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No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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turpinājums 2.lpp.

Drīz Lielā Talka

Šogad ziema ir bagāta ar sniegu,  arī ūdens-
krātuvēs ir izveidojusies bieza ledus kārta, tādēļ 
pastāv iespējamība, ka pavasarī piedzīvosim 
plūdus. Mūsu novadā tie varētu skart Dunavas, 
Dignājas un Ābeļu pagastu iedzīvotājus. Dunavas 
pagastam par pašvaldības līdzekļiem ir iegādāts 
laivas motors, lai nodrošinātu palīdzības snieg-
šanu iedzīvotājiem; arī pašvaldības atbildīgie 
dienesti ir gatavi šo palīdzību sniegt. Tomēr arī 
iedzīvotājiem ir jāzina kā rīkoties un kur vērsties, 
ja nepieciešama palīdzība. 

Tādēļ atgādinām, kā rīkoties plūdu drau-
du gadījumā:

•  Noskaidrojiet pašvaldības tālruņa numuru 
(un saglabājiet to), uz kuru jāzvana, lai saņemtu 
palīdzību. Mūsu novadā šie tālruņi ir:

Dunavas pagasta pārvaldnieks 
Andris Baltaruņķis – t. 29426300; 
Krustpils novada civilās 
aizsardzības speciālists 
Edgars Līcis – t. 29556842; 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis – t. 26595678; 
izpilddirektors 
Jānis Subatiņš – t. 29126223; 

Vispārējais glābšanas dienests – t. 112.  
• Pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un 

pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bē-
niņiem;

• Savlaicīgi parūpējieties par vecāka gada-
gājuma cilvēkiem, bērniem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu 
laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kai-
miņiem;

• apziniet vietu, kur nepieciešamības gadī-
jumā evakuēt mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt 
ar barību;

• sagatavot evakuācijai izmantojamos trans-
porta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un 

Gatavojoties plūdiem
Novads ar jauno struktūru strādā asto-

ņus mēnešus, tomēr iedzīvotāji, kuri nav kār-
tojuši kādu darījumu, vēl arvien ir diezgan lielā 
neziņā.

Veidojot novada pārvaldes struktūru, viens 
no pamatnosacījumiem bija, lai cilvēki nejustu 
šīs pārmaiņas negatīvā nozīmē, lai pašvaldības 
sniegtie pakalpojumi būtu pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai, būtu pieejami un nesamazinātos.

Tieši tāpēc pagastu pārvaldēs strādā spe-
ciālisti, grāmatveži, sociālie darbinieki, bāriņtie-
sas locekļi, lauku konsultanti, komunālās saim-
niecības cilvēki, kultūras darba organizatori un 
citi, lai šos darbus veiktu  uz vietas pārvaldēs.

Vienīgais, ko pašreiz iedzīvotāji pārvaldēs 
nevar nokārtot, ir dzimšanas un miršanas gadī-
jumu reģistrācija, jo pēc Civilstāvokļa aktu liku-
ma, katrā novadā jāveido vienots Civilstāvokļa 
aktu reģistrs, vienota reģistru numerācija un 
glabāšana. Līdz ar to, vairumā novadu ir viena 
dzimtsarakstu nodaļa. Veicot šos darījumus, ie-
dzīvotājiem jābrauc uz novada administrācijas 
atrašanās vietu Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a.

Tāpat visos neskaidrajos jautājumos, kā 
arī ar priekšlikumiem un ierosinājumiem,  iedzī-
votāji var griezties pie novada ievēlētajiem de-
putātiem. No katra pagasta teritorijas ir ievēlēti 
cilvēki, kuriem jāuzklausa iedzīvotāji, jāsniedz 
padoms. Pēc nolikuma deputātiem ne retāk kā 
reizi trijos mēnešos jārīko iedzīvotāju pieņem-
šanas. To varētu darīt arī biežāk, ja iedzīvotāji 
izteiktu tādu vēlmi.

Sākot ar, no 12. februāri, katru piektdie-
nu notiek iedzīvotāju sapulces katrā pagasta 
pārvaldē par novada attīstības programmas 
izstrādi, iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, 
informācijas apriti. 

Nevarētu teikt, ka šīs sapulces ir ļoti ap-
meklētas, tomēr Ābeļos, Dunavā iedzīvotāju 
interese bija samērā liela. No tikšanās reizēm, 
uzklausot cilvēku jautājumus, var secināt, ka 
lielu problēmu un neapmierinātības nav. Tomēr, 
vienlaikus ir daudz ierosinājumu, kas jāņem 
vērā pārvalžu vadītājiem un novada administrā-
cijai, lai uzlabotu sapratni, informācijas saņem-
šanu un dzīves apstākļus laukos.

Reizēm vērojama arī samērā liela vien-
aldzība par visu notiekošo, vai arī paļāvība uz 
novada administrāciju. Ko-
pējam darbam būtu daudz 
labāki sasniegumi, ja mēs 
visi strādātu pēc vienkārša 
principa: iedzīvotājs – pa-
gasta pārvalde – novads.                                     

Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs 

Edvīns Meņķis

Kopējā darbā uz 
novada attīstību

peldošos līdzekļus (laivas u.c.);
• sagatavojiet līdzi ņemšanai personiskos 

dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pār-
tiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī 
citas pirmās nepieciešamības lietas;

• evakuējoties ņemiet līdzi personiskos do-
kumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, 
medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apa-
vus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas; 
• atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet 
elektroenerģijas un gāzes padevi, apkures ierīces 
un iekārtas. 

Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies 
un evakuācija pašu spēkiem ir neiespējama: 

• par apdraudējumu informējiet Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālru-
ņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz 
bēniņiem, jumta, ņemiet līdzi lietas (kabatas luktu-
rītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu;

• palieciet uz vietas un signalizējiet par savu 
atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība. 

Līdz Lielajai Talkai 24. aprīlī 
šobrīd palikušas tikai 30  dienas, 
un organizēšanas darbi uzņem 
apgriezienus. Šobrīd Lielo Talku 
atbalstīt pieteikušās gandrīz vi-

sas pašvaldības – 108 novadi un 9 republikas 
pilsētas. 

Lielās talkas pasākumi Jēkabpils novadā:
ĀBEļu pAGASTĀ
Divos pašvaldības objektos – „Palmas” – 

Pelītes upes krastā un „Anemones” – pie ceļu 
daļas notiks atkritumu savākšana. Atbildīgā per-
sona – pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kalniņš, 
t. 29487062.

DiGnĀJAS pAGASTĀ
Slīterānu, Meņķa un Dignājas kapu apkārtnes 
sakopšana. 

Atbildīgais – J. Raubiška, t. 29426300.
Dignājas pagasta ceļmalu sakopšana. 
Atbildīgais – J. Raubiška, t. 29426300.
Dignājas estrādes sakopšana. 
Atbildīgā – G. Namiņa, t. 29991845.
Talciniekiem jāņem līdzi grābekļi, zāģi. 

DunAVAS pAGASTĀ
Pagasta kapsētu sakopšana: Dunavas kapi. 
Atbildīgais – D. Eigima, t.28288248.
Krišķinānu kapi. 
Atbildīgais – J. Stikāns, t. 28781449.
Daugavas kapi. 
Atbildīgais P.Ķiploks, t.20398120.
Celminieku kapi. 
Atbildīgais Z.Virbule, t.26468573.
Līču kapi. 
Atbildīgais J.Tomiņš, t. 26159862.
Skudu kapi. 
Atbildīgais E.Krivāne, t. 28200588.

Ledus laiva.
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Atbildīgais – A. Tropiks, t. 65229703. 
Talciniekiem līdzi jāņem grābekļi, lāpstas, ķer-
ras, cirvji, segas lapu nešanai. 

RuBEnES pAGASTĀ
Rubeņu kapu apkārtnes sakopšana. 
Atbildīgā – I. Preitāga, t. 29125129. 
Talciniekiem līdzi jāņem grābekļi, segas lapu 
nešanai. 

ZASAS pAGASTĀ
Zasas parka un evaņģēliski – luteriskās baznī-
cas teritorijas sakopšana. 
Atbildīgā – I. Sinkeviča, t. 65235932. 
Līdzi jāņem – grābekļi, slotas, dakšas lapu 
kraušanai piekabē. 

Atbildīgā – I. Poriete, t. 25945299.
Auto pieturas „Krustceles” sakopšana, koku 
un košumkrūmu stādīšana. 
Atbildīgā L. Lācīte, t. 65229701.
Bērzgala pamatskolas dīķa apkārtnes, teritori-
jas ap dižliepu, autobusa pieturas, bērzu bir-
ztalas sakopšana. 
Atbildīgā – L. Kakste, t. 65233809.
Leimaņu kapsētas sakopšana. 
Atbildīgā – R. Rubina. t. 65229703.
Skrīveru ezera apkārtnes sakopšana. 
Atbildīgais – J. Ivanovskis, t. 65229703.
Ceļmalu sakopšana – Mežgale – Leimaņi; Ka-
pāres – Skrīveri. 

turpinājums no 1. lpp.
Vuškānu kapi. 
Atbildīgais J. Žaimonts, t. 26470405.
Raiņa muzeja „Tadenava” apkārtnes sakopšana. 
Atbildīgais J. Subatiņš, t. 29126223.
Talciniekiem jāņem līdzi grābekļi. Uz Tadenavu 
var paņemt līdzi arī lāpstu.

KALnA pAGASTĀ
Mārtiņa fonda rehabilitācijas centra „Dūjas” 
apkārtnes sakopšana. 
Atbildīgā – Elita Keiša, t. 29288220. 
Līdzi jāņem lāpstas, grābekļi, spaiņi, motorzāģi.

LEiMAņu pAGASTĀ
Leimaņu tautas nama apkārtnes sakopšana, 

i Vispārīgie jautājumi
1.1 Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu pabalstu perso-

nām un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli.
1.2 Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu sniegšanas un 

saņemšanas kārtību, personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzī-
vesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada savas dzīvesvietas pagasta 
pārvaldes teritorijā.

1.3 Šie noteikumi nosaka Jēkabpils novada materiālās palīdzības pabalstu 
veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību.

ii Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība
2.1 Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Jēkabpils novada 

pagasta pārvaldes sociālais darbinieks, saskaņojot ar pagasta pārval-
des vadītāju un saņemot personas iesniegumu, kā arī tam pievienotos 
nepieciešamos dokumentus, vai arī izmaksājot pabalstu noteiktai iedzī-
votāju kategorijai iestājoties situācijai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 
12, stājās spēkā 22.01.2010.).

iii Vienreizēji materiāli palīdzības pabalsti, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus

3.1 Svētku pabalsts – tiesības saņemt šo pabalstu ir Jēkabpils novada paš-
valdības teritorijā dzīvojošām pensijas vecuma personām. (Stājas spēkā 
2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. punktu)

3.1.1 Vienreizējs pabalsts LVL 100.00 apmērā sasniedzot 100 gadu jubileju.
(Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. 
punktu).

3.1.2 Vienreiz gadā pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem. Pabalsts tiek 
izmaksāts, uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 50.00. 
(Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. 
punktu).

3.2 Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemša-
nas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pa-
mata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada teritorijā – pabalsta 
summa – LVL 20.00.

3.2.1 Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, iesnie-
dzot izziņas kopiju par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas (uzrādot 
oriģinālu).

3.3 Bērna dzimšanas pabalstu piešķir pamatojoties uz dzimtsarakstu noda-
ļas izsniegto izziņu un, ja pabalsta pieprasītāja vienam no vecākiem dek-
larētā dzīvesvieta ir 12 mēneši  un jaundzimušā bērna pamata deklarētā 
dzīvesvieta ir Jēkabpils novada attiecīgās pārvaldes teritorijā. Pabalsta 
apmērs LVL 50.00. (Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saisto-
šo noteikumu 6.4. punktu).

3.3.1 Sociālā dienesta darbinieks pagasta pārvaldē, izvērtējot situāciju vai 
vienojoties ar vecākiem vai piemērot pabalsta apmaksu preču veidā 
(dāvanu karte).

3.3.2 Ja vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības teritorijā, 
nepieciešama izziņa, ka nav saņemts pabalsts bērna piedzimšanai.

3.4 Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts bērniem, kuri mācās Jēkabpils no-
vadā esošajās mācību iestādēs.

3.4.1 Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. (Stājas spēkā 
2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. punktu)

3.4.2 Bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabal-
stu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai

3.4.3 Daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).

3.4.4 Pabalsta apmērs no LVL 5.00 līdz LVL 20.00 (pēc piestādītā rēķina).
3.5 Apbedīšanas pabalsts – paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.
3.5.1 Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumiem piešķir Jēkabpils novadā 

deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā.
3.5.2 Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas saņemša-

nas brīža, iesniedzot iesniegumu un personas miršanas izziņas kopiju 
(uzrādot oriģinālu).

3.5.3 Pabalstu var pieprasīt trūcīga persona, kas uzņēmusies mirušā cilvēka 
apbedīšanu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 12, stājās spēkā 22.01.2010.)

3.5.4 Pabalsta apmērs – LVL 150.00, ja mirusī persona nesaņēma pensiju vai 
sociālā nodrošinājuma pabalstu.

3.5.5 Pabalsta apmērs – LVL 70.00, ja mirusī persona saņēma pensiju vai so-
ciālā nodrošinājuma pabalstu. (Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, 
skat. saistošo noteikumu 6.4. punktu).

3.5.6 Ja mirušai personai nav piederīgo un personas, kas uzņemtos apbedī-
šanu, Jēkabpils novada dome apmaksā apbedīšanas pakalpojumus un 
Starprajonu tiesu medicīnas nodaļas pakalpojumus. 

3.6 Vienreizēja materiāla palīdzība,  bērnam uzsākot mācības 1. klasē.
(Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. 
punktu).

3.6.1 Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvo-
joša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils 
novada teritorijā atrodošajā mācību iestādē. (Stājas spēkā 2010. gada 
30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 6.4. punktu).

3.6.2 Materiālās palīdzības apmērs – LVL 20.00 vienam bērnam.
(Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī).

3.6.3 Saņemot piešķirto materiālo palīdzību, bērna vecākiem jāuzrāda izziņa 
no mācību iestādes, ka bērns uzņemts mācīties konkrētajā mācību ies-
tādē. (Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 
6.4. punktu)

iV Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība
4.1 Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais pārstāvis 

iesniedz Jēkabpils novada pagasta pārvaldes sociālajam darbinie-
kam iesniegumu par materiālās palīdzības piešķiršanu.

4.2 Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienāku-
mus.

4.3 Lēmumu par materiālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pieņem so-
ciālā dienesta darbinieks pagasta pārvaldē.

4.4 Lēmuma izpildes kārtība.
4.4.1 Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā pagasta pārvalde, kurā sa-

ņemts iesniegums unpieņemts lēmums par materiālās palīdzības 
piešķiršanu.

V  Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība.
5.1 Pagasta pārvaldes sociālā dienesta sociālā darbinieka lēmumu var ap-

strīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

5.2 Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē 
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5.3 Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Vi  Saistošo noteikumu publicēšana
6.1 Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašval-

dībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
6.2 Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada 1. janvāri.

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumu aktuālā redakcija. Saistošie noteikumi nr. 12
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2009. gada 12. novembrī, prot. Nr. 9, 35.§, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2009. gada 12. novembrim)

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu trešo daļu.
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6.3 Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē:
Saistošie noteikumi Nr. 3 (19.02.2008.) - „Par materiālās palīdzības 

pabalstiem Dignājas pagasta pašvaldībā”;
Saistošie noteikumi Nr. 4 (29.04.2008.) - „Par materiālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta pašvaldībā”;
Saistošie noteikumi Nr. 2 (25.03.2009.) - „Par Dunavas pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību”;
Saistošie noteikumi Nr. 4 (24.02.2006.) - „Par sociālās palīdzības 

sniegšanu Zasas pagasta iedzīvotājiem”;
 Saistošie noteikumi  Nr. 4 (18.03.2008.) - „Noteikumi par 

pašvaldības pabalstiem Jēkabpils rajona Kalna pagasta pašvaldībā”;
Saistošie noteikumi  Nr. 3 (21.05.2009.) - „Citi pašvaldības pabalsti 

Rubenes pašvaldībā”;
Saistošie noteikumi Nr.  2 (17.02.2009.) - „Par sociālās un materiālās 

palīdzības pabalstiem Leimaņu pagastā”.
6.4 Saistošo noteikumu 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.3., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 

3.6.3. punkts stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī.

Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu aktuālā redakcija
Saistošie noteikumi nr. 11

 (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2009. gada 17. septembrī, 
prot. Nr. 6, 28.§, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2010. gada 18. februārim)

„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  un  sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un 
ceturto daļu un 10. panta trešo daļu, 33. pantu un 36 panta otro daļu.

LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu

i  Vispārīgie jautājumi
1.1 Saistošie  noteikumi   nosaka   sociālās  palīdzības  pabalstu   (turpmāk  

tekstā –  pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmak-
sas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

1.2 Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Jēkabpils novada sociālās palī-
dzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzī-
bas un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

1.3 Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pieprasītāja un 
tās ģimenes locekļu materiālo resursu izvērtēšanas.

1.4 Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzī-
vesvietu Jēkabpils novada administratīvajā terit. ne mazāk kā 6 mēnešus.

1.5 Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. 
panta trešo daļu, var izmaksāt citus pabalstus pēc tam, kad apmie-
rināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pa-
balsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Pabalsti 
tiek izmaksāti, nepārsniedzot budžeta tāmi.

ii pabalstu veidi
2. Jēkabpils novada  pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pa-

balstu veidi.
2.1 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2.2 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
2.3 Dzīvokļa pabalsts;
2.4 Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai; (Stājas spēkā 2010. 

gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 14.3. punktu)
2.5 Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
2.6 Pabalsts aprūpei mājās;
2.7 Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
2.8 Pabalsts  bāreņiem;
2.9 Pabalsts audžuģimenei.

iii pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
3.1 Jēkabpils novada domē noteiktais garantētais minimālā ienākumu 

līmenis vienai personai ir  atbilstošs spēkā esošajam LR Ministru kabi-
neta noteiktajam GMI līmenim.

3.2 Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 
ģimenes (personas)  statusam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 
3. marta noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par 
Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu 
līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabo-
šanā.

3.2.1 Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģi-
menes locekli pēdējo triju  mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā 
gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī un ja:

3.2.1.1 Tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
3.2.1.2 Tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus;
3.2.1.3 Tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
3.2.1.4 Tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.2.1.5 Tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
3.3 Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 

2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līme-
ņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.”.

3.4 Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai 
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās 
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

iV Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
(Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. saistošo noteikumu 14.3. 

punktu)
4.1 Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedza-

mi apstākļi) piešķir līdz LVL 200.00 vienai personai (ģimenei), neizvēr-
tējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš nepa-
redzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, 
ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai.

4.2 Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā desmit 
darba dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

V  Dzīvokļa pabalsts
5.1 Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā iegādei, īres un 

komunālo maksājumu segšanai trūcīgām, maznodrošinātām ģime-
nēm (personām), vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem, kuriem nav 
likumīgu apgādnieku, nav noslēgti uzturlīgumi un nav īpašumā mežs.

5.2. Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei LVL 50.00. 
5.3. Pabalsta apmērs īres un komunālo maksājumu segšanai LVL 50. 00  
5.4 Dzīvokļa pabalstu nepiešķir:
5.4.1 Ja pēdējo triju gadu laikā gūti ienākumi no nekustamā īpašuma rea-

lizācijas;
5.4.2 Ja dzīvojamā platība vai tās daļa tiek izīrēta;
5.4.3 Ja dzīvoklim ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.
5.5 Īres un komunālo maksājumu pabalsta saņēmēji nevar pieprasīt pa-

balstu kurināmā iegādei.
Vi pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai

6.1 Pabalstu piešķir trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personai), pen-
sionāriem, invalīdiem, represētām personām, kuru ienākumi nav lielāki 
par Valsts noteikto minimālo darba algu un kuri nav saņēmuši cita veida 
atlaidi. 

6.1.1 Pabalstu medicīnisko izdevumu (ārstēšanos stacionārā) apmaksai 
piešķir 50% no izdevumu summas, bet ne vairāk kā LVL 50.00  gadā 
vienai personai. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz maksājumu aplieci-
nošs dokuments ar uzrādītiem personas datiem.

6.2 Pabalstu vienu reizi mēnesī higiēnas preču iegādei piešķir personām 
ar kustību un funkcionāla rakstura traucējumiem, ja persona nesaņem 
valsts pabalstu pēc Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra notei-
kumos  Nr.921 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram ne-
pieciešama īpaša kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un 
pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība”.

6.2.1 Pabalsta apmērs  LVL 20,00 – mēnesī.

                     Vii pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
7.1 Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, 

kurās ir nepilngadīgi skolas vecuma bērni, izņemot bērnus, kuri atro-
das pilnā valsts apgādībā.

7.1.1 Skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei – LVL 15.00, ko izmak-
sā vienu reizi gadā no 1. jūlija līdz 1. oktobrim, iesniedzot čekus par 
skolas piederumu un mācību grāmatu iegādi, izņemot bērnus, kas 
uzsāk mācības 1. klasē. (Stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī, skat. 
saistošo noteikumu 14.3. punktu)

7.1.2 Pabalsts transporta izdevumu segšanai bērniem kuri mācās internat-
pamatskolā. Pabalstu atmaksā pārvalde, kurā pieņemts lēmums par 
nepieciešamību ievietot bērnu mācību iestādē. Izdevumus atmaksā 
iesniedzot braukšanu apliecinošus dokumentus (autobusu biļetes).

7.1.3 Pabalsts mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs – 50% apmērā (pēc piestādītajiem maksājumu apliecino-
šiem dokumentiem mācību gada laikā). (Ar grozījumiem, kas iz-
darīti ar 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3, stājās spēkā 
25.03.2010.).
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                        Viii pabalsts aprūpei mājās
8.1 Pabalsts aprūpei mājās piešķir pēc ģimenes ārsta un sociālā dienesta 

speciālista atzinuma par aprūpes nepieciešamību – vientuļām pensi-
jas vecuma personām vai pieaugušiem invalīdiem, kuriem nav liku-
mīgu apgādnieku un nav noslēgts uzturlīgums, un kuru aprūpi mājās 
nevar nodrošināt sociālā dienesta aprūpētājs.

8.1.2 Pabalsta summa  LVL 10.00 – mēnesī.
8.1.2.1 Izvērtējot situāciju, pabalsta summu var palielināt līdz LVL 25.00  mēnesī.  

iX Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
9.1. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (piem., dokumen-

tu noformēšanai, atjaunošanai u.tml.) – tiek piešķirts trūcīgām, mazno-
drošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju.

9.1.1 Pabalstu piešķir, ja netiek pieprasīts cita veida pabalsts.
9.1.2 Pabalsta summa līdz LVL 20.00

X pabalsts bāreņiem
10.1 Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteiku-

mos Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā.

10.1.1 Pabalsta apmēri:
10.1.2 Pastāvīgās  dzīves  uzsākšanai  (divu  sociālā  nodrošinājuma   

pabalsta apmērā) – izmaksā vienu reizi.
10.1.3 Dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc piestādītā rēķina vai 

īres līguma, nepārsniedzot LVL 15.00 mēnesī, kamēr pilngadību sa-
sniegušais bērns nepārtraukti mācās un ir sekmīgs (uzrādot izziņu no 
mācību iestādes ne retāk kā 2 reizes gadā), izmaksā katru mēnesi līdz 
pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 3, stājās spēkā 25.03.2010.).

10.1.4 Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (ne mazāk par 175 
latiem) – izmaksā vienu reizi  vai  par  šo  summu  izsniedz  sadzīves  
priekšmetus  un   mīksto inventāru.

10.1.5 Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (sociālā nodrošinājuma pabal-
sta apmērā) – izmaksā  katru  mēnesi,  ja  bērns nepārtraukti  turpina  
mācības  vispārējās  vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sek-
mīgs tās audzēknis, nav stājies laulībā.

Xi pabalsts audžuģimenēm
11.1 Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteiku-

mos  Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
11.2. Pabalsta apmēri:
11.2.1 Pabalsts bērna uzturam LVL 50,00 mēnesī; (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

18.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3, stājās spēkā 25.03.2010.)
11.2.2 Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – LVL 50,00 mēnesī;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 3, stājās spēkā 25.03.2010.).

11.2.3 Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu LVL 80.00 mēnesī, 
neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita. (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 3, stājās spēkā 
25.03.2010.).

Xii.  pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

12.1 Pabalsta pieprasītājs vēršas  Jēkabpils novada  pagasta pārvaldē ar  
iesniegumu, kurā norāda  vēlamo sociālās palīdzības  pabalsta veidu.

12.2 Vēršoties pie sociālā dienesta darba speciālista, persona uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda vai pensionāra aplie-
cību, ja persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav 
pieejamas.

12.3 Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzek-
ļu deklarāciju. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par 
īpašumu netiek uzskatīts transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz 
piecus gadus. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 3, stājās spēkā 25.03.2010.).

12.3.1 Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
12.3.2 Ienākumi no algota darba un pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas), 

valsts sociālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, uzturlī-
dzekļi, studējošo kredīts,  izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 5. pantā minētos ienākumus, – par  pēdējiem trim 
mēnešiem;

12.3.3 Ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, ne-
kustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas 
nomas un atsavināšanas par pēdējiem 12 mēnešiem;

12.3.4 Saņemtie dāvinājumi, mantojumi, dividendes un laimesti – par pēdē-
jiem 12 mēnešiem;

12.3.5 Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais at-
balsts ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem;

12.3.6 Citi ienākumi – par pēdējiem 12 mēnešiem.
12.4 Ģimenei (personai), kura griezusies Jēkabpils novada sociālajā die-

nestā pēc sociālās palīdzības, ir sekojoši līdzdarbības pienākumi:
12.4.1 Atļaut sociālā dienesta darbiniekam apsekot tās pastāvīgo dzīves 

vietu;
12.4.2 Ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums veikt līdzdarbības 

pienākumus – piedalīties nodarbinātību veicinošos vai profesionālo 
iemaņu iegūšanas vai pilnveidošanas pasākumos;

12.4.3 Meklēt algotu nodarbošanos un izmantot katru iespēju palielināt sa-
vus ienākumus.

12.5 Pabalsta pieprasītājam sociālā dienesta darbiniece iekārto klienta 
lietu, kuru uzglabā piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa 
beigām.

12.6 Sociālā dienesta vadītājs vienu reizi ceturksnī informē Jēkabpils no-
vada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju par pieņemta-
jiem lēmumiem sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanā.

12.7 Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam pieņem sociālā dienesta darbinieks, 
kurš strādā attiecīgajā pagasta pārvaldē.

12.8 Lēmumu par pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināša-
nai, mājokļa pabalstu, pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmak-
sai, pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, pabalstu aprūpei mā-
jās, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai pieņem sociālā dienesta 
darbinieks pagasta pārvaldē, budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

12.9 Lēmumu par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pieņem sociālais 
darbinieks, saskaņojot ar  pagasta pārvaldes vadītāju.

12.10 Piešķirto pabalstu izmaksā tā pagasta pārvalde, kurā saņemts ie-
sniegums un pieņemts lēmums.

12.11 Pabalsta izmaksu var atteikt pilnībā vai pārtraukt, sniedzot atbilstoši 
Administratīvo procesu likuma  noteiktajā kārtībā motivētu rakstveida 
atbildi:

12.11.1 Ja persona (ģimene) atsakās līdzdarboties savas sociālās situācijas 
uzlabošanā (atsakās no apmaksātas ārstēšanās, rehabilitācijas, līdz-
darbības pienākumu veikšanas vai citiem nodarbinātību veicinošiem 
pasākumiem);

12.11.2 Neuzrāda patiesos ienākumus;
12.11.3 Citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteik-

tajos gadījumos.  
12.12 Sociālā dienesta darbinieks, kurš veic sociālo darbu pagasta pār-

valdē pēc lēmuma pieņemšanas  rakstiski informē personu par pie-
ņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs  pabalsta piešķiršana atteikta – 
informācijā pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma  pamatojums, 
kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtība.

Xiii  Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
13.1 Pagasta pārvaldes sociālā dienesta sociālā darbinieka lēmumu var 

apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanas dienas.

13.2. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada 
domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.

13.3. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
na tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanas dienas.

XiV  Saistošo noteikumu publicēšana
14.1 Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā  kārtībā.
14.2 Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada 1. janvāri.
14.3 Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē:

Saistošie noteikumi Nr. 7 (01.04.2008.) „Par sociālās palīdzības - 
pabalstiem Dignājas pagastā”;

Saistošie noteikumi Nr. 6 (29.04.2008.) „Par sociālās palīdzības - 
pabalstiem Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta pašvaldībā”;

Saistošie noteikumi Nr. 3 (24.02.2009.) „Par dzīvokļa pabalstu” - 
Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta pašvaldībā”;

Saistošie noteikumi Nr. 2 (25.03.2009.) „Par Dunavas pašvaldī-- 
bas sociālās palīdzības pabalstu veidiem un piešķiršanas kārtību”;

Saistošie noteikumi Nr. 4 (24.02.2006.) „Par sociālās palīdzības - 
pabalstiem  Zasas pagastā”;

 Saistošie noteikumi Nr. 2 (18.03.2009.) „Par sociālās palīdzības - 
pabalstiem Kalna pašvaldībā”;

Saistošie noteikumi Nr. 3 (21.05.2009.) „Par sociālās palīdzības - 
pabalstiem Rubenes pašvaldībā”; 

Saistošie noteikumi Nr. 3 (2009.17. 05.) „Par sociālās un mate-- 
riālās palīdzības pabalstiem Leimaņu pašvaldībā”.
Saistošo noteikumu 2.4. punkts, VI. nodaļa un 7.1.1. punkts stājas spē-
kā 2010. gada 30. decembrī. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.11.2009. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 17, stājās spēkā 22.01.2010.).
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Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 3
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 18. februārī, prot. Nr. 2, 6.§, stājas spēkā 

2010. gada 25.martā)  „Grozījumi saistošajos noteikumos nr. 11

„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu,
24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu,

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 
šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.3 punktu šādā redakcijā: 
   „7.1.3 Pabalsts mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs – 50% apmērā (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem doku-
mentiem mācību gada laikā).”

2. Izteikt 10.1.3 punktu jaunā redakcijā:
   „10.1.3 Dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc piestādītā rēķina vai 

īres līguma, nepārsniedzot LVL 15.00 mēnesī, kamēr pilngadību sasniegušais 
bērns nepārtraukti mācās un ir sekmīgs (uzrādot izziņu no mācību iestādes 
ne retāk kā 2 reizes gadā), izmaksā katru mēnesi līdz pašvaldība nodrošina 
ar dzīvojamo platību”.

3. Izteikt 11.2.1 punktu jaunā redakcijā:
   „11.2.1 Pabalsts bērna uzturam- LVL 50,00 mēnesī;”.
4. Izteikt 11.2.2 punktu jaunā redakcijā:
   „11.2.2 Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – LVL 50,00 mēnesī;”.
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.2.3 punktu šādā redakcijā:
   „11.2.3 Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu LVL 80.00 mēnesī, 

neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita.”
6. Papildināt saistošos noteikumu 12.3 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
   „Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu netiek uz-

skatīts transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus.”

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 6
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 18. martā, prot. Nr. 3, 12.§, stājas spēkā 

2010. gada 25.martā)

„Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2007.
gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1 Noteikumi nosaka privatizācijai vai atsavināšanai nenodota Jēkabpils 

novada pašvaldībai piekrītoša vai piederoša neapbūvēta zemesgabala 
(turpmāk – zemesgabals), kuram ir noteikts lietošanas mērķis - lauk-
saimniecība, nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību.

1.2 Noteikumi neattiecas uz neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

1.3 Zemesgabals šo noteikumu izpratnē ir zemes vienība ar noteiktu kadas-
tra apzīmējumu vai tās daļa, par kuru tiek slēgts nomas līgums.

1.4 Zemesgabals tiek uzskatīts par neapbūvētu šo noteikumu izpratnē arī 
tad, ja uz tā atrodas pagaidu būves un īslaicīgas lietošanas būves.

1.5 Zemes nomas līgumus slēdz par visiem zemesgabaliem, kas ir Jēkab-
pils novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un kuri piekrīt vai pieder 
Jēkabpils novada pašvaldībai.

1.6 Īstermiņa zemes nomas līgumu darbības termiņš ir līdz 5 (pieciem) ga-
diem. Ja nevienai no līgumslēdzējpusēm nav iebildumu par līguma ter-
miņa pagarinājumu, līgums tiek pagarināts vēl uz vienu līguma termiņu, 
noslēdzot papildus vienošanos.

1.7 Ilgtermiņa zemes nomas līgumu darbības termiņš ir virs 5 (pieciem) ga-
diem līdz 10 (desmit) gadiem.

1.8 Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska perso-
na, kas iesniegusi iesniegumu par zemesgabala nomu (1. pielikums, 
2. pielikums). Iesniegumā jāuzrāda vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese), nomājamā zemes gabala nosaukums, pla-
tība, kadastra apzīmējums, zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, 
vēlamais nomas termiņš. 

2. Lēmuma pieņemšanas kārtība
2.1 Lēmumu par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā bez apbūves 

tiesībām pieņem atkarībā no iznomātās zemesgabala platības un no-
mas termiņa:

2.1.1 Jēkabpils novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs - at-
tiecībā uz zemesgabalu, kura platība nepārsniedz 3 (trīs) hektārus ar 
nomas termiņu – līdz 5 (pieciem) gadiem (īstermiņa nomas līgums). Par 
zemesgabala nomu, kura platība nepārsniedz 3 (trīs) hektārus, slēdz ti-
kai īstermiņa zemes nomas līgumu;

2.1.2 Jēkabpils novada dome – attiecībā uz zemesgabalu virs 3 (trim) hektā-
riem ar nomas termiņu – virs 5 (pieciem) gadiem līdz 10 (desmit) gadiem 
(ilgtermiņa nomas līgums).

2.2 Jēkabpils novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs lē-
mumu par zemes nomu pieņem 10 (desmit) dienu laikā no personas 
iesnieguma saņemšanas dienas, ievērojot iesniegumu iesniegšanas 
secību. Jēkabpils novada dome lēmumu par zemes nomu pieņem 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

2.3 Laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam iesniegumu izskatīšana 
var tikt atlikta, bet ne vēlāk kā līdz 1. aprīlim, ja ir nepieciešams veikt 
zemesgabala robežu precizēšanu un noteikšanu dabā.

2.4 Jēkabpils novada pagasta pārvaldes vadītājs lēmumu par zemes nomu 
noformē rezolūcijas veidā, izdarot par to atzīmi uz personas iesnieguma, 
bet lēmumu par atteikumu iznomāt zemi – atsevišķa dokumenta veidā.

2.5 Jēkabpils novada pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu iesnieguma adre-
sāts var apstrīdēt Jēkabpils novada domē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 
lēmuma pieņemšanas dienas.

2.6 Lēmumus par zemesgabala nomu tiek pieņemts, ņemot vērā zemesga-
bala racionālās izmantošanas nosacījumus.

2.7 Lēmums zaudē spēku, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nav 
noslēgts nomas līgums.

2.8 Gadījumā, ja līdz lēmuma par zemes nomu pieņemšanai uz zemesga-
bala nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemesgabala nomas 
tiesību izsole.

3. nomas līgumu sagatavošanas un noslēgšanas kārtība
3.1 Īstermiņa un ilgtermiņa zemes nomas līgumu sagatavo Jēkabpils nova-

da pagasta pārvalde un Jēkabpils novada pašvaldības vārdā paraksta 
Jēkabpils novada pagasta pārvaldes vadītājs.

4. Zemes nomas maksas apmērs, aprēķināšanas un samaksas kārtība
4.1 Zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir 3 % (trīs procenti) apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības.
4.2 Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu un 

pievienotās vērtības nodokli, ja tas tiek piemērots, nomniekam jāsamak-
sā ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja līgum-
slēdzējpuses nav vienojušās par citu norēķinu kārtību. Nomas maksu 
var nomaksāt par vairākiem ceturkšņiem avansa veidā.

4.3 Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs 
aprēķina nokavējuma naudu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma sum-
mas par katru kavējuma dienu. 

4.4 Nomas maksu aprēķina, iekasē un kontroli par nomas maksājumu veic 
attiecīgās Jēkabpils novada pagasta pārvaldes.

4.5 Kontroli par zemes nomas līgumu reģistrāciju un saistību izpildi vienu 
reizi pusgadā veic Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu snieg-
šanas nodaļa.

4.6 Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli.
5. Zemes nomas līgumā ietveramā informācija

5.1 Zemes nomas līgumā (3. pielikums) ietverama šāda informācija:
5.1.1 zemesgabala adrese, kadastra apzīmējums, kopējā platība, platība, par 

kuru tiek slēgts līgums;
5.1.2 iznomātāja un nomnieka personu identificējoši dati;
5.1.3 nomas tiesību iegūšanas laiks (līguma noslēgšanas datums) un līguma 

darbības termiņš;
5.1.4 nomas maksas apmērs un maksāšanas kārtība, kā arī nomas maksas 

pārskatīšanas kārtība, nomnieka atbildība par maksājumu kavēšanu;
5.1.5 iznomātāja un nomnieka tiesības un pienākumi;
5.1.6 līguma izbeigšanas, grozīšanas un strīdu izskatīšanas kārtība.

6. noslēguma jautājumi
6.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 

17. septembra saistošos noteikumus Nr. 7 „Par Jēkabpils novada paš-
valdības neapbūvētas zemes nomu”.

6.2 Ja neapbūvēta zemesgabala nomas līgums noslēgts pirms šo noteiku-
mu spēkā stāšanās un, ja noteikumi paredz citus nomas noteikumus, 
zemes nomas līgumi noformējami 3 (triju) mēnešu laikā no šo noteiku-
mu spēkā stāšanās dienas.

6.3 Pārtraucot nomas zemes izmantošanu, nekāda kompensācija par stā-
dījumiem un būvēm, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudēju-
miem, kas radušies apsaimniekojot zemesgabalu, zemes nomniekam 
netiek paredzēta. Atsakoties no nomas tiesībām, iznomātais zemesga-
bals jāsakārto, pagaidu būves, īslaicīgas lietošanas būves jānojauc.

6.4 Kontroli par saistošo noteikumu un nomas līguma izpildi veic Jēkabpils 
novada pašvaldības nozīmētas personas.
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Salaveča veltes izdalītas…

Pielikums Nr. 1
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI

IESNIEGUMS
pAR ZEMES nOMu JuRiDiSKAi pERSOnAi

Ziņas par iesniedzēju:
Uzņēmuma nosaukums __________________________________
Vienotais reģistrācijas Nr. _________________________________
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ________________________
Uzņēmuma juridiskā adrese_______________________________
tālrunis____________, fakss____________, e-pasts____________ 
Banka __________________________________ 
Norēķinu konts __________________________
Kods ___________________________________
Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt: 
Nosaukums:____________________________________________
Kadastra numurs: _______________________________________
Zemesgabala nomas mērķis: _____________________________
________________________________
Nepieciešamā zemesgabala platība (ha)    __________________
Vēlamais nomas termiņš (gados)__________________________
Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par 
nepieciešamu sniegt) 
___________________________________________________
PIELIKUMĀ: 
Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija.
_____________________
/datums/ 
_____________________________ 
/ieņemamais amats, vārds, uzvārds/ 

z.v. 
______________________________ 
/paraksts/

Pielikums Nr. 2
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI

IESNIEGUMS
pAR ZEMES nOMu FiZiSKAi pERSOnAi

Ziņas par iesniedzēju:
1.1. Vārds, uzvārds _____________________________________ 
1.2. Personas kods _____________________________________ 
1.3. Dzīvesvietas deklarētā adrese ________________________ 
1.4. Faktiskā dzīvesvietas adrese _________________________ 
1.5. Tālrunis ____________________________
Ziņas par zemesgabalu, ko vēlas nomāt: 
2.1. Adrese ___________________________________________ 
2.2. Zemesgabala nomas mērķis:  _______________________
______________________________________________________
2.3. Nepieciešamā zemesgabala platība (ha)  _____________
2.4. Vēlamais nomas termiņš (gados) _____________________
Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par 
nepieciešamu sniegt) 
______________________________________________________
___________________________ 
/datums/
___________________________ 
/paraksts/

Pielikums Nr. 3  

ZEMES nOMAS LĪGuMS
(paraugforma)

____________________                                    20___. gada “___”_________
   (noslēgšanas vieta)
iznomātājs:
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116789, juridis-
kā adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, kuras vārdā uz Jēkabpils 
novada _________ pārvaldes nolikuma pamata rīkojas Jēkabpils nova-
da _______ pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. _______, juridiskā adrese: 
____________________________, __________ pagasta pārvaldes vadītāja 
____________ personā, no vienas puses,

nomnieks:
Fiziskās personas vai tās pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, 
adrese:__________________________________________
vai:
Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.:________________________
Līguma parakstītājas amatpersonas amats, vārds, uzvārds:
___________________________________________________________,
kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu (vai statūtiem), no otras puses, noslēdz 
šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu 
(turpmāk –Zemesgabals):
Nosaukums:______________________, kadastra Nr._______________
Nomas platība (ha):______, (pielikumā – Izkopējums no ______ pagasta ka-
dastra kartes)
Ierakstīts zemesgrāmatā – ja ir (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.)
Zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: lauksaimniecība.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir 
noteikti un reģistrēti nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.2. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks 
(vai tiesiskais valdītājs).
1.3. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas.
1.4. Zemesgabalam ir noteikti šādi aprobežojumi un servitūti (saskaņā ar ze-
mesgrāmatu aktu vai zemes robežu plānu, vai pašvaldības lēmumu, vai līgu-
mu – norādīt katram līgumam konkrētu dokumentu – kas izdevis, datums):
Aprobežojumi: _____________________________________________
Servitūti:___________________________________________________
Noteikti ar__________________________________________________
1.5. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta no-
teikumi vai citi normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma noteikumus, līgumslēdzē-
jiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā 
puses nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar 20__.gada „___”___________ un ir spēkā (darbo-
jas) ___ gadus līdz 20____.gada „____”___________.

3. norēķinu kārtība
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā – 3 % apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības.
3.2. Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas maksu un 

pievienotās vērtības nodokli, ja tas tiek piemērots, nomniekam jāsamaksā 
ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, (ja līgumslē-
dzējpuses nav vienojušās par citu norēķinu kārtību). Nomas maksu var 
nomaksāt arī par vairākiem ceturkšņiem reizē avansa veidā. Par nomas 
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina no-
kavējuma naudu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu. 

3.3. Nomas maksa jāiemaksā (vai jāpārskaita): 
________________________________________________________  

(kase, banka, konta Nr.)
3.4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos ak-
tos noteiktos nodokļus, tai skaita nekustamā īpašuma nodokli. 
3.5. _______________________________________________________
(citu ar nomu saistītu izdevumu (vienreizējo maksājumu) samaksa ___mēnešu laikā pēc 

Līguma spēkā stāšanās dienas)
3.6. Ja likumos vai Ministru kabineta normatīvajos aktos tiks paredzēta zemes 
nomas maksas reglamentācija, Zemesgabala nomas maksa tiks pārskatīta 
atbilstīgi attiecīgajiem likumiem vai Ministru kabineta normatīvajiem aktiem.

4. iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Ze-
mesgabalu vai jebkādu tā daļu;
4.1.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā rakstiski brīdināt Nomnieku 
6 (vai cits termiņš) mēnešus iepriekš;
4.1.3. citi pienākumi.
4.2. Iznomātājam ir tiesības: 
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma 
noteikumiem;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pār-
kāpumus, kas radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt 
atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus;
4.2.3.citas tiesības.
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5. nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus;
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un 
uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes 
pasliktināšanos;
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt ze-
mes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepie-
ļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām 
vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem 
procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala 
teritorijās;
5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, me-
liorācijas sistēmas, ūdenstilpnes);
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsar-
gājamo dabas objektu un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma 
nodokli par zemi;
5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un 
citi personu likumīgās intereses;
5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes 
īpašniekiem/ tiesiskajiem valdītājiem;
5.1.13. citi pienākumi.
5.2. Nomnieks ir tiesīgs:
5.2.1. nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja 
rakstisku piekrišanu;
5.2.2. citas tiesības

6. Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās 
darbības rezultātā radušās bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai lauksaimniecībā. 
6.3. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos 
lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem Nomnieks.
6.4. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā 
pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu 
(dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpil-
des neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru 
pusi 2 (divu) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par 
turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7. Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līgumā neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzējiem, kā arī līgumslēdzēju tiesību pārņē-
mējiem. Tiesību pārņēmējam 30 dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums 
jāpārslēdz.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vie-
nošanās netiek panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 
3 (trim) mēnešiem;
8.1.2. Nomnieks pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus, vie-
na mēneša laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļau-
tos pārkāpumus;
8.1.3. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai 
bankrotējušu, vai ir apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta 
tās izbeigšana citu iemeslu dēļ;
8.1.4. Iznomātājs pieņēma lēmumu atsavināt zemesgabalu, rīkojot izsoli, vai 
zemesgabals ir nepieciešams Iznomātājam autonomo funkciju pildīšanai, kā 
arī teritorijas plānojumā paredzēto mērķu sasniegšanai.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot no-
māto Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem mērķiem;
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu 
Līgumā paredzētajiem mērķiem.

Projekti pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībā tiek īstenoti 13 projekti. Tie pārsvarā 

ir infrastruktūras sakārtošanas un uzlabošanas projekti, kurus līdzfinansē 
Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Lauksaimniecības fonds, to-
mēr tiek domāts arī par iedzīvotāju nodrošināšanu ar izglītošanās iespējām. 
Sorosa Fonda-Latvija finansiāli atbalstītā projekta „Dunavas pamatskolas 
pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta cen-
tru" ietvaros notiek ne tikai centra izveides un labiekārtošanas aktivitātes, 
bet arī iedzīvotāju apmācība. Interesenti, kuri ieradās uz semināriem 29. 
janvārī un 26. februārī, ar apmācībām bija apmierināti un uzskata, ka šādas 
aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem ir vajadzīgas. 

Pašvaldībā tiek strādāts arī pie jaunu projektu izveides. Pagājušā gada 
nogalē un šā gada pirmajos mēnešos ir iesniegti un vērtēšanai nodoti pro-
jektu pieteikumi vairākās programmās. Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2007.– 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem" atklāta projektu iesniegumu konkursa 8. kārtā tika iesniegti 6 
projektu pieteikumi, kur paredzēta kultūras nama ēkas rekonstrukcija Lei-
maņu pagastā, ielas rekonstrukcija Dignājas pagastā, sporta infrastruktū-
ras uzlabošana Ābeļu, Zasas, Rubenes un Dunavas pagastos. 

Mūžizglītības programmā ir iesniegti divi starptautisku projektu pie-
teikumi: 

Grundtvig Mācību partnerībās kopā ar partneriem no Somijas, Vāci-
jas, Lielbritānijas, Turcijas, Spānijas un Maķedonijas ir izstrādāts projekts 
par iespēju pieaugušo nodarbināšanas veicināšanai lauku teritorijās caur 
tūrismu, kurā Jēkabpils novads ir plānots kā vadošais partneris. 

Comenius Regio apakšprogrammas partnerības projektā „Eiropas 
izpratne par mijiedarbību starp izglītību un kultūru kā pastāvīgām mūžiz-
glītības vērtībām, kuras balstās uz vietējām tradīcijām un kultūras manto-
jumu” tiks sniegts atbalsts formālās un neformālās izglītības sniedzējiem 
pašvaldības teritorijā. Projekta partneris ir pašvaldība Spānijā. 

Aktivitātē „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšana” iesniegtais projekts „Inovatīvu pasākumu 
īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” ir vērtēšanā.

Gunta Dimitrijeva
Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste

8.3. Ja kāda no pusēm nepiekrīt otras puses prasībai izbeigt Līgumu pirms 
termiņa, tad strīds par Līguma izbeigšanu risināms tiesas ceļā.
8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās 
pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas iekārtas, ja puses nevienojas citā-
di. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka 
vainas dēļ nevar notikt, pēc 2 (divu) mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzska-
tīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem 
vai novākt.

9. nobeiguma noteikumi
9.1. Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu ju-
ridisku spēku, katram līgumslēdzējam pa vienam; trešais oriģināleksemplārs 
nepieciešams zemesgrāmatu nodaļai, ja Līgums tiks ierakstīts zemesgrāmatā. 

10. Līgumslēdzēju rekvizīti
iZnOMĀTĀJS:    nOMniEKS:
Vārds, uzvārds (nosaukums)
Adrese
Reģ. Nr. (juridiskām personām)
Tālr., fakss
E-mail:
Bankas rekvizīti

iZnOMĀTĀJS:    nOMniEKS:
_______________    ________________     ___________      _____________
      (paraksts)                     (atšifrējums)                (paraksts)             (atšifrējums)

 Z.v.    Z.v.

Līgums reģistrēts Jēkabpils novada ______________pagasta pārvaldes nomas 
zemju reģistrā 20___. gada “___”_________________ .
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Projekti  novada skolnieku izpildījumā
 „   …bērni uz laiku pieaugušos ie-
midzināja un pārveidoja skolu tā, 
kā pašiem patīk.” 

Tā raksta kāds  skolēns radošajā darbā 
„Rubenes pamatskola pēc 10 gadiem”. Maz-
liet no šīs vēlmes iespējams īstenot  skolās 
tieši projektu nedēļu laikā – mācību režīms 
tad ir brīvāks, skolēni var attīstīt savas idejas 
un talantus, iemācīties domāt un darboties 
patstāvīgi.

Šā gada februārī  projektu nedēļas no-
tika piecās mūsu novada skolās – Bērzgala, 
Dignājas, Dunavas, Rubenes un Zasas. Ābeļu 
pamatskola savas radošās izpausmes reali-
zēs pavasarī. 

BēRZGALA pAMATSKOLĀ 
šogad tēma visiem bija viena – „ Mana ģime-
ne”. Projektu aizstāvēšana notika 19. februārī. 
Projektus aizstāvēja visi skolas skolēni. Vēr-
tēšanas komisija ņēma vērā prasmi aizstā-
vēt savu darbu, darba noformējumu, saturu, 
apkopoto materiālu daudzveidību, ciltskoka 
veidošanas pareizību un citus parametrus.  
9. klasē vislabāk darbs tika novērtēts Kristai 
Cankalei, 8. klasē – Annai Naumovai, Rai-
mondai Porei, 7. klasē – Mairitai Tabunovai, 
6. klasē – Ilutai Tauriņai. Vislabāko klases vēr-
tējumu ieguva 8. klase. Tās vidējais vērtējums 
ir 8,6 balles. 

Augstāko vērtējumu 1. – 5. klasēs saņē-
ma 1. klases skolēna Jāņa Lazdiņa, 3.klases 
skolnieces Aivitas Mārānes, 4. klases skolnie-
ces Ingas Kiopes, 5. klases skolnieces Rainel-
das Žinkas darbs. 

Projektu nedēļas vidū, 18. februārī, no-
tika pasākums „ Zelta talanti Bērzgalā”. To 
organizēja paši skolēni. Atsaucība bija liela. 
Šovam bija sagatavoti 12 priekšnesumi. Tie 
cits no cita atšķīrās. Skolēni spēlēja mūzikas 
instrumentus, dejoja, lasīja gan savu sacerēto 
dzeju, gan citu autoru dzejoļus, veidoja pira-
mīdas, rādīja lugu, stāstīja anekdotes.

Vislabāko vērtējumu un pirmo vietu ie-
guva pašsacerētā un iestudētā luga „ Pasaka 
par Sarkangalvīti”. Lugu sarakstīja un iestu-
dēja Gundra Muceniece un Iluta Tauriņa. Otro 
vietu dalīja Linda Nazarova un Aija Avotiņa 

ar deju „ Abrakadabra”un 
Anna Naumova, spēlējot kla-
vieres – skaņdarbu „Etīde”. 
Savukārt trešo vietu ieguva 
9. klases zēni, kuri veidoja 
piramīdas, un Valters Vanags 
un Raimonda Pore, spēlē-
jot skaņdarbu „Ay, ay, ay”. 
Valters spēlēja saksofonu, 
Raimonda – blokflautu. Pa-
sākums izdevās, jo tas bija 
daudzveidīgs un interesants, 
kā arī pierādīja, ka mūsu vidū 
ir daudz talantīgu skolēnu. 
To man pastāstīja 8. klases 
skolnieces  Raimonda Pore 
un Laila Tauriņa.

DiGnĀJAS pA-
MATSKOLĀ projektu 
nedēļas tēmu izvēlē skolē-
niem tika dota brīva izvēle 
– šis laiks tika veltīts tam, 
lai skolēni apzinātos savas 
intereses un patstāvīgi iemā-
cītos pasniegt veiktā darba 
rezultātus. Projektu nedēļas 
noslēguma izstrādes darbos 
vērojama tiešām apbrīnoja-
ma daudzveidība – 8. klases 
skolēni izveidojuši spēli piec-
gadīgajiem un sešgadīga-
jiem, ir galda spēles par literatūras stundās 
apgūstamajām tēmām, visplašākais patstāvī-
go darbu spektrs – gan par ārstniecības au-
giem, gan par sportu, gan veselīgu dzīvesvei-
du. Devītās klases audzēkņi šīs nedēļas laikā 
nopietni gatavojušies žetonu vakaram un izlai-
dumam – sagatavoti ielūgumi, plakāti, atmiņu 
klades un liels plakāts ar visu devītklasnieku 
fotogrāfijām, kas paliks par piemiņu skolai. 

DunAVAS pAMATSKOLĀ 
projektu nedēļas   temats  bija  „Mūsu vaļas-
prieki”. 2. – 4. klašu skolēni (audzinātāja Aina 
Vēvere), 5. klases skolēni (audzinātāja Vanda 
Knipste), 6. klases skolēni (audzinātājs Jānis 
Semjonovs), 8. klases skolēni (audzinātāja 

Zelta talanti Bērzgala pamatskola.

Guna Auzāne) strādāja pie pašu skolēnu, gan 
viņu vecāku un radinieku, gan skolotāju va-
ļasprieku izpētes. Savukārt 7. klases skolēni 
(audz. J. Semjonovs) sagatavoja un novadīja 
tradicionālo konkursu „Erudīts – 2010”, bet 9. 
klases skolēni kopā ar audzinātāju Uldi Auzā-
nu organizēja sporta sacensības slēpošanā.

Bērni ne tikai uzzināja par savu vienaudžu 
vaļaspriekiem, bet arī izpētīja kādi vaļasprieki 
ir pieaugušajiem, iepazina savus skolotājus. 
Aptaujās noskaidroja, ko vaļasprieks sniedz 
cilvēkam, kādi ir populārākie vaļasprieki viņu 
vecāku un citu pieaugušo vidū. Pētījuma re-
zultāti tika apkopoti mapītēs, kā arī atspogu-
ļoti nelielā izstādē. Šis pētījums lika daudziem 
bērniem aizdomāties par sava brīvā laika 
pavadīšanas iespējām. Galvenā atziņa – bez 
materiālajām vērtībām katram cilvēkam ir kaut 
kas nepieciešams arī sirdij un dvēselei.

Kad visas klases bija prezentējušas sa-
vus projektu darbus, 7. klase vadīja tradicio-
nālo konkursu „Erudīts – 2010” 5. – 9.klašu 
skolēniem. Konkursā piedalījās četras ko-
mandas, kur katrā no tām ietilpa pa vienam 5., 
6., 8. un 9. klases skolēnam. 7. klases skolēni 
bija gan konkursa vadītāji, gan žūrijas locekļi. 
Projektu nedēļas pēdējā diena – 19. februāris 
noslēdzās ar sporta dienu slēpošanā. Slēpoja 
visu klašu skolēni. Katrā klasē labākie slēpo-
tāji tika apbalvoti ar Goda rakstiem. 

RuBEnES pAMATSKOLĀ
projektu nedēļa tika veltīta skolēnu prasmju 
attīstībai. Paralēli jaunākās klases rakstīja, zī-
mēja un veidoja radošo darbu „Rubenes pa-
matskola pēc 10 gadiem” . Vecāko klašu au-
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2009. gada 30. oktobrī 
CFLA un Dignājas pagasta pārvalde 

noslēdza vienošanos  par 
ES fonda projekta īstenošanu un ERAF 

līdzfinansējuma piešķiršanu  
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/058/007 

„Ūdenssaimniecības attīstība 
Dignājas pagasta Vandānu 

ciemā” 
Projekta attiecināmās izmaksas 

230511,00 LVL 
 

Pēc iepirkuma procedūras par būvdarbu 
veikšanu noslēgts līgums Nr. 3 no 06.01.2010. 

ar SIA  „Siltums Jums”. 
Ir uzsākti rakšanas darbi. 

Projektu plānots pabeigt līdz 01.07.2010.

ZASAS ViDuSSKOLĀ pro-
jektu nedēļa noritēja atšķirīgi, un tai varētu dot 
nosaukumu „Dejojam!”. 

Projektu nedēļas laikā notika aktīva ga-
tavošanās skolēnu tautas deju atlases skatei, 
kas arī nav pārsteigums, jo Zasas vidusskolā 
dejo katrs ceturtais skolēns!

Rezultāti neizpalika – gatavojoties X Lat-
vijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
kiem, 2. martā Viesītes kultūras pilī notika sko-
lēnu tautu deju atlases skate, kur piedalījās 
četri Zasas vidusskolas  kolektīvi.

Katrs kolektīvs dejoja divas dejas – izlo-
zes un izvēles. Dejotāji ieguldīja lielu darbu un 
sasniegtie rezultāti ir ļoti labi. Trīs kolektīvi ie-
guva I pakāpes diplomus un viens  II pakāpes 
diplomu. Lepojos ar Jums no visas sirds!

Paldies skolotājiem par atbalstu un pre-
timnākšanu, dejotāju vecākiem par sapratni un 
milzīgo pacietību. Īpašs paldies mūsu skolas 
absolventei, dejotājai  Annai  Kalniškānei  par 
dejošanu kopā ar mazajiem. Paldies visiem 
„Dzirnupītes” dejotājiem par vēlmi strādāt. Jā-
cer, ka Zasā arī turpmāk nezudīs iedibinātās 
tautas deju tradīcijas.

Daiga  Ģeidāne, 
Kolektīvu vadītāja, skolotāja  

dzēkņi strādāja pie zinātniski pētnieciskajiem 
darbiem.  Interesantākie, labākie un radošākie 
darbi ir:

Kl. Darbu autori , darbu veidi

1. Valentīns ņikitovs (putnu barotava, 
grāmatzīmes)
Artūrs Roberts Gailītis (grāmatzīmes) 
ilmārs Aizbalts (grāmatzīmes)

2. Alens Sproģis (dekorēta karafe) 
Artūrs Baltmanis (meža darbu mašīna 
no koka) 
Katrīna uzkure (pērļu rotas)

3. Jānis Vāsulis (koka mašīna, lāpstiņa) 
Daniels pavlovičs (dekorēts stikla 
trauks) 
Krista Silakrankere (sakta no dabas 
materiāliem) 
Samanta Bite (skolas makets)

4. Madara Spēka (šalle, kārba) 
Baiba Īvāne (adīta šalle) 
Evita petenko (šalle, svečturis) 
Renāte Geižāne (šalle) 
niks Valainis (autovedēja koka mo-
delis)

5. Madara pudāne (priekšauts)
Ervīns Gusts Kuklis („fiskara”ar trakto-
ru koka modelis) 
Diāna Kozlovska (2 šalles) 
ieva Vāsule (6 rokdarbu kolekcija) 
Laura Rubiķe (kolekcija „Zirgi”)

6. normunds Kriškāns (putnu būris) 
Aivis Spēks (virpots sālstrauks)

7. Sintija Īvāne (2 šalles, cimdi) 
indulis Daukšta (ledus kuģis)  – visori-
ģinālākais darbs

8. indra Dāboliņa (tamborētas rotaļlietas) 
Andris Strēlnieks (putnu barotava) 
Elvis Kozlovskis (sienas lampa) 
Arta Kukle (pirkstaiņi) 
Beāte Sproģe (rakstainas zeķes) 
Salvis Adumāns (zinātniski  pētniecis-
kais darbs matemātikā)

9. Aivis Adumāns (3 puzles no finiera) 
Kristīne Čūriška (džemperis, zeķes) 
Māris Adumāns (3 virpoti trauciņi, 
lāpstiņa) 
Austra Spēka (zinātniski  pētnieciskais 
darbs matemātikā, šalle) 
Armands Jurķis (zinātniski  pētniecis-
kais darbs matemātikā) 
Evija Romanovska (zinātniski  pētnie-
ciskais darbs matemātikā) 
Alise Alužāne (šalle)

Šo darbu autori saņēma skolas pateicī-
bas. Īpaši tika atzīmēti 49% no visiem darbiem. 
Tātad darbu kvalitāte un bērnu radošā izpaus-
me nav zudusi.

Jāatzīmē arī 3. un 4. klases meiteņu aktivi-
tāte, kuras iestudēja 10 jaunrades dejas.  
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Dabas parka „Dvietes 
paliene’’ jaunumi

Ja lielais vairums no mums pavasa-
ra plūdus gaida ar bažām, tad arī mūsu 
novadā ir vieta, kur pali ir viens no lielāka-
jiem un skaistākajiem gada notikumiem 
– un tā ir Dvietes paliene. Pavasaris ir 
laiks, kad mostas daba, atsākas rosīga 
darbība gan dzīvnieku valstī, gan cilvē-
ku sabiedrībā. Arī dabas parks „Dvietes 
paliene’’ pamazām mostas no ziemas un 
gaida apmeklētājus!

Savvaļas zirgiem un govīm sāks 
dzimt mazuļi, ganāmpulks kļūst aktīvāks, 
baru dzīve kļūst intensīvāka, notiek cīņas 
par varu un teritoriju.

Tūlīt, tūlīt palieņu pļavās ienāks 
palu ūdeņi! Šogad, salīdzinot ar citiem 
gadiem, gaidāmi kārtīgi pali, līdz ar to 
ūdensputniem tā būs laba barošanās 
un atpūtas vieta. Putnu vērotājiem būs 
ko darīt! Visus gaida jaunuzceltais putnu 
vērošanas tornis, no kura paveras skats 
uz Skuķu ezeru, apkārtējām palieņu pļa-
vām, savvaļas zirgu un govju bariem. 
Mostas arī augu valsts un drīz zieds no-
mainīs ziedu, katru nedēļu ainava būs 
citā krāsā. Kur vēl labāku atpūtu mūsdie-
nu stresa nomāktajiem cilvēkiem!

 Bebrenes pagasta Putnu salas 
mājā „Gulbji’’ darbojas „Dvietes senlejas 
informācijas centrs”, kurā ir pieejama in-
formācija par dabas parku „Dvietes pa-
liene”, par dabisko ganīšanu ar lielajiem 
zālēdājiem. Tiek piedāvāti ekskursiju va-
dītāja pakalpojumi, lai varētu doties sav-
vaļas zirgu un govju aplokos. 

Dabas parkā „Dvietes paliene’’ inte-
resanti būs gan mazajiem, gan lielajiem! 
Te var uzzināt daudz ko jaunu, labi at-
pūsties, gūt patiesu prieku un pozitīvas 
emocijas. Neaicinām tūristus uz mas-
veida „migrāciju”! Uz Bebrenes pagas-
ta Putnu salu brauciet vien tie, kas māk 
baudīt klusi, nesteidzoties un bez savas 
klātbūtnes pēdām! Pirms došanās pie 
mums, lūdzu piezvaniet – 26109353 vai 
65407909.

Benita Štrausa

Nemateriālā kultūras mantojuma valsts 
aģentūra 2009. gada rudenī aizsāka unikālu 
projektu Tradicionālo prasmju skola 2009 
ar mērķi atbalstīt un attīstīt tautas tradicionā-
lo prasmju pārmantojamību un popularizē-
šanu Latvijā. 

Par pavasara prasmju skolu vietām  iz-
raudzītas Sēlija un Zemgale. Divpadsmit šo 
etnogrāfi sko novadu pilsētās un pagastos 
notiks seno amatu apmācības pie prasmju 
meistariem. Nodarbības plānotas četras 
sestdienas pēc kārtas – no 27. marta līdz 
17. aprīlim. Tās paredzētas ikvienam intere-
sentam un notiks bez maksas. Savukārt 24. 
aprīlī Jēkabpilī, Krustpils pilī būs prasmju 
skolas noslēgums. 

Tradicionālo prasmju skola  – Zasā!
Mūsu novadā prasmju skola notiks 

keramiķes Andas Svarānes vadībā Za-
sas  mākslas skolas telpās, nodarbību 
sākums – pl. 10.00.  Laipni aicināti visi, 
kas vēlas apgūt mazliet no keramiķa 
prasmēm un pašrocīgi piedalīties māla 
pārtapšanas brīnumā!  

Sestien, 13. martā Dignājā Kaļvāru – 
Slīterānu trasē notika  pavasara sacensības 
Jēkabpils novada kausa izcīņā motokrosā 
un skijoringā. Jau daudzus gadus ar šo 
ekstrēmo sporta veidu nodarbojas dignā-
jietis Andis Bikaunieks, kurš organizē nu 
jau vairs ne tikai šaura mēroga motokrosus 
vietējai jaunatnei, bet arī respektējamus 
Latvijas mēroga mačus. Ar katru gadu no 
jauna piepulcējas jauni dalībnieki, bet ve-
cie neviens nestāv malā. Sporta entuzias-
ti ir uzskākuši darbu pie biedrības Sporta 
klubs „Slīterāni”dibināšanas. 

13. martā Dignājā pulcējās vairāk 
nekā 100 sportisti – gan kaimiņi no Ābeļu, 
Dunavas, Zasas pagastiem, gan no visas 

Dignājas motokross – ievērojams notikums 
novada sporta dzīvē

Latvijas – Rīgas, Ogres, Kandavas. Bija ie-
radušies arī slavenie brāļi Vinteri. Pasāku-
ma organizatori saņēma pateicības vārdus 
gan par kvalitatīvo trasi, gan par veiksmīgo 
sacensību norisi. 

Savukārt, Andris Bikaunieks un 
Sporta kluba „Slīterāni” dalībnieki pa-
teicas saviem atbalstītājiem, bez kuriem 
šis pasākums nebūtu iespējams – Z/S 
„Kalnāres”īpašniekiem Aivaram un Ainim 
Daģiem, Z/S „Lejas Jērāni” īpašniekam 
Mārim Balodim, Jēkabpils novada domei, 
Dignājas pagasta pārvaldei, SIA „Viesuļi”, 
SIA „Kramo”, SIA „Jaunsilava”. A/S “„Latvi-
jas Valsts meži”, SIA „Sēlijas āres”. 

BIEDRĪBA „LAUKU PARTNERĪBA SĒ-
LIJA” izsludina atklātu otrās kārtas pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 13. 
janvāra noteikumiem Nr. 33 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības at-
balstu lauku attīstības pasākumam „Kon-
kurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasā-

kumam „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks – no 2010. gada 30. aprīļa līdz 2009. 
gada 31. maijam. 2. kārtai piešķirtais fi -
nansējums – 90 000 LVL.

Informāciju par atbalstāmajām rīcī-
bām un to īstenošanai pieejamo fi nansē-
jumu skatīt partnerības mājas lapā www.
partneribaselija.lv

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”

Benita Štrausa

Ar šā gada aprīļa mēnesi 
Zasas doktorātā 
darbu uzsāk zobārste 

Gunda Ārne
Darba laiks: Otrdienās – plkst. 9.00 –13.00

Pieteikties pa tālruni  26160272
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Lauksaimniekiem 
un uzņēmējiem

Par subsīdiju un platību maksājumu 
aplikšanu ar nodokli bija dažādi skaidro-
jumi, kuras subsīdijas apliekas ar nodok-
ļiem, kuras nē. Beidzot ir Zemkopības 
ministrijas skaidrojums. Citēju: „Atbalsta 
summas, kas tika piešķirtas līdz 2009.
gada 31. decembrim kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauk-
saimniecībai un lauku attīstībai, bet iz-
maksātas pēc 2009. gada 31. decembra, 
nav iekļaujamas maksātāja apliekamajā 
ienākumā.”

Tātad, visas atbalsta summas ko sa-
ņemat tagad par 2009. gadu neapliekas 
ar nodokļiem, bet tās subsīdijas un ES 
atbalsts, ko saņemsiet 2010. gadā par 
2010. gadu,  jau būs jāuzrāda kā aplieka-
mie ienākumi. Arī neapliekamie ienākumi 
ir samazināti līdz 2000 Ls gadā.

Par akcīzes nodokļa atmaksu 2010. 
gadā. Daudz par šo jautājumu diskutēts 
un 2. martā Ministru kabinetā pieņemts 
lēmums atbrīvot no akcīzes nodokļa 
samaksas lauksaimnieku iegādāto dī-
zeļdegvielu. Līdz ar to samazināsies ad-
ministratīvais slogs, jo vairs nebūs jākrāj 
samaksu un darījumu apliecinošie do-
kumenti par dīzeļdegvielas iegādi, būs 
iespējams dīzeļdegvielu iegādāties gan 
degvielas mazumtirdzniecības un vairum-
tirdzniecības vietās, gan no akcīzes preču 
noliktavām pēc lauksaimnieka izvēles un 
atkarībā no viņa rīcībā esošajiem finanšu 
līdzekļiem, būs iespējams iegādāties ne-
lielu dīzeļdegvielas daudzumu.

Valdības apstiprinātais variants pa-
redz dīzeļdegvielas iegādi, nepiemēro-
jot akcīzes nodokli. Šajā gadījumā ZM 
pārziņā esošais Lauku atbalsta dienests 
(LAD) piešķir pretendentiem dīzeļdegvie-
las limitu un ievada informāciju par pre-
tendentam piešķirto limitu vienotajā datu 
bāzē, kas pieejama LAD, Valsts ieņēmu-
mu dienestam, akcīzes preču noliktavām, 
degvielas vairumtirgotājiem un mazumtir-
gotājiem. Akcīzes nodokļa kompensāciju 
varēs saņemt tikai par tādu lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi, par kuru tiek 
maksāti papildu valsts tiešie maksājumi 
un kas ir pieteikta vienotā platību maksā-
juma saņemšanai, vai arī par pastāvīga-
jām pļavām un ganībām vai aramzemē 
sētiem ilggadīgiem zālājiem, ja nodroši-
nāts minimālais liellopu blīvums vismaz 
0,2 liellopu vienības uz vienu atbalsta 
tiesīgo hektāru. Šī jaunā kārtība stāsies 
spēkā ar 1. jūliju. Līdz 1. jūlijam darbo-
sies vecā kārtība, vienīgi atmaksa būs 
par 50 l uz ha. Un atmaksas summa 22,3 
Ls par 100 l degvielas. 

Viduslatvijas Lauku attīstības biroja rīkotie semināri martā. 
31. martā 

Sākums plkst. 10.00

„Ekonomiskas saimniekošanas pamati” 
Apmācībās varēs iepazīties ar LLKC sagatavoto bruto seguma aprēķinu un uz-
zināt, kā to izmantot savas saimnieciskās darbības plānošanai, kā plānot savas 

saimniecības budžetu, samazināt izmaksas un arī praktiski sastādīt naudas 
plūsmu savai saimniecībai.

      Kursi notiks Viduslatvijas Lauku attīstības birojā 

Jēkabpilī, Bebru ielā 108 
Noklausoties apmācību, dalībnieki saņems sertifikātu.

KuRSi iR BEZ MAKSAS. 
Jāpiesakās līdz   22.03., 29.03. pa tālruni  65207071, 26511269 vai 

e-pastu anita.putka@llkc.lv vai http://www.laukutikls.lv/piesakies_apmacibam 
intra Kurme, Lauku attīstības speciāliste        

Atbalsts piena nozarei
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Traktortehnikas tehniskās apskates grafiks
2010. gadā Jēkabpils novadā

Īpašais atbalsts piena nozarei, šo atbal-
stu varēs saņemt piena ražotājs, ja:

* iepriekšējā kvotas gadā (laika posmā 
no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada31. 
martam) tam bijusi piešķirta piena kvota vai 
tas kvotu ir nomājis;

* tas iepriekšminētā periodā piešķirtās 
vai nomātās kvotas ietvaros realizējis vismaz 
30 tonnas piena 

Maksimālās īpašā atbalsta likmes: 
10,8 eiro/t – lauksaimnieks realizējis virs 

80 t piena iepriekšējā kvotas gadā 
12 eiro/t –  lauksaimnieks realizējis no 30 

līdz 80 t piena iepriekšējā  kvotas gadā (MK 
noteikumi vēl nav apstiprināti).

MK pieņēmis noteikumus par kārtību 
kādā piešķir vienreizējo Eiropas Savienības 
atbalstu ārkārtas tirgus pasākumiem piena 
nozarē 2010. gadā. 

Noteikumu projekts paredz, ka atbalstu 
piena ražotājam piešķir par 2008./2009. kvo-
tas gadā pieejamās piena tiešās tirdzniecības 

un piegādes kvotas ietvaros realizēto piena 
tonnu. Piena ražotājam pieejamā piena tie-
šās tirdzniecības un piegādes kvota uz 2009. 
gada 31. martu  jābūt vismaz 80 tonnas un 
2008/2009. kvotas gadā jābūt realizējušam 
vismaz 80 tonnu piena, kā arī piena ražotā-
jam 2009./2010. kvotas gadā ir jābūt reali-
zējušajam pienu pieejamās kvotas ietvaros. 
Šobrīd provizoriski aprēķinātā atbalsta likme 
ir Ls 2,00 par tonnu, taču tā tiks precizēta. 

Tuvojas pavasaris un daudzi intere-
sējas, kur iegādāties minerālmēslus, es 
ieteiktu, pirms iegādes noskaidrot kādas ir 
cenas, jo tās nepārtraukti mainās. Minerāl-
mēslu tirgotāji:

MINERĀLS – tel. 65221109                             
Veikals PAKAVS – tel. 65236076
BTC – tel. 26127228
SIA SILIŅI – tel. 29289570 
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izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopo ieva Jātniece 

Tel. 26167960, 
e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Jēkabpils novada pasākumi APRĪLĪ

Skumji noliec galvu priedes klusās,
Noslīgst ziedos rīta mirdzums svēts.
Nošalc vēsma mierīga, lai salda dusa,
Lai Tev viegla dzimtās zemes smilts.
 

Februārī 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti miršanas fakti par 
sekojošām personām:

 
Viktors Jakubāns 
Rubenes pagastā

(26.07.1938. – 04.02.2010.)
 

Anna Zālīte 
Rubenes pagastā

(26.07.1942. – 06.02.2010.)
 

Regīna Rukliša 
Ābeļu pagastā

(28.01.1943. – 15.02.2010.)
 

Aleksandrs Ševčenko 
Zasas pagastā

(29.06.1946. – 03.02.2010.)
 

Jānis Miglāns 
Leimaņu pagastā

(01.12.1949. – 14.02.2010.)
 

Rozālija Kolosova 
Ābeļu pagastā

(11.03.1921. – 12.02.2010.)
 

Jānis Stūrītis 
Ābeļu pagastā

(21.06.1932. – 11.02.2010.)
 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

ĀBEĻU TAUTAS NAMĀ
Lieldienu iešūpošana (konkursi, atrak-
cijas bērniem)                          
04.04.
Kluba „Ābeļzieds” darbu izstāde

Zemes kopēju balle                                                                                
16.04.

Bērnu klubiņa „Amazonīte” pasākums 
„Mēs pret atkarībām”               
23.04.
Diskotēka jauniešiem                                                                            
23.04.

DIGNĀJAS PAGASTĀ
pasākums „Lieldienu rītiņā”
04.04. plkst. 11.00
(Jampadracis pie pagastmājas ar folklo-
ras kopu „Dignojīši”, olu ripināšana, šū-
pošanās). Amatnieku izstāde – tirdziņš

Lieldienu dievkalpojums 
Dignājas baznīcā                                           
04.04. plkst. 14.00
izrāde „pa purna tiesu” Dignājas skolā  
(Zasas v-skolas absolventi)      
04.04. plkst. 19.00

Lieldienu galdiņballe   
Dignājas skolā                                                    
04.04. plkst. 22.00
Lielās talkas dienas diskotēka 
kopā ar Kasparu, Dignājas skolā            
24.04. plkst. 22.00

LEIMAŅU TAUTAS NAMĀ
pavasara saulgriežu svētku koncerts 
„nāc nākdama liela diena...”          
04.04. plkst. 16.00

Svētku balle 
Spēlē „Daugavieši”                                                            
04.04. plkst. 22.00

RUBENES KULTŪRAS NAMĀ
Koncerts 
„Veltījums Antrai Liedskalniņai”
Dzied: Harijs Ozols un Santa Zapacka                                                       
03.04. plkst. 14.00

Lieldienu koncerts „Kas to dienu 
iešūpoja” (piedalās K.N. pašdarbības 
kolektīvi un viesi)
05.04. plkst. 12.00

Senioru Lieldienu balle 
kopā ar lustīgo Andri Rutuli un folkloras 
kopu „Kāre”          
05.04. plkst. 13.00
Joku koncerts „Raibais karuselis” 
(Piedalās novada  pašdarbības  kolektīvi 
un viesi) 
Pašdarbnieku balle  
17.04. plkst.19.00

ZASAS KULTŪRAS NAMĀ
No 01.04.– 07.04. 
Zasas bibliotēka izstāde 
„Gājputnus gaidot”
Tikšanās ar ornitologu A.pērkonu 
(Konkursi, viktorīnas,spēles)         
04.04.
Balle kopā ar Viesturu                                                                           
03.04. plkst. 22.00
pasākums „un atkal Lieldienas klāt...”                                                   
04.04. plkst. 13.00
Diskotēka kopā ar AJV grupu.                                                                
23.04. plkst. 22.00
! Aprīļa mēnesī klubiņa „noskaņa” 
telpās izstāde „no vecmāmiņas pūra
lādes”   

KALNA KULTŪRAS NAMĀ
Balle 
Spēlē Ēriks Gruzniņš                                                                   
10.04. plkst. 22.00   


