
Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) 2019. gada 27. decembrī 
pieņēma lēmumu par parakstu 
vākšanas organizēšanu tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 
Valsts prezidenta apturētajiem 
likumiem “Grozījumi Republi-
kas pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanu likumā” un 
“Grozījums likumā “Par pašval-

dībām”. Parakstīties par aptu-
rēto likumu nodošanu tautas 
nobalsošanai varēs klātienē, 
parakstu vākšanas vietās Latvi-
jā un ārvalstīs.

Parakstu vākšana notiek 
no 2020. gada 16. janvāra 
līdz 14. februārim.

Jēkabpils novadā paraks-
tīties ir iespējams:

Zasas kultūras namā, ad-
rese – Zaļā iela 6, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads

Parakstu vākšanas vietas 
darba laiks Jēkabpils nova-
dā:

pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās, svētdienās no 
plkst. 9.00 līdz 13.00;

otrdienās, ceturtdienās, 
sestdienās no plkst. 15.00 
līdz 19.00.

Tiesības piedalīties parakstu 
vākšanā ir Latvijas pilsoņiem 
no 18 gadu vecuma. Lai pieda-
lītos parakstu vākšanā, derēs 
gan Latvijas pilsoņa pase, gan 
Latvijas pilsoņa personas ap-
liecība.

Vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
parakstu vākšanas vietā, būs 
iespēja pieteikties parakstu 
vākšanai savā atrašanās vietā. 
Parakstu vākšana vēlētāju at-
rašanās vietās notiks pēdējā 
parakstu vākšanas dienā, 14. 
februārī.

Par ko ir šie likumu grozī-
jumi?

Tie paredz mainīt domes 
pilnvaru termiņu ārkārtas vē-
lēšanu sarīkošanas gadījumā. 
Grozījumi attiektos uz jebkuru 
Latvijas pašvaldību. Proti, ja 
līdz kārtējām domes vēlēšanām 
palikuši vairāk nekā 2 gadi, tad 
ārkārtas vēlēšanās jauno domi 

paredzēts ievēlēt uz atlaistās 
domes atlikušo pilnvaru ter-
miņu. Ja līdz kārtējām domes 
vēlēšanām palikuši mazāk nekā 
deviņi mēneši, jaunas domes 
vēlēšanas nenotiktu un līdz 
kārtējām vēlēšanām darbotos 
pagaidu administrācija.

Savukārt, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām palicis vairāk 
nekā 9 un mazāk nekā 24 mē-
neši, tad jauno domi paredzēts 
ievēlēt uz atlaistās domes atli-
kušo pilnvaru termiņu plus vēl 
uz 4 gadu termiņu. Tātad šādā 
gadījumā jaunā dome varētu 
strādāt no 4 gadiem un 9 mē-
nešiem līdz pat 6 gadiem.

! Parakstoties par aptu-
rētajiem likumprojektiem, 
vēlētājs nevēlas šādu grozī-
jumu pieņemšanu.

Pēc parakstu vākšanas bei-
gām CVK apkopos saņemto pa-
rakstu skaitu un parakstu vāk-
šanas rezultātu paziņos Valsts 
prezidentam un publicēs izde-
vumā “Latvijas Vēstnesis”.

Vairāk informācijas par pa-
rakstu vākšanu tautas nobal-
sošanas ierosināšanai par ap-
turētajiem likumiem pieejama 
Centrālās Vēlēšanu komisijas 
mājas lapā https://www.cvk.
lv/lv

Jēkabpils novada 
vēlēšanu komisija
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Šogad izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros
Sākot ar 2020.gada 1. janvāri 

spēkā stājušies grozījumi Minis-
tru kabineta noteikumos Nr. 555, 
kas paredz izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumu apjomā, saņe-
mot valsts apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus. Visiem 
iedzīvotājiem līdzmaksājumu 
summas ir samazinātas, izņemot 
līdzmaksājumu par ģimenes ārs-
ta apmeklējumu personām līdz 

65 gadu vecumam.
Pacientu līdzmaksājums pie 

ģimenes ārsta personām no 65 
gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro 
vietā ir 1 eiro. Savukārt personām 
līdz 65 gadu vecumam, apmek-
lējot ģimenes ārstu jāmaksā 2 
eiro par vizīti. Pacienta līdzmak-
sājums par ģimenes ārsta mājas 
vizīti paliek nemainīgs – 2,85 eiro.

Tāpat samazināti līdzmaksā-

jumi (noapaļoti), veicot izmek-
lējumus un apmeklējot ārstu 
speciālistu. NVD atgādina, ka 
vairākas iedzīvotāju grupas no 
pacientu līdzmaksājumiem ir 
atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 
18 gadu vecumam, politiski re-
presētās personas, 1. grupas in-
valīdi, trūcīgas personas un citas. 
Plašāka informācija par pacientu 
līdzmaksājumiem, tostarp no 

pacientu līdzmaksājumiem at-
brīvotajām iedzīvotāju grupām, 
pieejama NVD mājas lapā www.
vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības 
aprūpes pakalpojumi”– “Pacien-
ta līdzmaksājumi”.

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

JēkaBpIlS Novada pašvaldīBaS INFoRmatīvaIS IzdEvUmS
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Būvinženiera vakance Jēkabpils novadā
Jēkabpils novada pašvaldība 

izsludina pieteikšanos uz būv-
inženiera amatu – 1 slodze, uz 
nenoteiktu laiku, vai savstarpēji 
vienojoties, uz konkrētu termi-
ņu (alga par likmi: min. 813 EUR, 
maks. 903 EUR).

Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība būvniecībā 

un/vai inženiera kvalifikācija būv-
niecībā; 

- būvspeciālista sertifikāts ēku 
būvdarbu vadīšanā vai citā būv-
niecības jomā;

- zināšanas reglamentējošajos 

normatīvajos aktos būvniecības 
jautājumos; 

- prasmes būvniecības tāmju 
sastādīšanā, darbs ar Excel prog-
rammu, vēlams sertifikāts;

- B kategorijas autovadītāja tie-
sības un transports

Informācija par darba vietu: Jē-
kabpils novada pašvaldība (Ābe-
ļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Lei-
maņu, Rubenes un Zasas pagasti).

Kontaktinformācija: Priekšsē-
dētājs A.Vanags 65220732, Izpild-
direktore G.Dimitrijeva 25617172, 
nodaļas vadītāja I.Feldmane 

65220822.
Motivācijas vēstuli un CV līdz 

2020. gada 12. februārim (ieskai-
tot), sūtīt uz e-pastu: novads@je-
kabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jē-
kabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpilī.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Pa-

domes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti, un, ar ko atceļ Direktī-

vu 95-46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, 

ka:

-Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie per-

sonas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs at-

lases konkursa norisi un novērtētu pretendenta 

iespējamību ieņemt noteiktu amatu;

-iepriekš minētās Jūsu personas datu ap-

strādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība 

(kontaktinformācija: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 

LV-5201);

-datu apstrādes juridiskais pamats – Vispā-

rīgās datu aizsardzības regulās 6.panta 1.pun-

kta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 

2.punkta b) apakšpunkts, Darba likuma 38.pants.

Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad 

informācija par pretendentu tiks iznīcināta  pēc 

tam, kad personāla atlase uz noteikto amatu būs 

pabeigta.

Jēkabpils novada pašvaldība piedalījās 
tūrisma izstādē “Balttour 2020”

No 31. janvāra līdz 2. febru-
ārim Ķīpsalā notika 27. starp-
tautiskā tūrisma izstāde-ga-
datirgus “Balttour 2020”, kur 
sezonas jaunumi, populārākās 
iespējas, īpašie piedāvājumi 
no Jēkabpils novada tika pie-
dāvāti Zemgales tūrisma sten-

dā. 
Izstādē “Balttour 2020” Jē-

kabpils novads tradicionāli 
piedalījās kopīgi iekš Zemga-
les reģiona stenda, kas tika 
iekārtots ar 22 Zemgales re-
ģiona pašvaldību finansiālu 
atbalstu. Gaidāmās tūrisma 
sezonas aktualitātes izstādē 
pozicionēja pieci sadarbības 
puduri – Jelgavas, Bauskas, 
Dobeles, Sēlijas un Vidusdau-
gavas. Ar Jēkabpils novada 
tūrisma informāciju izstādes 
apmeklētāji varēja iepazīties 
Sēlijas apvienotajā pudurī.

31. janvārī Sēliju izstādē pār-
stāvēja Jēkabpils novada paš-
valdības darbinieki. Šajā dienā 
par Sēliju kopumā interesējās 
114 izstādes apmeklētāji. Liela 
interese bija par brošūrām, kas 
apkopo visu informāciju par 
Sēliju vienuviet, piemēram, Sē-
lijas tūrisma karti vai izdevumu 
“Sēlijas salas”. Tāpat interesen-

tiem patika lielāko 2020. gada 
Sēlijas kultūras sarīkojumu ap-
kopojums. Ļoti liels noiets bija 
arī Jēkabpils novada jaunajam 
bukletam – tūrisma ceļvedim 
(kartei). Izstādes apmeklētāji 

lielu interesi izrādīja par jau 
gataviem maršrutiem un tū-
risma “pakām”, kur viss jau ir 
izplānots un sagatavots pašu 
vietā. Tāpat bija interese tieši 
par jauniem objektiem, kaut 
ko līdz šim nebijušu. Daudzus 
interesentus uzrunāja Zasa, 
kur vairāki tūrisma pakalpoju-
mi pieejami vienuviet, tāpat 
interesēja ekskluzīvās pārcel-
tuves pār Daugavu, sēļu lauku 
sēta “Gulbji” u.c. Protams, lielu 
ieguldījumu novada atpazīsta-
mībā ir ieguldījušas biedrības: 
izstādē mūsu novadu atpazi-
na pēc tādiem atslēgvārdiem 
kā “Kaldabruņa” un “Rūme”. 
Bija arī ieteikumi no apmek-
lētājiem, piemēram, vairāk 
reklamēt Raiņa pieminekli pie 
Rubenes kultūras nama vai iz-
veidot vienotu tūrisma centru 
(tālruni) visai Sēlijai.

L.Stašule, K.Sēlis

Kā atstāt mantojumā pensijas 2. līmeņa kapitālu?
No 2020. gada 1. janvāra 

spēkā stājušās likuma izmaiņas 
– pensiju 2. līmenī uzkrāto kapi-
tālu var mantot arī gadījumā, ja 
tā veidotājs no dzīves šķīries vēl 
pirms pensionēšanās vecuma 
sasniegšanas. Līdz šim mantot 
uzkrāto bija iespējams vien, sa-
sniedzot pensijas vecumu un 
slēdzot mūža pensijas apdroši-

nāšanas līgumu. Šī kārtība jop-
rojām paliek spēkā. Savukārt no 
šī gada ikviens pensiju 2. līmeņa 
dalībnieks pirms pensionēša-
nās vecuma varēs izvēlēties, kas 
ar uzkrāto kapitālu notiks pēc 
viņa nāves. Jaunais regulējums 
paredz trīs izvēles iespējas: pie-
vienot uzkrāto kapitālu valsts 
budžetam, pievienot to paša 

izvēlētas personas pensiju 2. 
līmeņa uzkrājumam vai atstāt 
mantojumā Civillikumā noteik-
tajā kārtībā.

Ja savu izvēli nereģistrēsiet, 
uzkrātais kapitāls tiks ieskaitīts 
valsts pensiju speciālajā budže-
tā.

Plašāka informācija par man-
tošanas iespējām pieejama 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) mājaslapā. Iz-
vēli var veikt elektroniski – por-
tālā latvija.lv vai VSAA nosūtot 
iesniegumu, kas parakstīts ar 
drošu elektronisko parakstu –, 
kā arī klātienē VSAA filiālēs.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Pašvaldības sāk diskusijas ar Saeimas deputātiem par 
administratīvi teritoriālās reformas karti

Saeimas Administratīvi te-
ritoriālās reformas komisija ir 
pabeigusi darbu pie reformas li-
kumprojekta, līdz ar to 24. janvārī 
deputāti sāka diskusijas ar pašval-
dībām par karti. Latvijas Pašval-
dību savienības priekšsēdis Gints 
Kaminskis deputātiem uzsvēra 
nepieciešamību viest skaidrību 
par turpmāko diskusiju procesu 
un nosacījumiem, kas pašvaldī-
bām jāņem vērā sarunās.

Vairāk nekā 100 pašvaldības 
pēc Saeimas aicinājuma īsā laikā 
izvērtēja administratīvi teritoriā-
lās reformas likumprojektu, tā 
pielikumu ar kartē iezīmētajām 
teritoriju robežām, kā arī iepriekš 
noteiktos kritērijus. Pašvaldības ir 
gatavas diskusijās sniegt deputā-

tiem savu viedokli, redzējumu un 
priekšlikumus, kas vērsti uz valsts 
attīstību kopumā.

Tāpēc Kaminskis komisijas 
sēdē aicināja deputātus skaidrot, 
kā turpmāk notiks diskusijas ar 
katru pašvaldību, kādi būs nosa-
cījumi un kā tiks izskatīti Saeimā 
iesniegtie priekšlikumi, kas katrai 
pašvaldībai ir atšķirīgi. Arī iedzī-
votāji turpmāk redzēs un varēs 
vērtēt, kā šis process virzās tālāk.

Šobrīd komisijas darba rezultā-
tā reformas likumprojektā ir veik-
tas vairākas būtiskas izmaiņas, 
tai skaitā no likumprojekta pa-
matteksta izņemti kritēriji, kurus 
pašvaldības ņēma vērā, pieņemot 
lēmumus ārkārtas domes sēdēs. 
Tāpat vairāki būtiski jautājumi 

atlikti turpmākām diskusijām, pie-
mēram, par iespējamo reģionālo 
līmeni, funkciju sadalījumu u.c.

Darbam pie tik nozīmīgas re-
formas jābūt kvalitatīvam un at-
bildīgam, diskusijās jāatbild arī uz 
virkni joprojām neskaidru jautāju-
mu. Jāsaprot, kāds būs jauno paš-
valdību veidošanas mehānisms 
un finansējums, kas notiks ar teri-
toriju attīstības plānošanu, jauno 
attīstības programmu pieņemša-
nu un gatavošanos nākamajam 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
periodam.

Tāpat būtiski uzklausīt paš-
valdības, kuras jau šobrīd ir gata-
vas strādāt apvienotā teritorijā, 
lai sasniegtu izvirzītos attīstības 
mērķus. Arī šīm pašvaldībām vaja-

dzīgs gan skaidrs mehānisms, gan 
finansējums, lai tās varētu strādāt 
kopā.

Savukārt saistībā ar reformas 
īstenošanas administratīvajiem 
izdevumiem komisija ir atbalstī-
jusi priekšlikumu nevis pilnībā 
tos segt no valsts budžeta, bet 
gan līdzfinansēt. Kaminskis de-
putātiem akcentēja, ka, īstenojot 
reformu, ir jānodrošina valsts fi-
nansējums, kā iepriekš solīts, un 
šobrīd nedrīkst reformas izdevu-
mus novirzīt uz pašvaldībām. Arī 
šajā jautājumā jābūt plašākai dis-
kusijai, skaidrojot nosacījumus un 
veiktos aprēķinus par plānotajiem 
izdevumiem reformas īstenošanā.

Liene Užule, Latvijas 
Pašvaldību savienība

Atgādinām, ka Jēkabpils 
novada dome 2019. gada 28. 
novembra sēdē nolēma:

1. Neatbalstīt likumprojek-
tu “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” esošajā 
redakcijā.

2. Ņemot vērā Jēkabpils nova-
da iedzīvotāju viedokli, atbalstīt 
prioritārā kārtībā:

2.1. Jēkabpils novada apvie-
nošanos bijušā Jēkabpils rajona 
administratīvās teritorijas robe-
žās, bez Jēkabpils pilsētas paš-
valdības, ar administrācijas atra-
šanās vietu Jēkabpilī; 

2.2. Jēkabpils novada apvie-
nošanos citā veidojumā, piemē-
ram, mazākā teritorijā par bijušā 
Jēkabpils rajona administratīvo 

teritoriju vai Sēlijas vēsturiskajā 
teritorijā ar esošajiem novadiem, 
bez Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas, pašvaldību labprātīgas ap-
vienošanās kārtībā ar iedzīvotāju 
skaitu ne mazāk kā 10000 iedzī-
votāju, ar administrācijas atraša-
nās vietu Jēkabpils pilsētā.

3. Atbalstīt Jēkabpils pilsētai 
republikas nozīmes statusa sa-

glabāšanu.
4. Ievērojot Sēlijas 7. un 8.kon-

gresa rezolūcijas, atbalstīt Sēlijas 
plānošanas reģiona izveidi, vei-
dojot divu līmeņu pašvaldības. 

5. Lēmumu nosūtīt Latvijas 
Republikas Saeimai, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un Sēlijas novadu ap-
vienībai.

JēkaBpIlS Novada domES SaIStošIE NotEIkUmI Nr.13/2019
Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Jēkabpils novadā

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.387 (protokols 

Nr.18, 36.punkts) 

PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada domes 

23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.32 (protokols 

Nr.2, 30.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem 

dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 

 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu

10.panta otro daļu un 12.pantu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo 

dzīvokļu un  dzīvojamo telpu sociālajā 
dzīvoklī tiesisko statusu, to veidošanas un 
finansēšanas principus, to personu loku, 
kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli, kā arī 
kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība 
(turpmāk saukta – pašvaldība) sniedz soci-
ālo palīdzību, izīrējot sociālo dzīvokli. 

2. Pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli vai 
sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī 

(turpmāk saukts – sociālais dzīvoklis). 
3. Sociālie dzīvokļi tiek izveidoti, Jē-

kabpils novada trūcīgajiem un mazno-
drošinātajiem iedzīvotājiem, kuri ar sev 
piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj 
segt izdevumus par dzīvokļa īri un komu-
nālajiem pakalpojumiem.

4.  Sociālie dzīvokļi ir Jēkabpils nova-
da pašvaldības īpašumā vai valdījuma, 
kas tiek finansēti un uzturēti no Jēkabpils 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 
un sociālajā dzīvoklī dzīvojošo īrnieku īres 
maksām.

5. Sociālie dzīvokļi netiek nodoti atsavi-
nāšanai un maiņai, tos nevar mantot.

6.Sociālā dzīvokļa statusu nosaka, 
kā arī šo statusu atceļ Jēkabpils novada 
dome, pieņemot par to lēmumu.

7. Likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem 
un sociālajām dzīvojamām mājām” un ša-
jos saistošos noteikumos reglamentētos 
pašvaldības kompetencē esošos jautā-
jumus risina Jēkabpils novada Sociālais 
dienests sadarbībā ar pagasta pārvaldes 

vadītāju.
8. Lēmumu par nepieciešamību izīrēt 

personai (ģimenei) sociālo dzīvokli pie-
ņem Jēkabpils novada Sociālais dienests.

II. Persona (ģimene), kurai ir tiesības īrēt 
sociālo dzīvoklī

9. Papildus likumā “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 5.pantā noteiktajām personu ka-
tegorijām, sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt 
maznodrošinātai vai trūcīgai personai (ģi-
menei), kura ir:

 9.1. ģimene, kurā ir trīs vai vairāk ne-
pilngadīgi bērni; 

9.2. pensijas vecuma persona vai per-
sona ar invaliditāti, kurai nav apgādnieku;

9.3. persona (ģimene), kura ir palikusi 
bez dzīvojamās telpas. 

 III. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
10. Persona (ģimene), kura vēlas dzī-

vot sociālajā dzīvoklī, Sociālajā dienestā 
iesniedz:

0.1. iesniegumu, ja tā ir ģimene, tad 
iesniegumu paraksta visi pilngadīgie ģi-

menes locekļi; 
10.2. dokumentus vai to apliecinātas 

kopijas, kas pamato personai pienākošo 
palīdzību, ja minētie dokumenti nav paš-
valdības rīcībā.

10.3. pēc sociālā dienesta pieprasījuma 
sniedz informāciju par apgādnieku ienā-
kumiem. 

11. Sociālais dienests izskata iesniegtos 
dokumentus, izvērtē personas (ģimenes) 
statusa atbilstību šo noteikumu un likuma 
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” prasībām un pieņem 
lēmumu par personai (ģimenei) īres tiesī-
bu piešķiršanu uz sociālo dzīvokli. 

12. Sociālo dzīvokli nodod personai 
(ģimenei) lietošanā pēc Sociālā dienesta 
lēmuma pieņemšanas, īres līguma noslēg-
šanas un pēc sociālās dzīvojamās telpas 
pieņemšanas – nodošanas akta parakstī-
šanas. 

13. Sociālā dzīvokļa īres līgums: 
13.1. īres līgums tiek noslēgts starp īr-

nieku un pagasta pārvaldes vadītāju; 
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13.2. sociālā dzīvokļa īres līgumu no-
slēdz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, 
kad pieņemts Sociālā dienesta  lēmums 
par sociālā dzīvokļa izīrēšanu; 

13.3. sociālā dzīvokļa īres līgums tiek 
noslēgts uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem un to atjauno, ja pēc līguma ter-
miņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes 
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli. Šajā punkta noteiktajā gadīju-
mā Jēkabpils novada Sociālais dienests  
pieņem lēmumu par īres līguma pagari-
nāšanu uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem;

13.4 pašvaldība var izbeigt sociālā dzī-
vokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa 
ģimenes locekļus, likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 14.panta noteiktajos gadījumos, 
Sociālais dienests pieņem lēmumu par so-
ciālā dzīvokļa atbrīvošanu un brīdina par 
to īrnieku.

13.5.Viena mēneša laikā pēc pašvaldī-
bas brīdinājuma saņemšanas īrniekam un 
viņa ģimenes locekļiem dzīvoklis jāatbrīvo. 
Ja minētajā termiņā īrnieks un viņa ģime-
nes locekļi dzīvokli neatbrīvo, viņus var 
izlikt ar tiesas spriedumu par izlikšanu no 
dzīvojamām telpām.

IV. Maksa par sociālā dzīvokļa īri un ko-
munālajiem pakalpojumiem

14.Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā:
14.1. 50% no īres maksas, kas noteikta 

attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvok-
ļiem;

14.2. 50% no maksas par ūdeni, ka-
nalizācijas pakalpojumiem un atkritumu 
izvešanu;

14.3 par patērēto elektroenerģiju  līdz 
100 kWh stundām mēnesī 50 % apjomā 
no aprēķinātās summas un 100% apmaksā 
par izlietoto elektroenerģiju virs 100 kWh 
stundām, kur līgums par elektroenerģijas 
piegādi noslēgts starp pašvaldību un AS 
“Latvenergo”.

15. Pašvaldība sociālā dzīvokļa īrnie-
kam no apkures maksas sedz  20,00 EUR 
mēnesī, nosakot apkures sezonu septiņi 
mēneši.

16. Sociālā dzīvokļa īrnieks ir tiesīgs 
saņemt pašvaldības noteikto dzīvokļa pa-
balstu, ja viņa statuss un ienākumi atbilst 
dzīvokļa pabalsta saņēmēju lokam.

17. Maksājumu parādus no sociālā dzī-
vokļa īrnieka piedzen Latvijas Republikas 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

V. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un 
pienākumi.

18. Īrnieka tiesības: 
18.1. saņemt noteikumos paredzētos 

dzīvokļa īres maksas, apkures maksas un 
maksas par elektroenerģiju atviegloju-
mus; 

18.2. atjaunot (pagarināt) īres līgumu, 
ja nav zaudētas tiesības īrēt sociālo dzī-
vokli; 

18.3. saņemt konsultāciju vai palīdzību 
sadzīvisku jautājumu risināšanā. 

19. Īrnieka pienākumi: 
19.1. īres līguma noteiktajos termiņos 

maksāt īres maksu un maksu par komunā-
lajiem pakalpojumiem un elektrību; 

19.2. ievērot vispārpieņemtās normas 
attiecībā uz sabiedrisko kārtību.

19.3. nelietot alkoholiskus dzērienus 
vai citas apreibinošas vielas;

19.4. mēnesi pirms īres līguma beigām 
iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu par 
īres līguma atjaunošanu (pagarināšanu); 

19.5. atbrīvot sociālo dzīvokli viena mē-
neša laikā pēc pašvaldības brīdinājuma sa-
ņemšanas, ja persona (ģimene) zaudējusi 
tiesības īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldības 
Sociālais dienests, pieņēma lēmumu par 
sociālā dzīvokļa atbrīvošanu. 

19.6. nodot īrēto sociālo dzīvokli pa-
gasta pārvaldes vadītājam, piedaloties 
Sociālā dienesta pārstāvim, par ko tiek 
sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.

20. sociālajā dzīvoklī vai dzīvojamā 
telpā nedrīkst turēt mājdzīvniekus vai 
putnus;  

21. Sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesī-
bu īrēto dzīvokli atsavināt, mainīt, nodot 
apakšīrē citai personai, iemitināt tajā citas 
personas, izņemot savu laulāto, kā arī sa-
vus un laulātā nepilngadīgos bērnus, to 
saskaņojot ar Sociālo dienestu. 

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība

22. Dienesta pieņemto lēmumu var ap-
strīdēt Jēkabpils novada domē Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

23. Jēkabpils novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratī-
vā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi
24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 

stāšanos brīdi zaudē spēku 2010.gada 
18.marta Jēkabpils  novada sociālo dzīvok-
ļu nolikums. 

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kār-
tībā.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums:
Uz šo brīdi Jēkabpils novada pašvaldī-

bā ir 2010.gada 18.marta Jēkabpils  nova-
da sociālo dzīvokļu nolikums. Nolikums 
pieņemts 2010.gadā, nolikuma redakcija ir 
novecojusi. Tāpēc ir izstrādāti jauni saisto-
šie noteikumi par sociālo dzīvokļu izīrēša-
nas kārtību Jēkabpils novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts:
2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pir-
mās daļas 9.punktu un 43.panta trešo daļu; 
likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un so-
ciālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro 
daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta ceturto 
daļu, 6.pantu, 8.pantu, 10.panta otro daļu, 
12.pantu; Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu; 

2.2. saistošie noteikumi nosaka sociālo 
dzīvokļu uzturēšanas, apsaimniekošanas, 
pārvaldīšanas kārtību, to personu loku, ku-
ras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, kā arī 
kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek izīrēti 
sociālie dzīvokļi Jēkabpils novadā dzīves-
vietu deklarējušiem un arī novadā pastāvī-
gi dzīvojošajiem iedzīvotājiem; 

2.3. saistošie noteikumi nosaka perso-
nas, kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvok-
ļus; sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību; 
sociālo dzīvokļu uzturēšanas, apsaimnie-
košanas un pārvaldīšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu:

Saistošie noteikumu īstenošanai nebūs 
nepieciešams papildu finansējums, jo iz-
devumi saistībā ar sociālajiem dzīvokļiem 
jau ir ieplānoti budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā:

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām:
5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un 

esošo institūciju funkcijas netiks paplaši-
nātas.

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

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām:

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes pro-
cesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
veiktas, jo grozījumi nepasliktina  perso-
nai atbalsta saņemšanu pašvaldībā. Pēc 
saistošo noteikumu projekta un tam pie-
vienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un pub-
licēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 
www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sa-
biedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 
tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības 
veids – informācijas publicēšana pašval-
dības mājaslapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana. 

6.3.Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotā paskaidrojuma raks-
ta publicēšanas pašvaldības mājaslapā 
interneta vietnē  www.jekabpilsnovads.
lv noteiktajā termiņā priekšlikumi netika 
saņemti.

JēkaBpIlS Novada domES SaIStošIE NotEIkUmI Nr.15/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos noteikumos 
Nr.7/2019 “par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 
28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.389 (protokols 

Nr.18, 38.punkts)
PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada domes 

23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.33 (protokols 
Nr.2, 31.punkts)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un 
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija notei-

kumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 
2019.gada 25.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Jēkabpils novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 25. 
punktu šādā redakcijā: 

25. Administratīvā pārkāpuma pro-

cesu līdz lietas izskatīšanai par šajos 
noteikumos noteiktajiem pārkāpumiem 
Jēkabpils novada administratīvajā te-
ritorijā ir tiesīgas veikt amatpersonas, 
kurām ir augstākā izglītība:

25.1. Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors;

25.2. Jēkabpils novada pagastu pār-
valžu vadītāji;

25.3. Krustpils novada būvvaldes 
darbinieki.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 26. 
punktu šādā redakcijā:

“26. Par šo saistošo noteikumu prasī-
bu neievērošanu piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu: fiziskām personām 
– līdz 30 naudas soda vienībām, juri-
diskām personām – līdz 200,00 naudas 
soda vienībām.”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 27. 
punktu šādā redakcijā:

“27. Administratīvā pārkāpuma pro-
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JēkaBpIlS Novada domES SaIStošIE NotEIkUmI Nr.16/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.7/2014 “par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu 
norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils novada domes 

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.390 (protokols 
Nr.18, 39.punkts)

PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada domes 
23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.34  (protokols 

Nr.2, 32.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām”15.panta pirmās daļas

2.punktu un 43.panta
 pirmās daļas 5.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 
27.03.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.7/2014 “Par nekustamo īpašumu nosau-
kumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, 
ielu, māju un objektu norādzīmju izvieto-
šanu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 21. pun-
ktu šādā redakcijā:

“21. Administratīvā pārkāpuma proce-
su līdz lietas izskatīšanai par šajos noteiku-

mos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā ir tiesīga 
veikt Pašvaldības Administratīvā komisija 
un šādas amatpersonas, kurām ir augstākā 
izglītība:

21.1. Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektors;

21.2. Jēkabpils novada pagastu pārval-
žu vadītāji.”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 22. pun-
ktu šādā redakcijā:

“22. Par noteikumu prasībām neatbils-
tošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu 
nekustamā īpašuma īpašniekam vai tie-
siskajam valdītājam piemēro brīdinājumu 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 
fiziskām personām – līdz 16 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām – līdz 32 
naudas soda vienībām.”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 23.pun-
ktu šādā redakcijā:

“23.Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par šajos noteikumos noteiktajiem 

pārkāpumiem Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums:
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 

atbildību par Jēkabpils novada domes 
27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.7/2014 
“Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku 
numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju 
un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkab-
pils novadā” ievērošanu, atbilstoši nosakot 
regulējuma saskaņošanu ar  Administratī-
vās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts:
Atbilstoši Administratīvās atbildības 

likumā noteiktajam regulējumam jāveic 
izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo 
sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu:

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā:

Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām:
5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un 

esošo institūciju funkcijas netiks paplaši-
nātas.

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mai-
nītas.

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

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām:

Nav veiktas.

JēkaBpIlS Novada domES SaIStošIE NotEIkUmI Nr.18/2019
Grozījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils novada domes 

28.11.2019. sēdes lēmumu Nr.392 (protokols 
Nr.18, 41.punkts)

PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada domes 
23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.35  (protokols 

Nr.2, 33.punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1.punktu 
43.panta pirmās daļas 

11.punktu un trešo daļu 
Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 
6.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 
26.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtība Jēkabpils novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 72. pun-

ktu šādā redakcijā:
“72. Par noteikumu 21.punktā, 33.pun-

ktā, 35.punkta 35.1.-35.7.apakšpunktos, 
36.punkta 36.1.-36.6.apakšpunktos, 
41.punktā, 42.punktā, 45.punktā minēto 
prasību pārkāpumiem piemēro naudas 
sodu: fiziskām personām – no 10 naudas 
soda vienībām līdz 70 naudas soda vienī-
bām, juridiskām personām – no 20 naudas 
soda vienībām līdz 280 naudas soda vienī-
bām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 73. pun-
ktu šādā redakcijā:

73. Administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz lietas izskatīšanai par šajos noteiku-
mos noteiktajiem pārkāpumiem Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā ir tiesī-
gas veikt amatpersonas, kurām ir augstākā 
izglītība:

73.1. Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektors;

73.2. Jēkabpils novada pagastu pārval-
žu vadītāji.”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 74. pun-

ktu šādā redakcijā:
“74. Administratīvā pārkāpuma pro-

cesu par šajos noteikumos noteiktajiem 
pārkāpumiem Jēkabpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā veic Pašvaldības Admi-
nistratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums:
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 

atbildību par Jēkabpils novada domes 
26.01.2017. saistošo noteikumu Nr.7/2019 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Jēkabpils novadā” ievērošanu, atbilstoši 
nosakot regulējuma saskaņošanu ar Admi-
nistratīvās atbildības likumā ietvertajām 
normām.

2. Īss projekta satura izklāsts:
Atbilstoši Administratīvās atbildības 

likumā noteiktajam regulējumam jāveic 

izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo 
sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu:

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā:

Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām:
5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un 

esošo institūciju funkcijas netiks paplaši-
nātas.

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek mai-
nītas.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām:

Nav veiktas.

cesu par šajos noteikumos noteiktajiem 
pārkāpumiem Jēkabpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā veic Pašvaldības 
Administratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pama-

tojums:
Saistošo noteikumu mērķis ir no-

teikt atbildību par Jēkabpils novada 

domes 25.07.2019. saistošo noteikumu 
Nr.7/2019 “Par decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā 
ievērošanu, atbilstoši nosakot regulē-
juma saskaņošanu ar Administratīvās 
atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts:
Atbilstoši Administratīvās atbildības 

likumā noteiktajam regulējumam jāveic 
izmaiņas terminoloģijā un piemērojamo 
sodu apmēros.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu:

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā:

Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām:
5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas 

un esošo institūciju funkcijas netiks pa-
plašinātas.

5.2.Līdzšinējās procedūras netiek 
mainītas.

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

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām:

Nav veiktas.
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JēkaBpIlS Novada domES SaIStošIE NotEIkUmI Nr.1/2020
“par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.30 (protokols Nr.2, 

28.punkts)    
Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu 

vadību 
likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par 

pašvaldībām”

1. Saistošie noteikumi nosaka JĒKABPILS 
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudže-
ta ieņēmumus un izdevumus, ziedojumus un  
dāvinājumus, saistību apmēru saimnieciskajā 
gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta iz-
pildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldī-
bas pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 008 184 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 841 411 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikuma uz gada sā-

kumu – 1 083 338 euro, no tā 1 033 338 euro 
iesaistīts izdevumu pārsnieguma pār ieņēmu-
miem finansēšanā, 50000 euro plānots nesa-
dalītais atlikums.

3. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldī-
bas ziedojumus un dāvinājumus 176 euro ap-
mērā.

4. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldī-
bas aizņēmumus 2020. gadam šādā apmērā 
– saņemto aizņēmumu atmaksa 200 111 euro.

5. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldī-
bas galvojumus 2020. gadam šādā apmērā – 
350 euro.

6. JĒKABPILS novada pašvaldība lemj par 
grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 
2020.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un 
finansēšanas apmērā saskaņā ar Jēkabpils no-
vada pašvaldības budžeta, tā grozījumu izstrā-
dāšanas un apstiprināšanas kārtību.

7. JĒKABPILS novada pašvaldība tiesīga 
neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības 
budžeta rezerves fonda (līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem) ar domes lēmumiem 
piešķirt finanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezer-
vēto līdzekļu apjomu 67 754 euro.

8. JĒKABPILS novada pašvaldība 2020. 
gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pa-
matsummas atmaksu un kredītu procentu sa-
maksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai pie-
šķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un 
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto-
jumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas ne-
pārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos 
pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši eko-
nomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Saistošie noteikumi par pašvaldības bu-
džeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pie-
ejamiem pašvaldības domes ēkā un pagastu 
pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mā-
jaslapā internetā.

Paskaidrojuma raksts
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 6 008 184 kop-

summā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu 
ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un 
sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldī-
bas īpašuma pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 
kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no 
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas 
galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu 
finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksā-
jumiem par izglītības pakalpojumiem. Budžeta ieņē-
mumi plānoti atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmu-
miem un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 
1794896, kas ir par EUR 304132 mazāk nekā 2019. gadā 
saņemtais nodoklis EUR 2099028 no pārskata gada ie-
ņēmumiem. 2020. gadā saņemts iepriekšējā gada ne-
sadalītais atlikums EUR 31818. Kopā plānotie ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir EUR 1826714. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par 
zemi - EUR 328970, par ēkām un būvēm – EUR 8005, 
par mājokļiem – EUR 8644. Plānots iekasēt iepriekšē-
jo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 
43500. Kopā nekustamā īpašuma nodoklis plānots EUR 
389119, kas ir par EUR 1198 vairāk, salīdzinot ar 2019. 
gada plānu.

Atbilstoši likuma “Likums par budžetu un finanšu 
vadību” 3. panta 2.1 daļai, kas nosaka pašvaldību bu-
džeta dalījumu pamatbudžetā un ziedojumos un dā-
vinājumos, dabas resursu nodoklis par dabas resursu 
ieguvi un vides piesārņošanu iekļauts pamatbudžeta 
sastāvā un tiek plānots EUR 17000.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 5010 kopsummā vei-
do plānotās valsts un pašvaldības nodevas EUR 2985, 
finanšu ieņēmumi EUR 500, naudas sodi un sankcijas 
EUR 125, pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 1400. Ie-
ņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti 
EUR 153897, tai skaitā no ēku un būvju pārdošanas 
EUR 5000, zemes īpašumu pārdošanas EUR 148897. Tos 
veido iepriekšējos gados noslēgtie līgumi par īpašu-
mu atsavināšanu un maksājumi atbilstoši maksājumu 
grafikiem.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām 8 mēnešiem plānota likumā “Par valsts 
budžetu 2020. gadam” noteiktajā apmērā EUR 551862, 
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba atlīdzībai EUR 
7146. Mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei no-
vada izglītības iestādēm no valsts budžeta iedalīts EUR 
8244, 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai plānoti EUR 19669. 
EUR 16698 plānots finansējums par primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Dignājas un Du-
navas pagastu feldšerpunktos, kas atbilst Nacionālā ve-
selības dienesta finanšu paziņojumam par finansējumu 
2020. gadam.

 Atbilstoši likuma “Likums par budžetu un finan-
šu vadību” 3. panta 2.1 daļai, kas nosaka pašvaldību 
budžeta dalījumu pamatbudžetā un ziedojumos un 
dāvinājumos, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem 
(ielām) iekļauta pamatbudžeta sastāvā. Mērķdotācija 
pašvaldības autoceļiem (ielām) EUR 311261 atbilst VAS 
Latvijas Autoceļi 2019. gada 16. decembra rīkojumam 
Nr.01-03/183 “Par mērķdotāciju pašvaldības autoce-
ļiem (ielām) 2020. gadā”.

2020. gada ieņēmumu plāns (% no EUR 6 008 
184)

 Pašvaldība plāno saņemt transfertus no valsts budžeta 
iestādēm EUR 226204 Eiropas Savienības politikas instru-
mentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 
projektu realizācijai, no kuriem lielākā summa ir EUR 65607 
par 2019. gadā realizēto projektu Nr.19-05-A00702-000020 
“Ceļa Nr.1-4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jēkabpils novada 
Jēkabpils novadā” ELFLA un Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. EUR 
6186 apmērā plānots saņemt finansējumu no valsts bu-
džeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 
projektu realizācijai. Saņemamā dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda plānota atbilstoši Ministru ka-
bineta 2019.gada 17.decembra noteikumu Nr.653 “Notei-
kumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā” 2.pieliku-
mam EUR 1592790. Ieņēmumos iekļauts saņemtais 2019. 
gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda atlikums 
EUR 33566. Kopējie plānotie valsts budžeta transferti sa-
stāda EUR 2917417. Pašvaldības saņemtie transferti no ci-
tām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem 
plānoti EUR 246134, par kultūras funkciju nodrošināšanu 
EUR 13828. Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmu-
mus EUR 432879 apmērā veido novada iestāžu sniegtie 
pakalpojumi, no kuriem lielākais postenis ir norēķini par 
komunālajiem pakalpojumiem EUR 279790. EUR 57840 
plānoti ieņēmumi no personu uzturēšanās sociālās aprū-
pes iestādē, biļešu realizācija kultūras iestādēs EUR 14200, 
telpu un zemes noma EUR 56695.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 6 841 411 apmērā (ne-

ieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmak-
sas). Kapitālie izdevumi veido EUR 972626 (14 %) no kopē-
jiem plānotajiem izdevumiem, uzturēšanas izdevumi EUR 
5868782 (86%).

2020. gada izdevumu plāns (% no EUR 6 841 411)

01.000 Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 873507 apmērā un tie paredzēti 

pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, t.sk.:
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domes pārvaldei EUR 265011;
deputātu darba atlīdzībai EUR 53905;
komisiju darba atlīdzībai EUR 15040;
centralizētās grāmatvedības izdevumi EUR 164380;
aizņēmumu procentu maksājumiem un aizdevumu 

apkalpošanai 
Valsts kasei EUR 3020;
pabalsti bijušajiem pagastu priekšsēdētājiem, viņu 

vietniekiem EUR 30984;
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas 

centra uzturēšana Rubenes pagastā EUR 18756;
Ābeļu pagasta pārvalde EUR 38820;
Dignājas pagasta pārvalde EUR 41612;
Dunavas pagasta pārvalde EUR 42414;
Kalna pagasta pārvalde EUR 45853;
Leimaņu pagasta pārvalde EUR 55341;
Rubenes pagasta pārvalde EUR 33549;
Zasas pagasta pārvalde EUR 62148. 
Pašvaldības darbiniekiem darba alga noteikta atbil-

stoši domes 2019. gada 28. novembra lēmumam Nr.395 
“Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” un Jēkabpils no-
vada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikumam.

EUR 6600 plānoti informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājumam atbilstoši datu aizsardzības 
prasībām, EUR 1900 tālākai inventarizāciju automātiskas 
veikšanas ieviešanai grāmatvedībā. Plānots iegādāties 
automašīnu administrācijas darba nodrošināšanai EUR 
20000 vērtībā, veikt atsevišķu telpu kosmētiskos remon-
tus Kalna, Leimaņu un Zasas pagastu pārvaldēs EUR 6650 
apjomā. Biroja tehnikas un telpu aprīkojuma iegādei admi-
nistratīvajās struktūrās plānots EUR 17640.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 
EUR 67754.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 40026 apmērā, no kuriem EUR 

1602 ugunsdzēsības dienesta vajadzībām Rubenes pagas-
ta pārvaldē.

2020. gadā plānots realizēt projektu “Pārrobežu sa-
darbības veicināšana aizsardzības un drošības jautājumos 
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā” Latvijas-Lietu-
vas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-
2020. ar kopējo finansējumu EUR 38424. Projekta ietvaros 
plānots iegādāties inventāru un aprīkojumu brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju darbam, plostu un ģeneratoru aprīkoju-
mam Dunavas pagastā.

04.000 Ekonomiskā darbība
Kopējais plānotais finansējums EUR 486202. EUR 1446 

paredzēti lauku attīstības konsultanta darbībai, EUR 20911 
deleģētajām funkcijām Krustpils novada pašvaldībai būv-
valdei un EUR 30990 nodarbinātības pasākumu nodroši-
nāšanai. Mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) EUR 
311261 plānots izlietot atbilstoši novada autoceļu attīstības 
programmai 2020.-2022.gadam. Ceļu, ielu ikdienas uztu-
rēšanas darbos un kapitālieguldījumos transporta būvēs 
iesaistīts speciālā budžeta atlikums uz 2019.gada beigām 
EUR 121594. Plānots autoceļu un ielu pārvaldīšanai un 
uzturēšanai izlietot EUR 260505. Ceļa Krustceles-Dignāja 
seguma atjaunošanai ar drupinātu granti un notekgrāvju 
izveidei plānots EUR 8000.

05.000 Vides aizsardzība
Plānots finansējums atkritumu apsaimniekošanas un 

notekūdeņu apsaimniekošanas darbiem 7 pagastu pār-
valdēs-atlīdzība strādājošajiem, iekārtu apkopes, materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana, kā arī parku apsaimniekošana 
novada teritorijā. 

 Kopējais plānotais finansējums EUR 238531:
atkritumu apsaimniekošana 7 pagastos EUR 29632;
notekūdeņu apsaimniekošana 7 pagastos EUR 105709;

Rubenes parka apsaimniekošana EUR 41109;
Zasas parka apsaimniekošana EUR 48081.
Plānota attīrīšanas iekārtu pārbūve Vandānos, Dig-

nājas pagastā EUR 45000, no kuriem EUR 20000 plānots 
iesaistīt uzkrāto dabas resursu nodoklis. EUR 10344 ap-
mērā plānots pārbūvēt kanalizācijas pašteces vadu pie 
daudzdzīvokļu mājas “Oši” Dunavas pagastā. Plānots EUR 
1700 sūkņu, kompresoru iegādei, EUR 14230 iekārtu uztu-
rēšanai un remontdarbiem. Zasas parka teritorijas tālākai 
labiekārtošanai plānoti EUR 20000, Rubenes parka infra-
struktūras sakārtošanai EUR 18202.

Plānotais dabas resursu nodokļa EUR 14000 izlieto-
jums:

EUR 2000 novada rekultivēto izgāztuvju gruntsūdens 
monitoringam,

EUR 12000 apstādījumu veidošanai, bioloģiskās 
daudzveidības nodrošināšanai.

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana

Izdevumi plānoti EUR 1311857 apmērā, t.sk.: 
novada teritoriālā plānošana un projektēšana 51196, 
novada īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļa EUR 458554, tai skaita nekustamā īpa-
šuma uzturēšanai novada teritorijā EUR 354709. Plānota 
apgaismojuma izbūves projektēšana Lašos, Ābeļu pagas-
tā, Sudrabkalnā, Dunavas pagastā, Leimaņos, Leimaņu 
pagastā, Liepās, Zasas pagastā; pirmsskolas grupu telpu 
pārbūve Zasas pagastā; citu objektu pārbūves un būvnie-
cības projektu dokumentācijas izstrāde;

ūdensapgādes dienests 7 pagastos EUR 28, no tiem 
EUR 41228 plānots iekārtu uzturēšanai un remontdarbiem; 
EUR 4810 sūkņu un cita aprīkojuma iegādei;

EUR 43905 dabas resursu nodokļa izlietojums ūdens-
saimniecības objektu apsaimniekošanā, ūdens un notek-
ūdeņu monitorings, citi izdevumi;

 daudzdzīvokļu māju kopīpašuma un teritoriju apsaim-
niekošanas dienests 7 pagastos EUR 657671. No tiem EUR 
126143 plānots ieguldīt daudzdzīvokļu māju apsaimnieko-
šanā novada teritorijā, EUR 91879 kurināmā un degvielas 
iegādei, EUR 64650 aprīkojuma un saimniecības pamatlī-
dzekļu iegādei;

plānotais līdzfinansējums pārrobežu sadarbības un 
citiem projektiem EUR 30000.

07.000 Veselība
Plānotais finansējums kopā EUR 68895, tai skaitā am-

bulatoro iestāžu uzturēšana:
Dignājas pagasta feldšerpunkts EUR 9546;
Dunavas pagasta feldšerpunkts EUR 11896,
Kalna pagastā EUR 8154,
Leimaņu pagastā EUR 10714, no tiem ārsta prakses tel-

pu kosmētiskais remonts EUR 5403;
Rubenes pagastā EUR 15266,
Zasas pagastā EUR 5093.
Plānots apgūt EUR 8226 Eiropas Sociālā fonda finansē-

jumu veselības veicināšanas un slimību profilakses pieeja-
mības uzlabošanai-projekta noslēgums.

08.000 Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Funkcionālajai struktūrai izdevumi kopā plānoti EUR 

782492 apmērā, t.sk. darbinieku darba atlīdzībai, māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai, 
pasākumu organizēšanai, telpu un aprīkojuma uzturēša-
nai. Finansējumu veido:

septiņu publisko bibliotēku uzturēšana EUR 141033, tai 
skaitā bibliotēku fondu papildināšana EUR 10400, preses 
abonēšana EUR 5400;

EUR 3212 centrālās bibliotēkas deleģēto funkciju veik-
šanai;

EUR 437460 novada kultūras pārvaldes darbība, kultū-
ras namu un tautas namu uzturēšana, kultūras pasākumi;

EUR 16971 starpnovadu kultūras pasākumi, deleģētā 
funkcija novada Kultūras pārvaldei;

XII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki 
EUR 21171;

jaunatnes lietas un pasākumi EUR 20766;
novada sporta pasākumi EUR 23426;
sēļu amatniecības centrs “Rūme” EUR 19928;
Sēlijas prasmju muzejs EUR 27544;
atbalsts biedrībām un nodibinājumiem EUR 23700;
EUR 47281 projekts Nr.19-05-AL24-A019.2204-000001 

”Rakstnieka Aleksandra Grīna parka izveide Jēkabpils 
novada Kalna pagastā” Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros.

09.000 Izglītība
Jēkabpils novada Attīstības programmā 2019.-2025. 

gadam mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības, tās at-
tīstības un pieejamības nodrošināšana definēta kā prio-
ritāte. Kvalitatīvas vispārējās vidējās, pamatizglītības un 
pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, novada 
izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana ir pamatā 
finansējuma piešķiršanai izglītības nozarei..

Izdevumi plānoti EUR 2276838 apmērā, t.sk. četru no-
vada izglītības iestāžu uzturēšana, novada Izglītības pār-
valdes darba nodrošināšana:

EUR 539127 Ābeļu pamatskolai;
EUR 241260 Dignājas pamatskolai; 
EUR 305362 Rubeņu pamatskolai;
EUR 705987 Zasas vidusskolai, t.sk. vasaras nometņu 

nodrošinājums;
EUR 4432 Jēkabpils mākslas skolas filiāle Zasā;
EUR 26094 ar izglītības papildpakalpojumiem saistīti 

izdevumi Leimaņu pagastā un Dunavas pagastā (trans-
porta nodrošinājums);

EUR 95655 deleģēto funkciju veikšanai novada Izglītī-
bas pārvaldei;

EUR 264840 savstarpējie norēķini par citu novadu izglī-
tības iestāžu pakalpojumiem;

EUR 43170 Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

EUR 14670 Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;

EUR 30655 Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;

EUR 5586 programma “Latvijas skolas soma”.
Plānots būtiski uzlabot izglītības iestāžu materiāli 

tehnisko bāzi, investējot pamatkapitāla veidošanā EUR 
159765, inventāra atjaunošanā EUR 53587, mācību līdzek-
ļu iegādei EUR 14999. Skolēnu ēdināšanai plānots EUR 
105194, kurināmā un degvielas iegādei EUR 84572, komu-
nālo pakalpojumu apmaksai EUR 40917.

10.000 Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības budžets plānots EUR 695309:
EUR 64488 novada bāriņtiesas darba nodrošināšana, 

tai skaitā bāriņtiesas locekļu darba nodrošināšanai septi-
ņās pagastu pārvaldēs;

EUR 227134 novada sociālais dienests, tai skaitā sociā-
lie darbinieki septiņās pagastu pārvaldēs un mājaprūpes 
darbinieks Zasas pagastā;

EUR 157713 aprūpes centra „Mežvijas” uzturēšana Lei-
maņu pagastā;

EUR 152745 sociālie pabalsti naudā, natūrā, brīvprātī-
go iniciatīvu izpilde;

EUR 86357 valsts budžeta finansētais asistentu pakal-
pojumu nodrošinājums;

EUR 6872 līdzfinansējums Eiropas Sociālā fonda dar-
bības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” mērķa 
pasākumam „Deinstitucionalizācija”.

Informāciju sagatavoja L. Pētersone
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Plānotās investīcijas 2020. gadā Jēkabpils novadā 
ar sadalījumu pa iestādēm un teritorijām

Nr.
p.k.

Plānošanas
struktūra

Iestāde,
struktūrvienība

darbinieks
Objekts

Ābeļu pagasts

1 Komunālais dienests

Aldaunes iela 13, Brodi Ābeļu pagasta pārvaldes ēkas jaunas ieejas izveide (tautas nama darbības nodrošināšanai)

Aldaunes iela 2, Brodi Daudzdzīvokļu mājas Aldaunes ielā 2 siltummezgla pārbūve

Aldaunes iela 5, Brodi Daudzdzīvokļu mājas Aldaunes ielā 5 logu nomaiņa kāpņu telpā

Brodu katlu māja Sekcijas apkures katla KVS-600 iegāde, uzstādīšana

2
Īpašumu 

apsaimniekošanas 
nodaļa

Laši
Ielas apgaismojuma projektēšana Lašu ciematā

Ielas apgaismojuma izbūve Lašu ciematā

3 Ābeļu pamatskola

Skolas jaunais korpuss Noliktavas izbūve bēniņos

Sporta zāle Jumta remonts, uzturēšana

Stāvlaukuma pie pamatskolas asfaltēšana, bruģēšana, apgaismojuma izveide

4 Kultūras pārvalde Aldaunes iela 13, Brodi Tālāka ēkas logu nomaiņa/5.posms- muzeja daļai 6 logi/

Dignājas pagasts

1
Notekūdeņu 

apsaimniekošana
“Zīles”, Vandānos Attīrīšanas iekārtu pārbūve “Zīlēs”, Vandānos

2
Mājokļu un teritori-

jas apsaimniekošana

“Zariņi” Vandānos
Jumta un skursteņa remonts ēkai “Zariņi”

Muzejtelpas “Laipa” kosmētiskais remonts

“Veldres”, Vandānos Jumtu remonts daudzdzīvokļu mājai “Veldres”, stāvvadu remonts, lodžiju kosmētiskais remonts

“Vārpas”, Vandāni Daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” stāvvadu remonts, lodžiju kosmētiskais remonts

Parka estrādes kosmētiskais remonts

3
Dignājas pamats-

kola
Pirmsskola

Rotaļlaukuma žoga nomaiņa

Telpu kosmētiskais remonts

4 Autoceļu fonds
Pēc Autoceļu attīstības programmas 2020. gadam - ceļa Nr.2(5)-3 Krustceles-Dignāja Dignājas pagastā seguma atjaunošana ar drupinātu 

granti, notekgrāvju izveide posmā no 8,54 km līdz 11,82 km

Dunavas pagasts

1
LAT-LIT-BEL sadarbības 

programma

Dunava

Pārrobežu sadarbības veicināšana aizsardzības un drošības jautājumos Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas piero-
bežā (pontons plosts, ģenerators u.c.)

2
Mājokļu un teritoriju 

apsaimniekošana

Skolas ēkas fasādes apmetuma labošana, krāsošana

Katlu mājas kosmētiskais remonts, ārdurvju, iekšdurvju nomaiņa, dūmu šahtas nomaiņa, citi remontdarbi

Tālāki labiekārtošanas darbi pie Daugavas pārceltuves projekta realizācijas laikā

Dunavas centra skvēra labiekārtošanas 3.posms

Daudzdzīvokļu mājas “Oši” iekšējās kanalizācijas tīklu nomaiņa

Daudzdzīvokļu mājas “Kļavas” ieejas mezgla jumta konstrukcijas demontāža, izbūve, t.sk. seguma ar apdares 
elementiem montāža, balkonu “vairogu” montāža

Daudzdzīvokļu mājas “Tūjas” pamatu siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas “Puteņi” pamatu siltināšana

Daudzdzīvokļu mājas “Akācijas” pamatu aizsargapmales atjaunošana, atkritumu konteineru laukuma izveide

Daugavas kapu sētas izveide

3
Īpašumu 

apsaimniekošanas 
nodaļa

Sudrabkalns
Ielas apgaismojuma projektēšana Sudrabkalna ciematā

Ielas apgaismojuma izbūve Sudrabkalna ciematā

4
Notekūdeņu 

apsaimniekošana
Dunava Kanalizācijas pašteces vada pārbūve pie daudzdzīvokļu mājas “Oši” ~40 m

5 Ūdensapgāde Ūdens attīrīšanas stacijas filtrējošā materiāla nomaiņa

6 Dunavas bibliotēka Kāpņu telpas un kāpņu no bibliotēkas uz 2.stāvu remonts

Kalna pagasts

1 Pagasta pārvalde “Atvari”, Vidsala Klientu apkalpošanas speciālista kabineta krāsns pārbūve un telpas kosmētiskais remonts

2
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
Doktorāts, Vidsala Doktorāta āra apgaismojuma sakārtošana

3  LEADER projekts A.Grīna parks, Vidsala Projekts Nr.19-05-AL24-A019,2204-000001 A. Grīna parka izveide Jēkabpils novada Kalna pagastā
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A.Grīna parks, Vidsala
Idejas skices 2.kārtas realizācija-koka soliņu, koka galdu ar soliem, atkritumu urnu, norādes stabu izvei-

de, teritorijas apzaļumošana

Bancānu ezers Aktīvās atpūtas zonas izveide

“Vēsmas”, Dubulti Dzīvokļa “”Vēsmas”-2, Dubultu ciemā remonts

“Salnas”, Dubulti
Daudzdzīvokļu mājas “Salnas”, Dubultu ciemā ūdensvada un kanalizācijas stāvvada remonts divās 

kāpņu telpās un pagrabā

4 Kultūras pārvalde
Kalna kultūras nams, 

Dubulti
Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana

Leimaņu pagasts

1 Komunālais dienests Mežgale
Apkures katls Mežgales centra katlu mājā

Mazās zāles kosmētiskais remonts pārvaldes ēkā

2
Īpašumu 

apsaimniekošanas 
nodaļa

Leimaņi
Ielas apgaismojuma projektēšana Leimaņu ciematā

Ielas apgaismojuma izbūve Leimaņu ciematā

3 Amulatorās iestādes Mežgale Kosmētiskais remonts pieņemšanas un procedūru telpās ģimenes ārsta prakses telpās

4 Kultūras pārvalde Leimaņu tautas nams Telpu kosmētiskais remonts (foajē, zāle)

Leimaņu tautas nams Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana

5 SAN Mežvijas Mežgale Ēkas “Mežvijas” ārējo sienu remonts

Rubenes pagasts

1 Rubeņu parks Parks
Jauna vides objekta “Rūķu māja” uzstādīšana

Parka celiņu atjaunošana, bruģēšana

2
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
Slates vecā pagastmāja Palīgēkas demontāža, vietas sakārtošana

Rubeņu kapi Rubeņu kapu vārtu remonts-restaurācija

3 Ūdensapgāde
Slates atdzelžošanas 

iekārtas
Atdzelžošanas iekārtu apkope

4
Notekūdeņu 

apsaimniekošana
Attīrīšanas iekārtas Slatē Kanalizācijas nosēddīķu attīrīšana

5 Veselības aprūpe Rubeņu aptieka Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa

6 Kultūras pārvalde Rubenes kultūras nams
Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana

Kultūras nama cokola krāsošana

7 Pamatskola PII “Zelta sietiņš” Sanitārā mezgla, mazgājamās telpas kosmētiskais remonts, labiekārtošana

 Zasas pagasts

1 Pagasta pārvalde Pārvaldes ēka 1. stāva telpas kosmētiskais remonts telpas piemērošanai pārvaldes darbam

2 Zasas parks Parks
Dīķu atjaunošana, vides labiekārtošana “vecajā” parka teritorijā; parka celiņu seguma atjaunošana. 

Aktīvās atpūtas vietas pludmalē tālāka labiekārtošana

3

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas 

dienests
Zasa

Sociālā dzīvokļa Lauku ielā 1-13 kosmētiskais remonts

Pagrabstāva siltumtrases nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Zaļā iela 5

Apkures stāvvada nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Sila iela 1

Centra katlu mājas atpūtas istabas un sanitārā mezgla kosmētiskais remonts

Gala fasādes šuvju aizdrīvēšana, jumta remonts, noteku atjaunošana daudzdzīvokļu mājā Lauku 1

Ieejas fasādes šuvju remonts daudzdzīvokļu mājā Lauku 3

Zasa, Liepas, Akmeņāres Jumtu un skursteņu remonts daudzdzīvokļu mājām

4
Īpašumu 

apsaimniekošanas 
nodaļa

Liepas Ielas apgaismojuma projektēšana Liepu ciematā

5 Zasas bibliotēka Zasa Kosmētiskais remonts bibliotēkas abonementa telpā

6 Kultūras pārvalde Zasas kultūras nams Ventilācijas pārbūve-gaisa kondicionieru iegāde, uzstādīšana lielajā zālē

A/c Rūme Ēkas terases grīdas remonts

7 Veselības aprūpe Telpu kosmētiskais remonts

8
Īpašumu 

apsaimniekošanas 
nodaļa

Pirmsskolas grupas
Pārvaldes ēkas 2. stāva pārbūve, ieejas pārveide atbilstoši vides pieejamības un higiēnas prasību 

normatīvu nodrošināšanai

9 Vidusskola Sporta laukums Sporta laukuma rekonstrukcija, skrejceļa atjaunošana

Internāts Grīdu nomaiņa divām guļamtelpām

Internāts Margu izveide ēkas uzbrauktuvei personām ar kustību traucējumiem

Vidusskola Centrālās ieejas kāpņu remonts /slīdamības novēršanai/

10 Autoceļu fonds
Pēc Autoceļu attīstības programmas 2020.gadam-ceļa Nr.5(2)-2 Krustceles-Dignāja Zasas pagastā seguma atjaunošana ar drupinātu 

granti, notekgrāvju izveide posmā no 0,0 km līdz 8,54 km

Papildus novada teritorijā

Ēkas pēc saraksta
Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi

Dūmvadu tīrīšana
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Jēkabpils novadā tiks 
uzlaboti drošības pasākumi 
sadarbībā ar lietuvas, 
Baltkrievijas un latvijas 
partneriem

2019. gadā Jēkabpils novada 
pašvaldība parakstīja sadarbības 
līgumu ar pieciem partneriem par 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.-2020. gadam, projekta 
“The development of sustainab-
le environmental management 
system for risk prevention in Zem-
gale region and National park 
“Braslavskie ozera” (Pārrobežu sa-
darbības veicināšana aizsardzības 
un drošības jautājumos Latvijas-

Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā”) 
īstenošanu. 

Šogad ir uzsākts darbs pie pro-
jekta “Pārrobežu sadarbības vei-
cināšana aizsardzības un drošības 
jautājumos Latvijas-Lietuvas-Balt-
krievijas pierobežā” realizācijas. 
Projekta ietvaros tiks iegādāts 
ugunsdzēsēju aprīkojums Rube-
nes un Kalna pagastam, pārvieto-
jamais plosts un ģenerators Duna-
vas pagastā.

Projekta mērķis ir celt pašvaldī-
bu kapacitāti iedzīvotāju drošības 
jautājumu risināšanā Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā. 
Projekts tiks īstenots 2 gadu laikā. 
Pašvaldības kopējais projekta bu-
džets ir EUR 49913.20, no kuriem 
EUR 44921.88 ES finansējums, EUR 
4991.32 pašvaldības līdzfinansē-
jums.

Projektu aktualitātes

šogad tiks labiekārtots 
aleksandra Grīna parks kalna 
pagastā

Pamatojoties uz Lauku at-
balsta dienesta Viduslatvijas 
reģionālās lauksaimniecības pār-
valdes 08.10.2019 lēmumu Nr. 
05.19.012950, ir uzsākta projekta 
“Rakstnieka Aleksandra Grīna 
parka izveide Jēkabpils novada 
Kalna pagastā” nr. 2019/AL24/6/
A019.22.04/4 īstenošana. 

Projekta vispārējais mērķis - 
attīstīt kvalitatīvu kultūras dzīvi 
Jēkabpils novadā, nodrošinot 
inovatīvu rakstnieka Aleksand-
ra Grīna literārajam mantojuma 
izzināšanu. Projekta specifiskais 
mērķis - labiekārtot Aleksandra 
Grīna parku Jēkabpils novada Kal-
na pagastā pēc rakstnieka literāro 
darbu motīviem, izmantojot ino-
vatīvus vides objektu risinājumus.

Projektā paredzētās aktivitā-
tes plānots īstenot laikā no 2019. 
gada 1. novembra līdz 2020. gada 

30. novembrim. Projektā plānots 
veikt Aleksandra Grīna parka 
labiekārtošanas darbus - skiču 
projekta 1. kārtu, paredzot vietas 
četriem vides objektiem: "Dvēse-
ļu putenis" - 3 strēlnieku siluetiem 
un trijstūrim ar latvju zīmēm, 
"Nameja gredzens" - apaļai dārza 
arkai, skulptūrai "Saderinātie" un 
"Zemes atjaunotāji" - lāča silu-
etam ar lāča ķepas nospiedumu, 
kā arī plānots izbūvēt grants se-
guma gājēju celiņu.

Projekts tiks īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētās Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir 
EUR 49095.28, tai skaita attiecinā-
mās izmaksas EUR 30000.00, no 
kurām 90% ir piešķirts publiskais 
finansējums EUR 27000.00.

Iesniegts projekts starptau-
tiskas konferences “We are 
the future” organizēšanai 
Jēkabpils novada

Jēkabpils novada pašvaldība 
2014.–2020. gada programmas 

“Eiropa pilsoņiem” 2. virziena 
“Demokrātiskā iesaistīšanās un 
pilsoniskā līdzdalība” pasākumā 
“Pilsētu sadraudzība” 2020. gada 
februārī ir iesniegusi projektu, 
kura mērķis sekmēt jauniešu iz-

pratni un līdzdalību par Eiropas 
Savienības politikas procesiem, 
veicināt jauniešu iniciatīvu pievil-
cīgas vides veidošanai laukos.

Projekta apstiprināšanas re-
zultātā 2020. gada vasarā Jēkab-
pils novadā ieradīsies jaunieši 
un lēmumu pieņēmēji no divām 
Eiropas valstīm: Lietuva - Zarasai 
rajona pašvaldības administrācija, 
Kupiškis rajona pašvaldības ad-
ministrācija, Itālija – Silvi pašval-
dība (Comune di Silvi). Kopumā 
starptautiskajā sadarbības pro-
jektā piedalīsies 76 aicinātie viesi. 
Paredzams, ka projekta rezultātā 
tiks turpināta sadarbība ar iesais-
tītajiem partneriem arī citos EU 
projektos.

Projektā plānotas 3 aktivitātes: 
stratēģijas izstrāde pievilcīgas vi-
des veidošanai jauniešiem lauku 

teritorijās, konference, kurā notiks 
diskusija starp lēmēju pieņēmē-
jiem no pārstāvētajām valstīm un 
jauniešiem par projekta tēmu, no-
slēgumā – kultūras festivāls.

Pasākuma “Pilsētu sadraudzī-
ba” mērķis ir atbalstīt projektus, 
kuros pilsētu sadraudzības pa-
sākumā iesaistās plašs partneru 
pilsētu loks. Mobilizējot pilsoņus 
vietējā un Savienības līmenī, lai 
apspriestu konkrētus jautājumus 
par Eiropas Savienības politisko 
darba kārtību, šis pasākums būs 
vērsts uz pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu Savienības politikas 
veidošanas procesā un attīstīs sa-
biedriskās iesaistīšanās iespējas.

Līva Stašule,
Jēkabpils novada projektu 

speciāliste

par nekustamā īpašuma nodokli
Pašvaldība par nekustamā īpa-

šuma nodokļa apmēru kārtējam 
taksācijas gadam paziņo maksā-
tājam līdz tā paša gada 15. febru-
ārim. Ja maksāšanas paziņojums 
nav saņemts, lūdzam viena mēne-
ša laikā par to informēt Jēkabpils 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodokļu administratori.

Nekustamā īpašuma nodokli 
(NĪN) par zemi un mājokli aprē-
ķina uz gadu, un tas tiek sadalīts 
četros maksājumos: šogad NĪN 
maksāšanas termiņi noteikti 31. 
marts, 15. maijs, 18. augusts un 
16. novembris. Maksājumu var 
veikt gan pa daļām norādītajos 
termiņos, gan arī avansa veidā, 
līdz pirmajam maksājuma termi-
ņam – 31. martam – samaksājot 
visu summu.

Vēlreiz atgādinām, ja nekusta-
mā īpašuma nodoklis tiek mak-
sāts par citai personai piederošu 
īpašumu maksāšanas mērķī ob-
ligāti jānorāda: personas zemes/
ēkas konta Nr. vai Maksāšanas pa-
ziņojuma Nr., vai īpašuma nosau-
kumu ar kadastra numuru.

Taču drošākais un ērtākais 
veids NĪN nomaksai ir portāls 
www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv. Abos portālos pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN 

samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksā-
juma veikšanai.

! Veicot maksājumu internet-
bankā, pārliecināties, vai pārskai-
tījums veikts uz pašvaldības kon-
tiem, kuri norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā.

!!! Ņemot vērā, ka būtiski pie-
auguši pasta izdevumi,   aicinām 
iedzīvotājus, saudzēt dabu, taupīt 
līdzekļus un izmantot mūsdienīgu 
un ērtu iespēju saņemt nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumus elektroniski. Pieteik-
ties tā saņemšanai e-pastā var 
portālā www.epakalpojumi.lv sa-
daļā –> Mans nekustamā īpašuma 
nodoklis -> E-dokumentu iesnie-
gums, vai iesniedzot iesniegumu 
klātienē Jēkabpils novada pašval-
dībā: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 2. 
kabinetā (1.stāvs), kā arī jebkurā 
Jēkabpils novada pagasta pārval-
dē, bibliotēkā, Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpoša-
nas centrā Rubeņos.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada 

nekustamā īpašuma
vecākais nodokļa 

administrators

Kopš 2020. gada 2. janvā-
ra Jēkabpils novadā darbojas 
jauna jaunatnes lietu speciā-
liste – Anastasija Krasutina, tel. 
29354160, e-pasts: jl@jekabpil-
snovads.lv. Ar speciālisti klātienē 

var tikties Zasā, ēkas Zaļajā ielā 
10, 2. stāvā. Vēlams iepriekš sa-
zināties. Iepriekšējais darbinieks 
darba attiecības izbeidza pērnā 
gada oktobrī.

Jēkabpils novada pašvaldība

Mainījies jaunatnes lietu speciālists novadā
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klientu apkalpošanas centrs gaida iedzīvotājus!
Arī 2020. gadā savu darbu 

turpina Jēkabpils novada paš-
valdības VPVKAC (valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs), kas atro-
das Rubenes pagastā, Rubenes 
pagasta pārvaldē. Tagad, lai 
saņemtu vairāku valsts iestāžu 
pakalpojumus, novada iedzīvo-
tājiem vairs nav jādodas uz atse-
višķām valsts iestādēm, jo dau-
dzus pakalpojumus var saņemt 
vienuviet- Valsts un pašvaldības 
vienotājā klientu apkalpošanas 
centrā. 

Visvairāk pieprasītie pakalpo-
jumi Jēkabpils novada VPVKAC 
ir Valsts sociālās apdrošināša-
nas pakalpojumi (piemēram, 
darbnespējas situācijas pabalsti, 

dzimšanas situācijas pabalsti, 
miršanas situācijas pabalsti) un 
Valsts ieņēmumu dienesta pa-
kalpojumi (gada ienākumu dek-
larācijas pieņemšana, elektro-
niskā algas nodokļa grāmatiņa).

Jau no 2019.gada ir pieejami 
Sociālās integrācijas valsts aģen-
tūras pakalpojumi, kas attiecas 
uz cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām – profesionālās piemēro-
tības noteikšana, profesionālā 
rehabilitācija, transportlīdzekļa 
pielāgošana. Uz šiem pakalpo-
jumiem klientu centrā cilvēki var 
pieteikties elektroniski. Tāpat 
jauns pakalpojums, samērā ak-
tuāls no VSAA- „Fondētās pen-
sijas (2.līmeņa) kapitāla izman-
tošanas izvēle nāves gadījumā”.

Lūdzam apmeklētājus pie-
vērst uzmanību tam, ka VPVKAC 
nenodrošina eksperta konsul-
tācijas. Īpaši sarežģīto jautāju-
mu risināšanai būs iespējams 
pieteikt klātienes konsultācijas 
laiku noteiktajā valsts iestādes 
filiālē vai sazināties ar valsts ies-
tādes pārstāvi telefoniski.

Atgādinām, ka Jēkabpils no-
vada VPVKAC ir pieejami gan 
ierastie pašvaldības pakalpoju-
mi, gan saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem noteikti Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA), Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) un Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) pakalpojumi. 
Klientu apkalpošanas centrā var 
saņemt konsultācijas par noteik-

tiem Lauku atbalsta dienesta, 
Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA), Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes (PMLP), 
Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts 
zemes dienesta (VZD) un Valsts 
darba inspekcijas (VDI) pakal-
pojumiem (e-pakalpojumu 
lietošanu), praktisku palīdzību 
darbā ar datoru, internetu un 
eID viedkartes lasītāju. Šeit var 
saņemt arī informāciju par tuvā-
kajām valsts iestāžu reģionāla-
jām struktūrvienībām, to darba 
laikiem un pakalpojumu pieteik-
šanas kārtību.

Inga Kliģe
Jēkabpils novada 

VPVKAC speciāliste

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz 
vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālā vides pārvalde informē, 
ka ir saņemts iesniegums par ietek-
mes uz vidi sākotnējā izvērtējuma 
veikšanu meža autoceļa “Kalnišķu 
ceļš” izbūvei, zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 5648 009 0018, 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 
Ābeļu meža iecirkņa 134. un 154. 
kvartālā, Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā. Paredzētā darbība – meža 
autoceļa “Kalnišķu ceļš” izbūve 1,96 
km garumā un 4,5 m platumā, ar 
nobrauktuvēm, transportlīdzekļu 
izmainīšanās un apgriešanās vie-

tām.
03.01.2020. ir saņemts iesnie-

gums par ietekmes uz vidi sākotnē-
jā izvērtējuma veikšanu meža auto-
ceļa “Riteniškas ceļš” izbūvei, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
5682 007 0064, Dienvidlatgales 
mežsaimniecības Aknīstes meža 
iecirkņa 191.-193. un 206.-208. kvar-
tālos, Rubenes pagastā, Jēkabpils 
novadā. Paredzētā darbība – meža 
autoceļa “Riteniškas ceļš” izbūve 
1,02 km garumā. Plānotais ceļa tra-
ses platums 20-22 m ar ceļa klātnes 
platumu 4,5 m, nobrauktuvēm un 

transporta izmainīšanās vietām. 
Ceļa segas izbūvei paredzēti smilts 
un grants materiāli.

06.01.2020. saņemts iesniegums 
ietekmes uz vidi sākotnējam izvēr-
tējumam meža autoceļa „Luksti-
nieku ceļš” būvniecībai 1.05 km 
garumā, kas atrodas zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 5682 007 
0064 Dienvidlatgales reģiona Ak-
nīstes iecirkņa 175., 176., 191-193. 
kvartālos, Rubenes pagastā, Jē-
kabpils novadā. Paredzētā darbība 
– meža autoceļa „Lukstinieku ceļš” 
būvniecība 1,.05 km garumā. Pare-

dzēts izbūvēt meža autoceļu ar 4,5 
m platu grants segas brauktuvi ar 
nobrauktuvēm un transporta mai-
ņas laukumiem. Plānotais ceļa tra-
ses platums – 20 22 m. Ceļa segas 
izbūvei paredzēti smilts un grants 
materiāli.

Atsauksmes vai priekšlikumus 
par paredzēto darbību rakstiski var 
iesniegt Valsts vides dienesta Dau-
gavpils reģionālajā vides pārvaldē 
Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV 5401 vai 
elektroniski daugavpils@vvd.gov.lv

Mūsu novadā ir daudz iedzī-
votāju, kas par savu uzņēmēj-
darbības formu ir izvēlējušies 
pašnodarbinātā statusu. Mums 
ir amatnieki, mājražotāji, muzi-
kanti, pavāri, galdu klājēji, no-
metņu vadītāji, maketētāji…

Ikviens cenšas nokārtot sa-
vas saistības ar valsti, aprēķinot 
un maksājot savus saimniecis-
kās darbības nodokļus, taču pē-
dējos gados likumdošana, kas 
attiecas arī uz pašnodarbināto 
personu nodokļiem, ir ļoti mai-
nījusies. Kā tad īsti ir ar sociālās 
apdrosināšanas iemaksām, kad, 
cik un no kā tās jāmaksā? Kas un 
cik lielā apjomā būs uz manu 
saimniecisko darbību attiecinā-

mie izdevumi? IIN avansa mak-
sājumi – kā tos pareizi aprēķināt 
un, vai vispār tas jādara? Katru 
gadu jūtamies, kā staigājot pa 
plānu ledu, sistēma ir pietieka-
mi sarežģīta, kļūdīties ir viegli.

21. un 27. februārī plkst. 
17.30, Jēkabpils novada amat-
niecības centrā „Rūme” notiks 
grāmatveža stundas pašnodar-
binātajiem. Tās būs pēcpusdie-
nas, pēc darba laika beigām, 
lai mācīties var arī tie, kam ir 
pamatdarbs. Praktiska veid-
lapu aizpildīšana, atbildes uz 
jautājumiem, darbs EDS sistē-
mā – to visu izskatīsim kopā ar 
kompetentu grāmatvedi, lai, 
iesniedzot pagājušā gada no-

dokļu deklarāciju, būtu mazāk 
nervozēšanas un jautājumu. 
Dalībniekus lūdzu pieteikties 
līdz 17. februārim.

Savukārt, 20. februārī plkst. 
17.30 uz „Rūmi” aicinu amatnie-
kus, mājražotājus, biedrības un 
tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jus, lai domnīcā kopīgi izsvērtu 
un izveidotu nelielu piedāvāju-
mu šī gada tūrisma sezonai. Tū-
risma piedāvājums varētu būt 
vērsts uz ģimenēm vai nelie-
lām grupām (līdz 10 cilvēkiem), 
paredzot šīm grupām 2 dienu 
darbīgu un gardu ceļojumu pa 
mūsu novadu. Apspriedīsim, ko 
kurš varam piedāvāt, kā koordi-
nēt savstarpējo komunikāciju, 

kāds no tā ikvienam varētu būt 
labums un, protams, ģenerēsim 
iedvesmas pakas šim gadam, 
satiekoties un runājoties.

Tāpat iepazīstināšu ar šī 
gada lielākajiem pasākumiem, 
kuros varēsim piedalīties gan 
kā tirgotāji, gan jaunu zināša-
nu guvēji. Un, protams, kopīgi 
padomāsim, kas mums vēl ne-
pieciešams, lai iedvesma turpi-
nās – kāda pieredze, zināšanas, 
iespējas?

Daina Alužāne,
a/c Rūme koordinatore

tel. 22335439, 
e-pasts daina.aluzane@

gmail.com

Februārī „Rūmē” – mācības 
pašnodarbinātajiem un tūrisma domnīca
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Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi
2019. gada 27. decembra 
domes sēde (protokols Nr. 
19):

LĒMUMS Nr.399: Par Jēkabpils novada 
domes 2019. gada 27. decembra saistošo 
noteikumu Nr.19/2019 apstiprināšanu

 Apstiprināt Jēkabpils novada domes 
2019. gada 27. decembra saistošos notei-
kumus Nr.19/2019 “Grozījumi Jēkabpils 
novada domes 2015. gada 26. novembra 
saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkab-
pils novadā”” un paskaidrojuma rakstu un 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma 
sniegšanai. Ja VARAM atzinumā nav izteik-
ti iebildumi, noteikumus publicēt un pēc 
tam tie stājas spēkā.

LĒMUMS Nr.400: Par Jēkabpils novada 
domes saistošo noteikumu Nr.20/2019 ap-
stiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 
2019. gada 27. decembra saistošos notei-
kumus Nr.20/2019 “Grozījumi Jēkabpils 
novada domes 2019. gada 8. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jē-
kabpils novada pašvaldības budžetu 2019. 
gadam””. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

LĒMUMS Nr.401: Par nekustamā īpa-
šuma “D/s Liesma Nr. 124” Ābeļu pagastā 
nodošanu atsavināšanai

Noteikt, ka zemes vienība ar apzīmē-
jumu 5648 002 0160 (ar kopējo platību 
0,23 ha), kas atrodas Ābeļu pagastā, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai un nodot to 
atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.402: Par nekustamā īpa-
šuma “Jaunakācijas” Kalna pagastā atsavi-
nāšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo “Jauna-
kācijas”, Kalna pagastā, kadastra Nr.5666 
004 0251 ar kopējo platību 0,8775 ha. Ap-
stiprināt īpašuma nosacīto cenu 4484,96 
EUR un piedāvāt personai pirkt.

LĒMUMS Nr.403: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Ābeļu pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības P.S. 
ar termiņu līdz 2029. gada 31. decembrim 
uz nekustamo īpašumu “Ozolaine”, Ābe-
ļu pagastā ar kadastra Nr. 5648 003 0181 
(kopplatība 29,34 ha, nomas platība 10,41 
ha) un noteikt lauksaimniecības zemes 
nomas maksu gadā 749,52 EUR bez PVN, 
pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 
apstiprināto cenrādi. 

LĒMUMS Nr.404: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Dignājas pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības Jēkab-
pils novada Dignājas pagasta z/s “Ābelītes” 

ar termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim 
uz nekustamo īpašumu Dignājas pagastā 
(kad.Nr. 5652 003 0101, zemes vienība 5652 
003 0081 ar kopplatību 2,83 ha). Noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 155,65 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.405: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Dunavas pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības V.N. ar 
termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Pienenītes” Dunavas 
pagastā (kad.Nr.5654 004 0106). Zemes 
vienībai ar kad. apzīmējumu 5654 004 
0106 (nomas platība 0,9 ha) noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 31,50 EUR bez 
PVN, zemes vienībai ar kad. apz. 5654 004 
0107 (nomas platība 0,8 ha) noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 32,00 EUR bez 
PVN.

LĒMUMS Nr.406: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Dunavas pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības Du-
navas pagasta z/s “Rītausmas” ar termiņu 
līdz 2034. gada 31. decembrim uz nekus-
tamo īpašumu “Jāņkalni” Dunavas pagastā 
(kad.Nr. 5654 004 0126, nomas platība 1,4 
ha) un noteikt lauk. zemes nomas maksu 
gadā 70,00 EUR bez PVN, uz nekustamo 
īpašumu “Plūmes” Dunavas pagastā  (kad.
Nr. 5654 004 0119, nomas platība 0,7 ha) un 
noteikt lauk. zemes nomas maksu gadā 
35,00 EUR bez PVN, uz nekustamo īpašu-
mu “Strāvas” Dunavas pagastā (kad.Nr. 
5654 004 0123, nomas platība 0,8 ha) un 
noteikt lauk. zemes nomas maksu gadā 
40,00 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.407: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Kalna pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības SIA 
“Adonīds” ar termiņu līdz 2039. gada 31. 
decembrim uz nekustamo īpašumu “Akā-
cijas” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 001 
0075, nomas platība 6,4 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 416,00 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.408: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Kalna pagastā 

Pagarināt zemes nomas tiesības D.C. ar 
termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Rimeri” Kalna pagas-
tā (kad.Nr. 5666 005 0059, kopplatība 22,7 
ha, nomas platība 2,6 ha) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 143,00 EUR 
bez PVN, uz nekustamo īpašumu “Ganī-
ba” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 004 0054, 
kopplatība 18,0 ha, nomas platība 3,7 ha) 
un noteikt lauk. zemes nomas maksu gadā 
259,00 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.409: Par zemes nomas lī-
guma pagarināšanu Kalna pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības D.G. 
ar termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim 
uz nekustamo īpašumu “Sarkanais šķūnis” 
Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 004 0113, kop-

platība 8,10  ha, nomas platība 1,2  ha) un 
noteikt lauk. zemes nomas maksu gadā 
66,00 EUR bez PVN, uz nekustamo īpašu-
mu “Ganība” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 
004 0054,  kopplatība 18,0 ha, nomas pla-
tība 1,4 ha) un noteikt lauk. zemes nomas 
maksu gadā 98,00 EUR bez PVN. Iznomāt 
zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2039. 
gada 31. decembrim uz nekustamo īpašu-
mu “Ganība” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 
004 0054, nomas platība 1,3 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 91,00 EUR 
bez PVN.

LĒMUMS Nr.410: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Kalna pagastā 

Pagarināt zemes nomas tiesības V.K. ar 
termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kal-
na pagastā (kad.Nr. 5666 003 0075, zemes 
vienība 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 
ha, nomas platība 1,98 ha) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 118,80 EUR bez 
PVN, uz nekustamo īpašumu “Grīni” Kalna 
pagastā (kad.Nr. 5666 003 0069,  kopplatī-
ba 7,5 ha, nomas platība 7,3 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 511,00 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.411: Par zemes nomas līgu-
ma pagasināšanu Kalna pagastā 

Noslēgt zemes nomas tiesības G.L. ar 
termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Rimeri” Kalna pagas-
tā (kad.Nr. 5666 005 0059, kopplatība 22,7 
ha, nomas platība 2,1 ha.) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 115,50 EUR bez 
PVN.

LĒMUMS Nr.412: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Kalna pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības Kalna 
pagasta z/s “Madaras” ar termiņu līdz 2039. 
gada 31. decembrim uz nekustamo īpašu-
mu “Plāņi” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 006 
0117, nomas platība 7,6 ha) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 494,00 EUR bez 
PVN.

LĒMUMS Nr.413: Par zemes nomas līgu-
ma noslēgšanu Kalna pagastā 

Iznomāt zemes nomas tiesības Kalna 
pagasta Mistera-Mistra z/s “Straumītes” ar 
termiņu līdz 2039. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Vecās Desāres” Kal-
na pagastā (kad.Nr. 5666 003 0075, zemes 
vienība 5666 003 0115 ar kopplatību 57,71 
ha, nomas platības 1,16 ha un 0,52 ha) un 
noteikt lauk. zemes nomas maksu gadā 
100,80 EUR (69,60 EUR un 31,20 EUR) bez 
PVN.

LĒMUMS Nr.414: Par zemes nomas līgu-
ma noslēgšanu Kalna pagastā 

Iznomāt zemes nomas tiesības Kalna 
pagasta z/s “Zemāni” ar termiņu līdz 2039. 
gada 31. decembrim uz nekustamo īpašu-
mu “Bērzlejas” Kalna pagastā (kad.Nr. 5666 
006 0156,  kopplatība 6,8 ha, nomas platī-

ba 1,7 ha) un noteikt lauk. zemes nomas 
maksu gadā 102,00 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.415: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Leimaņu pagastā 

Pagarināt zemes nomas tiesības L.G. 
ar termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim 
uz nekustamo īpašumu “Centrs” Leimaņu 
pagastā (kad.Nr. 5674 005 0113, zemes 
vienība 5674 005 0106 ar kopplatību 7,4 
ha, nomas platība 3,0 ha) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 180,00 EUR bez 
PVN, uz nekustamo īpašumu “Tīraines” 
Leimaņu pagastā (kad.Nr. 5674 005 0157, 
zemes vienība 5674 005 0112 ar kopplatību 
5,9 ha,  nomas platība 2,2 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 143,00 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.416: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Leimaņu pagastā 

Pagarināt zemes nomas tiesības I.M. 
ar termiņu līdz 2029. gada 31. decembrim 
uz nekustamo īpašumu “Centrs” Leimaņu 
pagastā (kad.Nr. 5674 005 0113, kopplatība 
34,8 ha, nomas platība 8,1 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 526,50 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.417: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Rubenes pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības I.G. ar 
termiņu līdz 2034. gada 31. decembrim uz 
nekustamo īpašumu “Šumitāres” Rubenes 
pagastā (kad.Nr. 5682 002 0004, zemes 
vienība 5682 002 0064 ar kopplatību 2,75 
ha, nomas platība 2,75 ha) un noteikt lauk. 
zemes nomas maksu gadā 166,38 EUR bez 
PVN

LĒMUMS Nr.418: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Zasas pagastā 

Iznomāt zemes nomas tiesības Zasas 
pagasta z/s “Grāviņi-1” ar termiņu līdz 
2029. gada 31. decembrim uz nekustamo 
īpašumu “Ganības” Zasas pagastā (kad. 
Nr.5698 001 0114, kopplatība 21,2 ha, no-
mas platība 2,48 ha) un noteikt lauk. zemes 
nomas maksu gadā 178,56 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.419: Par zemes nomas līgu-
ma pagarināšanu Zasas pagastā 

Pagarināt zemes nomas tiesības Zasas 
pagasta z/s “Stabiņi” ar termiņu līdz 2043. 
gada 31. decembrim uz nekustamo īpašu-
mu Zasas pagastā (kad.Nr. 5698 007 0059): 
zemes vienība 5698 007 0059 ar kopplatī-
bu 6,64 ha, nomas platību 6,64 ha un ze-
mes vienība 5698 007 0135 ar kopplatību 
4,71 ha, nomas platību 4,71 ha. Noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 478,08 
EUR bez PVN un 310,86 EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.420: Par nekustamā īpa-
šuma “D/s Veselība Nr.21” Ābeļu pagastā 
pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo 
soli Jēkabpils novada pašvaldībai piede-
rošajam nekustamam īpašumam “D/s Ve-
selība Nr.21” Ābeļu pagastā (kad.Nr. 5648 
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005 0260), kas sastāv no 1 zemes vienības 
0,0597 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 
5648 005 0068. Noteikt īpašuma sākum-
cenu 2150,00 EUR un apstiprināt izsoles 
noteikumus.

LĒMUMS Nr.421: Par nekustamā īpašu-
ma “Čausītis” Dunavas pagastā pārdošanu 
izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša-
jam nekustamam īpašumam “Čausītis” 
Dunavas pagastā (kad.Nr. 5654 001 0449, 
zemes vienība 1,27 ha platībā). Noteikt īpa-
šuma sākumcenu 2050,00 EUR un apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.422: Par nekustamā īpašu-
ma “Kadiķi” Dunavas pagastā pārdošanu 
izsolē

Mainīt nekustamā īpašuma “Kadiķi” 
Dunavas pagastā (kad.Nr. 5654 001 0309) 
lietošanas mērķi uz 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība. Rīkot mutisku izsoli ar augšupejo-
šo soli nekustamam īpašumam 1,38 ha pla-
tībā. Noteikt īpašuma sākumcenu 2500,00 
EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.423: Par medību tiesību 
nomu Zasas un Rubenes pagastā

Iznomāt Rubenes pagasta z/s “Pūpoli” 
medību tiesības uz 5 gadiem (no līguma 
noslēgšanas dienas) zemes vienībām Za-
sas pagastā (5,00 ha platībā) un Rubenes 
pagastā (91,5966 ha platībā). Noteikt no-
mas maksu par kopējo iznomāto platību 
(96,5966 ha) 48,30 EUR gadā bez PVN.

LĒMUMS Nr.424: Par grozījumiem telpu 
nomas līgumā

Veikt grozījumus 1999. gada 2. decem-
brī noslēgtajā Telpu nomas līgumā, kas no-
slēgts ar Jēkabpils rajona Rubenes pagasta 
z/s “Stapāni” par ēkas (platība – 350 m2, 
kad.Nr. 5682 004 0287 001, kura atrodas 
uz zemes vienības 5682 004 0287, nekus-
tamajā īpašumā “Vecstrautiņi”) nomu un 
iznomāt z/s “Sstapāni” ēku līdz 2029. gada 
2. decembrim. Noteikt iznomātās ēkas 
kopējo nomas maksu 13,26 EUR mēnesī, 
bez PVN. 

LĒMUMS Nr.425: Par grozījumiem ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumā

Veikt grozījumus 2015. gada 5. janvāra 
Telpu nomas līgumā, kas noslēgts starp 
Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “Bia-
meat”, par telpas (kopējā platība 50,6 m2), 
Sila ielā 4-7, Zasā nomu. Pagarināt līgumu 
līdz 2020.gada 31.decembrim un noteikt 
iznomāto telpu nomas maksu 28,46 EUR 
(bez PVN) mēnesī. 

LĒMUMS Nr.426: Par zemes domāja-
mās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas

Nodot D.S. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu mājai Lauku iela 1 piesais-
tītā zemesgabala (kad.nr. 5698 001 0288) 
dzīvoklim Nr.2 (telpu grupas kadastra 
apzīmējums 5698 001 0288 001 002) pie-
krītošās 728/11904 domājamās daļas no 
ēkai piesaistītā zemes gabala un noslēgt 

vienošanos.
LĒMUMS Nr.427: Par īres tiesību piešķir-

šanu speciālistam
Piešķirt īres tiesības A.S. uz dzīvokli Sila 

ielā 1-10, Zasā (kopējā platība 59,1 m2), kā 
palīdzību speciālistam nodrošināšanai ar 
dzīvojamo telpu noslēdzot īres līgumu uz 
trim gadiem. 

LĒMUMS Nr.428: Par grozījumiem 2019. 
gada 31. oktobra Jēkabpils novada domes 
lēmumā Nr.329

Veikt grozījumus 2019. gada 31. oktob-
rī apstiprinātajā sarakstā un apstiprināt 
jaunā redakcijā lēmuma Nr.329 pielikumu 
“Pašvaldības amati, kuros atļauts izman-
tot personīgo transportlīdzekli amata 
pienākumu izpildei un degvielas patēriņa 
normas”.

LĒMUMS Nr.429: Par līdzekļu piešķirša-
nu naudas balvām novada sportistiem

Piešķirt naudas balvu 4 Jēkabpils no-
vada sportistiem (katram pa EUR 150) no 
budžetā plānotajiem līdzekļiem sporta 
biedrībām un pasākumu atbalstam: Bal-
tijas čempionāts autokrosā Buggy 1600 
klasē (iegūta 13. vieta), Latvijas absolūtais 
čempionāts taku orientēšanās sacensībās 
Taku-O, Paraolimpiskajā grupā (iegūta 1. 
vieta), U23 Eiropas čempionāts, Zviedrijā 
(iegūta 9. vieta) un Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U23 (iegūta 2. vieta), Latvijas 
Studentu čempionāts Universiāde spieša-
nā guļus (120 kg), Rīgā (iegūta 3. vieta) un 
Latvijas čempionāts klasiskajā spēka trīs-
cīņā (120kg), spiešanā guļus, junioru klasē 
(iegūta 1. vieta).

LĒMUMS Nr.430: Par debitoru parādu 
norakstīšanu Zasas pagastā

Atļaut novada pašvaldības centrali-
zētās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no 
bilances debitoru prasības pret Arnoldu 
Spoģi par īri un komunālajiem pakalpo-
jumiem 172,54 EUR. Izslēgt no bilances 
debitoru prasības pret Zigmāru Osīti par īri 
un komunālajiem pakalpojumiem 1002,90 
EUR. Norakstīt parādu par nekustamā īpa-
šuma nodokli Zigmāram Osītim 61,19 EUR, 
no kuriem 42,11 EUR ir pamatparāds un 
19,08 EUR nokavējuma nauda.

LĒMUMS Nr.431: Par debitoru parādu 
norakstīšanu

Atļaut novada pašvaldības centralizē-
tās grāmatvedības uzskaitē izslēgt no bi-
lances debitoru prasības pret SIA “Būtība” 
206,62 EUR, pret SIA “Sanoda” 274,26 EUR, 
pret Pelageju Trušu 49,34 EUR, samazinot 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šau-
bīgiem) debitoru parādiem un uzskaitot 
pārējos izdevumos.

LĒMUMS Nr.432: Par nekustamā īpašu-
ma Leimaņu pagastā atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamais īpašums Lei-
maņu pagastā ar kad.nr. 5674 006 0118, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 5674 006 
0117, kopējā platība 6,67 ha, piekrīt Jēkab-
pils novada pašvaldībai. Nekustamajam 
īpašumam piešķirt nosaukumu “Tīrumiņš”, 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, un nodot atsavināšanai, rīkojot 
izsoli.

LĒMUMS Nr.433: Par grozījumiem 2019. 
gada 28. novembra Jēkabpils novada do-
mes lēmumā Nr.395 “Par pašvaldības insti-
tūciju amatpersonu un darbinieku mēneš-
algas maksimālā apmēra apstiprināšanu 
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu 
grupai”

Ar 2020. gada 1. janvāri noteikt sekojo-
šas amata vienības mēnešalgas maksimā-
lo apmēru Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļā: Darba 
aizsardzības speciālistam (profesijas kods 
3119 04) mēnešalgas maksimālo apmēru 
par pilnu slodzi – 812 EUR.

LĒMUMS Nr.434: Par Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētāja mēnešalgas apstip-
rināšanu

Jēkabpils novada domes priekšsēdētā-
ja mēnešalgas noteikšanai piemērot koefi-
cientu 1,95 un apstiprināt novada domes 
priekšsēdētāja mēnešalgu 1903 EUR no 
2020. gada 1. janvāra. 

LĒMUMS Nr.435: Par Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas 
apstiprināšanu

Apstiprināt atbilstoši darbinieku no-
vērtēšanas rezultātiem noteikto mēnešal-
gu par pilnu slodzi ar 2020. gada 1. janvāri 
izpilddirektoram 1443 EUR.

LĒMUMS Nr.436: Par grozījumiem 
nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums”

Izdarīt nolikumā grozījumus: aizstāt 
nolikuma 8. un 18. punktā vārdus un ci-
parus “6,95 euro” ar vārdiem un cipariem 
“7,32 euro”, aizstāt nolikuma 19.1. apakš-
punktā vārdus un ciparus “139,00 euro” ar 
vārdiem un cipariem “146,00 euro”, papil-
dināt nolikuma 24.punktu ar teikumiem 
šādā redakcijā: “Domes izveidoto komisiju, 
darba grupu locekļi, kuri ir pašvaldības 
darbinieki, par darbu komisijās saņem 
samaksu ne vairāk kā 30% apmērā mēne-
sī no Darbiniekam individuāli noteiktās 
mēnešalgas par pilnas slodzes amatu, ja 
komisijas, darba grupas pienākumi neie-
tilpst Darbinieka patstāvīgā amata pie-
nākumos, ievērojot nolikuma 43.punktu. 
Domes izveidoto komisiju, darba grupu 
locekļi, kuri nav pašvaldības darbinieki, 
par darbu komisijās saņem samaksu noli-
kuma 8.punktā noteiktajā apmērā.”, izteikt 
nolikuma 65.punktu šādā redakcijā: “65. 
Iestādes vadītājs vai augstākstāvošās ies-
tādes vadītājs, izvērtējot nepieciešamību, 
ar rīkojumu var amatpersonu (darbinieks) 
nosūtīt paaugstināt kvalifikāciju mācību 
kursos (t.sk. semināros, lekcijās) Latvijā vai 
ārvalstīs, kompensējot mācību izdevumus 
un saglabājot mēnešalgu. Amatperso-
nas (darbinieki) neatmaksā pašvaldībai 
ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos 
izdevumus, izņemot normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos.”. Grozījumi stājas 

spēkā 2020. gada 1. janvārī. 

2020. gada 7. janvāra 
ārkārtas domes sēde (proto-
kols Nr. 1):

LĒMUMS Nr.1: Par parakstu vākšanas 
vietas noteikšanu Jēkabpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā

Noteikt Jēkabpils novada administra-
tīvajā teritorijā parakstu vākšanas vietu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
Valsts prezidenta apturētajiem likumiem 
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” un “Gro-
zījums likumā “Par pašvaldībām”” – Zasas 
kultūras namā, adresē: Zaļā ielā 6, Zasā, 
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

LĒMUMS Nr.2: Par grozījumiem Dig-
nājas pagasta un Dunavas pagasta feld-
šerpunktu sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādī

Veikt grozījumus Maksas pakalpoju-
mu cenrādī Dignājas pagasta un Dunavas 
pagasta feldšerpunktos, kas apstiprināts 
ar 2019.gada 28.marta Jēkabpils novada 
domes lēmumu Nr.92, un izteikt maksas 
pakalpojumu cenrāža pirmās daļas 1.pun-
ktu šādā redakcijā: “1. Pacienta līdzmaksā-
jums feldšerpunktā: 1.1. personai līdz 65 
gadu vecumam EUR 2,00; 1.2. personai 
no 65 gadu vecuma EUR 1,00.” Lēmuma 1. 
punktā noteiktie pacienta līdzmaksājumi 
feldšerpunktā piemērojami ar 2020.gada 
1.janvāri. 

2020. gada 23. janvāra 
domes sēde (protokols Nr. 2):

LĒMUMS Nr.3: Par zemes nomas tiesī-
bām Kalna pagastā 

Iznomāt A.L. ar termiņu līdz 2049. gada 
31. decembrim (no 2020.gada 1.februāra) 
nekustamo īpašumu “Dzērves” Kalna pa-
gastā (kad.nr. 5666 004 0011, kopplatība 
20,76 ha, nomas platība 4,0 ha) un noteikt 
lauk. zemes nomas maksu gadā 260,00 
EUR bez PVN.

LĒMUMS Nr.4: Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu 

Noteikt zemes vienībām Kalna pagas-
tā ar apzīmējumu kadastrā 5666 003 0121 
un 5666 003 0122 – 0,7 ha platībā un 0,2 
ha platībā lietošanas mērķi – 1101 – Zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalīju-
ma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

LĒMUMS Nr.5: Par telpas nomu Ābeļu 
pagastā

Iznomāt biedrībai “Lauku partnerība 
“Sēlija”” nedzīvojamo telpu Nr.19 – 16,6 
m2 platībā nekustamajā īpašumā Aldau-
nes ielā 13, Brodos un koplietošanas tel-
pas proporcionāli pastāvīgi izmantojamai 
telpu platībai – 2,5 m2 platībā no 2020.
gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.janvā-
rim. Noteikt iznomāto telpu nomas maksu 
1,35 EUR/m² bez PVN mēnesī, kas kopā par 
iznomāto platību (19,1 m²) sastāda 25,79 
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EUR (divdesmit pieci euro, 79 centi) bez PVN mēnesī. No-
teikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un 
citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.6: Par nekustamā īpašuma nomu
Iznomāt biedrībai “Pavadiņa” dzīvokli “Bērzi”-7, Sud-

rabkalnā, Dunavas pagastā ar kopējo platību 60,2 m2, kas 
sastāda 602/5386 daļas no daudzdzīvokļu mājas, Dunavas 
pagasta iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai uz 5 gadiem. Noteikt izno-
māto telpu nomas maksu 10,00 EUR gadā bez PVN. No-
teikt nomnieka pienākumu maksāt par komunālajiem un 
citiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.7: Par īres tiesību piešķiršanu
Piešķirt īres tiesības J.J. uz dzīvokli “Kastaņi”-6, Dunavā 

(dzīvokļa kopējā platība 71,20 m2, kad.nr. 5654 004 0262 
001 006) uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

LĒMUMS Nr.8: Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība 
Nr.51” Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli Jēkabpils no-
vada pašvaldībai piederošajam nekustamam īpašumam 
“D/s Veselība Nr.51” Ābeļu pagastā (kad.nr. 5648 005 0116, 
0,0547 ha platībā). Noteikt īpašuma sākumcenu 2200,00 
EUR un apstiprināt izsoles noteikumus. 

LĒMUMS Nr.9: Par nekustamā īpašuma “Baibaki” Ābeļu 
pagastā pārdošanu izsolē

Mainīt zemes vienībai Ābeļu pagastā (kad.nr 5648 003 
0350, 0,2889 ha platībā) lietošanas mērķi no 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Rīkot nekustamam īpašumam mutisku izsoli ar 
augšupejošo soli. Noteikt īpašuma sākumcenu 3020,00 
EUR un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.10 un Nr.11: Par atļaujas izsniegšanu zvejai 
Vārzgūnes ezerā

Atļaut P.M. un V.M. zvejot ar vienu murdu, kura sētas 
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, 
Vārzgūnes ezerā rūpnieciskai zvejai pašpatēriņa vajadzī-
bām, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas tiesību no-
mas maksu katram 9,96 EUR.

LĒMUMS Nr.12: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Daugavā 
ar murdu

Atļaut G.C. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums 
vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem Daugavā, 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, pašpatēriņa 
zvejai, viena gada periodā. Noteikt gada zvejas tiesību 
nomu 14,23 EUR.

LĒMUMS Nr.13: Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļaujas izsniegšanu Smilts – grants un smilts at-
radnē “Laukāres”, iecirknis “Laukāres 1”, Leimaņu pagastā

Izsniegt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” atļauju veikt 
derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvi, smilts – 
grants un smilts atradnē “Laukāres”, iecirknis “Laukāres 1”, 
Leimaņu pagastā (kad.nr. 5674 003 0017), zemes vienības 
daļā 5674 003 0017 8003 – 4,87 ha platībā un zemes vienī-
bas daļā 5674 003 0017 8004 – 4,44 ha platībā, uz termiņu 
līdz 2027.gada 1.oktobrim. Atļauju izsniegt pēc valsts no-
devas ieskaitīšanas 142,29 EUR Jēkabpils novada pašvaldī-
bas kontā.

LĒMUMS Nr.14: Par Jēkabpils novada pašvaldības au-
toceļu attīstības programmas 2020.-2022.gadam apstip-
rināšanu

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīs-
tības programmu 2020.-2022.gadam.

LĒMUMS Nr.15: Par “Jēkabpils novada Attīstības prog-
rammas 2019.-2025.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 
apstiprināšanu

Apstiprināt “Jēkabpils novada Attīstības programma 

2019.-2025.gadam” aktualizēto Investīciju plānu.
LĒMUMS Nr.16: Par Jēkabpils novada pašvaldības kapi-

tālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un Jēkabpils 
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
pārvaldības kārtības apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirek-
tori Guntu Dimitrijevu par Jēkabpils novada pašvaldības 
kapitāldaļu turētāja pārstāvi SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, 
SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Zasas aptieka”, SIA 
“Rubenes aptieka” un SIA “Rubenītis” un apstiprināt notei-
kumus “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību 
un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.

LĒMUMS Nr.17: Par Jēkabpils novada pašvaldības infor-
mācijas sistēmu drošības dokumentu apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Informācijas 
sistēmas drošības politiku, drošības noteikumus, lietoša-
nas noteikumus, drošības riska pārvaldības plānu un dar-
bības atjaunošanas plānu.

LĒMUMS Nr.18: Par finansiālo atbalstu biedrības “Sten-
dera biedrība” aicinājumam

Piešķirt finansējumu 200 EUR apmērā biedrībai “Sten-
dera biedrība” Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, 
profesora Jāņa Stradiņa piemiņas vides objekta “Sēlijas 
sirds” izveidei.

LĒMUMS Nr.19, Nr. 20., Nr.21., Nr.22: Par mērķdotācijas 
sadalīšanu Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestā-
dēm no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldī-
bas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.
gada 31.augustam 489382 EUR un sadalīt to sekojoši: Ābe-
ļu pamatskola - 197 632 EUR, Dignājas pamatskola - 45 912 
EUR, Rubeņu pamatskola - 68 368 EUR, Zasas vidusskola 
- 177 470 EUR.

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu ap-
mācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.
gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam 40904 EUR un 
sadalīt to sekojoši: Ābeļu pamatskola - 6 416 EUR, Dignājas 
pamatskola - 10 424 EUR, Rubeņu pamatskola - 8 024 EUR, 
Zasas vidusskola - 16 040 EUR.

Atbalstīt sekojošu kopējo stundu skaitu interešu iz-
glītības programmās: Ābeļu pamatskolā 20 stundas un 
interešu izglītības sporta metodiķis ar 0,1 slodzi, Dignājas 
pamatskolā 15,7 stundas, Rubeņu pamatskolā 19 stundas, 
Zasas vidusskolā 29 stundas. Apstiprināt mērķdotāciju 
Jēkabpils novada izglītības iestādēm interešu izglītības 
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.
gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam 21576 EUR un 
sadalīt to sekojoši: Ābeļu pamatskola - 5 712 EUR, Dignājas 
pamatskola - 3 896 EUR, Rubeņu pamatskola - 4 720 EUR, 
Zasas vidusskola - 7 248 EUR.

Apstiprināt piešķirto mērķdotāciju pašvaldību dibi-
nāto māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2020. gadā 7146 EUR un sadalīt to sekojoši: Jēkabpils no-
vada jauktais koris “Putni”, Leimaņu vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Deldze”, Rubenes vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Rasa”, Rubenes jauniešu deju kolektīvs “Laude”, Ābeļu 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kaupre”, Zasas vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Solis”, Zasas jauniešu deju kolektīvs 
“Landi” (katram pa 794 EUR) un Rubenes folkloras kopa 
“Kāre”, Dignājas folkloras kopa “Dignōjīši”, Rubenes ama-
tierteātris “Kumode”, Jēkabpils novada Ābeļu amatierteāt-
ris (katram pa 397 EUR).

LĒMUMS Nr.23: Par Jēkabpils novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprinā-
šanu

Apstiprināt vispārējās izglītības iestāžu direktoru mē-
neša amatalgu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 
31.augustam sekojoši:

Nosaukums
Amatalgas 
likme EUR 

(mērķdotācija)

Pašvaldības 
finansējums 

EUR

Kopā 
EUR

Ābeļu pamats-
kolas direktors

1109,00 0,00 1109,00

Dignājas pamats-
kolas direktors

507,00 393,00 900,00

Rubeņu pamats-
kolas direktors

754,00 249,00 1003,00

Zasas vidusskolas 
direktors

1109,00 00,00 1109

 
LĒMUMS Nr.24: Par Zasas vidusskolas direktora vietnie-

ka atlīdzību
Apstiprināt Zasas vidusskolas direktora vietnieka dar-

ba algas likmi un amata vienību skaitu apmaksai no paš-
valdības budžeta no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 
31.augustam sekojoši: direktora vietnieks Zasas vidusskolā 
- amata likmju skaits 0,05, algas likme par pilnu slodzi – 887 
EUR.

LĒMUMS Nr.25: Par finansējumu vispārējās pamatizglī-
tības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām Dignājas pamatskolā un 
Rubeņu pamatskolā

Apstiprināt vispārējās pamatizglītības skolotāju mā-
cību priekšmetu un izglītības programmās paredzēto 
nodarbību apmaksu no pašvaldības budžeta sekojošās 
Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2020.
gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam un amata 
vienību skaitu sekojoši: Dignājas pamatskolā izglītības 
iestādes bibliotekārs (amata likmju skaits - 0,1), individu-
ālās nodarbības (stundu skaits likmēs - 0,434), pagarinātās 
dienas grupas skolotājs (amata likmju skaits - 0,3), Rube-
ņu pamatskolā: audzināšana (stundu skaits likmēs - 0,3), 
pagarinātās dienas grupas skolotājs (amata likmju skaits 
– 0,37). Visām minētajām pozīcijām algas likme par pilnu 
slodzi – 750 EUR. 

LĒMUMS Nr.26:  Par amata vienību skaitu un amata 
likmi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz 
piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestāžu līdz piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbi-
nāto pirmsskolas izglītības skolotāju mēneša darba algas 
likmi un amata vienību skaitu no 2020.gada 1.janvāra līdz 
2020.gada 31.augustam sekojoši:

Izglītības iestāde Stundu skaits 
likmēs

Algas likme 
EUR par 

pilnu slodzi

Ābeļu pamatskola 2

750,00
Dignājas pamatskola 1,8

Rubeņu pamatskola 1,5

Zasas vidusskola 3

LĒMUMS Nr.27: Par finansējumu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
pedagogu amatiem pielīdzināmajiem amatiem izglītības 
iestādēs

Apstiprināt finansējumu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogu 
amatiem pielīdzināmajiem amatiem sekojošās Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta seko-
jošās no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam 
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sekojoši:

Izglītības 
iestāde

Amats
Amata 
likmju 
skaits

Algas likme
EUR par pilnu 

slodzi

Ābeļu 
pamatskola

Sociālais 
pedagogs

0,8

750,00
Zasas 

vidusskola
Sociālais 

pedagogs
0,8

Zasas 
vidusskola

Internāta 
skolotājs

2

LĒMUMS Nr.28: Par Jēkabpils novada pašvaldības pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 
audzēkni apstiprināšanu no 2020.gada 1.janvāra

Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmak-
sas uz vienu audzēkni, kas aprēķinātas pēc 2019.gada nau-
das plūsmas un izglītojamo skaita uz 2020.gada 1.janvāri, 
pamatojoties uz aprēķinu: 

Nosaukums Izmaksas uz 1 
audzēkni EUR

Ābeļu pamatskola 78,54

Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupa 160,85

Dignājas pamatskola 182,37

Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupa 114,88

Rubeņu pamatskola 96,17

Rubeņu pamatskolas struktūrvienība 
“Zelta sietiņš” 133,46

Zasas vidusskola 103,81

Zasas vidusskolas pirmsskolas grupa 111,38

LĒMUMS Nr.29: Par grozījumiem 2019.gada 28.novem-
bra Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.395 “Par pašval-

dības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 
maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam no-
teiktajai mēnešalgu grupai”

Ar 2020.gada 1.janvāri noteikt sekojošas amata vienī-
bas mēnešalgas maksimālo apmēru Dignājas un Duna-
vas feldšerpunktos: Ārsta palīgs/feldšeris (profesijas kods 
2240 01, slodze – 1, mēnešalgas maksimālais apmērs par 
pilnu slodzi – 892 EUR). 

LĒMUMS Nr.30: Par Jēkabpils novada domes 2020.
gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par Jēkab-
pils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprinā-
šanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.1/2020 “Par Jēkabpils novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam”.

LĒMUMS Nr.31: Par Jēkabpils novada domes 2020.gada 
23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2020 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes 2019.gada 23.jan-
vāra saistošos noteikumus Nr.2/2020 “Par augstas detali-
zācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils 
novadā”.

Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 28.novembra 
saistošo noteikumu Nr.13/2019 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes saisto-
šajos noteikumus Nr.13/2019 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas 
kārtība Jēkabpils novadā”.

LĒMUMS Nr.33: Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 
28.novembra saistošo noteikumu Nr.15/2019 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes 2019.
gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr.15/2019 “Gro-
zījumi Jēkabpils novada domes 25.07.2019. saistošajos 
noteikumos Nr.7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils 
novada pašvaldībā””.

LĒMUMS Nr.34: Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 
28.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2019 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes 2019.
gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.16/2019 “Gro-
zījumi Jēkabpils novada domes 27.03.2014. saistošajos no-
teikumos Nr.7/2014 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu 
norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā””.

LĒMUMS Nr.35: Par Jēkabpils novada domes 2019.gada 
28.novembra saistošo noteikumu Nr.18/2019 precizēšanu

Izdarīt precizējumus Jēkabpils novada domes 2019.
gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18/2019 “Gro-
zījumi Jēkabpils novada domes 26.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr.7/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkabpils 
novadā””.

LĒMUMS Nr.36: Par Zasas vidusskolas nolikuma apstip-
rināšanu

Apstiprināt Zasas vidusskolas nolikumu.
LĒMUMS Nr.37: Par grozījumiem Jēkabpils novada do-

mes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr.291
Veikt grozījumus Jēkabpils novada domes 2019.gada 

26.septembra lēmuma Nr.291 1.punkta pielikumā un ap-
stiprināt grafisko daļu jaunā redakcijā.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldī-
bu”, sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

Izrakstu no domes sēžu 
protokoliem veica K.Sēlis

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas statistiskie rādītāji 2019. gadā
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

2019. gadā sastādīti 32 dzimšanas, 7 laulības un 
73 miršanas reģistri.

2019. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 32 jaundzimušie (20 meitenes 
un 12 zēni). No visiem reģistrētajiem jaundzi-
mušajiem 15 vecāki ir bijuši laulībā, savukārt 17 
gadījumos paternitāte noteikta, pamatojoties 
uz paternitātes iesnieguma pamata. Divdesmit 
jaundzimušie deklarējuši dzīves vietu Jēkabpils 
novadā, pārējie ir citu novadu bērni – Krustpils, 
Līvānu, Rēzeknes novada un Jēkabpils pilsētas. 
Reģistrēti divi dvīņu pāri – divas meitenes un 
divi zēni. Ja valsts mērogā joprojām populā-
rākie vārdi ir Roberts un Sofija, tad Jēkabpils 
novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā 
neviens jaundzimušais nav reģistrēts ar šādiem 
vārdiem. Vecāki meitenēm devuši sekojošus 
vārdus: Amēlija, Anna, Alise, Bille, Darina, Do-
minika, Elza, Emīlija, Eva, Evelīna, Grieta, Karlī-
na(2), Katrīna, Lote, Madara, Marta(2), Matilde, 
Rēzija. Vienai meitenītei un vienam zēnam 
vecāki devuši dubultos vārdus. Vecāki saviem 
jaundzimušajiem zēniem izvēlējušies sekojo-
šus vārdus: Adrians, Emīls(2), Gustavs, Kristaps, 
Lauris, Lūkass, Markuss, Miķelis, Nils, Rainers, 
Toms(2). Pirmie bērniņi ir dzimuši 10 ģimenēs, 
13 ģimenēs sagaidīti otrie, 6 ģimenēs – trešie 
bērni, 2 ģimenēs – piektie un vienā ģimenē sa-
gaidīts septītais bērniņš. Vidējais dzemdētāju 
māmiņu vecums – 30 gadi, jaunākajai māmiņai 
bija 24,vecākajām – 40 gadi.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrētas 7 laulības. Visas laulī-
bas noslēgtas Latvijas pilsoņu starpā, nav reģis-
trēta neviena laulība ar citu valstu pilsoņiem. 
Septiņas personas laulībā stājušās pirmo reizi, 
5 personas otro reizi un 2 personas trešo reizi 
mijušas gredzenus. Vidējais laulībā stājušos 
personu vecums – 38 gadi. Jaunākajai līgavai 
uz laulību reģistrācijas laiku bija 19 gadi, savu-
kārt līgavainim – 21 gads. Vecākā līgava laulībā 
stājās 51 gadu vecumā, līgavainis – 55 gados.

2019. gadā Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādīti 73 miršanas reģistri. No tiem 
miršanas reģistri sastādīti 36 sievietēm un 37 
vīriešiem. Viens miršanas reģistrs sastādīts 
jaundzimušajam. 32 miršanas reģistri sastādīti 
Jēkabpils novada iedzīvotājiem, 6 – Aknīstes 
novada iedzīvotājiem, 1 – Jaunjelgavas novada 
iedzīvotājam, 8 – Jēkabpils pilsētas iedzīvotā-
jiem un 25 – Krustpils novada iedzīvotājiem. 
Vecākajai mirušajai sievietei bija 103 gadi, jau-
nākajai – 67 gadi, savukārt vecākais mirušais 
vīrietis bija 95 gadus vecs, bet jaunākais – tikai 
dažu stundu vecs. Vislielākais nāves cēloņu ie-
mesls, tāpat kā visā valstī kopumā, ir sirds un 
asinsvadu slimības (insults, infarkts, sirds maz-
spēja, koronāra sirds slimība, kardioskleroze, 
asinsvadu tromboze), nākamie visizplatītākie 
nāves cēloņi ir ļaundabīgie audzēji (ādas, bal-
senes, kuņģa, nieru, prostatas, urīnpūšļa, piena 
dziedzeru, zarnu kaula, olnīcu). Pārējās diagno-
zes, kuru rezultātā iestājusies nāve ir urīnceļu 

infekcija, diabētiskā nefropātija, mehāniskā 
asfiksija, nekrotisks pankreatīts, sepse, dzem-
dību trauma. Vienā gadījumā kā nāves cēlonis 
norādīts vecums.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieejamās informā-
cijas uz 2020. gada 2. janvāri Jēkabpils novadā 
dzīvesvietu reģistrējuši 4478 iedzīvotāji. Iedzī-
votāju sadalījuma pa pagastiem ir sekojošs: 
Ābeļu pagastā – 890, Dignājas pagastā – 445, 
Dunavas pagastā – 544, Kalna pagastā – 517, 
Leimaņu pagastā – 409, Rubenes pagastā – 
890, Zasas pagastā – 783 iedzīvotāji. 

2019. gadā piedzimuši un deklarēti Jēkab-
pils novadā 39 bērni, no tiem 18 meitenes un 
21 zēns. Ja salīdzina ar iepriekšējo (2018.) gadu, 
tad meiteņu skaits ir nemainīgs – 18, bet zēni 
piedzimuši divas reizes vairāk. Uz 2020. gada 2. 
janvāri Jēkabpils novadā iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums joprojām bija negatīvs (-144) un ie-
dzīvotāju skaits turpina samazināties, tomēr tas 
nav straujāks kā iepriekšējos gados. 

2019. gadā 1. jūnijā Jēkabpils novadā svinē-
ja bērnības svētkus, kurus izbaudīt tika aicināti 
mazie Jēkabpils novada iedzīvotāji. Savukārt 
gada nogalē, kad rudens darbi apdarīt un 
tumšie vakari sagaidīti, sumināja Jēkabpils no-
vada stiprās ģimenes. Apliecības par kopā no-
dzīvotajiem 45 gadiem saņēma 2 pāri, par 40 
gadiem – 3 pāri, par 35 gadiem – 3 pāri, par 30 
gadiem 2 – pāri, par 25 gadiem – 3 pāri. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja M.Šicāne
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Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
par dzīvnieku un kūtsmēslu novietnēm

Cienījamie lauksaimniecības dzīvnieku 
īpašnieki, pamatojoties uz Ministru kabi-
neta 2019. gada 26. marta noteikumiem 
Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras 
dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu re-
ģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība”, Jums jāsniedz Lauk-
saimniecības datu centram (LDC) informācija 
par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un 
kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē pēc 
stāvokļa uz 2020. gada 1. janvāri!

Informācijas iesniegšana ir obligāta par 
šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:

• Liellopi – no pirmā dzīvnieka;
• Aitas + kazas – kopskaitā no 5 dzīvnie-

kiem;
• Zirgi – no 5 dzīvniekiem;
• Mājputni – no 10 putniem;
• Cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas 

no 3. 
Paldies visiem, kas aizpildīja un iesniedza 

anketu “Novietņu infrastruktūra un kūtsmēs-
lu krātuves”!

Ņemot vērā sistēmas noslogotību un ie-
sniegto anketu apjomu, informējam, ka: 

1. Anketu iesniegšanas termiņš pagarināts 
līdz šī gada 1. martam.

2. Anketas, kas tika izveidotas un iesnieg-
tas bez informācijas, tiks anulētas, un Noviet-
nes žurnālā būs atkārtots paziņojums par an-
ketas aizpildīšanu un iesniegšanu no jauna. 

Papildus informējam, ka anketas apkopo-
tā veidā tiks iesniegtas Centrālajai statistikas 
pārvaldei informācijas sagatavošanai saska-
ņā ar regulas Nr. 2018/1091 par lauku saim-
niecību integrētu statistiku prasībām;  an-
ketās reģistrētā informācija nebūs publiski 
pieejama.

Pirms anketas aizpildīšanas lūdzam iepazī-
ties ar tās aizpildes metodiku.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 
67095069, 67095057, 67027240 vai konsultē-
jieties tuvākajā LDC reģionā.

datumi, kuri jāatceras
1.–20. febr. un 1.–20. mar.–PVN mēneša 

(ceturkšņa) deklarācija un maksāšanas ter-
miņš;

1.–15. febr.–termiņš, līdz kuram nodokļu 
maksātājam no pašvaldības jāsaņem paziņo-
jums par 2020. gadam aprēķināto nekustamā 
īpašuma nodokli/nodokli par 2019. gadā ne-
apstrādāto LIZ;

1.–15. febr. un 1.–16. mar.–deklarācija par 
mēneša laikā skaidrā naudā veiktajiem darī-
jumiem;

1.–20. febr. un 1.–20. mar.–uzņēmuma ie-
nākuma nodokļa deklarācija;
pārtikas ražotājiem jānorāda pārtikas 
produkta galvenās sastāvdaļas 
izcelsmes vieta

Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu 
informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, 
pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa ir 
jāpiemēro jaunā regula par pārtikas produk-
ta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādīšanu.

  Situācijās, kad pārtikas produkta izcel-
smes valsts vai izcelsmes vieta (izcelsme) ir 
norādīta, bet izcelsme nav tā pati, kas ir pro-
dukta galvenajai sastāvdaļai, ir jānorāda arī 
attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsme vai 
vismaz jānorāda, ka tā atšķiras no pārtikas 
produkta izcelsmes.

Plašāks skaidrojums www.zm.gov.lv/parti-
ka/jaunumi/
llkC Jēkabpils konsultāciju birojs 
organizē mācības

1) Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas 
klases augu aizsardzības līdzekļu profesionā-
lo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks: 25.02.2020., sākums plkst. 
10:00. Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts 
Salas novads. Iepriekšēja pieteikšanās un do-
kumentu iesniegšana (foto 3x4, vecā apliecī-
ba, iesniegums, rēķina apmaksa). 

2) Pamatapmācība 2. reģistrācijas klases 
augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lie-

totāju apliecību iegūšanai
Mācības notiks: 27.02.2020.; 05.03.2020.; 

09.03.2020.; 11.03.2020. plkst.10:00. Jēkabpils 
konsultāciju birojs, Bebru iela 108, Jēkabpils.

3) Eiropas Savienības nozīmes zālāju bio-
topu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 
(tiem, kuri piesakās BDUZ atbalstam). Mācī-
bas ir bezmaksas.

Mācības notiks: 28.04.2020. un 05.05.2020. 
plkst.10:00. Jēkabpils konsultāciju birojs, 
Bebru iela 108, Jēkabpils. 

4) Informatīvs seminārs par bioloģiskās 
saimniekošanas aktualitātēm

Bezmaksas seminārs notiks: 17.03.2020. 
plkst.10:00. Jēkabpils konsultāciju birojs, 
Bebru iela 108, Jēkabpils. Bezmaksas.

Informācija un dokumentu iesniegšana 
šīm un iepriekšminētajām mācībām: Anita 
Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@
llkc.lv

5) Četru dienu maksas mācības “Lauk-
saimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēša-
na, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju 
transplantācija (piena liellopi)” 

Mācības notiks: 26.02.2020., 28.02.2020., 
04.03.2020., 06.03.2020. Papildu iespēja kār-
tot piena pārraudzības sertifikātu B metodei, 
kā arī stundas kvalifikācijas celšanai piena 
pārraugiem, sēklotājiem. 

6) Pieredzes apmaiņas brauciens - saim-
niecību apmeklējums piena lopkopībā 20. 
februārī

Informācija par braucienu un ie-
priekšminētajām mācībām: Irēna Butkus, 
tel.25649618, e-pasts: irena.butkus@llkc.lv

7) Mācības par bioloģiskās lauksaimnie-
cības produkcijas ražošanu (tiem, kuri vēlas 

iegūt bioloģiskās lauksaimniecības izglītību). 
Mācību sākums 27. februārī. Pieteikties var 

Jēkabpils KB vai pie novadu konsultantiem.

Ieva Auziņa,
Jēkabpils novada lauku 

attīstības konsultante

arī šogad novadā būs 
biznesa ideju konkurss

Jēkabpils novada pašval-
dība arī šogad rīkos biznesa 
ideju konkursu    “Atbalsts uzņē-
mējdarbībai Jēkabpils novadā 
2020”. Konkurss tiek veidots 
Jēkabpils novada iedzīvotājiem 
ar mērķi veicināt uzņēmējdarbī-
bas attīstību novada teritorijā. 
Ikviens esošais vai topošais uz-
ņēmējs, biznesa ieceres autors 
varēs pieteikt savu ideju kon-
kursam, rūpīgi aprakstot bizne-
sa plāna ieviešanu, ražošanas 
procesu, uzņēmējdarbības mār-
ketinga aktivitātes un ieskicējot 

uzņēmējdarbības noieta tirgu, 
iespēju robežās prezentējot 
savu preci un ļaujot nojaust tās 
kvalitāti, unikalitāti vai novato-
rismu. Kopējā konkursam atvē-
lētā summa šogad - 8000 EUR. 
Interesentiem lūdzam sekot 
informācijai  novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv   sadaļā 
“Lauksaimniekiem un uzņēmē-
jiem”.

Gunda Cērmūkša,
novada teritoriālās 

plānošanas speciālists

Jau kopš senām dienām lat-
viešiem februāris ir zināms kā 
sveču mēnesis. Februāris iezī-
mē ziemas vidu. Latvieši, mek-
lēdami gaismu un siltumu, lēja 
un dedza sveces. Lejot sveces, 
latvieši piekodina, ka jābūt labā 
un jautrā noskaņojumā. Citādi 
sveces degs ar tumšu liesmu 
un sprakšķēs. Šogad arī Sēlijas 
prasmju muzejs atzīmē sveču 
mēnesi. Visu februāri muzejā 
būs apskatāmas divas izstādes: 
Jēkabpils mākslas skolas Zasas 
filiāles audzēkņu izstāde “Dār-

gumi: Ko stāsta tautas tērps”; 
sērkociņu kolekcija. Visu febru-
āri ar iepriekšēju pieteikšanos 
ir iespēja piedalīties sveču mē-
nesim veltītā nodarbībā skolē-
niem vecumā no 5- 15 gadiem. 
Nodarbībā aplūkosim faktus un 
ticējumus par sveču dienu un 
darbosimies praktiski! Vairāk 
informācijas: muzejs@jekabpil-
snovads.lv vai zvanot 25465787 .

Eva Strika,
Jēkabpils novada Sēlijas 

prasmju muzeja vadītājas v.i. 

Sveču mēnesis Sēlijas prasmju muzejā!
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Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiā-
les audzēkņi Sindija Minalto un Mārcis 
Gabranovs piedalījās Latvijas Nacionālā 
kultūras centra organizētajā konkursā “Ko 
stāsta tautas tērps”, un ir iekļuvuši to de-
viņu bērnu vidū, kuru darbi tika izvēlēti kā 
uzvarētāji.

2019. gada nogalē izstāde bija redzama 
Ogres mākslas skolā. Darbi ir izceļojušie 
pa visu valsti, nu ir pienācis laiks to redzēt 
Zasā, savā dzimtajā vietā, no kurienes nā-
kuši abi stāsti.

Bērni veica rūpīgu izpētes darbu. Tika 
pētīts pats tautas tērps, tā detaļas, kā arī 
šo tērpu valkātāju ģimenes vēsture.

Sindija izvēlējās Aizupiešu Martas da-
rināto tērpu. Pētot tā detaļas, meiteni ie-
dvesmoja krekla izšuvumi – baltie darbi. 
Sindija radīja savu mākslas darbu “Padze-
ries gaismas!”. Tika uzveidotas dažādu 
izmēru baltas keramikas krūzes, kuru ro-

tājumos ir motīvi no Martas krekla izšu-
vumiem. Krūzītes staro, jo ir veidotas kā 
gaismas ķermeņi. Izstādes apmeklētājs 
var apsēsties pie galda, kur redzama Aiz-
upiešu Martas fotogrāfija no jaunības die-
nām,  lai padzertos gaismu.

Mārcis izvēlējās pētīt skaudro, bet ba-
gāto savas “Griķupeļu” mājas un dzimtas 
vēsturi. Mārča vecmāmiņa Aina Gabrano-
va visu mūžu glabāja mazus, no lieliem 
tautiskajiem brunčiem pāršūtus brun-
cīšus… Šis stāsts redzams video filmā 
“Griķupeļu dārgumi”. Ģimenei sēžot pie 
malkas plīts, vakaros raisās stāsti par at-
gadījumiem un notikumiem no seniem 
laikiem. Mārcis ir izveidojis piecus stāstu 
bluķīšus, kuri “apsegti” ar uzgleznotām 
brunču rakstu kopijām. Viens no tiem ir 
vecmāmiņas bluķītis, bet pārējie aizņē-
mušies no citām pagasta kaimiņmājām.

Bērniem tautas tērps kalpoja kā iedves-

mas avots savu laikmetīgo mākslas dar-
bu radīšanai. Prieks par to, ka Sindija un 
Mārcis tautas tērpu uzskata par vienu no 
sev svarīgākajām vērtībām, bez kuras nav 
iedomājams latvietis.

Darbu radīšanas procesā bērniem pa-
līdzēja arī pieaugušie. Aizupiešu Martas 
stāstu kopā sasiet palīdzēja Juris Putnis, 
Mārča ģimenes vēsturi atklāja Dzintra Va-
naga, artefaktus un iedvesmu deva sko-
lotāja Sarmīte Upeniece, videomontāžu 
veica Kaspars Sēlis, koka darbus uzmanīja 
Aivars Ērglis. Līdzi juta mākslas skolas sko-
lotāji.

Ja Jums interesē jauns skatījums uz 
mūsu tautas tērpu, nāciet uz izstādi, kas 
tika atklāta šī gada 3. februārī “Sēlijas 
prasmju muzejā”!

Jēkabpils Mākslas skolas
Zasas filiāles skolotāja Anda Svarāne

dārgumi: ko stāsta tautas tērps

Iegūsti savā īpašumā “Aizraujošs ceļojums piļu un 
muižu parkos” Draugu karti!

Dodies aizraujošā ceļojumā piļu un mui-
žu parkos Zemgales un Lietuvas pierobežā! 
Kopā ir izveidoti 3 maršruti, kuros kopā ir ie-
tverti 55 piļu un muižu parki!

Lai ceļošana būtu vienkāršāka un maci-
ņam draudzīgāka, ir izveidota Draugu karte, 
kas dod dažādas priekšrocības un atlaides 
dažos apskates objektos.

Draugu karti var saņemt Sēlijas prasmju 
muzejā jebkura persona, kas ir sasniegusi 
pilngadību.

Soļi, kā iegūt Drauga karti:
1.) Savā viedtālrunī jālejupielādē Overly 

aplikācija.
2.) Jēkabpils novada Sēlijas prasmju mu-

zejā (vai kādā no Zemgales Tūrisma informā-
cijas punktiem) vai digitāli zemgale.lv jāsa-
ņem tūrisma buklets “Aizraujošs ceļojums 
muižu parkos četros gadalaikos”.

3.) Izmantojot Overly aplikāciju, jānoske-
nē viens no redzamajiem parka plāniem ar 
Overly.

4.) Noskenējot parka plānu ar Overly kodu, 

atvērsies ne tikai saistoša informācija ar 3D 
elementiem, bet arī objekta nosaukums, uz 
kura noklikšķinot atvērsies informācija par 
tūrisma maršrutu “Aizraujošs ceļojums mui-
žu parkos četros gadalaikos”, ar ko ir jādalās 
savos sociālajos tīklos (Facebook, Twitter), lai 
tā redzama arī draugiem un paziņām.

5.) Pēc uzdevuma izpildīšanas jādodas 
pie Sēlijas prasmju muzeja vadītājas (vai cita 
Tūrisma informācijas punkta pārstāvja) un 
jāuzrāda pārpublicētā informācija.

6.) Seniori, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, var saņemt karti savā īpašumā 
bez papildus nosacījumiem!

Šos soļus var nākt izpildīt uz Sēlijas pras-
mju muzeju kopā ar iestādes pārstāvi!

Draugu karte ir derīga 01.01.2020. - 
31.12.2020.

Sīkāk par kartes saņemšanas noteiku-
miem un priekšrocībām: www.zemgale.lv 
vai Sēlijas prasmju muzejā Zasā.

Eva Strika,
Sēlijas prasmju muzeja vadītājas v.i.
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teātru saspēle Rubeņos

Jauno gadu iesākot 18. janvārī Rubenes 
kultūras namā notika teātru diena, uz kuru 
tika aicināti kaimiņu pagastu amatierteāt-
ri. Kaimiņi Dunavieši izrādīja A.Ūdra dar-
bu “Rēgu rotaļas”, Dignājas “Madagurči” 
B.Juhņevičas “Pavasara neprāts”, Dvietes 

“Nebēdnieki” A.Daudzvārdes “Pasmaidīsim 
mīļā” un pašmāju “Kumode” skatītājus prie-
cēja ar parodijām “Suitu sievas Rubeņos” un 
“Melo vēl”. Un viss šajā pēcpusdienā saistījās 
ar jauno gadu, gada simboliem, kā arī Teņa 
dienu.

Austrumu kalendārā Žurkas gads sākās ti-
kai 25. janvārī, taču 2020. gada simboli, divas 
žurciņas Rozalija un Kornelija radīja jautru 
un nepiespiestu atmosfēru un darbošanos 
starplaikos starp teātra izrādēm. Pēc teiktā, 
baltā žurka palīdz visiem godīgajiem, patie-
sīgajiem un cēlsirdīgajiem. Lai pielabinātu 
žurku un pavadītu gadu veiksmīgi, jābūt 
uzstājīgam, stingram, apņēmīgam un labsir-
dīgam. Tad gada simbols par jums noteikti 
parūpēsies.

Ticēsim labajam un domāsim labas do-
mas, jo labais vairo labo. Prieks par to, ka 
laukos ir tik daudz atraktīvu un radošu ama-
tierteātru. Paldies visiem dalībniekiem, re-
žisoriem, skatītājiem par šo kopā pavadīto 
pēcpusdienu. Īpaši kolektīvu režisoriem – 
Silvijai Krēsliņai, Ainim Mikulānam, Virgīnijai 
Fjodorovai, Ilonai Kantānei, Inārai un Ingrī-
dai no Preiļiem.

Uz tikšanos!
Inta Tomāne,

Jēkabpils novada kultūras pārvaldes 
vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Notikuši ģimeņu sporta svētki Zasas vidusskolas 
pirmsskolas grupām

17. janvārī Zasas vidusskolas sporta zālē 
norisinājās pirmsskolas grupu ģimeņu sporta 
svētki “Hej, mēs sportiska ģimene.” Visi lielie 
un mazie sportotāji tika aicināti piedalīties da-
žādos uzdevumos.

Tos organizēja kuģa kapteine Madara, kura 
vēlējās pārbaudīt, vai visas ģimenes, kas ir ie-
radušās, ir pašas sportiskākās. Tad nu visi ar 
lielu degsmi devās pildīt uzdevumus. Viens no 
aizraujošākajiem uzdevumiem izvērtās “Pirātu 
kaujas”, kurās vajadzēja pretinieku komandu 
“apšaudīt” ar bumbiņām. Ne mazāk aizraujoša 
bija arī “lielo bikšu” stafete, kur vecākam kopā 
ar savu bērnu uzdevums bija jāveic esot kopā 
vienās lielās biksēs. Mazie steidzās, bet vecāki 
mēģināja tikt līdzi savām atvasēm, lai tās ne-
aizskrien par tālu. Visi sacentās arī peldriņķu 
ķeršanā, makšķerēšanā, glāzīšu pūšanā un 
citās stafetēs. Kopumā visi vecāki ar atvasēm 
uzdevumus veica ļoti labi – mazie smaidīja un 
vecāki bija priecīgi palīdzēt. Virves vilkšana 
pārvērtās kārtīgā līdzi jušanā. Sacentās lieli un 

mazi. Pasākums beidzās ar medaļu mazajiem 
sportotājiem un balonu salūtu.

Lielu paldies saku ģimenēm, kas ieradās, jo, 
tikai pateicoties jums, šis pasākums izdevās. 
Jūs parādījāt savām atvasēm, ka brīvo laiku var 

pavadīt arī šādi – smejoties, sacenšoties un at-
balstot vienam otru. Malači!

Paldies saku arī skolas vadībai, pirmssko-
las skolotāju kolektīvam un Ivetai Aišpurei 
par palīdzību pasākuma organizēšanā.

zasas vidusskolas vieglatlētiem izcili sasniegumi sacensībās
Zasas vidusskola lepojas ar saviem sportis-

tiem - Sēlijas sporta skolas audzēkņiem, kas 
uzrādījuši labus rezultātus individuālajās dis-
ciplīnās vieglatlētikā.

14.janvārī uz Līvānu novada atklāto vieglat-
lētikas čempionātu slēgtās telpās U-14 grupai 
devās 12 Zasas vidusskolas vieglatlēti, kas tre-
nējas Sēlijas sporta skolas vieglatlētikas grupā 
no 5. un 6. klases. M.Grandāne izcīnīja 1.vietu 

100m skrējienā un G.Gremze 2.vietu tāllēkšanā. 
Malači!

22. janvārī Latvijas U-14 čempionāta atlases 
sacensībās (Jēkabpils zonā) no Zasas vidussko-
las piedalījās 7 sporta skolas vieglatlēti no 5. - 7. 
klasei. M.Grandāne izcīnīja sudraba medaļu un 
reizē ar G.Gremzi bija starp pieciem labākajiem 
sportistiem Jēkabpils zonā un izcīnīja tiesības 
startēt Latvijas čempionātā
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1.vieta volejbola sacensībās Ābeļos
15.janvārī Ābeļos norisinā-

jās volejbola sacensības 2000.-
2003.gadā dzimušajām jaunie-
tēm un jauniešiem. Meiteņu 
komandā no Zasas vidusskolas 
startēja Inese, Iveta, Diāna no 
12.klases, Līga no 10.klases, 
Marta, Elīna un Katrīna no 
9.klases. Meitenes nostartēja 
izcili un septiņu komandu kon-
kurencē ieguva pārliecinošu 
1.vietu. Meitenes arī izcīnīja 
iespēju startēt “Piena spēka” 
sacensībās valsts mērogā! Ma-
lači!

2. vieta florbola sacensībās Salā
23. janvārī Salas vidusskolā 

norisinājās florbola sacensības 
2003.-2006.gadā dzimušajiem 
zēniem. No Zasas vidusskolas 
komandā startēja: M.Gremze un 
M.Putnis no 9.klases, R.Savičs, 

J.Rancāns, J.Zigats, A.Markovskis 
un P.Markovskis, E.Austrums un 
A.N.Ļapustins no 8.klases. Četru 
komandu konkurencē zēni izcī-
nīja godpilno 2.vietu. Malači!

zasas vidusskolas skolēniem 
panākumi zīmējumu konkursā

2019. gada septembrī Sat-
versmes tiesa izsludināja sko-
lēnu zīmējumu un domrakstu 
konkursu par Latvijas Republi-
kas Satversmi. Tagad konkurss 
ir noslēdzies, un 17.janvārī tika 
paziņoti konkursa laureāti.

Konkursa mērķis bija sekmēt 
skolēnu lojalitāti Latvijai un uz-
ticību Satversmei, kā arī stipri-
nāt skolēnu valstisko apziņu un 
rosināt skolēnu līdzdalību valsts 
norisēs. Ar šī konkursa palīdzību 
Satversmes tiesa vēlējās veici-
nāt skolēnu interesi un izpratni 
par Satversmi un tās nozīmīgu-
mu, kā arī pilnveidot skolēnu 
zināšanas par Latvijas kā demo-
krātiskas tiesiskas valsts pamat-
vērtībām, iepazīstināt skolēnus 
ar Satversmes tiesu un skaidrot 
tās lomu demokrātiskā sabied-
rībā.

Konkursā piedalījās 100 sko-
las no visiem Latvijas reģioniem. 

6.klašu skolēniem bija jāzīmē 
sava izpratne par tēmu “Brīvs 
cilvēks neatkarīgā Latvijā”, sa-
vukārt 9. un 12.klašu skolēniem 
bija jāraksta domraksti par tēmu 
“Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas 
Satversmē ietvertās pamattiesī-
bas?”.

Zīmējumu konkursā “Brīvs 
cilvēks neatkarīgā Latvijā” pie-
dalījās un Atzinības rakstus 
ieguva arī divi Zasas vidussko-
las skolēni: M.Grandāne un 
M.Gaštols, iekļūstot trīspadsmit 
konkursa laureātu skaitā. Sko-
lēnus konkursam sagatavoja 
vizuālās mākslas skolotāja Inese 
Kalniškāne. Jāpiemin, ka zīmēju-
mu konkursā kopumā tika iesū-
tīti 279 darbi.

Konkursa laureātu apbalvo-
šanas ceremonija notiks Rīgā, 
17.februārī.

Zasas vidusskolas kolektīvs

Ābeļu skolā – “projekto”, 
“konkurso” un uzvar!

Pienācis mūsu ēras trešās 
tūkstošgades trešais gadu 
desmits. Kas lasītāju ievērības 
cienīgs ap šo desmitgažu miju 
noticis Ābeļu pamatskolā? Par 
to – turpmākajās rindās!

Gatavojamies? Sākam? Nē 
– turpinām!

Pašlaik valstī jo īpaši tiek ak-
tualizēta t.s. “kompetenču izglī-
tības” modeļa ieviešana mācību 
iestādēs, “Izglītības 2030” norā-
dījumu ieviešana. Ābeļu pamat-
skolas teju 180 gadu senajā vēs-
turē redzams, ka šajā mācību 
iestādē allaž mācības saistītas 
ar zināšanu praktisko pielieto-
jumu, skolēna kā personības 
akceptēšanu, vecāku iesaistī-
šanu mācību procesā un citām 
niansēm, ko nu kā jaunapgūs-
tamu jomu pasniedz izglītības 
sistēmas un metožu reformētāji 
ierēdņi. Protams, iespējas un 
vajadzības mūsdienās atšķiras 
no tām, kādas bija pirms gan-
drīz diviem gadsimtiem, bet 
mācību jēga un būtība jau ne-
mainās! Iedod zināšanu sveci 
cilvēkam, kurš neapjauš sveces 
sūtību, un… rezultāts būs tāds 
pats, kāds minēts Marka Tvena 

“Princī un ubaga zēnā” – ar šo 
“valsts zīmogu” tiks vien dauzī-
tas riekstu čaumalas…

ziemassvētku pārsteigumi 
un negaidīts turpinājums

Semestri noslēdzot, skolā no-
tika koncerts, kurā tika godināti 
gan mācībās, gan citās jomās 
labākie audzēkņi, kā arī paldies 
par it kā nemanāmo, bet ļoti va-
jadzīgo darbu tika teikts tehnis-
kajam personālam. Audzēkņi 
priecēja gan citus skolēnus, gan 
skolotājus, gan sanākušos vecā-
kus ar priekšnesumiem.

Pēc koncerta visi, kas vēlējās, 
skolas vestibilā varēja laisties 
dejās un rotaļās ar Rīgas Danču 
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kluba ļaudīm – Ievu Tazāni un kluba vadītāju 
Valdi Putniņu.

Jāpiemin kāds koncerta pārsteigums visiem 
– skolotājas Daces Kalniņas-Aleksandrovas 
sacerētās ludziņas “Kā rūķi aizspēlējās” uzve-
dums, kurā lomas atveidoja pati lugas autore 
un skolotājas Inese Pūcīte, Sandra Utināne un 
Inguna Ļevāne, kā arī šo rindu rakstītājs. Un, 
kā izrādījās, šai iniciatīvai radies gluži negaidīts 
turpinājums – nolemts ar tās iestudējumu pie-
dalīties angļu izdevniecības “Express Publis-
hing” un Latvijā to pārstāvošās SIA “Jānis Roze” 
organizētajā skolēnu teātra festivālā angļu 
valodā “Drama Express”, kas šā gada 18. aprīlī 
notiks Rīgā! Tekstu angliski iztulkot apņēmies 
8. klases audzēknis Raivis.

Ja reiz par svešvalodām, tad noteikti jāpie-
min Jēkabpils novadu skolu 5. klašu angļu va-
lodas konkurss Jēkabpilī. 36 konkursantu kon-
kurencē Estere izcīnīja pirmo vietu (konkursam 
viņu sagatavoja skolotāja Iveta Bērziņa). Un 25. 
janvārī Latvijas atklātajā svešvalodu konkursā 
7. klasēm Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā piedalījās 
Jeļizaveta (sk. Inga Tulinska).

projekti – gan valsts mēroga, gan pašu
Janvārī Ābeļu pamatskolas audzēkņi tikās 

ar novada jaunatnes lietu speciālisti Anastasiju 
Krasutinu. Tika stāstīts par jaunatnes iespējām, 
uzklausītas bērnu un pedagogu vēlmes, izzinā-
tas intereses. Un pirmie šīs tikšanās darba augļi 
jau ir! 6. februārī Ābeļu pamatskolas pašpārval-
des pārstāvji Raivis un Dana Daniela devas uz 
konferenci “Maini dzīvi, domā plašāk!” Pļaviņās, 
kur tikās ar vienaudžiem, mācījās rakstīt projek-
tus un uzklausīs pieredzes stāstus.

4. klases audzēkņi audzinātājas Ineses 
Pūcītes vadībā nodarbojās ar sociālo zinību 
priekšmetā kompetenču pieejas aspektā aplū-
kojamiem projektiem. Izvēlētās tēmas – ziepju, 
šokolādes vai apģērba rašanās vēsture.

Audzēkņu gan patstāvīgi, gan ar vecāku pa-
līdzību veidotās prezentācijas tika rādītas gan 

skolas direktoram, gan pirmklasniekiem. Iegu-
vumi no šāda darba bijuši gan pašiem pētnie-
kiem un prezentāciju veidotājiem, gan skatītā-
jiem. Daži pirmklasnieki tik ļoti ieinteresējušies 
par interesantajiem rezultātiem, ka gandrīz 
vai paģērējuši, lai arī viņiem iemāca tā strādāt! 
Savukārt ceturtklasnieki lepojas ar internetā 
un citos ziņu avotos (!) pašu atrastajiem intere-
santajiem faktiem un jauniegūtajām prasmēm. 
Kā īpašs bonuss – tikšanās ar ziepju meistari no 
Jēkabpils Janu Lazarevu un ziepju gatavošana. 
Nākamais pētīšanas objekts – veļasmašīnas. 
Bet arī šokolāde nav aizmirsta – iecerēts doties 
uz “Laimas” muzeju un izzināt, kā top gardumi!

Kopā ar skolas pašpārvaldi izvēlēti trīs pro-
jekti, kam pieslēgties “Erasmus+” projekta 
ietvaros. Vēstules potenciālajiem sadarbības 
partneriem aizsūtītas uz Itāliju, Gruziju un Hor-
vātiju. Tiek gaidītas atbildes.

panākumi sportā
Ābeļu pamatskolas skolniece Elīna, kura 

valsts mēroga sacensībās pārstāv Sēlijas Sporta 
skolu, turpina priecēt ar labiem sasniegumiem 
2 kg lodes grūšanā. U-14 vecuma grupā Latvijas 
čempionāta atlases Jēkabpils zonas sacensībās 
vieglatlētikā ar jaunu personīgo rekordu 10,84 
m viņa izcīnīja 1. vietu un tiesības startēt Lat-
vijas čempionāta finālā Rīgā 2. februārī. Zanei 
ar 8,83 m šoreiz 6. vieta, par mata tiesu (3 cm) 
lielajiem mačiem nekvalificējoties (finālsacen-
sībās iekļuva 1.–5. vietu ieguvēji).

Ābeļu pamatskolā notika skolēnu sporta 
spēļu basketbola mačos mazo skolu grupā 
2007. gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem 
un meitenēm. 2003.–2006. gadā dzimušajām 
meitenēm uzvarēja Ābeļu pamatskolas ko-
manda – Vitnija, Amanda, Gerda, Kerija, Kate 
un Dana. 2007. gadā dzimušajiem Ābeļu pa-
matskolas puišiem – Alvim, Deividam, Alek-
sam, Atim, Danielam, Dzintaram – šoreiz 2. 
vieta. Arī 2007. gadā dzimušo meiteņu grupā 
Ābeļu pamatskolas komandai – Elīnai, Saman-

tai, Zanei, Kintijai, Andai un Lindai 2. vietā.

tas jāzina un jāatceras!
Lai gan kopš valsts neatkarības atjaunoša-

nai tik nozīmīgā Barikāžu laika pagājuši jau 
29 gadi, visiem – gan lielam, gan mazam – 
skaidrs, ka šie notikumi jāzina un jāatceras. 
17. janvārī Ābeļu skolēni atzīmēja Barikāžu 
notikumu gadadienu. Šoreiz atceres pasā-
kums norisinājās skolas zālē pie improvizē-
ta ugunskura. 9. klases novadpētnieki bija 
sagatavojuši Antona Grebeža – Barikāžu 
dalībnieka, Tautas frontes locekļa – atmiņu 
fragmentus par Barikāžu dienām, kopā ar 
8. klases skolēniem skolotājs Vilnis Stūrītis 
izveidoja improvizētu ugunskuru. Skolotāja 
Iveta Bērziņa akordeona pavadījumā ar sko-
lēniem skandēja dziesmas. Pasākumu noslē-
dza filmas "Par Brīvu Latviju" noskatīšanās.

Ziņas apkopoja Valdis Aleksandrovs
FOTO – no Ābeļu 

pamatskolas krājumiem

Atmiņu ugunskurs Rubeņos
Katru gadu 20. janvārī Rubeņu pamatskolas 

pagalmā tiek iedegts ugunskurs, kā atgādinā-
jums par vēsturiskajiem 1991. gada janvāra no-
tikumiem. 

Barikāžu dalībniekiem tolaik piedzīvotais 
joprojām ir spilgtā atmiņā. Par savām sajūtām 
un pieredzēto atmiņās dalījās skolotāja Anita 
Vērdiņa.

Tas bija satraukuma pilns laiks gan tiem, kas 
bija Rīgā, gan tiem, kas palika mājās. Mūs visus 
vienoja ideja par brīvu Latviju.

Skolēniem ir jāzina mūsu valsts vēsture. Vis-
labāk to darīt ir nepiespiestā gaisotnē, kā pirms 
29 gadiem, laukā pie ugunskura. Protams, neiz-
palika silta zupa un ugunskurā ceptas desiņas. 
Sākumskolēniem tas likās interesanti. Skolotāji 
atcerējās piedzīvoto un trauksmaino laiku, kad  
katrā ģimenē valdīja satraukums un neziņa.

Pulcējoties pie ugunskura, mēs godinām 
visus, kas aizstāvēja un cīnījās par brīvu Latviju. 

 Elga Kukle
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aizsācies Jēkabpils 
novada zolītes 
čempionāts

Jēkabpils novada sporta pasā-
kumu gads aizsācies ar tradicio-
nālo Zolītes čempionātu. Pirmais 
posms norisinājās Ābeļu pamat-
skolā, piedaloties 62 dalībniekiem. 
Kā ierasts, pasākumu atklājām iz-
runājot izspēles nianses un 6.kārtu 
mači varēja sākties. Pirmajā pos-
mā visvairāk „Lielās Zoles” (6) uz-
varēt izdevās Uldim Malceniekam 
(Viesīte), savukārt “Mazās Zoles”(3) 
vismeistarīgāk izdevās izspēlēt 
Aivaram Mazurevičam (Dignāja). 
Individuālajā vērtējumā dāmu 
konkurencē vislabāk veicās Iritai 
Novikai (Viesīte).

Trešā vieta šoreiz tika mūsu vie-
su komandai Viesīte, 2.vieta tika 
komandai Dignāja un vislabāk vei-
cās komandai Rubeņi/Slate.

Pilns posmu rezultātu saraksts 
atrodams Jēkabpils novada paš-
valdības mājaslapā.

Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Modris Iraids Zasa 31 69

2 Agris Bogdāns Ābeļi 28 107

3 Kaspars Štolnieks Rubeņi/ Slate 28 64

4 Andrejs Okuņevs Dignāja 27 37

5 Kristaps Vanags Leimaņi 26 74

6 Ainis Geižāns Rubeņi/ Slate 26 41

Individuālais vērtējums top-6 Ābeļu pagastā:

1.posms Ābeļu 
pag.

2.posms Kalna 
pag. PUNKTI KOPĀ

Rubeņi/Slate 1 1 2

Dignāja 2 4 6

Viesīte 3 2 5

Leimaņi 4 6 10

Zasa 5 3 8

Kalna pag. 6 5 11

Ābeļi 7 7 14

Dunava 8 8 16

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 2. posms

Otrais posms norisinājās 
Kalna pagasta kultūras namā 
Dubultos, piedaloties 64 dalīb-
niekiem. Šajā posmā visvairāk 
„Lielās Zoles” (6) uzvarēt izde-
vās Ivanam Kovrigo (Viesīte), 
savukārt “Mazās Zoles”(2) vis-
meistarīgāk izdevās izspēlēt 
Mārtiņam Štolniekam (Rubeņi). 
Individuālajā vērtējumā dāmu 

konkurencē vislabāk veicās Iritai 
Novikai (Viesīte). 

Trešā vieta tika komandai 
“Zasa”, 2.vieta tika viesu koman-
dai Viesīte, savukārt vislabāk vei-
cās komandai Rubeņi/Slate.

Jēkabpils novada sporta 
pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Individuālais vērtējums top-6 Ābeļu pagastā:
Vārds, Uzvārds Pagasts/ Pilsēta Lielie Mazie

1 Uģis Dzelme Dignāja 31 81

2 Valdis Norekārklis Rubeņi/ Slate 29 65

3 Andris Pētersons Zasa 27 57

4 Guntis Kurnosenko Viesīte 27 42

5 Mairis Geižāns Rubeņi/ Slate 26 68

6 Aivars Valters Dunava 26 45
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atvērta labdarības 
istaba Slatē

Rubenes pagasta Slates sa-
biedriskajā centra telpās atvēr-
ta labdarības istaba – sadzīves 
priekšmetu un apģērbu maiņas 
punkts. Var nest tīras, nesaplēs-
tas un labā stāvoklī esošas man-
tas!

Ikviens, kam nepieciešama 
palīdzība, var bez maksas ņemt 

gan mantas, gan apģērbus.
Darbojas trešdienās un 

piektdienās no plkst.10.00 
līdz plkst.14.00. Saziņai tālr. 
26889057 un 26469585. Istabu 
uztur un uzrauga Slates radošo 
sievu pulciņš.

Līga Zālīte,
Rubeņu bibliotēkas vadītāja

Ziemassvētku pasākums 
Dignājas pamatskolā

2019. gada 20. decembrī 
Dignājas pamatskolā notika 
Ziemassvētku pasākums. Kā jau 
katru gadu, tā arī šogad sko-
las Ziemassvētku egli rotāja 9. 
klases skolēni, bet zāli - 7. un 8. 
klase. Zāles noformēšanai tika 
izmantoti tautiski cimdi, zeķes 
un jostas, kā arī niedres.

Ziemassvētku pasākums sā-
kās ar to, ka 1. un 9. klases sko-
lēni iededza skolas egli. Skolas 
direktore Ilga Vēvere izsniedza 
skolēniem atzinības rakstus par 
labiem un augstiem mācību 
sasniegumiem. Tika sveikti arī 
skolēnu vecāki. Trīs mūsu sko-
las skolēni L.Daģe, Z.Sinkeviča, 
D.Loginovs ieguva Jēkabpils 
novada stipendijas par labiem 
un augstiem mācību sasniegu-
miem.

Pēc neliela pārtraukuma se-

koja skolēnu sagatavotie priekš-
nesumi. Kā jau īstā latviešu lau-
ku sētā, ķekatniekus sagaidīja 
saimniece, saimnieks un viņu 5 
bērni. Tika slaucīta grīda, klāti 
galdi, pat grebtas koka karotes, 
vērpta dzija un   austs. Kopā ar 
atnākušajiem ķekatniekiem un 
meža zvēriem dziedājām, dejo-
jām, gājām rotaļās un skandē-
jām latviešu tautasdziesmas.

Sagaidījām arī Ziemassvētku 
vecīti, kuram skaitījām sagata-
votos dzejoļus, lai pretī saņemtu 
kādu kārumu. Daži skolēni bija 
pat sagatavojuši dejas.

Pasākums noslēdzās ar rota-
ļām un kopīgu vakarēšanu pie 
saklātajiem galdiem.

Dignājas pamatskolas 9. 
klases skolēni

D.Loginovs, I.Pavlovska, 
Z.Sinkeviča

paveiktie darbi 2020. gada 
janvārī un februāra pirmajā pusē

2020. gada janvāra domes 
sēdē dome apstiprināja pašval-
dības budžetu, līdz ar to notiek 
intensīvs darbs, lai īstenotu visas 
plānotās aktivitātes. 

Nozīmīgākie iepirkumi jan-
vārī/februārī: atklāts konkurss 
Elektroenerģijas iegādei Jēkab-
pils novada vajadzībām un at-
kārtoti izsludināts iepirkums par 
malkas piegādi Ābeļu, Dignājas, 
Kalna un Zasas pagasta pārval-
dēm. 

Tiek izstrādāts būvprojekts 
”Administrācijas telpu daļas pār-
būve par pirmskolas izglītības 
iestādes aprīkotām telpām un 
telpu grupas lietošanas veida 
maiņa” Zasas vidusskolas pirms-
skolas grupu vajadzībām, kā arī 
tiek gatavots būvdarbu līgums 
Zasas vidusskolas stadiona pār-
būvei. Izstrādes stadijā ir aplie-
cinājuma kartes Ābeļu pagasta 
administratīvai ēkai papildus 
izejas izveidei un teritorijas 
labiekārtošanai, kā arī labiekār-
tošanas darbu veikšanai Ābeļu 
pamatskolas teritorijā. Dignā-
jas pagastā notiek būvniecības 
projektēšanas darbi attīrīšanas 

iekārtu rekonstrukcijai, ceļma-
lu krūmu izciršana   ceļam Kal-
na Majori-purvs, notiek cirsmu 
iestigošana un novērtēšana. 
Kalna pagastā pavasarī sāksies 
būvdarbi rakstnieka Aleksandra 
Grīna parka izveidei. Februāra 
sākumā ir noslēgti līgumi par 
Leimaņu tautas nama telpu re-
montu un ārsta prakses vietas 
telpu remontu Leimaņu pagas-
tā, par remontdarbu pakalpoju-
mu sniegšanu Ābeļu un Kalna 
pagastos.  Notiek būvprojektu 
izstrāde ielu apgaismojuma 
būvniecībai Lašu, Sudrabkal-
na, Leimaņu un Liepu ciemos. 
Noslēgts līgums par Jēkabpils 
novada informatīvā izdevuma 
„Ļaudis un darbi” iespiešanu. Tā 
ir tikai daļa no procesa, kas tiek 
veikts, lai nodrošinātu plānoto 
darbu izpildi. Administrācijas, 
struktūrvienību un iestāžu vadī-
tāji un speciālisti, strādājot labā 
komandā, ir uzņēmuši strauju 
tempu, lai mēs savlaicīgi sa-
sniegtu plānotos rezultātus.

Izpilddirektore G. Dimitrijeva
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piecdesmit kolektivizācijas gadi leimaņu pusē

18. janvārī plkst. 11.00 Lei-
maņu Tautas namā tika atklā-
ta novadpētniecības izstāde 
,,Kolhozu laiks Leimaņu pagas-
ta teritorijā’’.

1945. gadā Biržu pagastā 
izveidojas piecas ciema pa-
domes: Biržu, Vidsalas, Kalna, 
Mežgales un Leimaņu.  Smagi 
un nabadzīgi ir pēckara gadi. 

Leimaņos turpina darboties 
1941. gadā dibinātais daudz-
veida ražošanas artelis ar 
dzirnavām, vadmalas veltuvi, 
presētavu, galdnieku, kurp-
nieku, drēbnieku darbnīcām, 
frizētavu. Pirmie trīs lauksaim-
niecības arteļi nodibinās 1948. 
gadā: ,,Aizpore’’, ,,Jaunā gvar-
de’’ un ,,Censonis’’, bet 1949. 
gadā – vēl četri: ,, Saule’’, ,,Bir-
ztala’’, ,,Bērzgale’’ un ,,Mežga-
le’’. Pēc turpmākajām apvie-
nošanām, pievienošanām  un 
nosaukumu maiņām: ,,Višinska 
vārdā nosauktais’’, ,,Moloto-
va vārdā nosauktais’’, ,,Zaļā 
zeme’’,,,Leimaņi’’un ,,Mežga-
le’’, pēdējais kolhozs Leima-
ņu pagastā - ,,Mežgale’’ 1992. 
gadā pārtop par SIA, kura savu 

saimniecisko darbību pārtrauc 
1994. gada nogalē, bet oficiāli 
likvidējas 1997. gadā. 

Izstādē fotoattēlos, doku-
mentos, laikrakstu slejās un 
cilvēku atmiņās aplūkojams 
viss periods no ciema padom-
ju izveidošanas līdz SIA ,,Mež-
gale’’ likvidācijas komisijas 
sēžu protokolu fragmentiem. 
Iespējams atsaukt atmiņā sen 
aizmirstus notikumus, kolhozu 
dibināšanas procesu, bijušos 
priekšsēdētājus un pārējos pa-
gasta iedzīvotājus, priekus un 
nedienas, sasniegumus... Pēc 
izstādes visi materiāli hrono-
loģiskā secībā Leimaņu Tautas 
namā aplūkojami mapēs. 

Ina Sēle

Atceres pasākums par godu rokdarbniecei Marijai Pudānei

13. janvārī Ābeļu bibliotēkā 
sadarbībā ar rokdarbu pulciņu 
“Bitītes” notika atceres pasā-
kums par godu rokdarbniecei 
Marijai Pudānei. Marija Pudāne 

dzimusi 1916. gada 14. janvārī 
Daugavpils apriņķa Arendoles 
muižā, kalpu ģimenē. Jau agrā 
bērnībā sākās ganu gaitas pie 
saimniekiem un vēlāk kalpo-

nes darbs. Pabeigusi 4. klases 
vietējā skolā. Marijai ļoti patika 
rokdarbi. Ar savu darbu izstā-
di Marija piedalījās Latgales 
dziesmu svētkos Daugavpilī, 
kur darbi tika novērtēti atzinīgi 
un saņemts goda raksts. Visu 
savu dzīvi bijusi ticīga dievam. 
No pēdējiem dzīves mirkļiem 
ļoti patīkams pārsteigums bija 
100 gadu jubilejas atzīmēšana 
un prezidenta Raimonda Vējoņa 
apsveikums.

Ilgus gadus Marija aktīvi dar-
bojās rokdarbu pulciņā “Bitītes”, 
tamborēja sedziņas, izšuva la-
katiņus, adīja lelles, Lieldienu 
dekoriņus. Savus darbiņus Ma-
rija dāvināja gan pulciņa dalīb-
niecēm, gan draugiem. Marija 

bija arī čakla bibliotēkas apmek-
lētāja, grāmatu lasītāja. Marija 
devās mūžībā 2019. gada 22. 
janvārī. Uz šo atceres pasākumu 
rokdarbnieces bija sagādājušas 
Marijas darbiņus, kurus izvietoja 
izstādē. Pie rokdarbu pulciņa va-
dītājas Maijas Miezes sarūpētās 
māju tortes, Marijas draugi riti-
nāja atmiņu kamolu, pārskatīja 
kopējo albumu ar fotogrāfijām 
no dažādiem kopīgiem pasāku-
miem.

Paldies visiem, kas piedalījās 
pasākumā!

Ābeļu bibliotēkas vadītāja 
Ineta Survillo
Autores foto

Novusa treniņi 
Brodos

Katru pirmdienu un ceturt-
dienu no plkst. 19.00 līdz 21.00 
Ābeļu tautas namā novusa tre-
niņi. Pieteikšanās uz vietas pie 
Valda Bitāna.

No 1. janvāra jaunas
ugunsdrošības prasības

2020. gada 1. janvārī ir stāju-
šās spēkā nozīmīgas Ugunsdro-
šības noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) jābūt uzstādītiem au-
tonomiem ugunsgrēka detekto-
riem, kas reaģē uz dūmiem, bet 
privātmājas papildus jānodro-
šina ar ugunsdzēsības aparātu. 
Lai tas ugunsgrēka brīdī patie-
šām palīdzētu, ar to ir jāmāk rī-
koties, kā arī obligātas ir regulā-

ras apkopes. Ikviens iedzīvotājs 
ir līdzatbildīgs par savu drošību 
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas 
ugunsdrošības prasības! VUGD 
aicina ikvienu iedzīvotāju neat-
likt rūpes par savu, tuvinieku un 
līdzcilvēku dzīvībām un šodien 
uzstādīt mājoklī dūmu detekto-
ru!

VUGD 
Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Piesakies Jēkabpils novada 
pašvaldības jaunumiem un 
saņem sev vēlamo informāciju 
savā e-pastā. Pieteikšanās for-
ma atrodama Jēkabpils novada 
pašvaldības mājaslapā www.
jekabpilsnovads.lv, labajā sānā.

piesakies saņemt 
pašvaldības 

informāciju savā 
e-pasta kastītē

Jēkabpils novada pašvaldība
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09.02. plkst. 14.00 Dignājas 
pamatskolā Bajoru (Lietuva) leļļu 
teātris “ČIZ” ar izrādi lieliem un 
maziem “Sunisks pastāsts”. Pēc 
izrādes – par godu Žurkas gadam 
varēs izgatavot lelli – peli (jāņem 
līdzi 2 mazās 0,5l Coca-cola pude-
lītes).

10.02. plkst. 10.00 Ābeļu bib-
liotēkā tikšanās ar pedagoģi un 
uzņēmēju Solvitu Mertenu, kura 
stāstīs par to, kā saglabāt labu ve-
selību, lietojot alvejas produktus.

13.02. plkst. 14.00 Dignājas 
pamatskolā animācijas filma “Ka-
ralienes Korgijs”.

20.02. plkst. 15.00 Rubenes 
kultūras namā tematiska tikša-
nās “Ziedošie krūmi. Kā vienā dār-
zā apvienot ekoloģiju, estētiku un 
lietderību.” Lektore Daina Zvejsal-
niece, vides dizainere-dārzniece.

21.02. plkst. 10.00 Ābeļu tau-
tas namā radošo darbu konkursa 
“J. Akuratera daiļradē sastopamo 
vērtību aktualitāte mūsdienās” 
noslēguma pasākums.

21.02. plkst. 19.00 Zasas kul-
tūras namā Jēkabpils novada Zo-
lītes čempionāta 4. posms.

22.02. plkst. 10.00 Zasas vi-
dusskolas sporta zālē Jēkabpils 
novada Ziemas volejbola turnīrs 
Vīriešu un Sieviešu komandām. 
6 pret 6 (maks. 8 spēlētāji ko-
mandā). Pieteikšanās līdz 21.02. 
plkst. 17.00 pa tel. 28677242 vai 
e-pastu: baiba.cakure@jekabpil-
snovads.lv. Nolikums pašvaldības 
mājaslapā.

22.02. plkst. 10.00 Leimaņu 
bibliotēkā (Mežgalē) Krustpils 
novada Kūku pagasta sieviešu 
vokālā ansambļa “Minima” kon-
certs.

22.02. plkst. 12.00 Kalna KN 
Meteņdienas svinības. Leimaņu 
bibliotēka uz pasākumu aicina sa-
vus čaklos lasītājus.

29.02. plkst. 14.00 Rubenes 
KN vieskoncerts “Viss tikai tev…”. 
Piedalās Santa Kasparsone, Ēriks 
Gruzniņš, “Dvinskas muzikanti”. 
Īpašie viesi: Igauņu ģimene. Ieejas 
maksa: EUR 6,-. Pirmsskolas vecu-

ma bērniem – bez maksas. Biļetes 
var iegādāties vai rezervēt Rube-
nes KN (tel. 26478498 ).

29.02. plkst. 19.00 Zasas kul-
tūras namā tautas deju kolektīvu 
sadancis “Pie Amora”.

Izstādes un radošās nodarbības:

Līdz 29.02. Rubeņu bibliotēkā, 
ieejot Baltās Metāliskās Žurkas 
gadā, veidosim kopā izstādi “Viss 
par žurkām”.

Līdz 29.02. Sēlijas prasmju 
muzejā sveču mēneša darbnīca 
bērniem vecumā no 5-15 gadiem 
“Mana gaismiņa”. Nodarbībā ie-
tilpst prezentācija par svecēm un 
sveču dienu un praktiska sveču 
greznošana. Nepieciešama ie-
priekšēja pieteikšanās.

Līdz 29.02. Ābeļu bibliotēkā 
skatāma Jēkabpils mākslas skolas 
absolventes Ievas Zarinkas darbu 
izstāde.

Līdz 17.02. Leimaņu bibliotēkā 
(Mežgalē) skatāma peļu kolekcija 
“Peļu gadā – peļu, žurciņu izstā-
de”.

Līdz 17.02. Rubeņu bibliotē-
kas struktūrvienībā Slatē vēstu-
riskajai kara drāmai “Dvēseļu pu-
tenis” veltīta fotogrāfiju izstāde 
“Lai top “Dvēseļu putenis” ”. Kā 
norāda filmas veidotāji, izstāde ir 
visaptverošs fotogrāfiju un multi-
mediju stāsts par filmas uzņemša-
nas gaitu.

Līdz 29.02. Sēlijas prasmju 
muzejā skatāma Jēkabpils māks-
las skolas Zasas filiāles audzēkņu 
Sindijas Minalto un Mārča Gabra-
nova izstāde “Dārgumi: ko stāsta 
tautas tērps”.

Līdz 16.02. Rubenes KN foto 
izstāde “Mana Latvija – manas 
mājas”.

10.02. – 10.03. Rubeņu biblio-
tēkā suvenīru izstāde “Kurpītes”. 
Kurpīšu kolekcija no Bebrenes 
pagasta bibliotēkas vadītājas Em-
mas Malahovskas.

Līdz 12.02. Zasas bibliotēkā 
apskatāms vizualizēts skolotājas 
un novadpētnieces Ausmas Bēr-
ziņas stāstījums par mūziku Aku-
rateru dzimtā, ceļojošā izstādē 

“Mūzika Akurateru dzimtā”.

14.02. plkst. 14.15 Ambulan-
ces ēkas 2. stāvā Zasā radošā 
darbnīca “Stikla raksts” jaunie-
šiem. Stikla burku apgleznošana 
ar stikla krāsām. Būs iespējams 
apgleznot arī līdzpaņemto stikla 
priekšmetu.

17.02. – 01.03. Kalna biblio-
tēkas struktūrvienībā Dubultos 
skatāma Sēlijas prasmju muzeja 
sagatavotā fotoizstāde “Mana 
Latvija – manas mājas”.

19.02. – 02.03. Leimaņu tau-
tas namā skatāma peļu kolekcija 
“Peļu gadā – peļu, žurciņu izstā-
de”.

19.02. – 10.03 Rubenes pa-
gasta pārvaldes zālē vēsturiskajai 
kara drāmai “Dvēseļu putenis” 
veltīta fotogrāfiju izstāde “Lai top 
“Dvēseļu putenis” ” Kā norāda 
filmas veidotāji, izstāde ir visap-
tverošs fotogrāfiju un multime-
diju stāsts par filmas uzņemšanas 
gaitu.

24.02. plkst. 16.30 Ābeļu tau-
tas namā radošā darbnīca jau-
niešiem “Kosmētika – dabīgs vai 
mākslīgs?”. Padomi par kosmē-
tikas nozīmi, tās nepieciešamību 
ikdienā, kosmetologa paraugde-
monstrējumi.

Pasākumu laikā, izņemot filmu sean-
sus, var tikt fotografēts vai filmēts. Mate-
riāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos izdevu-
mos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja L.Aišpure,
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Tuvākie kulTūras, aTpūTas un sporTa 
sarīkojumi jēkabpils novadā

Decembra mēnesī 
Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
izveidoti 4 miršanas 
reģistri:

Elga Spalviņa 
 02.12.1930. – 12.12.2019.

Jānis Nemirskis  
27.04.1980. – 19.12.2019.

Anna Guļajevska  
15.03.1951. – 22.12.2019.

Māris Beķeris  
07.05.1944. – 29.12.2019.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību 
piederīgajiem!

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.

Decembra mēnesī 
Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
izveidoti:

- 2 dzimšanas reģistri 
(zēns un meitene)

- noslēgtas 
vienas laulības 

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

twitter. com/ 
JekabpilsNovads


