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Novada Vēstis

JAUNJELGAVA, DAUDZESE, SECE, SĒRENE, STABURAGS, SUNĀKSTE

Lai darbīgs un ražens šis gads!
Katra gada sākums pašvaldībās sākas ar jaunu budžetu, jaunu
veicamo darbu sarakstu, plāniem
un iecerēm.
Lai saprastu, cik nodomi ir
pamato , vērts paraudzī es iepriekšējā gadā. 2019. gadā Jaunjelgavas novadā būvvalde izskajusi 98 būvniecības un projektu
iesniegumus, izsniegtas 39 būvatļaujas un darbībā nodotas 19 būves vai objek .
Pagājušajā gadā Jaunjelgavas
novadā dzimuši 57 bērni, miruši
74 cilvēki. Sociālajā dienestā reģistrētas 92 trūcīgas personas vai
ģimenes un 75 maznodrošinātas
personas vai ģimenes. Iedzīvotāju
skaits novadā 2020. gada sākumā
bija 5620. Iedzīvotāju skaits a ecībā pret iepriekšējo gadu ir samazinājies par 124.
2019. gada beigās Jaunjelgavas novadā reģistrē ir 189 bezdarbnieki, bezdarba līmenis ir
5,9% no darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem.
Jaunjelgavas novadā, sākot
2020. gadu, pašvaldības dzīvokļu
rindā ir 45 personas:
Jaunjelgavā – 26, Secē – 15,
Daudzesē – 3, Sunākstē – 1. 2019.
gadā piešķir 12 dzīvokļi, rindā uzņemtas 17 personas.
Kopumā visi iedzīvotāju labklājību raksturojošie rādītāji nedaudz
uzlabojušies, kai iedzīvotāju kļu-

vis mazāk. Jaunjelgavas novada
pašvaldības 2019. gada kopējais
budžets izdevumos ir izpildīts kopumā par 6 137 329 euro.
2020. gada Jaunjelgavas novada pamatbudžeta ieņēmumi plāno kopā 6 400 888 euro. Novada
domes deputā ir lēmuši par darbinieku algu nelielu paaugs nājumu, garantētā minimālā pabalsta
palielināšanu, dzīvokļa pabalsta
palielināšanu. Paredzēts līdzfinansēt no pašvaldības līdzekļiem
skolēnu pusdienas 1. – 4. klasēm.
Valsts budžeta veidošanā valdība
un Saeima ir atņēmusi pašvaldībām ieņēmumus, piemēram, dabas resursu nodokļa ieskai jumus,
un palielinājusi obligātus izdevumus, piemēram, pusi no 1. – 4.
klašu skolēnu ēdināšanas izmaksām. Ievērojot, ka pašvaldību aizņemšanās Valsts kasē ir ļo ierobežota, dzīves uzlabošanai līdzekļi
ir jārod pašu budžetā vai Eiropas
savienības fondos.
Salīdzinot Jaunjelgavas pašvaldības ieņēmumu svarīgākās
daļas: iedzīvotāju ienākuma nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda, šā
gada ieņēmumi plāno par 4,6%
lielāki kā iepriekšējā gadā, kas arī
ir mūsu iespējamais izaugsmes
apmērs. Ja pašvaldības ienākumi
būs cerētajā apjomā, tad īpaša

vērība šogad ks pagastu ceļu
remon em, daudzdzīvokļu māju
remon em un apdzīvoto vietu
labiekārtošanai. Nopietni ieguldījumi paredzē vides aizsardzībai,
uzlabojot sadzīves notekūdeņu
a rīšanu. Jaunjelgavas novada
pamatbudžets izdevumos 2020.
gadā plānots 6 606 912 euro apmērā.
2020. gadā ievērojamākie
pasākumi no finanšu ieguldījumu
viedokļa ir apkopo 2020. gada Inves ciju plānā.
Jaunjelgavas novada pašvaldība plāno turpināt iepriekšējos
gados uzsāktos projektus izglī bā, veselības aizsardzībā, sociālajā palīdzībā, kultūras un vēstures
mantojuma saglabāšanā, infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot
nepieciešamos administra vos un
finanšu resursus.
Jaunjelgavas novada domes
sū ba ir darbo es novada iedzīvotāju labā. Savus ierosinājumu,
priekšlikumus katrs var iesniegt gan
raks ski, gan darīt zināmus kšanās
reizēs ar domes pārstāvjiem.
Pašvaldības vārdā ikvienam
novadniekam vēlu šogad skaistus
mērķus un dzīves plānus, kā arī
iespējas un neatlaidību to īstenošanā!
Gun s Libeks,
Jaunjelgavas novada domes
priekšsēdētājs

Jaunjelgavas novada pašvaldības 28.01.2020.
Saistošo noteikumu Nr. 1/2020
„Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam un 2019. gada budžeta izpildi”

Ar skolotājas dzīvi daudzas dzīves mēra,
No viņas ņem, bet devējs bagāts top.
(Lija Brīdaka)

Skolas un skolotāja devums
katra cilvēka ir ievērojams.
Skolotāja Ruta Budēvica savas
darba gaitas uzsāka 1951.gadā un
Jaunjelgavas vidusskolā nostrādāja
44 darba gadus. Tā ir viņas vienīgā
darba vieta.
Mācījusi jaunjelgaviešiem vairākās paaudzēs pirmo burtu un pirmo ciparu. Strādājusi pašaizliedzīgi,
sniedzot stabilas un noturīgas zināšanas, bērnos rosinot intereses un
zināšanas par apkārt no ekošo.

Palīdzējusi izskolot un izaudzināt mazbērnus un tagad arī mazmazbērnus.
Pašlaik savas vecumdienas
vada, risinot krustvārdu mīklas,
kopjot puķes dārziņā, lasot un interesējo es par no ekošo skolā,
pilsētā un vals . Kaut arī sasniegts
ievērojams gadu slieksnis, skolotāja
nodarbojas ar labdarību, cenšo es
palīdzēt ci em.
Vēlot labu veselību –
Lauma Mīlīga

Aktivitāte un centība
novērtēta

10. pielikums

Paskaidrojuma raksts pie Jaunjelgavas
novada domes 2020. gada budžeta
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja ziņojums 2020. gada budžetam
Jaunjelgavas novada pašvaldības budžets 2020. gadam vērsts
„Jaunjelgavas novada ilgtspējīgas
a s bas stratēģijā 2033” noteikto
stratēģisko mērķu sasniegšanai:
1) „Izglītotas, sociāli nodrošinātas un ak vas sabiedrības veidošana”;
2) „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides a s ba un daudzveidīgas ekonomikas veicināšana”;
3) „Dzīves kvalitātes uzlabošana, darba un atpūtas telpas veidošana un a s ba”.
Kārtējā budžeta pasākumu
uzdevums ir izpildīt Jaunjelgavas
novada A s bas programmā
2013. – 2020. gadiem noteiktās
prioritātes, īstenojot 2020. gada
budžeta pasākumus un inves ciju

plānu. Pašvaldības budžeta izpildes
rīcības un Inves ciju plāns ks realizēts ar pašvaldības pamatbudžeta
un pašvaldības vides aizsardzības
budžeta līdzekļiem, piesaistot ārēju
finansējumu no Eiropas Savienības
struktūrfondiem un ci em ārējiem
finanšu avo em.
Jaunjelgavas novada pašvaldības 2020. gada budžets ir veidots,
pamatojo es uz likumā „Par pašvaldībām” noteiktajiem uzdevumiem,
ievērojot likumu „Par pašvaldību
budže em” un „Par budžetu un finanšu vadību” noteikumus.
Jaunjelgavas novada domes 2020.
gada prioritātes būs:
 sabiedrisko teritoriju, ceļu un
citas pašvaldības pārziņā eso-

šās infrastruktūras uzlabošana;
 uzņēmējdarbības un tūrisma
infrastruktūras a s ba, kultūras un vēstures mantojuma
saglabāšana;
 dzīvokļu pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem;
 pieejamu un kvalita vu pašvaldības un valsts pārvaldes
pakalpojumu a s ba novadā,
tajā skaitā:
- pašvaldības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana un jaunu pakalpojumu veidošana;
- darbinieku kompetences celšana;
- komunālo pakalpojumu uzlabošana un paplašināšana.
Turpinājums 2. lpp.

Pieņemšanā pie Liepājas Universitātes rektores Daces Markus.
Pēc Liepājas Universitātes rektores Daces Markus uzaicinājuma
10. februārī Jaunjelgavas vidusskolas 12. klases skolniece Māra Auziņa
kopā ar direktori Laumu Mīlīgu devās uz Liepāju. Māra ir startējusi Liepājas
Universitātes izsludinātajā vidusskolēnu s pendiju konkursā un saņēmusi
atbalstu.
S pendijas mērķis ir finansiāli atbals t vidusskolēnu izcilību mācībās,
veicināt viņu cen enus pētniecības un radošajā darbībā, kā arī studiju uzsākšanu Liepājas Universitātē.
Vēl kai atliek veiksmīgi nokārtot eksāmenus Jaunjelgavas vidusskolā.
Sveicam Māru ar lielo sasniegumu!
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Turpinājums no 1. lpp.

Sociāli ekonomiskā
situācija Jaunjelgavas
novadā
2019. gadā Jaunjelgavas novadā dzimuši 57 bērni, miruši 74 cilvēki. Sociālajā dienestā reģistrētas
92 trūcīgas personas vai ģimenes
un 75 maznodrošinātas personas
vai ģimenes.
Iedzīvotāju skaitam novadā ir
tendence samazinā es, 2019. gada
sākumā bija 5620 iedzīvotāji.
2019. gadā Jaunjelgavas novadā būvvaldē izska 98 būvniecības un projektu iesniegumi, 39
būvniecības ieceres, izsniegtas 39
būvatļaujas un darbībā nodotas 19
būves vai objek .
2019. gada beigās Jaunjelgavas
novadā reģistrē ir 189 bezdarbnieki, bezdarba līmenis ir 5,9% no darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem.
Jaunjelgavas novadā, sākot
2020. gadu, pašvaldības dzīvokļu
rindā ir 45 personas:
Jaunjelgavā – 26, Secē – 15,
Daudzesē – 3, Sunākstē – 1. 2019.
gadā piešķir 12 dzīvokļi, rindā uzņemtas 17 personas.
Pašvaldības 2019. gada kopējais budžets izdevumos ir izpildīts
kopumā par 6 137 329 euro, tajā
skaitā:
• pamatbudžets – 5 759 739 euro,
ar līdzekļu atlikumu gada beigās
1 112 926 euro;
• speciālais budžets – 377 091
euro, ar līdzekļu atlikumu gada
beigās 0 euro;
• ziedojumi un dāvinājumi izdevumos – 499 euro, ar līdzekļu atlikuma gada beigās 666 euro.

Informācija par
pašvaldības plānotajiem
ieņēmumiem un
izdevumiem
Pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis: 2 578 527 euro,
kas ir par 12,75% mazāk kā 2019.
gada izpilde, nekustamā īpašuma
nodoklis plānots 299 536 euro, kas
ir par 14,87% mazāk kā 2019. gada
rezultāts, valsts budžeta transfer
(ieskaitot dotāciju no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda) –
2 433 314, kas ir par 11,2% vairāk nekā 2019. gadā. Pašvaldības
pašu ieņēmumi – 547 751 euro,
ieņēmumi no īpašumu pārdošanas
un iznomāšanas – 148 780 euro,
nodevas, naudas sodi un pārējie
ieņēmumi – 8780 euro.
Jaunjelgavas novada pašvaldī-

bas 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi plāno kopā 6 400 888 euro,
budžeta ieņēmumus atbilstoši noteiktajiem ieņēmumu avo em un budžeta
ieņēmumu klasifikācijas nosacījumiem ska t 1. tabulā.
1. tabula
Budžeta
Plāns 2020.
kategoriju
Ieņēmumi kopā
%
gadam (euro)
kodi
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi
2578527
40,47
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi
299536
4,70
Nodokļi par pakalpojumiem un
5.0.0.0.
34000
0,53
precēm
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
8.0.0.0
600
0,01
un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
9.0.0.0.
2800
0,04
kancelejas nodevas
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas
5300
0,08
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi
80
0,0013
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašumu iznomāšanas,
13.0.0.0.
148780
1,86
pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
No valsts budžeta daļēji
finansētu atsavinātu publisku
18000
0,28
17.0.0.0.
personu un budžeta nefinansētu
iestāžu transfer
18.0.0.0. Valsts budžeta transfer
2665514
41,84
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transfer
100000
1,57
21.0.0.0. Iestādes pašu ieņēmumi
547751
8,60
KOPĀ
6400888
100,00
Pašvaldības ieņēmumi 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu bū ski
nemainās un galvenie ieņēmumu avo ir palikuši tādi paši kā iepriekšējos
budžeta gados. Jaunjelgavas novada pašvaldībā ir decentralizēta grāmatvedības uzskaite, līdz ar to sastādot gadskārtējo budžetu, ek aprēķināts
procentuālais nepieciešamā finansējuma sadalījums katrai administra vās
vienības pārvaldei atbilstoši iesniegtajam un aps prinātajam budžeta plānam. Jaunjelgavas novada plānotā pamatbudžeta ieņēmumu procentuālais
sadalījums pašvaldības administra vo vienību pārvaldēm 2020. gadam redzams 2. tabulā.
2. tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pārvalde
Jaunjelgavas novada dome
Daudzeses pagasta pārvalde
Seces pagasta pārvalde
Sērenes pagasta pārvalde
Sunākstes pagasta pārvalde
Staburaga pagasta pārvalde
Rezerves fonds
KOPĀ

Nepieciešamais
finansējums

Procentu
sadalījums

3347646
540447
587028
148711
307842
165296

65,679
10,603
11,517
2,918
6,040
3,243
0
100

5096970

Jaunjelgavas novada pamatbudžets izdevumos 2020. gadā plānots
6 606 912 euro apmērā.
2020. gadā ievērojamākie pasākumi no finanšu ieguldījumu viedokļa ir
apkopo 2020. gada Inves ciju plānā. Pašvaldībai lielākās problēmas no finanšu vadības un atbildības viedokļa 2020. un turpmākajos gados būs esošo daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, pašvaldības dzīvokļu atjaunošana
un pieejamu pašvaldības dzīvokļu esamība novadā. Inves cijas paredzētas
pašvaldības ceļu renovācijā, iestāžu ēku un apkārtējās infrastruktūras atjaunošanā un kultūras tradīciju saglabāšanā, dalībai skolēnu dziesmu un
deju svētkos.
Pamatojo es uz likumu „Par pašvaldību budže em” pašvaldību budžesastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. Ziedojumu
un dāvinājumu atlikums 2020. gada sākumā – 666 euro.
Atlīdzība budžetā ir lielākā pozīcija un sastāda 50,69% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai paredzē 552 756 euro, ko no-

vads saņems kā mērķdotāciju pedagogu darba algām līdz 31. augustam.
2020.gada plānotos izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām skat 3. tabulā.
3. tabula
Budžeta
Plāns
Atbilstoši ekonomiskajām
kategoriju
2020. gadam %
kategorijām
kodi
(euro)
1000
Atlīdzība
3348741
50,69
2100
Komandējumi un dienesta braucieni
17777
0,27
2200
Pakalpojumi
1422577
21,53
Krājumi, materiāli, energoresursi,
2300
preces, biroja preces un inventārs
706343
10,69
2400
Izdevumi periodikas iegādei
5725
0,09
2500
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
80755
1,22
4000
Procentu izdevumi
40
0,00
6000
Sociālie pabals
211732
3,20
7000
Uzturēšanas izdevumi transfer
386081
5,84
5000
Pamatkapitāla veidošana
414141
6,27
3000
Subsīdijas un dotācijas
13000
0,20
KOPĀ
6606912
100
Pašvaldības izdevumi budžeta klasifikācijas kategoriju (funkciju)
sadalījumā 2019. gada izpilde un plāno e izdevumi 2020. gada budžetā:
4. tabula
Summas
Summas
2019.
2020.
Nozare
2019. gadā
2020. gadā
%
%
EUR
EUR
IZGLĪTĪBA
2 304 258 40,01 2 367 364 35,83
TERITORIJU UN MĀJOKĻU
1 160 177 20,14 1 426 301 21,59
APSAIMNIEKOŠANA
PĀRVALDE UN DIENESTU
722 844 12,55 833 653 12,62
NODROŠINĀŠANA
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
553 888
9,62
668 104 10,11
ATPŪTA UN KULTŪRA
550 974
9,57
666 036 10,08
EKONOMISKĀ DARBĪBA
357 234
6,20
485 193
7,34
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN
72 940
1,26
81 787
1,24
DROŠĪBA
VIDES AIZSARDZĪBA
37 424
0,65
78 474
1,19

Jaunjelgavas novada pašvaldības parādi un galvojumi
2020. gadā un turpmākajos gados
2020. gada sākumā pašvaldības kredītsais bas par aizņēmumu pamatsummu ir 3 737 124 euro, pašvaldībai ir atmaksājams 41 kredīts
Valsts kasē. 2020. gadā paredzēts atmaksāt kredītsais bas 526 429 euro
apjomā un 10 400 euro kredītu apkalpošanas un procentu maksājumos.
Sais bu apmērs no gadskārtējā budžeta 2020. gadā plānots 9,54% apmērā no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām, 2021. gadā –
8,94%, 2022. gadā – 7,22%. 2020. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts
kasē Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izpildei.
Pārskats par pašvaldības aizņēmumiem, to atmaksu pieejams pielikumā Nr. 4.

Uzdevumu finansēšana, kuru izpilde pārsniedz
saimnieciskā gada ietvarus
Jaunjelgavas novada pašvaldība plāno turpināt iepriekšējos gados
uzsāktos projektus izglī bā, veselības aizsardzībā, sociālajā palīdzībā,
kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanā, infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot nepieciešamos administra vos un finanšu resursus:
- karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī bas iestādēs;
- vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā;
- „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” –
„PUMPURS”;
- jaunatnes starptau sko programmu aģentūras projekts: „PROTI un
DARI!”;
- jaunatnes starptau sko programmu aģentūras projekts: „Jaunie s
Jaunjelgavai!”;
- projekts „Skolas soma”;
- „Caur dialogu uz ilgtspējīgu a s bu” – ES Latvijas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības projekts;
- „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana VidusBal jas reğionā/ SocQuality”, ES Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības projekts;
- Eiropas lauksaimniecības fonda lauku a s bai Lauku atbalsta dienesta administrētais projekts „Asfalta velotrases izveide Jaunjelgavā”;
- nodarbinā bas valsts aģentūras administrētais projekts „Nodarbinā bas pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglī bu vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī bas iestādēs”
- kultūrkapitāla fonda administrētais projekts „Neatkarības/brīvības
cīņu mantojums Jaunjelgavas novadā”;
- projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču a s bai”;
- Daugavas Savienības projekts „Ceļa zīmes Strūves loka Bristenes
punktam”;
- Strūves ģeodēziskā loka Bristenes punkta labiekārtošana;

2020. gada 25. februāris
Turpinājums no 2. lpp.
- Teodora Hermanovska pieminekļa izveidošana Jaunjelgavā.
Lielākā daļa no Jaunjelgavas
novada pašvaldības uzdevumiem
un pasākumiem ir nepārtrauk un
ilgtermiņa: izglī bā, kultūrā, sociālajā aizsardzībā, teritorijas uzturēšanā un komunālo pakalpojumu
nodrošināšanā. Tie ir noteik likumā „Par pašvaldībām”, citos likumos, kā arī realizējot nepārtrauk bu brīvprā go funkciju izpildē. Lai
nodrošinātu pašvaldības darbības
ilgtspējību un nepārtrauk bu,
pašvaldība, balsto es uz pašval-

dības plānošanas dokumen em
un domes lēmumiem, plāno un
realizē pasākumus, kas apkopo
A s bas programmas Inves ciju
plānā, 2020. gada budžeta Inves ciju plānā, Vides aizsardzības speciālajā budžetā un Pašvaldības ielu
un autoceļu programmā. Plānu
pasākumu izpilde vairumā gadījumu no ek, pārsniedzot budžeta
gada ietvaru.

Gun s Libeks,
Jaunjelgavas novada domes
priekšsēdētājs

Valsts vides
dienesta teritoriālo
struktūrvienību
izmaiņas
Jaunjelgavas novads ek pārcelts uz Zemgales reģionālās vides
pārvaldes darbības teritoriju.
No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā tālākminētās teritoriālo
struktūrvienību izmaiņas.
Izveidota Vidzemes reģionālā
vides pārvalde, apvienojot Madonas
reģionālo vides pārvaldi un Valmieras reģionālo vides pārvaldi. Valsts
vides dienesta biroji turpinās darboes gan Valmierā, gan Madonā.
Jelgavas reģionālā vides pārvalde ek pārdēvēta par Zemgales
reģionālo vides pārvaldi. Zemgales
reģionālās vides pārvaldes elektroniskā pasta adrese: zemgale@
vvd.gov.lv.

Ir izmaiņas arī reģionālo vides
pārvalžu darbības teritoriju sadalījumā. Saulkrastu novads ek pārcelts no Lielrīgas reģionālās vides
pārvaldes darbības teritorijas uz
Vidzemes reģionālās vides pārvaldes darbības teritoriju. Neretas un
Jaunjelgavas novadi ek pārcel uz
Zemgales reģionālās vides pārvaldes darbības teritoriju.
22.01.2020. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides
pārvaldes vadība kās ar Jaunjelgavas novada pašvaldības vadību.
Tā bija iepazīšanās un informācijas
apmaiņas kšanās.
Gun s Libeks
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Aps prinā ar Jaunjelgavas novada domes 2020. gada 28. janvāra
sēdes lēmumu 1§ (protokols Nr. 38)

Saistošie noteikumi Nr. 1/2020

Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam un 2019. gada budžeta izpildi
Izdo pamatojo es uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. pantu,
46. pantu un likuma „Par pašvaldības budže em” 16. pantu
1. Aps prināt Jaunjelgavas
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumus 6 400 888
EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu
Nr. 1.
2. Aps prināt Jaunjelgavas
novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžeta izdevumus 6 606
912 EUR apmērā, nozaru un iestāžu sadalījumā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
3. Aps prināt Jaunjelgavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta finansēšanas daļu 206 024
EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu
Nr. 3:
3.1. naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā 1 112 926 EUR;
3.2. naudas līdzekļu atlikums
gada beigās 315 815 EUR;
3.3. budžeta aizņēmumu atmaksa 591 087 EUR.
4. Aps prināt Jaunjelgavas novada pašvaldības sais bu apmēru
2020. gadam un turpmākajiem trīs
gadiem, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
5. Aps prināt Jaunjelgavas
novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu 2020. gada sākumā 666 EUR
apmērā, ziedojumu un dāvinājumu
izdevumus 0 EUR apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu plānoto atlikumu 2020. gada
beigās 666 EUR apmērā, saskaņā

ar pielikumu Nr. 5.
6. Aps prināt Jaunjelgavas novada pašvaldības sadalījumu Mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem
2020. gadam Jaunjelgavas novada
Jaunjelgavas pilsētas un pagasta
pārvalžu griezumā, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.1.
7. Aps prināt pārskatu par
Jaunjelgavas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta izpildi
ieņēmumos 6 832 077 EUR apmērā
un izdevumos 5 759 739 EUR apmērā, ar līdzekļu atlikumu 2019.
gada beigās 1 112 926 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr. 6.
8. Aps prināt pārskatu par
Jaunjelgavas novada pašvaldības
2019. gada speciālā budžeta izpildi
ieņēmumos 265 651 EUR apmērā
un izdevumos 377 091 EUR apmērā, ar līdzekļu atlikumu 2019. gada
beigās 111 440 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.7.
9. Aps prināt pārskatu par
Jaunjelgavas novada pašvaldības
2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi ieņēmumos 515
EUR apmērā un kases izdevumos
499 EUR apmērā, ar līdzekļu atlikumu 2019. gada beigās 666 EUR apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 8.
10. Aps prināt Jaunjelgavas
novada izglī bas iestāžu audzēkņu
uzturēšanās izmaksas 2020. ga-

dam, saskaņā ar pielikumu Nr. 9.
11. Piešķirt Jaunjelgavas novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai esības finansēt
domes pado bā un pārraudzībā
esošās budžeta iestādes un struktūrvienības, proporcionāli pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem,
bet nepārsniedzot pamatbudžetā
paredzētās summas un paredzot
prioritā darbinieku atalgojumam,
valsts obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, ēdināšanas
izdevumu segšanai pirmskolas un
izglī bas iestādēs.
12. Pieņemt zināšanai Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāja Gunta Libeka ziņojumu Jaunjelgavas novada pašvaldības 2020.
gada budžetam, saskaņā ar pielikumu Nr. 10.
13. Piešķirt Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājam Gun m
Libekam esības vienpersoniski, uz
izdota rīkojuma pamata 2020. gada
budžeta līdzekļu ietvaros, bez Jaunjelgavas novada domes saskaņojuma, piešķirt līdz 250 EUR vienai
personai
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paraksšanas.
G. Libeks,
Sēdes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs

Informācija par Jaunjelgavas novada domes 2020. gada 28. janvāra sēdē lemto
- Tika pieņem šādi pašvaldības
saistošie noteikumi:
* Nr. 1/2020 „Par Jaunjelgavas
novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam un 2019. gada budžeta izpildi”. Saistošie noteikumi stājās spēkā
2020. gada 4. februārī. Tie ir publicē domes internetvietnē www.
jaunjelgava.lv un informa vajā izdevumā „Jaunjelgavas Novada Vēs s”.
* Nr. 2/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018.
gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabals em
Jaunjelgavas novadā””. Ar šiem
noteikumiem ek paaugs nāts dzīvokļa pabalsts no 145,00 euro uz
200.00 euro. Saistošie noteikumi
stāsies spēkā pēc to publicēšanas
bezmaksas informa vajā izdevumā „Jaunjelgavas Novada Vēs s”.
Noteikumi ks publicē pēc Vides
aizsardzības un reģionālās a s bas

ministrijas atzinuma saņemšanas.
- Tika sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija Jaunjelgavas novada
vispārējās pama zglī bas, vidējās
izglī bas pašvaldības pirmsskolu izglī bas iestāžu bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglī bas
programmu īstenošanai novada
vispārējās pama zglī bas un vispārējās vidējās izglī bas iestādēs,
novada pašvaldību māksliniecisko
kolek vu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2020. gada
janvāra – augusta mēnešiem.
- Aps prināts Jaunjelgavas novada pašvaldības Inves ciju plāns
2020. gadam un novada pašvaldības
autoceļu vidējā termiņa programma 2020. – 2022. gadiem. Norādī e

dokumen ir publicē pašvaldības
internetvietnē www.jaunjelgava.lv .
- Pieņem lēmumi par pašvaldības nedzīvojamās telpas Liepu ielā 23, Jaunjelgavā, nodošanu
atlīdzības nomas lietošanā fizioterapeita prakses nodrošināšanai;
par nekustamā īpašuma sadalīšanu
Daudzeses pagastā; par noslēgto zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu; par pašvaldības nekustamā
īpašuma ieraks šanu zemesgrāmatā; par novada skolu 1. – 4. klašu
izglītojamo ēdināšanas izmaksām;
par domes A s bas un projektu
nodaļas reglamenta aps prināšanu
un par pašvaldības nekustamo īpašumu „Kļavāji”–2, kadastra numurs
3286 002 0230, Sunākstes pagastā,
dzīvokļa Rīgas iela 1–5, Jaunjelgavā,
un „Griķi”, kadastra numurs 3286
002 0392, Sunākstes pagastā, atsavināšanas procedūru uzsākšanu.

Izsoles paziņojums
Jaunjelgavas novada dome atklātā mu skā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu „Purmaļi 2”, kadastra apzīmējums 3286 002 0013, 8,3 ha pla bā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.
Izsoles sākumcena – 20085,94 euro.
Izsoles dalības maksa – 20,00 euro.
Izsoles solis – ne mazāku kā 50,00 euro..
Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.
Izsole no ks 2020. gada 10. martā plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta
pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads).
Izsolei var pieteik es Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 9. marta plkst. 17.00.
Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un
Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.
Jaunjelgavas novada dome

- Aps prinā nekustamo īpašumu „Kalna Purvs”, kadastra numurs
3286 002 0343, Sunākstes pagastā,
„Vārpas”, kadastra numurs 3286 007
0029, Sunākstes pagastā, „Ķirši”, kadastra numurs 3278 006 0100, Seces pagastā, nekustamā īpašuma
„Gailīši”, kadastra numurs 3278 011
0090, Seces pagastā, un pašvaldības
dzīvokļa Jelgavas ielā 26–1, Jaunjelgavā, izsoļu rezultā .
- Atsavināšanai atklātās izsolēs
nolemts nodot šādus īpašumus: nekustamā īpašuma „Silaiņi”, kadastra
numurs 3274 001 0062, meža cirsmas; nekustamo īpašumu „Purmaļi
2”, kadastra numurs 3276 002 0002,
Sunākstes pagastā. Izsoles paziņojumi un izsoles noteikumi ir publicē
pašvaldības internervietnē www.
jaunjelgava.lv./ Izsoles noteikumi
ir izlasāmi a ecīgajā pagasta pārvaldē un domes kancelejas Klientu

apkalpošanas telpā.
- Nolemts rīkot nekustamo īpašumu „Pie Tīsiem”, kadastra numurs
3278 007 0267 un „Bāliņi”, kadastra numurs 3278 005 0088, Seces
pagastā, lauksaimniecības zemes
nomas esību izsoles. Izsoles paziņojumi ks publicē pašvaldības
internervietnē www.jaunjelgava.lv.
Izsoles noteikumi ir izlasāmi Seces
pagasta pārvaldē un domes kancelejas Klientu apkalpošanas telpā.
- Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma (starpgabala) „Celmiņi”, kadastra numurs 3286 008 0061,
Sunākstes pagastā, atsavināšanu tā
pierobežniekam, kurš pieteicās uz
starpgabala izsoli par noteikto izsoles sākumcenu 21 148,25 euro.
Rudīte Lauriņa,
Jaunjelgavas novada domes
Kancelejas vadītāja

Atkārtotas izsoles paziņojums
Jaunjelgavas novada dome atklātā muskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma „SILAIŅI”, kadastra Nr.
3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1. kvartāla 12.; 13.; 14.; 18.;
19. nogabalu – pla ba 3,83 ha, cirsmu.
 Atkārtotas cirsmas izsoles sākumcena –
20 650,00 euro.
 Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis
– 250,00 euro.
 Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole no ks 2020. gada 25. februārī plkst.
10.00 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā „Vīgante”, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads.
Izsolei var pieteik es Staburaga pagasta
pārvaldē līdz 2020. gada 21. februāra plkst.
15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta
mājaslapā: www.jaunjelgava.lv.
Jaunjelgavas novada dome
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2020. gada 25. februāris

Aps prinā ar Jaunjelgavas novada domes 2019. gada 27. decembra
sēdes lēmumu Nr. 11§ (protokols Nr. 37)

Saistošie noteikumi Nr. 12/2019

„Grozījumi Jaunjelgavas novada
pašvaldības 2018.gada 22.marta
saistošajos noteikumos Nr. 2/2018
„Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā””
Izdo saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības 33. panta otro daļu, 35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”25.pantu un 27. pantu un Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kār ba,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu

Izdarīt šādus grozījumus Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018. gada
22. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabals em Jaunjelgavas
novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
1. Aizstāt saistošo noteikumu 13.1. apakšpunktā skaitli un vārdus
„EUR 55,00 (piecdesmit pieci euro 00 cen )” ar skaitli un vārdiem „EUR
70,00 (sep ņdesmit euro 00 cen )”.
2. Aizstāt saistošo noteikumu 13.2. apakšpunktā skaitli un vārdus „EUR
65,00 (sešdesmit pieci euro 00 cen )” ar skaitli un vārdiem „EUR 80,00
(astoņdesmit euro 00 cen )”.
Gun s Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

Sports janvārī
Janvārī spēlējām galda spēles.
Dambrete ir pārbaudījums loģiskajai domāšanai. Spēļu par jas aizraujošas. Dambretes turnīrā vietas
sadalījās šādi:
 vīriešu grupā 1. vieta Gam Mencendorfam, 2. vieta Dzintaram Kazakevičam, 3. vieta Arnim
Mencendorfam;

 meiteņu grupā 1. vieta
Samantai Brokānei, 2. vieta Alisei
Lejiņai.
 zēnu grupā 1. vieta Armandam Lejiņam 2. vieta Ralfam
Brokānam, 3. vieta Edmundam Lejiņam.
Paldies pārējiem dalībniekiem!
Inga Vaškeviča

Saistošo noteikumu Nr. 12/2019

„Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības
2018.gada 22. marta saistošajos noteikumos
Nr. 2/2018 „Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3. punkts nosaka , ka „Pašvaldības dome ir esīga noteikt citu
garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem,
1. Projekta
vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2. punktā
nepieciešamības
minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz norma vajos aktos par ģimenes vai atsevišķi
pamatojums
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.” Ar 2020. gada 1. janvāri
garantētais minimālais ienākuma līmenis personai vals ir noteikts 64,00 euro mēnesī.
Noteikumi groza saistošo noteikumu IV. sadaļu Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
2. Īss projekta satura
līmeņa nodrošināšanai ar 13.1. un 13.2. apakšpunktus, lai paaugs nātu pabalstu garantētā
izklāsts
iz kas minimuma ienākuma līmeņa nodrošināšanai pilngadīgām personām no 55,00 euro uz
70,00 euro, nepilngadīgām personām no 65,00 euro uz 80,00 euro.
3. Projekta ietekmi uz Noteikumi ietekmi uz pašvaldības budžetu neveidos, jo papildus sociālo pabalstu un
pašvaldības budžetu citu pabalstu veidu ieviešanai nebūs nepieciešams Sociālā dienesta 2020. gada budžeta
palielinājums.
4. Projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi Noteikumi ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi neveidos.
pašvaldības teritorijā
Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Jaunjelgavas novada domes
5. Projekta ietekme
administrācijā vai novada domes interneta mājas lapā www.jaunjelgava.lv sadaļā „Saistošie
administra vajām
noteikumi”. Tāpat kā līdz šim sociālos pabalstus un citus pašvaldības noteiktos pabalstus, arī
procedūrām
papildus ieviestos pašvaldības pabalstus sniegs Sociālais dienests pēc personas iesnieguma.
Saistošo noteikumu projekts apspriests Jaunjelgavas novada domes Sociālo lietu komitejā.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts publicēts Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā www.
konsultācijām ar
jaunjelgava.lv sadaļā Dokumen /Saistošie noteikumi.
privātpersonām

Gun s Libeks,
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

Veselību veicinošās pašvaldības!
Pēdējā laikā sabiedrībā izskan daudz informācijas par jaunā koronavīrusa (2019-nCoV) izraisīto
uzliesmojumu Ķīnā. Lai sniegtu pa esu informāciju
sais bā ar šo situāciju, nosūtam Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informāciju: h ps://
www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
Spiežot uz saites, varat iepazī es ar Pasaules
veselības organizācijas un Eiropas slimību profilakses un kontroles centra šā brīža noteiktajām rekomendācijām, sais bā ar koronavīrusa (2019-nCoV)
izraisīto uzliesmojumu, veicamajiem pasākumiem,
lai sevi pasargātu, kā arī norādījumiem, kuri jāievēro ceļojot.
! SPKC, Pasaules Veselības organizācijas (WHO)
un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra
(ECDC) speciālis norāda, ka pašlaik nav nepieciešams veikt kādus specifiskus drošības pasākumus
vai ceļošanas/ rdzniecības ierobežojumus.

Aktuālākajai informācijai varat sekot mūsu sociālajos klos: Facebook, Instagram, Draugiem.lv.
Gadījumā, ja ārkārtas situācijā nepieciešams
sazinā es ar Slimību profilakses un kontroles centru
(SPKC), lūdzam izmantot šādus kontak ālruņus:
 darba dienās, SPKC darba laikā (no
8.30 līdz 17.00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
 ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17.00 līdz
08.30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams
sazinā es ar dežūrējošo epidemiologu, zvanot pa
mobilo tālruni 28343552.
Vēlot veselību, Sabīne Zemīte,
Slimību profilakses un kontroles centra
Slimību profilakses nodaļas
Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja
tālr. 67387602, www.spkc.gov.lv
e-pasts sabine.zemite@spkc.gov.lv

Informatīvais atbalsts cietušajiem
un valsts kompensācija
Juridiskās palīdzības administrācija ir iestāde, kas atbildīga par valsts kompensāciju izmaksu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Tiesības
uz valsts kompensāciju ir personai, kura atzīta
par cietušo kriminālprocesā, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts ši un tā rezultātā ir iestājusies
personas nāve, cietušajam nodarī smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā
kumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir
cilvēku rdzniecības upuris vai inficēts ar HIV, B
vai C hepa tu.
Kompensācijas pieprasīšanai personai jāvēršas administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, kas pieejams administrācijas interneta vietnes www.jpa.gov.lv pakalpojumu sadaļā
„Valsts kompensācija cietušajiem”. Pieprasījumu
administrācijai iesniedz triju gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par fak em, kas šai personai dod esības to
darīt (piemēram, veiktās eksper zes rezultā em,

noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, u.c. fak em).
Cietušais kompensāciju var pieprasīt arī, ja
vainīgais nav noskaidrots un negaidot krimināllietas izska šanu esā.
Konsultāciju par pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu, kā arī pievienojamiem dokumen em
var saņemt administrācijā klientu pieņemšanas
laikā vai zvanot uz bezmaksas informa vo tālruni
80001801, kā arī pie kriminālprocesa virzītājiem –
policijā, prokuratūrā vai esā.
Psiholoģisko atbalstu un informāciju par cietušo procesuālajām esībām, pieejamajiem cietušo atbalsta dienes em un to pakalpojumiem
cietušie, to tuvinieki un noziedzīgā nodarījuma
aculiecinieki, var saņemt, zvanot uz bezmaksas informa vo atbalsta tālruni 116006 (katru dienu no
plkst. 7.00 līdz 22.00) vai interneta vietnē www.
cietusajiem.lv, kuru darbību nodrošina biedrība
„Skalbes”.
Juridiskā palīdzības administrācija
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Iespēja iesaistīties savas dzīvesvietas un apkārtnes
teritorijas attīstībā
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam interesē savas dzīvesvietas un tuvākās apkārtnes iespējamā a s ba, ir iespēja iesais es
teritorijas a s bas plānošanā un
esošo plānu apspriešanā, izmantojot portāla ĢeoLatvija.lv sadaļu
Teritorijas a s bas plānošana.
Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa Teritorijas a s bas plānošana sniedz
iespēju sabiedrībai – iedzīvotājiem
un komersan em, ar interak vas
kartes un dažādu teritorijas a s bas plānošanas dokumentu (teritorijas plānojumu, lokālplānojumu,
detālplānojumu, u.c.) palīdzību ēr
meklēt un saņemt nepieciešamo
ģeotelpisko un teksta informāciju
par teritorijas plānošanu, tai skaitā,
piedalī es plānošanas dokumenta
publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski.
Tādējādi sabiedrībai nodrošināta
pieejamība informācijai par teritorijas a s bas iespējām un ierobe-

žojumiem.
Portāla ĢeoLatvija.lv sadaļa Teritorijas a s bas plānošana ir Teritorijas a s bas plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) publiskā
daļa. Pamatā TAPIS ir valsts informācijas sistēma autorizē em lietotājiem teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei. Sistēma nodrošina
visu plānošanas līmeņu plānošanas
dokumentu un informācijas uzturēšanu, tai skaitā, gan vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un
a s bas programmas, gan informāciju par nacionālo interešu objek em un 2019. gadā aps prināto
Jūras plānojumu, kurā noteikta Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo
iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās

jūras un ekskluzīvās ekonomiskās
zonas atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.
Izmantojot ĢeoLatvija.lv pieejamos elektroniskos pakalpojumus, ikviens interesents, piemēram, potenciāls nekustamā īpašuma pircējs vai uzņēmējs, kurš meklē savas biznesa idejas a s šanai
atbilstošu teritoriju, var uzzināt
kāda atļautā izmantošana noteikta
noska tajā īpašumā vai tā tuvumā.
Varbūt tuvumā plānota rūpnieciska
teritorija vai gluži otrādi – plānots
parks vai atpūtas zona. Savukārt
uzņēmējam ne mazāk svarīgi ir būt
informētam par infrastruktūras un
inženierkomunikāciju pieejamību
konkrētai teritorijai.
Lietotāju ēr bai ĢeoLatvija.lv
pieejams elektroniskais pakalpojums – informa vas izziņas saņemšana par norādītās zemes vienības
atļauto izmantošanu atbilstoši
teritorijas plānojumā noteikta-

jam. Izziņa satur informāciju par
plānošanas dokumen em, kuru
nosacījumi a ecināmi uz konkrēto zemes vienību, informāciju par
atļauto teritorijas izmantošanu veidiem, apbūves parametriem, kā arī
aprobežojumiem. Papildus izziņā
iekļauts arī izgriezums no plānošanas dokumenta kartes, kurā grafiski
redzama zemes vienība un tajā noteiktais funkcionālais zonējums.
Izmantojot portālu jebkurš
interesents var iesniegt arī savus
priekšlikumus plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas
laikā. Lai nenokavētu iesnieguma
iesniegšanas brīdi, katram, kurš
plāno ak vi iesais es savas pašvaldības a s bas procesā, ir iespēja pieteik es paziņojuma saņemšanai norādot interesējošo teritoriju,
adresi vai dokumentu veidus, kuru
izstrāde interesē. Lai saņemtu paziņojumu, personai portālā Latvija.lv
savā profilā jānorāda elektroniskā

pasta adrese, uz kuru ks nosū
gan paziņojumi, gan pieprasītās informa vās izziņas.
Elektronizējot komunikāciju
ar plānošanas dokumenta izstrādē iesais tajām ins tūcijām un
sabiedrību, tā padarīta vienkāršāka, ērtāka un ātrāka. Dokumentu
izstrādes procesā uzkrātos ģeotelpiskos datus pašvaldības var izmantot arī savu funkciju atbalstam
(piemēram, nekustamo īpašumu
un publiskās ārtelpas pārvaldībai,
transporta plānošanai, infrastruktūras objektu pārvaldībai, u.c.). Savukārt plānošanas procesā iesais tās valsts pārvaldes ins tūcijas ar
portāla starpniecību ir ieguvušas
aktuālus un camus datus plānošanai nacionālā līmenī.
Vita Krieviņa,
Sabiedrisko a ecību nodaļas
vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās
a s bas ministrija

Ieskats projektā „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un
slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”
Projekta mēr- Projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas
ķis ir uzlabot pienovadā” Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/022
ejamību veselības
veicināšanas
un
slimību profilakses
pakalpojumiem
Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem,
īstenojot dažādus pasākumus vePasākumi norit Jaunjelgavas
selīga dzīvesveida un veselīgu pa- novada dienas centros, kultūras,
radumu ieviešanai, slimību veido- saieta namos, jaunatnes inicia vu
šanās risku mazināšanai.
centrā, bibliotēkās, pirmsskolas izProjekts ek īstenots laika glī bas iestādēs, skolās. Ūdens noposmā no 2017. gada 1. aprīļa, un darbības norit Kokneses baseinā.
I kārtas ak vitātes vēl īstenojas
Īstenojot projektu, mudinām
Sadarbojo es ar novada skolām, organizē baseina apmeklējumi
šajā 2020. gadā.
novada iedzīvotājus pievērs es
novada skolēniem, radot iespēju apgūt un nos prināt savu
Projekta īstenošanas laikā ek veselīgam dzīvesveidam un savas
peldētprasmi.
īstenotas kopā 136 dažādas ak vitātes - Jaunjelgavas novada iedzīvotāji ek aicinā uz daudzām
lekcijām, semināriem un nodarbībām par daudzpusīgām veselības tēmām – onkoloģijas, sirds
un asinsvadu, atkarību profilakses
pasākumi, peldētapmācības skolēniem, ūdens aerobikas, nūjošanas
nodarbības, vingrošanas nodarbības, veselīga uztura paradumu
veicināšanas apmācības, garīgās
veselības veicināšanas nodarbības
Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem.
Ak vi norit vingrošanas nodarbības visā novadā visām paaudzēm bērnudārzos, skolās un dienas centros.

Esam pilnveidojuši savas
teorē skās un prak skās
(veselīgu uzkodu, musli, kokteiļu
meistarklase) zināšanas
veselīga uztura jomā bērniem,
jauniešiem, jaunām māmiņām,
pieaugušajiem, senioriem.
veselības uzlabošanai.
Tuvojas projekta II kārtas plānošana. Esiet aicinā sniegt idejas
veselības veicināšanas, slimību
profilakses ak vitāšu idejām!
Evija Šteina Lodziņa,
Jaunjelgavas novada domes
A s bas un projektu nodaļā

Ieskats programmas LATVIJAS SKOLAS SOMA īstenošanā
„Latvijas skolas soma” ir
lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, lai
visiem 1.–12. klašu skolēniem, t.sk.,
profesionālās izglī bas iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja teorē skās
zināšanas papildināt ar klā enē dažādos pasākumos, muzejos, teātros,
koncertzālēs, uzņēmumos, dabas
takās un citviet gūtu pieredzi!
Jaunjelgavas novadā kopš 2018.
gada ak vi norit šīs valsts budžeta finansētas programmas „Latvijas sko-

las soma” īstenošana. Programmas
mērķis ir nodrošināt katram skolniekam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises,
kas sais tas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju
skolniekam klā enē iepazīt Latviju
mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizai-

nā un kino), tai skaitā izzināt
Latvijas vals skuma a s bas
un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras
vēr bas un laikme gās izpausmes,
vēsturisko mantojumu un radošās
industrijas.
2019./2020. mācību gada laika
posmā no 2019. gada 1. septembra
līdz 31. decembrim Jaunjelgavas
novada skolas – Jaunjelgavas vidusskola, Daudzeses, Seces, Sunākstes
pamatskola - īstenojušas Latvijas
skolas somas piedāvātās 19 ak vi-

tātes – skolēni apmeklējuši izrādes
„Putnu opera”, „Riekstkodis”, noska jušies kino „Dvēseļu putenis”,
„Saule brauca debesīs”, “Baltu cils”, apmeklējuši un piedalījušies
nodarbībās muzejos – Aizkraukles
Vēstures un mākslas muzejā, Turaidas muzejrezervātā, Latvijas Dabas
muzejā, Rīgas Kino muzejā, Ziedoņa
klasē, apmeklējuši Līgatnes novada
Kultūras un tūrisma centru, Latvijas
Nacionālo bibliotēku, noklausījušies
vīru kopas „VILKI” koncertlekciju.
Iepazī es ar kultūras pasākumu

piedāvājumu skolēniem var Kultūras
ministrijas mājaslapas adresē www.
km.gov.lv.
Programmas „Latvijas skolas
soma” finansējums Latvijas valsts
simtgades programmas ietvaros plānots līdz 2021. gada beigām, vienlaikus plānojot tā ilgtspēju arī pēc
2021. gada. „Latvijas skolas soma”
skolēniem veido izpratni par kultūras
procesiem un personībām Latvijā.
Evija Šteina Lodziņa,
Programmas koordinatore
Jaunjelgavas novadā
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JAUNJELGAVAS KULTŪRAS
NAMĀ
1. martā plkst.17.00 Andreja
Ēķa komēdija „Klases salidojums-2”
Ieejas maksa 3 EUR
7. martā plkst. 19.00 deju kolek vu sadancis „Pavasaris ne kai
dabā” un balle. Aicina „Kodoliņš”.
Piedalās, deju kolek vi no Ērgļiem,
Viļķenes, Pociema, Pļaviņām, Kokneses, Rīgas u.c. Ieejas maksa uz
koncertu un/vai balli 2 EUR
15. martā (svētdien) plkst.
15.00 profesionāla teātra izrāde-komēdija „Silvija” (rež. Voldemārs Šoriņš). Amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija komēdijā piedalās profesionāli ak eri: Evija Skulte,
Ivars Puga, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Voldemārs Šoriņš vai Jānis
Skanis. Amerikāņu dramaturga A.R.
Henrija lugas ,,Silvija” darbība sākas
ar to, ka bankas ierēdnis Gregs sastop parkā noklīdušu suni un atved
to uz māju. Intriga slēpjas neparastā
mīlas trīstūrī: sieva,vīrs un suns. Iesākumā pieklīdenis, ko pievāc Gregs,
kļūst par ģimenes katastrofu. taču
beigās eši suns palīdz saglabāt
pašu svarīgāko – a ecības starp tuviem cilvēkiem. Ieejas maksa 5 EUR.
Iepriekšpārdošanā 4 EUR
18. martā plkst. 18.00 Skolēnu
brīvdienās- animācijas filma „Karalienes Korgijs” – sirsnīgs stāsts par
britu karaļnama sunī , kas paņēmis
brīvsoli un uz laiku izbēdzis, lai iekultos dažādos jautros piedzīvojumos.
Ieejas maksa 2 EUR
21.martā plkst. 17.00 Aizkraukles vīru kora „Staburags” un Ķekavas
sieviešu kora „Daugavietes” koncerts. Ieejas maksa 2 EUR
26. martā plkst. 16.00 Jaunjelgavas novada bērnu un skolēnu deju
kolek vu sadancis „Brālīt`s māsu
dancot veda” Piedalās kolek vi no
Jēkabpils, Ērgļiem, Lubānas u.c. Ieeja bez maksas
29. martā pkst. 13.00 cirka izrāde „Jautrie klauni”. Bērnus iepriecinās žonglieri un mazo dzīvnieciņu parāde. Ieeja 2 EUR
12. aprīlī plkst. 12.00 Vecpilsētas laukumā LIELDIENU PASĀKUMS
ģimenēm ar bērniem: koncerts
„Sauleszaķēnu pavasaris” ar solistu
un mazo mūzikas kolek vu piedalīšanos, Lieldienu ļepatonis jeb skrējiens visām paaudzēm, olu krāsošana, radošās darbnīcas un citas ak vitātes. Cienāšanās ar siltu tēju
Der zināt:
22.02. Senioru deju kolek vs
„Vīzija” piedalās sadancī Virkavā
25.02. Popgrupa „Fridrihštate”
piedalās konkursā „No Baroka līdz
Rokam”
29.02. Jaunie;su deju kolek vs
„Kodoliņš” piedalās sadancī Zasā
07.03. Vokālais ansamblis „Anemone” piedalās sadziedāšanās koncertā – skatē Seces kultūras namā
07.03. Popgrupa „Fridrihštete”
piedalās konkursā „Nāc sadziedāt”
14. 03. VPDK „Kodols” piedalās
sadancī „Koknesē”
14.03. Vokālais ansamblis „Anemone” piedalās sadziedāšanās koncertā Sunākstē
21.03 VPDK „Kodols” un JDK
„Kodoliņš” piedalās sadancī Pļaviņās

27. martā vokālā ansambļa MiLaRe sadziedāšanās koncerts Dzelzavā

28.03. Aizkraukles apriņka deju
kolek vu skate. Piedalās deju kolekvi „Atvars”, „Kodoliņš”, „Kodols”
08.04. Aizkraukles apriņķa skate Skolēnu deju kolek viem , piedalās „Kodoliņš”

SUNĀKSTĒ
29. februārī Sunākstes Saieta
namā atpūtas vakars „Kopā sanākam un...” plkst. 19.00 Ama ermākslinieku priekšnesumi
Turpinājumā dejas kopā ar grupu „Kaugurieši“ Andra Vildera vadībā un Sunākstes vokāli instrumentālo ansambli „Laimīgs Gadījums”
Pētera Ukrina vadībā. Ieeja 3 EUR
Vietas pie galdiņa pieteikt
29283028 (Vineta) Pašdarbniekiem
ieeja – bez maksas
2. martā plkst. 13.00 Sunākstes
saieta namā Leļļu teātra „TIMS” izrāde „Mošķu diena”. Autors un režisors Juris Babris

Ieplānosim un gatavosimies!
MAGDALĒNAS SVINĪBAS
FRIDRIHŠTATĒ – 2020
no piektdienas, 17. jūlija līdz
svētdienai, 19. jūlijam.

DAUDZEVĀ
2. martā plkst. 16.00 Leļļu teātra TIMS izrāde bērniem „Mošķu
diena” Ieeja 1 EUR
7. martā plkst. 13.00 saieta
namā Gunāra Meijera koncertprogramma „Aizved mani uz savām
mājām”. Ieeja – 3 EUR. Plkst. 22.00
balle. Spēlē muzikālā apvienība
„Termoss”. Ieeja – 5 EUR. Vietu pie
galdiņa rezervēt iepriekš pa tālr.
26495467
13. martā plkst. 16.00 saieta
namā KINOPIEKTDIENA! Animācijas filma „Karalienes Korgijs”. Ieeja
1 EUR
plkst. 18.00 A. Ēķa komēdija
„Klases Salidojums 2”. Ieeja 3 EUR
22.martā plkst. 13.00 saieta
namā koncerts „Par pavasari un
putniem”. Piedalās: sieviešu kora
„Daudzeva”, dāmu deju kolek va „Kvēlziedes” un Sērenes kapela
„Klabatas”. Ieeja – bez maksas! Pēc
koncerta atceres brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens stacijas
laukumā.
28. martā plkst. 13.00 saieta
namā - novada senioru atpūtas vakars „Vizbuļu ziedos”
29. martā brauciens uz Nacionālā teātra izrādi „Īstais teātra virtuves koncerts”

25. martā plkst. 14.00 pie Zigfrīda Sapieša tēlniecības darba „Sibīrijas krus ” KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENAI vel ts
atceres brīdis
Pēc piemiņas pasākuma dosimies uz Sunākstes saieta namu, kur
kopīgi noska simies spēlfilmu
„Piļsāta pi upis”. Ieeja brīva

24. maijā
Laikā, kad Vidzemē
ceriņi un rododendri
zied, ek rīkota
ekskursija!

SĒRENĒ
11. martā plkst. 13.00 bibliotēkā savu dzeju lasīs sēreniete Sandra
Vanaga
29. martā brauciens uz Nacionālā teātra izrādi „Īstais teātra virtuves koncerts”
Ama ermākslas kolek vu ak vitātes
18. martā – kapelas „Klabatas”
uzstāšanās SAC „Ziedugravas” Skrīveros
22. martā – kapelas „Klabatas”
piedalīšanās koncertā Daudzevas
saieta namā

SECĒ
28. februārī plkst. 10.00 leļļu
teātra TIMS izrāde „Mošķu diena”.
Ieeja 2 EUR
1. martā plkst. 12.00 Jaunjelgavas novada senioru pavasarīgs
pasākums kopā ar Skuju ģimeni no
„Aizezeres Muzikan em” un Staburaga ansambli „MiLaRe”
2. martā plkst. 18.00 latviešu
spēlfilma „Klases salidojums 2”. Ieeja 3 EUR
7. martā Aizkraukles apriņķa
vokālo ansambļu skate-koncerts.
Pēc skates grupas EURThe Chocolates” (Inese Fedorovska – balss, Lelde
Zaržecka – klavieres, Arta Abaroniņa
– kontrabass) koncerts. Ieeja brīva
11. martā plkst. 12.00 skolēnu
tautu deju kolek vu draudzības sadancis

25. martā plkst. 14.30 piemiņas brīdis pie Represēto Piemiņas
akmens. Plkst. 15.00 latviešu filmas
„Pilsēta pie upes” seanss. Ieeja brīva
3. aprīlī plkst. 14.00 Madonas
Mūzikas skolas kora un vokālistu un
Aizkraukles P. Barisona Mūzikas skolas akardeonistu koncerts
Zināšanai
22. februārī jauktā kora Vīgante piedalīšanās koru sadziedāšanās
koncertā Koknesē
23. februārī teātra „Dūdenīši”
viesizrādes Neretā
29. februārī VIA „Saspēle“ līnijdejotāju grupas „Balzāms Dvēselei”
un teātra „Dūdenīši” piedalīšanās
pasākumā Sunākstē
12. martā plkst. 19.00 jauktajam korim „Vīgante” kopmēģinājums Skrīveru kultūras centrā
4. aprīlī ama erteātra „Dūdenīši” piedalīšanās teātra svētkos Daudzevā

STABURAGĀ
Staburaga pagasta izstāžu zālē
mākslinieces Dainas Eglītes gleznu
izstāde „Ļaujies vējam” līdz 1. aprīlim
Staburaga pagasta izstāžu zālē
Ingas Marševskas daudzveidīgo rokdarbu izstāde.
Staburaga pagasta bibliotēkā
Ingas Marševskas ežu kolekcijas izstāde

4. martā plkst. 18.00 latviešu
spēlfilma „Klases salidojums 2”. Ieeja 3 EUR
21. martā plkst. 18.00 Staburaga zemes modinātāju balle kopā ar
grupu „Kalvadoss”
Zināšanai
29. februārī ama erteātra „Pirmā Prognoze” viesizrādes Sunākstē
1. martā plkst. 12.00 vokālā
ansambļa MiLaRe koncerts senioru
pasākumā Secē
7. martā sieviešu vokālā ansambļa MiLaRe piedalīšanās vokālo
ansambļu skatē Secē

No sirds uz sirdi
Mums ir prieks par kopēju
sadarbības pasākumu starp divām paaudzēm.
Jau vairāk nekā 20 gadus
Jaunjelgavas vidusskolas skolotāji un skolēni aicina Jaunjelgavas
pilsētas pensionārus (mūsu omītes un opjus) uz sarīkojumu „No
sirds uz sirdi", kas šogad no ks
piektdien, 6. martā plkst. 13.00
Jaunjelgavas vidusskolā.
Skolēni sniegs jums sagatavotu svētku koncertu jeb uzvedumu „Tēva dēli" , papildus tam
viesiem būs iespēja baudīt pēcpusdienas tēju.
Uz kšanos!
Inese Ermansone

Koku vilnas, gardie vīni un Daugavas stās „Domu pieturā”, „55
Mārītes” un zāļu Līga, ciemos pie
Ilzes Indrānes ģimenes un Vidzemes ēdieni ar „Ataugu” saimnieci
Antru Gotlaufu!
Cena: 22 EUR (17 EUR – bērniem līdz 18 g.v.)
Iespējamie papildus izdevumi:
 Koku vilnas pie Ritvara Toča: Ekskursija un zīļu kafijas baudīšana:
2 EUR
 vīna degustācijas programma
„Domu Pieturā”: 5 EUR / ja vīns
ne ek lietots: 2 EUR
 „55 Mārītes” – tēju degustācija:
3,50 EUR / 2,50 EUR – pensionārs, skolēns
 Latvju saimnieces Antras stās
ar Vidzemes pusdienām Praulienā: 5 EUR
 Aijas Kaškures koku dārzs: 1 EUR
Izbraukšana plkst. 7.15 no Daudzevas, 7.20 no Sērenes krustojuma, 7.30 no Aizkraukles
Pieteik es ekskursijai var
pa tālr. 26495467, 25373777 vai
27850994

JAUNJELGAVAS NOVADA
DOMES INFORMATĪVS
IZDEVUMS
bezmaksas
Informa vo izdevumu veido:
Ilga Bruņeniece (Jaunjelgava,
ilgabr@inbox.lv, tālr. 65133695),
Valija Lucāne un Ruta Jankovska
(Daudzese), Rea Vovere (Sērene),
Ināra Borovska (Sece),
Iveta Ločmele (Staburags),
Ināra Vītola (Sunākste).
Par rakstu saturu un faktu precizitā
atbild rakstu autori.
Iznāk reizi mēnesī.
Tirāža 1500 eks.
Iespiests SIA “Erante”, t. 25767030

