastā var portā-
lā  www.epakalpojumi.lv  vai atsūtot savu 
elektroniskā pasta adresi uz e-pastu: airita.
liepina@jekabpilsnovads.lv, vai iesniedzot 
iesniegumu par maksāšanas paziņojuma 
saņemšanu uz e-pastu jebkurā Jēkabpils 
novada pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-
šanas centrā Rubeņos.

 Airīte Liepiņa,

Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

Vecākais nodokļa administrators

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokli

“Latvijas Tekstils” komanda, par godu 
Latvijas simtgadei, vēlas radīt tieši 119 dažā-
du dizainu auduma maisiņus ar tiem skatiem 
no katra novada un pilsētas Latvijā, kas vis-
skaistāk, visprecīzāk un vissulīgāk raksturotu 
tieši konkrēto novadu. Tādēļ tiek rīkots foto-
konkurss, kur sava novada bildes var iesūtīt 
jebkurš 119 Latvijas novadu iedzīvotājs.

Konkursa kārta par Jēkabpils novada bil-
dēm noslēdzās 6. februārī. Interesenti varēja 
balsot uzņēmuma Facebook lapā, savai tīka-
mākajai bildei spiežot “Patīk” un tā nosakot, 
kura no 27 iesūtītajām bildēm tiks drukāta 
uz auduma maisiņa, pārstāvot Jēkabpils no-
vadu. Interneta balsojumā par vispiemērotā-
ko tika atzīta Līgas Ūdriņas bilde ar Dunavas 
Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcu.

K.Sēlis

L.Ūdriņas foto

Interneta lietotājiem 
patīk Dunavas baznīca
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada do-

mes 25.01.2018. sēdes lēmumu Nr.26 (pro-

tokols Nr.1) Jēkabpilī, 2018.gada 25.jan-

vārī. Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu 

un fi nanšu vadību likumu “Par pašvaldību 

budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”.

1. Saistošie noteikumi nosaka JĒKAB-
PILS novada pašvaldības 2018. gada pamat-
budžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, 
izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aiz-
ņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt JĒKABPILS novada paš-
valdības pamatbudžetu 2018. gadam šādā 
apmērā (1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 000 025 
euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6  807 279 
euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu – 969 956 euro, no tā 895 956 euro 
iesaistīts izdevumu pārsnieguma pār ieņē-
mumiem fi nansēšanā, 75 500 euro plānotais 
nesadalītais atlikums.

3. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašval-
dības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem 
iezīmētos līdzekļus) 2018.gadam šādā ap-
mērā (2.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 310 090 
euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 488 472 
euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sā-
kumu – 178 382 euro.

4. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašval-
dības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 
2018. gadam šādā apmērā (3.pielikums):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 1 022 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sā-

kumu – 1 022 euro.
5. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašval-

dības aizņēmumus 2018.gadam šādā apmē-
rā – 130 410 euro (4.pielikums).

6. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašval-
dības galvojumus 2018.gadam šādā apmērā 
– 350 euro (5.pielikums).

7. JĒKABPILS novada pašvaldība lemj 
par grozījumiem Jēkabpils novada pašval-
dības 2018.gada budžeta ieņēmumu, izde-
vumu un fi nansēšanas apmērā saskaņā ar 
Jēkabpils novada pašvaldības budžeta, tā 
grozījumu izstrādāšanas un apstiprināšanas 
kārtību.

8. JĒKABPILS novada pašvaldība tiesīga 
neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta rezerves fonda (līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem) ar domes lēmumiem 
piešķirt fi nanšu līdzekļus, nepārsniedzot re-
zervēto līdzekļu apjomu 62 132 euro.

9. JĒKABPILS novada pašvaldība 2018. 
gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procen-
tu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņē-
mumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.

10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, 
lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
efektīvu un racionālu pašvaldības budže-
ta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam 
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budže-
ta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām kategorijām.

11. Saistošie noteikumi par pašvaldības 
budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt 
brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un 
pagastu pārvaldēs, un tie publicējami paš-
valdības mājaslapā internetā.

Paskaidrojuma raksts Jēkabpils novada 
pašvaldības budžetam 2018. gadā un 
domes priekšsēdētāja ziņojums 

Pašvaldības darbības fi nansiālo pamatu 
veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes no-
drošināšanai, ekonomisko un sociālo vaja-
dzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgter-
miņa attīstībai. 

Jēkabpils novadā ietilpst 7 pagasti – 
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, 
Rubenes un Zasas pagasti. Novads robe-
žojas ar Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Līvānu, 
Daugavpils, Ilūkste, Aknīstes, Viesītes un Sa-
las novadiem. Novada teritorija ir 904,1 km2. 
Iedzīvotāju skaits uz 2017. gada 1. janvāri, kas 
ņemts vērā, nosakot 2018.gada fi nanšu ne-
pieciešamību, ir 4902 cilvēki, tai skaitā bērni 
līdz 6 gadu vecumam – 270, no 7 līdz 18 ga-
diem – 444, darbaspējas vecumu pārsniegu-

šie – 1083 cilvēki.
Jēkabpils novada pašvaldības budžets 

2018. gadam sastāv no pamatbudžeta, spe-
ciālā un ziedojumu budžeta, ko veido attie-
cīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Paš-
valdība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses 
un centusies sabalansēt pieejamos fi nanšu 
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 
sabiedrībai svarīgās jomās un nodrošinātu 
pašvaldības fi nanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018. 
gadā ir noteikta pašvaldības līdzfi nansēju-
ma un priekšfi nansējuma nodrošināšana 
Eiropas Savienības struktūrfondu un citu fi -
nanšu instrumentu fi nansēto projektu ievie-
šanai, uzsākto projektu realizācijai termiņos 
un Attīstības programmā noteikto stratēģis-
ki nozīmīgo projektu realizācija. Prioritāte ir 
“Latvijai 100” plānoto aktivitāšu īstenošana 
novadā un reģionā, saglabājot, popularizē-
jot un attīstot sēļu kultūras mantojumu un 
tradīcijas. 2018. gadā jānodrošina atlīdzības 
sistēma pašvaldībā atbilstoši valsts nodokļu 
reformai. Budžets ir saskaņots ar Jēkabpils 
novada Attīstības programmu 2012.–2018. 
gadam.

Pašvaldības darbības pamatnosacīju-
mus reglamentē Latvijas Republikas likums 
“Par pašvaldībām”. Budžets ir izstrādāts 
saskaņā ar šo likumu un pamatojoties uz li-
kumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
budžetu un fi nanšu vadību”, “ Par valsts 
budžetu 2018.gadam”, “Pašvaldības fi nanšu 
izlīdzināšanas likumu”, likumu “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”, Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumos apstiprināto 
budžeta ieņēmumu, ekonomisko kategoriju 
un funkcionālo kategoriju klasifi kāciju, kā arī 
nodokļu likumos, pārējos Ministru kabineta 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2018 
Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam

2018. gada ieņēmumu plāns 
(% no EUR 5 000 025)
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noteikumos un citos likumdošanas aktos pa-
redzētajām prasībām. 

Skaitliskā informācija par budžeta ie-
ņēmumiem un izdevumiem un budžeta 
klasifi kācijai ir norādīta Jēkabpils novada 
pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par 
Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2018. 
gadam” 1., 2. un 3.pielikumā (skatīt novada 
mājaslapā).

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi plānoti 5  000  025 

EUR kopsummā un tos veido nodokļu ieņē-
mumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmēj-
darbības, nodevām, sodiem un sankcijām), 
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldī-
bas īpašuma pārdošanas), ieņēmumi no ies-
tāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķ-
dotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas 
galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā 
arī ES fondu fi nansēto projektu īstenošanai 
un pašvaldību maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem. Budžeta ieņēmumi plānoti 
atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmu-
miem, kas paredzēti likumā “Par valsts bu-
džetu 2018.gadam” un saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi 
par budžetu ieņēmumu klasifi kāciju”. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
prognoze ir 1954583 EUR, kas ir par 119349 
EUR vairāk, nekā 2017. gadā faktiski saņemts 
no pārskata gada ieņēmumiem. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
prognoze par zemi – 319101 EUR, par ēkām 
un būvēm –7566 EUR, par mājokļiem –8640 
EUR. Plānots iekasēt iepriekšējo gadu nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādus 44500 EUR. 
Kopā nekustamā īpašuma nodokļi plānoti 
379807 EUR apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 5780 EUR kop-
summā veido plānotās valsts un pašvaldības 
nodevas 3910 EUR, fi nanšu ieņēmumi 500 
EUR, naudas sodi un sankcijas 340 EUR, pā-
rējie nenodokļu ieņēmumi 1030 EUR. Ieņē-
mumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 
plānoti 104005 EUR, tai skaitā no ēku un 
būvju pārdošanas 1000 EUR, zemes īpašuma 
pārdošanas 52000 EUR, meža īpašumu pār-
došanas 51005 EUR. 

Valsts mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 
mēnešiem plānota 429984 EUR apmērā, 
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
atlīdzībai 5796 EUR, mācību literatūras 
un mācību līdzekļu iegādei izglītības ies-
tādēm 7185 EUR. Pārējie valsts budžeta 
maksājumi konkrētiem mērķiem plāno-
ti 180534 EUR. Pašvaldība plāno saņemt 
transfertus no valsts budžeta iestādēm 
219701 EUR Eiropas Savienības politikas 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu realizā-
cijai. 11459 EUR apmērā plānots saņemt 
finansējumu no valsts budžeta daļēji fi-

nansētām atvasinātām publiskām perso-
nām projektu realizācijai. Saņemamā do-
tācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 19.decembra noteikumiem Nr.760 
“Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda ieņēmumiem un to sada-
les kārtību” plānota 1121160 EUR. Kopējie 
plānotie valsts budžeta transferti sastāda 
1999727 EUR. Pašvaldības saņemtie trans-
ferti no citām pašvaldībām par izglītības 
iestāžu pakalpojumiem plānoti 154121 
EUR. Plānoti transferti starp pašvaldības 
pamatbudžetu un speciālo budžetu 572 
EUR ceļu pārbūves nodrošināšanai ELFLA 
un Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ie-
ņēmumus 375866 EUR apmērā veido nova-
da iestāžu sniegtie pakalpojumi, no kuriem 
lielākais postenis ir norēķini par komunāla-
jiem pakalpojumiem 271793 EUR, biļešu rea-
lizācija kultūras iestādēs 12370 EUR, telpu un 
zemes noma 61660 EUR. 

IZDEVUMI
Budžeta izdevumi plānoti 6  807  279 

EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņē-
mumu pamatsummas atmaksas). Kapitālie 
izdevumi veido 1 972 570 EUR (29%) no ko-
pējiem plānotajiem izdevumiem, uzturēša-
nas izdevumi 4835999 EUR (71%).

01.000 Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 831896 EUR apmērā 

un tie paredzēti pašvaldības darbības no-
drošināšanai, fi nanšu vadībai un klientu ap-
kalpošanai, t.sk.:

• domes pārvaldei EUR 251605;
• deputātu darba atlīdzībai EUR 19325;
• komisiju darba atlīdzībai EUR 11165;
• centralizētās grāmatvedības izdevumi 

EUR 154424;

• aizņēmumu procentu maksājumiem 
un aizdevumu apkalpošanai 

Valsts kasei EUR 3436;
• pabalsti bijušajiem pagastu priekšsē-

dētājiem EUR 35838;
• novada jaunatnes lietu pārvaldība EUR 

18534;
• Valsts un pašvaldību vienotā klientu 

apkalpošanas centra uzturēšana Rubenes 
pagastā EUR 17435;

• Ābeļu pagasta pārvalde EUR 46319;
• Dignājas pagasta pārvalde EUR 43809;
• Dunavas pagasta pārvalde EUR 39141;
• Kalna pagasta pārvalde EUR 40283;
• Leimaņu pagasta pārvalde EUR 51478;
• Rubenes pagasta pārvalde EUR 33505;
• Zasas pagasta pārvalde EUR 65599. 
Pašvaldības darbiniekiem darba alga 

noteikta, ņemot vērā minimālās darba algas 
pieaugumu 2018. gadā, atbilstoši domes 
2017. gada 23. novembra lēmumam Nr.293 
“Par pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 
apstiprināšanu atbilstoši amatam noteikta-
jai mēnešalgu grupai” un Jēkabpils novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku at-
līdzības nolikumam.

EUR 15000 plānoti fi zisko personu datu 
aizsardzības atbilstības novērtēšanai un 
sertifi cēta datu aizsardzības speciālista pa-
kalpojumu apmaksai. Plānots iegādāties 
automašīnu Zasas pagasta pārvaldes darba 
nodrošināšanai EUR 10000 vērtībā, auto-
mašīnas piekabi EUR 1000 vērtībā Dignājas 
pagasta pārvaldei, veikt biroja tehnikas un 
telpu aprīkojuma iegādi EUR 17323 apmērā.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
(rezerves fonds) EUR 62132.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 42469 apmērā, 

no kuriem EUR 3400 paredzēti deleģētajām 
funkcijām civilās aizsardzības dienestam, 
EUR 645 ugunsdzēsības dienesta vajadzī-
bām Rubenes pagasta pārvaldē.

2018.gadā plānots realizēt projektu “Pār-

2018. gada izdevumu plāns 
(% no 6807279 EUR) 



2018. gada 12. februāris 7NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

robežu sadarbības veicināšana aizsardzības 
un drošības jautājumos Latvijas–Lietuvas–
Baltkrievijas pierobežā” Latvijas–Lietuvas–
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammā 2014.–2020. ar kopējo fi nansējumu 
EUR 38424. Projekta ietvaros plānots iegā-
dāties inventāru un aprīkojumu brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju darbam, plostu un ģenerato-
ru aprīkojumam Dunavas pagastā.

04.000 Ekonomiskā darbība
Kopējais plānotais fi nansējums EUR 

37588, no kuriem EUR 1446 paredzēti lau-
ku attīstības konsultanta darbībai, EUR 8628 
deleģētajām funkcijām būvvaldei un EUR 
27514 nodarbinātības pasākumu nodrošinā-
šanai.

05.000 Vides aizsardzība
Plānots fi nansējums atkritumu apsaim-

niekošanas un notekūdeņu apsaimniekoša-
nas darbiem 7 pagastu pārvaldēs–atlīdzība 
strādājošajiem, iekārtu apkopes, materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana, kā arī parku 
apsaimniekošana novada teritorijā. Kopējais 
plānotais fi nansējums EUR 164014:

• atkritumu apsaimniekošana 7 pagastos 
EUR 32660;

• notekūdeņu apsaimniekošana 7 pagas-
tos EUR 86609;

• Rubenes parka apsaimniekošana EUR 
25224;

• Zasas parka apsaimniekošana EUR 
19521.

Plānots ieguldīt EUR 20000 kanalizācijas 
sistēmas remontdarbos Brodu ciematā Ābe-
ļu pagastā, EUR 5320 sūkņu un aprīkojuma 
iegādei pagastu pārvaldēs, EUR 9220 iekārtu 
uzturēšanai un remontdarbiem. Rubenes 
parka teritorijas apsaimniekošanai plānots 
iegādāties zāles pļāvēju un lapu pūtēju EUR 
4700 vērtībā, veikt publiskās ārtelpas lab-
iekārtošanu EUR 2000 apjomā. Zasas parka 
teritorijas apsaimniekošanas darbu veikša-
nai plānots iegādāties motorzāģi EUR 700 
vērtībā.

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 2458594 apmērā, 
t.sk.: 

• novada teritoriālā plānošana un pro-
jektēšana 57532, tai skaitā novada Attīstības 
programmas izstrādei EUR 9000;

• novada īpašuma apsaimniekošanas 
un pakalpojumu sniegšanas nodaļa EUR 
134299, tai skaita nekustamā īpašuma uztu-
rēšanai novada teritorijā EUR 27966;

• ūdensapgādes dienests 7 pagastos 
EUR 64959, no tiem EUR 14280 plānots iekār-
tu uzturēšanai un remontdarbiem;

• daudzdzīvokļu māju kopīpašuma un 
teritoriju apsaimniekošanas dienests 7 pa-
gastos EUR 510588. No tiem EUR 50070 
plānots ieguldīt daudzdzīvokļu māju ap-
saimniekošanā novada teritorijā, EUR 33451 
nekustamā īpašuma uzturēšanā, EUR 114227 

kurināmā un degvielas iegādei, EUR 15864 
aprīkojuma un saimniecības pamatlīdzekļu 
iegādei;

• ELFLA un Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. līdz 2020.gadam pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros novada 
ceļu pārbūve Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un 
Rubenes pagastos EUR 1280079. Projektu 
realizācijai plānots saņemt Valsts kases aiz-
ņēmumu EUR 1041708 apmērā;

• programmas „Izaugsme un nodarbinā-
tība” 3.3.1. specifi skā atbalsta mērķa „Palieli-
nāt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai speciali-
zācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju va-
jadzībām” ietvaros plānotā asfalta seguma 
uzklāšanu ceļa posmam Vidsala–Spuldze-
nieki Kalna pagastā EUR 71556;

• apgaismojuma izbūve Mežgalē Leima-
ņu pagastā un Vidsalā Kalna pagastā EUR 
89690;

• ārējā kanalizācijas tīkla pārbūve Vidsa-
lā Kalna pagastā, tehnisko projektu izstrāde 
komunālo objektu pārbūvei EUR 92786; 

• Rubeņu pamatskolas saimniecības ēkas 
pārbūve un saimniecības ēkas atjaunošanas 
darbi Atvaros, Kalna pagastā EUR 62105;

• plānotais līdzfi nansējums pārrobežu 
sadarbības projektiem EUR 95000.

07.000 Veselība
Plānotais fi nansējums kopā EUR 63804, 

tai skaitā 
ambulatoro iestāžu uzturēšana:
• Dignājas pagastā EUR 9004;
• Dunavas pagastā EUR 2794,
• Kalna pagastā EUR 3922,
• Leimaņu pagastā EUR 3860,
• Rubenes pagastā EUR 15368,
• Zasas pagastā EUR 6761.
Plānots apgūt EUR 22095 Eiropas Sociālā 

fonda fi nansējumu veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses pieejamības uzlabo-
šanai.

08.000 Atpūta, kultūra, sports un 
reliģija

Izdevumi plānoti EUR 812029 apmērā, 
t.sk. darbinieku darba atlīdzībai, māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu darbības 
nodrošināšanai, pasākumu organizēšanai, 
telpu un aprīkojuma uzturēšanai. Viena no 
pašvaldības 2018.gada budžeta prioritātēm 
ir “Latvijai 100” plānoto aktivitāšu īstenoša-
na novadā un reģionā, saglabājot, popula-
rizējot un attīstot sēļu kultūras mantojumu 
un tradīcijas. Plānots fi nansējums novada 
pašdarbības kolektīvu dalībai XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 
Finansējumu veido:

• vienpadsmit publisko bibliotēku uz-
turēšana EUR 153760, tai skaitā bibliotēku 
fondu papildināšana EUR 10280, preses abo-
nēšana EUR 6180;

• EUR 3032 centrālās bibliotēkas deleģē-
to funkciju veikšanai;

• EUR 23345 novada kultūras pasāku-
miem, tai skaitā novada kora „Putni” darbī-
bas nodrošināšana;

• EUR 14080 XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku dalības nodro-
šinājums;

• EUR 50139 Ābeļu kultūras namam;
• EUR 30448 Dignājas kultūras pasāku-

miem;
• EUR 31144 Dunavas kultūras namam;
• EUR 43975 Kalna kultūras namam;
• EUR 12939 Kalna pagasta kultūras pasa-

kumi (A. Grīna piemiņas vieta);
• EUR 60402 Leimaņu tautas namam;
• EUR 82933 Rubenes kultūras namam;
• EUR 20540 Slates sabiedriskais centrs;
• EUR 66472 Zasas kultūras namam;
• EUR 19913 amatniecības centrs „Rūme” 

Zasas pagastā;
• EUR 17099 novadpētniecības pasāku-

miem;
• EUR 22228 novada sporta pasākumiem; 
• EUR 24200 atbalsts biedrībām un nodi-

binājumiem;
• EUR 26420 starpnovadu izglītības un 

kultūras pasākumi–deleģētā funkcija nova-
da Izglītības un kultūras pārvaldei;

• EUR 500 Meža dienu projekts;
• EUR 39389 LEADER projekts “Publiskās 

ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultū-
ras nama Rubenes pagastā”;

• EUR 59473 LEADER projekts “Tribīņu 
izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā 
Ābeļu pagastā”;

• EUR 12630 Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020.gadam 
INTERREG projekts “Ceļo gudri–apmeklē Lie-
tuvu un Latviju”, realizācijas otrais periods, 
kurā plānots izstrādāt virtuālu tūrisma mar-
šrutu un iegādāties skārienjūtīgu ekrānu.

09.000 Izglītība
Jēkabpils novada Attīstības programmā 

2012.–2018.gadam mūsdienu prasībām at-
bilstošas izglītības, tās attīstības un pieeja-
mības nodrošināšana defi nēta kā prioritāte. 
Kvalitatīvas vispārējās vidējās, pamatizglī-
tības un pirmsskolas izglītības pieejamības 
nodrošināšana, novada izglītības iestāžu in-
frastruktūras pilnveidošana ir pamatā fi nan-
sējuma piešķiršanai izglītības nozarei..

Izdevumi plānoti EUR 1710849 apmērā, 
t.sk.piecu novada izglītības iestāžu uzturē-
šana, novada Izglītības un kultūras parval-
des darba nodrošināšana:

• EUR 319385 Ābeļu pamatskolai;
• EUR 175239 Dignājas pamatskolai; 
• EUR 115878 Dunavas pamatskolai;
• EUR 189169 Rubeņu pamatskolai;
• EUR 47975 pirmsskolas izglītības iestā-

dei „Zelta sietiņš” Rubenes pagastā;
• EUR 465838 Zasas vidusskolai, tai skaita 

vasaras nometņu nodrošinājums;
• EUR 3962 mākslas skolas fi liāle Zasā;
• EUR 16208 ar izglītības papildpakalpo-
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jumiem saistīti izdevumi Leimaņu pagastā 
(transporta nodrošinājums);

• EUR 69662 deleģēto funkciju veikšanai 
novada Izglītības un kultūras pārvaldei;

• EUR 262750 savstarpējie norēķini par citu 
novadu izglītības iestāžu pakalpojumiem;

• EUR 1553 Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2017.gadam apakšsadaļas “Strukturē-
tā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” 
projekts “Jēkabpils novada jauniešu forums 
“Cilvēks pievelk cilvēku””;

• EUR 32806 Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”;

• EUR 10424 Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”.

10.000 Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 

623904, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 
168435:

• EUR 61969 novada bāriņtiesas darba nod-
rošināšana, tai skaitā bāriņtiesas locekļu darba 
nodrošināšanai septiņās pagastu pārvaldēs;

• EUR 209492 novada sociālais dienests, 
tai skaitā sociālie darbinieki septiņās pagastu 
parvaldēs un majaprūpes darbinieks Zasas 
pagastā;

• EUR 85118 aprūpes centra „Mežvijas” uz-
turēšana Leimaņu pagastā;

• EUR 10183 dienas centra uzturēšana Ābe-
ļu pagastā,

• EUR 168435 sociālie pabalsti naudā, natū-
rā, brīvprātīgo iniciatīvu izpilde;

• EUR 75635 valsts budžeta fi nansētais asis-
tentu pakalpojumu nodrošinājums;

• EUR 13072 līdzfi nansējums Eiropas Soci-
ālā fonda darbības programmai „Izaugsme un 
nodarbinātība” mērķa pasakumam „Deinstitu-
cionalizācija”.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 

EUR 310090, tai skaitā:

• EUR 289990 valsts budžeta mērķdotāci-
ja pašvaldību autoceļiem;

• EUR 20000 dabas resursu nodokļa ieņē-
mumi;

• EUR 100 ieņēmumi no ūdenstilpju un 
zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūp-
nieciskas izmantošanas.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 
488472, tai skaitā:

• EUR 442029 pašvaldības autoceļu uz-
turēšanai atbilstoši Jēkabpils novada paš-
valdības autoceļu attīstības programmai 
2017.–2019.gadam. EUR 194871 plānoti no-
vada ceļu ikdienas uzturēšanas un apsaim-
niekošanas darbiem, EUR 50420 pamatka-
pitāla veidošanai. Lai nodrošinātu ELFLA 
un Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros novada ceļu pārbūves 
projektus ceļiem Ābeļu, Dignājas, Leimaņu 
un Rubenes pagastos un programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifi skā 
atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņē-
mējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Kalna pa-
gastā realizāciju plānots EUR 196738;

• EUR 36723 novada ūdenssaimniecības 
objektu apsaimniekošana, ūdens un notek-
ūdeņu monitorings, citi izdevumi;

• EUR 2000 novada rekultivēto izgāztuv-
ju gruntsūdens monitorings, citi ar vides pie-
sārņojuma novēršanu saistīti izdevumi,

• EUR 7720 apstādījumu veidošana, bio-
loģiskās daudzveidības nodrošināšana.

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU 
BUDŽETS

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 
plānoti EUR 1022. Tos veido 2016.gadā veikti 
fi zisku personu ziedojumi Zasas vidusskolai 
EUR 160 materiāli tehniskās bāzes uzlabo-

šanai un Ņūdžersijas Vakarētāju kopienas 
(ASV) ziedojums EUR 862 mācību līdzekļu ie-
gādei Ābeļu pamatskolai. Tos plānots izlietot 
atbilstoši ziedojumu mērķiem.

Programma turpmākajiem diviem 
saimnieciskajiem gadiem

Jēkabpils novada attīstība tiek plāno-
ta saskaņā ar Jēkabpils novada Attīstības 
programmā 2012.–2018.gadam noteik-
tajām prioritātēm, mērķiem, rīcībām un 
uzdevumiem. Ņemot vērā programmas 
darbības termiņu, 2018.gadā tiks uzsākta 
jaunas Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas izstrāde, kas būs vidēja termiņa 
plānošanas dokuments turpmākajiem ga-
diem.

Turpmākajos divos saimnieciskajos 
gados turpināsies ieguldījumi pašvaldī-
bas ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Tas ir 
saistīts ar pašvaldības grants ceļu pārbūvi 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA ) iesnieg-
to projektu realizāciju. Tāpat tiek plānoti 
līdzekļi izglītības jomai, sociālajai jomai un 
vides labiekārtošanai.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai 
sekmētu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Jēkab-
pils novada attīstību, piesaistot investīci-
jas, kā arī sadarbojoties ar vietējiem iedzī-
votājiem , uzņēmējiem un sabiedriskajām 
organizācijām. Plānotie projekti:

1. projekts “Jēkabpils novada grants 
ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” 
ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietva-
ros;

2. veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pieejamības uzlabošana Eiro-
pas sociālā fonda projekta ietvaros;

3. Eiropas Sociālā fonda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātība” 
mērķa pasakums „Deinstitucionalizācija” 
“Atver sirdi Zemgalē;

4. Sēlijas prasmju muzeja tehniskā pro-
jekta realizācija un ekspozīcijas izveide;

5. Zasas parka labiekārtošana;
6. Rubeņu parka labiekārtošana;
7. Dunavas ģimenes ārsta prakses vie-

tas pārcelšana uz skolas ēku;
8. ielu apgaismojuma izbūve ciemu te-

ritorijās;
9. ielu asfaltēšana ciemu teritorijās;
10. dzīvojamā fonda sakārtošana.

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI 
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu lī-

gumiem ar Valsts kasi, 2018.gadā paredzēts 
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 
130410 apmērā. 

Pašvaldība plāno veikt aizņēmumus 
ELFLA un Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros četru novada ceļu 
pārbūvei, orientējoši EUR 1041708 apmērā 
ar plānoto atmaksas termiņu pieci gadi. 

Informāciju sagatavoja L.Pēterosne

 Izdevumu sadalījums 
pa funkcionālās klasifi kācijas kodiem 2015.–2018. gadā

Budžeta funkcionālās 
kategorijas

Budžeta izpilde EUR Plāns 
EUR

2018./2017.g.

2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. EUR +;– %
Vispārējie valdības dienesti 686480 723755 758405 894028 135623 118
Sabiedriskā kārtība un 
drošība

4044 3892 356 42469 42113 11929

Ekonomiskā darbība 27583 30509 37918 37588 –330 99
Vides aizsardzība 108366 104535 142044 164014 21970 115
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

699846 725783 1631756 2458594 826838 151

Veselība 127658 103966 56132 63804 7672 114
Atpūta, kultūra un reliģija 463651 502858 730435 812029 81594 111
Izglītība 1719550 1689087 1782394 1710849 –71545 96
Sociālā aizsardzība 510309 475813 552663 623904 71241 113

Kopā: 4347487 4360198 5692103 6807279 1115176 120
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28. decembra domes sēdē skatītie 
jautājumi:

Par Zasas pagasta pārvaldes vadītāja ie-
celšanu amatā

Par debitoru parādu norakstīšanu Zasas 
pagastā

 Par nekustamā īpašuma ņemšanu uz-
skaitē

Par grozījumiem Jēkabpils novada paš-
valdības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas 
kārtībā

 Par projekta Nr.17–05–A00702–000095 
“Ceļa Nr.1–11 “Āres–Lindiņi” pārbūve Jēkabpils 
novada Ābeļu pagastā” prioritāti un aizņēmu-
ma ņemšanu fi nansēšanai 

 Par projekta Nr.17–05–A00702–000098 
“Ceļa Nr.2–2 “Kaļvāres purvs–Meņķis” pārbūve 
Jēkabpils novada Dignājas pagastā” prioritāti 
un aizņēmuma ņemšanu fi nansēšanai 

 Par projekta Nr.17–05–A00702–000099 
“Ceļa Nr.6–2 “Vārpiņas–Lapas” pārbūve Jēkab-
pils novada Leimaņu pagastā” prioritāti un aiz-
ņēmuma ņemšanu fi nansēšanai

 Par projekta Nr.17–05–A00702–000096 
“Ceļa Nr.4–11 “Alkšņi–Muktāni” pārbūve Jēkab-
pils novada Rubenes pagastā” prioritāti un aiz-
ņēmuma ņemšanu fi nansēšanai

 Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība 
Nr.93”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā atsavi-
nāšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Par īres tiesību piešķiršanu (V.B.)
Par īres tiesību piešķiršanu (Z.Ļ.)
 Par grozījumiem telpu nomas līgumā 

(SIA “BIAMEAT”)
 Par nedzīvojamo telpu nomu nekusta-

majā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils (Valsts 
augu aizsardzības dienests)

 Par nedzīvojamo telpu nomu nekusta-
majā īpašumā Bebru iela 108, Jēkabpils (SIA 
“Adoniss”)

 Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā 
nodošanu atsavināšanai

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
Zasas pagastā 

Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Ze-
mesgrāmatā Dunavas pagastā (“Niedras”)

Par meža cirsmu 4 (četru) nogabalu ne-
kustamajā īpašumā “Lakstīgalas”, Leimaņu pa-
gastā pārdošanu izsolē

Par fi nansiālu atbalstu grāmatas iegādei
Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām 

novada sportistiem
Par grozījumiem Noteikumos Nr.2/2012 

“Jēkabpils novada iestāžu vadītāju iecelšanas 
amatā, iestāžu struktūrvienības. vadītāju un 
iestāžu speciālistu pieņemšanas darbā” 

 Par Jēkabpils novada pašvaldības dar-
binieku kvalifi kācijas mēnešalgas un naudas 
balvas apmēra noteikšanas nolikuma apstipri-
nāšanu

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdē-
tāja mēnešalgas apstiprināšanu

Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils no-
vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikums”

Par Jēkabpils novada Izglītības un kultū-
ras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Par Jēkabpils novada pašvaldības izpild-
direktora mēnešalgas apstiprināšanu

Par grozījumiem 2017. gada 23. novem-
bra Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.293 
“Par pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 
apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai 
mēnešalgu grupai”

Par saistošo noteikumu Nr. 14/2017 “Par 
pašvaldības palīdzību audžuģimenei un perso-
nai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmu-
mu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai 
nepieciešamās spējas un īpašības” apstiprinā-
šanu

 Par saistošo noteikumu Nr. 15/2017 
”Grozījumi 2017. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.11/2017 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam”” apstipri-
nāšanu 

Par Jēkabpils novada Medību koordinā-
cijas komisiju 

Par saistošo noteikumu Nr.12/2017 “Gro-
zījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un soci-
ālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
precizēšanu

Par Jēkabpils novada Izglītības un kultū-
ras pārvaldes deleģēšanas līgumu apstiprinā-
šanu 

Par deputāta Edvīna Meņķa pilnvaru iz-
beigšanu

25. janvāra domes sēdē skatītie 
jautājumi:

Par Jēkabpils novada pašvaldības auto-
ceļu attīstības programmas 2018.–2020.ga-
dam apstiprināšanu

 Par meža cirsmu 9 (deviņu) nogabalu 
nekustamajā īpašumā “Palmas” Ābeļu pagastā 
pārdošanu izsolē

Par īres tiesību piešķiršanu Kalna pagastā
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes 

ezerā
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā 

ar murdu
Par īres tiesību piešķiršanu speciālistam 

Zasas pagastā
Par īres tiesību piešķiršanu Ābeļu pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu Dunavas pagastā (“Draudziņi 2”)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu Dunavas pagastā (“Cerības”)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu Kalna pagastā (“Pilskalni”)
Par Dunavas pamatskolas turpmāko dar-

bību
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu E.M.
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu J.K.
Par iesnieguma par naudas balvas pie-

šķiršanu izskatīšanu
 Par fi nansējuma piešķiršanu grāmatas 

“Kalpa zēna vasara. Degoša sala” iegādei

Par projekta pieteikuma iesniegšanu Lat-
vijas vides aizsardzības fonda projektu konkur-
sa aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” 

Par darbdienas pārcelšanu 2018. gadā
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada paš-

valdības pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
sadalīšanu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 
gada 31. augustam

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada paš-
valdības izglītības iestādēm no piecu gadu ve-
cuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam

 Par izglītības programmu izvērtējumu 
un stundu skaita izdalīšanu interešu izglītības 
programmām un mērķdotācijas sadali interešu 
izglītības programmu un sporta skolu pedago-
gu daļējai darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam

 Par valsts budžeta mērķdotācijas sada-
lījumu pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Par Jēkabpils novada pašvaldības vispā-
rējās izglītības iestāžu direktoru amatalgu ap-
stiprināšanu

 Par direktora vietnieka atlīdzību Zasas 
vidusskolā 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pama-
ta un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmak-
su uz 1 audzēkni apstiprināšanu 

Par Zemgales plānošanas reģiona dein-
stitucionalizācijas plāna (2017–2020) saskaņo-
šanu

 Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par 
Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2018. 
gadam” apstiprināšanu

Par grozījumiem komitejas un komisijas 
sastāvā 

Par pārstāvi LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejā

 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
Krustpils novada pašvaldību par Būvvaldes 
funkciju veikšanu

Par saistošo noteikumu Nr.14/2017 “Par 
pašvaldības palīdzību audžuģimenei un perso-
nai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmu-
mu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai 
nepieciešamās spējas un īpašības” precizēšanu

Par nekustamā īpašuma “Smaidas”, Rube-
nes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu 
un nosacītās cenas apstiprināšanu

Par Politiski Represēto apvienības iesnie-
guma izskatīšanu 

Par Ābeļu pamatskolas nolikumu
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 

mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā iz-
vēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatī-
vie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada decembra un janvāra domes sēdēs skatītie jautājumi
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Informācijas apkopojums par nodokļu 
izmaiņām 2018. gadā saimnieciskās darbī-
bas veicējiem un pašnodarbinātajiem

Mainās iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Ir ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienā-

kuma nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada 
ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks piemērota 
20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 
līdzšinējo 23% vietā. Ienākumu daļai no 20 
004 eiro līdz 55 000 eiro tiks piemērota 23% 
likme. Savukārt, tai ienākumu daļai, kas pār-
sniegs 55 000 eiro tiks piemērota 31,4% lik-
me, no kuriem 24,09% maksās darba devējs 
un 11% – darba ņēmējs.

Palielinās minimālā mēneša darba alga
Minimālā mēneša darba alga tiek paaug-

stināta no pašreizējiem 380 eiro uz 430 eiro.

Diferencēts neapliekamais minimums 
Vienlaicīgi ar minimālā atalgojuma pa-

augstināšanu būtiski tiks celts ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliekamais diferencē-
tais minimums. Tas būs līdz 200 eiro. Algām 
līdz 440 eiro (pirms nodokļu nomaksas) ne-
apliekamo minimumu katru gadu piemēros 
pilnā apmērā. Ienākumiem no 440 eiro līdz 
1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums 
atbilstoši formulai pakāpeniski samazināsies 
un pie ienākumiem virs 1 000 eiro mēnesī 
tas netiks piemērots vispār.

Lauksaimniekiem neapliekamais ienā-
kums saglabājas 3000 eiro.

Paaugstināts nodokļa atvieglojums par 
apgādājamo 

Atvieglojums par apgādībā esošu perso-
nu paaugstinās no 175 eiro uz 200 eiro mē-
nesī. Turklāt no 1. jūlija iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem papildus jau esoša-
jiem nodokļu atvieglojumiem būs iespēja 
saņemt atvieglojumus arī par nestrādājošu 
laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki 
bērni atkarībā no tā, kāds ir bērna vecums, 
un vai tas turpina izglītības iegūšanu. Piemē-
ram, no 1. jūlija būs iespēja saņemt nodokļa 
atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, ja tā 
apgādībā ir bērns līdz trīs gadiem.

Paaugstināts neapliekamais minimums 
pensionāriem

Neapliekamais minimums pensionāriem 
tiek paaugstināts no pašreizējiem 235 eiro 
mēnesī līdz 250 eiro mēnesī.

Izmaiņas attaisnotajos izdevumos
Arī turpmāk visiem iedzīvotāju ienāku-

ma nodokļa maksātājiem, iesniedzot gada 
ienākumu deklarāciju, būs iespēja atgūt 
daļu no samaksātā nodokļa par izglītību, 
ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un 
citiem attaisnotajiem izdevumiem. 2018. 
gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 
par 2017., 2016. vai 2015. gadu, joprojām būs 

spēkā pašreizējie nosacījumi. 
2019. gadā, iesniedzot gada ienākumu 

deklarāciju un čekus par 2018. gada attais-
notajiem izdevumiem par ārstniecības un 
izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem un 
ziedojumiem politiskajām partijām, perso-
na varēs saņemt atpakaļ samaksāto nodokli 
par to attaisnoto izdevumu summu, kas ne-
pārsniedz 50% no viņa gada apliekamajiem 
ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro par 
sevi un katru ģimenes locekli. Piemēram, ja 
2018. gadā darba ņēmēja ienākumi gadā ir 
8000 eiro, un attaisnotie izdevumi par me-
dicīnas pakalpojumiem par sevi ir 700 eiro, 
tad uz attaisnotajiem izdevumiem par 2018. 
gadu attiecina 600 eiro, bet atlikušie 100 eiro 
pārceļas uz nākamo gadu.

Savukārt iemaksas privātajos pen-
siju fondos un apdrošināšanas prēmiju 
maksājumus varēs iekļaut attaisnotajos 
izdevumos tik lielā apmērā, lai tie kopā 
nepārsniedz 10% no nodokļa maksātāja ar 
nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk 
kā 4000 eiro gadā. Attiecībā uz dzīvības ap-
drošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrā-
šanu) tiks mainīti arī piemērošanas nosa-
cījumi, pagarinot to periodu uz 10 gadiem 
un nodrošinot apdrošināšanas prēmiju 
maksājumu regularitāti, vienlaikus nosakot 
pārejas noteikumus uz jau noslēgtajiem 
dzīvības apdrošināšanas līgumiem. Piemē-
ram, ja 2018. gadā darba ņēmēja ienākumi 
ir 8000 eiro gadā, un iemaksas privātajos 
pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju 
maksājumi ir veikti 2000 eiro apmērā, tad 
uz attaisnotajiem izdevumiem var attieci-
nāt 800 eiro, tas ir summu, kas nepārsniedz 
10% no gada ienākumiem.

Izdevumu noteikšana saimnieciskās 
darbības veicējiem

Tiks ierobežoti izdevumi – tie nedrīkstēs 
pārsniegt 80% no kopējiem saimnieciskās 
darbības ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka iz-
devumos varēs iekļaut izdevumus vien līdz 
80% no taksācijas gada ieņēmumu summas. 
Tātad no atlikušajiem 20% būs jāmaksā ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis. Izņēmums ir 
jauniem uzņēmumiem pirmie divi gadi un 
visiem – tajā gadā, kad izbeidz saimniecisko 
darbību, tajos izdevumus joprojām varēs ie-
kļaut pilnā apmērā. 

Taču ir vairāki izdevumu veidi, kurus 
izdevumos joprojām varēs iekļaut pilnā ap-
mērā: darba algas un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas, nekustamā īpa-
šuma nodokli, pamatlīdzekļu nolietojumu, 
kā arī kompensācijas īrniekiem par dzīvoja-
mo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu 
sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu 
vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības 
veikšanai.

Vēl svarīgi – radušos saimnieciskās dar-
bības zaudējumus ir tiesības segt no nāka-
mo trīs gadu saimnieciskās darbības ieņē-

mumiem, bet iekļaujoties izdevumu 80% 
ierobežojumā. 

Pamatlīdzekļu uzskaite
Ir palielināta pamatlīdzekļu vērtība, no 

kuras jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojumu 
– līdzšinējo 427 eiro vietā no 2018. gada pa-
matlīdzekļa nolietojumu būs jāaprēķina pa-
matlīdzeklim, kura iegādes vērtība ir lielāka 
par 1000 eiro. 

 Būs jānodala pamatlīdzekļi, kas iegā-
dāti līdz 2017. gada 31. decembrim (“ve-
cie”) un pēc tam (“jaunie”), jo tiem atšķir-
sies uzskaite.   “Vecajiem” varēs izvēlēties 
vienu no divām metodēm – turpināt kā 
līdz šim ar dubulto nolietojuma likmi vai 
bez dubultās. Tas nozīmē, ka to saimnie-
ciskās darbības pamatlīdzekļu, kas ir pirkti 
līdz 2018. gadam, nolietojumu aprēķinā 
un uzskaitē faktiski nekas nemainās. Ir po-
zitīva maza nianse – līdz šim atsevišķiem 
pamatlīdzekļiem piemēroja summas ma-
zinošu koeficientu, bet turpmāk ir ļauts 
to nepiemērot. Cilvēks var izvēlēties – vai 
turpmāk šo koeficientu rēķināt vai nerē-
ķināt. Bet jāņem vērā, ka izvēlēto metodi 
šādu pamatlīdzekļu norakstīšanai turp-
māk mainīt vairs nevarēs.

Savukārt “jaunajiem”, kas pirkti pēc 
2018. gada 1. janvāra, varēs izvēlēties vienu 
no divām metodēm – lineāro metodi, kad 
pamatlīdzekļus noraksta pa 5–10 gadiem, 
vai degresīvo metodi, kad pamatlīdzekļiem 
tiek noteikts taksācijas perioda nolietojums 
procentos. Izvēlēto metodi nevarēs mainīt 
nākamos desmit gadus. Sīkāk par to lasiet 
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodok-
li” 11.5 pantā un tā Pārejas noteikumu 128. 
punktā.

Aug valsts obligātās sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas

Tās jāveic tāpat, kā līdz šim (vienreiz par 
ceturksni), par to mēnesi, kurā ienākumi 
jeb peļņa (no ieņēmumiem atņemot izde-
vumus) no saimnieciskās darbības sasniegs 
430 eiro ( 2017.gadā bija 380 eiro), iemaksu 
likme būs 32.15% (apmēram 138,25 eiro). 
Pensionāriem iemaksu likme būšot mazliet 
zemāka– 30.34%. Lai gan presē parādās in-
formācija, ka pensionāriem VSAOI nebūs 
jāmaksā, semināros VID skaidro, ka jāmaksā 
visiem.

Jaunums – papildus vēl 5% iemaksas 
pensiju apdrošināšanai

Īpaša kārtība ir paredzēta sociālo iemak-
su veikšanai pensiju apdrošināšanai 5% ap-
mērā no saimnieciskās ražošanas ienākuma. 
Lauksaimniekiem būs jāaprēķina un jāveic 
sociālās iemaksas 5% apmērā pensiju apdro-
šināšanai tikai vienu reizi par 2018. gadu līdz 
nākamā gada 15. aprīlim, ņemot vērā visa 
2018.gada ienākumus jeb peļņu (ieņēmu-
mi–izdevumi), kas saistīti ar lauksaimniecis-

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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ko ražošanu.

Piemērs lauksaimniekiem:
Pārējiem saimnieciskās darbības vei-

cējiem, pašnodarbinātajiem, turpmāk 
iemaksu summa pensiju apdrošināšanai 
5% apmērā būs jārēķina par katru mēnesi. 
Maksājums jāveic par visu ceturksni (sa-
skaitot visus 3 mēnešus) – līdz nākošā mē-
neša 15. datumam (pirmo reizi šogad – līdz 
15. aprīlim). 

1) Iemaksas pensiju apdrošināšanai var 
neveikt, ja ienākumi (peļņa), rēķinot no 
gada sākuma, ir mazāki par 50 eiro

2) Gadījumā, ja ienākumi mēnesī ir 
mazāki par 430 eiro, tad sociālās iemaksas 
pensiju apdrošināšanai 5% apmērā veic 
tikai no faktiskajiem ienākumiem. Pie-
mēram, ja saimnieciskās darbības veicēja 
ienākumi mēnesī ir 70 eiro, tad obligātās 
iemaksas pensiju apdrošināšanai būs 5% 
no 70 jeb 3.50 eiro .

3) Ja ienākumi mēnesī ir lielāki par 430 
eiro, iemaksa jāveic no ienākumu starpī-
bas starp mēneša ienākumu un to ienā-
kumu, par kuru sociālās iemaksas veiktas 
līdzšinējā kārtībā. Piemēram, ienākumi 
(peļņa) mēnesī ir 500 eiro. Par 430 eiro jau 
pašnodarbinātais veiks pierastās obligātās 
sociālās iemaksas 32,15% no 430 jeb ap-
tuveni 138,25 eiro un no starpības 70 eiro 
(500–430=70 eiro) veiks jaunā 5% nodokļa 
samaksu: 5% no 70 eiro (3,50 eiro).

Tāpat īpaša kārtība ir paredzēta sociālo 
iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 
5% apmērā ienākumam no autoratlīdzī-
bas, jo šo maksājumu ir pienākums veikt 
autoratlīdzības izmaksātājam no saviem 

līdzekļiem.

Piemērs nelauksaimniekiem:
Avansa maksājumi

Pēc tam, kad saimnieciskās darbī-
bas veicējs būs iesniedzis VID gada ie-
nākumu deklarāciju, avansa aprēķins 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks 
izveidots automātiski. Saimnieciskās 
darbības veicējam tikai jāpārliecinās 
par tajā norādītās informācijas patiesu-
mu un gadījumos, ja ienākumu apmērs 
mainīsies, saimnieciskās darbības veicējs 
varēs iesniegt avansa maksājuma preci-
zējumu.

Lauksaimniekiem
Vēl joprojām ar iedzīvotāju ienākuma 

nodokli neapliks saņemtās summas, kas 
lauksaimniekiem izmaksātas kā valsts vai 
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimnie-
cībai un lauku attīstībai. Līdz šim tās ar 
nodokli bija lemts neaplikt līdz 2017. ga-
dam. Patlaban šis termiņš ir pagarināts līdz 
2023. gadam. 

Vēl viena pozitīva izmaiņa – lauk-
saimniecības zemes pārdevējs patlaban 
var savu zemi pārdot lauksaimniekam un 
neievērot papildu kritērijus zemes pārde-
vējam Patlaban šis termiņš ir pārcelts līdz 
2023. gadam. 

Paliek spēkā arī samazinātā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likme:

 – 10% ienākumam no fiziskās per-
sonas īpašumā esoša augoša meža pārdo-
šanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriā-
lu pārdošanas,

 – 10% ienākumam no metāllūžņu 
pārdošanas,

 – 10% ienākumam no zemes no-
mas, ja līgums reģistrēts VID.

Taču, nekustamā īpašuma pārdošanai, 
kas ir kapitāla pieaugums, IIN likme pa-
lielinās no 15 līdz 20%. Šīs izmaiņas skars 
ikvienu cilvēku, kurš pārdos savu nekusta-
mo īpašumu.

Lauku bloku precizējumi
No šī gada 5. februāra lauksaimnieki var 

veikt lauku bloku / ainavu elementu precizē-
šanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasīju-
mus varēs iesniegt līdz šī gada 3.aprīlim. Pre-
cizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja 
klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu 
platību, pievienot jaunus ainavas elementus 
vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību.

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāja apliecības pagarināšanai

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs 7.mar-
tā plkst.10.00 Biržu Tautas namā rīko maksas 
apmācības 2. klases augu aizsardzības lī-
dzekļu lietotājiem apliecības pagarināšanai.

Līdz 2. martam Jēkabpils Lauku konsul-
tāciju birojā Jēkabpilī Bebru ielā 108 jāie-
sniedz iesniegums, fotogrāfi ja (izmērs 3x4 
cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lieto-
tāja apliecība. Maksa 30 eiro+ PVN. Plašāka 
informācija: Anita Putka, tel. 26511269.

Mežu saimnieki varēs pieteikties atbal-
sta saņemšanai mežu kopšanai 

No 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteik-
ties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai 
apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosis-
tēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uz-
labošanai”. 

Atbalsta pretendenti var būt fi ziskas per-
sonas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, 
pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašval-
dību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko 
pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
 jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu 

retināšanu ar atzarošanu;
 neproduktīvu mežaudžu nomaiņu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku 
ciršanu mežā;

valdošās koku sugas nomaiņu baltalk-

M
ēn

es
is

Ie
nā

ku
m

i m
ēn

es
ī (

EU
R)

 
pē

c s
ai

m
ni

ec
isk

ās
 d

ar
bī

ba
s 

ie
ņē

m
um

u 
un

 iz
de

vu
m

u 
uz

sk
ai

te
s ž

ur
nā

la
 d

at
ie

m

Sa
im

ni
ec

isk
ās

 d
ar

bī
ba

s 
ie

nā
ku

m
i (

EU
R)

, s
ka

ito
t n

o 
ga

da
 sā

ku
m

a

O
bl

ig
āt

o 
ie

m
ak

su
 o

bj
ek

ts
, 

no
 k

ur
a v

ei
c i

em
ak

sa
s l

īd
zš

i-
nē

jā
 k

ār
tīb

ā
I 0 0 0

II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

V –1000 –1000 0

VI 0 –1000 0

VII 1000 0 430

VIII 1000 1000 430

IX –4000 –3000 0

X 10000 7000 430

XI 0 7000 0

XII 0 7000 0

Kopā 7000 1290
Iemaksas pensiju apdrošināšanai: 

5% x (7000 – 1290)=285,5 euro 
(veic līdz nākamā gada 15. aprīlim)
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5%

I 10 10 0 – –
II 10 20 0 – –
III 20 40 0 – –
IV 20 60 0 60 3
V 100 160 0 100 5
VI 200 360 0 200 10
VII 430 790 430 0 0
VIII 1000 1790 430 570 28,50
IX 2000 3790 430 1570 78,50
X –100 3690 0 0 0
XI 0 3690 0 0 0
XII 1000 4690 430 570 28,50
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šņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai 
blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām at-
balsta pretendentiem, nosacījumiem at-
balsta saņemšanai un citiem jautājumiem 
var lasīt LAD mājaslapā sadaļā “Atbalsta 
pasākumi”. Dienests aicina visus mežsaim-
niekus, kuri nesaņēma finansējumu ie-
priekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteik-
ties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektro-
niski vai personīgi LAD. Iesniegumi, kas tiks 
saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pie-
ņemti un reģistrēti.

Atbalsta apmērs

Atbalstāmā 
aktivitāte

Attiecināmo 
izmaksu sum-

ma EUR/ha

Atbalsta 
intensitāte %

pa
r m
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au

dz
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Jaunaudžu 
retināšana – 440

70 mistraudzēm1 
un priedēm, 60 

parējām

Jaunaudžu 
retināšana ar 
atzarošanu

– 611
70 mistraudzēm1 
un priedēm, 60 

parējām

Nepro-
duktīvas 
mežaudzes 
nomaiņa

993

204

70 mistraudzēm1

Valdošās 
koku sugas 
nomaiņa

3072

1Mistraudze ir mežaudze, kurā citu koku sugu piemistroju-
ma īpatsvars (koku skaits) mežaudzē ir vismaz 25 %.
2Ja retināšana nepieciešama blīva aizzēluma dēļ (saska-
ņā ar Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāna 
III sadaļas “Plānotās darbības” 3.apakšpunktu.

Papildus nosacījumi:
1. jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās 

baltalkšņu vai līdz 20 gadu vecās pārējo 
koku sugu mežaudzēs, kā arī vecākās jaun-
audzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 
metrus

2. pretendents plānošanas periodā pa-
meža pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 
15 hektāru lielu platību

3. retināšana šo noteikumu izpratnē ir 
savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kop-
šana, samazinot valdošās sugas koku vai 
konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 
kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augša-
nas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu 
aizzēluma.  Krūmu aizzēlums uzskatāms 
par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu 
sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 
procentu no platības. 

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t.26312414

21. janvārī VEF Kultūras pilī norisinājās 
Latvijas Līnijdeju un kantrī vesterna deju 
reitinga pirmās 2018. gada sacensības. Tajās 
piedalījās vairāk nekā 100 dažādu vecumu, 
grupu un līmeņu dejotāji no visas Latvijas. 
Starp šiem dalībniekiem startēja arī Jēkab-
pils novada Dunavas kultūras nama līnijdeju 
grupas “Maybe” piecas dejotājas, starp vi-
ņām arī kolektīva vadītāja Līga Navicka.

Latvijas reitinga pirmajās sacensībās 
2018. gadā dejotāja Ksenija Šulte izcīnīja 
zelta medaļu Social Adult Female grupā, kā 
arī tika apbalvota un iekļauta Līnijdeju un 
kantrī vesterna deju asociācijas 2017. gada 
reitinga līdera kategorijā, kas paver iespēju 
piedalīties sacensībās starp augstāka līmeņa 
dejotājiem.

Māsas Rēzija un Katrīna Ērgles startēja 
Social Teen Female grupā, kur Rēzija izcīnīja 
otro vietu, un Katrīna – trešo. Jāatzīmē, ka 
abas dejotājas ir strādājušas pie savas dejas 
prasmes, jo iepriekšējās sacensībās šajā gru-
pā Rēzija izcīnīja bronzas godalgu, bet Katrī-
na – augsto ceturto vietu.

Pirmās sacensības izbaudīja dejotājas 
Inese Mintāle un Rasa Matuseviča. Ineses 

startēja Social Silver Female grupā, kur iegu-
va augsto trešo vietu. Savukārt Rasa un ko-
lektīva vadītāja Līga startēja Social Diamond 
Female grupā, kur sīvā cīņā abas dejotājas 
iekļuva labāko sešiniekā, Līga Navicka iegu-
va augsto ceturto vietu un Rasa Matuseviča 
– piekto vietu.

Sacensībās tika dejotas dejas: “We Only-
Live Once”, “Lonely Drum”, “Twisting”, “Shi-
ne”, “Beautiful Birds”. Šīs dejas tiek dejotas 
un sacensībām gatavojas viss kolektīvs kopā 
iknedēļas mēginājumos kopā ar pasniedzē-
ju Līgu Navicku.

Paldies līnijdeju grupas “Maybe” dalīb-
niecēm Aijai Balodei un Regīnai Marcinkēvi-
čai par morālo atbalstu klātienē – iespējams, 
ka skatītāju loma un gūtās emocijas iedro-
šinās startēt nākamajās sacensībās pašām. 
Liels paldies jaukajam un vienmēr pozitīvi 
noskaņotajam novada šoferītim Alvim Ind-
riksonam!

Ja ceri, ka viss izdosies, tad arī izdosies! 
Aicinām pievienoties jaunus dejotājus!

Līnijdeju grupas “Maybe” meitenes 

Katrīna un Rēzija Ērgles

Foto: Regīna Marcinkeviča

Dunavas līnijdeju grupas “Maybe” dejotājas 
Latvijas reitinga sacensībās gūst godalgotas vietas

Šogad – Latvijas simtgadē dzimušiem 
bērniem, kuru dzimšanas fakts tiks reģistrēti 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā, Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpilī, pie dzimšanas reģistrācijas 
tiks pasniegta īpaša Jēkabpils novada pašval-
dības sarūpēta dāvana – dāvanu komplekts 
“Zirņa bērni”. Dāvanu komplekts sastāv no:

1. Keramikas krūzes, kas rotāta ar stilizē-
tiem zirņu zīmējumiem un Jēkabpils novada 
ģerboņa kontūras iespiedumu;

2. Keramikas trauka, kas simboliski sasau-
cas ar bērna šūpuļa formu, trauks rotāts ar 
iespiedumiem, kas atgādina zirņus, iekšpusē 

tekstiliespiedums ar Jēkabpils novada ģerbo-
ņa kontūru;

3. Pastkartes ar Raiņa dzejoli “Zirņa bērni” 
un Jēkabpils novada ģerboni un iepakojuma 
kārbas, kas pārsieta ar lentītēm Jēkabpils no-
vada ģerboņa krāsās.

Dāvanu komplektu izgatavoja Jēkabpils 
novada keramikas mākslas meistare Anda Sva-
rāne.

Lai Jūsu bērniņš ir skaistākā dāvana Latvi-
jai!

Aļona Semeiko, Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Latvijas simtgadē dzimušajiem īpaša dāvana
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No 2. līdz 4. februārim Rīgā, Ķīpsalā no-
tika tūrisma izstāde-gadatirgus “Balttour 
2018”, kas šogad atzīmēja savu 25 gadu ju-
bileju. Izstādes dalībnieki katru ceļotāju un 
atpūtnieku aicināja apceļot Latviju un atklāt 
pasauli.

Izstādē Sēliju pārstāvēja arī Jēkabpils 
novads. Šajās 3 dienās Sēlijas “pudurī” bija 
sastopami pārstāvji gan no Sēlijas prasmju 
muzeja un Raiņa muzeja “Tadenava”, gan 

biedrības “Ūdenszīmes” un amatniecības 
centra “Rūme”. Jēkabpils novads tika popu-
larizēts gan ar tūrisma bukletu, gan amatnie-
ku produkcijas palīdzību. Tāpat arī uz diviem 
lieliem ekrāniem Zemgales kopējā stendā 
tika rādīta Jēkabpils novada videoprezen-
tācija.

Šogad Zemgales stends bija veidots 
daudz savādākā noformējumā, un tā cen-
trālā aktivitāte bija pastmarku izsūtīšana, 

kas sociālajos tīklos tika popularizēta ar 
mirkļa birku “Zemgale aicina”. Nupat de-
cembrī apgādā “Jāņa sēta” izdots arī buk-
lets “Sēlija. Tūrisma karte”, kas stāsta par 
apskates objektiem Viesītes, Aknīstes, 
Salas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ilūkstes un 
Neretas novadā.

K.Sēlis

Foto no Baiba Čākures personīga arhīva 

un “Balttour” Facebook lapas

Izstāde “Balttour 2018”

Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas, 21 
laulība un 66 miršanas. 

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā pērn reģistrētajām laulībām, pir-
majā laulībā stājās 26 personas. 12 per-
sonas stājās laulībā otro reizi, bet trešo 
reizi gredzenus mija 4 personas. Ja skatās 
pēc vecumiem, tad vecākajam līgavainim 
uz laulības noslēgšanas brīdi bija pilni 68 
gadi, bet vecākajai līgavai – 70 gadi. Tas 
tikai pierāda to, ka mīlestība ir skaista jeb-
kurā vecumā un iedzīvotājiem ir svarīgi 
nokārtot visas formalitātes.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā 2017. gadā reģistrētas 28 dzimšanas (10 
zēni, 18 meitenes). Meitenēm vecāki izvē-
lējušies sekojošus vārdus: Viktorija, Amēli-
ja (2), Ērika, Marta, Keitija, Judīte, Elza (2), 
Anna, Emīlija, Aļona, Kristīne, Amanda, 
Elizabete, Odrija. Vienai meitenītei vecāki 
izvēlējušies divus vārdus: Elīna Daina. 

Zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Emīls, 
Jānis (3), Mārcis, Toms, Eduards, Kristaps, 
Broņislavs. Viens bērns ticis pie diviem vār-
diem – Oskars Ītans. No 28 Jēkabpils no-
vada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
dzimšanas faktiem, 14 gadījumos bērna 
vecāki sastāvēja laulībā, bet paternitātes 

atzīšana (ziņas par tēvu ierakstītas, pa-
matojoties uz vecāku kopīgu paternitātes 
atzīšanas iesniegumu, jo nesastāv laulī-
bā) notikusi 13 bērniem. Viens dzimšanas 
akta ieraksts tika sastādīts bez ziņām par 
tēvu. Kā pirmie bērni ģimenē, ir dzimuši 9 
gadījumos, otrie –7, trešie – 3, ceturtie – 2, 
piektie – 2, sestie – 4 un septītie – 1. Jau-
nākajai mātei dzemdētājai bija 17 gadi, bet 
vecākajai 43 gadi. 2017. gadā tika reģistrēti 
2 dvīņu pāri – 2 meitenes un 2 zēni. Viens 
dzimšanas akta ieraksts tika sastādīts ne-
dzīvi dzimušam bērniņam.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2017. gadā sastādīts 66 miršanas akta 
ieraksti, no kuriem 41 gadījumos mirušas 
sievietes, bet 25 gadījumos – vīrieši. Diag-
nozes, kā rezultātā iestājusies nāve, Jēkab-
pils novada dzimtsarakstu nodaļā sastādī-
tajos miršanas reģistru ierakstos visvairāk 
minētas: sirds un asinsvadu slimības (sirds 
mazspēja, trombembolija, infarkts, insults, 
koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksikā-
cija, audzēji, mehāniskā asfiksija (noslīk-
šana ūdenī, pakāršanās cilpā), HIV infek-
cija, Parkinsona slimība (Parkinsonisms), 
vispārēja ķermeņa atdzišana, trula galvas 
trauma, elpošanas mazspēja, saindēšanās 
ar tvana gāzi, sepse. Vecākajai mirušajai 

sievietei bija 95 gadi, bet jaunākajai – 55 
gadi. Vecākajam mirušajam vīrietim bija 
86 gadi, bet jaunākajam – tikai 29 gadi. 

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģis-
trā esošo informāciju, pēc stāvokļa uz 
02.01.2018., Jēkabpils novadā ir deklarēts 
4771 iedzīvotājs. Iedzīvotāju skaita sada-
lījums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pa-
gastā deklarēti 906 iedzīvotāji, Dignājas 
pagastā – 480, Dunavas pagastā – 598, Kal-
na pagastā – 567, Leimaņu pagastā – 451, 
Rubenes pagastā – 934 un Zasas pagastā 
835 iedzīvotāji. Noslēdzoties 2017. gadam, 
konstatēts, ka visos Jēkabpils novada pa-
gastos iedzīvotāju dabiskais pieaugums 
vēljoprojām ir ar mīnus zīmi (–146). Ja sa-
līdzina iedzīvotāju skaita dabiskā pieau-
guma dinamiku iepriekšējos gados, tad 
Jēkabpils novadā deklarēto iedzīvotāju 
skaita samazinājums ir vienmērīgs, tam 
nav raksturīgs straujš palielinājums vai sa-
mazinājums.

2017. gadā notika Bērnības svētki, ku-
ros piedalījās 16 bērni un tradicionāli, kā 
jau katru gadu, tika godinātas 16 Jēkabpils 
novada Stiprās ģimenes.

Aļona Semeiko, 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

2017. gads Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā
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Jēkabpils novada pašvaldība aicina sko-
lēnus, kas plāno pieteikties Nodarbinātības 
valsts aģentūras nodarbinātības pasāku-
miem vasarā pagastu pārvaldēs, jau laicīgi 
interesēties/pieteikties sava pagasta pārval-
dē, jo pieņemšana vasaras darbiem notiks 
rindas kārtībā un vietu skaits ir ierobežots. 
Tālāko pieteikšanās gaitu sīkāk izskaidros 
pagasta pārvaldē.

NVA vasaras nodarbinātības pasākumā 
var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 
gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestā-
dēs.

Iespēja strādāt valsts līdzfi nansētajās 
darba vietās skolēniem būs no 1. jūnija līdz 
31. augustam.

Jēkabpils novada pašvaldība

8. decembrī, Ābeļu pamatskolā, pro-
jekta Nr.8.3.5./16/I/011 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības ies-
tādēs” ietvaros, tikās Zasas vidusskolas, 
Ābeļu pamatskolas, Dignājas pamatskolas 
un Dunavas pamatskolas 3. līdz 6. klašu 
skolēni, lai pavadītu pēcpusdienu zināt-
niskā gaisotnē un uzzinātu sīkāk par zināt-
nieku/pētnieku profesiju. Pie skolēniem 
ciemojās Zinātkāres centra “ZINOO Dau-
gavpils” pārstāvji, lai piedalītos diskusijā 
par zinātniski pētniecisku darbību. Skolēni 

ne tikai aizrautīgi diskutēja par to, kur 
mācās topošie zinātnieki un kādus priekš-
metus pastiprināti skolā jāmācās, bet arī 
vēroja praktisku zinātnieku darbību ikdie-
nā – eksperimentu priekšnesumu ar ūde-
ni, gaisu un uguni.

Pasākuma gaitā skolēni ieguva jaunas 
zināšanas, tika aicināti jau tagad padziļi-
nātāk mācīties skolā savas nākotnes vārdā.

Paldies skolām par dalību pasākumā!
Anda Jurgeviča, 

pedagogs – karjeras konsultants

Autores foto

Aicina skolēnus 
pieteikties vasaras 
darbiem pagastos

Jēkabpils novada skolēni iepazīst 
zinātnieku darbu

16. janvārī Jēkabpils bērnu un jaunie-
šu centrā norisinājās konkurss "Lakstīgala 
2018", kurā piedalījās Dignājas pamatsko-
las 2 komandas 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu 
grupā.

Mazajā komandā dziedāja Linda Ciela-
va, Amanda Marķīze, Junora Narvida, Sofi-
ja Kosika un Edgars Dilāns.

Lielo komandu pārstāvēja: Linda Mīku-
le, Solvita Jurgeviča, Zane Sinkeviča, Ingrī-
da Pavlovska un Ieva Leiskina.

Linda Mīkule stāsta: “Gatavojot mājas 
darbu nolēmām, ka stāstīsim par Dig-
nājas Skujupīti, kas atrodas pie Upma-
lītēm. Lielākās pūles sagādāja latviešu 
tautas dziesmu mācīšanās, kas noritēja 
ar daudziem mēģinājumiem pēc mācī-
bu stundām! Smagais darbs vainagojās 
ar pirmajā kārtā iegūto 1. pakāpi 5. – 9. 
klašu grupā! Bijām priecīgas un nu sākām 
gatavoties otrajai kārtai, kas norisinājās 
25. janvārī Jēkabpils BJC. Arī otrajā kārtā, 
Latgales novadu skatē ieguvām 1. pakāpi! 
Mēs lepojamies, ka mūsu pūrā ir latviešu 
tautasdziesmas un ka mums ir dota iespē-

ja tās izdziedāt!”
Rīgā, Latviešu biedrības namā, 9. mar-

tā notiks lielais fināls.
Lielu paldies sakām mūsu skolotājai 

Aīdai Bikauniecei.
Linda Mīkule un Solvita Jurgeviča 

no f/k ''Dignōjīši''

Dignājas pamatskolas arhīva foto

“Laimas labdarības 
namiņš” sarūpē 
Ziemassvētku dāvanas 
Jēkabpils novada 
bērniem

2017. gada septembra sākumā, Jēkabpils 
novada Sociālais dienests saņēma Zīmola 
“Laima” aicinājumu piedalīties labdarības 
akcijā “Laimas labdarības namiņš”, kura 
mērķis ir piepildīt maznodrošināto bērnu 
sapņus par Ziemassvētku dāvanām! Tā Jē-
kabpils novada sociālie darbinieki kļuva par 
rūķu palīgiem, lai dāvātu prieku mūsu nova-
da bērniem no trūcīgām un maznodrošinā-
tām ģimenēm! Sociālie darbinieki piedāvāja 
bērniem aizpildīt speciālas kartītes ar savām 
izsapņotājām Ziemassvētku dāvanām un 
nogādāja tās uz Rīgu, kur no 2017. gada 24. 
novembra līdz 2017. gada 23. decembrim 
labdarības akcijas ietvaros sarūpētas Zie-
massvētku dāvanas 133 Jēkabpils novada 
bērniem.

Bērnu zīmētās kartītes glabāja ļoti da-
žādus sapņus par kārotajām Ziemassvētku 
dāvanām – sākot no ikdienā nepiecieša-
mām lietām, kā apģērbs, zābaki, gultas veļa, 
sporta tērpi un skolas somas, līdz lietām, 
kas noderīgas bērnu kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai un dažādu talantu izkopšanai, 
kā, piemēram, slidas, slēpes, novusa galds, 
spinings, basketbola un volejbola bumbas, 
velosipēdi, un mūzikas instrumenti.

Decembrī un janvāra sākumā dāvanas 
nogādātas bērniem.

Paldies “Laimai”, ka kāda bērna sapnis 
par Ziemassvētku brīnumu tika piepildīts!

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Dignājas pamatskolēni piedalās konkursā 
"Lakstīgala 2018"
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27. decembrī Ievas Jases vadītajā saimnie-
cībā Ābeļu pagasta “Luģeniekos” tika gaidīti 
bērni no maznodrošinātām ģimenēm. Šajā pa-
sākumā klātesošajiem bija iespēja tuvāk iepazīt 
biedrības “Ūsiņš” zirgu staļļus un saimniecību. 
Mazie apmeklētāji priecājās par izjādēm zirga 
un ponija mugurā. Gan bērni, gan pieaugušie 

aktīvi piedalījās piparkūku cepšanas procesā: 
rullēja mīklu, ar formiņām un nazi izgrieza no 
mīklas dažādas fi gūriņas. Bērnus pārsteidza 
arī sejas apgleznošana. Pasākuma laikā visiem 
bija iespējams nogaršot ārā katlā uz ugunskura 
vārītu zupu. Visi izbaudīja piedzīvojumiem ba-
gātu dienu, kas bērniem vēl ilgi paliks atmiņā.

Jēkabpils novada pašvaldības Sociālais 
dienests vēlas pateikties biedrībai ”Ūsiņš”, Ievai 
Jasei, Baibai Čākurei, Jurgitai Bareikai un visiem 
citiem par sniegto atbalstu maznodrošinātām 
ģimenēm.

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

J.Bareikas foto

Bērni iepazīst biedrības “Ūsiņš” saimniecībuBērni iepazīst biedrības “Ūsiņš” saimniecību

18. decembrī Sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” norisinājās 
ziepju liešana, ko vadīja Jēkabpils novada sporta pasākumu orga-
nizatore – Jēkabpils novada deputāte Baiba Čākure, savukārt 21. 
decembrī “Mežviju” telpās pie eglītes tika sniegts Ziemassvētku 

koncerts, ko sniedza Ābeļu pa-
gasta vokālie ansambļi “Elēģija” 
un “Tomēr”.

22. decembrī svinīgu sarīko-
jumu “Mežviju” ļaudīm bija sa-
rūpējuši rūķi Mežgales kultūras 
namā. Uz Mežgali sabrauca viesi 
no kaimiņu pagastiem un pārējā 
novada, kā arī Jēkabpils novada 
sociālā dienesta darbinieki, lai 
pabūtu kopā ar aprūpes nama 
senioriem. “Mežviju” iemītnieki 

tika priecēti ar dziesmām un dejām, ar nelielu teātri un Ziemas-
svētku dzejoļiem. Priekšnesumus sniedza Zasas vidusskolas 1.–4. 
klašu bērni un Kalna pagasta dramatiskais kolektīvs “Vienība”. Pēc 
priekšnesuma tika sagaidīts Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu 
un dāvanām, ko sarūpēja Jēkabpils novada pašvaldība, Z/S "Lie-
pas", kā arī labdari no apkārtējiem pagastiem. Svētku apsveikumus 
teica Jēkabpils novada izpilddirektors J. Subatiņš un Leimaņu pa-
gasta pārvaldes vadītājs A. Tropiks.

Paldies par dāvanām, par labiem vēlējumiem, un, protams, 
kopā būšanu!

Sociālā aprūpes nama ”Mežvijas” sociālais darbinieks – 

vadītājs Kaspars Vaišlis

Autora un K.Sēļa foto

Ziemassvētki Mežvijās

23. janvārī Leimaņu bibliotēka aizsā-
ka dokumentālo filmu ciklu par ievēroja-
miem novadniekiem Jēkabpilī un rajonā 
– veltītu “Latvijai – 100”. Sasaucoties ar 
Barikāžu laiku pirmo filmu noskatījāmies 
par žurnālisti, Tautas Atmodas aktīvis-
ti Māru Grīnbergu. Bibliotēkas lasītavā 

pulcējās Mežgales ciema un soc. aprūpes 
centra “Mežvijas” iedzīvotāji. Turpmāk 
skatīsimies filmiņas par Lūciju Ķuzāni, Ar-
vīdu Ozoliņu u.c.

Nākamo filmu skatīsimies 20. februārī 
plkst. 14:00.

Līga Lācīte

Leimaņu bibliotēka uzsāk dokumentālo 
fi lmu izrādīšanas ciklu par ievērojamiem 
novadniekiem
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Reizēm lēnām velkas minūtes, bet gadi 
skrien. Atkal viens gads aizskrējis kā vējš. Gads 
šķiet eksistējis tik īsu mirkli, cik sniegpārsliņa 
uz siltas plaukstas,– nepaspēj īsti papriecāties, 
un tā jau izkususi. Un esam jau uz jaunā 2018. 
gada sliekšņa.

Rubenes kultūras namā aizvadītā gada 29. 
decembrī kopā pulcējās visa lielā pašdarbnie-
ku saime lai atskatītos uz paveikto un sniegtu 
kopīgu koncertu.

Šajā pasākumā mūs priecēja kultūras 
nama amatierkolektīvi – 3 vokālie ansambļi, 2 
teātri, 2 tautas deju kolektīvi, deju kopa un fol-
kloras kopa, kopā 9 kolektīvi, kuros darbojas 
mūsu novada un pagasta aktīvākie iedzīvotāji.

Mēs esam bagāti ar radošiem un darbī-
giem kolektīviem un to vadītājiem.

Folkloras kopa “Kāre” (vadītāja Inga Kra-
sevska)

Kolektīvam nozīmīgākie notikumi 2017. 
gadā – piedalīšanās Sēlijas TM svētkos, Lat-
vijas saulgriežos Jūrkalnē, starptautiskajā ka-
pelu festivāla Lietuvā un pie sadarbības part-
neriem Baltkrievijā Šarkovščinas pašvaldībā 
ābolu festivālā.

Pagastā dzied lieli, dzied mazi, dzied jau-
ni, kultūras namā darbojas 3 vokālie ansam-
bļi–sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, 
jauktais vokālais ansamblis “Ā’re” un bērnu 
vokālais ansamblis “Puķuzirņi” (vadītāja 
Sandra Radiņa). Dziesma atklāj mūsu dvēse-
les patiesās iespējas. To klausoties jūti, ka esi 
spējīgs kam cildenam. Kolektīvi ir piedalījušies 
pasākumos pagastā, ielīgoti tradicionālie Jāņi 

Slatē, bijuši braucieni uz kaimiņu pašvaldī-
bām. “Puķuzirņi” gada garumā gatavo dažā-
das tematiskas dziesmiņas, šogad piedalījās 
pagasta egles iedegšanā kopā ar folkloras 
kopu “Kāre” un gatavojas nākošā gada pasā-
kumiem.

Deju kopa “Draiskās Peonijas” (vadītāja 
Ināra Rudeviča) joprojām ir šarmantas, aktī-
vas, dzīvespriecīgas un darbojas savā lauciņā. 
Ir daudz draugu, brauc ciemos un aicina pie 
sevis ciemiņus. 2017. gada janvārī svinēja apa-
ļu radošās darbības jubileju – 10 gadus.

Jau no senatnes latviešu tautai ir bijušas 
raksturīgas tautu dejas. Var teikt, ka tās tika 
dejotas it visur, kur vien bija iespējams izrādīt 
savu dejotprasmi – mājās, svētkos un svinībās, 
dažādos pasākumos un draugu lokā.

Šobrīt esam ceļā uz Latvijas simtgades 
svētkiem un uz Dziesmu un Deju svētkiem 
2018. gadā Rīgā un apgūstam repertuāru no 
deju lieluzveduma “Māras zeme”. Mūsu tau-
tas saknes rodamas daudzu gadsimtu garu-
mā un mēs varam celt nācijas pašapziņu un 
lepoties ar savas tautas mākslas tradīcijām 
un bagāto vēsturi. VPDK “Rasa” (vadītāja 
Inta Tomāne un JDK “Laude” (vadītāja Sand-
ra Vaitķeviča) gatavojas svētkiem apgūstot 
svētku repertuāru. Aizvadītajā gadā deju 
kolektīvi piedalījās deju sadančos Viesītē un 

Zasā, Sēlijas TM svētkos. VPDK “Rasa” pie-
dalījās Latgales deju kolektīvu sadancī Dau-
gavpilī, rudenī viesojās Dvietes KN.

Teātra pulciņš “Dadzīši” (režisore Ilona 
Kantāne) ir darbīgs, radošs kolektīvs, iesaistās 
dažādās aktivitātēs. Šogad piedalījās Jēkab-
pils pilsētas kultūras pārvaldes rīkotajā teātru 
festivālā “Laipiņa”, kur ieguva Diplomu. Tika 
vērtēti arī atsevišķu lomu atveidotāji–un no 
“Dadzīšiem” Armīns Arnts ieguva balvu par 
aktiermeistarību.

Jau gadu darbojas dramatiskais kolek-
tīvs ar nosaukumu “ Kumode” (režisore Ilona 
Kantāne). Kā paši aktieri saka “Viena kumodes 
atvilktne jau piepildīta”. Ir iestudēta un vairāk-
kārt izrādīta Danskovītes izrāde – komēdija 
“Tēva meitas”. Teātru skatē Ilona Pūdāne no-
minēta kā labākā lomas atveidotāja. Arī Māris 
Liepiņš ir ticis pie balvas. Muzikālajā koncert-
uzvedumā “ No latviešu kino un teātra “ viņš 
saņēma Melnās Moņas balvu.

Nākošajā gadā vēlu piepildīt sen lolotos 
sapņus. Vairāk vēlu kopīgu sadarbību, lai ar 
labiem darbiem un gaišām domām sagaidītu 
Latvijas simtgadi. Būsim atvērti visam labajam 
un ticēsim brīnumiem! Un pāri visam – atcerē-
simies būt laimīgi!

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja

Veco gadu aizvadotVeco gadu aizvadot

Lai radītu iespēju plašākai sabiedrībai 
uzzināt par ļaudīm, kam izdodas pielikt savu 
saprašanu un māku darbīgas lauku vides 
radīšanā un uzturēšanā savā pagastā lauku 
partnerības “Sēlija” teritorijā, lauku partne-
rība “Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades 
konkursu “Vedējs 2018”.

Šogad konkurss norit 13. reizi. Pagājušajā 
gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir 

dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrī-
bu pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecī-
gi seniori, novadpētniecības kolekciju veido-
tāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras 
darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums 
tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta 
pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts 
Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģi-
mene – Mārīte un Gaitis Poļi – “Vedēji 2017”.

Aprakstus par konkursam pieteiktajiem 
cilvēkiem var iesūtīt līdz 2018. gada 30. aprī-
lim, sūtot Skaidrītei Medveckai – Skolas 7–24, 
Aknīste, LV–5208; e-pasta adrese: sk_me-
dvecka@inbox.lv.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr.: 
26590352. Konkursa nolikumu skatīt: www.
partneribaselija.lv.

Sagatavoja J.Apīnis

Izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2018”
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15. janvārī Ābeļu pagasta 
muzejā notika Jāņa Akuratera 
142. dzimšanas dienai veltīts 
pasākums „Jaunsudrabiņš cie-
mos pie Akuratera.” 

Tā kā Jānis Jaunsudrabiņš 
un Akuraters bija vienaudži un 
labi pazīstami, protams, Jaunsudrabiņš vē-
lējās apsveikt Akurateru un „nāca ciemos” 
nevis tukšām rokām, bet bagātām „dāva-
nām”: fragmentiem no „Baltās grāmatas”, 
dzejoļiem.

Atmiņu pēcpusdienas ievadā klātesošie 
pulcējās Ābeļu pagasta kultūras nama zālē, 
kur, atceroties pavisam nesen aizvadītos Zie-
massvētkus, noskaņas radīšanai nodziedāja 
vairāk kā simt gadu senu krievu dziesmu 
„Reiz mežā dzima eglīte” gan krievu, gan 
latviešu valodā. Un tad tika sirsnīgi sveikta 
rakstniece Lūcija Ķuzāne viņas pagājušajā 90 
gadu jubilejā. Ausma Bērziņa uzsvēra rakst-
nieces nozīmi Jaunsudrabiņa popularizēša-
nā, Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma ap-
zināšanā, īpaši atzīmējot rakstnieces bagāto, 
skaisto, vienkāršo, saprotamo sēlisko valodu. 
Rakstnieci sveica Ābeļu tautas nama vadītā-
ja Svetlana Koriņeva un bibliotēkas vadītāja 
Ineta Survillo, pagasta muzeja vadītājs Ar-
nolds Jakubovskis u.c. Pateicības vārdus par 
Akuratera dzīves un daiļrades izpēti vairāk kā 
20 gadu garumā rakstniecei teica pasākuma 

vadītāja A. Bērziņa. Ābeļu pagastā rakstnieci 
gaida ar mīlestību kā savējo cilvēku. Klāteso-
šie L. Ķuzāni sveica ar dziesmu „Daudz bal-
tu dieniņu.” Pasākuma turpinājumā visi tika 
mīļi aicināti uz pagasta muzeju pie tējas gal-
da. A. Bērziņa atmiņu pēcpusdienu atklāja 
kā pasākumu, kurš notiek Latvijas simtgades 
zīmē. Akuraters bija viens no Latvijas dibi-
nātājiem, kurš tālajā 1918.gada 18.novembrī 
kopā ar vēl 37 deputātiem Nacionālajā teātrī 
lēma par brīvas, neatkarīgas Latvijas dibi-
nāšanu. Atbilstoši minētajam notikumam 
viņa nolasīja Akuratera dzejoli „Novembrī”. 
Jaunsudrabiņš Latvijas dzimšanas laikā tikko 
kā bija atgriezies no bēgļu gaitām Kaukāzā 
un apmeties uz dzīvi Pļaviņās. Pie viņa jau-
nā ziņa nonāca nedaudz novēloti. Par godu 
šim nozīmīgajam notikumam Jaunsudrabiņš 
uzrakstīja dzejoli „Kā zelts”, kuru pasākumā 
nolasīja Ābeļu tautas nama vadītāja S. Kori-
ņeva. Un tad jau tika vērta vaļā Jaunsudra-
biņa „dāvana”, ar kuru ciemiņus iepazīstināja 
rakstniece L. Ķuzāne un A. Bērziņa. Vispirms 
stāstījums par „Balto grāmatu”, no kuras 

tēlojumu „Puika pirtī” nolasīja Dzintra Vei-
gure, turpinājumā Jaunsudrabiņa dzejoļi, 
kurus izteiksmīgi lasīja pasākuma dalībnieki. 
Savukārt rakstniece L. Ķuzāne katru dzejoli 
komentēja, atklājot rakstnieka dzīves no-
zīmīgākos brīžus, viņa tuvākos cilvēkus un 
ievadot klātesošos Jaunsudrabiņa pasau-
lē. 2017. gadā, J.Jaunsudrabiņa 140. gadu 
atcerē, izdota L. Ķuzānes grāmata „Saule 
mūžam mana”. Rakstniece ļoti emocionāli, 
interesanti stāstīja par savu gara darbu, do-
dot viesiem iespēju izjust tā laika elpu, vidi, 
kultūru. Atmiņu pēcpusdienas noslēgumā 
pasākuma apmeklētāji Dzintras Jakubov-
skas vadībā nodziedāja dziesmu „Nodzisa 
vakara blāzma” ar Jaunsudrabiņa vārdiem. 
Rakstnieces stāstījums klātesošajos radīja 
daudzas pārdomas, kuru apspriešana neri-
mās vēl ilgi. Paldies visiem pasākuma orga-
nizētājiem, paldies rakstniecei L. Ķuzānei un 
visiem, kas atrada laiku un iespēju apmeklēt 
šo pasākumu!

Anita Žigure

Kaspara Sēļa foto

J.Akurateram veltīta atmiņu pēcpusdiena 
„Jaunsudrabiņš ciemos pie Akuratera”

Dzestrā 19. janvāra pēcpusdienā, Kal-
na kultūras namā interesenti pulcējās uz 
atmiņu pēcpusdienu, veltītu 1991. gada 
notikumiem. Kultūras nama mazajā zālē 
tika iedegts simbolisks barikāžu piemi-
ņas ugunskurs. Iedzīvotāji tika aicināti 
dalīties atmiņu stāstos par piedzīvota-
jiem pagātnes notikumiem un emocijām, 
aizstāvot savas valsts godu. Interesanta 
diskusija izvērtās ar mūsdienu jauniešu 
pārdomām un izpratni par tā laika no-
tikumiem. Kā arī savās atmiņās dalījās 
barikāžu dalībnieku ģimeņu locekļi, kuri 

neziņā palika mājās.
Bija aplūkojama izstāde „Barikāžu 

laika notikumi”, varēja iepazīties ar no-
tikumiem līdz barikādēm, bildēs varēja 
aplūkot barikādes Zaķusalā, pie Ministru 
Padomes, Dzirnavu ielā un citur.

Interesenti varēja noskatīties filmu 
par garā spēcīgo latvieti, Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu.

Ārā pie atmiņu ugunskura arī varēja 
sasildīties ar siltu zupu.

Sandra Vecumniece

Autores foto

Barikāžu laika notikumi
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2017. gada 1. decembrī otro gadu pēc 
kārtas Ādažu Kultūras centrā tika svinīgi sveik-
ti labākie aizvadītā gada motokrosa sezonas 
sportisti un komandas. Komanda “x99/Slīte-
rāni” pirmo reizi ieguva Latvijas lielo ceļojošo 
kausu un titulu “Stiprākais klubs Latvijas čem-
pionātā”.

Tituls sasniegts pēc 4 gadu cītīga darba. 
Pati biedrība dibināta 2010. gadā, bet tagad, 
kad klāt ir arī komanda “X99”, darbojamies 
pavisam citos apgriezienos! Izveidojusies laba 
sadarbība ar lietuviešiem, igauņiem, arī tepat, 
ar Ilūkstes novadu. 2017. gada rudenī kopī-
gi rīkots Ilūkstes kauss, aizsākts arī darbs pie 
Sēlijas kausa izveides. 2018. gadā, sadarbībā 
ar Lietuvas draugiem, plānots veidot seriālu 
– 3 posmi Lietuvā, 2 Latvijā: Rupišķi, Rokišķi, 
Ilūkste, Dignāja, varbūt vēl arī Biržai, tādējādi 
iesaistot vairāk cilvēku, arī amatierus un vete-
rānus. Ziemā, ja būs piemēroti laika apstākļi, 
tiks rīkotas arī skijoringa sacensības.

Jēkabpils novada pašvaldība klubam 
2017. gadā piešķīra 570 EUR jaunu slēpju un 
slēpju zābaku iegādei. Iegādāti 10 pāri slēpju 
un zābaku par kopējo summu – EUR 1227,60. 
Jaunais inventārs varētu tikt izmēģināts šo-
ziem Smeceres silā. Paldies pašvaldībai!

Lai komandā varētu vairāk iesaistīt Jē-
kabpils novada jauniešus, pēc Artūra Ķiploka 

iniciatīvas, 2017. gada 
nogalē izveidota arī 
“x99.lv/Slīterāni” bas-
ketbola komanda, 
kurā no novada spēlē 
Artūrs, Armands Ķip-
loks un Matīss Caune. 
Tapušas arī jaunas 
sporta formas koman-
das basketbolistiem.

Aizvadītajā sezo-
nā esam ieguvuši ne 
tikai skaistas uzvaras, 
bet arī jaunus koman-
das biedrus.. nē, ģime-
nes locekļus, un kopā 
esam baudījuši patīka-
mus mirkļus gan trasē, 
gan ārpus tās. Vien-
mēr esam teikuši, ka 
mūsu lielākā uzvara ir 
mūsu komanda un arī 
šogad nekas nav mainījies!

Liels paldies SIA “Sedumi”, kas 2017. 
gadā palīdzējusi ar balvu nodrošināšanu, arī 
uzņēmumam “Stokker” par atbalstu! Paldies 
visiem atbalstītājiem, līdzjutējiem un tieka-
mies trasē, jeb tagad – arī basketbola zālē!

Turpmāk plašāka informācija par kluba 

aktualitātēm būs atrodama tieši kluba Face-
book lapā.

A.Bikaunieka stāstījumu uzklausīja un 

pierakstīja K.Sēlis

Kluba arhīva foto

Komandai “x99/Slīterāni” 2017. gadā iegūts 
tituls “Stiprākais klubs Latvijas čempionātā”

Steidzoties gadiem, laiks nestāv uz vietas,
Kā nerimtīgs vilnis straumē grib būt.
Kaut biklas dienas kā zeltainas lapas
Dzīves atvarā sabirst un zūd.
/A. Vīksna/

Ikdienas steigā un pie masu mediju in-
formācijas pārpilnības, mēs nespējam izse-
kot pat daudziem nozīmīgiem globāliem 
notikumiem, kur nu vēl iedziļināties visos 
vietējas nozīmes gadījumos. Nejaušības dēļ 
iepazinos ar viena mūsu pašu iedzīvotāja 
dzeju un man gribas viņu nodēvēt par Kalna 
pagasta Veidenbaumu. Tas ir  Aivars Vīksna. 
Dzimis 1962. gada 29. janvārī Kalna ciema 
slimnīcā un visu mūžu ir bijis Jēkabpils no-
vada Kalna pagasta iedzīvotājs. Īss, grūts un 
skumjš ir bijis Aivara dzīves stāsts, bet viņš 
tomēr atradis vienmēr savu vietu un nodarbi 
dzīvē. Dzejai Aivars vairāk pievērsies dzīves 
smagākajā posmā – kad bija zaudējis redzi. 
Dzejas mākslu Aivars nekur nav īpaši mācī-
jies, tāpēc mani pārsteidz viņa vārdu tēlai-
nība, epiteti, īsi un konkrēti pateiktā doma 
– vārdu patiesums un reizēm arī humors un 
pat dzēlība. Trīs gadus pēc dzejdara nāves 
2007.gadā tika izdots Aivara Vīksnas dzejoļu 
krājuma – izlases “Varavīksne” četros eksem-
plāros.

2018. gada 2. jūnijā Biržu pamatskolai 
notiks bijušo skolēnu un skolotāju sali-
dojums. Aivars Vīksna Biržu pamatskolu 
absolvēja 1977.gadā. Šī pasākuma sakarā 
domubiedru iedrošināts, esmu noorga-
nizējis Aivara dzejas izlases “Varavīksne” 

atkārtotu izdošanu. Minētā salidojuma 
laikā tās eksemplāri tiks izdalīti dalībnie-
kiem bez atlīdzības. Pasūtītas ir 250 dze-
jas izlases grāmatas ar apmēram 70 lpp. 
skaitu katra. Vienas grāmatas izmaksa ir 
6,72 eiro (ar PVN). Lūgums Kalna pagas-
ta ļaudīm – pagasta patriotiem, veiksmī-
giem darba darītājiem, Biržu pamatsko-
las absolventiem un cilvēkiem, kas mani 
sadzirdēs, ir ziedot naudiņu, lai varētu 
īstenot šo ieceri – nest plašākai sabied-
rībai vēstījumu, ka starp mums ir arī ta-
lanti un ievērības cienīgi notikumi. Katrs 
ziedotājs, kurš būs ziedojis vismaz vienas 
grāmatas izdošanai un mazliet vairāk, to 
saņems bez samaksas un tiks iekļauts zie-
dotāju oficiālajā sarakstā.

Ziedojumu adresēt: Juris Apsītis, 
SWEDBANK konta numurs LV93HA-
BA000130A219200. 

Maksājuma mērķī norādīt: Ziedojums 
dzejas izlases krājuma “Varavīksne” atkārto-
tai izdošanai.

Saņemto ziedojumu un tā izlietojuma 
uzskaiti un pieejamību tai garantēju.

Ar cieņu un cerībā uz jūsu sapratni, 

bijušais, bet sirdī joprojām esošais Kalna 

pagasta iedzīvotājs Juris Apsītis, 

tālr. 29168195

Lūgums ziedot Aivara Vīksnas dzejas izlases grāmatas 
atkārtotai izdošanai
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Ābeļu pamatskolā norisinājās šī gada 
pirmais Zolītes čempionāta posms, kas pul-
cēja 66 dalībniekus. Šogad plaši pārstāvēti 
visi Jēkabpils novada pagasti, kā arī 1. pos-
mā piedalījās 5 dalībnieki pārstāvot Biržus. 
Kā jau ierasts šogad spēlējam 6 posmus da-
žādos Jēkabpils novada pagastos un fi nālā 
tiekamies Dignājā, kur veiksmīgākie 32 da-
lībnieki sacentīsies par 2018.gada čempio-
na titulu un uzzināsim kurš pagasts iegūs šī 
gada ceļojošo kausu.

Pirmā posma rezultāti: Veiksmīgākais 
Zolmanis – Mārtiņš Ziners (Zasa) ar uzvarē-
tām 5 zolēm. Veiksmīgākā daiļā dzimuma 
pārstāve šajā posmā bija Irita Novika (Birži).

Individuālais vērtējums Top–6:

Vārds, Uzvārds Pagasts / 
pilsēta Li

el
ie

M
az

ie

1 Mārtiņš Ziners Zasa 31 134
2 Kristaps Vanags Leimaņi 27 53
3 Oskars Babris Leimaņi 27 32
4 Modris Dzenis Dunava 27 18
5 Guntis Vītols Birži 26 50
6 Viesturs Mikulāns Dignāja 26 45

Pagastu ieskaite:
Pirmajā posmā pie kliņģeriem tika Zasas 

pagasta komanda, mājinieki Ābeļu pagasta ko-
manda un trešās vietas likteni izšķīra augstāka 
pagasta dalībnieka vieta individuālajā vērtēju-
mā, jo punktu skaits bija vienāds Leimaņu un 
Dignājas pagastam, tāpēc pie kliņģera un tre-
šās vietas tika Leimaņu pagasta komanda.

Vieta Pagasts
1. Zasa
2. Ābeļi
3. Leimaņi
4. Dignāja
5. Rubeņi / Slate
6. Birži
7. Dunava
8. Kalna pagasts

26. janvārī tikāmies Zolītes čempionāta 
2. posmā Kalna pagasta kultūras namā Du-
bultos. Arī šoreiz bijām 66 spēlētāji, no ku-
riem 9 spēlētāji pārstāvēja viesu pagastus. 

Aizsācies tradicionālais Jēkabpils Aizsācies tradicionālais Jēkabpils 
novada Zolītes čempionātsnovada Zolītes čempionāts

Pirms 2. posma izrunājām spēlēs nianses un 
pasākums varēja sākties. Šī vakara “Lielā-
kā Zolmaņa” titulu ieguva Guntars Glinskis 
(Zasa) ar 7 uzvarētām zolēm. Individuālajā 
vērtējumā veiksmīgākā daiļā dzimuma pār-
stāve bija Ieva Kokina (Zasa).

Individuālais vērtējums Top–6:

Vārds, Uzvārds Pagasts / 
pilsēta Li

el
ie

M
az

ie

1 Andris Pētersons Zasa 32 125
2 Pēteris Balodis Krustpils 30 120
3 Viesturs Mikulāns Dignāja 27 61
4 Mārtiņš Ziners Zasa 26 76
5 Raitis Savičs Dignāja 26 65
6 Juris Kalniškāns Kalns 26 51

Pagastu ieskaite:
Otrajā posmā pie kliņģeriem tika Za-

sas pagasta komanda, Dignājas un Ru-
beņu–Slates komandas. Pēc diviem pos-
miem vienāds – 6 punktu skaits ir Ābeļu 
un Dignājas komandām, pēc kā seko Lei-
maņu un Rubeņu komandas ar 9 punk-
tiem, savukārt Zasa komanda pašlaik 
izvirzās vadībā izcīnot uzvaru abos aizva-
dītajos posmos.

1.
 p

os
m

s 
Ā

be
ļi

2.
 p

os
m

s 
K

al
na

 p
ag

.

Pu
nk

ti 
ko

pā

Ābeļu pagasts 2 4 6
Kalna pagasts 8 5 13

Leimaņi 3 6 9
Zasa 1 1 2

Rubeņi / Slate 5 4 9
Dunava 7 8 15
Dignāja 4 2 6

Birži 6 7 13

Atgādinu, ka šogad pagastu kopvērtē-
juma uzvarētāji izcīnīs “ceļojošo kausu”, kas 
līdz nākamajam gadam mājos pie uzvarētā-
jiem. Tiekamies nākamajā, 3. posmā, 16. feb-
ruārī Leimaņos.

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Baiba Čākure
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APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada 

domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.278 

(protokols Nr.16). PRECIZĒTI ar Jēkabpils 

novada domes 28.12.2017. sēdes lēmumu 

Nr.330 (protokols Nr.17).

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašval-

dībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 3.panta tre-

šo daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

11.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā” 252.panta pirmo 

un piekto daļu, un 2009.gada 17.jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 

”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slē-

dzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un 

15.punktu Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģime-

nes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-

zīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra notei-

kumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 

15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteiku-

mi par sociālajām garantijām bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 

31.un 31¹.punktiem un Ministru kabineta 

2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.37 

“Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu ap-

mēru bērnam”.

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2015.
gada 26.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu un sociālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu tiesiskajā pa-
matojumā aiz vārdiem un cipariem “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un piek-
to daļu” papildināt ar vārdiem un ciparu “33.
panta otro daļu”;

1.2. saistošo noteikumu tiesiskajā pa-
matojumā svītrot atsauci “Ministru kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu”.

1.3. saistošo noteikumu 2.1. apakšpunk-
tā vārdu “uzturu” aizstāt ar vārdiem “pamat-
vajadzību nodrošināšanai”;

1.4. saistošo noteikumu 2.6. apakš-
punktu izteikt šādā redakcijā:

“2.6. apgādnieks – persona, kurai saska-
ņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienā-

kums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai 
vecākiem;”;

1.5. saistošo noteikumu 4. punktu izteikt 
šādā redakcijā:

“4.Nepieciešamību pēc pašvaldības so-
ciālās palīdzības pabalstiem un atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam novērtē pēc personas ie-
snieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mēr-
ķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu 
privātpersonas klātbūtnē noformē rakstvei-
dā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.”;

1.6. saistošo noteikumu 6.punktu izteikt 
šādā redakcijā:

 “6. Parakstot Noteikumos 4. punktā 
minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes 
locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš 
veiks nepieciešamās darbības ģimenes ma-
teriālās situācijas novērtēšanai. “;

1.7. saistošo noteikumu 22. punktu iz-
teikt šādā redakcijā:

“22.Pabalsts krīzes situācijā;”;
1.8. saistošo noteikumu VII. nodaļu iz-

teikt šādā redakcijā:
VII. Pabalsts krīzes situācijā
“34. Pabalstu piešķir krīzes situācijā (si-

tuācija, kurā ģimene (persona) katastrofas 
vai citu no ģimenes (personas) gribas ne-
atkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 
un tai ir nepieciešama psihosociāla vai ma-
teriāla palīdzība) nonākušām personām (ģi-
menēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības 
un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbī-
bu savas situācijas uzlabošanā. Pabalsts krī-
zes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 300 (trīs 
simti euro) personai (ģimenei), neizvērtējot 
personas (ģimenes) materiālo stāvokli, kurai 
pēc individuālo vajadzību un sociālās situā-
cijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir 
pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un 
pabalsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts 
personai nav piešķirams tikai tādā gadījumā, 
ja cits valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai 
atlīdzība pilnībā sedz krīzes situācijas izraisī-
tās sekas.”

35. Pabalstu piešķir, ja pabalsta piepra-
sītājs, uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu, iesniedz Jēkabpils novada Sociālajā 
dienestā:

35.1. iesniegumu, norādot problēmu, vē-
lamo situācijas risinājumu un nepieciešamā 
pabalsta apmēru;

35.2. krīzes situācijas apliecinošus doku-
mentus.

351. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt 
citus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos 

dokumentus, ja nepieciešamos faktus un 
apstākļus nav iespējams noskaidrot tam pie-
ejamos valsts un pašvaldības reģistros. 

36. Lēmums par pabalsta krīzes situācijā 
piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lē-
mumu par atteikumu piešķirt pabalstu tiek 
pieņemts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas brīža.”;

1.9. saistošo noteikumu 44.2. apakš-
punktu izteikt šādā redakcijā:

“44.2.vienreizējs pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai – divu valsts sociālā no-
drošinājuma pabalstu apmērā pilngadību 
sasniegušajam bērnam bārenim, kuram bei-
dzas ārpusģimenes aprūpe vai divu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem 
kopš bērnības apmērā invalīdam kopš bērnī-
bas, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe;”;

1.10. saistošo noteikumu 44.3.2. apakš-
punktu izteikt šādā redakcijā:

“44.3.2. pabalsta apmērs ir viena valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vai 
viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
invalīdiem kopš bērnības apmērā invalīdam 
kopš bērnības, kurš tiek izmaksāts katru mē-
nesi līdz 25. datumam līdz izglītības iegūša-
nas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecu-
ma sasniegšanai.”;

1.11. saistošo noteikumu 44.4. apakš-
punktu izteikt šādā redakcijā:

“44.4. Pabalsts izdevumiem par dzīvo-
jamās telpas lietošanu un izdevumiem par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu paredzēts bērnam bārenim 
un bez vecāku gādības palikušam bērnam 
no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību 
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, neatkarī-
gi no tā, kurā administratīvajā teritorijā Latvi-
jas Republikā bērns izvēlējies sev mājokli un 
attiecībā uz kuru ir piemērojami visi zemāk 
norādītie priekšnosacījumi:”;

1.12. saistošo noteikumu 47. punktu iz-
teikt šādā redakcijā:

“47. Pabalsts skolas piederumu iegādei 
tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (div-
desmit euro) apmērā katram daudzbērnu, 
trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, 
kurš mācās vispārējās izglītības un profesio-
nālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz iz-
glītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 
19 gadu vecuma sasniegšanai.”.

 2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 
2018. gada 1. janvāri.

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums

Grozījumi saistošajos noteikumos ne-
pieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2017 
Grozījumi 2015. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”



2018. gada 12. februāris 21NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada do-

mes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.279 (pro-

tokols Nr.16). Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.pun-

ktu, 43. pantu trešo daļu.

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014. 
gada 26. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 3.1.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“3.1. Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna 
piedzimšanu  EUR 150 apmērā piešķir, pama-
tojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto 
bērna dzimšanas apliecību,  ja vismaz vienam 
no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus 
mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērnam 
pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils nova-
da administratīvajā teritorijā.

3.2. Sociālā dienesta darbinieks, izvērtējot 
situāciju vai vienojoties ar vecākiem, piemēro 
pabalsta apmaksu preču veidā (dāvanu karte).”;

1.2. izteikt saistošo noteikumu 7.2.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“7.2.Materiālās palīdzības pabalstu EUR 
50,00 apmērā vienam bērnam izmaksā vienam 
no bērna vecākiem.”;

1.3. izteikt saistošo noteikumu 8.1.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“8.1.Pabalsts Černobiļas AES seku likvidē-
tājiem EUR 75,00 apmērā tiek izmaksāts vienu 
reizi kalendārā gadā.”;

1.4. izteikt saistošo noteikumu 9.1.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“9.1.Pabalsts represētām personām un na-
cionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 
50,00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalen-

dārā gadā.”;
1.5. izteikt saistošo noteikumu 10.1. apakš-

punktu šādā redakcijā:
“10.1.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 

EUR 30,00 apmērā ir personām, kuras atbrīvo-
tas no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvī-
bas atņemšanas soda izciešanas un kuras līdz 
apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija 
deklarējušas Jēkabpils novada administratīva-
jā teritorijā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums

Jēkabpils novada administratīvajā teri-
torijā materiālās palīdzības pabalstu apmēru 
un piešķiršanas kārtību reglamentē Jēkabpils 
novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2014 
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novadā” (apstiprināti ar Jēkabpils novada 
domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143) Gro-
zījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai 
precizētu pabalstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par mate-
riālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
palielina pabalsta apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības 
budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek 
maksāti no pašvaldības budžeta.

 2018.gadā pašvaldības budžetā būs ne-
pieciešams paredzēt papildus 5493,60 EUR

4. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām

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

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

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašval-
dības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Dar-
bi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-

vātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, 
jo grozījumi nepasliktina  sociālās palīdzības 
saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo noteiku-
mu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem 
(izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos.

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

6.3.Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma raksta publicē-
šanas pašvaldības mājaslapā interneta vietnē 
www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā termiņā 
priekšlikumi netika saņemti.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2017 
Grozījumi 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

saistošo noteikumu atbilstību Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2018.gada 
1.janvāri un Ministru kabineta 2017.gada 
20.jūnija noteikumiem Nr.356 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta no-
teikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu”

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Grozīju-
mi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils no-
vadā” precizē pabalstu veidus un palielina 
pabalstu apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības 
budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek 
maksāti no pašvaldības budžeta.

2018.gadā pašvaldības budžetā būs ne-
pieciešams paredzēt papildus EUR 200.

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām

5.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un 
esošo institūciju funkcijas netiks paplašinā-
tas.

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var 
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
Jēkabpils novada Sociālais dienests.

5.3. Normatīvais akts tiks publicēts paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Ļaudis un 
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privātpersonām 

nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina  so-
ciālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā. 
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatī-
šanas domes pastāvīgās komitejas sēdē 
un publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
internetā www.jekabpilsnovads.lv un 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības 
apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos 
noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības 
veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā internetā un iesniegto priekšliku-
mu izvērtēšana. 

6.3.Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotā paskaidrojuma raksta pub-
licēšanas pašvaldības mājaslapā interneta 
vietnē www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā 
termiņā priekšlikumi netika saņemti.

Domes priekšsēdētājs A.Vanags



Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.
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Notiks praktiskais apmācību 
seminārs dižkoku sakopšanā

2018. gada februārī201888888888888888 gada februārī
Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumiJēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils–novads/

twitter. com/JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu pagasts

16.02. plkst. 18.00 Ābeļu Tautas namā 
lieliska un sirsnīga animācijas fi lma 
mazajiem skatītājiem un ģimenēm – 
“Džungļu patruļa”.

17.02. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas namā 
lieliska garastāvokļa pasākums “Priekā eju 
pie jums…”. Pašdarbības kolektīvu kon-
certs. Plkst. 21.00 balle jautrās noskaņās.

 

Dignājas pagasts

17.02. plkst. 12.00 Dignājas pamat-
skolā sirsnīga animācijas fi lma mazajiem 
skatītājiem un ģimenēm – “Džungļu 
patruļa”.

 

Dunavas pagasts

14.02. plkst. 16.00 Dunavas kultū-
ras namā animācijas fi lma “Džungļu 
patruļa”.

18.02. plkst. 13.00 Dunavas kultūras 
namā Zasas amatierteātris ar izrādi “Lī-
nis murdā”. Režisore Solvita Audzīte.

 

Kalna pagasts

17.02. plkst. 20.00 Kalna kultūras 
namā tematisks pasākums „Lai sirdī 
būtu prieks” (piedalās novada pašdarb-
nieki un viesi).Plkst. 22.00 balle, spēlē 
Ainārs Lipskis.

25.02. no plkst. 9.00 Priekulānu ezerā 
Zemledus makšķerēšanas sacensības 
(Sacensības norisināsies tikai ja būs 
droša ledus kārta).

 

Rubenes pagasts

13.02. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 
Rubenes kultūras namā sirsnīga ani-
mācijas fi lma mazajiem skatītājiem un 
ģimenēm – “Džungļu patruļa”.

17.02. plkst. 13.00 Rubenes kultūras 
namā Danskovītes izrāde – komēdija “On-
tons i Anne” IX.daļa: “Ontons i saime”. Vie-
sojas Baltinavas amatierteātris “Palādas”.

 Leimaņu pagasts

16. 02. Leimaņu Tautas namā Zolītes 
čempionāta 3. posms.

20.02. plkst. 14.00 Leimaņu biblio-
tēkas lasītavā Mežgalē dokumentālās 
fi lmas izrāde.

Zasas pagasts

15.02. plkst. 14.00 Zasas kultūras 
namā sirsnīga animācijas fi lma maza-
jiem skatītājiem un ģimenēm – “Džung-
ļu patruļa”.

17.02. plkst. 19.00 Zasas kultūras 
namā jauniešu un vidējās paaudzes tau-
tas deju kolektīvu sadancis “Pie Amora”.

24.02. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā 
Zasas vidusskolas 12. klases Žetonvakara 
izrāde – R.Blaumaņa "Velniņi". 
Plkst. 22.00 balle ar īsto vīru Jāni Krūmi-
ņu no grupas “Apvedceļš” un DJ Gunchs.

24.02. Zasas vidusskolas sporta zālē 
Ziemas volejbola kauss vīriešu koman-
dām.

02.03. plkst. 15.00 Ambulances ēkas 
2. stāvā galda spēļu turnīrs bērniem 
un jauniešiem – novuss, dambrete un 
šautriņu mešana. Reģistrēšanās sākot no 
plkst. 14.30.

09.03. plkst. 14.00 Ambulances ēkas 
2. stāvā sapņu ķērāju izgatavošanas 
radošā darbnīca.

 

Izstādes

Februārī Dunavas bibliotēkas telpās 
mednieku kolektīva “Dunava” mirkļbilžu 
fotoprojekcija.

Februārī Leimaņu bibliotēkā Mežga-
lē izstāde “Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skate 2017”.

No 07.02 līdz 28.02. Tadenavas biblio-
tēkā izstāde “Ārijai Elksnei – 90”.

Informāciju par kultūras 

sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne, 

26478498; e-pasts: 

rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Tāds dīvains klusums šodien 
priedēs,
Tur dzenis serdei laukā 
sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns 
nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
(A.Vējāns)

Pieminēsim Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Vilmārs Kozuliņš
14.03.1948. – 01.12.2017.
Andrejs Auzāns
06.06.1935. – 01.12.2017.
Mārtiņš Karaļuks
01.02.1950. – 06.12.2017.
Inta Adamoviča
27.11.1947. – 07.12.2017.
Daina Niedra
12.12.1925. – 09.12.2017.
Olga Liniņa
28.06.1936. – 31.12.2017.
Lidija Barskoviča
26.09.1948. – 04.01.2018.
Kilikeja Dubauskiene
28.11.1938. – 14.01.2018.
Rita Bileskalne 
1.10.1939. – 20.01.2018.
Edīte Balode
06.04.1957. – 25.01.2018.
Aija Kancāne
25.06.1940. – 29.01.2018.
Marija Stroža
27.11.1930. – 28.01.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
"Tīrs dzintars!" varam secināt.
/V.Mežnora/
Sveicam Mariju Pudāni 102. gadu 
jubilejā!
Biedrība "Ābeļzieds"

16. februārī plkst. 10:00 Zasas muižas 
parkā notiks praktiskais apmācību seminārs 
dižkoku sakopšanā, lektore Daiga Strēle no 
SIA “LABIE KOKI eksperti” Aicinām pieda-
līties visus interesentus! Pulcējamies plkst. 
10:00 pie Zasas kultūras nama.

Pasākums notiek Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda atbalstītā biedrības “Augšzemes 
lauku NVO apvienība”  projekta “Jēkabpils 
novada dabas vērtību – dižkoku – saglabā-
šana un sabiedrības izglītošana” ietvaros.

Dzidra Nartiša


