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Barikāžu ugunskurs lika aizdomātiespar tagadni...

Ilga Cimbule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
kultūras darba konsultante

Pirms 18 gadiem bari -
kādes ievadīja pirmo  demo -

 krātijas posmu Latvijā. Tas
bija sauciens pēc brīvības,
taisnīgas valsts politikas, tā
bija vēršanās pret totali -
tārismu, pret padomju oku -

pāciju. Šos vēsturiskos noti -
kumus nevaram līdzināt ar šī
brīža situāciju, kuru varētu
dēvēt par demokrātijas attīs -
tības otro posmu, kas rakstu -

rojas ar politisku konfliktu.
Šie notikumi nedrīkstētu

būt par apdraudējumu mūsu
valsts demokrātiskajai iekār -
tai, kura tika īstenota
1991.ga dā. Tautai, kura
vēsturiski dzīvojusi savā
zemē, to sar gājusi, upurējusi
dzīvības, ir tiesības noteikt
savu valsts pārvaldi, īstenojot
savas inte reses izglītībā,
tautsaimnie cībā, kultūrā. 

Pie Barikāžu atmiņu
uguns kura Jēkabpilī sav  -
starpējās sarunās tika
pārrunāti notikumi Latvijā.
Jēkabpils Tautas namā
noskatītā J.Podnieka stu-
 dijas dokumentālā filma
“Mūsu barikāžu laiks”
atsauca atmiņā vēsturisko
situā ciju toreiz un lika
ikvienam aizdomāties par
tagadni... 

Foto: J.Lācis



2. Jēkabpils VĒSTIS
JĒKABPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMSJēkabpilī
2008.gada 27.novembrī (protokols Nr.26, 5.§) Nr.489
Par saistošajiem noteikumiem
Pamatojoties uz likuma“Par pašvaldībām” 12.pantu,21.panta pirmās daļas 27.pun -k tu, 41.panta pirmās daļas1.punktu, 43. panta 3.daļu, ņe -mot vērā 19.11.2008. Jēkabpilspilsē tas domes Izglītības, kul -tūras, sporta un jaunatnes lie -tu komitejas lēmumu (proto -kols Nr.20.; 5.§),
Jēkabpils pilsētas domenolemj:1. Apstiprināt sais to šosnoteikumus Nr.22 „Grozī jumi2008.gada 20.mar ta saisto -šajos noteikumos Nr.5 „Parpašvaldības stipendiju un mā -cību maksas piešķir ša -nu””(pielikumā).

2. Saistošos noteiku mustriju darba dienu laikā pēc toparakstīšanas rakst veidā unelektroniskā veidā nosūt atzi -numa sniegšanai Reģionālāsattīstības un pašvaldību lietuministrijai.3. Ja Reģionālās attīs tī basun pašvaldību lietu ministri jasatzinumā nav izteikti iebil -dumi par pieņemto sais to šonoteikumu tiesiskumu vaipašvaldībai likumā no teik tajātermiņā atzinums nav nosū -tīts, publi cē pieņem tos sais -tošos notei kumus Jēkabpilspilsētas pašvaldības informa -tīvajā izdevumā “Jē kab pilsVēstis” un izlikt redzamā vietāpašvaldības ēkā.

4. Saistošie noteikumistājas spēkā nākošajā dienāpēc to pilna teksta publicē -šanas Jēkabpils pilsētaspašvaldības informatīvajāizdevumā “Jēkabpils Vēstis”.5. Kontroli par lēmu maizpildi veikt Kancelejai.Pielikumā: Saistošie no -tei kumi Nr.22 „Grozījumi2008.gada 20.marta saisto -šajos noteikumos Nr.5 „Parpašvaldības stipendiju unmācību maksas piešķiršanu””uz  3 lapām.
Sēdes vadītājs

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs
L.Salcevičs

Saistošie noteikumi Nr.22(protokols Nr. 26., 5.§)2008.gada 27.novembrī Jēkabpilī
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 43.panta 3.daļu

Grozījumi 2008.gada 20.marta Saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu”
Izdarīt 2008.gada 20.mar -ta Saistošajos noteikumosNr.5 “Par pašvaldības stipen -diju un mācību maksas pie -šķir šanu” šādus grozījumus:1. Izteikt Saistošonotei kumu II.daļu jaunāredakcijā:“4. Stipendijas piešķirbudžetā paredzēto līdzekļuietvaros audzēkņiem unstudentiem, kuri mācāsLatvijas Valsts akreditētāsmācību iestādēs – akreditētāsprogrammās. 5. Dome ar atsevišķulēmumu, ne vēlāk kā līdzkārtējā gada 01.jūnijam,nosaka atbalstāmās studijuspecialitātes. Ja Dome līdzkārtējā gada 01.jūnijam navnoteikusi atbalstāmās studijuspecialitātes, tad piemē -rojamas pēdējās noteiktāsatbalstāmās specialitātes.6. Izvērtējot personuiesniegumus par stipendijaspiešķiršanu, stipendijas pie -šķir ņemot vērā budžetāparedzētos līdzekļus un ņe -mot vērā personu katego rijasšādā kārtībā:6.1. vispirms stipendijaspiešķir bāreņiem, kuri apgūstspecialitātes, kas noteiktas aršajos noteikumos 5.punktānoteikto Domes lēmumu;6.2. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.1.apakšpunktānoteiktajām personām unpaliek budžeta līdzekļi, paš -val dības stipendiju piešķirbāreņiem iesniegumu iesnieg -šanas kārtībā;6.3. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.2.apakšpunktānoteiktajām personām unpaliek budžeta līdzekļi,pašvaldības stipendiju piešķiraudzēkņiem un studentiem,kuri savā ģimenē ir trīs unvairāk bērni un kuri apgūstspecialitātes, kas noteiktas aršajos noteikumos 5.punktānoteikto Domes lēmumu;6.4. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.3.apakšpunktānoteiktajām personām un pa -liek budžeta līdzekļi, pašval -dības stipendiju piešķiraudzēkņiem un studentiem,ku  ri savā ģimenē ir trīs un

vairāk bērni iesniegumuiesnieg šanas kārtībā;6.5. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.4 .apakšpunktānoteiktajām personām unpaliek budžeta līdzekļi, paš -val dības stipendiju piešķiraudzēkņiem un studentiem,kuriem ir piešķirts trūcīgasvai maznodrošinātas perso -nas statuss un kuri apgūstspecialitātes, kas noteiktas aršajos noteikumos 5.punktānoteikto Domes lēmumu;6.6. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.5.apakšpunktānoteik tajām personām unpaliek budžeta līdzekļi,pašvaldības stipendiju piešķiraudzēkņiem un studentiem,kuriem ir piešķirts trūcīgasvai maznodrošinātas perso -nas statuss iesniegumuiesnieg šanas kārtībā;6.7. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.6.apakšpunktānoteik tajām personām unpaliek budžeta līdzekļi,pašval dības stipendiju piešķirarodizglītības un profesio -nālās vidējās izglītības iestā -žu 1.kursa audzēkņiem, kāarī 1.līmeņa profesionālāsaugstākās (koledžas) izglītī -bas programmas, akadē -miskās augstākās izglītībasprogrammas (bakalaura grā -da ieguvei) 1.kursa studen -tiem, 2.līmeņa profesionālāsaugstākās izglītības (5.līmeņaprofesionālās kvalifikācijasieguve) 1.kursu studentiem,kuri uzrādījuši labas unteicamas zināšanas iepriek -šējās izglītības iestādēs,piedaloties olimpiādēs un ku -ri apgūst specialitātes, kasnoteik tas ar šajos noteikumos5.punktā noteikto Domeslēmumu;6.8. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.7.apakšpunktā no -teik tajām personām un paliekbudžeta līdzekļi, pašvaldībasstipendiju piešķir arodiz glī -tības un profesionālās vidējāsizglītības iestāžu 1.kursaaudzēkņiem, kā arī 1.līmeņaprofesionālās augstākās (ko -le džas) izglītības program -mas, akadēmiskās augstākāsizglītības programmas (baka -

laura grāda ieguvei) 1.kursastudentiem, 2.līmeņa profe -sio nālās augstākās izglītības(5.līmeņa profesionālās kvali -fikācijas ieguve) 1.kursustudentiem, kuri uzrādījušilabas un teicamas zināšanasiepriekšējās izglītības iestā -dēs, piedaloties olimpiādēsiesniegumu iesniegšanaskārtībā;6.9. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.8.apakšpunktā no -teiktajām personām un paliekbudžeta līdzekļi, pašvaldībasstipendiju piešķir arodiz glī -tības un profesionālās vidējāsizglītības iestāžu 1.kursaaudzēkņiem, kā arī 1.līmeņaprofesionālās augstākās(kole džas) izglītības program -mas, akadēmiskās augstākāsizglītības programmas (baka -laura grāda ieguvei) 1.kursastudentiem, 2.līmeņa profe -sio nālās augstākās izglītības(5.līmeņa profesionālās kvali -fikācijas ieguve) 1.kursustudentiem, kuri izpelnījušiesatzinību par sabiedriskajāmaktivitātēm ārpusstundu lai -kā un kuri apgūst speciali -tātes, kas noteiktas ar šajosnoteikumos 5.punktā noteik -to Domes lēmumu;6.10. ja ir piešķirtas sti -pen dijas 6.9.apakšpunktā no -teik tajām personām un paliekbudžeta līdzekļi, pašvaldībasstipendiju piešķir arodizglī -tības un profesionālās vidējāsizglītības iestāžu 1.kursaaudzēk ņiem, kā arī 1.līmeņaprofe sionālās augstākās (ko -le džas) izglītības program -mas, akadēmiskās augstākāsizglītības programmas (baka -laura grāda ieguvei) 1.kursastudentiem, 2.līmeņa profe -sionālās augstākās izglītības(5.līmeņa profesionālās kvali -fi kācijas ieguve) 1.kursu stu -dentiem, kuri izpelnījušiesatzinību par sabiedriskajāmakti vitātēm ārpusstundulaikā iesniegumu iesnieg -šanas kārtībā.7. Pašvaldībā iesniedza -mie dokumenti:7.1. iesniegums parstipendijas piešķiršanu, kurānorādīts – vārds, uzvārds,

personas kods, dzīvesvietasadrese, iegūstamā studijukva lifikācija, studiju pro -gram mas nosaukums, augst -skola un fakultāte /attiecīginorādot adresi, tālruņus/,studiju uzsākšanas gadsaugstskolā;7.2. izziņa no augstsko -las par studiju faktu; 7.3. sekmju izraksts parstudiju periodu vai iepriek -šējās izglītības iestādessekmju izraksts;7.4. Sociālās pārvaldesiz dota izziņa par trūcīgas vaimaznodrošinātas ģimenes(per sonas) statusa piešķir -šanu;7.5. dokumenti, kas ap -liecina, ka persona piedalīju -sies olimpiādēs;7.6. dokumenti, kas ap -lie cina, ka persona, izpelnīju -sies atzinību par sabiedris -kajām aktivitātēm ārpus -stundu laikā.8. Stipendija tiek pie -šķirta uz vienu mācību gaduun tiek ieskaitīta stipendijaspieprasītāja norādītajā kontākatru mēnesi septītajādatumā.9. Stipendijas apmērs

vie nā mēnesī tiek noteikts:  9.1. piešķirot stipendijusaskaņā ar šo noteikumu 6.1.,6.3., 6.5., 6.7. un 6.9.apakš -punktiem, stipendijas apmērstiek noteikts 25% apmērā nostipendijas piešķiršanas brīdīvalstī noteiktās minimālāsmēnešalgas.9.2. piešķirot stipendijusaskaņā ar šo noteikumu 6.2.,6.4., 6.6., 6.8., 6.10. apakš -punktiem stipendijas apmērstiek noteikts 15% apmērā nostipendijas piešķiršanas brīdīvalstī noteiktās minimālāsmēnešalgas.10. Pašvaldība stipen -diju neizmaksā šādos gadī -jumos:10.1. studiju pārtrauk -šanas gadījumā; 10.2. ja studentam ir pie -šķirts akadēmiskais gads.11. Stipendijas izmaksatiek pārtraukta, ja stipendijassaņēmējs līdz nākošā gada20.februārim nav iesniedzisJēkabpils pilsētas pašvaldībāizziņu no izglītības iestādespar sekmīgu mācību turpinā -šanu izvēlētajā specialitātē.Pēc izziņas iesniegšanas sti -pendiju turpina izmaksāt līdz

mācību gada beigām. Lēmu -mu par stipendijas izmaksaspārtraukšanu un izmaksasatsākšanu pieņem konsul -tants izglītības un jaunatneslietu jautājumos 10 dienulaikā no fakta konstatācijasbrīža. Konsultants izglītībasun jaunatnes lietu jautājumosiesniedz lēmumu izpildeigrāmatvedībai.12. Šo noteikumu 11.punk -tā noteiktajos gadījumos lē -mu mu par stipendijas izmak -sas pārtraukšanu pieņemkonsultants izglītības unjaunat nes lietu jautājumos 10 dienu laikā no personasiesnieguma saņemšanas vaino fakta konstatācijas. Kon -sultants izglītības un jaunat -nes lietu jautājumos iesniedzlēmumu izpildei Grāmat -vedībai.13. Iesniegumus par sti -pen dijas piešķiršanu izskataun izvērtē Jēkabpils pilsētasdomes Izglītības, kultūras,sporta un jaunatnes lietukomiteja un sagatavo domeslēmuma projektu Domei.”
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs L.Salcevičs
JĒKABPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMSJēkabpilī
2008.gada 11.decembrī (protokols Nr.27, 8.§) Nr.516
Par saistošajiem noteikumiem
Pamatojoties uz likuma“Par pašvaldībām” 15.pantapirmās daļas 13. un14.punktu, 43. panta pirmoun trešo daļu, Būvniecībaslikuma 15.pantu, LatvijasBūvnormatīva LBN 005-99„Inženierizpētes noteikumibūvniecībā” 27.pantu unņemot vērā Jēkabpils pilsētasdomes Attīstības jautājumukomisijas lēmumu (protokolsNr. 18., 2.§) un Finanšukomitejas lēmumu (protokolsNr.28., 1.§),
Jēkabpils pilsētas domenolemj:6. Apstiprināt saisto -šos noteikumus Nr.23 „Partopogrāfiskās informācijas

aprites kārtību Jēkabpilspilsētas pašvaldībā” (pieli -kumā).7. Saistošos noteiku mustriju darba dienu laikā pēc toparakstīšanas rakstvei dā unelektroniskā veidā no sū tītatzinuma sniegšanai Reģio -nālās attīstības un pašvaldībulietu ministrijai.8. Ja Reģionālās attīs tī basun pašvaldību lietu ministri -jas atzinumā nav iz teik tiiebil dumi par pieņemto sais -tošo noteikumu tiesisku  muvai pašvaldībai likumā no -teik tajā termiņā atzinumsnav nosūtīts, publicēt pie -ņem tos saistošos noteikumusJēkabpils pilsētas pašvaldībasinformatīvajā izdevumā “Jē -

kab pils Vēstis” un izliktredzamā vietā pašvaldībasēkā.9. Saistošie noteikumi stā  -jas spēkā nākošajā dienā pēcto pilna teksta publicēšanasJēkabpils pilsētas pašvaldībasinformatīvajā izdevumā“Jēkabpils Vēstis”.10. Kontroli par lēmumaizpildi veikt Kancelejai.Pielikumā: Saistošie no -tei kumi Nr.23 „Par topo -grāfiskās informācijas apriteskārtību Jēkabpils pilsētaspašvaldībā” uz 4 (četrām)lapām.
Sēdes vadītājs

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs L.Salcevičs

Saistošie noteikumi Nr.23(protokols Nr.27, 8.§)
11.12.2008.  Domes lēmums Nr.516

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. un 14.punktu,43.panta pirmās daļas 1. un 11.daļu, Būvniecības likuma 15.pantu, Latvijas Būvnormatīva LBN 005-99„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27.pantu

I. NOTEIKUMOS LIE -TO TIE TERMINI1. Koordinātu sistēma -ģeodēziskajiem uzdevumiempiemērota ģeometriska sis -tēma, lai raksturotu punktukoordinēto stāvokli (praktis -kajiem pielietojumiem punk -tu stāvokli nosaka ar plakneskoordinātām x un y, betaugstumu ar H).2. Ģeodēziskie punkti -mē rīšanas vajadzībām dabānostiprināti punkti, kuriemnoteiktas koordinātas piemē -rotā koordinātu sistēmā.3. Objekta punkti - mērī -ša nai apzīmēti un neapzīmētiraksturīgi objekta punkti:topogrāfiskie punkti, ēkaskonstrukciju punkti, būvasu

un sarkano līniju nostipri -nājuma punkti,  robežpunktiun pārējie objekta punkti.4. Inženierkomunikācija -ierīce, aprīkojums vai ierīču unaprīkojumu kopums, kas pa -redzēts būves apgādei ar izej -vielām, sakariem, energo re -sur siem un citiem resur siem.5. Transporta būves - ielas,tilti, satiksmes pārvadi,estakādes, tuneļi, caurtekas,no stip rinātas krastmalas,ūdens novadīšanas ietaises,atbalsta sienas un citas būves.6. Digitālā karte – pašval -dības administratīvās terito -rijas inženiertopogrāfiskādigitālā karte (mērogā 1:500),tais skaitā ielu un ceļusarkanās līnijas.

II. VISPĀRĪGIE NOTEI -KUMI7. Šie noteikumi nosakakārtību, kādā Jēkabpils pilsē -tas administratīvajā teritorijānotiek inženiertopogrāfiskāsinformācijas un informācijaspar aizsargjoslām izsnieg -šana, pieņemšana un pār -baude. Šie noteikumi attiecasarī uz detālplānojumu un ze -mes ierīcības projektu grafis -kajām daļām.8. Noteikumi ir obligātivisām juridiskajām un fizis -kajām personām, kas Jēkab -pils pilsētā veic inženier ko -mu nikāciju, ēku un transpor -ta būvju celtniecību vai eks -plua tāciju, vai kuru bilancē iraugstākminētās būves, vai
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kuras veic ģeodēziskos uzmē -rīšanas darbus.9. Inženierkomunikāciju,ēku un transporta būvju celt -niecība (rekonstrukcija, res -tau rācija vai renovācija) jā -veic saskaņā ar Būvvaldesakcep tēto būvprojektu, ku -ram par pamatu ņemts serti -ficēta mērnieka vai licencētasorganizācijas izstrādāts inže -nier topogrāfiskais plāns, kassaskaņots ar inženierkomu -nikāciju apkalpojošām orga -ni zācijām, pašvaldības izvē -lētu firmu, kas specializē -jusies inženiertopogrāfiskāsinformācijas uzturēšanā unievadīts vienotajā pilsētasdigitālajā kartē.10. Topogrāfiskā mate -riāla aktualizācija celtniecī -bas vajadzībām nav nepiecie -šama, var izmantot esošotopo grāfisko vai kadastrakartes materiālu:10.1. avārijas darbu gadī -jumā;10.2. uzstādot pagaidu bū -ves vai reklāmas stabus (rak -šana līdz 0,3m dziļumam);10.3. veicot lokālus dar -bus laukumā, kura platībanepārsniedz 4m2 vai tīklugarums nav lielāks par 4m;10.4. darbu veikšanai, ku -riem nav vajadzīgs būvprojekts;10.5. ja esošā topogrāfiskāmateriāla aktualizācijas ter -miņš nav beidzies;10.6. citos gadījumos, kasnoteikti ar plānošanas arhi -tek tūras uzdevumu.11. Ja veicot būvdarbusvai rakšanas darbus tiekatrastas topogrāfiskajā plānāneuzrādītas vai vietai neatbil -stošas komunikācijas, tadjāfiksē to novietojums dabā,attie cīgi jāuzmēra un jāpa -rāda izpildshēmā.12. Ģeodēziskie mērījumiobjekta punktu noteikšanai unbūvdarbu kvalitātes kon troleiaptver būves un atse višķo de -taļu faktisko izmēru atbilstībuakceptētajam būv pro jektamun būvnormatīvos noteik ta -jiem kvalitātes kritē rijiem.Būvdarbu kvalitātes kontrolessistēmu izstrādā katrs uzņē -mums (objektu īpaš  nieki, eks -pluatējošās orga ni zācijas, būv -darbu vei cēji u.c.) atbilstoši vei camo darbu specifikai(profilam) un apjomam.13. Inženier komuni kā -ciju, ēku un transporta būvjuekspluatējošās organizācijas(kā arī būvētāji) Jēkabpilspilsētas teritorijā uzbūvēto,rekonstruēto, restaurēto vairenovēto objektu pieņemšanu(nodošanu) ekspluatācijā veicsaskaņā ar LBN-301 prasī -bām un pēc objektu (ieskaitottos, kuriem nav vajadzīgabūvatļauja) apsekošanas un:13.1. pārbaudes atbil stī -bai akceptētam būvpro -jektam, ko atbilstoši LBN-301prasībām veic būvvalde;13.2. ģeodēziskās uzmērī -

šanas un ienešanas pilsētasdigitālajā kartē.14. Objektu ģeodēziskouzmē rīšanu organizē un no -dro šina persona, kassaņēmusi rakšanas atļauju(būvat ļauju), pirms vaļējāstranšejas (būvbedres) aizbēr -šanas.15. No jauna izbūvēto vaikon statēto objektu ģeodēzis -ko uzmērīšanu veic mērniecī -bā licencēta persona.16. Jēkabpils pilsētas ad -mi nistratīvajā teritorijā topo -grāfiskās informācijas pie -ņem šanu un pārbaudi digitā -lā veidā, tajā skaitā ielu sar -kanās līnijas u.c., realizē unkoordinē pašvaldības izvēlētajuridiska persona, kura irtiesīga par pakalpojumiemsaņemt samaksu, kas irsaskaņota ar pašvaldību.17. Jēkabpils pilsētas būv -valde, ievadīšanai pilsētasvienotajā digitālajā kartē,pieņem tikai sertificētu vailicencētu mērnieku topogrā -fiskos vai ģeodēziskos uzmērī -jumus (tai skaitā izpildmē -rījumus, izpildshēmas unbūvasu nospraušanas aktus),kas veikti digitālā formā(*dgn, *dwg, *dxf formātā)LKS-92 koordinātu sistēmāun Baltijas augstumu sis -tēmā.18. Informāciju, kas ne -pie ciešama mērniecības dar -bu veikšanai par samaksusniedz pašvaldības izvēlētājuri diskā persona, pēc rakstis -ka (elektroniska) pieprasī -juma saņemšana.19. Uzmērītā topogrāfiskāinformācija un ģeodēziskieuzmērījumi iesniedzami pār -baudei pašvaldības izvēlētajaijuridiskajai personai, kas tosaskaņo gadījumā, ja iesnieg -tie uzmērījumi atbilst reālaisituā cijai un valstī noteik -tajiem standartiem. Jēkabpilspilsētas pašvaldības institū -cijas, tai skaitā būvvalde at -zīst par atbilstošu (lietošanaiderīgu) tikai šādā veidā sa -ska ņotu topogrāfisko infor -māciju.20. Visos būvprojektos,kuri tiek skaņoti būvvaldē,jābūt topogrāfiskā plānaoriģinālam vai apstiprinātaikopijai.21. No jauna uzbūvēto,rekon struēto vai renovētobūvju izpildshēmās jāuzrādavisi objekta galvenie elementiun raksturīgie punkti. Ob jek -ta punktiem jābūt piesaistī -tiem pie vismaz 3 viennozī -mīgi identificējamiem koordi -nētiem situācijas punktiem,kas uzrādīti digitālajā topo -grā fijā vai kadastra kartē.22. Pirms tranšejas (būv -bed res) aizbēršanas jāpieai -cina Būvvaldes pārstāvis būv -darbu pieņemšanai sekojošuobjektu izbūves gadījumos:22.1. maģistrālo, kā arīielu inženierkomunikāciju

izbūve;22.2. apakšzemes būves(pārsūknēšanas staciju, attīrī -šanas iekārtu u.c.), kuras at -ro das vai tiks nodotas eks -plua tācijā pašvaldības vai taipakļauto organizāciju bilancē;22.3. transporta būves;22.4. rakšanas darbuatļau jā noteiktajos gadījumos.23. Pēc  objektu  uzmērī -šanas personai, kas saņēmusirakšanas atļauju (būvatļauju)vienas nedēļas laikā izpild -shēmas  2  eksemplāri  jāno -dod Būvvaldē un  jāsaņemparaksts par būvdarbu veik -šanu atbilstoši būvprojektam(vai saskaņotām izmaiņām).Pēc tam izpildshēmas 1 ek -sem plārs jānodod Būvvaldēun pasūtītājam.24. Objektu pieņemšanaekspluatācijā nenotiek, ja uztiem nav pašvaldības izvēlē -tās juridiskās personas skaņo -juma par objekta ievadīšanudatu bāzē.25. Inženierkomu nikā ci ju,ēku un transporta būvju  ob -jektu pieņemšana   eks plu a  tā -cijā, to īpašniekiem jānoformēar aktu, kuram jāpievienošajos noteikumos noteiktākār tībā apstiprinātas izpild -shēmas.26. Detālplānojumu unze  mes ierīcības projektugrafiskās daļas ir nododamaspārbaudei pašvaldības izvē -lētajai juridiskajai personai,lai noteiktu esošo un projek  -tēto aizsargjoslu atbilstībureālajai situācijai un pašval -dības plānotajām aizsargjoslunoviet nēm. Pašvaldība lēmu -mu par zemes ierīcības pro -jekta vai detālplānojuma re -dak cijas saskaņošanu pieņemtikai pēc saskaņojuma saņem -šanas no pašvaldības izvēlē -tās juridiskajās personas.III. ATBILDĪBA PAR ŠONOTEIKUMU PĀR KĀP -ŠANU27. Šo noteikumu izpildeskon troli  un administratīvopār kāpumu lietu izskatīšanuveic Būvvaldes amatpersonasatbilstoši Latvijas Adminis -tratīvo pārkāpumu  kodek -sam.28. Pārkāpumu gadījumātiek sastādīts protokolssaskaņā ar normatīvajiemaktiem.29. Par šo noteikumu pār -kāpšanu vainīgajam var uz -likt naudas sodu atbilstošiLatvijas Administratīvo pār -kā pumu kodeksam. 30. Ja Būvvalde konstatēuz būvēto, rekonstruēto, res -tau rēto vai renovēto objektuneat bilstību būvprojekta pie -sais tēm, izpildītājam jāno -drošina atkāpju saskaņošanavai jāveic darbi, lai novērstušo pārkāpumu neatkarīgi nouzliktā administratīvā soda.
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs L.Salcevičs

RĪKOJUMSJēkabpilī2009.gada 5.janvārī                                                                                              Nr.4-P
Noteikt Jēkabpils pilsētaspirmsskolas izglītībasiestādēm atvaļinājumugrafiku 2009. gadam:1. PII “Zvaniņš” – jūlijs.2. PII “Kāpēcītis” – jūnijs.

3. PII “Bērziņš” – jūlijs.4. PII “Auseklītis” – jūlijs.5. PII “Zvaigznīte” –jūnijs.PII darbinieku atvaļinā -juma laikā būs slēgtas. PII

vadītājām savlaicīgi par toinformēt bērnu vecākus,piedāvājot uz laiku apmeklētcitu pilsētas PII.
Izpilddirektors D.Līcis

Apstiprina projektu par dabaszinātņu kabinetu uzlabošanu skolās
Izglītības un zinātnes

ministrija apstiprinājusi
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izstrādāto projektu „Dabas -
zinātņu kabinetu uzlabošana
Jēkabpils 2. vidusskolā un
Jēkabpils 3. vidusskolā”.

Projekta nolūks ir nodro -
šināt kvalitatīvas dabaszi -
nātņu (ķīmijas, bioloģijas un
fizikas – turpmāk prioritārie
priekšmeti) un matemātikas
apguves iespējas, paaugstināt
vidusskolu beidzēju konku -

rētspēju un radīt priekšno sa -
cījumus valsts attīstībai
zināt ņu un tehnoloģiju noza -
rēs. Katrā no projektā iesais -
tītajām skolām plānots veikt
šādas aktivitātes: 

• telpu renovācijas teh -
niskās dokumentācijas iz -
strāde;

• telpu renovācija Jēkab -
pils 2. vidusskolā un Jēkab -
pils 3. vidusskolā;

• iekārtu, piederumu,
aprī kojuma, tehnoloģiju iegā -

de un uzstādīšana iepriekš
mi nētajos mācību priekš -
metos;

• 25 skolēnu darbavietu
izvei došana darbam ar datoru
prioritārajos priekšmetos
Jēkabpils 2. vidusskolā;

• 25 skolēnu darbavietu
izveidošana darbam ar datoru
prioritārajos priekšmetos
Jēkabpils 3. vidusskolā;

• materiāli tehniskās bā -
zes nodrošināšana Jēkabpils
2. vidusskolai un Jēkabpils 

3. vidusskolai pēc Izglītības
un zinātnes ministrijas izvei -
dotā saraksta centralizētajam
iepirkumam;

• mēbeļu iegādi 8 ka bi -
netiem;

• mācību materiālu un
mā cību programmatūras
iegā di, kā arī bibliotēku un
mācību video fondu pilnveidi
pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas rekomendējošā
saraksta un katras skolas
vajadzībām.

Projektā paredzēta šo
skolu dabaszinātņu kabinetu
renovācija, mēbeļu, iekārtu,
piederumu, aprīkojuma, teh -
no loģiju iegāde un uzstādī -
šana. Balstoties uz Izglītības
un zinātnes ministrijas izvei -
doto sarakstu, tiks nodro -
šināta visa nepieciešamā ma -
te riāli tehniskā bāze dabas -
zinātņu priekšmetu piln -
vērtīgai apgūšanai, kā arī
iegā dāti nepieciešamie mācī -
bu materiāli, mācību pro -

gram matūra, pilnveidoti bib -
liotēku un mācību video fon -
di. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 354 394 LVL, no
kuriem pašvaldības līdzfi nan -
sējums 177 041 LVL, ERAF
finansējums 165 659 LVL 
un Valsts budžeta dotācija –
11 694 LVL.

Pēc Attīstības un investīciju
nodaļas projektu administra -

tores I. Virsnītes sniegtās
informācijas sagatavoja

preses sekretāre A. Sleže

LĒMUMSJēkabpilī
2008.gada 29.decembrī (protokols Nr.28, 32.§)                                                       Nr.561
Par publiskās apspriešanas rezultātiem jaunas spēļu zālesorganizēšanai Rīgas ielā 105a, Jēkabpilī
Saskaņā ar Jēkabpilspilsētas domes 2008.gada13.novembra lēmumu Nr.485par publiskās apspriešanasrīkošanu jaunas spēļu zālesorganizēšanai Rīgas ielā 105a,Jēkabpilī un 2008.gada27.novembra lēmumu Nr.505par grozījumiem 13.11.2008.lēmumā Nr.485, Jēkabpilspilsētas pašvaldības Attīstī -bas un investīciju nodaļarīkoja publisko apspriešanupar augstākminēto jautāju -

mu. Ir saņemtas 124Jēkabpils iedzīvotāju aizpil -dītas anketas, no kurām parlabu spēļu zāles ierīkošanai ir7 un pret – 117. 
Pamatojoties uz Azart -spēļu un izložu likuma42.pan ta trešo daļu, Admi -nistratīvā procesa likuma13.pan tu, likuma par ,,Paš -val dībām''61.1 pantu unJēkabpils pilsētas pašvaldībasnolikuma 117.punktu,

Jēkabpils pilsētas domenolemj:1. Atteikt  SIA „Joker LTD”(reģ.Nr.LV40003266078)jaunas spēļu zāles atvēršanuRīgas ielā 105a, Jēkabpilī.2.Kontroli par lēmumaizpildi veikt Jēkabpils pilsētaspašvaldības izpiddirektoramD.Līcim.
Sēdes vadītājs 

Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs L.Salcevičs

Tiek pagarināts biznesa idejuiesniegšanas termiņš līdz 2009.gada 9.februārim
Lai sekmētu Jēkabpilspilsētas mazo un vidējouzņēmumu veidošanos, kā arīesošo uzņēmumu attīstībuJēkabpilī,  Jēkabpils pilsētaspašvaldība sadarbībā arpilnsabiedrību „Jelgavas ino -vāciju centrs” rīko Jēkabpilsbiznesa ideju konkursu, kurāvar piedalīties gan Jēkabpilīstrādājoši uzņēmumi, ganJēkabpilī  dzīvojošas fiziskaspersonas, kuras plāno uzsāktuzņēmējdarbību.Konkursa ietvaros tiksno teikti divi uzvarētāji, ku -riem tiks sniegti sekojošikomercdarbības atbalsta pa -ka lpojumi:• Finansējuma piesaisteuzņēmuma attīstībai, t.sk.,izmantojot ES finanšuinstrumentus;• Eksporta veicināšanaspakalpojumi: mērķa tirguspadziļināta izpēte, mērķatirgus vispārīgs apskats,nozaru izstāžu un organiz -āciju saraksta sagatavošana,potenciālo partneru atlase unapkopojums;• Ar produktu virzīšanutirgū saistīti pakalpojumi:mārketinga plāna izstrāde,uzņēmuma vizuālās identi -tātes izstrāde, visa veidareklā ma, publicitātes pakal -po jumi, WEB lapas izstrāde,uzņēmumu dalība nozaresizstādēs u.c.;• Grāmatvedības pakalpo -jumi;• Juridiskie pakalpojumi;• Uzņēmuma produktamodelēšana/prototipēšanaspakalpojumi; 

• u.c. komercdarbībasatbal sta pakalpojumi.Minēto komercdarbībasatbal sta pakalpojumu aptu -venā vērtība izteikta latos ir4500 LVL apmērā.Lai piedalītos Jēkabpilsbiz nesa ideju konkursā,jāiepa zīstas ar konkursa noli -kumu un jāaizpilda pietei -kuma forma un aizlīmētāaploksnē preten dents perso -nīgi vai pa pastu iesniedzPilnsabiedrības „Jel gavasinovāciju centrs” sekre tariātā(4.stāvā), Peldu ielā 7,Jelgavā, LV–3002 vaiJēkabpils pilsētas pašvaldībā,Vienas pieturas aģentūrā,Brīvības ielā 120, Jēkabpils.Plašāku informāciju parJēkabpils biznesa idejukonkursu var saņemt patālruņiem 63048749 vai28825011, vai rakstot uz e-pastu guna@jic.lv

Pilnsabiedrība „Jelgavasino vāciju centrs” ir Jelgavasbiznesa inkubatora operatorsun, sākot ar 2009. gadu, pa -plašinot savu darbību, plānoveidot biznesa inkubatoru arīJēkabpilī. Jēkabpils biznesaideju konkurss ir ne tikailieliska iespēja saņemt uz -ņēmējdarbībai nepieciešamospakalpojumus, bet arī veids kājau šogad rezervēt sev vietuveidojamajā Jēkabpils biznesainkubatorā. Biznesa inkuba -tora mērķis ir veicināt jaunuuz ņēmumu veidošanos unattīs tību, nodrošinot tos ar uz -ņēmējdarbībai nepiecie ša moinfrastruktūru (telpas un aprī -kojums) un komerc darbībasatbalsta pakalpo jumiem. Ja esi gatavs piedalīties,zvani, raksti un piesakies!
Tavs partneris uzņēmēj -

darbības attīstībā
Jēkabpils pilsētas

pašvaldība

Zemgales pašvaldībām, komersantiem, lauku saim -niekiem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības, kultūrasun zinātnes darbiniekiem aktuālākā informācija par EiropasSavienības struktūrfondiem tepat reģionā – Struktūrfonduinformācijas centrā Jelgavā, Uzvaras ielā 8 un Jēkabpilī,Jaunā ielā 31c.
Vairāk par semināriem, konsultācijām un projektukonkursiem mājas lapā www.esfondi.zemgale.lv

Jaunas iespējas 2009. gadā!   



4. Jēkabpils VĒSTIS
Eiropas Jaunatnes līgaJēkabpilī
Aiva Jakubovska
Sporta darba organizatoreNo 15. līdz 18.janvārimjēkabpilieši savās mājās uzņē -ma Eiropas Jaunatnes līgasbasketbolistus.Jaunie basketbolisti bijaieradušies no Somijas, Igau -nijas, Ukrainas, kā arī noLatvijas pilsētām. Kopumāturnīram dalību bija pie -teikušas astoņas basketbolakomandas. 2.divīzijā 1993. ga -dā dzimušie jaunieši savstar -pēji sacentās 3 dienu garumā.Pirmajā spēlē jēkabpilie -šiem pretī stājās basketbolaskola „Azovmash” no Ukrai -nas. Spēles pagarinājumāizšķirošo grozu guva ErvīnsZvirgzds, un līdz ar to mū -sējiem uzvara 69:68.Nākamajā spēlē Somijasjaunie basketbolisti „YMCALahti” spēles laukumā cietasmagu sakāvi. Mūsu kontāpārliecinoša uzvara 57:45.Spēlē ar igauņu komandu„HITO” pārspēks atkalJēkabpils jauno basketbolistupusē, rezultāts 46:37, un diviuzvaras punkti kopvēr tējumatabulā klāt. Ar mini māluzaudējumu un viena punk tastarpību mūsu jaunie šipiekāpās liepājniekiem arrezultātu 48:49. Pēdējo spēlijēkabpilieši godam noslēdzaar pārliecinošu uzvaru. Ar 24 punktu pārsvaru spēlē tikasagrauti komandas „Kalev”spēlētāji no Igaunijas. Šīuzvara ar tik lielu punktupārsvaru mūsu sporta skolasbasketbolistiem ļāva izcīnīt

godpilno 2.vietu. Šajā spēlēMatīsam Caunem no desmit3–punktu metieniem 6 bijarezultatīvi. Juris Kalniņšnobloķēja 8 pretinieku metie -nus, bet kā rezultatīvākaisspēlētājs atzīts ErvīnsZvirgzds. Jēkabpils sportaskolas komandā startējaErvīns Zvirgzds, MatīssCaune, Juris Kalniņš, Sil -vestrs Darbots, Donāts Saļņi -kovs, Edgars Čaupjonoks,Artūrs Ķiploks, Raivis Līdz -krastiņš, Emīls Gabrāns,Justs Stradiņš, MārtiņšVasilis un Klāvs Zībergs. Pal -dies sportistiem un viņutrenerim Andrim Čerjakampar labiem sniegumiem šajāturnīrā! 
Kopvērtējumā: 1.vieta –Valmierai2.vieta – Jēkabpils sportaskolas komandai3.vieta – „AvangardBasket” no Ukrainas4.vieta – Liepājai5.vieta – „Azovmash” noUkrainas6.vieta – „HITO” noIgaunijas7.vieta – „Kalev” noIgaunijas8.vieta – „YMCA Lahti”no SomijasNo savas puses jēkabpi -lieši lielu paldies sakaJēkabpils pilsētas domei pariespēju sarīkot šo turnīru, kāarī liels paldies Jēkabpilsrajona sporta skolas direk -toram Edgaram Lambam paratsaucību un ieguldīto darbutrīs dienu garumā!

Zemes lietošanas tiesību izbeigšanās
L.Šapkina, Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja 

Gada nogalē daudzi jēkab -
pilieši ir saņēmuši Jēkabpils
pilsētas pašvaldības zemes
komisijas lēmumu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu.
Uz zemes atrodas personu
dzīvojamās ēkas un būves vai
augļu dārzs ar apbūves
tiesībām. Viņus interesē, kas
notiks turpmāk ar šo zemi?

No 1991.gada Latvijā
norit zemes reforma, kuru
pilsētās regulē LR likums
“Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās”, “Par
zemes reformas pabeigšanu

pilsētās”, “Valsts un pašval -
dību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas
likums” un citi normatīvie
akti. Pirmkārt, īpašnieki pie -
teicās uz zemes privatizāciju
zem savām dzīvojamām
ēkām. Otrkārt, veica daudz
darbību, lai zemi uzmērītu,
pēc tam izpirktu un ierak -
stītu zemesgrāmatā uz sava
vārda. Personām izpirkšanas
darbību veikšanai bija jāievē -
ro noteikti termiņi. Ja tie
netika ievēroti, tad pašval -
dības zemes komisija pieņēma
lēmumu par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu.

Ar šīm personām turp -

māk strādās Jēkabpils pilsē -
tas pašvaldības Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas
nodaļa. Tās darbinieks nofor -
mēs nepieciešamos doku -
mentus un uzaicinās dzīvo -
jamo ēku īpašnieku noslēgt
nomas līgumu. Ēku īpašnie -
kam jārēķinās ar izdevu -
miem. Vienreizēju maksu par
zemes gabala novērtējumu un
ikmēneša nomas maksu. No -
mas maksa būs 1,5 % no
Valsts zemes dienesta noteik -
tās vērtības gadā. Dzīvojamo
ēku īpašniekiem, kuri nav
ierak stījuši savas ēkas zemes -
grāmatā, nomas maksa būs
lielāka (piemēros koefi cien-
tu 1,5). Tas noteikts ar mērķi

veicināt dzīvojamo ēku ierak -
stīšanu zemesgrāmatās.
Koefi cients tiks piemērots arī
nelikumīgo būvju īpašnie -
kiem un tiem, kuri ir iegā -
dājušies ēkas, bet nav tās
nofor mējuši uz sava vārda
zemesgrāmatā. 

Dzīvojamo ēku vai augļu
dārzu ar apbūves tiesībām
īpašniekiem jāgaida rakstisks
paziņojums no pašvaldības ar
uzaicinājumu ierasties uz no -
mas līguma noslēgšanu. Inte -
resējošos jautājumos varat
zvanīt 64207412 konsultantei
Ilonai Eidukai. Pieņemšanas
laiki pirmdienās no 14.00 līdz
18.00 Jaunajā ielā 31c,
9.kabinetā.

Piemājas zemes gabala iegāde
L.Šapkina, Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja 

Daudziem iedzīvotājiem ir
zināma situācija, kad ir
izpirk ta zeme zem mājas, bet
papildus tiek kopts vēl neliels
dārziņš aiz savas zemes
robežas.

Pagājušajā gadā tika gro -
zīts likums “Par valsts un
paš valdību zemes īpašuma
tiesībām un to nostipri nā -
šanu zemesgrāmatās”, kas
nosaka zemes starpgabalu
ierak stīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda. Kas ir
zemes starpgabals? 

Starpgabals var būt viens

no zemes gabaliem:
1) tā konfigurācija nepie -

ļauj attiecīgā zemesgabala
izmantošanu apbūvei; 

2) tam nav iespējams no -
drošināt pieslēgumu koplieto -
šanas ielai;

3) tā platība pilsētā ir ma -
zāka par pašvaldības apstipri -
nātajos apbūves noteikumos
paredzēto minimālo apbūves
gabala platību.

Minimālo apbūves platību
var apskatīt pašvaldības
mājas lapā www.jekabpils.lv
saistošajos noteikumos Nr. 12
„Jēkabpils pilsētas teritorijas
plānojums 2007. – 2019.
gadam”.

Kas ir jādara, lai iegūtu šo

zemi īpašumā?
Iedzīvotāji var vērsties

Nekustamā īpašuma apsaim -
nie košanas nodaļā Jaunā 
ielā 31c, 7.kabinetā pie
konsul tantes Santas Mark -
sas,  tele fona numurs:
65207415 pieņemšanas laikos
pirm dienās no 14.00. līdz
18.00. Līdzi jāņem sava
nekustamā īpašuma Zemes -
grā matu  apliecība un robežu
plāns. 

Vai var doties uz Jēkab -
pils pilsētas pašvaldības vie -
nas pieturas aģentūru
Brīvības ielā 120 un iesniegt
iesnie gumu par starpgabala
pirkša nu, pievienojot Ze mes -
grāmatu apliecības un robežu

plāna kopijas. 
Pēc iesnieguma saņem -

šanas pašvaldība konstatē,
vai pieprasītais zemes gabals
ir starp gabals. Ja tas atbilst
starp gabala statusam, tad
ieraksta zemesgrāmatā. Tā -
lāk tiek rīkota izsole starp
pierobež niekiem. Tātad nav
nozīmes, kurš pirmais iesnie -
dzis pie tei kumu, jo uz izsoli
tiek aici nāti visi pierobež -
nieki. Jāņem vērā, ka zemes
starpgabals tiek pārdots izso -
lē par latiem un tirgus cenu.
LR likums “Valsts un paš val -
dību mantas atsavināšanas
likums” dod iespēju uzva rē -
tājām norēķi nā ties par starp -
gabalu piecu gadu laikā.Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2008. gadā

2008. gadā reģistrētās laulības
2008. gadā Jēkabpilī laulība reģistrēta 213 pāriem.

Kopumā pirmo reizi laulību reģistrējuši 158 vīrieši un 153 sie -
vietes, otro laulību – 46 vīrieši un 52 sievietes, trešo – 8 vīrieši
un 7 sievietes, bet ceturto – 1 vīrietis un 1 sieviete. 

No 213 laulībām 10 reģistrētas ar ārvalstniekiem – 1 ar
Albānijas pilsoni, 3 ar Ukrainas pilsoni, 1 ar Lielbritānijas
pilsoni, 2 ar Lietuvas pilsoni, bet 3 laulības reģistrētas ar
Krievijas pilsoni. 2008. gadā 36 laulības noslēgtas baznīcā, bet
12 – cietumā.

Aplūkojot reģistrētās laulības pa dzimšanas gadiem, var
secināt, ka ir viens 1931. gadā dzimis vīrietis, kas 2008. gadā
reģistrējis laulību, viens, kurš dzimis no 1934. līdz 1939.
gadam. No 1940. līdz 1949. gadam dzimušie laulību reģistrējuši
5 vīrieši un 2 sievietes, no 1950. līdz 1950. gadam dzimušie – 
14 vīrieši un 11 sievietes, no 1960. līdz 1969. – 24 vīrieši un 
2 sievietes, no 1970. līdz 1970. – 62 vīrieši un 52 sievietes, no
1980. līdz 1989. – 105 vīrieši un 121 sieviete, bet no 1990. līdz
1991. – 1 vīrietis un 5 sievietes.

2008. gadā nodaļā reģistrētās dzimšanas
2008. gadā Jēkabpilī reģistrēta 331 bērna dzimšana. No

tiem 170 dzimušas meitenes un 161 zēns. No jaundzimušajiem
pirmie bērni ģimenē ir 162, otrie – 108, trešie – 27, bet ceturtie
un vairāk – 34. 2008. gadā sešās ģimenēs dzimuši dvīņi un tie
ir: Kristiāna un Sanija Raspopovas; Ričards un Roberts Smaņi;
Dairis un Jānis Irbīši; Kristiāna un Raivo Šlujevi; Krists un
Krista Varganovi; Vivita un Madara Puķinskas. 

2008. gadā bez izziņām par bērna tēvu reģistrēta 
29 mazuļu dzimšana. 2 bērnus dzemdējušas nepilngadīgas
mātes, bet 5 mazuļi piedzimuši nedzīvi.

2008. gadā bērniem dotie vārdi
Bieži vien, runājot par bērna vārda izvēli, nākas dzirdēt

dažādākos stāstus, kā nu kuram vārdiņš ticis izvēlēts. Citi
vecāki apgalvo, ka bērna vārdu pat nav zinājuši līdz bērniņa

piedzimšanai, citi to izvēlējušies kāda paziņas vai seriāla
varoņa iespaidā, savukārt vēl citi stāsta, ka izvēli noteikusi
nejaušība. Lai arī kā bērniņam vārds ticis izvēlēts, katram
vecākam tas būs mīļākais un skaistākais. 

2008. gadā visvairāk izvēlētie 
meiteņu un zēnu vārdi ir:

Evelīna – 9 Daniels – 9
Amanda – 6 Roberts – 6
Kristiāna – 6 Lauris – 5
Nikola – 6 Artūrs – 4
Ieva – 4 Markuss – 4

Ralfs – 4
Jānis – 4
Matīss – 4

Mazāk izvēlētie vārdi
Sanija – 3 Andrejs – 3
Patrīcija – 3 Emīls – 3
Valērija – 3 Kristiāns – 3
Anastasija – 3 Ņikita – 2
Sofija – 3 Ričards – 2
Luīze – 3 Artjoms – 2
Agnese – 3 Rolands – 2
Madara – 2 Kārlis – 2
Aleksa – 2 Kevins – 2

Dairis – 2
Divi vārdi

Keita Viktorija Raivis Raivo
Paula Beāte Vidvuds Oto
Kate Patrīcija Dāvis Dāvids
Lauma Maija Deivids Filips
Agnese Elīza Gundars Hugo
Viktorija Krista Ēriks Marts
Elīna Aleta Roberts Markuss

Gerda Luīze Erlens Kristiāns
Enija Marta Deivids Renārs

Retāk izvēlētie vārdi
Vanesa Rafaēls
Evelita Maksimiliāns
Amēlija Arsenijs
Endija Rainers 
Kora Maksimiļjans
Karalina Andžejs
Irusalina Alans
Džesika Jaroslavs
Vanessa Aidins

2008. gadā reģistrētās miršanas
2008. gadā Jēkabpilī reģistrēts 381 miršanas gadījums. 

No mirušajiem 191 ir vīrietis, bet 190 – sievietes. Šajā gadā
reģistrēti arī trīs miršanas gadījumi bērniem līdz gada
vecumam.

Visvairāk miruši cilvēki vecumā no 71 līdz 80 gadiem, tie ir
49 vīrieši un 69 sievietes, 54 vīrieši un 26 sievietes miruši
vecumā no 61 līdz 70 gadiem, 24 vīrieši un 59 sievietes miruši
vecumā no 81 līdz 90 gadiem, no 51 līdz 60 gadiem miruši 
24 vīrieši un 17 sievietes, no 41 līdz 50 gadiem – 21 vīrietis un
8 sievietes, no 31 līdz 40 – 6 vīrieši un 1 sieviete, no 21 līdz 
30 gadiem – 3 vīrieši un 1 sieviete, no 11 līdz 20 gadiem 
3 vīrieši un 1 sieviete, bet no 0 līdz 10 – 3 zēni.

200 gadījumos nāves cēlonis bijis sirds, asinsvadu slimības,
59 gadījumos – audzēji, 23 – nelaimes gadījumi, 17 – vecums,
29 – plaušu slimības, pašnāvība – 3 gadījumos, alkoholisms – 8,
aknu ciroze – 7, nieru slimības – 6, gangrēna – 2, nosal-
šana – 3.

Dzimtsarakstu nodaļas statistiku 
apkopoja Elīna Bite,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste



5.Jēkabpils VĒSTIS
Jānis Paukštello piedāvā radošovakaru – koncertu sēriju “Tiem, ko mīlēsim arvien”

Šī gada 14.februārī Jēkab -pils Krustpils kultūras namāplkst. 19:00 norisināsies rado -šais vakars – koncerts kopā arJĀNI PAUKŠTELLO. Jānis Paukštello ir māks -linieks, kurš savu radošāsdarbības visaugstāko pakāpivēl nav sasniedzis, jo nebeidzsava talanta pielūdzējuspārsteigt atkal un atkal. Šīgada fe bruārī JānisPaukštello laidīs klajā savujauno solo albumu arnosaukumu „Vēja Dzies mas”,piedāvājot sava talantacienītājiem arī radošos mū -zikas un dzejas vakarus,kuros varēsim baudīt I.Ziedo -ņa un J.Petera dzeju, kā arījaunus un sen iemīļotus skaņ -darbus. Pasākumi notiks no14. februāra līdz 14. aprīlimdažādās Latvijas pilsētās. Pasākums ieplānots ro -man tiskā un radošā gaisotnē.Jānis Paukštello ir sagata -vojis interesantu programmu,kurā skanēs dziesmas undzejas pērles ikvienai dvē -selei. Tiks veidoti dialogi arpieaugušo publiku un bēr -niem. Tieši tādēļ pasākumsbūs interesants visai ģimenei!  Jānis Paukštello ir dzimis1951. gadā un ir savas paau  -dzes gaišo domu un jūtuizteicējs – tās dvēsele. Likteņasists un svētīts. Dziļi jūtīgs ungodīgi savam talantam kal -pojošs mākslinieks. Plašākaipublikai pazīstams kā Dailesteātra aktieris – neaizmir -

stams Jāzeps (Raiņa lugā“Jāzeps un viņa brāļi”), An -tiņš (Raiņa “Zelta zirgs”),Janka (J.Streiča filmā “Mansdraugs – nenopietns cilvēks”),Fransuā (F.Vebēra lugā“Viesības idiotiem”) u.c.,filmējies dažādās mākslasfilmās ne tikai Latvijā, bet arīārpus tās. Dažas no tām –„Aizaugušā grāvī vieglikrist”, „Apbraucamais ceļš”,„Vajadzīga soliste”, „Nāvezem buras”, „Aizmirstāslietas”, „Gaidiet Džonu Graf -tonu”, „Nepabeigtās vakari -ņas”, „Šāviens mežā”, „Zie -mas svētku jampadracis” u.c. Aktīvi koncertē ar HarijuSpanovski, kā arī ir viens no

kvarteta „Mūžīgais Unisons”izpildītājiem kopā ar Dailesteātra aktieriem Ivaru Kal -niņš , Andri Bērziņu un VariVētru.  Biļetes būs iespējamsiegā dāties trīs nedēļas pirmspasākuma to pilsētu kultūrasnamos, kuros norisināsieskoncerti. Biļešu cena 3Ls un4Ls. Pirmsskolas vecuma bēr -niem ieeja par brīvu.
Plašāka informācija: Brigita Zariņa,Sabiedrisko attiecībukonsultante, m.t. 29358886E–pasts:brigita.zarina@gmail.com

Krustpils kultūras nams gatavojas 50 gadu jubilejai
Ruta Kalniņa,
Krustpils kultūras nama
direktoreGatavojoties šiem svēt -kiem, ir uzsākts pasākumucikls „Mēs savam namam”.2009. gads ir zīmīgs kultūrasnamam ar lielām jubilejāmpašdarbības kolektīviem.1. februārī savu 30 gadudzimšanas dienu atzīmēsTau tas Lietišķā Mākslas stu -dija „Saulgrieži” ar pasā -kumu „Rakstu svētki”, tā būsreizē arī senioru diena. Plkst14.00 trešajā stāvā – kursutelpā tiks atklāta izstāde,kurā piedalīsies daiļamatameistares no Līvāniem unPļaviņām.

Pēc izstādes atklāšanaskoncertu sniegs Krustpilskultūras nama seniori – dejukolektīvs „Krustpilietis”,koris „Atvasara”, kā arī vīruansamblis ”Krustpils piecīši”.No 2. līdz 8. februārim plā -nota atvērto durvju nedēļa stu -dijā „Saulgrieži”. Tiks piedā -vāta iespēja apskatīt izstādi,iepazīties ar rakstu zīmēm, kāarī praktiski darboties – aužotlupatdeķi stellēs, vērpjot arratiņu, pinot pīnītes.Jau 25 gadus aktīvi unatraktīvi, iemantojot savu ska -tuvisko seju, Krustpilskultūras namā darbojas bēr nuvokālais ansamblis „Dingdong”, kurā nu bijušos dalīb -

niekus nomaina viņu bērni.Bērnu popgrupu „Ding dong”raksturo ilggadēja, stabiladarbība un  augsta muzikālālīmeņa noturība. Pa šiempastāvēšanas gadiem popgru -pas dalībnieki un solisti irpiedalījušies dažādos konkur -sos un ir guvuši godalgotasvietas, līdz ar to popularizējotJēkabpils pilsētas vārdu valstī.20. februārī plkst 18.00visi tiek mīļi aicināti un pop -grupas „Ding dong” jubilejaskoncertu, kurā piedalīsies arīvokālās grupas „Pelītes”,„Mazās pelītes”, kā arī mazie„Pastalnieku” dejotāji. Ieeja uz šiem pasāku-miem 1 Ls.

Aleksejs Slapovskis NE TĀDS KĀ VISI CITI
Komitraģēdija 1 daļāPirmizrāde: 2008.gada 31.oktobrisNo krievu valodas tulkojis Eduards Liniņš

Viņam ir skaidrs, kāduviņš iedomājas savu nākamosievu. Pirms divpadsmit ga -diem viņš jau ir nolēmis pre -cē ties. Viņš savu vārdu turēs.Bet tādas lietas nedrīkst sa -steigt. Nupat viņš ir ticis tiktālu, ka sācis lasīt iepazīšanāssludinājumus. Viņš nav vien -kāršs cilvēks. Un arī sievietiviņš meklē atbilstošu – neik -die nišķu, īpašu, ar sarežģītudvēseli. Viņš vēlas apprecētpašu izcilāko sievieti – ja nešajā valstī, tad vismaz pilsētā.Jo viņš pats ir unikālsvīrietis. Viņš nav tāds kā visiciti. Viņš nebaidās atzīties, ka

ir necils, ar materiālāmproblēmām, bez automašīnasun bez humora izjūtas. Tāpēcnevar rakstīt pirmajai, kastrāpās. Ir jāmeklē.Krievu rakstnieks, dra -ma turgs un scenārists Alek -sejs Slapovskis (1957) irdaudzu teātra prēmijulaureāts. Viņš ir īstens vieglāžanra speciālists, tādēļ viņadarbi skatītājiem sola labuhumoru, bagātīgu izdomu ungudru izklaidi. Šo rokrakstaīpašību dēļ tieši AleksejsSlapovskis tika izvēlēts parscenāristu režisora TimuraBekmambetova filmai

„Likteņa ironija 2” (2007) –Eldara Rjazanova populārāskomēdijas „Likteņa ironijajeb Vieglu garu!” turpinā -jumam.Lomās: Andris Bērziņš(Vīrietis), Ligita Skujiņa(Sieviete), Esmeralda Ermale(Sievietes draudzene), LidijaPupure vai Ilze Vazdika(Māte)Režisore – Anita SproģeScenogrāfs – Gints SippoKostīmu māksliniece –Kristīne AbikaIzrāde notiks Krustpilskultūras namā 7.februārīplkst.17:00.

Iedzīvotāji jautā 
Izskaidro apkures rēķinupamatojumu
A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
preses sekretāre

Iedzīvotāji satraukti paraugstajiem saņemtajiem rēķi -niem par komunālajiem pa -kal pojumiem, tajā skaitā arīpar siltumu. Janvāra vidūnoti kušajā preses konferencēpašvaldībā, detalizētu skaid ro -jumu snie dza SIA „Jēkab pilssiltums” vadība. SIA „Jēkab -pils Siltums” valdes priekš -sēdē tājs Alek sandrs Karpenkosacīja, ka, analizējot un salī -dzinot 2007./2008.g. apkuressezonu un 2008./2009.g. se -zonu, jā ņem vērā daži būtiskiapstākļi. A. Karpenko: „2007. gadāa/s „Latvijas Gāze” jūnijāmainīja cenu un SIA „Jēkab -pils Siltums” uzreiz izstrā -dāja savu siltumenerģijascenas projektu, ko iesniedzaJēkabpils Sabiedrisko pakal -po jumu regulatoram (turp -māk tekstā – SPR). Taču pēcizvērtēšanas Sabiedrisko pa -kal po jumu regulators siltum -tīklu uzņēmumam neļāvacenu pieskaņot a/s „LatvijasGā ze” cenām vai tā sauca -majai tabulai, kad siltum -ener ģijas cena atbilst gāzescenas izmaksām. Šajā gadī -jumā regulators apstipri-nāja siltumenerģijas cenu 29.43 Ls/MWh bez PVN,balstoties uz dabas gāzescenu konkrētajā brīdī – LVL146,10 par 1000 m3 bez PVN. Sākoties apkures sezonai,

iedzīvotāji saņēma rēķinus,balstoties uz šo siltumener -ģijas cenu, neraugoties uz to,ka reālā siltumenerģijas cenabija par aptuveni 4 Ls dār -gāka oktobrī, vēl dārgākanovembrī un decembrī, jogāzes cena palielinājās. SIA„Jēkabpils Siltums” SPRiesniedza jaunu tarifa pro -jektu izvērtēšanai, taču bijajau apkures sezonas beigas.Tādējādi izveidojās situācija,kad rēķiniem par patērētosiltumu bija jābūt lielākiemnekā tie bija.Savukārt šobrīd –2008./2009. g. apkures sezonāsiltumenerģijas tarifs ir pie -skaņots gāzes cenām un vai -rāk vai mazāk tomēr atbilstražošanas izmaksām Jēkab -pils siltumtīklu uzņē mumā.Tādēļ arī izveidojies tik salī -dzinoši būtisks kā pums no2007.gada novem bra līdz2008.ga da novem brim/de cem -brim, ja salīdzi nām apkuressezonas tagad un iepriekš.”A.Kar penko uzsvēra, ka kā -pums nebūtu bijis tik straujš,ja siltumenerģijas cena jau2007. gadā būtu pieskaņotagāzes cenām. Jēkabpils Siltumtīklu uz -ņē  mums 2007. g. beidza ar228 000 Ls lieliem zaudēju -miem un lielākā daļa no tiemizveidojās sākoties apkuressezonai. Esošais siltumener -ģijas ta rifs ir ekonomiski pa -ma tots un atbilst tām ražo -šanas izmaksām, kas ir sil -tum tīklu uzņēmumā. A.Kar -

pen ko pastāstīja, ka par apku -ri 2008.g. novem brī iedzīvotājiir samaksājuši uzņēmumam79 % apmērā, kas ir samērālabs rādītājs. Preses konferencē tikarunāts arī par to, ka diemžēlcilvēkiem nepietiek līdzekļu,par ko maksāt, un ko darītšādā gadījumā. A. Karpenkouzsvēra, ka izprot šo sarež ģītosituāciju un uzņēmums šādosgadījumos mēģina rast kom -promisu ar klientu, lai netikturēķināti piemēram, soda pro -centi. Taču ikvienam SIA“Jēkab pils Siltums” klien  tam,kurš nonācis finansiālās grūtī -bās, būtu jānāk uz siltumtīkluuzņē mumu un jācenšas piedā -vāt un kopīgi rast kādu risinā -jumu, vienoties par termi ņiempar patērētā siltuma nomaksu,jo pretējā gadījumā arī uzņē -mumam naudas līdzekļu nebūsun tas vien kārši būs spiestsdarbību pārtraukt. Uzņēmuma klientiem va  -ja  dzētu arī apsvērt iespējuslēgt ar SIA “Jēkabpils Sil -tums” līgumu par saņem tāssiltumenerģijas apmaksu visagada garumā, katru mē nesimaksājot fiksētu maksā jumu.Tas iespējams pēc apkures se -zo nas beigām, sā kot no katragada 1. maija, ja vien klientamnav parādu par iepriekšējāperiodā saņemto siltumener -ģiju. Tāds apmak sas veids no -teikti varētu at vieglot maksā -ju mu slogu uz ņē muma patērē -tājiem un ļautu plānot ģime -nes budžetu. 

Grūtajā ekonomiskajā situācijāpašvaldība sociālo budžetu centīsiessaglabāt
A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
preses sekretāreJēkabpils pilsētas pašval -dības administrācija undeputāti intensīvi strādā pie2009. gada pašvaldības bu -džeta veidošanas un atzīst, kasituācija ir ļoti sarežģīta. Notikušajā preses konfe -rencē Jēkabpils pilsētas do -mes priekšsēdētājs LeonīdsSalcevičs uzsvēra, ka, ņemotvērā ekonomisko situācijuvalstī un no valdības izvir -zītos nosacījumus pašvaldī -bām – t.i. samazināt darbaalgu fondu pašvaldības un tāsiestāžu darbiniekiem par

15%, kā arī 25 % iepirku -miem, budžetu izveidot unsabalansēt ir ļoti grūti. Domes priekšsēdētājsnorā dīja, ka, viņaprāt, valdī -ba, izvirzot šādus nosacīju -mus pašvaldībām nav  iedzi -ļi nā  jusies, kādas funkcijas unpienākumi tām ir uzdoti. Kāiepriekš sacīja domes izpild -direktors Dainis Līcis, pašval -dības administrācijā darbaalgas tiek samazinātas par 16 %, netiks saņemtas pie -mak sas un prēmijas. Netiksveiktas piemaksas arī visāspirmsskolas izglītības iestā -dēs, kultūras un citās, atstā -jot tikai darbinieku amat -

algas. Paredzams, ka Jēkab -pils pašvaldības 2009. gadabu dže tā samazinājums skarsvisas pašvaldības iestādes unvisas budžeta sadaļas,izņemot sociālo sfēru. Domespriekšsēdētājs L.Salcevičs:„Uzskatu, ka jādara vissiespējamais, lai finansējumssociālajā sfērā netiktu sama -zināts, tādēļ jācenšas saglabātlīdz šim esošo atbalstu šaisfērai un cilvēkiem, kuriempalī dzība ir tik ļoti nepie -ciešama.”Prognozējams, kaJēkabpils pilsētas pašvaldībasbudžetu varētu pieņemt pēc2–3 nedēļām.

Aicina saglabāt siltumenerģijas tarifu2008. gada līmenī
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ņemot vērā, ka pēdējosmēnešos ir vērojama izteiktatendence – naftas cenu kriša -nās pasaules tirgū, kasiespaido ne tikai dabas gāzes,bet arī cita kurināmā, deg -vielas, materiālu un izejvielucenu samazināšanos, 21. jan -vārī Jēkabpils pilsētas domespriekšsēdētājs Leonīds Salce -vičs nosūtīja SIA „Jēkabpilssiltums” valdes priekšsēdē -tājam Aleksandram Karpen -ko vēstuli ar lūgumu valdes

kopsapulcē izskatīt iespēju no2009.gada 1.janvāra līdz ap -ku res sezonas beigām sa gla -bāt spēkā siltum ener ģijastarifu, kas darbojās līdz2008.gada 31.decembrim.L. Salcevičs vēstulē uz -sver: „Šobrīd pasauli un arīLatviju ietekmē ekonomiskākrīze. Pieaugot valstī bezdar -bam, ģimenēs var izveidotiessituācija, kad abi ģimenes lo -cekļi ir bez darba un bez ienā -kumiem. Pastāv iespēja, kabez darba līmenis Latvijā nā -ka mo mēnešu laikā turpināsaugt. Tas var būtiski ietekmētiedzīvotāju iespējas norēķi -nāties ar SIA „Jēkabpils Sil -

tums” par saņemtajiem pa -kal pojumiem.”SIA “Jēkabpils Siltums”valdes priekšsēdētājs A.Kar -pen ko sacīja, ka domes priekš -sēdētāja L. Salceviča iero -sinājums ir izskatīts valdes sē -dē un uzņēmuma vadība jaunosūtījusi vēstuli JēkabpilsSa biedrisko pakalpojumu re -gu  latoram, kurā lūdz iespējustrādāt pēc iepriekšējā gadaapkures tarifa. A. Karpenkopiebilda, ka uzņēmumamšādā gadījumā nāksies būtļoti taupīgiem un atteiktiesarī no dažām plānotajāmrekonstrukcijām siltum apgā -des uzlabošanā.

Foto: no Krustpils K/n foto arhīva

Papildinājums: neilgi pirms informatīvā izdevuma „Jēkab pils Vēstis” izdošanas Jēkab pilspilsētas domes priekšsē dētājs Leonīds Salcevičs nosū tīja SIA „Jēkabpils Siltums” valdespriekšsēdētājam Alek san dram Karpenko vēstuli ar lūgumu saglabāt siltumener ģijas tarifu 2008. gada līmenī (lasīt materiālu „Aicina sagla bāt siltumenerģijas tarifu 2008. gada līmenī”).



6. Jēkabpils VĒSTIS
Sveicam!
29. janvārī dzimšanas dienusvin 61 jubilārs.

Vecākā jubilāre ir Vilma Norkārkle (1929), jaunākie — Sofija Smirnova (2007) un Aleksis Krēgeris (2007).
Vārda dienu svin 169 Aivari un 120 Valēriji.

Kultūras pasākumu plānsJēkabpilī 2009. gada februārī

Sporta pasākumu plāns Jēkabpilī 2009. gada februārī

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā Brīvības ielā 229 februārī notiks šādi pasākumi:13. februārī plkst. 11.00 - Valentīnas dienas sagaidīšana (līdzi ņemot labugarastāvokli un groziņus)4., 11., 18., 25. februārī plkst. 11.00 – veselības vingrošana. Vada – J. Orols.4., 11., 18., 25. februārī plkst. 12.00 – radošā darbnīca.
Lai tev veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver,
Lai tev gaišu saules staru
Katra jauna diena sniedz!

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!Sveicam janvāra jubilārus: 
Vilmu Krūmiņu, Ļubovu Muižnieci! 

Lai visu mūžu ir ko darīt,
Cik ilgi spēks būs rokām.
Tas kalns, kur tava daļa arī,
Ir mūžam nenorokams.

Sveicam savus kolēģus Daci Jansoni, Ainu
Krastiņu, Alfrēdu Mikanovski un Tālivaldi

Rozenbergu skaistajās jubilejās! 
Vēlam možu garu, dzīvesprieku un gaišas domas, optimismu! 

Ielu komitejas

8. martā plkst. 15.00 Tautas namā notiks 8. marta atpūtas vakars. 
Organizē biedrība "Rodņik". Ieeja – 3 Ls. 
Biļetes var iegādāties Tautas nama kasē.

Pasākumi Bērnu un jauniešu centrā

Pasākumi Jēkabpils Katoļu draudzē:Svētdien, 01.02. plkst. 08.30; 11.30 DievkalpojumiPirmdien, 02.02. Jēzus Bērniņa upurēšanas svētki. Svinīgie svētku dievkalpojumiplkst. 10.00; 18.00 ar Sveču svētīšanu.Otrdien, 03.02. Svētā bīskapa un mocekļa Bazilija diena. Dievkalpojumi: plkst. 09.00 Svētā mise par visiem slimniekiem un plkst. 18.00svētība pret visām slimībām ar Sv.Bazilija svecēm. Ieteicams atvest arī bērnus uz šosvētību.Ceturtdien, 05.02. Svētās Jaunavas un mocekles Agates svētku diena.Dievkalpojumi:plkst. 10.00 un plkst. 18.00 (Svētās Agates ūdens un maizes svētīšana)Trešdien, 25.02. Pelnu diena (Lielā gavēņa sākums).Dievkalpojumi: plkst. 10.00 un plkst. 18.00

JRIB valde



Cik ilgi Tu dzīvo Jēkabpilī? Gadu vai divus, dienu vai divas, visu mūžu vai tikai mirkli – lai piedalītos iedzīvotāju forumā, svarīgi ir tikai, vaivispār un cik ļoti Tu vēlies piedalīties savas pilsētas dzīvē, ietekmēt to un mainīt.
Kādu Tu redzi savu pilsētu? Ja uzskati, ka viss ir kārtībā – nāc un pastāsti to arī citiem! Ja Tava atbilde ir: „Pelēku!” – iešķil krāsainību! Jadomā, ka vienmēr var būt labāk – zini, ka šajā darbā ir gaidīts arī Tavu roku pāris, Tavas idejas un uzdrīkstēšanās. 
Iedvesmo pārmaiņām pastāstot, kā Tu tās redzi Jēkabpilī! Iedvesmojies pats, ja gadās, ka ikdienības vienaldzība kļuvusi par noteicošo Tavādzīvē! 
Ir tāds laiks, kad pārmaiņas notiek ik brīdi. Mūsu laiks, kad ļaudis vairs netic lozungiem, bet nav arī īsti pārliecināti, ka pašiem jāpiedalās unjādomā, jāiet, jārunā un jādara. Forums ir īstā vieta, kur sākt. Piedalies!

Runāsim drošāk! Domāsim skaļāk! Darīsim kopā! Uzdrošinies!
Jēkabpilieti!

2009.gada18.aprīlī Jēkabpils nevalstisko organizāciju sektors kopā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību plāno aicināt
pilsētniekus uz pirmo 

JĒKABPILS IEDZĪVOTĀJU FORUMU,
kurā pulcēsies pilsētas iedzīvotāji, lai pārrunātu vietējās problēmas un 

vienotos par iespējamiem to risinājumiem. Tā ir iespēja nonākt “no runām līdz darbiem”, 
kas arī ir būtiskākā foruma priekšrocība. 

Janvārī Jēkabpilī ir sākusies iedzīvotāju anketēšana, kuras mērķis ir uzzināt pilsētnieku viedokli, kādās dzīves jomās nepieciešama iedzīvotāju
aktīvāka līdzdalība. Aicinām visus būt atsaucīgiem un aizpildīt anketas, kā arī piedalīties pirmajā Jēkabpils iedzīvotāju forumā!

7.Jēkabpils VĒSTIS

Ja esat ieinteresēts jēkabpilietis un izteiksiet savu viedokli, lūdzu, nogādājiet anketu:
• Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas

pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120
• NVO mājā Brīvības ielā 229,

Jēkabpilī, LV5201 (pastkastītē ar norādi vai
nosūtot pa pastu) 

• Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”
(Rīgas ielā 210A, Jēkabpils, LV 5202, 2.stāvā)
un „Brīvā Daugava” (Pasta ielā 37, Jēkabpils, 
LV 5201) redakcijās vai sūtot pa pastu

• Jēkabpils 1.pasta nodaļā Draudzības

alejā 20A un 2.pasta nodaļā Rīgas ielā 120
(Krustpils pusē)

• Swedbank ēkā Brīvības ielā 131,
LV5201, informācijas punktā

• ēdināšanas iestādē „Gaļas nams”
dzeltenajā kastītē ar norādi „Forums”

• Sociālajā pārvaldē Brīvības 45,
Jēkabpils („Trosītes”)

• SIA „JTES” veikala (universālveikals
Jēkabpils pusē) 1.stāvā

Kas ir iedzīvotāju forums?Tas ir iedzīvotāju saiets – vienas dienas pasākums, kura laikā iedzīvotāji sanākkopā, vērtē pilsētas un savas dzīves vides kvalitāti un pieņem lēmumus parpārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē. Foruma mērķis ir aicināt uzkopēju diskusiju. Ierasties aicināts ikviens, kurš vēlas iesaistīties Jēkabpils izaugsmē.
Vai forumi Latvijā jau notikuši?Iedzīvotāju forumi Latvijā jau notikuši deviņās Latvijas pašvaldībās – Talsos,Valmierā, Lielvārdē, Līvbērzē, Alūksnē, Jaunpilī, Madonā, Apē un Liepājā.
Kas būs foruma dalībnieki?Ikviens jēkabpilietis, kam ir vēlēšanās paveikt kaut ko lietderīgu un vērtīgu savaspilsētas labā. Arī Tu!
Kā tas risināsies? Foruma dalībnieki strādās darba grupās, pārrunās pilsētai svarīgākās lietas unizteiks savas idejas un priekšlikumus to risināšanā, izlems, kurus projektus īstenotdzīvē.
Kas notiks pēc tam?Projekti, kas balsojot gūs vislielāko iedzīvotāju atbalstu un kam nepieciešamsmazāks finansējums, tiks realizēti sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, Jēkabpilspilsētas pašvaldību un citiem atbalstītājiem. Projektus, kur jāiegulda lielāksfinansējums, iekļaus pilsētas attīstības plānā.
Kādi varētu būt foruma ieguvumi? Apzinātas pilsētas stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes; panākta vienošanās dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem; izveidotas darba grupas, iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai realizētukonkrētus projektus.
Kāda ir pirmā Jēkabpils iedzīvotāju foruma devīze?Runāsim drošāk! Domāsim skaļāk! Darīsim kopā! Uzdrošinies!

Uz tikšanos pavasarī!
Apvienība „NVO Atbalsta centrs”Jēkabpils pilsētas pašvaldībaBiedrība „Vides iniciatīvu centrs”

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālisteJanvāra sākumā Jēkab -pils pilsētas pašvaldībā kopāsanāca nevalstisko  or ga  ni  zā-ciju, izglītības sistē mas unpašvaldības adminis trācijasdarbinieki, lai izstrādātu de -ta lizētu plānu par iedzīvotājuaptaujas un pirmā Jēkabpilsiedzīvotāju foruma organiza -

toriskajiem jautājumiem.Iedzīvotāju forums iriedzī votāju saiets – vienasdienas pasākums, kas notiks2009. gada 18. aprīlī. Forumalaikā iedzīvotāji sanāks kopā,lai vērtētu pilsētas un savasdzīves vides kvalitāti un pie -ņem tu lēmumus par pār mai -ņām, ko vēlas piepildīt jautuvā kajā nākotnē. Forumamēr ķis ir aicināt uz kopējudis kusiju. Foruma laikā vislie -

lāko atbalstu guvušie priekš li -kumi tiks realizēti sadarbībāar nevalstiskajām organizā -cijām, vietējiem uzņēmējiem,Jēkabpils pilsētas pašvaldībuun citiem atbalstītājiem.Lai izvirzītu Jēkabpilsiedzīvotāju forumā apsprie -žamās tēmas, līdz 15. fe -bruārim ikviens Jēkabpilsiedzī votājs tiek aicinātsaizpildīt anketu un izteiktsavu viedokli.

Notiks pirmais Jēkabpilsiedzīvotāju forums

Foto: E.Bite

Foto: A.Pleiko



8. Jēkabpils VĒSTIS

Izdevējs Jēkabpils pilsētas domeReģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207325. Datorsalikums SIA “RK Media”. Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Nākamais laikrakstanumurs iznāks26.februārī.

ANKETA
Šīs anketas mērķis ir noskaidrot Jēkabpils iedzīvotāju viedokļus par savu pilsētu un iedzīvotāju līdzdalības iespējām tāsnorisēs. Rezultāti tiks izmantoti nosakot pirmajā Jēkabpils iedzīvotāju forumā apspriežamās tēmas.
1. Nosauciet trīs pozitīvi un trīs negatīvi vērtējamas lietasJēkabpilī!

2. Kā Jūs vērtējat situāciju Jēkabpilī šādās jomās?

3. Ko vēl vajadzētu Jēkabpilij pilnvērtīgākai brīvā laikapavadīšanai?_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 
4. Kurā vietā Jēkabpilī Jūs ieteiktu iekārtot atpūtas zonu brīvādabā?_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 
5. Kas pilsētai būtu nepieciešams vistuvākajā nākotnē kānozīmīgs ieguldījums tās attīstībā? (Piemēram, Jēkabpils augstskolasizveide; kāda konkrēta objekta renovācija; kāda konkrēta būve; ieluinfrastruktūras sakārtošana; Jēkabpils atpazīstamības veidošana; tūrismaobjektu izveide u.c.)_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 
6. Kas Jūsu dzīvē ir visaktuālākais šobrīd? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 

7. Lūdzu, atzīmējiet, kādā veidā Jūs saņemat informāciju parnorisēm Jēkabpilī!

8. Cik būtisks, Jūsuprāt, ir Jēkabpils domes deputātu devumspilsētas attīstībā? (Lūdzu apvelciet atbildi)

Jūsu komentāri:_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 
9. Kādu iemeslu dēļ Jūs varētu pārcelties uz dzīvi citur?Lai atrastu darbuLai atrastu labāk atalgotu darbuLai uzlabotu dzīves kvalitāti, pakalpojumu pieejamībuLai nodrošinātu plašākas iespējas bērniemDzīvei Jēkabpilī vispār nav perspektīvasNekad nepārceltos prom no JēkabpilsCits iemesls (ja iespējams, norādiet – kāds!)
10. Atzīmējiet tās jomas, par kurām jēkabpiliešiem noteikti būtujāapspriežas Jēkabpils iedzīvotāju Pirmajā forumā:

Anketa ir anonīma! Lūdzu, sniedziet par sevi tikai šādas ziņas:

Nodarbošanās:

Pozitīvās Negatīvās

Joma Ļotipozitīvi Pozitīvi Negatīvi Ļotinegatīvi Nezinu
Pilsētas labiekārtošanas darbi
Sabiedriskais transports
Sadzīves atkritumuapsaimniekošana
Sabiedriskā drošība pilsētā
Veselības aprūpe
Sociālā palīdzība
Izglītības iespējas
Iespēja iesaistīties nevalstiskoorganizāciju darbībā
Tālākizglītība, mūžizglītība
Sporta pasākumu piedāvājums
Iespēja pašiem sportot
Kultūras pasākumu piedāvājums
Iespēja līdzdarboties pilsētaskultūras dzīvē
Uzņēmējdarbības atbalsts
Pašnodarbinātības iespējas
Iespēja izteikt savu viedokli
Atpūtas un izklaides iespējas

Vietējie laikrakstiVietējie radioDomes mājas lapaInternetsVidusdaugavas televīzija

Neformālie informācijas kanāli(draugi, paziņas)Nesaņemu šādu informāciju vispārCits veids; norādiet – kāds!___________________________________

Ļoti nozīmīgs Nozīmīgs Ne visainozīmīgs Nenozīmīgs Varētu būtnozīmīgs

Pilsētvide, tās kvalitāte unlabiekārtošanaIzglītībaDrošībaSociālie jautājumiBērnu un jauniešu brīvais laiksPieaugušo tālākizglītībaAtpūtas un izklaides iespējasMājoklis un videNodarbinātības iespējasSadarbība (pašvaldība, uzņēmēji,nevalstiskās organizācijas,iedzīvotāji)

Pilsētas infrastruktūraSports; aktīvs, veselīgsdzīvesveidsPilsētas tēlsKultūraVeselības aprūpeCits variants; lūdzu, nosauciet!!___________________________________

Strādājošie

Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs
Speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu

Strādnieks, strādā fizisku darbu
Zemnieks (ir sava saimniecība)

Ir savs uzņēmums, individuāls darbs

Nestrādājošie
Pensionārs (-e)

Skolnieks, students
Mājsaimniece(-ks), bērna kopš.atvaļinājums

Bezdarbnieks

SievieteVīrietisVecums: ________________ Izglītība: _________________ Tautība: _________________

Paldies par atsaucību un aizpildītu anketu!


