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Atskats 
uz šogad 

paveikto…
Savu gājumu noslēdz 2015. gads. Ar

visu savu daudzveidību, ar skaistiem
četriem gadalaikiem, saviļņojošiem un
emocionāliem tautas mākslas kultūras
pasākumiem, ar vērtīgām sportistu
uzvarām un sasniegumiem ne tikai
Latvijā, bet arī Eiropas un pasaules
sacīkstēs, ar neatlaidīga darba
daudzkrāsainām dienām uzņēmējiem un
mūsu novada iestāžu darbiniekiem,
skolotājiem, iedzīvotājiem. Gribas katram
vēl paspēt paveikt ieplānotos darbus, lai
būtu gandarījuma sajūta, jo Jaunā gadā
to nebūs mazāk.

Atskatoties uz pavadāmo gadu
kopumā, var teikt, kas tas bijis ražens
gads zemkopjiem, ne visai mierīgs
politiķiem, maz iepriecinošs skolotājiem,
ne iespēju gads pašvaldībām attīstībai.
Un tomēr uz pasaules globālo problēmu
fona, tas ir bijis mierīgs, iespējams,
tāpēc, ka paši esam vai neesam
pietiekoši pastrādājuši, ir pietrūcis
vienotības un ambīcijas guvušu virsroku.

Vislielākā pateicība visiem tiem, kas
godprātīgi strādājuši, ir bijuši sabiedriski
aktīvi un stipri ģimenes vērtību glabātāji.
Daudzi jo daudzi ir centušies, lai dzīvotu
skaistāk, pārticīgāk, saskanīgāk ar
saviem mērķiem, sapņiem un pārliecību,
ka esi pats savas laimes kalējs. Šajā
klusajā laikā neviļus rodas domas, veido-
jas plāni, cerības, ko mēs gribētu paveikt
jaunajā gadā. Lai izdodas! Gaidot
Ziemassvētkus, es visiem gribu novēlēt
saticību darbā, ģimenē, ar kaimiņiem. Lai
mēs mazāk tērētu laiku un enerģiju
attiecību kārtošanā, bet gan tiektos uz
savu kluso sapņu piepildīšanu, lai savu
gribasspēku koncentrējam vairāk labiem
nodomiem un darbiem.

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā
vēlu visiem novada iedzīvotājiem sirdī un
mājās siltus, gaišus Ziemassvētkus un la-
biem darbiem, patīkamiem notikumiem
bagātu Jauno 2016. gadu! Lai izdodas
piepildīt mūsu cerību un domu lidojumus!
Lai miers virs zemes!

Jēkabpils novada domes
priekšsēdētājs E.Meņķis

Ziemassvētku 
gadatirgus Zasā

15. decembrī Zasas kultūras namā notika Jēkabpils novada rokdarbnieku, amatnieku
un mājražotāju Ziemassvētku gadatirgus. Apmeklētāji varēja iepazīties ar gana plaši
pārstāvēto produktu sortimentu. Bija iespējams iegādāties adījumus, dažādu tehniku
rokdarbus, rotaslietas, keramiku, apsveikuma kartītes, sapņu ķērājus, rūķus, grīdsegas,
pulksteņus, tējas, žāvējumus, eļļas, maizi, ziepes, zirņus, linsēklas, Ziemassvētku ro-
tājumus un daudz ko vēl citu. Gadatirgū piedalījās vairāku biedrību pārstāvji: ,,Ūdens-
zīmes’’, ,,Dzīves Prasme’’, ,,Noskaņa’’, Pavadiņa’’, ,,Ābeļzieds’’, kā arī  SIA,, Da-
ugavmalas rapsis’’, Aiga Valtere, Anda Svarāne, Zaiga Lācīte, Baiba Čākure, Raisma
Brandule un Agris Mucenieks. Paldies novada aktīvajiem dalībniekiem!

Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties novada draugiem.lv lapā.
Ina Sēle, 

novada lauku attīstības konsultante
Autores un K.Sēļa foto
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Jēkabpils novada
domes novembra

sēdē skatītie 
jautājumi

l Par pašvaldības institūciju amatper-
sonu un darbinieku mēnešalgas maksi-
mālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai 

l Par Jēkabpils novada domes
priekšsēdētāja mēnešalgas apstiprinā-
šanu

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
izpilddirektora mēnešalgas apstiprinā-
šanu

l Par saistošo noteikumu Nr.13/2015
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu Jēkabpils novadā” apstipri-
nāšanu

l Par Valsts rezerves zemes fondā ie-
skaitītās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienības Dunavas pagastā nomas
tiesību apstiprināšanu

l Par nekustamo īpašumu dāvināju-
ma pieņemšanu

l Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu Ābeļu pagastā un Du-
navas pagastā

l Par nepamatoti aprēķinātās zemes
nomas maksas aprēķina anulēšanu

l Par nepamatoti aprēķinātās zemes
nomas maksas aprēķina anulēšanu
(Ābeļu pagasts) 

l Par SIA „Rubenes aptieka” nedzīvo-
jamo telpu nomas un komunālo pakalpo-
jumu maksas pārskatīšanu 

l Par papildus finansējuma piešķirša-
nu Dignājas pamatskolas ugunsgrēka at-
klāšanas un trauksmes signalizācijas ie-
rīkošanai 

l Par finansējuma piešķiršanu Latvi-
jas svarbumbu celšanas asociācijai

l Par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas uzturēšanas deleģē-
juma līguma slēgšanu

l Par naudas balvu domes priekšsē-
dētājam

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
ceļu „Stariņi - Jērānu ganības”

l Par grozījumiem nedzīvojamo telpu
nomas līgumā (Gunas Zineres ārsta
prakse)

l Par grozījumiem nedzīvojamo telpu
nomas līgumā (SIA „Zasas Aptieka”)

l Par izglītības iestāžu darbinieku
darba samaksu streika laikā

K.Sēlis

2015. gada nogalē, pēc Jēkabpils no-
vada administrācijas pasūtījuma, tapis in-
formatīvs video par Jēkabpils novadu.

Video veidojis informācijas un sabied-
risko attiecību speciālists K.Sēlis, izman-
tojot 2014. un 2015. gadā uzņemtus mir-
kļus no novada dzīves: „Pilnīgi visi video
redzamie skati atrodami Jēkabpils novadā,
un ceru, ka pēc šī video noskatīšanās
pat vienkāršākajam novada apmeklētājam
būs radusies kaut neliela izpratne par to,
kas mēs – Jēkabpils novads – esam. Pa-
tīkami dzirdēt, ka pēc video noskatīšanās
pat dažs labs vietējais iedzīvotājs ir pār-
steigts par to, cik skaistā un darbīgā vidē
dzīvojam. Sakarā ar ieilgušajām debatēm
par novada administratīvā centra pārcel-
šanu un citiem tamlīdzīgiem jautājumiem,
gribējās sniegt iedzīvotājiem arī ko tādu,
kas ļauj paskatīties uz novadu nedaudz
pozitīvākā gaisotnē. Un tāds jau arī bija
šī video mērķis – pāris minūtēs parādīt
novadu visā tā krāšņumā un tādu, kāds
tas reāli ir. Protams, dažus sīkumus laika
gaitā vēl vajadzēs pieslīpēt un papildināt,
bet kopējais iespaids, domāju, ir diezgan

labs. Prezentācijas nolūkā nākotnē varētu
tapt līdzīga rakstura video jau par kon-
krētām tēmām.”

Līdz šim šāda veida video novadam
nebija, un nu tas kādu laiku kalpos par
lielisku iepazīšanās materiālu novada vie-
siem.

Novada tēla sakarā, vēlētos iedzīvotājus
rosināt uz nelielām radošajām pārdomām
svētku laikā: novadam joprojām trūkst
konkrēta simbola un saukļa, ko pacelt
karoga mastā un teikt – jā, tas raksturo
tieši Jēkabpils novadu! Līdz šim esam
slavējuši gan medu, gan Daugavu, bet
tie ir simboli, kas sastopami visā Latvijā.
Nepieciešams kaut kas oriģināls, tieši
mūsu pusi raksturojošs. Tādēļ, ja Jums ir
kādas labas idejas, mēs tās labprāt uz-
klausīsim. Bet tikmēr – lai miera pilns un
radošs Ziemassvētku laiks un patīkamām
pārmaiņām bagāts Jaunais gads!

Ar novada video var iepazīties novada
mājaslapā, Tūrisma sadaļā un draugiem.lv
lapā.

K.Sēlis
Autora foto

Tapis prezentācijas video 
par Jēkabpils novadu

Godina brīvprātīgos NVO darbā
13.novembrī Krustpils pilī norisinājās biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” rī-

kotais IV Vidusdaugavas reģiona NVO forums. Tā tēma šogad bija “Jaunieši – NVO
jaunā asinsrite”.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad foruma norises dienā notika Vidusdaugavas
reģiona NVO sektorā strādājošo brīvprātīgo godināšana. Goda nosaukums “Vidus-
daugavas reģiona brīvprātīgais 2015” tika piešķirts četrās nominācijās – “Čaklās
rokas”, “Gudrā galva”, “Labā sirds” un “NVO cerība” – no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils,
Krustpils, Pļaviņu un Salas novadu pašvaldībām pa vienam katrā no kategorijām.

“Vidusdaugavas reģiona brīvprātīgais 2015” goda nosaukumu saņēma:
l nominācijā “Čaklās rokas”: Elīna Grandāne (Jēkabpils pilsēta), Gita Namiņa (Jē-

kabpils novads), Jolanta Ābele (Krustpils novads), Irēna Spūle – Vilcāne (Pļaviņu
novads) un Ingrīda Maurāne (Salas novads);

l nominācijā “Gudrā galva”: Aleksandrs Ļubenko un Krišjānis Pleiko (Jēkabpils pil-
sēta – 2 nominācijas, jo Salas novads pretendentu neizvirzīja), Dāvis Jasis (Jēkab-
pils novads), Inese Bramane (Krustpils novads), Anna Jukša (Pļaviņu novads);

l nominācijā “Labā sirds”: Aija Kvēpiņa (Jēkabpils pilsēta), Amanda Veide (Jē-
kabpils novads), Normunds Pastars (Krustpils novads), Iveta Krastiņa (Pļaviņu no-
vads) un Antons Sproģis (Salas novads);
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l nominācijā “NVO cerība”: Vadims Hotuļovs
(Jēkabpils pilsēta), Ieva Haitova (Jēkabpils no-
vads), Jānis Bisnieks (Krustpils novads), Liene
Lakstīgala (Pļaviņu novads) un Linda Kalniņa
(Salas novads).

Šīgada izcilākie Brīvprātīgā darba veicēji sa-
ņēma ne tikai rakstisku Goda nosaukumu aplie-
cinošu dokumentu, bet arī NVO resursu centra
darbinieku un biedrorganizāciju aktīvistu gatavo-
tas piemiņas balvas, kā arī pašvaldību pārstāvju
apsveikumus.

Vēlam biedrību čaklajiem palīgiem pie sa-
sniegtā neapstāties un turpināt savu labo darbu
līdzcilvēku labā. Brīvprātība ir vēlme ko darīt
pašam, un, jo vairāk mums būs tādu cilvēku kā
Jūs, kas vēlas ko darīt un mainīt paši, un ar savu
čaklumu līdzi aizraut arī citus, jo ir lielāka iespē-
ja, ka arī mums apkārt kas mainīsies uz labo
pusi. Paldies Jums!

Jēkabpils NVO resursu centrs un K.Sēlis
Autoru foto

Šogad Raiņa muzejā „Tadenava” notiek vērienīgi darbi –
„Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Memoriālo muzeju
apvienību īsteno Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumen-
ta finansētu projektu, kura laikā tiek restaurēts un rekonstruēts
viss muzeja komplekss. Ievērojamas izmaiņas piedzīvo Raiņa
tēva 1865. gadā celtā guļbaļķu dzīvojamā māja, kas ir valsts no-
zīmes vēstures piemineklis. Pēc restaurācijas ēka izskatīsies
tāpat kā pirms 150 gadiem, lai gan iekštelpās būs iekļauti arī
modernāki elementi.

SIA „Kaskāde 19” valdes priekšsēdētājs Ēriks Pažemecks
stāsta: „Pirms darbi sākās, ēka bija avārijas stāvoklī, jo bija
iebrucis pagraba pārsegums, arī otrā stāva pārsegums, kas
bija jārestaurē. Tas viss ir jau šovasar izdarīts. Jebkuras vēs-
turiskās ēkas tiek pielāgotas mūsdienu vajadzībām, tāpēc vi-
zuāli ēka izskatīsies tieši tāpat, bet iekšpusē būs šādas tādas
rekonstrukcijas.”

Tāpat res-
taurāciju piedzī-
vo 150 gadu ve-
cais šķūnis. Sie-
nas ir šķības, arī
jumts ieliecies,
bet restauratori
šos defektus
pārvērš par
efektiem. Ēriks
P a ž e m e c k s
skaidro: „Šāda
veida šķūnis

manā darba praksē ir pirmais, kurš tiek būvēts ar šķībām sie-
nām un nedaudz ieslīpu jumtu. Manā vērtējumā tas ir arī ļoti
skaists. Arhitekts Ēriks Cērpiņš ir izdomājis to pasniegt nevis
jaunā versijā, kāds tas ir bijis 150 gadus atpakaļ, bet versijā,
kādu 150 gadi ir saglabājuši. Būs ieliktas taisnas durvis, kas ak-
centēs šķībās sienas. Nesošā konstrukcija iekšpusē ir izbūvēta
jauna, droša un stabila. Visa jumta konstrukcija balstās uz jau-
nām konstrukcijām.”

Šī ēka pēc restaurācijas būs unikāla, jo vecajā, šķībajā šķūnī
atradīsies mūsdienīgas tualetes, neliela virtuvīte, noliktavas, kā
arī nodarbību un semināru telpa.

Restaurētas tiek vēl trīs ēkas – „Dāboliņu” māja, kas celta
pagājušā gadsimta 30. gados, kā arī pagrabs un pirtiņa. Šo trīs
objektu gan vēl nebija, kad šeit dzīvoja Rainis, tomēr šīs ēkas ir
kļuvušas par neatņemamu muzeja kompleksa sastāvdaļu. Pro-
jekta laikā jau veikti arī citi darbi – ierīkota kanalizācija, attīrīša-
nas iekārtas, kā arī jauns ūdensvads. Turpinās teritorijas labie-
kārtošana, tostarp arī neliela stāvlaukuma izveide. Ģenerāluz-

ņēmējs ir SIA „Modus Būve”, bet darbus veic arī SIA „Kaskāde
19”. Kopējās būvniecības izmaksas „Tadenavā” ir nepilni 647 tūk-
stoši eiro (neieskaitot PVN). Līdz decembrim plānots pabeigt āra
darbus, lai ziemā varētu strādāt iekštelpās. Visi darbi jāpabeidz
līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Ņemot vērā, ka Raiņa muzejs „Tadenava” ir ļoti nozīmīgs kul-
tūrvēstures mantojums, kā arī godinot izcilo dzejnieku 150. ju-
bilejā, kompleksa labiekārtošanā iesaistījušies arī citi.

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš
stāsta: „Mēs esam ļoti pateicīgi „Latvijas Valsts mežiem”, ka viņi
atsaucās un ir uzbūvējuši Tadenavā atpūtas vietu – izveidojuši
stāvvietu, iztīrījuši dīķi un uzbūvējuši lapenīti. Pavasarī viņi sola
arī apzaļumot šo atpūtas vietu. Tāpat mēs esam pateicīgi „Lat-
vijas Valsts ceļiem”, ka viņi uzlaboja transporta kustības drošību,
saliekot atstarojošās zīmes un nostiprinot ceļu.”

Jānis Subatiņš skaidro, ka tāpat drīzumā paredzēts sākt re-
montēt Tadenavas kluba ēku, kas pieder Jēkabpils novada pa-
švaldībai un kas arī atrodas muzeja teritorijā: „Pašvaldība ir iz-
strādājusi tehnisko projektu Tadenavas klubiņa jumta nomaiņai
un fasādes uzlabošanai. Drīz sāksies iepirkums, un līdz pava-
sarim mēs ceram šos darbus paveikt, lai arī šis klubiņš iederētos
restaurētajā muzeja „Tadenava” kompleksā.”

Līdztekus darbiem Tadenavā vērienīgā Eiropas ekonomikas
zonas finanšu instrumenta finansētā projekta „Raiņa un Aspa-
zijas muzeja atjaunošana” laikā notiek restaurācija un rekons-
trukcija arī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā, kā arī Raiņa
un Aspazijas mājā Rīgā. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz
2,5 miljonus eiro.

Sandra Paegļkalne

Turpinās restaurācijas darbi Raiņa muzejā „Tadenava”
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Kopš 2015.gada 1. jūnija Jē-
kabpils novada pašvaldībā tiek
īstenots LATVIJAS VALSTS
MEŽU ATBALSTĪTĀS ZEM-
GALES KULTŪRAS PRO-
GRAMMAS 2015  projekts
„Rakstnieka Aleksandra
Grīna literārā mantojuma sa-
glabāšana un pieejamības
uzlabošana Jēkabpils nova-
dā” Nr.15/1-14.2/K 9. Tā
mērķis ir veicināt s kultūras
specifiskā matojuma daudz-
veidības saglabāšanu vieno-
ta s tēla veidošanā un attīstī-
bā. Projekta rezultātā ir abie-
kārtotas esošās piemiņas tel-
pas, papildināta ekspozīcija
par rakstnieku Aleksandru
Grīnu un viņa atstāto literāro
mantojumu un organizēts

piemiņas pasākums. Pateico-
ties Valsts Kultūrkapitāla
fonda līdzfinansējumam
esam īstenojuši aktivitātes,
kuru rezultāti dos interesen-
tiem iepazīt rakstnieka, tulko-
tāja, Latvijas armijas virsnie-
ka atstāto literāro mantojumu
un lojalitāti savai valstij.
Rakstnieka vārdam un daiļra-
dei ir tieša saistība ar Zemga-
li. Dzimis Sēlijā, kas atrodas
Zemgalē, mācījies Vidzemē,
Maskavā, Tērbatā, aizstāvē-
jis savu dzimteni cīnoties ar-
mijā, strādājis Rīgā. Viņa dar-
bos ir ne tika kara tēma, tajos
ir attēlota cilvēku dzīve Sēlijā,
savukārt visiem labi pazīsta-
mais darbs “Dvēseļu putenis”
attēlo cīņas Pirmā pasaules

kara laikā. Aleksandra Grīna
daiļrade ir visu Zemgali vie-
nojošs literārais mantojums.
Turpmāk piemiņas vietas,
kas atrodas Kalna pagastā,
apmeklētāji varēs apskatīt ar-
mijas formu. Savu līdzfinan-
sējumu arī nodrošināja arī
Jēkabpils novada pašvaldī-
ba. Mēs varam būt lepni, ka
no mūsu novada nāk Latvijā
labi zināmie literārie dižgari –
Rainis, A. Grīns un J. Akura-
ters, kuram 2016. gadā atzī-
mēsim 140.dzimšanas die-
nas gadadienu. 

Projekta vadītāja 
G. Dimitrijeva

K.Sēļa foto

Rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas 
telpās apskatāms armijas formastērps

Biedrība „Cerību logi” piedalījās Jēkabpils novada pašvaldī-
bas rīkotajā NVO iniciatīvu konkursā. Projekta nosaukums: Du-
bultu parka labiekārtošana un aprīkošana. Projekta mērķis bija
uzlabot dzīves kvalitāti, panākot to ar biedrības biedru un Du-

bultu ciema iedzīvotāju iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par
savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Kalna pagasta Dubultu ciemā pie kultūras nama atrodas
parks.  Parks ar biedrības biedru iniciatīvu un pagasta ie-
dzīvotāju atbalstu tiek pamazām kopts. Iedzīvotāji paši
veido savu vidi.

Katru pavasari notiek parka sakopšanas talkas, šogad tika
sagatavota atpūtas vieta parka teritorijā.

Realizējot projektu, parkā pie kultūas nama tika ierīkota
atpūtas vieta, kura ir pieejama ne tikai Dubultu ciema
iedzīvotājiem, bet arī garāmbraucējiem. Patīkami bija, ka
šovasar mūsu parku un šo atpūtas vietu apmeklēja tūristi-
riteņbraucēji.

Aptaujājot iedzīvotājus, tika no skaidrots, ka varētu turpināt
labiekārtot šo parku – soliņus, celiņus, kā arī dīķi kurš atrodas
parka teritorijā.

Biedrības „Cerību logi” valdes priekšsēdētāja 
Sandra Vecumniece

K.Sēļa foto

Labiekārtots parks Kalna pagasta Dubultu ciemā

2015. gads Dunavas pamatskolā aizrit,
īstenojot Lauku Partnerības „Sēlija” pro-
jektu „Aiz apvāršņa”. Projekta mērķa
grupa – 1.-9. klašu skolēni, arī daži pirm-
sskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Da-
lībnieki vietējā koordinatora Uģa Vārsla-
vāna vadībā vispirms apzināja vietējās
vērtības, vasarā radošo nodarbību ciklā
„Skaties tālāk!” apguva alpīnisma pama-
tus, vēroja putnus, iepazina ievērojamā-
kās vietas pagastā, ievingrināja rokas de-
kupāžā u.c. nodarbībās. Augustā centīgā-
kie devās ekskursijā uz Madonu. 

Rudenī projektā iesaistītie domāja un
ļāva vaļu fantāzijai, ko gribētu savā ciemā
tuvākā un tālākā nākotnē. Lai veicinātu
sava ciemata attīstību, bērni izstrādāja

Dunavas pamatskolā skatās „Aiz apvāršņa”
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projektus, kas saistās ar tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību,
kultūru un sportu, brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu,
apkārtnes labiekārtošanu. Dunavai jākļūst par vietu, kur labi dzī-
vot gan lieliem, gan maziem – tas redzams PowerPoint prezen-
tācijās, maketos, skicēs, zīmējumos, foto kolāžās un  aprakstos. 

3.nodarbību cikla „Aiz apvāršņa” noslēguma nodarbībā pro-
jekta dalībnieki prezentēja savu veikumu. Dunavas bērni nākot-
nē grib tiltu pār Daugavu, šautuvi, brīvdabas estrādi, zirgu stalli
un treniņu laukumu, labiekārtotus māju pagalmus, modernu fut-
bola laukumu, skaistu dīķi u.c. Jācer, ka šīs nebūs tikai ieceres
uz papīra, bet vismaz kāda no tām tiks  mērķtiecīgi īstenota. 

Par veiksmīgākajiem projekta darbiem tika atzīts pirmklas-
nieču Esteres Kusiņas un Evelīnas Plānes zirgu staļļa „Zirgu

zeme” makets, Rēzijas Ērgles (6.kl.) un Katrīnas Ērgles (8.kl.)
dīķa un tā apkārtnes makets, Kitijas Marcinkevičas (1.kl.) bērnu
rotaļu laukuma makets.  Šie un citi darbi apskatāmi novada
domes ēkas 2.stāva foajē izvietotajā izstādē.

Bērni atzīst, ka nodarbības bija saistošas, tajās uzzināja un
iemācījās daudz jauna, patika praktiskās darbošanās, nodarbī-
bas ārpus skolas telpām, ekskursijas un tikšanās, kopā pavadī-
tais laiks, tējas pauzes ar dažādiem gardumiem, 

Paldies Lauku Partnerībai „Sēlija” par iespēju piedalīties
projektā. 

Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru-
menta programma „NVO fonds”. 

Astra Liopa

Pēc domes lēmuma, laika periodā no 13. oktobra līdz 13. no-
vembrim tika rīkota anketēšana par iedzīvotājiem pieņemamāko
Jēkabpils novada administrācijas atrašanās vietu. Kopā tika
saņemtas 1345 anketas. No tām derīgas – 1328.

Apkopojot rezultātus, anketās izteiktais viedoklis ir šāds:
par “Astrām” Zasā, Zasas pagastā - 329 jeb 25% no kopējā

respondentu skaita;
par patreizējo atrašanās vieta Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī –

960 jeb 72% no kopējā respondentu skaita;
par citām administratīvā centra atrašanās vietām – 39 jeb

3% no kopējā respondentu skaita:
par Kalna pagasta “Liepkalniem”– 1, Dignājas pagasta

“Kamenēm”– 5, Leimaņu pagasta Bērzgala skolu – 13, Brīvības
ielu 2 Jēkabpilī – 1, Ābeļu pagasta Brodiem – 14, Ābeļu pagastu

– 3, un vienkārši citu adresi – 2.
Visvairāk uz anketu atsaukušies iedzīvotāji Ābeļu pagastā

(439), Zasas pagastā (204) un Dunavas pagastā (197).
Ņemot vērā lielo respondentu skaitu un izteikti lielo pārsvaru

par labu patreizējai atrašanās vietai, Jēkabpils novada
administrācija visdrīzāk netiks pārcelta.

Plašāk ar aptaujas rezultātiem var iepazīties novada
mājaslapā.

Dzidra Nartiša
Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste

Zināmi iedzīvotāju aptaujas rezultāti

17. novembrī 2015 Leimaņu tautas namā notika Jēkabpils
novada Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai
veltīts sarīkojums, kurā tika sveikti arī Jēkabpils novada domes
Goda rakstu saņēmēji.

Latvijas karogiem augstu plīvojot, negarā video sižetā klātesošie
tika iepazīstināti ar visiem 7 novada pagastiem. Pēc tam
uzrunas vārdus klātesošajiem veltīja Jēkabpils novada domes
priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, tika atskaņota valsts himna un
sākās Goda rakstu pasniegšanas ceremonija. Kamēr cauri zālei
plūda ziedu straumes, pasākuma vadītājs Gints Audzītis viesus
iepazīstināja ar Goda rakstu saņēmēju sasniegumiem un īpašiem
nopelniem, kas ļāva viņus izvirzīt šādam apbalvojumam. Goda
rakstus saņēma: Inga un Ingus Stūrmaņi, Ņina un Aldis Rudzīši,
Sandra un Āris Radiņi, Vilnis Stūrītis, Ingūna Klaucāne, Jānis
Kokins, Ilga Vēvere, Ināra Kantāne, Zenta Skujiņa, Ieva Ģeidāne,

Novada Valsts svētku sarīkojums Leimaņos



6 2015. gada decembris

Eva Strika, Pāvels Strašnovs, Jānis Mis-
ters-Mistris, Hardijs Kortmans, Valija Flan-
dere, Antons Breidaks, Ina Sēle, Valija
Graudiņa un Maruta Cankale. Swedbank
balvu saņēma Daiga Ģeidāne. Atzinības
rakstu – Valentīna Beļajeva.

Īpašu koncertu klātesošajiem dāvāja
mūsu pašdarbnieki – Leimaņu VPDK „Del-
dze”, Zasas vidusskolas sākumskolas
tautas deju kolektīvs un folkloras kopas
„Kāre” un „Dignojīši”, kā arī aktrise un
dziedātāja Vita Baļčunaite. Pēc tam klā-
tesošie tika aicināti pie svētku galda.

Paldies visiem, kas ieradās un veltīja
savu laiku gan līdzcilvēku sveikšanai, gan
Latvijas Republikas 97. gadadienas pie-
miņai! Lai Latvijas gars un mīlestība pret
valsti dzīvo mūsos katrā - ne tikai vārdos,
bet arī darbos!

K.Sēlis

Izsludināta projektu iesniegšanas kārta pasākumam
,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos“

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos:
l ,,Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā“ (modernizācija),
l ,,Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ un
l ,,Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimnie-

cības infrastruktūras attīstībā“ (meliorācija)
notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 4. februārim.

Īss skaidrojums par šī gada maksājumiem (liellopi)

1)Maksājumi par piena govīm
a) šogad varēja saņemt kompensācijas sakarā ar Krievijas

embargo,
b) nacionālās subsīdijas, ko maksā par pārraudzības ganām-

pulku govīm atkarībā no katras govs izslaukuma, sākot ar 5000kg.
Šogad tie bija aptuveni 186 eiro par govi (arī pirmpieni), bet, ja iz-
slaukums 7000 kg un vairāk, tad par šim govīm aptuveni 229 eiro.
Nosacījums – uz 1. martu ganāmpulkā jābūt vismaz 6 govīm.

c) Eiropas maksājums - tiešmaksājumu brīvprātīgais saistītais
atbalsts, ja platību maksājumu pieteikumā ir izdarīta atzīme pie
piena lopiem X. Maksā par pārraudzības ganāmpulka govīm ne-
atkarīgi no to skaita, kaut vai vienas, šogad- 147 eiro par govi,
kuras izslaukums ir vismaz 5500 kg (bioloģiskajiem 4500), īpaši
tiek skatīta apzīmēšanas un citu notikumu ievērošana. 

2) Maksājumi par gaļas lopiem
a) nacionālās subsīdijas par šķirnes saimniecību ciltsgrāmatu

dzīvniekiem (ap 303 eiro) un par pārraudzības ganāmpulku tīr-
šķirnes (vismaz 87.5%) govīm un telēm virs 18 mēn. - apmēram
224 eiro par dzīvnieku, par vismaz otrās pakāpes krustojumiem
ar gaļas šķirni- apmēram 112 eiro (govīm un telēm virs 18 mēn.,
gaļas šķirņu asinībai jābūt virs 75%). Nosacījums - uz 1. jūliju
jābūt vismaz 5 zīdītājgovīm vai telēm virs 18 mēn.

b) Eiropas maksājums - tiešmaksājumu brīvprātīgais saistītais at-
balsts, ja platību maksājumu pieteikumā ir izdarīta atzīme pie liello-
piem X. Maksā par zīdītājgovīm, arī piena šķirņu, un pārējiem gaļas
vai krustojuma ar gaļas šķirni liellopiem, kuri uz 31. decembri ir sa-
snieguši vismaz 16 mēnešu vecumu un atrodas saimniecībā. Mak-
sājums 85 eiro par dzīvnieku neatkarīgi no to skaita, kaut vai vienas.

c) Pārejas posma valsts atbalsts 57 eiro - par jebkuru zīdī-
tājgovi, arī piena šķirņu, un telīti -potenciālo zīdītājgovi, ja uz ie-
snieguma iesniegšanas brīdi tā ir vismaz 8 mēn. veca. Līdz 15.
novembrim LAD bija jāiesniedz pieteikuma veidlapa. Kaut vai
viena zīdītājgovs.

Piena govju pārraudzības rezultāti

30. septembrī noslēdzās piena govju pārraudzības gads.
Mūsu novadā bija 59 pārraudzības ganāmpulki (Dignājas pa-
gastā nav). Sakarā ar papildus maksājumiem, šobrīd ganām-
pulku skaits jau ir palielinājies.

Kritušie dzīvnieki

Ja nobeigušies dzīvnieki tiek atdoti kritušo dzīvnieku savā-
cējuzņēmumiem (Reneta, Baltic Trade), īpašniekam vai turētā-
jam septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka nobeigšanās elektroniski
vai papīra formā par tiem pašam ir jāpaziņo Lauksaimniecības
datu centram.

VID reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji

Ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir nelieli, un, iesnie-
dzot 2015.gada ienākumu deklarāciju nākošgad, nevēlaties mak-
sāt obligāto 50 eiro nodokli, vēl līdz 31.decembrim VID ir iespē-
jams pārtraukt saimniecisko darbību un anulēt saimnieciskās dar-
bības veicēja reģistrācijas apliecību (rozā lapu). Mīnuss nereģis-
trētajiem līdz šim - nepienācās bezakcīzes dīzeļdegviela.

Atgādinājums:
1) Ja taksācijas gadā nav gūts apliekams ienākums no sa-

imnieciskās darbības vai, ja aprēķinātā nodokļa summa no sa-
imnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro,
pēc deklarācijas iesniegšanas būs jāmaksā minimālais obligā-
tais nodoklis 50 eiro. Ja kaut vienu mēnesi par saimniecisko dar-

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Pagasts Gan mp. govju Izslauk. Tauki Olbaltum. SŠS

skaits skaits kg % kg % kg (X1000)
J kabpils novads 59 1290 6350 4.08 259 3.28 209 316

be u pagasts 9 160 6868 4.15 285 3.33 229 315
Dunavas pagasts 2 18 5980 4.04 242 3.15 189 113
Kalna pagasts 13 446 6922 3.92 272 3.23 225 203

Leima u pagasts 8 118 6836 4.54 310 3.36 230 184
Rubenes pagasts 13 181 5827 4.14 241 3.24 189 619
Zasas pagasts 14 367 5549 4.06 225 3.31 184 394

Lab kie p rraudz bas gan mpulki novad (p c izslaukuma)
pagasts pašnieks govju izslaukums tauki olbalt.

skaits (kg) % kg % kg
Kalna Z/s Krasti 159 8778 3.95 347 3.32 292
Rubenes Z/S LAKSTI I 26 7976 4.05 323 3.20 255
be u Z/s Kalni i 47 7938 4.08 324 3.37 268
be u SIA DIŽREI I 15 7897 3.94 311 3.35 264

Leima u Z/s L vas 50 7839 4.47 350 3.39 266
Kalna Z/s Spodr tes 37 7816 3.89 304 3.26 255
Leima u DACE MI ULE 17 7803 4.67 365 3.44 269
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25. novembrī Jēkabpils konsultāciju biroja rīkotajā ,,Jauno
uzņēmēju dienā’’ Agrobiznesa koledžā mūsu novadu pārstāvēja
Dunavas pagasta SIA,,Daugavmalas rapsis’’. Reiņa Baloža sa-

imniecības produkcijas klāsts bez jau iepazītajām eļļām ir papil-
dinājies arī ar lielajiem pelēkajiem zirņiem un linsēklām. Jaunie-
šiem bija iespēja tikties ar Latvijas mājražotāju un mazo ražotāju
informācijas un atbalsta biedrības izveidotāju Agri Locu, kurš
stāstīja, kā ražotājiem sevi parādīt, lai iegūtu pircēju uzmanību,
kā arī par dažādiem tirgošanās veidiem.

2. decembrī Jelgavā notika Zemgales reģiona amatnieku un
mājražotāju 5.kontaktbirža. Šoreiz uz pasākumu devās Zasas
pagasta audēja Baiba Bite. Visas dienas garumā pasākuma da-
lībnieki paralēli tirdzniecībai un kontaktu dibināšanai prezentā-
cijās varēja iepazīties ar citu uzņēmēju pieredzi un iedvesmas
stāstiem.

Ina Sēle, Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

Jēkabpils novada lauksaimnieki lustējas savā 
Ziemassvētku pasākumā

Decembra vidū Rubenes kultūras namā norisinājās ikgadējā
Jēkabpils novada Zemnieku balle. Pulcējoties uz pasākumu, uz-
ņēmēji un lauksaimnieki varēja iepazīties ar novada pagastu
skaistāko skatu un sētu fotogrāfijām. Pēc VPDK ,,Rasa’’, vokālā
ansambļa ,,Kantilēna’’, kā arī radošās apvienības ,,MaSKa’’ uz-
stāšanās klātesošos uzrunāja novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs Edvīns Meņķis. Viņš lauksaimniekiem pasniedza arī pašval-
dības atzinības rakstus par ieguldīto darbu saimniecību attīstī-
bā. Apbalvojumus saņēma Kalna pagasta piensaimnieki Ingrīda
un Varis Buculāni, Krīvānu ģimenes z/s ,,Robežas’’ (Dunavas
pagasts), jaunie zemnieki Madara un Andrejs Pavāri (Ābeļu pa-
gasts), piensaimnieki Iveta un Jānis Meļnovi (Rubenes pagasts),
jaunais zemnieks Jānis Vībāns (Zasas pagasts).  Savas patei-
cības sadarbības partneriem pasniedza arī Jēkabpils piena
kombināta vadītājs Aigars Spēks. Balvas saņēma Vanagu ģi-
menes z/s,,Lakstiņi’’ (Rubenes pagasts), Ieviņu ģimenes z/s
,,Stapāni’’ (Rubenes pagasts), Gironu ģimenes z/s ,,Cīruļi’’ (Lei-
maņu pagasts), Beļajevu ģimenes z/s ,,Sarmītes” (Zasas pa-
gasts), Daukstu ģimenes z/s ,,Mežvidi’’ (Rubenes pagasts). 

Pasākums turpinājās grupas ,,Kreicburgas ziķeri’’ pavadīju-
mā. Par jautrību un atrakcijām Sarmītes Veigures vadībā gādāja
radošās apvienības ,,MaSKa’’ daudzi amizanti personāži. Pro-
tams, Ziemassvētkos neiztikt arī bez dāvanām. Jau tradicionāli

galvenās  dāvanas Zemnieku ballē  ir traktors un māja, lai gan
piparkūku, bet tomēr māja. Sirsnīgs paldies šī gada pasākuma
atbalstītājiem: SIA ,,Jēkabpils piena kombināts”, SIA ,,Elagro
Trade’’, SIA ,,Pakavs’’ un par ēdināšanas pakalpojumiem -Ti-
mofejevu ģimenes z/s ,,Kalnieši’’!

Ina Sēle, Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

Novada jaunieši piedalās Zemgales reģiona pasākumos

Aiga Valtere piedāvā savu un Reiņa Baloža produkciju.

Baiba Bite (centrā) sarunā ar citiem amatniekiem.

bību ir maksāts sociālais nodoklis (110.09
eiro), tad šie 50 eiro nebūs jāmaksā. 

2) VID saimniecisko darbību var vēl
nereģistrēt, ja ienākumi kopā nepārsniedz
3000 eiro gadā. Bet ienākumu uzskaiti jā-
veic tāpat, to var darīt brīvi izraudzītā
formā, summējot gūtos ienākumus. Ja ie-
nākumi ir sasnieguši 3000 eiro, tad 5

darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā sa-
imnieciskās darbības veicējam (rozā
lapa).

Ātrāka informācijas iegūšana

Ja izmantojat internetu, bet vēl nesa-
ņemat visu jaunāko un aktuālāko informā-
ciju savā e-pastā, lūdzu, paziņojiet savu

e-pasta adresi. Ik nedēļu izsūtu aktuālā-
kās ziņas gan par maksājumiem, gan da-
žādiem noteikumiem un termiņiem, kas
jāievēro, jaunākajām izmaiņām likumdo-
šanā, semināriem, mācībām utt. jeb sa-
īsināti - visu to, kas varētu būt noderīgs.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante

mob.t. 263124141
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Piektdien, 13. novembrī, Valmieras estrādē Zasas vidussko-
las “Sapņu komanda” - 9. klases skolēni Kārlis Spēks, Dagnis
Mucenieks, Liene Austruma, Laura Korņejeva, Samanta Mako-
vecka un Raivo Aleksejevs no 8. klases -  piedalījās patriotiskajā
spēlē “Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”. 

Spēles mērķis ir atraktīvā un iesaistošā veidā izglītot jauniešus
no dažādām sociālām un etniskām grupām par Latvijas vēsturi,
simboliem un politiku, kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem
brīvā laika pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veicināta
dažāda veida sociālo grupu jauniešu savstarpējā sadarbība, iz-
pratne par demokrātisku sabiedrību, kā arī tiek veidota un stipri-
nāta pilsoniskā apziņa un identitāte uz kopīgu vērtību pamata.

Lai piedalītos spēlē, jauniešiem bija jāaizpilda anketa mājas-
lapā www.jaunierigassargi.lv, jāatbild uz vēstures jautājumiem
un jāuzraksta motivācijas vēstule. 

Pasākuma laikā Latvijas armijas instruktoru vadībā jaunieši
sešās darbnīcās apguva Brīvības cīņu vēsturi, armijas disciplī-

nu, komandu došanu un izpildi, ievainoto aprūpi un pirmo me-
dicīnisko palīdzību, šaušanu, slēptu pārvietošanos pēc kartes
un kompasa un ierindas mācību. Pēc apgūtajām mācībām no-
tika praktiska zināšanu un prasmju pārbaude – misija “Atceries

Lāčplēšus!”, kas simulēja 1919. gada Brīvības cīņas un kuras
laikā atraktīvā veidā praksē varēja pielietot iegūtās zināšanas.

Pasākumu vadīja ielu vingrošanas kustības iniciators, grupas
“Gainfast” solists, TV raidījumu vadītājs Kaspars Zlidnis.

Jauniešus nebaidīja drēgnais laiks un fiziskās aktivitātes visas
dienas garumā. Tika iegūta vērtīga pieredze un secinājums, ka bija
vērts piedalīties, jo uzvara jau ir ne tikai 1.vieta, bet arī drosme, cī-
ņasspars, komandas saliedētība un spēja parādīt un pārvarēt sevi.

Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsējos, bet īpaši klases au-
dzinātājai S.Upeniecei, kura motivēja komandu dalībai.

Olita Spēka
I.Aišpures foto

Zasas vidusskolas 9. klase piedalās spēlē 
“Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”

Ziemassvētku noskaņas
Ābeļu skolā

Šogad Adventes laiks mūs nelutina ar sniegu un mieru dabā,
tāpēc pašiem sevī vairāk jārada Ziemassvētku gaidīšanas prie-
ku. Ābeļu skolā to palīdz radīt skolotāja Sarmīte ar saviem čak-
lajiem palīgiem no noformēšanas pulciņa, veidojot arvien jaunus
Ziemassvētku dekorus- te telpām, te logiem, te griestiem, te
skatuvei. Ir interesanti steigties uz skolu, lai ievērotu, ko skolo-
tājas radošā doma un bērnu čaklās rokas izveidojušas šoreiz,
tā pamazām skolas telpas ietērpjot Ziemassvētku rotā.

Ziemassvētku sajūtu mums palīdzēja radīt arī ciemiņi no So-
mijas, stāstot par Dieva lielo mīlestību uz katru no mums, izrādot
nelielu Bībeles stāstu fragmentu, kā Trīs Gudrie, sekojot  zvaig-
znei, uzzināja par Jēzus bērniņa piedzimšanu. Kopīgi dziedājām
Adventes dziesmas somu, krievu un latviešu valodās.

Adventes laikam sākoties, “Mikālēnu” vadītāja skolotāja Iveta
Bērziņa un dalībnieces  Samanta Vinciune un Aivita Urķe bija Rīgā
uz stāstnieku konkursu “Teci, teci, valodiņa”. Mājās Aivita atgrie-
zās ar Lielā stāstnieka , bet Samanta ar Dižā stāstnieka titulu.

Arī šogad pie mums 9.janvārī ciemojās “Ābeļzieda” rokdarb -
nieces ar saviem izstrādājumiem, kurus mēs varējām gan iegā-
dāties dāvanām, gan “pašpikot” idejas ierosmei un darboties-
priekam. Čaklās rokdarbnieces tradicionāli arī šogad apdāvināja
mūsu pirmklasniekus ar cimdiem un zeķēm. Dāvināšanas prieku
sev  centīsimies sagādāt,  piedaloties akcijā “No sirds uz sirdi”,

kurā vientuļajiem pagasta pensionāriem sarūpēsim mīļas dāva-
nas un, ciemojoties pie viņiem, ieskandināsim Ziemassvētkus.

Skolēniem, Ziemassvētku brīvdienas gaidot, vēl čaklāk jāmā-
cās, lai paspētu pievilkt “astītes” pirms atzīmju izlikšanas. 

Pulciņu dalībnieki, skolotājas Ineses vadībā rūpēsies par Ziemas-
svētku koncertu. Pēc koncerta kopā ar Mikālēniem un skolotāju Ivetu
varēs iet rotaļās, baudīt Ziemassvētku maltīti un pazīlēt nākotni. 

Būsim iepriecināti , ja  Ziemassvētku ieskandināšanu 18.de-
cembrī plkst.11 , vēlēsieties sākt kopā ar mums! Īpaši  gaidīti ir
skolēnu vecāki , bijušie skolas darbinieki, un skolotāji.

Silva Zepa
Autores foto
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Ābeļu pagasta bib-
liotēkā 12. novembrī notika pasākums, kurš tika veltīts Astrīdas
Lindgrēnas pasaku tēlam Pepijai Garzeķei. Šajā dienā atzīmē-
jām Pepijas Garzeķes 70 gadu jubileju. Uz pasākumu ieradās
Ābeļu skolas 5. klases skolēni kopā ar latviešu valodas un lite-
ratūras skolotāju Valdu Bērziņu, Ābeļu pagasta dienas centra
bērni kopā ar audzinātāju Viju Stirāni un citi bibliotēkas apmek-
lētāji. Kopā sagaidījām ierodoties pašu Pepiju Garzeķi, kuru at-
veidoja Jēkabpils galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja
Ilona Švābe. Bērni sagaidot jubilāri izrotāja telpu ar baloniem.

Svinību apmeklētājiem tika dota iespēja piedalīties dažādās ak-
tivitātēs- niķu dzīšanā, apsveikumu veidošanā Pepijai Garzeķei,
kā arī lēkšanā ar gumiju. Pēc pasākuma viesi mielojās ar gardo
dzimšanas dienas kūku un tēju, saņemot balviņas no Ābeļu pa-
gasta bibliotēkas vadītājas un Pepijas Garzeķes, kuras pēc tam
varēs izkrāsot pēc sirds patikas. 

Liels paldies pasākuma apmeklētājiem. Uz tikšanos nā-
kamreiz!

Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo
Autores foto

Ābeļu bibliotēkā svin Pepijas Garzeķes 70 gadu jubileju

Ābeļu skolēni iegūst 2.
vietu laikraksta "Gaisma"

konkursā
Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība kopā ar citām Latgales

kultūras organizācijām šī gada vasarā skolēniem izsludināja
konkursu „Mana sēta, skola, pagasts/pilsēta”. Konkursa darbi
veltīti Latgales laikraksta „Gaisma” 110 gadadienai un Latvijas
100-gadei. Uzaicinājumu piedalīties saņēma arī Ābeļu skola.

Ābeļu skolas novadpētniecības pulciņš, skolotājas Silvas
Zepas vadībā, nolēma piedalīties. Materiālus vākt un avīzi no-
formēt uzņēmās skolnieces Paula Vasiļjeva un Samanta Vinciu-
ne. Darbs bija jāveic uz viena atvēruma laikraksta lapas, aizpildot
abas puses. Meitenes izvēlējās tematu par savas skolas vēsturi
laikā no 1917. gada līdz mūsdienām. Bez izziņām skolā materiāli
tika lūgti arī no pagasta novadpētniecības krājumiem. Ievadrak-
stu „Bija grūti laiki” un noslēgumu „Augsim dzimtenei” apņēmās
uzrakstīt Arnolds Jakubovskis.

Laikraksta pirmā lappuse tika veltīta pārziņa Kristapa Ginte-
ra veiksmīgajai darbībai līdz 1930. gadam, vienlaicīgi ievietojot
bijušās skolnieces Ilgas Kalējas un aktrises Vijas Artmanes at-
miņas par šo personību. Lappusē meitenes izvietoja arī attēlus:
Kristaps Ginters savā izveidotajā muzejā, karā sagrautā 1881.
gadā celtā skolas ēka, muižas ēka, uz kuru pārvietojās skola
pēc kara, 1928. gada izlaidums un meiteņu rokdarbu izstāde.

Otrā lappuse veltīta pārziņa Alfreda Jaunslavieša darbam 30.
gados un vācu okupācijas laikā. Ievietotas Mārtiņa Platā un ģe-
nerāļa Ilmāra Bruņenieka atmiņas un dievkalpojuma lūgšana, lie-
kot pamatakmeni jaunajai skolai. Attēlos parādīta: bērzu alejas
stādīšana uz uzbēruma, pamatakmens guldīšana, pārzinis Al-
freds Jaunslavietis ar skolotājām Loniju Zobeni un Lūciju Ginteri,
jaunā skolas ēka un skolas mazpulks 1940. gada sākumā.

Trešā lappuse attēlo direktoru Lonijas Zobenes, Žaņa Zo-
bena, Valentīnas Utinānes un Ņinas Pūcītes veikums. Attēlos
redzam ainas no tūrisma, pašdarbības, sporta, skolas jubilejas
un pašu direktoru foto.

Ceturtā lappuse vēsta par veikumiem atjaunotajā, brīvajā
Latvijā direktora Jura Gaigala vadībā. Nadīnas Liepiņas
dzejolis skolai, sēļu dienas, Eiropas karogs Kaupres pilskal-
nam, jaunā sporta zāle, sporta laukums un estrāde, šķēp-
metēja Laine Donāne un piemiņas akmens atklāšana cie-
matam Brodi.

Nolikumā bija vēstīts, ka uz noslēgumu tiks uzaicināti labā-
ko darbu autori. Tādu saņem arī Ābeļu skola. Andrejdienās uz
pasākumu Rēzeknes augstskolā dodas arī ābelieši. Kuplajā
Latgales skolu saietā veiksmīgi tiek novērtēts Ābeļu skolas vei-
kums. Par otro vietu balvas pasniedz deputāts Juris Viļums,
uzaicinot apmeklēt Saeimas telpas.

Viss pasākums notika latgaļu valodā. Esam gandarīti un
priecīgi par padarīto darbu un tā novērtējumu.

Ar Ābeļu skolēnu izveidoto avīzi var iepazīties arī Jēkabpils
novada mājaslapā.

Arnolds Jakubovskis,
darba konsultants 

Konkursa „Mana sēta, skola, pagasts/pilsēta“ uzvarētāji 
Andrejdienās Rēzeknes augstskolā. Attēlā pirmajā rindā 

Samanta Vinciune, Arnolds Jakubovskis un Paula Vasiļjeva.
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Ir pagājis Sēlijas dižgaru Jāņa Raiņa
un Aleksandra Grīna jubileju gads. 1916.
gadā svinēsim trešā Sēlijas dižgara raks-
tnieka, kultūras darbinieka un politiķa
Jāņa Akuratera atceri.

Jānis Akuraters ir senās Sēļuzemes
dēls. Dzimtās Jaunzemju mājas, kurās
viņš nācis pasaulē 1876. gada 13. jan-
vārī, atrodas Dignājas pagastā (tagadē-
jā Jēkabpils novada, Ābeļu pagastā)
Daugavas kreisajā krastā. Rakstnieka
atmiņā palikusi „Daugava, lielais skais-
tais sils, ķiršu dārzs, pakalns, no kura
vizinājāmies”. Septiņu gadu vecumā
Akuraters nonāk citās mājās – Biržu pa-
gasta Beitānos. Arī te – noslēpumainā
meža brīnumainie iespaidi: „Šis mežs ar
savām skaistajām mūžīgām priedēm, ar
nepārejamiem staignājiem un mežeze-
riem, mežu pļavām, ar bagātīgo puķu
daudzumu, medībām, rudens melanho-
liju un ziemas burvībām ir man devis

daudz sapņu un iedvesmas.”
Jānis Akuraters mācījies Biržos, Jē-

kabpilī, Rīgā un Maskavā. Aktīvs 1905.
g. revolūcijas atbalstītājs. Dziesmas „Ar
kaujas saucieniem uz lūpām” teksta au-
tors. Vairākas reizes apcietināts, izsūtīts
uz Pleskavu, aizbēdzis caur Somiju uz
Norvēģiju.

Atgriezies. Apprecējies ar Seces
saim nieka meitu Mariju Dišlēri. Ģimeni
papildina meita Laima. Iestājās Latviešu
strēlnieku pulkos. Piedalās pirmās Lat-
vijas valsts varas organizēšanā un vadī-
šanā. Strādā dažādos kultūras darba
vadīšanas amatos.

Rakstnieks ir romantisko tradīciju izko-
pējs – ne tikai dzejā, bet arī prozā un dra-
maturģijā. Tādējādi Akuratera māksla ir
pierādījums romantisma mūžīgumam un
dzīvotspējai arī modernajā laikmetā.

Zenta Mauriņa vērtē: „Akuratera
smaržas reibina. Viņa sapņi deg. Bet
tas, kas deg, tas aizdedzina arī citus. Un
tā Akuraters 1905. gadā aizdedzina jau-
niešu sirdīs protestu pret Krievijas žņau-
giem un pasaules karā – domu par Lat-
vijas patstāvību”

Jānis Jaunsudrabiņš raksta: „Akura-
ters steidzās kā dzīvais laiks neapstāda-
mies un neatskatīdamies atpakaļ uz pa-
darīto. Gatavais bija tikai slieksnis, par
kuru pārkāpt uz ko jaunu.”

Stāsts „Kalpa zēna vasara” pirmo reizi
izdots 1908. gadā. Skolas mācību grāma-
tās tam bija vieta gan fašistiskās Vācijas,
gan Krievijas komunistu okupācijas
gados. Žēl, ka tagad esam aizmirsuši šo
klasiķi. Labi, ka daži skolotāji kādreiz to
atceras un piemin skolas darbā. „Kalpa
zēna vasara” ir sapņojums par sen aiz-
gājušām jaunības dienām, pilns medus
salduma un nedzēšamu skumju. Akura-
tera atmiņas zīmējums ir māksliniecis-
kiem iespaidiem bagāts – tas skatāms,
kā skaista Latvijas dabas glezna; izla-
sāms kā valdzinošs mīlas stāsts; to var
izzināt kā lauku darbu poētisku enciklo-
pēdiju un uztvert arī kā intīmu dvēseles
dienasgrāmatu. 

Jāņa Akuratera romāns „Ugunīgi ziedi”
pirmo reizi dienas gaismu ierauga 1925.
gadā. Rakstnieks romāna centrā gandrīz
visur „novieto” skeptiķi un gara aristokrātu
Pēteri Dangu, tā kļūdams par vienu no re-
tajiem latviešu rakstniekiem, kas laikmeta
notikumus subjektīvi neidealizē, bet pa-
tiesi atklāj strēlnieku traģēdiju, proti, upu-
rus, cīnoties gan cara armijas, gan vēlāk
boļševistisko spēku pusē. Galvenā doma
– latviešu strēlniekiem nekad nevajadzētu
būt karotājiem svešās armijās, bet jābūt
nacionālo ideju aizstāvjiem, jācīnās par
teiksmainu sapni: par Latviju - savu,
savas tautas valsti. Romānam pielikts
punkts, kad 1918. gada sākumā, strēlnie-
ku vilciens, vagonos kuroties mazām
krāsniņām, dodas prom no Latvijas. Katra
strēlnieka domās ir skumja neziņa par tur-
pmāko likteni.

Atcerieties un lasiet romantisko Jāņa
Auratera prozu, dzeju un dramaturģiju!

Ābeļu pagasta pārvalde izsludina
eseju un zīmējumu konkursu.

1. Pamatskolas skolēniem – „Darbs un
dabas vērojumi mūsdienu kalpa zēnam”

2. Vidusskolēniem un pieaugušajiem –
„Pēteris Danga cīņā par Latvijas brīvību”

Konkursa noslēgums dzejas dienās
septembrī. Nolikums būs janvāra nogalē.

Ābeļu novadpētnieki piedāvā sko-
lām un sabiedriskajām organizācijām

Video prezentāciju par Jāņa Akuratera
dzīvi un literāro darbību ar līdzdziedāša-
nu. Ilgums 40 minūtes. Vajadzīgs trans-
ports un iekārtas demonstrēšanai.

Ielūdzam uz tradicionālo rakstnieka at-
ceres pasākumu janvāra vidū. Rādīsim
video kadrus par gatavošanos Jāņa Aku-
ratera 125. gadu jubilejai un Sēlijas 2.
kongresam.

Analizēsim romāna „Ugunīgi ziedi”
darbību.

Arnolds Jakubovskis

Jānim Akurateram – 140

Godina Jēkabpils novada stiprās ģimenes
Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu rītu,
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus, daudz ilgāk.

(Ā.Elksne)

2015. gada 7. novembrī Kalna pagasta
kultūras namā notika nu jau sesto reizi
Jēkabpils novada apaļo kāzu jubileju pa-
sākums „Dzīves gadu gredzenus izdzīvo-
jot”, uz kuru bija pieteikušies 17 pāri. Svi-
nīga stipro ģimeņu godināšana nu ir kļu-
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vusi par novada tradīciju. Uz šo pasākumu parasti tiek aicināti
tie pāri, kuri svin Sudraba kāzas, kad kopā nodzīvoti 25 gadi,
Pērļu kāzas, kad par prieku mīļajiem un apbrīnu apkārtējiem kopā
aizvadīti 30 gadi, Rubīna kāzas, kad, nepadodoties grūtībām un
spējot vienam otrā ieklausīties, kopā nodzīvoti 40 gadi, Zelta
kāzas, kad cieņā un uzticībā aizvadīti 50 gadi un Dimanta kāzas,
kad viens otram līdzās stipri un izturīgi kopā gājuši 60 gadus. 

2015.gadā Jēkabpils novadā Sudraba, Pērļu, Rubīna, Zelta
un Dimanta kāzu jubilejas svinēja 80 stipras ģimenes: Sudraba
kāzas svinēja – 25 pāri; Pērļu kāzas – 29 pāri; Rubīna kāzas –
13 pāri; Zelta kāzas – 10 pāri un Dimanta kāzas – 3 pāri.

Cauri dzīves grūtībām viņus ir vadījusi uzticība, sapratne un
spēja piekāpties īstajā brīdī.

Draudzīgi sadevušies rokās, kultūras nama zālē ienāca pāri,
kuri savas kopdzīves lappusēs ierakstījuši divdesmit piecus, trīs-
desmit, četrdesmit un piecdesmit skaistus gadus. Katrs pāris
tika sumināts atsevišķi. Prieku par savu kādreizējo „jāvārdu” pa-
sākuma laikā apliecināja 14 pāri:

SUDRABA kāzās tika godināti 6 laulātie pāri:
l Ņina un Andris Caunes (Kalna pagasts)
l Gita un Sergejs Lavrinoviči (Ābeļu pagasts)
l Sarmīte un Juris Aleksejevi (Ābeļu pagasts)
l Regīna un Māris Marcinkeviči (Dunavas pagasts)
l Silvija un Guntars Krēsliņi (Dignājas pagasts)
l Aīda un Andis Bikaunieki (Dignājas pagasts)
PĒRĻU kāzās tika godināti 5 laulātie pāri:
l Rita un Aigars Dekšņi (Kalna pagasts)
l Ināra un Rūdis Nazarovi (Kalna pagasts)
l Inita un Andris Vilcāni (Leimaņu pagasts)
l Anita un Dainis Tauriņi (Leimaņu pagasts)

l Sarma un Aivars Kakstes (Rubenes pagasts)
RUBĪNA kāzās tika godināts 1 laulātais pāris:
l Velga un Andris Bruki (Leimaņu pagasts)
ZELTA kāzās tika godināti 2 laulātie pāri:
l Felicija un Inārs Bites (Zasas pagasts)
l Ņina un Aldis Rudzīši (Ābeļu pagasts).
Sirsnīgā atmosfērā pāri saņēma ziedus un laba vēlējumus

no bērniem, mazbērniem un citiem tuviniekiem.
Apsveikuma vārdus sacīja arī dzimtsarakstu nodaļas vadī-

tājas pienākumu izpildītāja Ina Gusāre, un Jēkabpils novada
domes izpilddirektors Jānis Subatiņš, pēc tam aicinot pārus
parakstīties stipro ģimeņu Goda grāmatā. Klātesošos pārus ar
muzikāliem priekšnesumiem visu vakaru priecēja dziedošais
duets Inga un Normunds, kas uzbūra ļoti romantisku un dvē-
selisku gaisotni. Saskandinot šampanieša glāzes, jubilāri snie-
dza viens otram skūpstu tāpat kā tai pirmajā un neaizmirsta-
majā kāzu dienā. Īpaši kļuva arī mirkļi, kad apsveiktie fotogra-
fējās savas kāzu jubilejas piemiņas bildei, un kungi, gluži kā
jaunībā, aicināja savas dāmas uz pirmo kāzu valsi, apliecinot,
ka mīlestība ir vērtība, kas vijas cauri gadsimtiem.

Jēkabpils novada pašvaldībai un dzimt sarakstu nodaļai ir
prieks, ka spējam tādus svētkus šīm Stiprajām ģimenēm uzdā-
vināt. Mūsu bagātība ir ģimene, dzimta. Paldies jums, godātie
jubilāri! Paldies visiem atsaucīgajiem, radošajiem un idejām ba-
gātajiem Jēkabpils novada kultūras darbiniekiem un Jēkabpils
novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma organizēšanā un fi-
nansēšanā.

Aija Šalkovska,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas p.i.

NVO forums un Ziemassvētku tirdziņš Kaldabruņā

2. decembrī Rubenes pagastā notika Augšzemes
lauku NVO apvienības 2015. gada forums, jeb gad-
skārtējā Jēkabpils novada biedrību un aktīvo cilvēku
tikšanās. Šogad pasākuma tēma bija LAIKS. Laiks,
kad domājam par šodienu un nākotni. Laiks, kad to
plānojam un īstenojam.

Diena sākās ar mācītāja Anda Lenša uzrunu un
Elīnas Līces koncertu “Adventes laika balss” Červonkas
luterāņu baznīcā. Pēc tam Kaldabruņas skolā tika at-
vērta biedrību darbu Ziemassvētku izstāde. Uzrunu
teica nodibinājuma “Mārtiņa fonds” vadītāja un psiholoģe
Elitas Keiša, bet apvienības „Lauku partnerība Sēlija”
vadītāja Ieva Jātniece iepazīstināja biedrības ar LEA-
DER projektu iespējām 2016. gadā.

Plašāka informācija laikraksta „Brīvā Daugava” 8.
decembra numurā. Ar foto galeriju no pasākuma var
iepazīties novada draugiem.lv lapā.

K.Sēlis
Autora foto
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Pļavas muzeja zāle Jēkabpils novada
Rubenes pagasta Kaldabruņā kopš  2.
decembra  ir piepildījusies ar zeltainas
gaismas pilnu  Ziemassvētu atmosfēru –
par spīti pelēkajam laikam un sniega trū-
kumam. Savus izstrādājumus šeit izstāda
gan Jēkabpils, gan apkārtējo novadu
biedrības, darbīgie un radošie cilvēki. Da-
žāda vecuma, ar dažādu izglītību un dzī-
ves pieredzi. Tomēr mūs visus vieno spē-
jas un vēlēšanās darīt šo dienu, vietu un
dzīvi piepildītāku. Mēs esam tā  cilvēku
daļa, kas uztur lauku vidi garīgi dzīvu. 

Šai laikā teju katrs iegādāsies dāvanas
sev un saviem tuvajiem. Tad – kādēļ ne-
apdāvināt vēl kādu cilvēku, iegādājoties
viņa darbu? Dāvana būs dubulta, nevis
tikai atdota nauda anonīmai tirdzniecības
kompānijai. Jo katrs cents, kas tiks iegūt
šai tirdziņā, veidos ziedojumu kādai lauku
biedrībai. 

Pie tam – tas nebūt nav  aicinājums uz
labdarību! Tirdziņa piedāvājums ir krāšņs
un plašs - var iegādāties adījumus un linu
salvetes, zīda šalles, lupatu deķus, zie-
pes, rotaslietas, koka svečturus un citus

darinājumus, oriģinālas stikla rotas, trau-
kus un vitrāžas, greznus piezīmju blokus,
kārbiņas un paliktņus, kā arī - gluži dīvai-
nas, smieklīgas un mīlīgas lietas, kam pat
īsti nav nosaukuma... 

Ziemassvētku tirdziņš Jēkabpils nova-
da Kaldabruņas skolā darbojas līdz
pašam svētku priekšvakaram, darba die-
nās no 9 00 – 15 00. Katram apmeklētā-
jam varam apsolīt arī lielisku iespēju ie-
pazīties ar Pļavas muzeju un citām bied-
rības “Ūdenszīmes” aktivitātēm, kā arī –
lielu krūzi karstā cidoniju dzēriena! 

Ja vēlaties to apmeklēt citā laikā, lū-
dzam zvanīt: Indrai – 26223948, Ievai –
29548967, Ingrīdai – 26991295; Edga-
ram – 29705818.

Tāpat – ir papildus versija. Ja nu tālais
ceļš tomēr neietpilst jūsu svētku laika plā-
nos, varam vēlamās lietas izsūtīt arī pa
pastu. 

Vairāk par mums un tirdziņu – 
www.facebook.com/Udenszimes .

Ieva Jātniece
Biedrības foto

Ziemassvētku laikā atbalsti lauku dzīvotspēju!

Rubenes kultūras nama kolektīviem jubilejas gads - siev.vok.
ansamblim „Kantilēna” - 30, VPDK „Rasa” - 35. Savu koncert-
programmu „Ar dziesmu un deju es eju” 14.novembrī kolektīvi
veltīja Latvijas dzimšanas dienai. Šajā koncertā dziesmas mijās
ar dejām un skaistiem vārdiem par Latviju, dzimteni, tautas tra-
dīcijām, cilvēkiem, kuri dzīvo un aktīvi darbojas savā pagastā
un novadā. Šobrīt vokālajā ansamblī „Kantilēna” dzied 9 dalīb-
nieces, VPDK „Rasa” sastāvu veido 18 dejotāji.

„Kantilēnas” pastāvēšanas laikā kolektīvu vadījuši 3 vadītāji
- no pirmsākumiem Iveta Januševska, tad Ārijs Kaktiņš un pē-
dējos 8 gadus Sandra Radiņa. VPDK „Rasa” visus gadus vadīja
un šobrīd vada Inta Tomāne.

Pasākuma viesi - Jēkabpils novada vidējās paudzes deju ko-
lektīvi- „Kaupre” (Ābeļi), „Deldze” (Leimaņi), „Luste” (Dunava),
vokālais ansamblis „Lilijas” (Ilūkste), vokālais ansamblis „Vioto-
nika” (Aknīste), kas priecēja ar saviem priekšnesumiem un la-
biem vārdiem. Arī kultūras nama kolektīvi-Folkloras kopa „Kāre”,
JDK „Laude”, vok.ans. ‘Ā’re”, senioru deju kopa „Draiskās Peo-
nijas” bija viesi un atbalstītāji.

Dzimšanas diena ir gan atskaites punkts paveiktajam, gan

jaunas apņemšanās, tāpēc novēlu mums visiem būt uzņēmī-
giem, enerģiskiem, apzinīgiem un radošiem, lai mēs varētu
lepoties ar labi padarītiem darbiem mūsu Latvijas labā! Mēs
esam ceļā uz nākošajiem Dziesmu un deju svētkiem, uz Lat-
vijas simtgadi.

Inta Tomāne

Vokālais ansamblis „Kantilēna” un VPDK „Rasa” 
svin jubilejas
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Jubilāre
Šoruden īsi pirms Valsts svētkiem Ru-

beņu pamatskolas direktorei Inārai Kan-
tānei bija nozīmīga jubileja. Viņas veikums
gan skolā, gan sabiedrībā ir pelnījis atzi-

nību, tāpēc skolas kolektīvs izvirzīja di-
rektori apbalvošanai 2015. gada 18. no-
vembra svētkos nominācijā JUBILĀRS.

Rubeņu pamatskolā Ināra Kantāne strā-
dā jau 25 gadus, no 1990. gada. Arī šis ir
atzīmējams skaitlis. Pirmos trīs gadus kā
vēstures, bet pēc tam krievu valodas sko-
lotāja, kā arī ārpusstundu darba organiza-
tore.

No 1993. gada ir skolas direktore. 22
gadu laikā Ināra ir sevi pierādījusi kā
prasmīgu vadītāju, organizatori, tolerantu,
saprotošu kolēģi, kura ir pratusi apvienot
un vadīt mūsu skolas kolektīvu. Vienmēr
saprotoša pret bērniem, ir pretimnākoša
kolēģiem, iejūtīga pret skolēnu vecākiem.
Šo gadu laikā skola ir ieguvusi jaunu seju
– kapitālie remonti, telpu siltināšana, la-
biekārtošana.

No 2009. gada Ināra Kantāne ir vadītāja
arī PII „Zelta sietiņš”, prasmīgi apvienojot
2 mācību iestāžu darbu.

Direktores vadībā organizēti un realizēti

vairāki projekti, kuri gan uzlabojuši skolas
tēlu (arī vizuāli), gan nesuši skolas vārdu
pasaulē.

Ināra Kantāne dibinājusi biedrību „Sa-
ime”, kura darbojas skolas telpās, bijusi
vadītāja Eiropas Savienības programmas
„Comenius” apakšprogrammas „Skolu
daudzpusējās partnerības” projektam.
Pateicoties šim projektam, skolotāji un
skolēni ir iepazinušies ar mācību sistēmu
Slovēnijā, Norvēģijā un Polijā. Šo valstu
skolu pārstāvji viesojušies Rubeņu pa-
matskolā, iepazinušies ar mūsu valsts,
novada kultūru, sadzīvi. Skolēni ieguvuši
jaunus draugus dažādās valstīs.

Ināras Kantānes vadībā jaunākais īs-
tenotais projekts Rubeņu pamatskolā ir
„Meža dienas 2015”, kura rezultātā izvei-
dota dabaszinību brīvdabas klase – aktīvās
atpūtas komplekss.

Inārai bez tiešā darba ir savi brīvā
laika pavadīšanas veidi. Ļoti daudz lasa,
patīk ceļošana, piedalās pagasta, novada
organizētajos kultūras pasākumos, prie-
cājas par citu hobijiem, veiksmēm, paveikto
darbu. Kolekcionē somas. Ināra ir sirsnīga
mamma saviem bērniem un mīļa omīte
saviem trim mazbērniem.

1.-5. klašu skolēni direktorei novēl:
Labu selfiju, labu dienu, priecīgus ga-

dus;
Daudz prieka, labu veselību, daudz

draugu, lai ir daudz naudas;
Lai ilgi dzīvo, veselību, daudz laimes;
Lai daudz laimes, lai daudz prieka, lai

daudz dāvanu, lai daudz naudas;
Daudz ziedu, daudz draugu, labu ve-

selību!

Vēlot veselību, dzīvesprieku, radošumu
nākamajiem gadiem – ar patiesu cieņu
Rubeņu pamatskolas kolektīvs.

No 25.-29. novembrim Dublinā notika Pasaules čempionāts
svarbumbu celšanā. Sacensībās piedalījās, gan amatieri, gan
juniori, gan pieaugušie, gan veterāni. Kopumā Pasaules čem-
pionātā piedalījās rekordliels sportistu skaits – 565 sportisti no
36 valstīm.

No Latvijas sacensībās piedalījās 13 sportisti - pie junioriem
startēja 3 mūsu meitenes un 2 puiši, no tiem 1 meitene startēja
pieaugušo konkurencē. Bet pie pieaugušiem startēja 7 sportisti,
savukārt pie veterāniem no Latvijas startēja 5 sportisti.

Vislabāk Latviešu sportistiem veicās pie veterāniem, kur tika
izcīnītas kopumā 6 medaļas. Savukār pie junioriem 2 medaļas,
bet pieaugušo konkurencē 2 medaļas.

Latviešu juniori visi startēja profesionāļu grupā (meitenes ar
svarbumbām 24 kg, puiši ar 32 kg) un izcīnija Pasaules koman-
du kopvērtējumā 3.vietu, piekāpjoties vienīgi spēcīgajiem Krie-
vijas un Kazahstānas sportistiem. Tas pateicoties tam, ka par
pasaules vicečempioniem starp junioriem kļuva Zane Viliška

(Jēkabpils novads), Jānis Rižijs (Daugavpils novads) un Ed-
gars Prancāns (Viļakas novads). Kā arī šajās sacensībās Ed-
gars Prancāns un Sanita Pastare (RTU sporta klubs) laboja Lat-
vijas rekordus pie junioriem. 

Latvijas izlase pateicas vietējām pašvaldībām un sponso-
riem, kas padarīja iespējamu sportistu dalību šajās prestižajās
sacensībās – Ventspils pilsētas domei, Daugavpils novada
domei, Jēkabpils sporta centram, Jēkabpils novada domei, Ve-
cumnieku novada un Krustpils novada pašvaldībam, Akciju sa-
biedrībai „Ventspils Grain Terminal”, PIKC „Daugavpils Būvnie-
cības tehnikums”, kā arī izlases trenerim Ņikitam Sekretovam
par komandas sagatavošanu sacensībām. 

Vasilijs Giņko,
Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas 

valdes priekšsēdētājs

Latvijas juniori izcīna 3.vietu komandu kopvertējumā
Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā
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Saistošie noteikumi Nr.13/2015
2015.gada 26.novembrī

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015.
sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15)

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā

Izdoti saskaņā ar ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu,
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”

252.panta pirmo un piekto daļu, un 
2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.550

,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un 15.punktu

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.punktu

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par

sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam

bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes

aprūpes beigšanās” 
27., 30., 31.un 31¹. punktiem

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas un saņemšanas
kārtību, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus,
personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanai, kā
arī kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par sociālās palīdzības
pabalstu un maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa
atteikumu Jēkabpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē, laulātie, bērni,
vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību
nodrošināšanai, un kuras mitinās vienā mājoklī;
2.2. mājsaimniecība – šo saistošo noteikumu izpratnē ir
mājsaimniecība, kurā vienā mājoklī dzīvo viena vai vairākas
personas, kuras saista radniecība, svainība vai citas
personiskas attiecības un kam ir kopēji izdevumi uzturam, kuras
mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī u.tml.), kuras
uzturēšanās izdevumus sedz kopīgi;
2.3. atsevišķa (dalīta) mājsaimniecība - šo saistošo
noteikumu izpratnē atsevišķa (dalīta) mājsaimniecība, ir
mājsaimniecība, kurā atsevišķi vienā mājoklī dzīvo viena vai
vairākas personas (ģimenes), kuras atsevišķi saimnieko un
atsevišķi sedz izdevumus, kas saistīti ar sadzīves jautājumu
nodrošināšanu;
2.4. trūcīga persona (ģimene) – persona (ģimene), kuras
ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu
līmeni;
2.5. maznodrošināta persona (ģimene) – persona (ģimene),
kuras ienākumi nepārsniedz saskaņā ar šiem Saistošajiem
noteikumiem noteikto, maznodrošinātas personas (ģimenes)
ienākumu līmeni;
2.6. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir
pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju;
2.7. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena
un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, vai
likumīgie apgādnieki nepilda savu apgādnieka pienākumu; 
2.8. „SOPA” – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā elektroniski tiek
uzglabāta informācija par personām (ģimenēm) piešķirtajiem
sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem;

2.9. iztikas līdzekļu deklarācija – dokuments, kurā sociālās
palīdzības pieprasītājs Sociālajam dienestam, sniedz pilnīgas
un patiesas ziņas par saviem un savu ģimenes locekļu
ienākumiem, pilnīgai ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšanai, nolūkā saņemt Jēkabpils novada pašvaldībā
noteikto Sociālo palīdzību;
2.10. pamatienākumi – regulāri ienākumi, kurus persona
(ģimene) gūst strādājot pamatdarbā, vai citi ienākumi, kurus
persona (ģimene) gūst un tie ir uzskatāmi par tās
pamatienākumiem;
2.11.papildu ienākumi - ienākumi, kurus persona (ģimene)
gūst papildu saviem pamatienākumiem, piemēram, ienākumi,
kurus persona gūst no meža velšu tirdzniecības, pašizgatavotu
amatniecības priekšmetu tirdzniecības un citām darbībām;
2.12. sociālās rehabilitācijas plāns – šo saistošo noteikumu
izpratnē ir pasākumu kopums, kas vērsts uz Sociālā dienesta
klienta sociālās funkcionēšanas spēju apzināšanu, uzlabošanu
un attīstīšanu, lai veicinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā;
2.13. līdzdarbības pienākumi – ir pienākumi, kurus, savstarpēji
vienojoties ar sociālā darba speciālistiem, veic klients ar mērķi
atjaunot un attīstīt sociālo problēmu risināšanas prasmes, lai
uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu
iekļaušanos sabiedrībā;
2.14. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks,
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, ar
kredītiestādes spiedogu apstiprināta izdruka no internetbankas,
kurā norādīts pašvaldības sociālo pabalstu pieprasītāja vārds,
uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas
summa;
2.15. personu apliecinošs dokuments - Latvijas Republikas
pase, personas apliecība vai dokuments, kas noteikts saskaņā
ar Personu apliecinošu dokumentu likumu.
2.16. kalendārais gads – laika periods no kārtējā gada 1.
janvāra līdz 31. decembrim.
3. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu
atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām),
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas
pamatvajadzības un, kuras ir izmantojušas visus materiālos
resursus savas situācijas uzlabošanā, un ģimenēm (personām)
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
4. Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam novērtē pēc personas iesnieguma, kam
atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie
dokumenti, kas noteikti šajos Noteikumos. Mutvārdos izteiktu
iesniegumu privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un
izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 
5. Iesniedzot iesniegumu, personai jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, izņemot gadījumus, ja iesniegums
iesniegts elektroniskā veidā.
6. Parakstot Noteikumos 4.punktā minēto iesniegumu, klients
un viņa ģimenes pilngadīgās personas Sociālajam dienestam
dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamo informāciju par ģimeni.
7. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti
personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir
deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja
ģimenē dzīvo pilngadīga persona, kura nav deklarējusi savu
dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, izlemjot
jautājumu par pabalsta piešķiršanu, mājsaimniecībā ir vērā
ņemami personas ienākumi.
8.  Pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešamas personas
vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai
savstarpēji vienojoties ar pabalsta saņēmēju.
9. Ģimenei (personai) piešķirto pabalstu izmaksā naudā vai
pārskaita ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā
norādīto kredītiestādes konta numuru vai pakalpojuma
sniedzējam desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža.
10. Jēkabpils novada dome pieņem lēmumu par sociālās
palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija
neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu kritērijiem, bet
ģimenei (personai) radušās papildus grūtības, pēc sociālā
dienesta izvērtējuma un atzinuma sniegšanas.
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II. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība un materiālā
stāvokļa novērtējums trūcīgas vai maznodrošinātas

ģimenes (personas)  statusa noteikšanai
11. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir, izvērtējot:
11.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un īpašumus,
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto
iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un tajā norādīto ziņu
apliecinošiem dokumentiem, valsts un pašvaldību institūciju, kā
arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un
klienta dzīvesvietas apsekošanas datiem, par ko ir sagatavots
atbilstoša satura sadzīves apstākļu pārbaudes (apsekošanas)
akts;
11.2. personas veiktos individuālos līdzdarbības pienākumus
saskaņā ar likumu „Par sociālo drošību”.
12. Novērtējot personas (ģimenes) ienākumus, personām, kuras
ir vecākas par 15 gadiem un iegūst izglītību pilna laika
vispārizglītojošā izglītības iestādē vai profesionālās izglītības
iestādē, vai ir pilna laika klātienes students augstskolā, Sociālajā
dienestā ir jāiesniedz izziņa no mācību (izglītības) iestādes, ja
šo informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, objektīvu
iemeslu dēļ nevar iegūt Sociālais dienests.
13. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma:
13.1. nekustamais īpašums – ēkas, kā arī zeme un mežs, kopā
ne vairāk kā 10ha platībā, kuri tiek izmantots pamatvajadzību
nodrošināšanai, vai pamatotu iemeslu dēļ nevar tikt izmantots
ienākumu gūšanai.
13.2. viens personas (ģimenes) īpašumā vai tiesiskajā valdīju-
mā esošs automobilis vai viens cits pārvietošanās līdzeklis.
14. Izvērtējot personas ienākumus netiek ņemti vērā studiju un
studējošo kredīti, un kredīti mājokļa pielāgošanai personām ar
invaliditāti, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas iz-
devumiem un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī parāds par
pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no
valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus,
un hipotekārais kredīts vienīgā mājokļa iegādei, kurā ģimene
faktiski dzīvo, kā arī sadzīves tehnika pamatvajadzību nodroši-
nāšanai, kas iegādāta līzingā, un nepārsniedz EUR 300 (trīs
simti euro).  
15. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālais
dienests ne vēlāk kā kalendārā mēneša laikā pieņem lēmumu
un sniedz pamatotu rakstveida atbildi par sociālās palīdzības
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
16. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem.
17. Ja ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas, materiālā pa-
līdzība var tikt samazināta par 50% no piešķirtās pabalsta sum-
mas vai atteikta turpmāka materiālas palīdzības sniegšana uz
trīs mēnešiem no nepatiesu ziņu konstatēšanas brīža.

III. Nosacījumi maznodrošinātas personas (ģimenes)
statusa noteikšanai

18. Par maznodrošinātu ģimeni (personu) un sociālās
palīdzības pabalstu saņēmēju atzīstami:
18.1. atsevišķi dzīvojoši vecuma pensijas, invaliditātes pensijas
vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, kuriem ir
Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un atsevišķi
dzīvojošas vientuļas personas darbspējīgā vecumā; vientuļi
pensionāri vai vientuļas personas ar invaliditāti, kuru ienākumi
mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 270 (divi simti
septiņdesmit euro);
18.2. ģimenes ar bērniem, kuru ienākumi uz vienu personu
ģimenē nepārsniedz EUR 200 (divi simti euro);
18.3. ģimenes un personas, kuru ienākumi mēnesī uz vienu per-
sonu nepārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).
19. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:
19.1. uz trim mēnešiem – ja ģimenē ir darbspējīgas personas;
19.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja ģimenē nav darbspējīgu
personu.

IV. Pabalstu veidi
20. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (turpmāk tekstā „GMI”).
21. Dzīvokļa pabalsts:
20.1. komunālo un apkures maksājumu daļējai segšanai;
20.2. kurināmā iegādei naudā.
22.Pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā;
23. Pabalsts audžuģimenei:

23.1. mīkstā inventāra iegādei;
23.2. audžuģimenē ievietotā bērna uzturam.
24. Sociālās garantijas un finansiāls atbalsts bērniem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem:
24.1. pabalsts mīkstā inventāra iegādei;
24.2. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
24.3. pabalsts izglītības iegūšanai;
24.4. pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas segšanai.
25. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai
26. Pabalsts skolas piederumu iegādei.
27. Pabalsts aprūpei mājās.
28. Pabalsts veselības aprūpei.

V. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai (GMI)

29. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem, kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto
garantēto minimālo ienākumu līmeni un, kuras pilda līdzdarbī-
bas pienākumus. 
30. GMI līmeņa lielumu nosaka Ministru kabinets.
31. GMI pabalstu izmaksā:
31.1.kārtējo pabalstu izmaksā naudā vai pārskaitot ar
bezskaidras naudas pārskaitījumu uz klienta kredītiestādes
kontu vienu reizi mēnesī;
31.2. gadījumos, kad novērtējot risku ģimenēm, kurās ir bērni,
tiek konstatēts, ka vecāki sistemātiski nenodrošina bērnu pa-
matvajadzības un nesekmē bērna pilnvērtīgu attīstību, GMI pa-
balstu var aizstāt ar izmaksu natūrā.

VI. Dzīvokļa pabalsts 
32.  Dzīvokļa pabalsts daļējai komunālo un apkures maksājumu
segšanai vai kurināmā iegādei ir pabalsts, kas tiek piešķirts
dzīvojamās telpas maksas par komunālajiem pakalpojumiem
segšanai vai tiek izmaksāts naudā kurināmā iegādei (malkai,
briketēm, granulām, šķeldai, u.c.): 
32.1. trūcīgām ģimenēm un (personām);
32.2. maznodrošinātiem pensionāriem un personām ar
invaliditāti;
32.3. maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
32.4. maznodrošinātām ģimenēm un personām;
32.5. vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar
invaliditāti;
33. Pabalsts tiek piešķirts vienreiz kalendārajā gadā EUR 100
(viens simts euro) apmērā, pamatojoties uz Sociālā dienesta
veiktā sadzīves apstākļu pārbaudes aktā norādītā dzīvesvietas
apkures veida. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek
piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs.

VII. Vienreizējais pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā
34. Vienreizējais pabalsts ārkārtas vai krīzes  situācijā (stihiskas
nelaimes, iepriekš neparedzamu apstākļu vai īpašu grūtību ga-
dījumā)  tiek piešķirts līdz EUR 285 (divi simti astoņdesmit pieci
euro) personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ma-
teriālo stāvokli, bet Sociālajam dienestam individuāli izvērtējot
esošo situāciju, palīdzības apmēru un ņemot vērā iepriekš ne-
paredzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai gadīju-
mos, ja klientam nepienākas apdrošināšanas atlīdzība vai tā ir
nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.
35. Pabalstu piešķir, ja iesniegums un ārkārtas situāciju aplie-
cinošs dokuments Sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās. 
36. Sociālais darbinieks, pēc Noteikumos 35.punktā minēto dokumen-
tu saņemšanas, veic dzīvesvietas sadzīves apstākļu pārbaudi un 2
(divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

VIII. Pabalsts audžuģimenei
37.Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas
lēmumu par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar
Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar
kuru ir noslēgts līgums par bērna(u) uzturēšanu.
38. Audžuģimenei tiek piešķirts:
38.1. pabalstu bērna uzturam, EUR 100 (viens simts euro)
apmērā mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek
piešķirts pabalsts uzturam EUR 200 (divi simti euro) apmērā
mēnesī vienam bērnam; 
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38.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50
(piecdesmit euro) apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība
ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
mantiskā veidā;
38.3. pabalstu bērna ārpusskolas interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz EUR 70,00
(septiņdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils novada
bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir
deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā,
izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un
transporta izdevumus;
38.4. ievietojot bērnu audžuģimenē vai izvērtējot situāciju un
nepieciešamību bērnam, vienreizēju pabalstu gadā EUR 150
(viens simts piecdesmit euro) apmērā vienam bērnam.
39. Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir
noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna
ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un
faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) pabalstu mēnesī, par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 60,00 (sešdesmit
euro) apmērā.
40. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē, Jēkabpils novada
pašvaldība izmaksā pabalstus līdz 25.datumam par tekošo
mēnesi, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
41. Par nepilnu mēnesi pabalstu apmērs tiek noteikts
proporcionāli dienu skaitam.
42. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības
līdzekļiem iegādātais:  apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību
līdzekļi, mīkstais inventārs, mēbeles un  citas  mantas, kā arī
lietas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas,
paliek bērna lietošanā.

IX. Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību

43. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās
garantijas patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes
uzlabošanai, bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un par kuru
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Jēkabpils
novada Bāriņtiesa. 
44. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri sasnieguši pilngadību ir: 
44.1.vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei pilngadību sasniegušajam bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzas
ārpusģimenes aprūpe ir EUR 250 (divi simti piecdesmit euro)
apmērā. 
44.2.vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā pilngadību
sasniegušajam bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes
aprūpe.
44.3.pabalsts izglītības iegūšanai paredzēts ikmēneša
izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez
vecāku gādības palikušais bērns nepārtraukti turpina mācības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai
koledžā saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos
aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu un
par kuru Jēkabpils novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ārpusģimenes aprūpi;
44.3.1. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums un izziņa
no izglītības iestādes par to, ka persona mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un katra
mācību semestra beigās Sociālajam dienestam iesniedz izziņu
par nepārtrauktu un sekmīgu izglītības iestādes programmas
apguvi. 
44.3.2. pabalsta apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā un tiek izmaksāts katru mēnesi līdz
25.datumam līdz izglītības iestādes beigšanai.
44.4. Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un
izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu paredzēts bērnam bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilnga-
dību līdz 24 gada vecuma sasniegšanai, attiecībā uz kuru ir pie-
mērojami visi zemāk norādītie priekšnosacījumi:

44.4.1. lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils
novada bāriņtiesa;
44.4.2. nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts so-
ciālā dzīvokļa statuss;
44.4.3. nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kumā noteikto dzīvokļa pabalstu;
44.4.4. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus;
44.4.5. neatrodas brīvības atņemšanas iestādē;
44.4.6. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums,
dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu) un citi
ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītajiem maksājuma
dokumentiem.
44.4.7. pabalstu izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu
un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, aprēķina, par pamatu ņemot dzīvokļa (mājokļa)
pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus (Pielikumā), bet
nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši 44.4.6.punktā
iesniegtajiem ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītajiem
maksājuma dokumentiem.
44.4.8. pabalstu izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu
un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, izmaksā katru mēnesi līdz 25.datumam
dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai ar
dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu sniedzējam. Ja tas
nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

X. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai
45. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek pie-
šķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,
kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas
mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atro-
das pilnā valsts apgādībā).
46. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek pie-
šķirts sekojošu izdevumu segšanai: 
46.1. transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās inter-
nātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu aplie-
cinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);
46.2. mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs - 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc pie-
stādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību
gada laikā).

XI. Pabalsts skolas piederumu iegādei
47. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi
gadā EUR 20 (divdesmit euro) apmērā katram daudzbērnu, trū-
cīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.
48. Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī
apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām
precēm.

XII. Pabalsts aprūpei mājās
49. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts personām ar 1.un 2.grupas
invaliditāti, pensijas vecuma trūcīgām vai maznodrošinātām
vientuļām personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 
50. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem EUR 50 (piec-
desmit euro) apmērā katru kalendāro mēnesi.
51. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes ne-
pieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista. 

XIII. Pabalsti veselības aprūpei
52.Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko iz-
devumu atmaksai, kas saistīti ar medikamentu iegādi, slimnīcas,
speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu apmaksai. 
53. Pabalsti tiek piešķirti:
53.1. trūcīgai ģimenei (personai);
53.2. maznodrošinātiem pensionāriem un personām ar invalidi-
tāti;
53.3. maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
53.4. maznodrošinātām ģimenēm un personām.
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54. Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80 (astoņdesmit euro) apmērā
kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu
laikā no pakalpojuma saņemšanas vai apmaksas dienas.

XIV. Apsekošana dzīvesvietā
55. Personai pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc
sociālās palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta sociālie
darbinieka pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā,
turpmāk – vismaz vienu reizi kalendārā gadā.
56. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt Sociālā dienesta
sociālajam darbiniekam vienojoties ar pabalsta saņēmēju par
apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības
veikt apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot pabalsta
saņēmēju.
57. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par
iemeslu lēmumam par sociālās palīdzības atteikumu. 

XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
58. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils
novada domē.
59. Jēkabpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

XVI. Noslēguma jautājumi
60. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma ,,Par pašvaldībām”
45.panta kārtībā.
61.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: 
61.1. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13
,,Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīsta-
ma par maznodrošinātu Jēkabpils novadā”;
61.2. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr12/2014 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils nova-
dā” (Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes
lēmumu Nr.142);
61.3. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr4/2014,,Par pabalstiem audžuģimenēm Jēkabpils novadā”
(apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.02.2014. sēdes lē-
mumu Nr.52 ).

PIELIKUMS
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.13/2015
,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem

Jēkabpils novadā”

Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvi

Aprēķinot pabalstu izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu
un izdevumiem par pakalpojumiem, izmantojami sekojoši ar dzī-
vojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu normatīvi:
Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visai
ēkai, ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 20
m2. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas
dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī:
Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar malkas apkuri – malkas
iegādes faktiskās izmaksas, bet ne vairāk kā 10 m3  malkas
iegādes izmaksas kalendārajā gadā;
Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar cita veida cietā kurināmā
(ogles, granulas, briketes) apkuri – 2 tonnu iegādes faktiskās
izmaksas kalendārajā gadā;
Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes apkuri – izmaksas
atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,60 euro par
dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī, papildus pielikuma 3.punktā
norādītam.
Par apkuri dzīvoklim (mājoklim) ar elektroenerģiju – izmaksas
atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,60 euro par
dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī, papildus pielikuma 4.punktā
norādītam.
Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās

mājas pārvaldīšanas darbībām, saskaņā ar noslēgtā īres vai
pašvaldības līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 3,00 euro
par 1 m2;
Par gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne
vairāk kā:
Dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes
abonementmaksu un izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem,
bet ne vairāk kā 3 m3 izmaksas mēnesī;
Dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (tilpums līdz 60 litri) –
balona iegādes izdevumu faktiskā summa vienu reizi trijos
mēnešos.
Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem,
bet ne vairāk kā 80 kWh mēnesī.
Par auksto, karsto ūdeni un kanalizāciju – atbilstoši īres vai
pārvaldīšanas izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem
kvītī norādītajai summai (ja ūdens patēriņš netiek uzskaitīts ar
skaitītāja rādījumiem), vai, ja dzīvoklī ir uzstādīti skaitītāji,
izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk
kā 4 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā
ūdens izmaksas mēnesī.
Par citiem pakalpojumiem – atbilstoši īres vai pārvaldīšanas
izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai mēnesī
par citiem obligāti veicamajiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
darbībām saistītajiem izdevumiem  (atkritumu
apsaimniekošana, zemes nomas maksa).
Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona
un kabeļtelevīzijas lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar
maksu par autostāvvietas izmantošanu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Paskaidrojuma
raksta sada as Nor d m inform cija

1. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešam bas
pamatojums

Saistošo noteikumu projekta nepieciešam ba tiek pamatota ar Labkl j bas 
ministrijas ieteikumiem, izpildot Valsts kontroles 2014.gada rev zijas 
zi ojum  Nr.2.4.1.-4/2014 ,,Pašvald bu sniegt s soci l s pal dz bas 
tiesiskums un efektivit te”, k  ar  saistošo noteikumu projekt  noteikta un 
preciz ta maznodrošin tas imenes (personas) statusa pieš iršanas k rt ba, 
k  ar  vien  dokument  tiek apvienoti saistošie noteikumi, kas 
reglament ja soci l s pal dz bas pabalstu pieš iršanas k rt bu. Lai sniegtu 
atbalstu J kabpils novad  deklar taj m daudzb rnu imen m, kur s aug 3 
un vair k b rni, saistošo noteikumu projekt  noteiktas liel kas iesp jas 
soci l s pal dz bas sa emšanai. 
Saistošie noteikumi aizst j J kabpils novada pašvald bas saistošos
noteikumus Nr.13 ,,K rt ba, k d imene vai atseviš i dz vojoša persona
atz stama par maznodrošin tu J kabpils novad ”, J kabpils novada
pašvald bas saistošos noteikumus Nr12/2014 ,,Par soci l s pal dz bas
pabalstiem J kabpils novad ” un J kabpils novada pašvald bas saistošos
noteikumus Nr4/2014 ,,Par pabalstiem audžu imen m J kabpils novad ”.
Saska ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 ,,Normat vo
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, sagatavojams jaunu
noteikumu projekts, ja groz jumu apjoms p rsniedz pusi no sp k esošo
noteikumu normu apjoma.

2. ss saistošo
noteikumu
projekta satura
izkl sts

Saistošie noteikumi reglament soci l s pal dz bas pabalstu veidus un
apm rus, pabalstu pieš iršanas un izmaksas k rt bu person m
( imen m), kuras ir ties gas sa emt šos pabalstus, k ar l mumu par
pabalstiem apstr d šanas un p rs dz šanas k rt bu.
Atseviš iem pabalstu veidiem ir paplašin ts vai samazin ts sa m ju
loks.

3. Inform cija par
pl noto saistošo
noteikumu
projekta ietekmi uz
pašvald bas
budžetu

Saistošiem noteikumiem netiek paredz ta ietekme uz 2015.gada
pašvald bas budžetu, bet 2016.gad pašvald bas budžet b s
nepieciešams paredz t papildus EUR 16000.

4. Inform cija par
pl noto saistošo
noteikumu
projekta ietekmi uz
uz m jdarb bas
vidi pašvald bas
teritorij

Uz m jdarb bas vidi saistošo noteikumu projekts neietekm s.

5. Inform cija par
administrat vaj m
proced r m

Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks
paplašin tas. Normat vais akts tiks public ts laikrakst „ audis un Darbi”,
un J kabpils novada pašvald bas m jaslap internet .

6. Inform cija par
konsult cij m ar
priv tperson m

Saistošo noteikumu izstr des proces konsult cijas ar priv tperson m
nav veiktas, jo groz jumi nepasliktina soci l s pal dz bas sa emšanu
pašvald b .
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā novembra  mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Ņina Rožkalne
05.08.1927. – 11.11.2015.

Olga Rubiķe
02.05.1943. – 14.11.2015.

Zenta Vilkāja
21.07.1930. – 19.11.2015.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā novembra mēnesī reģistrēta
1 dzimšana:

Emīls

Sveicam vecākus un novēlam ģi-
menes siltumu, mīlestību un izturību,
audzinot bērniņu!

Jēkabpils novada kultūras 
sarīkojumi 2015. gada decembrī

Ābeļu pagasts
23.12. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas nama pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku

ieskaņas koncerts. Viesi – Līvānu katoļu draudzes koris “Con Amore”

Dignājas pagasts
26.12.plkst. 22.00 – Ziemassvētku balle. Spēlē: grupa “ Starpbrīdis”

Dunavas pagasts
25.12. plkst. 22.00 Ziemassvētku balle. Spēlē: grupa “ Hameleoni”

Kalna pagasts
25.12. plkst. 20:00 kultūras namā Ziemassvētku pasākums - koncerts. Pēc tam

balle, spēlē grupa ”VELVES”.
27.12. plkst. 12:00 kultūras namā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bēr-

niem kopā ar Vinniju Pūku un draugu Sivēntiņu. Aicināti visi Kalna pagasta bērni
svētdienas rotaļās kopā ar pasaku tēliem.

Leimaņu pagasts
25.12. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā Ziemassvētku pasākums
plkst. 22.00 Ziemassvētku balle. Spēlē: Ēriks Gruzniņš.
27.12. plkst. 13.00 Leimaņu tautas namā eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
29.12. plkst. 11.00 Leimaņu bibliotēka aicina Tevi uz pasākumu “Ķersim Jauno

gadu aiz astes!” Pasākumā lasīsim, stāstīsim, krāsosim, veidosim, rotaļāsimies un
aizvadīsim Veco gadu!

Rubenes pagasts
26.12. plkst. 19.00 kultūras namā Ziemassvētku koncertuzvedums “Piedzīvojumi

mežā” (piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi)
plkst. 21.00 Masku balle. Spēlē - Inga un Normunds (Rēzekne)

Zasas pagasts
25.12. plkst. 19.00 kultūras namā Ziemassvētku pasākums.
plkst. 22.00 groziņballe kopā ar grupu “Brīvdiena”

Izstādes:
22.12. – 23.12. 8.00-16.00 Ābeļu pagasta pārvaldes telpās klubiņa “Bitītes” un

biedrības “Ābeļzieds” rokdarbu izstāde – tirdziņš.
Līdz 24.12. Dunavā, sabiedrisko resursu centrā biedrības “Dzīves prasme” rok-

darbu, adventes vainadziņu un Ziemassvētku kompozīciju izstāde.
Līdz 29.01. Leimaņu bibliotēkā un Leimaņu TN skatāma Jēkabpils Mākslas sko-

las audzēkņu darbu izstāde.

Sirsnīgs sveiciens pirms gadu mijas!

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā, 
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir Tavā varā,
Nest gaismu, kā to sveces dara. 

Adventes laiks ir pārdomu laiks, kad gribas izvērtēt gada laikā paveikto. Man šis
gads ir bijis lielu pārmaiņu laiks - Raiņa 150.gadā! Ar lielu atbildības sajūtu darbā un
lepnumu, Jēkabpils novadu par savu dēvēju jau kopš 2009.gada jūlija mēneša. Taču
nemitīgās svārstības un neparedzamība ievieš savas korekcijas, līdz ar to, kopš au-
gusta vidus, darba vieta ir Jēkabpils pilsētas sociālais dienests. 

Šajā gada nogalē pateicību vēlos pateikt savām brīnišķīgajām kolēģēm - novada
sociālajām darbiniecēm, jo tā ir vadītājam veiksme, ka var strādāt ar tik draudzīgu,
saprotošu un saliedētu darba kolektīvu. Sirsnīgu paldies par šajos gados saņemto
atbalstu un sapratni vēlos teikt darbiniekiem administrācijā, kā arī pagastu pārvaldēs,
bet īpaši Leimaņu pagasta pārvaldē. Paldies visiem klientiem, ar kuriem darba gados
bija jāstrādā. Ikviens darbs norūda, un ikviens dzīvē sastaptais cilvēks dod pieredzi. 

Vēlu, lai katrā mājā Ziemassvētki atnāk ar savu baltumu, noslēpumaino burvību,
lai Jaunais 2016.gads nāk ar gaišām domām, stabilitāti, veiksmi un labu veselību! 

Ar cieņu Ritma Rubina
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