
No 1. līdz 3. februārim Rīgā, 
Ķīpsalā notika 26. starptautiskā 
tūrisma izstāde-gadatirgus “Balt-
tour 2019”, kurā apmeklētāji varē-
ja iepazīt jaunus objektus,  marš-
rutus un iespējamos ceļojumu 
galamērķus.

Zemgales kopējā stenda Sēlijas 
“pudurī” arī šogad tika pārstāvēts 
Jēkabpils novads, kur par novada 
tūrisma objektiem ieskatu snie-
dza amatniecības centra “Rūme” 
koordinatore Daina Alužāne, Jē-
kabpils novada Sēlijas prasmju 
muzeja vadītāja Endija Urbāne un 
Raiņa muzeja “Tadenava” izglīto-
jošā darba un darba ar apmeklē-
tājiem vadītāja Agnese Timofe-
jeva. Savukārt vietējie amatnieki 
un mājražotāji prezentēja savu 
produkciju: Daina Poriete – fi lca   

čības, zābakus, cepures un cim-
dus, biedrības “Ūdenszīmes” pār-
stāvji: Ieva Jātniece, Aelita Bigača 
un Viesturs Bigačs – stikla rotas,   
Melita Svilpe – herbālās ziedes.

Tāpat uz diviem skārienjutī-
giem ekrāniem apmeklētājiem 
bija iespēja iepazīt Zemgalē eso-
šos jaunākos tūrisma produktus, 
Jēkabpils novadā iezīmējot Raiņa 
muzeju “Tadenava” un atpūtas 
vietu “Pie Eglainītes”. Lai sniegtu 
aktuālāko informāciju potenciā-
lajiem Jēkabpils novada apmek-
lētājiem, pašvaldība šogad izdeva 
jaunu tūrisma bukletu “Jēkabpils 
novads – Raiņa saules zeme. Tūris-
ma karte”, ietverot jaunizveidotos 
tūrisma objektus un pakalpoju-
mus.

Kā jauninājums šogad stendā 

tika prezentēts Lauku partnerības 
“Sēlija”, Aizkraukles rajona part-
nerības un Daugavpils un Ilūkstes 
novadu lauku partnerības “Kai-
miņi” starpteritoriālās sadarbības 
projekta „Sēlijas salas” izstrādā-
tais buklets, kurā ietverts tūrisma 
produktu piedāvājums 17 Sēlijas 
salās.

Atšķirībā no iepriekšējiem ga-
diem, šogad tūrisma izstādes otra-
jā dienā tika organizēta pašvaldību 
reprezentējošu talismanu teatrali-
zēta parāde. Tās laikā apmeklētāji 
varēja sastapt arī vienu no Jēkab-
pils novada simboliem – Kaldabru-
ņas Māras jostu, kuru nesa Jēkab-
pils novada Sēlijas prasmju muzeja 
vadītāja Endija Urbāne, tērpusies 
Slates tautas tērpā.

Izstādes apmeklētāji izteica 
interesi par tūrisma produktu 
piedāvājumu Jēkabpils novadā 
un Sēlijā kopumā, īpaši izmeklējot 
jaunus objektus, pakalpojumus 
un maršrutus, tai skaitā velo marš-
ruta iespējas.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Izstādes dalībnieku un 

Zemgales plānošanas 

reģiona foto
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Jēkabpils novads izstādē – gadatirgū “Balttour 2019”

Dodoties iepazīt svešas valstis 
un kultūras, mēs visi sirds dziļu-
mos alkstam šīs zemes ieraudzīt 
caur vienkāršo cilvēku ikdienas 
dzīvi, jo tikai tā var iegūt īstās 
smaržas, garšas un sajūtas. Aiz-
vien vairāk cilvēki tiecas pēc ne-
samākslotības, svaiguma, mājīgu-
ma un sirsnības.

Tāda ir Sēlija – tūrisma indus-
trijas un rutīnas nesamaitāta, ne-
daudz skarba un - ļoti īsta. Sēlis ir 
vienpatis, mežu, purvu un pļavu 
cilvēks, kurš nogurušam ceļinie-
kam aizdos savu mēteli, uzvā-
rīs siltu groku un nosēdinās pie 
sprakšķošas malkas plīts, lai kopī-
gi paklusētu par lielām lietām.

Sēlijas salas ir 17 mazas ap-

dzīvotas vietas, kas pagājšgad 
izaugušas starp Sēlijas baltajiem 
ceļiem, izveidojot katra savu, uni-
kālu tūrisma pieda-
vājumu. Šajā sezonā 
tās pirmo reizi atvērs 
durvis tūristiem, ļau-
jot ielūkoties lauku 
cilvēku dzīvesveidā, 
likteņstāstos, leģen-
dās un godu svinēša-
nas tradīcijās. 

Par jaunizveidoto 
Sēlijas salu piedāvā-
jumu izveidota arī 
apjomīga brošūra, 
kurā atrodams ikvienas salas tūris-
ma piedāvājuma apraksts un cita 
ceļiniekam noderīga informācija. 

Kopienu entuziasti savus tū-
risma piedāvājumus izveidojuši 
Latvijas Lauku attīstības prog-

rammas 2014.–2020. 
gadam apakšpasāku-
ma 19.3. "Starpterito-
riālā un starpvalstu 
sadarbība"projekta 
„„Sēlijas salas” - tema-
tiskais tūrisms mazajās 

lauku apdzīvotajās vietās kā eko-
nomiskās un sociālās izaugsmes 
veicinātājs Sēlijā” ietvaros, kuru īs-
teno trīs lauku partnerības - "Lau-
ku partnerība "Sēlija"", Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerība 
"Kaimiņi" un "Aizkraukles rajona 
partnerība". 

Daina Alužāne, biedrība 

“Lauku partnerība Sēlija”

Piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!
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Par kādām vērtībām Eiropas vēlēšanās balsos 
Jēkabpils novads?

Aicinām 
iedzīvotājus 
NEKĀPT un 
NEBRAUKT uz 
ledus!

Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus nekāpt, kā 
arī nebraukt uz Daugavas ledus, 
jo tas var apdraudēt cilvēku 
drošību un dzīvību.

Atgādinām iedzīvotājiem 
būt atbildīgiem, ievērot drošību 
un nekādā gadījumā nešķērsot 
upes ledu. Pat ja ledus šķiet pie-
tiekami biezs, atsevišķās vietās 
tas joprojām var būt plāns, jo 
Daugavā ir liela ūdens straume, 
kas to var izskalot. Savukārt ve-
cākus aicinām pārrunāt ar bēr-
niem drošības jautājumus par 
atrašanos uz ledus un brīdināt, 
ka uz ledus ūdenstilpnēs, īpaši 
Daugavā, atrasties ir ļoti bīsta-
mi.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Saskaņā ar Jēkabpils nova-
da domes aizvadītā gada 29. 
novembra lēmumu, tika   veik-
ta pretendentu atlase Rubeņu 
pamatskolas direktora ama-
tam. Šī gada   pirmajā domes 
sēdē Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs   Aivars Vanags 

informēja, ka uz direktora ama-
ta vietu bija pieteikušies   divi 
pretendenti, bet atlases ko-
misija nolēma apstiprināšanai 
amatā virzīt Rubeņu pamat-
skolas pedagoģi Ilonu Kantāni.

No Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas saņemta vēstule, kurā 
ministrija neiebilst un saska-
ņo   Ilonas Kantānes kandida-
tūru   minētās izglītības iestā-
des  direktores amatam. 

I. Kantāne Rubeņu pamat-
skolā strādā jau 30 gadus. 
Atbildot uz deputātu jautāju-
miem, viņa sacīja, ka centīsies 
savus direktores amata pienā-
kumus pildīt   tikpat apzinīgi, 
cik iepriekšējā izglītības ies-
tādes vadītāja, tāpat centīsies 
saglabāt skolu un tās tradīcijas. 

– Vēlētos, lai skola darbojas 

ilgi jo ilgi, lai tajā  būtu audzēk-
ņi, lai tiktu piesaistīti dažādu 
Eiropas struktūrfondu   līdzek-
ļi. Lauku skola   bērniem, viņu 
vecākiem un skolotājiem vien-
mēr ir pozitīva, mīļa, sirdij tuva, 
– sacīja jaunā direktore.

Deputāti apstiprināja I. Kan-
tāni jaunajā amatā ar 1. feb-
ruāri, un viņu sveica domes 
priekšsēdētājs   A. Vanags un 
novada Izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja Anda Ķip-
loka.

Anda Ķiploka   uzsvēra, ka 
Ilona Kantāne ir radoša, atvēr-
ta, specializējusies   vispārējā 
pamatizglītībā un interešu   iz-
glītībā, vada teātra pulciņu un 
strādā pie projektiem. 

Aija Valdmane

K.Sēļa foto

Rubeņu pamatskolai jauna direktore

Latvijas novadu un pilsētu ie-
dzīvotājiem šogad 25. maijā būs 
iespēja izlemt Eiropas nākotni, 
piedaloties Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās. Tajās katrs balsos par 
sev tuvām vērtībām. Par ko balsos 
Jēkabpils novads?

Eiropas vēlēšanu kustība so-
reizesbalsosu.eu aicina Jēkabpils 
novada iedzīvotājus piedalīties 
interesantā aktivitātē – uzrakstīt, 
par kādām vērtībām (piemēram, 
cilvēktiesībām, tīru vidi, izaugsmi 
utt.) balsos viņi Eiropas vēlēšanās 
šogad 25. maijā. Lai to izdarītu, 
vietnē ej.uz/soreizesbalsosu2019 

jāieraksta viens vai divi vārdi – sa-
vas vērtības.

Sākot 100 dienu laika atskaiti 
līdz Eiropas vēlēšanām, 15. febru-
ārī vietnē ej.uz/soreizesbalsosuJe-
kabpilsN būs iespējams iepazīties 
ar rezultātiem “Jēkabpils novads 
saka – šoreiz es balsošu par…”

Aicinām iedzīvotājus arī pašus 
reģistrēties Eiropas vēlēšanu plat-
formā soreizesbalsosu.eu, sekot lī-
dzi Eiropas vēlēšanu aktualitātēm 
un kļūt par aktīviem vēstnešiem.

“Ja balso visi, ieguvējs ir ikviens,” 
uzsver Eiropas Parlamenta biroja 
Latvijā vadītāja Marta Rībele un at-

gādina – Latvija ES ir jau 15 gadus 
un var aktīvi izmantot tās sniegtās 
iespējas, tai skaitā – balsot Eiropas 
vēlēšanās. Eiropas Parlamenta 
pieņemtie lēmumi ietekmē aptu-
veni 80% Latvijas likumu.

Eiropas vēlēšanu 2019 mirkļbir-
kas: #ŠoreizEsBalsošu #EiropasVē-
lēšanas2019

Elvīra Kukule-Matroze,

soreizesbalsosu.eu kustības 

pārstāve

Jēkabpils novada Sociālais 
dienests izsludina pieteikša-
nos uz sociālā darbinieka dar-
bam ar ģimenēm un bērniem 
vakanci-1 slodze, uz noteiktu 
laiku (maksimālā atlīdzība līdz 
688 EUR).

Darba pienākumi: 
– plānot, organizēt, vadīt 

sociālā darba procesus pielie-
tojot sociālā darba metodes;

– izstrādāt rehabilitācijas 
plānu un veikt sociālā gadīju-
ma vadīšanas procesa novēr-
tēšanu;

– klienta interesēs apzināt 
un piesaistīt nepieciešamos 

resursus;
– plānot, organizēt, veidot 

starpinstitucionālo un starp-
profesionālo sadarbību;

– veikt sociālā darba proce-
sa dokumentēšanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem;

– sniegt klientam profesio-
nālu un kvalitatīvu atbalstu.

Prasības:
– otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība vai augstā-
kā akadēmiskā izglītība sociālā 
darbinieka specialitātē;

– spēja patstāvīgi plānot un 
organizēt savu darbu;

– labas komunikācijas pras-

mes, emocionāla noturība, 
veidot sadarbību un strādāt 
komandā;

– precizitāte un rūpīgums 
darbā;

– datorprasmes pieredzēju-
ša lietotāja līmenī;

– „B” kategorijas autovadītā-
ja apliecība.

CV un pieteikuma vēstu-
li lūdzam iesniegt līdz 2019. 
gada 8. martam (ieskaitot), 
Jēkabpils novada pašvaldības 
administrācijā, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī, vai sūtīt uz e-pastu: 
novads@jekabpilsnovads.lv.

Informācija pa tālr.: 

29344339, e-pasts: soc.die-
nests@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada 

pašvaldības Sociālais 

dienests

Izsludina pieteikšanos uz sociālā darbinieka darbam 
ar ģimenēm un bērniem vakanci
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.2/2019
Jēkabpilī 2019. gada 8. februārī 

Par Jēkabp ils novada pašval-
dības budžetu 2019. gadam

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils nova-
da domes 08.02.2019. sēdes lēmu-
mu Nr.33 (protokols Nr.4, 2.punkts).

Izdoti saskaņā ar Likumu par 
budžetu un fi nanšu vadību likumu 
“Par pašvaldību budžetiem”, liku-
mu “Par pašvaldībām”.

1. Saistošie noteikumi nosaka 
JĒKABPILS novada pašvaldības 
2019.gada pamatbudžeta un 
speciālā budžeta ieņēmumu, iz-
devumu, ziedojumu, dāvinājumu 
un aizņēmumu apmēru, kā arī bu-
džeta izpildītāju pienākumus un 
atbildību.

2. Apstiprināt JĒKABPILS nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2019. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 
260 820 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 
239 957 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikuma 
uz gada sākumu – 764 443 euro, 
no tā 703 943 euro iesaistīts izde-
vumu pārsnieguma pār ieņēmu-
miem fi nansēšanā, 60 500 euro 
plānotais nesadalītais atlikums.

3. Apstiprināt JĒKABPILS nova-
da pašvaldības speciālo budže-

tu (īpašiem mērķiem iezīmētos 
līdzekļus) 2019. gadam šādā ap-
mērā:

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
308 430 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 
461 911 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu – 153 481 euro.

4. Apstiprināt JĒKABPILS no-
vada pašvaldības ziedojumu un 

dāvinājumu budžetu 2019. ga-
dam šādā apmērā:

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 
euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi – 
256 euro,

4.3. naudas līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu – 256 euro.

5. Apstiprināt JĒKABPILS no-
vada pašvaldības aizņēmumus 
2019. gadam šādā apmērā – 275 
194 euro.

6. Apstiprināt JĒKABPILS nova-
da pašvaldības galvojumus 2019. 

gadam šādā apmērā – 350 euro.
7. JĒKABPILS novada pašval-

dība lemj par grozījumiem Jē-
kabpils novada pašvaldības 2019. 
gada budžeta ieņēmumu, izde-
vumu un fi nansēšanas apmērā 
saskaņā ar Jēkabpils novada paš-
valdības budžeta, tā grozījumu 
izstrādāšanas un apstiprināšanas 
kārtību.

8. JĒKABPILS novada pašval-
dība tiesīga neparedzētiem gadī-
jumiem no pašvaldības budžeta 
rezerves fonda (līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem) ar domes 
lēmumiem piešķirt fi nanšu līdzek-
ļus, nepārsniedzot rezervēto lī-
dzekļu apjomu 64 873 euro.

9. JĒKABPILS novada pašvaldī-
ba 2019. gadā nodrošina pašval-
dības aizņēmumu pamatsummas 
atmaksu un kredītu procentu sa-
maksu, saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budže-
tā šim mērķim plānotajiem līdzek-
ļiem.

10. Budžeta izpildītāji ir atbil-
dīgi par to, lai piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošinātu efektīvu un 
racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un, lai izde-
vumi pēc naudas plūsmas nepār-
sniedz attiecīgajam mērķim tāmē 
plānotos pašvaldības budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomis-
kajām un funkcionālajām katego-
rijām.

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

Paskaidrojuma raksts Jēkab-
pils novada pašvaldības bu-
džetam 2019. gadā un domes 
priekšsēdētāja ziņojums 

Pašvaldības darbības fi nansiā-
lo pamatu veido budžets, kas ir 
svarīgākais instruments pašval-
dības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un 
sociālo vajadzību sabalansēšanai, 
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstī-
bai. 

Jēkabpils novadā ietilpst 7 pa-
gasti-Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 
Kalna, Leimaņu, Rubenes un Za-
sas pagasti. Novads robežojas ar 
Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Līvā-

nu, Daugavpils, Ilūkste, Aknīstes, 
Viesītes un Salas novadiem. No-
vada teritorija ir 904.1 km2. Iedzī-
votāju skaits uz 2018. gada 1. jan-
vāri, kas ņemts vērā, nosakot 2019. 
gada fi nanšu nepieciešamību, ir 
4744 cilvēki, tai skaitā bērni līdz 6 
gadu vecumam-274, no 7 līdz 18 
gadiem-419, darbaspējas vecumu 
pārsniegušie-1034 cilvēki.

Jēkabpils novada pašvaldības 
budžets 2019. gadam sastāv no 
pamatbudžeta, speciālā un zie-
dojumu budžeta, ko veido attie-
cīgas ieņēmumu un izdevumu 
daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā 
visu nozaru intereses un centu-
sies sabalansēt pieejamos fi nanšu 
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzla-
bojumus sabiedrībai svarīgās jo-
mās un nodrošinātu pašvaldības 
fi nanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Ar 2018. gada 27. decembra 
novada domes lēmumu Nr.337 
apstiprināta Jēkabpils novada 
attīstības programma 2019.-2025. 
gadam. Par budžeta prioritārajām 
jomām 2019. gadā noteikta At-
tīstības programmas 2019.-2025. 
gadam Investīciju plānā ietverto 
projektu realizācija, lai apgūtu 
programmas Stratēģiskajā daļā 
izvirzītos vidēja termiņa uzstā-
dījumus un Rīcības plānā iekļau-
tās plānotās rīcības. Prioritāra ir 
pašvaldības līdzfi nansējuma un 
priekšfi nansējuma nodrošināšana 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
un citu fi nanšu instrumentu fi nan-
sēto projektu ieviešanai, uzsākto 
projektu realizācijai termiņos. Kā 
trešā prioritāte izvirzīta pašvaldī-
bas darba racionāla un efektīva 
organizēšana un pilnveide pagas-
tu pārvaldēs, kultūras un biblio-
tēku darbības jomās. Pašvaldības 
2019. gada budžets ir saskaņots ar 
Jēkabpils novada Attīstības prog-
rammu 2019.-2025. gadam.

Pašvaldības darbības pamat-
nosacījumus reglamentē LR li-
kums “Par pašvaldībām”. Budžets 
ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu 
un, pamatojoties uz likumiem 
“Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
budžetu un fi nanšu vadību”, “Paš-
valdības fi nanšu izlīdzināšanas 
likumu”, likumu “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, LR Ministru ka-
bineta noteikumos apstiprināto 
budžeta ieņēmumu, ekonomisko 
kategoriju un funkcionālo kate-
goriju klasifi kāciju, kā arī nodokļu 

likumos, pārējos MK noteikumos 
un citos likumdošanas aktos pa-
redzētajām prasībām. Pašvaldī-
bas budžeta izstrādes pamatā 
ir Finanšu ministrijas 2018.gada 
18.decembra rīkojums Nr.488 “Par 
valsts pagaidu budžetu 2019.ga-
dam” un 2018.gada 13.decembra 
rīkojums Nr.472 “Par Pamatprin-
cipiem valsts pagaidu budžeta 
2019.gadam sagatavošanai un 
izpildei”.

Skaitliskā informācija par bu-
džeta ieņēmumiem un izdevu-
miem un budžeta klasifi kācijai ir 
norādīta Jēkabpils novada pašval-
dības domes saistošo noteikumu 
„Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2019. gadam” 1.,2. un 
3.pielikumā.

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 

EUR 5 260 820 kopsummā un 
tos veido nodokļu ieņēmumi, ne-
nodokļu ieņēmumi (no uzņēmēj-
darbības, nodevām, sodiem un 
sankcijām), pārējie nenodokļu ie-
ņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas), ieņēmumi no iestā-
žu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi, kā 
arī transferti (mērķdotācijas, kas 
tiek saņemtas no atsevišķām mi-
nistrijām un pašvaldībām un pa-
redzētas galvenokārt pedagogu 
darba samaksai, kā arī ES fondu 
fi nansēto projektu īstenošanai un 
pašvaldību maksājumiem par iz-
glītības pakalpojumiem. Budžeta 
ieņēmumi plānoti atbilstoši reāli 
prognozējamiem ieņēmumiem 
un atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 1032 “Noteiku-
mi par budžetu ieņēmumu klasi-
fi kāciju”. 

Iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa (IIN) prognoze ir EUR 1879147, 
kas ir par EUR 66766 mazāk nekā 
2018. gadā saņemts no pārskata 
gada ieņēmumiem. 2019. gadā 
saņemts iepriekšējā gada nesa-
dalītais atlikums EUR 8670. Kopā 
plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ir EUR 1879147. 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) prognoze par zemi - EUR 
325677, par ēkām un būvēm – EUR 
8471, par mājokļiem – EUR 8773. 
Plānots iekasēt iepriekšējo gadu 
nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādus EUR 45000. Kopā nekusta-
mā īpašuma nodoklis plānots EUR 

Apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības 
2019. gada budžets
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387921, kas ir par EUR 8114 vairāk, 
salīdzinot ar 2018. gada plānu.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 
5965 kopsummā veido plānotās 
valsts un pašvaldības nodevas 
EUR 3895, fi nanšu ieņēmumi EUR 
500, naudas sodi un sankcijas EUR 
350, pārējie nenodokļu ieņēmumi 
EUR 1220. Ieņēmumi no pašval-
dības īpašuma pārdošanas plā-
noti EUR 41070, tai skaitā no ēku 
un būvju pārdošanas EUR 9070, 
zemes īpašumu pārdošanas EUR 
32000.

Valsts mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 8 mēne-
šiem plānota EUR 527779 apmērā, 
tautas mākslas kolektīvu vadītāju 
darba atlīdzībai EUR 5362, mācī-
bu literatūras un mācību līdzekļu 
iegādei izglītības iestādēm EUR 
8261. Pārējie valsts budžeta mak-
sājumi konkrētiem mērķiem plā-
noti EUR 170904. Pašvaldība plā-
no saņemt transfertus no valsts 
budžeta iestādēm EUR 165120 Ei-
ropas Savienības politikas instru-
mentu un pārējās ārvalstu fi nanšu 
palīdzības līdzfi nansēto projektu 
realizācijai. EUR 11459 apmērā 
plānots saņemt fi nansējumu no 
valsts budžeta daļēji fi nansētām 
atvasinātām publiskām personām 
projektu realizācijai. Saņemamā 
dotācija no pašvaldību fi nanšu 
izlīdzināšanas fonda atbilstoši Fi-
nanšu ministrijas 2018. gada 13. 
decembra rīkojuma Nr.472 “Par 
Pamatprincipiem valsts pagaidu 
budžeta 2019. gadam sagatavo-
šanai un izpildei” 11.pielikumam 
plānota EUR 1301878 un speciālā 
dotācija atbilstoši 12.pielikumam 
EUR 71271. Saņemts 2018. gada 

pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda atlikums EUR 26150. Kopē-
jie plānotie valsts budžeta trans-
ferti sastāda EUR 2276725. Paš-
valdības saņemtie transferti no 
citām pašvaldībām par izglītības 
iestāžu pakalpojumiem plānoti 
EUR 203206, par kultūras funkciju 
nodrošināšanu EUR 22313. Mak-
sas pakalpojumus un citus pašu 
ieņēmumus EUR 433014 apmērā 
veido novada iestāžu sniegtie 
pakalpojumi, no kuriem lielākais 
postenis ir norēķini par komunāla-
jiem pakalpojumiem EUR 272946. 
EUR 49680 plānoti ieņēmumi no 
personu uzturēšanās sociālās ap-
rūpes iestādē, biļešu realizācija 
kultūras iestādēs EUR 13800, telpu 
un zemes noma EUR 63700.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 

6 239 957 apmērā (neieskaitot 
Valsts kases aizņēmumu pamat-
summas atmaksas). Kapitālie iz-
devumi veido EUR 1008892 (16%) 
no kopējiem plānotajiem izdevu-
miem, uzturēšanas izdevumi EUR 
5231065 (84%).

01.000 Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 838584

apmērā un tie paredzēti pašval-
dības darbības nodrošināšanai, 
fi nanšu vadībai un klientu apkal-
pošanai, t.sk.:

• domes pārvaldei EUR 253467;
• deputātu darba atlīdzībai EUR 

48789;
• komisiju darba atlīdzībai EUR 

12721;
• centralizētās grāmatvedības 

izdevumi EUR 156206;
• aizņēmumu procentu maksā-

jumiem un aizdevumu apkalpo-

šanai Valsts kasei EUR 3020;
• pabalsti bijušajiem pagastu 

priekšsēdētājiem, viņu vietnie-
kiem EUR 30984;

• Valsts un pašvaldību vienotā 
klientu apkalpošanas centra uz-
turēšana Rubenes pagastā EUR 
17435;

• Ābeļu pagasta pārvalde EUR 
39325;

• Dignājas pagasta pārvalde 
EUR 40686;

• Dunavas pagasta pārvalde 
EUR 41805;

• Kalna pagasta pārvalde EUR 
41624;

• Leimaņu pagasta pārvalde 
EUR 52924;

• Rubenes pagasta pārvalde 
EUR 40587;

• Zasas pagasta pārvalde EUR 
59011. 

Pašvaldības darbiniekiem dar-
ba alga noteikta atbilstoši domes 
2018. gada 29. novembra lēmu-
mam Nr.309 “Par pašvaldības 
institūciju amatpersonu un dar-
binieku mēnešalgas maksimālā 
apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu 
grupai” un Jēkabpils novada paš-
valdības amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikumam.

EUR 6000 plānoti informāci-
jas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājumam lietvedībā EUR 
4410 inventarizāciju automātiskas 
veikšanas ieviešanai grāmatve-
dībā. Plānots iegādāties automa-
šīnu administrācijas darba no-
drošināšanai EUR 22990 vērtībā. 
Plānots EUR 8493 koridoru kos-
mētiskajam remontam Rubenes 
pagasta pārvaldē. Biroja tehnikas 
un telpu aprīkojuma iegādei ad-
ministratīvajās struktūrās plānots 
EUR 13938.

Līdzekļi neparedzētiem ga-

dījumiem (rezerves fonds) EUR 
64873.

03.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība

Izdevumi plānoti EUR 42469 
apmērā, no kuriem EUR 3242 
ugunsdzēsības dienesta vajadzī-
bām Rubenes pagasta pārvaldē.

2019. gadā plānots realizēt 
projektu “Pārrobežu sadarbības 
veicināšana aizsardzības un drošī-
bas jautājumos Latvijas-Lietuvas-
Baltkrievijas pierobežā” Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.-
2020. ar kopējo fi nansējumu EUR 
38424. Projekta ietvaros plānots 
iegādāties inventāru un aprīko-
jumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
darbam, plostu un ģeneratoru 
aprīkojumam Dunavas pagastā.

04.000 Ekonomiskā darbība
Kopējais plānotais fi nansējums 

EUR 47403. EUR 1446 paredzēti 
lauku attīstības konsultanta dar-
bībai, EUR 15353 deleģētajām 
funkcijām Krustpils novada paš-
valdībai būvvaldei un EUR 30604 
nodarbinātības pasākumu nodro-
šināšanai.
05.000 Vides aizsardzība

Plānots fi nansējums atkritumu 
apsaimniekošanas un notekūde-
ņu apsaimniekošanas darbiem 
7 pagastu pārvaldēs-atlīdzība 
strādājošajiem, iekārtu apkopes, 
materiāli tehniskās bāzes uzla-
bošana, kā arī parku apsaimnie-
košana novada teritorijā. Plānots 
realizēt projektu Nr.18-05-AL24-
A.0192202-000004 ”Zasas vēs-
turiskā muižas parka vides pie-
ejamības uzlabošana” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētās Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam 19.2.apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ietvaros.

 Kopējais plānotais fi nansē-
jums EUR 211354:

• atkritumu apsaimniekošana 7 
pagastos EUR 28680;

• notekūdeņu apsaimniekoša-
na 7 pagastos EUR 64913;

2019. gada ieņēmumu plāns (% no EUR 5 260 820)

2019. gada izdevumu plāns (% no EUR 6 239 957)
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• Rubenes parka apsaimnieko-
šana EUR 21977;

• Zasas parka apsaimniekošana 
EUR 37554;

• LEADER projekts “Zasas vēs-
turiskā muižas parka vides pieeja-
mības uzlabošana” EUR 58230.

Plānots EUR 4085 sūkņu un 
gaisa pūtēja attīrīšanas iekārtām 
iegādei pagastu pārvaldēs, EUR 
5480 iekārtu uzturēšanai un re-
montdarbiem. Zasas parka teri-
torijas apsaimniekošanas darbu 
veikšanai plānots iegādāties dār-
za traktoru un aprīkojumu EUR 
9300 vērtībā, Rubenes parka dar-
biem krūmgriezi un motorzāģi 
EUR 1500.

06.000 Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 1503458 
apmērā, t.sk.: 

• novada teritoriālā plānošana 
un projektēšana 51244, 

• novada īpašuma apsaimnie-
košanas un pakalpojumu sniegša-
nas nodaļa EUR 480256, tai skaita 
nekustamā īpašuma uzturēšanai 
novada teritorijā EUR 368512. Plā-
nota apgaismojuma izbūve 
Dubultos Kalna pagastā; bērnu-
dārza telpu un rotaļu laukuma 
projektēšana, būvniecība Brodos 
Ābeļu pagastā; attīrīšanas iekārtu 
pārbūve Vandānos, Ābeļu pagas-
tā. Plānots fi nansējums Dunavas 
pamatskolas telpu pārbūves par 
ģimenes ārsta prakses vietu un 
aptieku pabeigšanai, Leimaņu 
kapličas telpu remontam, Rubeņu 
estrādes remontam un citi darbi;

• ūdensapgādes dienests 7 
pagastos EUR 66119, no tiem EUR 
15426 plānots iekārtu uzturēša-
nai un remontdarbiem; EUR 3250 
sūkņu un cita aprīkojuma iegādei 
EUR 3250;

• daudzdzīvokļu māju kop-
īpašuma un teritoriju apsaim-
niekošanas dienests 7 pagastos 
EUR 596445. No tiem EUR 55121 
plānots ieguldīt daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanā novada 
teritorijā, EUR 38844 nekustamā 
īpašuma uzturēšanā, EUR 115207 
kurināmā un degvielas iegādei, 
EUR 28865 aprīkojuma un saim-
niecības pamatlīdzekļu iegādei;

• plānotais līdzfi nansējums pār-
robežu sadarbības un citiem pro-
jektiem EUR 75000;

• EUR 234394 projekts Nr.17-
05-A00403-000129 ”Meliorācijas 
sistēmas pārbūve un atjaunošana 
Jēkabpils novadā Dunavas pa-
gastā” Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai fi nansētās 

Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam pa-
sākuma „Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” 4.3.apakšpasākuma „At-
balsts ieguldījumiem lauksaim-
niecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. 

07.000 Veselība
Plānotais fi nansējums kopā 

EUR 71323, tai skaitā ambulatoro 
iestāžu uzturēšana:

• Dignājas pagastā EUR 8776;
• Dunavas pagastā EUR 6239,
• Kalna pagastā EUR 7911,
• Leimaņu pagastā EUR 4817,
• Rubenes pagastā EUR 15368,
• Zasas pagastā EUR 6117.
Plānots apgūt EUR 22095 Ei-

ropas Sociālā fonda fi nansējumu 
veselības veicināšanas un slimību 
profi lakses pieejamības uzlaboša-
nai.

08.000 Atpūta, kultūra, sports un 
reliģija

Lai nodrošinātu ciešāku nova-
da kultūras iestāžu un struktūr-
vienību sadarbību, efektīvāk pār-
valdītu un lietderīgāk izmantotu 
fi nanšu resursus 2018. gadā pie-
ņemti domes lēmumi, kas maina 
novada kultūras iestāžu struktū-
ru, un ņemti vērā, sastādot 2019. 
gada budžetu. 

Ar 2018. gada 29. novembra 
domes lēmumu Nr.283 “Par iz-
maiņām Jēkabpils novada pub-
lisko bibliotēku darbībā” nolemts 
trīs novada bibliotēkas Dunavas, 
Kalna un Rubenes pagastos pār-
veidot par struktūrvienībām. Ar 
2018. gada 30. augusta domes 
lēmumu Nr.216 “Par Jēkabpils 
novada Zasas un Liepu bibliotēku 
tālāko darbību”, veikta bibliotēku 
apvienošana Zasas pagastā. 

2018. gada 29. novembrī pie-
ņemts domes lēmums Nr.284 “Par 
izmaiņām kultūras iestāžu darbī-
bā”, kas paredz no 2019. gada 1. 
marta izveidot Kultūras pārvaldi. 
Tā apvienotu līdzšinējo kultūras 
namu un tautas namu, Sēlijas 
prasmju muzeja, Sēļu amatnie-
cības centra “Rūme”, jaunatnes 
lietu speciālista, sporta pasākumu 
organizatora darbību. 2018. gada 
27. decembrī pieņemts domes 
lēmums Nr.320 “Par Jēkabpils no-
vada kultūras pārvaldes nolikuma 
apstiprināšanu”, kurā noteikts, 
ka kultūras pārvaldes darbības 
mērķis ir koordinēt, pārraudzīt 
un organizēt pašvaldības darbu 
kultūras, tūrisma, jaunatnes lietu 
un sporta jomā Jēkabpils novadā, 
veicināt nozares attīstību, saskaņā 

ar novada attīstības programmu.
Funkcionālajai struktūrai izde-

vumi kopā plānoti EUR 787394 
apmērā, t.sk. darbinieku darba at-
līdzībai, mākslinieciskās pašdarbī-
bas kolektīvu darbības nodrošinā-
šanai, pasākumu organizēšanai, 
telpu un aprīkojuma uzturēšanai. 
Finansējumu veido:

• septiņu publisko bibliotēku 
uzturēšana EUR 140938, tai skaitā 
bibliotēku fondu papildināšana 
EUR 10400, preses abonēšana 
EUR 5400;

• EUR 3032 centrālās bibliotē-
kas deleģēto funkciju veikšanai;

• EUR 363078-novada kultūras 
pārvalde, iestādes un pasākumi;

• EUR 14057 starpnovadu kul-
tūras pasākumi, deleģētā funkcija 
novada Izglītības un kultūras pār-
valdei;

• EUR 3818-plānota pašvaldī-
bas līdzdalība Kultūrkapitāla fon-
da fi nansētajos projektos; 

• EUR 29000-Sēlijas novadu ap-
vienības tautas mākslas festivāls 
“Sēlija rotā” 2019. gada 29. jūnijā 
Ābeļu estrādē;

• jaunatnes lietas un pasākumi 
EUR 21830;

• novada sporta pasākumi EUR 
20552;

• sēļu amatniecības centrs 
“Rūme” EUR 16988;

• Sēlijas prasmju muzejs EUR 
20595;

• atbalsts biedrībām un nodibi-
nājumiem EUR 22700;

• EUR 6959 Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.-2020. gadam INTERREG 
projekts “Ceļo gudri-apmeklē Lie-
tuvu un Latviju”, realizācijas nos-
lēguma posms

• EUR 123847 projekts Nr.18-
05-AL24-A019.2204-000005 ””Sē-
lijas prasmju muzeja” attīstība Sē-
lijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai” Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai fi -
nansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
19.2.apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
ietvaros.

09.000 Izglītība
Jēkabpils novada Attīstības 

programmā 2019.-2025. gadam 
mūsdienu prasībām atbilstošas 
izglītības, tās attīstības un pieeja-
mības nodrošināšana defi nēta 
kā prioritāte. Kvalitatīvas vispā-
rējās vidējās, pamatizglītības un 

pirmsskolas izglītības pieejamības 
nodrošināšana, novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras pilnveido-
šana ir pamatā fi nansējuma pie-
šķiršanai izglītības nozarei..

Izdevumi plānoti EUR 
2000080 apmērā, t.sk. četru no-
vada izglītības iestāžu uzturēšana, 
novada Izglītības un kultūras par-
valdes darba nodrošināšana:

• EUR 423318 Ābeļu pamatsko-
lai;

• EUR 251250 Dignājas pamat-
skolai; 

• EUR 238257 Rubeņu pamat-
skolai;

• EUR 53606 pirmsskolas izglītī-
bas iestādei „Zelta sietiņš” Rube-
nes pagastā;

• EUR 558781 Zasas vidusskolai, 
t.sk. vasaras nometņu nodrošinā-
jums;

• EUR 5451 mākslas skolas fi liāle 
Zasā;

• EUR 33685 ar izglītības papild-
pakalpojumiem saistīti izdevumi 
Leimaņu pagastā un Dunavas pa-
gastā (transporta nodrošinājums);

• EUR 84519 deleģēto funkciju 
veikšanai novada Izglītības un 
kultūras pārvaldei;

• EUR 285116 savstarpējie no-
rēķini par citu novadu izglītības 
iestāžu pakalpojumiem;

• EUR 29535 Eiropas Sociālā 
fonda projekts “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs”;

• EUR 10655 Eiropas Sociālā 
fonda projekts “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču 
attīstībai”;

• EUR 20839 Eiropas Sociālā 
fonda projekts “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”;

• EUR 5068 programma “Latvi-
jas skolas soma”.

10.000 Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības budžets 

plānots EUR 673822, t.sk., dažādu 
veidu pabalstiem EUR 168435:

• EUR 64105 novada bāriņtiesas 
darba nodrošināšana, tai skaitā 
bāriņtiesas locekļu darba nodro-
šināšanai septiņās pagastu pār-
valdēs;

• EUR 211051 novada sociālais 
dienests, tai skaitā sociālie darbi-
nieki septiņās pagastu parvaldēs 
un majaprūpes darbinieks Zasas 
pagastā;

• EUR 135574 aprūpes centra 
„Mežvijas” uzturēšana Leimaņu 
pagastā;

• EUR 10401 dienas centra uz-
turēšana Ābeļu pagastā,
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• EUR 151735 sociālie pabalsti 
naudā, natūrā, brīvprātīgo inicia-
tīvu izpilde;

• EUR 87884 valsts budžeta fi -
nansētais asistentu pakalpojumu 
nodrošinājums;

• EUR 13072 līdzfi nansējums 
Eiropas Sociālā fonda darbības 
programmai „Izaugsme un no-
darbinātība” mērķa pasakumam 
„Deinstitucionalizācija”.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi 

plānoti EUR 308430, tai skaitā:
• EUR 289990 valsts budžeta 

mērķdotācija pašvaldību autoce-
ļiem;

• EUR 18340 dabas resursu no-
dokļa ieņēmumi;

• EUR 100 ieņēmumi no ūdens-
tilpju un zvejas tiesību nomas un 
zvejas tiesību rūpnieciskas izman-
tošanas.

Speciālā budžeta izdevumi

plānoti EUR 461911, tai skaitā:
• EUR 414716 pašvaldības auto-

ceļu uzturēšanai atbilstoši Jēkab-
pils novada pašvaldības autoceļu 
attīstības programmai 2019.-2021. 
gadam. No tiem EUR 233447 plā-
noti novada ceļu ikdienas uzturē-
šanas un apsaimniekošanas dar-
biem, EUR 181269 pamatkapitāla 
veidošanai. 

• EUR 32475 novada ūdens-
saimniecības objektu apsaimnie-
košana, ūdens un notekūdeņu 
monitorings, citi izdevumi;

• EUR 2000 novada rekultivēto 
izgāztuvju gruntsūdens monito-
rings, citi ar vides piesārņojuma 
novēršanu saistīti izdevumi,

• EUR 12720 apstādījumu vei-
došana, bioloģiskās daudzveidī-
bas nodrošināšana.

Ziedojumu un dāvinājumu 
budžets

Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumi plānoti EUR 256. Tos 
veido neizlietotais fi zisku perso-
nu ziedojumi Zasas vidusskolai 
EUR 160 materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai un Ņūdžersijas Vaka-
rētāju kopienas (ASV) ziedojuma 
atlikums EUR 96 mācību līdzekļu 
iegādei Ābeļu pamatskolai. Tos 
plānots izlietot atbilstoši ziedoju-
mu mērķiem.

Programma turpmākajiem 
diviem saimnieciskajiem 
gadiem

Ar Jēkabpils novada domes 
2018. gada 27. decembra sēdes 
lēmumu Nr.337 ir apstiprināta 
Jēkabpils novada attīstības prog-

ramma 2019.-2025. gadam. Jēkab-
pils novada attīstība tiek plānota 
saskaņā ar Jēkabpils novada At-
tīstības programmā 2019.-2025. 
gadam noteiktajām prioritātēm, 
mērķiem, rīcībām un uzdevu-
miem. 

Turpmākajos divos saimniecis-
kajos gados lielākie ieguldījumi 
plānoti pašvaldības infrastruk-
tūras uzlabošanai, turpināsies 
ieguldījumi pašvaldības ceļu in-
frastruktūras uzlabošanai. Tāpat 
tiek plānoti līdzekļi izglītības un 
kultūras jomai, sociālajai jomai un 
vides labiekārtošanai.

Līdzekļu izlietojums tiek plā-
nots, lai sekmētu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu Jēkabpils novada attīs-
tību, piesaistot investīcijas, kā arī 
sadarbojoties ar vietējiem iedzī-
votājiem, uzņēmējiem un sabied-
riskajām organizācijām. Plānotā 
projektu realizācija 2019. un 2020. 
gadā:

1. Projekts “Jēkabpils novada 
grants ceļu pārbūve uzņēmējdar-
bības attīstībai” ELFLA pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ie-
tvaros;

2. Sēlijas prasmju muzeja attīs-
tība Sēlijas kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanai;

3. Zasas vēsturiskā muižas par-
ka vides pieejamības labiekārto-
šana;

4. Dunavas skolas 3 telpu pār-
būve par ģimenes ārsta praksi un 
aptieku ar lietošanas veida maiņu;

5. Ielu apgaismojuma izbūve 
ciemu teritorijās;

6. Attīrīšanas iekārtu pārbūve;
7. Dzīvojamā fonda sakārtoša-

na. 
8. Veselības veicināšanas un 

slimību profi lakses pieejamības 
uzlabošana;

9. Atver sirdi Zemgalē;
10. Sociālā dienesta sniegto 

pakalpojumu pilnveidošana Za-
sas pagastā;

11. Bērnu rotaļu laukumu izbū-
ve;

12. Meliorācijas sistēmas atjau-
nošana Jēkabpils novada Duna-
vas pagastā;

13. A.Grīna parka izveidošana 
par publiskas apskates un izklai-
des vietu;

14. Projekts “Pārrobežu sadar-
bības veicināšana aizsardzības un 
drošības jautājumos Latvijas-Lie-

tuvas-Baltkrievijas pierobežā”;
15. Pašvaldības un to struktūr-

vienību autotransporta atjauno-
šana.

Pašvaldības aizņēmumi 
Saskaņā ar noslēgtiem aizņē-

mumu līgumiem ar Valsts kasi, 
2019. gadā paredzēts atmaksāt 
aizņēmumu pamatsummas EUR 
117545 apmērā. 

2019. gada janvārī un februārī 
Pašvaldība ir iesniegusi aizņēmu-



2019. gada 18. februāris 7NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

ma pieprasījumus trīs projektu 
realizācijai par kopējo summu 
EUR 392739:

1. EUR 53009 projekta Nr.18-
05-AL24-A.0192202-000004 ”Za-
sas vēsturiskā muižas parka vides 
pieejamības uzlabošana” Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētās Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam 19.2.apakšpasāku-

ma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” īstenošanai;

2. EUR 220422 projekta Nr.17-
05-A00403-000129 ”Meliorācijas 
sistēmas pārbūve un atjaunošana 
Jēkabpils novadā Dunavas pa-
gastā” Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai fi nansētās 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam pasākuma 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 
4.3.apakšpasākuma „Atbalsts ie-
guldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” īstenošanai;

3. EUR 89663 projekta Nr.18-
05-AL24-A019.2204-000005 ””Sē-
lijas prasmju muzeja” attīstība Sē-
lijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai” Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai fi -

nansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
19.2.apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
realizācijai.

Informāciju sagatavoja 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Finanšu un ekonomikas nodaļa

2018. gada 5. novembrī Jē-
kabpils novada pašvaldība no-
slēdza sadarbības līgumu ar 
Valsts izglītības satura centru 
par Eiropas Sociālā fonda projek-
ta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” īstenoša-
nu līdz 2022. gada 31. decem-
brim. 

Projekta ietvaros paredzēts 
mazināt to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un 
nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas 
sadarbības sistēmas veidošanu 
starp pašvaldību, skolu, peda-
gogiem un vecākiem, lai laikus 
identificētu bērnus un jaunie-
šus ar risku pārtraukt mācības 

un sniegtu viņiem personalizē-
tu atbalstu. 

Šī projekta ietvaros skolotā-
jiem tiek sniegta iespēja profe-
sionāli pilnveidoties un stiprināt 
prasmes darbam ar jauniešiem, 
tiek izstrādāti metodiskie līdzekļi. 
Skolotāji iegūst iespēju un resur-
sus individuāli strādāt ar skolē-
niem, kuriem tas nepieciešams, 
kā arī izveidot sistēmu priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas 
identifi cēšanai un novēršanai. 

Projekta mērķgrupa ir vispār-
izglītojošo skolu skolēni no 5. – 
12. klasei un profesionālās izglī-
tības iestāžu audzēkņi no 1. – 4. 
kursam (arī vispārīgās izglītības 
iestāžu, kuras īsteno profesionā-
lās izglītības programmas).

Jēkabpils novadā projektā 
ir iesaistījušās Ābeļu, Rubeņu, 
Dignājas pamatskolas un Zasas 
vidusskola. Uz šo brīdi projektā 
darbojas 16 skolotāji, ir izstrādāti 
38 mācību un konsultatīvā atbal-
sta plāni. Notiek aktīva sadarbība 

starp skolotājiem un skolēniem, 
kuri ir iesaistījušies šajā projektā. 

Gita Ratniece,

projekta koordinatore

Jēkabpils novada skolas uzsākušas darbību projektā “Pumpurs”

Uz kārtējo apspriedi pulcējas skolu koordinatori.

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gadā iesaistījās Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās 
partnerības projektā “Europe 
Goes Local: Supporting Youth 
Work at the Municipal Level”. Pro-
jekta ietvaros Jēkabpils novada 
pašvaldība attīstījusi darba ar jau-
natni, padarot darbu ar jaunatni 
mobilu un efektīvu, bet galvenais 
– interesantu un uzrunājošu arī 
pašiem jauniešiem. Lielākais iegu-
vums – Dignājas pagastā ir atvērta 

telpa, kurā jaunieši var realizēt sa-
vas aktivitātes. 

Projekts noris no 2016. gada. 
Katru gadu JSPA tajā iesaista 7 
Latvijas pašvaldības. 2018. gada 
ietvaros iespēju iesaistīties projek-
tā guva Liepājas pilsētas, Viļānu, 
Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, 
Jēkabpils un Salacgrīvas novadu 
pašvaldības.

“Projekta ietvaros pašvaldība 
bija izvirzījusi divas prioritātes: mo-
bilu un efektīvu darbu ar jaunatni 
visa Jēkabpils novada teritorijā, kā 
arī jauniešiem saistoša piedāvāju-
ma izstrādi un ieviešanu. Lielākā 
vērtība dalībai projektā pašvaldī-
bas līmenī ir atbalsts no projekta 
mentoriem, savstarpējā pieredzes 
apmaiņa ar projektā iesaistītajā 

pašvaldībām un   iespēja attīstīt 
savu darbu  uzklausot  un konsul-
tējoties ar nozares speciālistiem. 
Kā viens no nozīmīgākajiem sa-
sniegumiem ir jauniešu telpas iz-
veide vienā no novada pagastiem. 
Uzsākot projektu, mēs izvirzījām 
mērķi – izveidot telpu Dignājas 
pagastā, kurā jaunieši var realizēt 
savas aktivitātes un iniciatīvas, kā 
arī pavadīt savu brīvo laiku. Balsto-
ties uz izstrādāto darba plānu,   gu-
vām pašvaldības atbalstu ieceres 
realizēšanai, piesaistījām papildus 
fi nansējumu un jau sākot no 2018. 
gada 1. septembra telpa ir atvērta 
un pieejama jauniešiem,” stāsta 
Jurgita Bareika, Jēkabpils novada 
jaunatnes lietu speciāliste.

Dalībnieki projekta laikā saņē-
ma individuālu atbalstu darba ar 
jaunatnes sistēmas pilnveidoša-
nai savā novadā, kā arī piedalījās 
nacionālās un starptautiskās mā-
cībās, piedalījās starptautiskā kon-
ferencē Portugālē, kurā stiprināja 
savas zināšanas par lobiju darbā 
ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas 
hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības 
projekts turpinās, tādēļ arī šogad 

pašvaldību pārstāvji varēs pieteik-
ties dalībai JSPA ilgtermiņa projek-
tā. JSPA projekta ietvaros turpinās 
sniegt atbalstu pašvaldībās strā-
dājošajiem jaunatnes lietu speciā-
listiem un jaunatnes darbiniekiem, 
gan piedāvājot iespēju celt savu 
kvalifi kāciju un nodrošināt piere-
dzes apmaiņu starptautiskā vidē, 
gan nodrošinot supervīzijas un 
padziļinātu konsultāciju atbalstu 
projektu pieteikumu sagatavoša-
nas procesā. Informācija par iespē-
jām tiks  publicēta www.jaunatne.
gov.lv.

Kopumā stratēģiskajā part-
nerībā “Europe Goes Local: Sup-
porting Youth Work in Municipal 
Level” ir iesaistījušies ap 200 dalīb-
nieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldī-
bu un dažādu projektā iesaistīto, 
tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” nacionālās aģentūras un 
to partnerus – Eiropas Jaunatnes 
forumu, POYWE tīklu, InterCity 
Youth tīklu un Eiropas Komisijas un 
Eiropas Padomes partnerību jau-
natnes jomā.

Kintija Bulava

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra

Jēkabpils novada pašvaldības dienas kārtībā – jaunatnes joma
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Jauniešu integrācijas un līdz-
dalības sekmēšanas projekta 
“Dzīvot, mācīties un strādāt 
KOPĀ” ietvaros, no 31. janvāra 
līdz 2. februārim notika seminārs 
“Vērtības, iespējas un izaicināju-
mi daudzveidības kontekstā”. Šo 
projektu īstenoja Izglītības attīs-
tības centrs sadarbībā ar British 
Council Latvia. Projekta seminārs 
norisinājās Siguldā, viesnīcā “Si-
gulda”, Pils ielā 6.

Projektā tika aicinātas iesais-
tīties 15 skolas, kas ieinteresētas 
pilnveidot savu spēju gan tiešajā 
mācību procesā, gan audzināša-
nas un ārpusstundu darbā, kā arī 
apkārtējās kopienas ietvaros sek-
mēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību 
kā pamatu saliedētai sabiedrībai. 
Katru skolu pārstāvēja komanda, 
kuras sastāvā bija skolas adminis-
trācijas pārstāvis, viens pedagogs 
un divi jaunieši vecumā no 14 līdz 
20 gadiem.

Darbojās arī pieredzējusi pe-
dagogu grupa, kas pilnveidoja 
prasmes sniegt atbalstu kolē-
ģiem un veicināja sadarbību sko-
lu un kopienu līmenī.

Šeit daudzveidīgās darbībās 
gan skolēni, gan skolotāji piln-
veidoja kritisko domāšanu, me-
dijpratību, kultūras izpratni un 
izpausmes, dizaina domāšanu, 
debašu, viedokļu apmaiņu, sa-
darbību un citas kompetences, 
kas nepieciešamas personīgo un 
profesionālo mērķu sasniegšanai 
un sociālās saskaņas vairošanai 
tiesiskā un demokrātiskā valstī, 
tai skaitā klases, skolas un kopie-
nas līmenī. Īpaša uzmanība tika 
veltīta plaisas mazināšanai starp 
skolām, kuras īsteno dažādas, tai 
skaitā mazākumtautību izglītības 
programmas.

Iegūtās zināšanas un pieredze 
tiks izplatīta katrā no skolām, 
apkārtējā kopienā un plašākā sa-
biedrībā, tā radot ietekmi plašā 
lokā.

Projekta norise plānota no 
2019. gada janvāra līdz 2020. 
gada martam.

No Zasas vidusskolas projek-
ta seminārā piedalījās skolotājas 
Skaidrīte Boļšaka un Irēna Tauri-
ņa, kā arī divas 9. klases skolnie-
ces: Baiba Briede un Dana Krjauk-
le.

Semināru ar uzrunām atklāja 
IAC projekta komanda un British 
Council pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja Zane Matesoviča, pēc 
tam ar ievadlekciju “Dizaina do-
māšana praksē” uzstājās dizaina 
biroja H2E līdzdibinātāja, Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesore In-
gūna Elere. Tālākajā dienas gaitā 
nodarbības dalījās grupās: attiecī-
gi skolotājiem, jauniešiem un tā-
lākizglītotājiem. Skolotājiem bija 
iespēja noklausīties IAC treneres, 
Latvijas valsts simtgades biroja 
izglītības un jauniešu projektu va-
dītājas, pedagoģijas zinātņu dok-
tores Aijas Tūnas lekciju “Projektu 
atslēgas”, savukārt jaunieši pieda-
lījās nodarbībā ar Ķekavas nova-
da Jaunatnes iniciatīvu centra di-
rektori Lindu Arhimoviču “Kā būt 
aktīvam”. Arī darba dienas no-
slēgumā nodarbības norisinājās 
paralēlās grupās, kurās piedalījās 
pa vienam jaunietim un vienam 
skolotājam no katras dalībsko-
las. Viena no nodarbībām bija ar 
Latvijas Kultūras akadēmijas do-
cētāju, starptautiskā mākslas me-
nedžmenta konsultanti Leonardu 
Ķesteri “Vietas izjūta: bagātības 
man apkārt” par savas vietas iz-
jūtas atrašanu un dalīšanos ar 
to, nodarbības gaitā prezentē-
jot grāmatu “Zaļumballes”, kurā 
pieminētas arī zaļumballes Zasā, 

piemēram, Ozolkalnā. Savas vie-
tas īpašo izjūtu iespējams attīstīt 
arī kā biznesa ideju, mērķtiecīgi 
prezentējot katru no vietām. Otru 
nodarbību vadīja Linda Arhimo-
viča par tēmu “Kā netraucēt un 
palīdzēt skolēnam būt aktīvam”, 
kur galvenais moto bija: “Neko 
par jauniešiem bez jauniešiem!”.

Otrās semināra dienas rītā ASV 
Medijpratības centra lektore Tesa 
Džoula vadīja ievadlekciju “Medi-
ju mirkļi mūsu dzīvē”, ar pamat-
domu, ka teksts vienmēr jāskata 
kopā ar kontekstu, analizējot, vai 
mēs iedziļināmies un zinām kaut 
ko vairāk par kādu tēmu vai arī 
pārzinām to tikai vispārīgi. Pieci 
vēstījuma pamatelementi ir au-
tortiesības, formāts/dizains, au-
ditorija, konteksts un mērķis. Tad 
atkal sekoja paralēlās nodarbības 
skolotājiem, jauniešiem un tālāk-
izglītotājiem. Skolotāji darbojās 
kopā ar IAC treneri, Draudzīgā Ai-
cinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas 
skolotāju Ingūnu Irbīti par tēmu 
“Medijpratība skolā: iespējas un 
izaicinājumi”, savukārt jaunieši 
praktiski darbojās ar tēmu “Medi-
ju satura veidošana”, un nodarbī-
bu vadīja IAC trenere, Smiltenes 
vidusskolas direktora vietniece 
un skolotāja Daina Zelmene. Pēc-
pusdienā Daina Zelmene vadīja 
nodarbību skolotājiem “Informā-
cijas ceļi”, bet ar jauniešiem par 
tēmu “Mediji, atbildība un demo-
krātija” runāja Ingūna Irbīte. Vaka-
rā kultūras un iniciatīvas Latvijas 
skolas soma ietvaros producents 
un režisors Arnis Aspers prezen-
tēja savu fi lmu “Neiespējamais ir 
iespējams”.

Trešās semināra dienas rītā 

ievadlekciju “Sapņo. Dari. Atkār-
to! Līdzdalības ietekme uz manu 
un mūsu turpmāko dzīvi” vadīja 
biedrības “Zinis” vadītāja Vita Bra-
kovska, savā lekcijā pieminot gan 
komplimentu kultūru, gan izana-
lizējot dažādus prezentāciju vei-
dus, uzsverot, ka, jo mazāk teksta 
uz ekrāna, jo vērtīgāka ir prezen-
tācija. Tad skolotāji un jaunieši pa 
grupām darbojās ar tēmu “Kā vei-
dot ziņu?”, ko vadīja British Coun-
cil komunikācijas vadītāja Kristīne 
Tjarve, un tēmu “Pilsoniskā izglītī-
ba no skolas perspektīvas” kopā 
ar Aiju Tūnu, kura uzsvēra, ka gri-
ba, brīvība, varonība un augšana 
ceļā uz Latvijas valsti ir nemainī-
gas arī šajā gadsimtā, un vērtības 
un pamatelementi arī nav mainī-
jušies, un tie ir: vienotība, sadarbī-
ba un līdzdalība. Semināra darbu 
noslēdza turpmāko skolu/kopie-
nu aktivitāšu plānošana nodarbī-
bā “Ko nu?”, uzsverot integrācijas 
ideju, dalīšanos ar semināra gaitā 
iegūto informāciju un prasmēm, 
kā arī nepieciešamību organizēt 
kopīgus pasākumus, kuros pieda-
lītos visas 15 projektā iesaistītās 
skolas, vai arī organizējot pasā-
kumus pa grupām viena reģiona 
dalībskolu pārstāvjiem.

Seminārs aizritēja radoši dar-
bojoties un komunicējot ar citu 
projektā iesaistīto dalībskolu 
pārstāvjiem, un pēc piedalīšanās 
seminārā tā dalībnieki atgriezās 
mājās ar savu viedokli par piere-
dzēto.

Semināra dalībniece Baiba 
Briede stāsta: “Man patīk šis pro-
jekts, jo tajā var paplašināt savas 
zināšanas par daudzām jaunie-
šiem aktuālām tēmām – dizainu, 

Zasas vidusskolas jaunieši un skolotāji piedalās 
projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” seminārā
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medijpratību, teātra sportu u.c. 
Lekcijas bija pamācošas un liet-
derīgas, tās vadīja Latvijā pazīs-
tami cilvēki, piemēram, Leonarda 
Ķestere, Linda Arhinoviča, Ingūna 
Elere, Daina Zelmene, Ieva Nied-
re, kā arī Tesa Džoula no ASV.

Interesantākās lekcijas bija 
“Kā būt aktīvam”, ko vadīja Lin-
da Arhinoviča. Šeit mēs, jaunie-
ši, apspriedām savas iespējas 
mainīt lietu nozīmi. Runājām 
par brīvā laika pavadīšanas ie-
spējām. Dainas Zelmenes lekcija 
“Mediju satura veidošana” šķita 
interesanta ar to, ka varēja paust 
savu viedokli par medijiem un 
pārliecināt citus jauniešus par 
sava viedokļa ticamību. Ievas 
Niedres nodarbība “Būšana aktī-
vam visās nozīmēs: teātra sporta 

metode un saturs” bija visaktī-
vākā no visām, jo tajā mēs varē-
jām izpausties, domāt, fantazēt, 
kā vien gribējām, tas bija jautrs 
veids, kā mācīties un kā jautri 
pavadīt savu laiku kopā ar vien-
audžiem.

Semināra programmā arī tika 
iekļauta saruna ar režisoru un 
producentu Arni Asperu par viņa 
fi lmu “Neiespējamais ir iespē-
jams”. Tas ir stāsts par latviešu 
sportistu, dēkaini un aizrautīgu 
piedzīvojumu meklētāju – Rai-
mondu Dombrovski, kurš 1988. 
gadā veica 6759,24 km garu 
ceļu, ar rollerslēpēm, šķērsojot 
Ziemeļamerikas kontinentu no 
Kanādas līdz Meksikai 90 dienās. 
Man šī fi lma likās ļoti pamāco-
ša, interesanta, un es vēlētos, lai 

šo fi lmu noskatās ikviens, kurš 
to nav redzējis, jo tā stāsta par 
daudz dažādām lietām saistībā ar 
cieņu, ģeogrāfi ju, vēsturi.

Šis projekts mani uzrunāja jau 
no pašas pirmās dienas, jo tu vari 
pilnveidot pats sevi, paplašināt 
un nostiprināt zināšanas, kā arī ir 
interesanti mācīties, komunicēt 
ar citiem jauniešiem un skolotā-
jiem. “

Semināra dalībniece Dana 
Krjaukle stāsta: “Man ļoti patika 
šis projekts, jo tas bija ļoti intere-
sants un jautrs. Ļoti patika, ka lek-
cijas bija ne tikai kopā ar skolotā-
jiem, bet arī atsevišķi jauniešiem.

Manuprāt, vislabākā lekcija 
bija Dainas Zelmenes lekcija “Me-
diju satura veidošana”, kura bija 
paredzēta jauniešiem. Man tā pa-

tika ar to, ka mēs varējām izteikt 
savu viedokli, klausīties citu vie-
dokļus, kā arī mēs veidojām ziņu 
lapas. Man tas ļoti patika.

Taču visforšākais laiks bija tad, 
kad lekcijas bija beigušās un ar 
jaunajiem draugiem varēja jautri 
pavadīt brīvo laiku. Kā jau man 
raksturīgs, man ļoti patīk peldē-
šana, un mums bija iespēja ne 
tikai peldēt viesnīcas baseinā, bet 
arī apmeklēt saunu, pirti un “dža-
kuzi”.

Es esmu priecīga, ka es biju 
tādā projektā, jo es ieguvu daudz 
jaunu draugu, zināšanas, bet – 
galvenais – labi pavadītu laiku.”

Zasas vidusskolas projekta 

komanda

Foto no dalībnieku personīgā 

arhīva

2019. gada 17. janvāra 
ārkārtas domes sēde:

LĒMUMS Nr.1: Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītā-

jas iecelšanu amatā

Iecelt ar 2019. gad a 1. februāri Lauru Aišpuri par Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes vadītāju un atbrīvojot no Zasas kultūras nama va-
dītājas amata ar 2019. gada 30. janvāri. Uzdot Laurai no 2019. gada 1. 
februāra līdz 28. februārim pārraudzīt Zasas kultūras nama darbību sa-
skaņā ar kultūras nama nolikumu un pasākumu plānu un līdz 2019. gada 
28. februārim veikt visas organizatoriskās darbības Kultūras pārvaldes 
darba nodrošināšanai.

2019. gada 24. janvāra 
domes sēde:

LĒMUMS Nr.2: Par Rubeņu pamatskolas direktora iecelšanu 

amatā

Iecelt Rubeņu pamatskolas direktores amatā Ilonu Kantāni ar 2019. 
gada 1. februāri.

LĒMUMS Nr.3: Par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu 

Nr.1/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 24.janvāra saistošos 
noteikumus Nr.1/2019 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 
26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”” un paskaidrojuma rakstu.

LĒMUMS Nr.4: Par nekustamo īpašumu “Saulgrieži”, Rubenes 

pagasts 

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
veikt darbības, lai ierakstītu Zemesgrāmatā daudzdzīvokļu māju ar 
adresi: “Saulgrieži”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads un 
dzīvokli, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Saulgrieži”, Rubenes 
pagasts ar adresi: “Saulgrieži”-8, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils 
novads. 

LĒMUMS Nr.5: Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpoju-

mu maksas cenrāža apstiprināšanu

1. Apstiprināt 1 hektāra lauksaimniecības zemes nomas pak alpoju-
mu maksas cenrādi, kuru veido:

1.1. Jēkabpils novada pašvaldībā lauks aimniecības zemes vidējā 
tirgus par 1 hektāru nomas maksa gadā bez pievienotās vērtības 
nodokļa:

Pagasts EUR

ĀBEĻU 60
DIGN ĀJAS 55
DUNAVAS 50
KALNA 50
LEIMAŅU 50
RUBENES 55
ZASAS 60

1.2. lauksaimniecības zemes vidējo tirgus nomas maksu ietekmējo-
šie faktori:

• pieejamība, piebraukšanas ērtums;
• konfi gurācija vai reljefs; 
• zemes gabala lielums (platība);
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība;
• augsnes iekultivētība un meliorācija;
1.3. zemes vidējo tirgus nomas maksu 1.2.apakšpunktā noteikto ie-

tekmējošo faktoru korekcijas solis +/- 10%.
2. Apstiprināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas 

noteikšanas metodiku.
LĒMUMS Nr.6: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Āb eļu 

pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības ar termi ņu līdz 2024. gada 31. 
decembrim uz nekustamo īpašumu “Kumelītes”, Ābeļu pagasts, Jē-
kabpils novads ( kadas tra Nr. 5648 008 0171) ar kopplatību 36,47 ha, 
nomas platība 3,6 ha, un zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā 
noteikt atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātajam maksas cenrā-
dim.

LĒMUMS Nr.7: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna 

pagastā

Pagarināt zemes n omas tiesības ar termiņu līdz 2023.gada 31.decem-
b rim uz nekustamo īpašumu “Mežl oki”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads 
(kadastra Nr. 5666 001 0169) ar kopplatību 7,4 ha, nomas platība 3,0 ha, 
un zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt atbilstoši pašval-
dības domes apstiprinātajam maksas cenrādim.

LĒMUMS Nr.8: Par īres tiesību piešķiršanu 
Lauzt 2009. gada 1. septembrī noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgu-

mu par īres tiesībām uz dz īvokli “Alkšņi”-9 Sudrabkalnā un piešķirt īres 
tiesības R.V. uz dzīvokli “Alkšņi”-10, Sudrabkalnā (dzīvokļa kopējā platība 
61,30 m2), uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Jēkabpils novada janvāra un februāra domes 
sēdēs skatītie jautājumi
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LĒMUMS Nr.9: Par grozījumiem 2017. gada domes lēmumā 

Nr.226

Veikt grozījumus 2017.gada 24. augusta lēmumā Nr.226 “Par no-
teikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmantošanu Jē-
kabpils novada pa švaldībā” apstiprināšanu” un apstiprināt jaunā 
redakcijā lēmuma Nr.226 Pielikumu Nr.2 “Dienesta transportlīdzekļu 
sarakstu ar atbildīgajām personām, degvielas limitu un stāvvietām”

LĒMUMS Nr.10: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Čiekur-
kalni” Rubenes pagastā sadalīšanai saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks.
lv” izs trādāto zemes ierīcības projekta lietu.

LĒMUMS Nr.11: Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu at-

tīstības programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības prog-
rammu 2019.-2021.gadam un noteikt Jēkabpils novada paš valdības 
Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas va-
dītāju I.Feldmani par atbildī go programmas ieviešanā.

LĒMUMS Nr.12-13: Par mērķdotāciju Jēkabpils novada paš-

valdības izglītības iestādēm sadalīšanu no 2019. gada 1. janvāra 

līdz 2019. gada 31. augustam

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019. gada 
1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam 461 912 EUR apjomā un sa-
dalīt to sekojoši:

Nr. Nosauku ms Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 187442
2. Dignājas pamatskola 46930
3. Rubeņu pamatskola 71834
4. Zasas vidusskola 155706

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pe-
dagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam 
46 064 EUR apjomā un sadalīt to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 6794
2. Dignājas pamatskola 10578
3. Rubeņu pamatskola 9818
4. Zasas vidusskola 18874

LĒMUMS Nr.14: Par i zglītības programmu izvērtējumu un 

stundu skaita izdalīšanu interešu izglītības programmām un 

mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagogu 

daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-

gātajām iemaksām no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. 

augustam

1. Atbalstīt sekojošu stundu   skaitu interešu izglītības programmās:
1.1. Ābeļu pamatskolā: 1.-4. klašu koris (2 stundas), 1.-4. klašu vokā-

lais ansamblis (2 stundas), folkloras kopa “Mikālēni” (3 stundas), tau-
tas deju kolektīvs 1.-4. klase “Žiperi” (6 stundas), tautas deju kolektīvs 
5.-9. klase “Žiperi” (2 stundas), mazpulki (2 stundas), stila mācība (2 
stundas). Kopā: 19 stundas. Interešu izglītības sporta metodiķis 0,1 
slodze.

1.2. Dignājas pamatskolā: folkloras kopa “Dignōjīši” (6 stundas), vo-
kālais ansamblis “Kvinta” (2 stundas), teātra pulciņš (2 stundas), vides 
pulciņš (2 stundas), tradicionālie rokdarbi “Dignājas raksti” (2 stun-
das), popgrupa, vokālistu pulciņš (1 stunda), angļu valodas pulciņš (2 
stundas), sporta pulciņš (2 stundas), futbols (1 stunda), medijpratības 
(1 stunda).Kopā: 21 stundas.

1.3. Rubeņu pamatskolā: 1.-4. klašu koris (2 stundas), zēnu vokā-
lais ansamblis (2 stundas), 1.-4. klašu vokālais ansamblis (2 stundas), 
sporta nodarbības, tautas bumba (2 stundas), kokapstrādes pulciņš 
(2 stundas), jauno satiksmes dalībnieku pulciņš (2 stundas), skatuves 
runas pulciņš (2 stundas), vizuālās noformēšanas pulciņš (1 stunda), 
vides pētnieku pulciņš (1 stunda), rīta sporta aktivitātes (1 stunda), 
medijpratības (1 stunda). Kopā: 18 stundas.

1.4. Zasas vidusskolā:  tautas deju kolektīvs, 1.-2. klase (3 stundas), 
tautas deju kolektīvs, 3.-4. klase (4 stundas), tautas deju kolektīvs, 4.-
6. klase (3 stundas), tautas deju kolektīvs, 7.-9. klase (4 stundas), vokā-
lais ansamblis, 1.-4. klase (2 stundas), vokālais ansamblis, 5.-9. klase 
(2 stundas), literārā jaunrade, skolas avīze “Baltais ceļš” (2 stundas), 
mūsdienu dejas (1 stunda), kokapstrādes pulciņš (2 stundas).Kopā: 23 
stundas.

Kopā novadā 81,0 stundas, 0,1 slodze.
2. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības 

programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada 
1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam 19 803 EUR apjomā un sadalīt 
to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 5175
2. Dignājas pamatskola 4960
3. Rubeņu pamatskola 4238
4. Zasas vidusskola 5430

LĒMUMS Nr.15: Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 

pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 

2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim

Apstiprināt piešķirto  mērķdotāciju pašvaldību dibināto mākslinie-
cisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 2019. gadā 5 362 EUR un sadalīt to 
sekojoši:

Nr. Nosaukums
Kolektīvu 

skaits
Summa 

EUR

1. Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” 1 766
2. Rubenes folkloras kopa “Kāre” 1 383
3. Dignājas folkloras kopa “Dignōjīši” 1 383
4. Leimaņu vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Deldze”
1 766

5. Rubenes vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Rasa”

1 766

6. Rubenes jauniešu deju kolektīvs “Laude” 1 766
7. Zasas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis” 1 766
8. Zasas jauniešu deju kolektīvs “Landi” 1 766

LĒMUMS Nr.16: Par J ēkabpils novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu

Apstiprināt  vispārējās izglītības iestāžu direktoru mēneša amatal-
gu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam sekojoši:

Nr. Nosaukums

Amat-

algas 

likme EUR 

(mērķdo-

tācija)

Pašvaldī-

bas fi nan-

sējums 

EUR

Kopā 

EUR

1. Ābeļu pamatskolas 
direktors

1050,00 0,00 1050,00

2. Dignājas pamatskolas 
direktors

511,10 339,15 850,25

3. Rubeņu pamatskolas 
direktors

796,10 153,90 950,00

4. Zasas vidusskolas 
direktors

1050,00 00,00 1050,00

LĒMUMS Nr.17: Par fi  nansējumu vispārējās pamatizglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Dignājas pamatskolā un Rubeņu pamat-

skolā

Apstiprināt vispārē jās pamatizglītības skolotāju mācību priekš-
metu un izglītības programmās paredzēto nodarbību apmaksu no 
pašvaldības budžeta sekojošās Jēkabpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. augustam un 
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amata vienību skaitu sekojoši:

Nr.
Izglītības 

iestāde

Mācību 

priekšmeti 

un izglītības 

programmās 

paredzētās 

nodarbības

Stundu 

skaits 

likmēs

 Amata 

likmju 

skaits

Algas 

likme

EUR par 

pilnu 

slodzi

1.

Dignājas 
pamatskola

mācību 
priekšmeti

0,349

710,00

1.1.
1.2. audzināšana 0,284
1.3. pagarinātās 

dienas grupas 
skolotājs

0,2

2. Rubeņu 
pamatskola

audzināšana 0,231

LĒMUMS Nr.18: Par a mata vienību skaitu un amata likmi Jēkab-

pils novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz piecu gadu vecuma 

bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu līdz piecu 
gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu mēneša darba 
algas likmi un amata vienību skaitu sekojoši:

Nr. Izglītības iestāde
Stundu skaits 

likmēs

Algas likme

EUR par pilnu 

slodzi

1. Dignājas pamatskola 1,9
2. Rubeņu pamatskola 1,25 710,00
3. Zasas vidusskola 2,27

LĒMUMS Nr.19: Par fi nansējumu darba samaksai un valsts soci-

ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogu amatiem 

pielīdzināmajiem amatiem izglītības iestādēs

Apstiprināt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pe-
dagogu amatus un algas likmi apmaksai no pašvaldības budžeta sekojošās 
Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2019.gada 1.janvāra:

Nr.
Izglītības 

iestāde
Amats

Amata 

likmju 

skaits

Algas likme

EUR par 

pilnu slodzi

1. Zasas
 vidusskola

Internāta, dienesta 
viesnīcas skolotājs 1,5 710,00

2. Ābeļu 
pamatskola Sociālais pedagogs 0,3 710,00

LĒMUMS Nr.20: Par J ēkabpils novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstip-

rināšanu

Apstiprināt Jēka bpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu au-
dzēkni, kas aprēķinātas pēc 2018.gada naudas plūsmas un izglītojamo 
skaita uz 2019.gada 1.janvāri, pamatojoties uz aprēķinu: 

Nr. Nosaukums

Izmaksas uz 

1 audzēkni 

EUR

1. Ābeļu pamatskola 70,67
2. Dignājas pamatskola 99,49
3. Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 104,78
4. Rubeņu pamatskola 73,43
5. Rubeņu pamatskolas struktūrvienība “Zelta 

sietiņš”
141,93

6. Zasas vidusskola 95,62
7. Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 134,06
LĒMUMS Nr.21: Par g rozījumiem 2018.gada 29.novembra Jē-

kabpils novada domes lēmumā Nr.309 “Par pašvaldības institū-

ciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

1. No 2019. gada 1. fe bruāra noteikt sekojošu mēnešalgas maksimālo 
apmēru Jēkabpils novada izglītības iestāžu lietvedēm: 

Nr.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Amata 

nosau-

kums

Slodze

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs EUR par 

pilnu slodzi

1.
18.3. 
Dokumentu 
pārvaldība I

4 Lietvedis 2,9 529

2. No 2019.gada 31.janvāra likvidēt sekojošas amata vienības Zasas 
vidusskolā:

Nr.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Amata 

nosau-

kums

Slodze

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs EUR par 

pilnu slodzi

1.

19.6.Infor-
mācijas teh-
noloģijas. 
Lietotāju 
atbalsts I

6
VIIS DB 
adminis-
trators

0,2 521

2.
18.3. 
Dokumentu 
pārvaldība I

4 Lietvedis 0,8 437

3. No 2019. gada 1. februāra izveidot sekojošas amata vienības nova-
da izglītības iestādēs:

Nr.
Amatu sai-

me, līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Amata 

nosau-

kums

Slodze

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs EUR par 

pilnu slodzi

1.

13.Fiziskais 
un 
kvalifi cētais 
darbs I 

1

Apkopē-
ja Ābeļu 
pamat-
skolā

1 430

2.
18.3. 
Dokumentu 
pārvaldība I

4

Lietvedis 
Zasas 
vidus-
skolā

1 529

4. No 2019. gada 31. janvāra likvidēt sekojošu amata vienību Dignājas 
pagasta pārvaldē:

Nr.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Amata 

nosau-

kums
Slodze

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs EUR par 

pilnu slodzi

1. 13.Fiziskais 
un kva-
lifi cētais 
darbs I

1 Apko-
pēja 
Dignājas 
pagasta 
sabied-
riskajā 
centrā

0,3 430

5. No 2019. gada 1. februāra izveidot papildus sekojošu amata vienī-
bu Dignājas pamatskolā:

Nr.

Amatu 

saime, 

līmenis

Mēneš-

algu 

grupa

Amata 

nosau-

kums

Slodze

Mēnešalgas 

maksimālais 

apmērs EUR par 

pilnu slodzi

1. 13.Fiziskais 
un kva-
lifi cētais 
darbs I

1 Apko-
pēja 

0,3 430

LĒMUMS Nr.22: Par projekta”Meliorācijas sistēmas pārbūve un 

atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” prioritāti un aiz-

ņēmuma ņemšanu fi nansēšanai
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1. Noteikt projektu Nr.17-05-A00403-000129 ”Meliorācijas sistēmas 
pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novadā Dunavas pagastā” par prio-
ritāru izpildi 2019. gadā un lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai 
Valsts kasē. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt no 2020. gada 1. 
janvāra.

LĒMUMS Nr.23: Par projekta ”Zasas vēsturiskā muižas parka 

vides pieejamības uzlabošana” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu 

fi nansēšanai

1. Noteikt projektu Nr.18-05-AL24-A.0192202-000004 ”Zasas vēstu-
riskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” par prioritāru izpildi 
2019. gadā un lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē. Aiz-
ņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt no 2020. gada 1. janvāra.

LĒMUMS Nr.24: Par amatu savienošanu Jēkabpils novada paš-

valdībā

Apstiprināt noteikumus “Amatu savienošanas atļauju  izsniegšanas 
kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā”  un pilnvarot Domes priekšsēdē-
tāju, viņa prombūtnes laikā Domes priekšsēdētāja vietnieku, Domes 
vārdā lemt par atļauju savienot šādu valsts amatpersonu amatu: Paš-
valdības kapitālsabiedrību valdes loceklis, pagasta pārvaldes vadītājs, 
Pašvaldības iestāžu vadītāji, komisiju locekļiem ar citiem amatiem, pa-
matojoties uz personas sniegto informāciju, saskaņā ar spēkā esošo 
normatīvo regulējumu par interešu konfl ikta novēršanu valsts amat-
personu darbībā.

LĒMUMS Nr.25: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar mur-

du

Atļaut G.C. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu at-
vērums nav lielāks par 30 metriem Daugavā, Jēkabpils  novada adminis-
tratīvajā teritorijā, pašpatēriņa  zvejai, viena gada periodā.  Noteikt gada 
zvejas tiesību nomu 14,23 EUR. Zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksā-
ta gada nomas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgums un ir reģistrējies Valsts vides dienestā.

LĒMUMS Nr.26: Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Ābeļu 

pagastā, atsavināšanu

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmējumu 5648 003 0058, kas atrodas 
Ābeļu pagastā, piekrīt Jēkabpils novada pašvaldībai, atdalīt no nekus-
 tamā īpašuma “Rezerves zemes fonds” zemes vienību 2,45 ha platībā 
ar ap  zīmējumu kadastrā 5648 003 0058 un saglabāt atdalītajai zemes 
vienībai nosaukumu “Jaunmelderi” un nodot to atsavināšanai, rīkojot 
izsoli.

 LĒMUMS Nr.27-29: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā ar 

murdu

Atļaut R.V., V.M. un A.R. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai 

spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem Daugavā, Dunavas pagasta 
teritorijā, pašpatēriņa zvejai, viena gada periodā. Noteikt  gada zvejas 
tiesību nomu 14,23 EUR.

LĒMUMS Nr.3 0: Par at ļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes ezerā

Atļaut V.M. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu at-
vērums nav lielāks par 30 metriem, Vārzgūnes ezerā, Kalna pagastā, Jē-
kabpils novadā rūpnieciskai zvejai pašpatēriņa vajadzībām, viena gada 
periodā. Not eikt gada zvejas tiesību nomas maksu 9,96 EUR.

 

2019. gada 5. februāra 
ārkārtas domes sēde:

LĒMUMS Nr.31: Par projekta ””Sēlijas prasmju muzeja” attīstī-

ba Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” prioritāti un 

aizņēmuma ņemšanu fi nansēšanai

1. Noteikt projektu Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005 ””Sēlijas pras-
mju muzeja” attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nai” par prioritāru izpildi 2019. gadā un lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma 
saņemšanai Valsts kasē. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt no 
2020. gada 1. janvāra.

2019. gada 8. februāra 
ārkārtas domes sēde:

LĒMUMS Nr.32: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības

Nodot N.T. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Sila iela 5 pie-
saistītā zemesgabala dzīvoklim Nr.8 piekrītošās 404/6546 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala un slēgt vienošanos ar N.T.

LĒMUMS Nr.33: Par Jēkabpils novada domes saistošo noteiku-

mu Nr.2/2019 apstiprināšanu 
Apstiprināt  Jēkabpils novada pašvaldības2019. gada 8. februāra sais-

tošos no teikumus Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budže-
tu 2019. gadam”

LĒMUMS Nr.34: Par Jēkabpils novada domes saistošo noteiku-

mu Nr.3/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019. gada 8. februāra saistošos 
noteikumus Nr.3/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas 
zemes nomas maksu”

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā www.jekabpil-
snovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie akti 
un dokumenti”

 K.Sēlis

 Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
- Marta otrajā pusē visos novada pagastos notiks ikgadējās informa-

tīvās sanāksmes, kurās būs iespējams uzzināt aktuālo informāciju lauk-
saimniekiem, kā arī novada pašvaldības plānotos darbus šajā gadā.

- Martā novadā plānots izsludināt projektu konkursu uzņēmējdarbī-
bas atbalstam (kopējais budžets 6000 eiro).

5% pensiju apdrošināšanas nodoklis 
lauksaimniekiem – pašnodarbinātajiem

Daudzi pašnodarbinātie uztraucas par to, ka 2018. gadā bija jāmak-
sā vairāk valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (VSAOI), turklāt vēl 5% 
pensiju apdrošināšanai (PA). Tas ir saprotams. Tomēr aicinu padomāt, 
– ja nav cita algota darba kā vien pašnodarbinātajam, – no kā viņiem 
maksās pensiju? 

Esmu dzirdējusi patiesu notikumu, kur kāds pašnodarbinātais, do-
doties pensijā, sastopas ar to, ka pensijas viņam gandrīz nav! Kāpēc? Jo 
visus gadus, kamēr veica saimniecisko darbību, VSAOI kā pašnodarbi-
nātais maksāja tikai par dažiem mēnešiem gadā, jo tā likums pieļauj – 
mēnešos, kad bija zaudējumi, nemaksāja. Grāmatvedis atskaiti gatavo 
saskaņā ar likumu un pašnodarbinātā rīkojumiem. Pašiem pašnodarbi-
nātajiem ir jāinformē grāmatvedis, ja viņš vēlas maksāt VSAOI arī tad, 

kad ir zaudējumi.
Bet ir arī labāki stāsti, kur pašnodarbinātais maksā VSAOI katru mē-

nesi, neskatoties uz to, vai viņam ir peļņa vai zaudējumi. Toties viņam 
būs līdzekļi no valsts, ja gadīsies nopietni saslimt vai pienāks laiks doties 
pensijā.

Jā, protams, ir jautājums, – kur ņemt naudu, lai maksātu VSAOI, ja ir 
zaudējumi? Varbūt no tiem mēnešiem, kad bija liela peļņa? Varbūt kāds 
teiks – līdz pensijai tālu, vai ko citu. Ir, protams, cits variants – veidot uz-
krājumu pašam. Ja neko nedarāt pensijas labā,   jābūt gatavam arī sma-
giem dzīves apstākļiem vecumdienās.

Varbūt ir jautājums, – kur tiks likti 5% PA? To summu sadalīs starp 
pensiju 1. un 2. līmeni (ja tiks maksāts gan VSAOI, gan PA) vai ieskaitīs 
1. līmenī (ja maksās tikai PA). Kādreiz bija runa, ka ieskaitīs 3. līmenī, bet 
tas ir noraidīts.

Pašnodarbinātā darba stāžā ieskaita tikai tos mēnešus, par kuriem 
ir maksāts VSAOI. Cilvēks nostrādā 20 gadus kā pašnodarbinātais, bet, 
nepadomājot par nākotni un nevēloties maksāt nodokļus, beigās pie-
dzīvos šoku – kā?! Kāpēc man uzrādās, ka esmu strādājis tikai piecus 
gadus?! Jo VSAOI maksāja tikai par dažiem mēnešiem gadā! Saskaitot 
mēnešus, sanāk tikai pieci gadi.  Par stāža veidošanos sīkāk var izlasīt 
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mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā „Pensionāriem” vai uzzināt, zvanot uz 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Tas nedaudz pārdomām. 

Ar vārdu ,,pašnodarbinātie” tiek saprastas personas saskaņā ar 
likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 3. daļu. Atgādi-
nājums – pensionāriem vai I un II grupas invalīdiem, kas ir zemnieku 
saimniecības īpašnieki, kas nav darba attiecībās ar z/s un veic z/s va-
dīšanu, ja nav iecelts pārvaldnieks,   vai personām, kas veic nekus-
tamā īpašuma apsaimniekošanu, nav jāmaksā ne VSAOI, ne 5% PA 
nodoklis.

Attiecībā uz lauksaimniekiem – zemnieku saimniecību īpašniekiem 
VID metodikā 1.7.1. un 1.7.2. punktā ir sniegtas skaidrākas norādes par 
to, kādā gadījumā īpašnieks var nebūt kā pašnodarbinātais:

1.7. zemnieku saimniecības īpašnieks ir:
1.7.1. pašnodarbinātais – ja zemnieku saimniecības īpašnieks, kas, 

nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku saimniecības 
pārvaldes institūciju, pats veic šīs zemnieku saimniecības vadības funk-
ciju un šajā saimniecībā nav iecelts pārvaldnieks;

1.7.2. darba ņēmējs – ja zemnieku saimniecības īpašnieks ir darba 
tiesiskajās attiecībās ar savu zemnieku saimniecību.

Lai arī likumā nav skaidri ierakstīts, bet vairākkārtēji VID dažādās sa-
runās ir uzsvēris, ka īpašnieki var arī noslēgt darba līgumu ar savu zem-
nieku saimniecību, un tad viņi nav pašnodarbinātie. 

- Anda Skadiņa, LLKC grāmatvedības konsultante

Gada peļņa - VSAOI iemaksu objekts = 5% PA nodoklis

Gada peļņa jeb ienākumi pēc saimnieciskās darbības žurnāla (ieņē-
mumi - izdevumi), neņemot vērā LAD subsīdijas.

VSAOI objekts, ja 2018. gadā kādā mēnesī tika veiktas sociālās iemak-
sas (sociālais nodoklis 138.25 eiro bija jāmaksā par katru mēnesi, kurā 
peļņa bija lielāka par 430 eiro).

Piemēri:
1) 2018. gadā peļņa bija 1000 eiro un par 2 mēnešiem tika samaksāts 

sociālais nodoklis. 1000- ( 430+430) = 140 un 5% no 140= 7 eiro

2) 2018. gadā peļņa bija 1000 eiro un par 3 mēnešiem tika samaksāts 
sociālais nodoklis.  1000- ( 430+430+430)= - 290 zaudējumi, un nodoklis 
nav jāmaksā.

3) 2018.gadā peļņa bija 1000 eiro , bet soc. nodoklis netika maksāts.  
5% no 1000= 50 eiro

4) 2018.gadā peļņas nebija, nodokļa arī nebūs.
Tātad, 5% pensijas apdrošināšanas nodokli lauksaimnieki par visu 

2018. gadu sarēķinās un maksās no 1.līdz 15.aprīlim, iesniedzot VID EDS 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pašnodarbinātā ziņo-
jumu par 1.ceturksni, kurā būs arī šis 2018.gada 5% nodokļa aprēķins. 
Nodoklis jāmaksā sociālo iemaksu kontā.

Izdevumi saimnieciskās darbības ieņēmumu – 
izdevumu žurnālā

Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākumu gūšanu no 
saimnieciskās darbības , tiek ieskaitīti:

-izdevumi par iegādātajām izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, 
izstrādājumiem, par inventāru, kura vērtība nepārsniedz 1000 eiro, par 
precēm, kurināmo un enerģiju;

-izdevumi, kas saistās ar algotā darbaspēka izmantošanu likumdoša-
nas aktos atļautajos gadījumos;

- komandējumu, reklāmas, kancelejas, pasta, telegrāfa, mārketinga 
izdevumi;

-pamatlīdzekļu nolietojums un izdevumi, kas saistīti ar pamatlīdzekļu 
kārtējo remontu;

-nomas un īres maksa;
-valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, 

kā arī par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzek-
ļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksas privātajos pensiju fondos, 
dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas ( bez līdzekļu uzkrā-
šanas) prēmiju summas;

-obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā 
darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;

-izdevumi par darbinieku izglītošanu un kvalifi kācijas paaugstināša-
nu;

-citu personu veikto ražošanas rakstura darbu un no citām perso-
nām saņemto pakalpojumu izmaksas;

-procentu maksa par banku kredīta vai līzinga pakalpojumu izman-
tošanu, izņemot soda naudas;

- maksa par licenci;
-zaudējumi tiesas noteiktajā apmērā, kuri nodarīti līgumpartneriem, 

neizpildot savas saistības;
- valstī noteikto nodokļu (izņemot IIN un PVN) un  nodevu (izņemot 

pieteikumu tiesā) maksājumi valsts vai pašvaldības budžetā;
-meža atjaunošanas izmaksas 25% apmērā, ja ir noslēgta vienošanās 

ar meža īpašnieku par meža atjaunošanu, un šīs izmaksas netiks iekļau-
tas saimn. darbības izdevumos;

-ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu saistītās izmaksas 50% 
apmērā no kokmateriālu pārdošanas ieņēmumiem, ja šīs izmaksas ne-
tiek dokumentāri pamatotas.

Ar 2018. gadu sākot, izdevumi tiek sadalīti: pilnā apmērā iekļaujama-
jos un ierobežotā apmērā iekļaujamajos.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu- izdevumu žurnālā lauksaimnieki 
pilnā un ierobežotā apmēra izdevumus, kuri MK noteikumos izskaidroti 
19.1 un 19.2 ailēs ( to var darīt elektroniskajā žurnāla versijā),  žurnāla pa-
pīra formā raksta 20.1 un 20.2 ailēs.

No izdevumiem pilnā apmērā iekļaujamie ir:

-darba alga un darba devēja valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas, 
ko viņš maksā par saviem darbiniekiem;

-nekustamā īpašuma nodoklis;
-pamatlīdzekļu nolietojums;
-kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres lī-

guma laušanu sakarā ar telpu kapitālremontu vai pārbūvi saimnieciskās 
darbības veikšanai.

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija
Deklarācijas iesniegšana notiek no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ar saim-

niecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepār-
sniedz 80% no fi ziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņē-
mumiem. Taču šo prasību nepiemēro maksātājiem par pirmo taksācijas 
gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo gadu, kā arī 
par gadu, kurā saimn. darbība izbeigta vai pabeigts likvidācijas process.
Gada izdevumu aprēķināšana deklarācijai

izdevumi = 80% no ( ieņēmumi no 
lauksaimniecības + subsīdijas )

Piemēri:
1)Ieņēmumi no l/s ir 1000 eiro, subsīdijas 800 eiro, izdevumi pilnā 

apmērā 400 eiro ( nekustamā īpašuma nodoklis un pamatlīdzekļu no-
lietojums), izdevumi ierobežotā apmērā ( visi pārējie) 2000 eiro.   Tātad, 
izdevumi drīkst būt 80% no (1000+800)= 1400.  Izdevumos drīkst ierak-
stīt tikai 1400 nevis 2400 ( 400+2000).

2) Ieņēmumi no l/s ir 1000, subsīdijas 800, izdevumi pilnā apmērā 
400, ierobežotā apmērā 100. Izdevumi drīkst būt 80% no (1000+800)= 
1400. Izdevumos raksta visus  500 (400+ 100), jo tie nepārsniedz 1400.

3) Ieņēmumi no l/s 100 eiro, subsīdiju nav, izdevumi pilnā apmērā ir 
300 eiro, ierobežotā apmērā 200. Izdevumi drīkst būt 80% no 100 jeb 
80 eiro. Tā kā  pilnā apmērā ir 300, tad šajā gadījumā tos iekļauj visus, 
neņemot vērā, ka 300>80. Šajā gadījumā ,,nostrādā’’ pilnā apmēra visi 
300, bet pārējie 200 netiek ņemti vērā vispār. 

Tātad, žurnālā esošās ailes ,,izdevumi pilnā apmērā’’ skaitlis pilnībā 
tiek ņemts vērā tikai tajā gadījumā, kad tas lielāks par aprēķināto 80% 
pieļaujamo izdevumu robežu. Visos pārējos gadījumos izdevumiem 
abu aiļu skaitļus ( pilnā apmērā un ierobežotā apmērā) aprēķinos skaita 
kopā un skatās, cik no tā visa drīkst iekļaut izdevumos. 

Tāpat izdevumus rēķina arī nelauksaimnieki- pašnodarbinātie.  
Protams, tālāk deklarācijā sekos arī neapliekamais minimums, lauk-

saimniekiem tas ir 3000 eiro. Subsīdijas joprojām ar nodokli netiek ap-
liktas.

Jaunums lauksaimniekiem ir tas, ka VID savā metodikā par pašno-
darbinātā VSAOI 29. punktā, skaidro, ka ,,personai, kura nodarbojas ar 
lauksaimniecības produkcijas ražošanu, pārdodot lauksaimniecībā iz-
mantojamu pamatlīdzekli, piemēram, traktoru, gūto ienākumu kvalifi cē 
kā ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas”.
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Piena pārraudzības rezultāti slaucamajām govīm 
2017./2018. pārraudzības gadā
Vidējie rādītāji pagastos

Pagasts

Ga-
nām-
pulku 
skaits

Govju skaits Izslau-
kums, 

kg

Tauki
Olbaltum-

vielas SŠS 

(x1000)uz 

30.09.2018
Vidēji % kg % kg

Ābeļu 
pagasts 9 151 158 6372 4,14 262 3,36 215 299

Dunavas 
pagasts 3 45 41 4456 4,19 184 3,30 146 311

Kalna 
pagasts 12 411 410 7276 3,85 280 3,22 234 291

Leimaņu 
pagasts 8 115 114 6342 4,26 270 3,31 209 247

Rubenes 
pagasts 14 223 213 6193 4,09 253 3,33 206 453

Zasas 
pagasts 14 234 244 5218 4,02 210 3,31 173 398

vidēji 
novadā 60 1179 1176 5693 4.11 233 3.31 189 358

vidēji 
valstī 4290 123518 7580 4.07 309 3.32 252 248

Labākie ganāmpulki pagastos līdz 6 govīm un lielākie

Pagasts
Ganāmp. 

numurs
Īpašnieks

Govju 

skaits

uz 

30.09.

2018.

Izslau-

kums 

kg

Tauki,
Olbaltum-

vielas SŠS

(x1000)
% kg % kg

Kalna 
pagasts LV0616959   4 5866 4.14 243 3.35 197 131

Leimaņu 
pagasts LV0184068   5 5551 4.03 224 3.42 190 544

Ābeļu 
pagasts LV0606063   1 6599 4.22 278 3.69 243 600

Zasas 
pagasts LV0188612 4 5960 4.27 254 3.48 208 451

Leimaņu 
pagasts LV0183988 Z/s Līvas 44 7489 4.13 310 3.30 247 233

Dunavas 
pagasts LV0181827 Z/s Graudiņi 

(bioloģ.) 10 6059 3.96 240 3.16 191 69

Ābeļu 
pagasts LV0180964 Z/s Kalniņi 33 7382 3.93 290 3.51 259 330

Rubenes 
pagasts LV0185151 Z/S Lakstiņi 27 8620 4.34 374 3.24 279 338

Rubenes 
pagasts LV0185534   30 8039 3.87 311 3.41 274 353

Kalna 
pagasts LV0182586 Z/s Krasti 189 9573 3.81 365 3.23 309 252

Zasas 
pagasts LV0188834   22 6261 4.12 258 3.36 210 462

Aicinājums lauksaimniekiem nekavēties ar augsnes 
agroķīmisko izpēti

(Tas attiecas uz visiem lauksaimniekiem, kuri lieto augu aizsardzī-
bas līdzekļus jeb- kuriem ir AAL lietošanas apliecības)

Lai saimniekotu ekonomiski un ilgtspējīgi, zemkopim ir svarīgi re-
gulāri sekot līdzi barības vielu bilancei augsnē, kā arī veikt augsnes 
agroķīmisko izpēti (AAI). Tas ļauj precīzāk plānot nepieciešamo augu 
barības vielu nodrošinājumu. AAI ir agronomiski nozīmīgs priekšno-
teikums veselīgu augu un augstas ražas ieguvei. AAI rezultāti jāņem 
vērā, izvēloties audzējamo kultūraugu un plānojot mēslošanas līdzek-
ļu lietošanu.

Jau 2009. gadā ir spēkā stājušies MK noteikumi Nr.1056 “Lauksaimnie-
cības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasī-
bas un kontroles kārtība”. Noteikumos ietvertais nosacījums par augsnes 
agroķīmisko izpēti vai augsnes agroķīmiskajām analīzēm jāpilda katram 
integrētās lauksaimniecības produkcijas audzētājam, bet fi nanšu resur-
su trūkuma dēļ ne vienmēr tas izdarāms visai platībai uzreiz.

Tādēļ audzētājiem, kuri vēl nav reģistrēti Lauksaimniecības produk-
tu integrētās audzēšanas reģistrā un kuri neapsaimnieko lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi īpaši jutīgajā teritorijā, augsnes agroķīmiskā 
izpēte gadskārtēji jāveic vismaz 15 procentos no apsaimniekotās platī-
bas. Tādējādi tiks izpildīts nosacījums par AAI vai augsnes agroķīmisko 
analīžu veikšanu ne mazāk kā 60 procentos apsaimniekotās platības 

līdz 2019. gada 31. decembrim, un arī nosacījums, ka augsnes kartes 
nebūs vecākas par septiņiem gadiem.

Tātad audzētājam jau līdz 2018. gada 31. decembrim bija jābūt veik-
tai augsnes izpēte ne mazāk 45 procentos apsaimniekotās platības, lai 
līdz 2019. gada 31. decembrim tā būtu veikta ne mazāk kā 60 procentos 
apsaimniekotās platības, līdz 2020. gada 31. decembrim – ne mazāk kā 
75 procentos apsaimniekotās platības, līdz 2021. gada 31. decembrim – 
ne mazāk kā 90 procentos apsaimniekotās platības, tādējādi līdz 2022. 
gada 31. decembrim noteikumu nosacījumiem atbilstošu izpēti veicot 
visā apsaimniekotajā platībā.  Aicinājums lauksaimniekiem nekavēties 
ar AAI un augsnes agroķīmisko analīžu veikšanu!

Gaidāmā LEADER projektu kārta Lauku partnerībā Sēlija
Lai gūtu priekšstatu par gaidāmo projektu kārtu, tad ieskats vēl LAD 

neapstiprinātajā rīcību plānā uzņēmējdarbības sadaļā. Jaunums- atse-
višķi izdalīti uzņēmējdarbības uzsācēji! Visu vēlamo un neskaidro infor-
māciju var iegūt partnerības teritorijā notiekošajās apmācībās.

Mērķis: „Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas 

kvalitātes uzlabošanai un izplatībai”

1. Rīcība „Darbs un pārticība”. Atbalsts nelauksaimnieciskajai uz-
ņēmējdarbībai, sociālajai uzņēmējdarbībai, NVO saimnieciskās darbī-
bas attīstībai, darbinieku produktivitātes kāpināšanai, lauksaimniecības 
produktu pārstrādei.

5.1. Aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) - 
EUR 100 000,00 ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruk-
tūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas; 
projektiem, kuros tiek iegādāti stacionārie pamatlīdzekļi un/vai veikta 
būvniecība, vienkāršota atjaunošana – EUR 50 000.00, projektiem, ku-
ros tiek iegādāti pārvietojamie pamatlīdzekļi – EUR 35 000.00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)- 70%, Kopprojektiem - 80%
Rezultātu rādītāji:
- Radītas vismaz 3 jaunas darbavietas;
- Vismaz 2 uzņēmumos salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms 

projekta iesniegšanas palielināts apgrozījums vai fi ziskās ražošanas ap-
joms;

- Pilnveidoti vismaz 2 esošie pakalpojumi/produkti;
- Vismaz 1 NVO uzlabota/uzsākta saimnieciskā darbība;
- Radīts vismaz 1 sociālās uzņēmējdarbības piedāvājums.
2. Rīcība „Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana”. Rīcības 

ietvaros tiek sniegts atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīša-
nai LP “Sēlija” teritorijā. Par jaunu produktu uzskatāms: izstrādājums/
pakalpojums, kas uz projekta iesniegšanas brīdi netiek ražots/sniegts 
LP “Sēlija” teritorijā.

5.1. Aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 100 
000 EUR, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas; pro-
jektiem, kuros tiek iegādāti stacionārie pamatlīdzekļi un/vai veikta būv-
niecība, vienkāršota atjaunošana – EUR 50 000.00, projektiem, kuros 
tiek iegādāti pārvietojamie pamatlīdzekļi – EUR 35 000.00.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)- 70%, Kopprojektiem - 80%
Rezultātu rādītāji: Lauku partnerības “Sēlija” teritorijā izveidoti vis-

maz 2 jauni pakalpojumi vai produkti.
3. Rīcība „Sākums”. Rīcības ietvaros atbalsts tiek sniegts neliela fi -

nansiālā apjoma projektiem, kurus iesniedz:
1) Fiziska persona, kas uzsāk uzņēmējdarbību;
2) Uzņēmums, kas dibināts ne vairāk kā 12 mēnešus pirms projekta 

iesniegšanas.
5.1. Aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 10 000 
EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) - 70%.
Rezultātu rādītāji: Sniegts atbalsts vismaz 7 uzņēmējdarbības uzsā-

cējiem.
Ina Sēle, 

novada lauku attīstības konsultante, 

mob.t.26312414
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 APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils nova-
da domes 24.01.2019. sēdes lēmu-
mu Nr.3 (protokols Nr.2, 2.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās da-
ļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu.

1. Izdarīt Jēkabpils novada do-
mes 2014.gada 26.jūnija saistoša-
jos noteikumos Nr.13/2014 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. aizstāt 3.1.apakšpunktā 
skaitli “150” ar skaitli “300,00”;

1.2. izteikt 9.nodaļu šādā 
redakcijā:

“9. Pabalsts politiski repre-

sētām personām un nacionālās 

pretošanās kustības dalībnie-

kiem:

9.1. Pabalsts represētām per-
sonām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem 100,00 
EUR apmērā tiek izmaksāts vienu 
reizi kalendārajā gadā, marta mē-
nesī, bez personas iesnieguma. 

9.2. Sociālais dienests sagata-
vo pabalsta saņēmēju sarakstu, 
pieprasot informāciju (pabalsta 
saņēmēja personas datus) valsts 
un pašvaldības datu  reģistros 
un pieņem lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu. Pabalstu izmaksā 
skaidrā naudā vai ieskaita perso-
nas bankas kontā.”. 

2. Saistošie noteikumi piemē-
rojami ar 2019.gada 1.janvāri.

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

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā materiālās 
palīdzības pabalstu apmēru un 
piešķiršanas kārtību reglamentē 
Jēkabpils novada domes 2014.
gada 26.jūnija saistošie noteikumi 
Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzī-
bas pabalstiem Jēkabpils novadā” 
(apstiprināti ar Jēkabpils novada 
domes 26.06.2014. sēdes lēmumu 
Nr.143) Grozījumi saistošajos no-
teikumos nepieciešami, lai preci-
zētu pabalstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.1/2019 
“Grozījumi Jēkabpils novada do-
mes 2014.gada 26.jūnija  saisto-
šajos noteikumos Nr.13/2014 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā”” palielina pa-
balsta apmēru vecākiem sakarā ar 

bērna piedzimšanu un represēta-
jām personām, kā arī represētajām 
personām mazina administratīvo 
slogu pabalsta saņemšanai.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu

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

2019.gadā pašvaldības budže-
tā būs nepieciešams paredzēt pa-
pildus 4250 EUR.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

5.1. Jaunas institūcijas netiks ra-
dītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privātper-
sona var vērsties saistošo notei-
kumu piemērošanā, ir Jēkabpils 
novada Sociālais dienests.

5.3. Normatīvais akts tiks pub-
licēts pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Ļaudis un Darbi” un 
Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu iz-
strādes procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas, jo 
grozījumi nepasliktina  sociālās 
palīdzības saņemšanu pašvaldī-
bā. Pēc saistošo noteikumu pro-
jekta un tam pievienotā paskaid-
rojuma raksta izskatīšanas domes 
pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājas-
lapā internetā www.jekabpilsno-
vads.lv un saņemto sabiedrības 
pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, bū-
tiskākos no tiem (izvērtējot liet-
derības apsvērumus) paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdz-
dalības veids – informācijas publi-
cēšana pašvaldības mājaslapā in-
ternetā un iesniegto priekšlikumu 
izvērtēšana

6.3. Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā pa-
skaidrojuma raksta publicēšanas 
pašvaldības mājaslapā interneta 
vietnē www.jekabpilsnovads.lv 
noteiktajā termiņā priekšlikumi 
netika saņemti.

Domes priekšsēdētājs  

A.Vanags

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019  
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

1. februārī čempionāta 2. posms Kalna pagasta ciemā Dubultos 
pulcēja 68 dalībniekus no mūsu un viesu pagastiem. Šajā posmā 
visvairāk „Lielās Zoles” uzvarēja Ivans Kovrigo (Ābeļi), savukārt 
“Mazās Zoles” vismeistarīgāk izdevās izspēlēt Jānim Kokinam 
(Zasa). Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē šoreiz vislabāk 
veicās Ainai Brīvulei (Birži).

Individuālais vērtējums Top-6 Kalna pagastā:

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

Pagastu 

ieskaite:

2. posms 
Kalna 

pagastā

1 Kristaps Vanags Leimaņi 31 104 Dignāja 1
2 Ralfs Seidovs Birži 29 109 Birži 2
3 Raitis Savičs Dignāja 28 63 Leimaņi 3
4 Jānis Raubiška Dignāja 28 48 Ābeļi 4
5 Miervaldis Vavers Birži 26 88 Zasa 5
6 Mairis Bravackis Birži 26 56 Kalna pag. 6

Rubeņi 7
Dunava 8

Trešā vieta šoreiz tika komandai “Leimaņi”, savukārt otrais posms bija 
īpaši veiksmīgs mūsu viesu komandai no Biržiem, kas Kalna pagastā bija 
arī viens no plašāk pārstāvētajiem un izcīnīja 2. vietu, piekāpjoties vien 
komandai “Dignāja”. Uz tikšanos 22. februārī Leimaņos! 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 
2. posms Kalna pagastā9. februārī Rubenes pagasta 

kultūras namā norisinājās Jēkab-
pils novada tradicionālais galda 
spēļu turnīrs, kas pulcēja mūsu un 
viesu komandas. Kā ierasts, galda 
spēles norisinājās piecās disciplī-
nās – galda teniss, novuss, dam-
brete, šahs un šautriņas.

Galda tenisā veiksmīgākie bija: 
3.vieta – J.Kokins (Zasa), 2.vieta 
– A.Lisjonoks (Birži) un 1.vieta – 
Dz.Šmuidriņš (Birži). Novusā nori-
sinājās ilgākās un spraigākās cīņas, 
jo 10 dalībnieki vienojās izspēlēt 
katrs ar katru, kur vislabāk veicās: 
3.vieta – U.Dzelme (Zasa), 2.vieta – 
M.Bravackis (Birži) un A.Gilučs (Bir-
ži), kas šajā turnīrā uzvarēja visus 
sāncenšus. Šahā veiksmīgākie bija: 
3.vieta – S.Ziemelis (Slate), 2.vieta – 
V.Bigačs (Jēkabpils) un 1. vieta tika 
Dz.Šmuidriņam (Birži), kas uzvarē-
ja visus pretiniekus. Dambretē pie-
dalījās 10 dalībnieki, kur goda pje-
destālu sadalīja: 3.vieta – J.Kokins 
(Zasa), 2.vieta – A.Ribāks (Birži) un 
1.vietu izcīnīja V.Bigačs (Jēkabpils). 

Viskuplākais dalībnieku skaits 
bija šautriņās, kur piedalījās 20 
dalībnieki un visprecīzākie bija: 
3.vieta – M.Geižāns (Slate), 2.vieta 
– V.Bigačs (Jēkabpils) un 1.vieta – 
U.Dzelme.

Komanda, kura tika pārstāvēta 
visās disciplīnās un ieguva aug-
stāko vērtējumu, tika pie galvenās 
balvas – novusa galda, ko šajā tur-
nīrā izcīnīja komanda “Birži”. Pie 
veicināšanas balvām tika paši jau-
nākie galda spēļu dalībnieki. Tie-
kamies nākamajos pasākumos!

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Autores foto

Galda spēles Rubeņos
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Ābeļu pamatskolēnu janvāris
Pēc ziemas brīvlaika Ābeļu pamatskolas audzēkņi ne tikai atgriezušies pie skolas zinību apgūšanas, 
bet piedalījušies arī vairākos pasākumos.

Ābeļu pagasta kultūras dar-
ba organizatore Svetlana Kori-
ņeva laipni aicināja Ābeļu sko-
las skolēnus piedalīties mūsu 
novadnieka Jāņa Akuratera 
143.  dzimšanas dienas svinī-
bās, kas notika 14.  janvārī (li-
terāts un politiskais darbinieks 
J.  Akuraters dzimis 1876.  gada 
13. janvārī).

Jau ieejot kultūras namā, 
mūs sagaidīja no muzeja spē-
lējoša mūzika  – Pētera Bari-
sona dziesmas, kuru rašanos 
iedvesmojusī Akuratera dze-
joļi. Barisons mācījās kopā ar 
Akuratera meitu un bija viņas 
dēla krusttēvs, jau pēc Akura-
tera nāves sacerējis daudzas 
mums pazīstamas dziesmas ar 
dzejnieka vārdiem. 

Pasākumu vadīja bijusī Ābe-
ļu skolas skolotāja Ausma Bēr-
ziņa. A.  Bērziņa pastāstīja par 
to cilvēku ieguldījumu, kuri 
neļauj mūsu tautas pērlēm no-
grimt nebūtībā. Fragmentus 
no Pētera Barisona grāmatas 
palīdzēja izprast Ābeļu pagas-
ta bibliotekāre Ineta Survillo 
un kultūras darba organizatore 
Svetlana Koriņeva. Pasākumu 
ar a  capella dziedājumu kupli-
nāja vīru ansambļa duets. 

Ābeļu skolas skolēni un 
pedagogi pateicās bijušajam 
skolotājam, novadpētniekam 
Arnoldam Jakubovskim par 
viņa devumu Jāņa Akuratera 
biogrāfijas izzināšanā, apkār-

tējo ieinteresēšanā, Akuratera 
piemiņas akmens uzstādīšanā, 
kā arī Akuratera takas izveidē 
pie Ābeļu pagastēkas. Arnol-
ds kopā ar Ausmu ir arī sācis 
apvienot Akuratera dzimtas 
cilvēkus, organizējot Akuratera 
dzimtas salidojumus.

Skolas kolektīvs Arnoldu 
sveica un sumināja par pada-
rīto, dāvājot ziedus, portfeli, 
rakstāmpapīru un pildspalvas, 
lai viņam pietiktu materiāla, 
ideju un darba spara, atcero-
ties skolā nostrādātos gadus 
un uzrakstot skolas vēsturi, 
kā arī savācot apkopotās in-
tervijas. Ābeļu skolas novad-
pētnieku pulciņa dalībnieki 
klātesošajiem stāstīja Arnolda 
dzīvesstāstu un ieguldījumu 
Akuratera dzimtas izpētē im-
provizētas lugas uzvedumā, 
novadpētniekam par godu tika 
skandēts dzejolis un dziedāta 
folkloras kopas "Mikālēni" iz-
pildīta dziesma. 

Lai vēl ilgs, veselīgs un dar-
bīgs mūžs novadpētniecības 
darbā Arnoldam un Ausmai!

Ābeļu skolēni svin Akuratera 
143. dzimšanas dienu

16. janvārī Jēkabpils BJC pulcē-
jās Jēkabpils ģimnāzijas, Jēkabpils 
sākumskolas, Krustpils, Dignājas 
un arī Ābeļu pamatskolas labākie 
tautasdziesmu dziedātāji, sko-
lotāji un vecāki. Latviešu tautas-
dziesmu dziedāšanas sacensības 
"Lakstīgala" organizē Valsts izglī-
tības satura centrs (VISC) sadar-
bībā ar pašvaldībām un izglītības 
iestādēm, un to mērķis ir sekmēt 
bērnu un jauniešu līdzdalību 
Dziesmu un deju svētku procesā, 
kultūras mantojuma apguvē, ie-
saistoties Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un pilnveidē. Sacen-
sību nosaukums gūts no sacen-
sību iniciatora, izcilā diriģenta 
un pedagoga Roberta Zuikas 
(1913.–2015.) sastādītā un izdotā 
117 tautasdziesmu krājuma "Lak-
stīgala". Sacensības šogad notika 

jau 17. reizi.
Dziedātāju komandas sacen-

tās tautasdziesmu dziedāšanā 
"Dziesmu aplis" un "Tautasdzies-
mas par tēmu", atpazina skano-
šās melodijas un instrumentus, 
ar ko tās atskaņotas. "Pūra lādes" 
viktorīnā bija jāatbild uz jautāju-
miem par folkloras mantojumu 
un atraktīvi jāparāda sagatavotais 
mājasdarbs.

5.–9.  klašu grupā Ābeļu pa-
matskolas komanda (Kate Bokā-
ne, Vanesa Kukla, Raivis Tahirovs, 
Madara Berga, Zane Munduma) 
ieguva 2.  pakāpi, bet jaunākajā 
grupā mazās lakstīgalas (Luīze 
Lāčplēse, Kristiāna Pavāre, Este-
re Skrule, Emīlija Safronova, Re-
nārs Lauga) izcīnīja 1.  pakāpi un 
tiesības piedalīties "Lakstīgalu" 
2.  kārtā. Paldies skolotājai Ivetai 
Bērziņai!

"Lakstīgala 2019"

Ābeļu pamatskolas skolēni piedalījās dziedāšanas sacensībās 

"Lakstīgala 2019".

Ābeļu pamatskolas audzēkņi 
arī paši uzņēma viesus. 22. janvārī 
skolā viesojās SIA "Redzes pasaule" 
pārstāves. Uzņēmuma īpašniece 
Grinete Kancāne 8. un 9. klases 
skolēniem bioloģijas stundu ietva-
ros stāstīja interesantus faktus par 
cilvēku acīm, spēju redzēt un to, kā 
redzi saudzēt. Skolēni uzzināja arī 
par briļļu vēsturi, to, kā tiek diag-
nosticētas redzes problēmas, un 
iespējām tās kompensēt. Skolēni 
iepazinās ar optometrista profesiju 
un tās apguves iespējām, izmanto-
jamo moderno aparatūru. 

Redzes pasaules noslēpumi

Cilvēka acs ir unikāla. To skolēniem 

palīdzēja izprast SIA "Redzes 

pasaule" pārstāves, kas janvāra 

nogalē viesojās Ābeļu pamatskolā.
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9. februārī Jēkabpils novada 
Kalna pagasta kultūras namā nori-
sinājās vokālo ansambļu sadziedā-
šanās svētki – “Dziesmu putenis”.

Pasākumā piedalījās Rubenes 
pagasta vokālie ansambļi “Kanti-
lēna” un “Āre” – vadītāja Sandra 
Radiņa, Leimaņu pagasta vīru 
vokālais ansamblis “Leimaņi”- va-
dītājs Jānis Zarinieks, Kalna pa-
gasta vokālais ansamblis “Līksma” 
– vadītāja Vita Avotiņa, Viesītes 
novada Elkšņu pagasta vokālais 
ansamblis “Tik un Tā” – vadītāja 
Daira Linarte. Sadziedāšanās svēt-
kus uzsāka mājinieki – vokālais 
ansamblis “Līksma”.

Īpašas ovācijas izpelnījās vīru 
vokālais ansamblis “Leimaņi”.

Pasākuma noslēgumā visi an-

sambļi vienojās kopīgā dziesmā 
“Lai sasaucamies, lai dziedam”.

Šāda vokālo ansambļu kopā 
sanākšana, sadziedāšanās ir ne-
pieciešama arī turpmāk. Paldies 
visiem dziedātājiem par dziedāt-
prieku, par smaidiem, par pozitīvo 
gaisotni! Paldies kolektīvu vadītā-
jiem par ansambļu sagatavošanu, 
saliedēšanu, par radošumu, jo va-
dītājs ir kolektīva dvēsele! Paldies 
pasākuma vadītājam Aldim Gran-
dānam par pozitīvas pasākuma 
noskaņas radīšanu!

Pēc koncerta ar iemīļotām un 
pazīstamām dziesmām visus tur-
pināja priecēt Aldis Grandāns.

Kalna kultūras nama vadītāja 

Sandra Vecumniece

Autores foto

“Dziesmu putenis” 
Kalna kultūras namā

25.  janvārī Ābeļu pamatsko-
las 5.–9. klašu audzēkņi pulcējās 
pie ugunskura Daugavas krastā, 
lai pārrunātu 1991. gada barikā-
žu notikumus. Novadpētnieku 
pulciņa aktīvisti bija izpētījuši 
notikumus, kas strauji norisinājās 
Latvijas Trešās atmodas laikā no 
1987. līdz 1991. gadam, un iepazīs-
tināja ar tiem citus. 

Barikāžu dalībniece Vita Talla 
pastāstīja par emocionālo gai-
sotni, kas tobrīd valdīja Latvijā. 
Kā teica Vita, barikāžu dalībnieki 
nejuta ne janvāra salu, ne badu, 
ne slāpes, jo visi bija vienoti domā 

saglabāt Latvijas valsti, neatkarī-
bu, vārda brīvību. Grūtos brīžos 
priecēja dziesma, kopības izjūta, 
dzeja. Vai mūsdienu jaunatnei ir 
kas tik dārgs, lai to aizstāvētu Ba-
rikāžu laika apstākļos? Šis retoris-
kais jautājums ne vienam vien lika 
aizdomāties par patiesām dzīves 
vērtībām... Šīs pārdomas veicināja 
arī kopīgi dziedāta tautasdziesma.

Pēc pulcēšanās pie ugunskura 
skolēni noskatījās dokumentālo 
fi lmu "Vēsture aiz kadra. Kino". Arī 
šī fi lma rosināja uz pārdomām un 
ļāva labāk izprast Atmodas laika 
notikumus.

Stāstījumu par Ābeļu pamatskolas aktualitātēm janvārī 

apkopoja Valdis Aleksandrovs

Foto no Ābeļu pamatskolas un laikraksta “Brīvā Daugava” 

krājumiem

Barikāžu atceres diena

Pieminot 1991. gada janvāra barikāžu laiku, skolēni pulcējās pie 
ugunskura Daugavas krastā un uzklausīja barikāžu dalībnieces Vitas 

Tallas stāstījumu. Skolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki bija 
izpētījuši Trešās atmodas notikumus, un tos izprast palīdzēja arī pie 

ugunskura dziedātā tautasdziesma.

Jēkabpils novada pašvaldība ir 
uzsākusi projekta Nr. 18-05-AL24-
A019.2202-000004 “Zasas vēsturis-
kā muižas parka vides pieejamības 
uzlabošana” īstenošanu, kura re-
zultātā plānots radīt pievilcīgu un 
pieejamu vidi Zasas muižas parkā 
tā bioloģiskās daudzveidības izzi-
nāšanai, ainaviskās vērtības novēr-
tēšanai, dažādu aktivitāšu realizē-
šanai un dabas tūrisma attīstībai.

Zasas muižas parka labiekār-
tošanas darbi ietvers: esošās koka 
lapenes atjaunošanu “Cukurkalni-
ņā”, divu jaunu lapeņu uzstādīša-
nu, esošās atpūtas zonas “Sēnīte” 
atjaunošanu, esošās mūra sienas 
fragmenta – Zasas muižas parka 
vārtu atjaunošanu  atpūtas zonā 
pie “Baltā dīķa”, āra sauso tualešu 
izbūvi, informatīvā stenda, soliņu 
ar atkritumu urnām un norāžu 

zīmju pie objektiem uzstādīšanu. 
Labiekārtošanas darbus plānots 
pabeigt šī gada jūnija mēnesī.

Pašvaldība ir noslēgusi būv-
darbu līgumu ar SIA “ML kreativ”. 
Būvniecības darbu gaitu uzrauga 
būvuzraugs no SIA “BUVKON”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas 55229,25 EUR, no kurām 
ELFLA līdzfi nansējums ir 11100,31 
EUR un pašvaldības līdzfi nansē-
jums 44128,94 EUR. Projekta va-
dītājs ir Zasas pagasta pārvaldes 
vadītājs Kristaps Tēts.

Pašvaldība plāno tuvākajā laikā 
izsludināt nereglamentēto iepir-
kumu Zasas muižas parka vides 
objekta – skulptūras izveidošanai, 
kura atspoguļos Zasas muižas 
parka teiksmainos nostātus.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa 

Zasā uzsākta Zasas muižas parka 
labiekārtošana
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TUVĀKIE JĒKABPILS TUVĀKIE JĒKABPILS 
NOVADA KULTŪRAS NOVADA KULTŪRAS 
UN SPORTA UN SPORTA 
SARĪKOJUMISARĪKOJUMI

Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Kad vakaram tavam 
neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev 
iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Janvārī reģistrēti 3 mirušie:

Ēvalds Krauklis

20.01.1934.-13.01.2019.

Antans Avižus

01.02.1944.-17.01.2019.

Marija Pudāne

14.01.1916.-22.01.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Zasas pagasts
20.02. plkst. 10.00 
kultūras namā izklaidējoša 
cirka programma “Oki-doki”;
23.02. plkst. 11.00 
kultūras namā Jēkabpils ap-
riņķa vokālo ansambļu skate.
02.03. plkst. 19.00 Zasas 
kultūras namā Zasas vidus-
skolas 69. izlaiduma Žetonu 
vakars: izrāde – A.Lindgrēnas 
“Pepija”, žetonu izsniegšana. 
Ieeja par ziedojumiem. Plkst. 
22.00 balle ar Arturu Lapu. 
Ieeja EUR 3,00.

Izstādes:
Līdz 18.02. 
Leimaņu bibliotēkā (Mežga-
lē) skatāma sveču izstāde.
Līdz 25.02. 

Dunavā, sabiedrisko resursu 
centrā foto izstāde “Jēkab-
pils novada 100 sakoptākās 
vietas”.
Līdz 28.02. 

Kalna bibliotēkas struktūrvie-
nībā Dubultos skatāma trešā 
Rasmas Bērziņas personāliz-
stāde „Likteņupe Daugava”.

Jēkabpils novada 2019. 
gada Zolītes čempionāts:
3. posms 22. februārī Leima-
ņu Tautas namā, 
4. posms 15. martā Zasas 
kultūras namā, 
5. posms 5. aprīlī Dignājas 
pamatskolā, 
6. posms 26. aprīlī Rubenes 
kultūras namā un 
Fināls 10. maijā Dunavas 
kultūras namā.
Reģistrācija čempionāta 
vietās no plkst. 18.30, spēļu 
sākums plkst. 19.00. Dalība 
turnīrā, pārstāvot Jēkabpils 
novadu ir BEZ MAKSAS, 
viesiem ārpus novada – EUR 
2.00. Sīkāka informācija pa 
tel. 28677242.

Pasākumu laikā var tikt foto-
grafēts vai fi lmēts. Materiāli 

informatīvos nolūkos var tikt 
publicēti novada mājaslapā, 

informatīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras 

sarīkojumiem apkopoja 

Inta Tomāne,

26478498; e-pasts: rubene-

skn@jekabpilsnovads.lv

Izstrādāti ezeru 
apsaimniekošanas 
plāni

Biedrība "Latvijas Ezeri", pama-
tojoties uz Jēkabpils novada paš-
valdības noslēgto līgumu, ir izstrā-
dājusi apsaimniekošanas plānus 
Kalna pagasta Bancānu ezeram 
un Leimaņu pagasta Skrīveru eze-
ram. 2018. gada 17. decembrī plā-
nu izstrādātājs biedrība “Latvijas 
Ezeri” prezentēja izstrādātos plā-
nus interesentiem Kalna pagasta 
“Doktorātā”. Februāra domes sēdē 
tiek plānots izskatīt un apstiprināt 
izstrādātos ezeru apsaimniekoša-
nas plānus. Pēc apstiprināšanas, ar 
ezeru apsaimniekošanas plāniem 
varēs iepazīties novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv , intere-
sējošos jautājumus var noskaidrot 
Jēkabpils novada pašvaldībā pie 
teritoriālās plānošanas speciālistes 
Dzidras Nartišas.

Jēkabpils novada pašvaldība

Zasas vidusskolas 4. un 5.kla-
ses skolēni, kuri mācās Jēkabpils 
Mākslas skolas 5.klasē – Raivo 
Mikušāns, Mārcis Gaštols un Mar-
kuss Brutāns, skolotājas Andas 
Svarānes mudināti un atbalstīti, 
piedalījās starptautiskā bērnu 
un jauniešu konkursā „Trejdeg-
snis”/ „Triple Sun”, ko organizēja 
biedrība „Trejdegsnis” un Rīgas 
Natālijas Draudziņas vidusskolas 
Mākslas studija "Raibulis” sadar-
bībā ar UNESCO Latvijas Nacio-
nālo komisiju. Konkursa tēma 
bija „Darba vara lielu dara” ar 
atgādinājumu, ka mums nebūtu 
Latvijas 100 gadu jubilejas bez 
tautas 100 gadu un vēl daudzu 
gadsimtu un gadu tūkstošu dar-
ba ieguldījuma, tāpēc dalībnieki 
tika aicināti savos radošajos dar-
bos attēlot savas zemes iecienī-
tākās darba jomas un darītājus 
pagātnē un šodien, iekļaujot arī 
savas pārdomas par to, vai katrs 
labi iecerēts darbs nes svētību 
dabai, kultūrvidei un cilvēkiem.

Raivo Mikušāns konkursa ie-
tvaros izveidoja keramikas skulp-
tūru „Skursteņslauķis”. Sa vā dar-
ba aprakstā viņš raksta: „Senajām 
Zasas dzirnavām ir milzīgs skur-
stenis. Tas ir tik augsts, ka tā galā 
stārķis ir uzbūvējis sev ligzdu. 
Kad Dzirnupītē nepietika ūdens 
dzirnavu rata griešanai, tika kuri-
nāts tvaika katls. Tajos laikos, kad 

dzirnavās vēl mala miltus un tika 
kurināts tvaika katls, tajās vismaz 
reizi gadā iegriezās arī skursteņ-
slauķis. Tad viņš rāpās augšā 
skurstenī un pārbaudīja, cik tas 
tīrs, un, ja vajadzēja, laida lejā 
savu birsti. Dažbrīd uz baltajiem 
miltiem uzbira melni kvēpi. Tam 
nu gan vajadzēja būt stipram un 
drosmīgam vīram, kas varēja iztī-
rīt tik garu un augstu skursteni!”

Mārcis Gaštols konkursam 
izveidoja keramikas skulptūru 
„Daugavas pārcēlājs”. Savā dar-
ba aprakstā viņš raksta: „Gar 
mūsu Jēkabpils novada robežu 
tek Daugava. Jau no senseniem 
laikiem tur strādājuši Dauga-
vas pārcēlāji. No Dignājas uz 
Līvāniem un atpakaļ, cilvēki 
gribējuši tikt, lai tirgotos un ie-
pirktos, apciemotu savus radus. 
Nekā citādi jau netiksi pāri Dau-
gavai – jāprasa pārcēlājs. Ar lai-
vām cilvēkus cēla pāri Daugavai 
līdz laikam, kad uzbūvēja trošu 
plosta pārceltuvi. Pārcēlāji bi-
juši ļoti stipri un dzīvespriecīgi 
vīri, cēluši gan lielā vējā, gan 
naktī un lietū. Darbs bijis ļoti 
smags, bet viņi to darījuši dzie-
dādami.”

Markuss Brutāns konkursa 
ietvaros izveidojis keramikas 
skulptūru „Zasas dzirnavnieks”. 
Savā darba aprakstā viņš raks-
ta: „Es dzīvoju Jēkabpils novada 

Zasas pagastā. Zasā uz Dzirnupī-
tes jau no 1887. gada stāv senas 
ūdensdzirnavas. No tuviem un 
tāliem ciemiem uz Zasu braukuši 
malt miltus. Vecākie zasieši stās-
ta, ka pēdējo dzirnavnieku sau-
kuši par Priekuli, viņš nēsājis lielu 
priekšautu un koka tupeles. Man 
šķiet, ka šis amats bijis ļoti go-
dājams, jo nepieciešams visiem 
ļaudīm. No Zasas dzirnavām visi 
braukuši mājās priecīgi un pil-
niem miltu maisiem. Bez miltiem 
nav maizes, bez maizes nav dar-
ba, bez darba nav laimes.” 

Visi trīs konkursa dalībnieki 
kļuvuši par konkursa fi nālistiem, 
un viņu darbi jau no 5.janvāra ir 
skatāmi izstādē Rīgas Rātsnamā, 
bet 30.janvārī audzēkņi kopā ar 
skolotāju Andu devās uz Rīgu, 
lai piedalītos svinīgajā konkursa 
laureātu apbalvošanā.

 “Baltā Ceļa” redkolēģija

 A.Svarānes foto

Konkurss „XII Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas 
izstāde-konference „Trejdegsnis”/ „Triple Sun””


