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Nosauktas pērnā 
gada labākās būves 
Jēkabpilī  
Tatjana Sporihina,
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes 
3.kursa studente

8.aprīlī Jēkabpils rajona 
pa domē tika pasniegtas 
balvas konkursa „Jēkabpils 
Gada būve 2008” laureātiem 
septiņās nominācijās. Kopu
mā apbalvoti 16 objekti,  
kas nodoti ekspluatācijā 2008.
gadā. 

Par gada labāko dzīvojamo 
jaunbūvi atzīta savrupmāja 
Līkā ielā 11 (īpašnieks Zigis 
Polis). Otro vietu nominācijā 
„Dzīvojamās mājas” izcīnīja 
Aivja Kalniņa privātmāja 
Blaumaņa ielā 1a, savukārt 
par trešo labāko objektu 
nosaukta Egila Muktupāvela 
dzīvojamās mājas rekon
strukcija Raiņa ielā 42. 

Nominācijā „Sabiedriskās 
ēkas” par labāko pērnā 
gada objektu atzīta veikala 
jaunbūve Nākotnes ielā 2 
un būvmateriālu un dārza 
preču veikala – noliktavas 
ēka Kļavu ielā 1 (abas 
būvējusi SIA „Brēķu nami”). 
Nominācijā „Sabiedrisko ēku 
rekonstrukcija/renovācija” 
apbalvoti pieci objekti: SIA 
„Specprojekts” veikala – ofisa 
un darbnīcas rekonstrukcija 
Jaunā ielā 79a, LL KU SIA 
„Viadukts” administratīvās 
ēkas rekonstrukcija Madonas 
ielā 24, SIA „Nero plus” 
veikala rekonstrukcija Rīgas 
ielā 163 un pašvaldības ēku 
Brīvības ielā 45 un Brīvības 
ielā 120 rekonstrukcija. 

Par gada labāko saim
niecības ēku nosaukta Ilmā
ra Daņiļeviča jaunbūve 
Raiņa ielā 26, gada labākas 
inženierbūves titulu izcī
nīja SIA „Gaujas koks” 
kok ap  strādes  rūpnīcas 
„Krust pils” otrā kārta, 

bet par labāko teritorijas 
labiekārtošanas projektu 
atzīts mini triangulācijas tor
nis Strūves parkā. Par ēkas 
rekonstrukciju Pasta ielā 
95, izbūvējot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, apbalvots 
īpašnieks Uldis Helmuts 
Putniņš. 

„Šis bija ļoti steidzīgs, 
jaunām būvēm bagāts, iespē
ju pilns gads”, apkopojot 
kon kur sa rezultātus, atzina 
Jēkab pils pilsētas pašvaldības 
Būv niecības nodaļas vadītāja 
Anita Vanaga. „Jēkabpils 
ir iespēju pilsēta, kurā dzī
vo talantīgi arhitekti un 
uzņē mīgi būvinženieri”. 
Savukārt Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs izteica gandarījumu 
par pašvaldībā paveikto un 
pateicās ikvienam jēkabpi
lietim, kas ar skaistām bū
vēm un labiekārtotām terito
rijām pilnveido pilsētas tēlu. 
„Pašvaldībā mēģināsim 
arī šogad nepalaist garām 
nevienu iespēju piesaistīt 
ES finansējumu un realizēt 
aizvien jaunus projektus. 
Aicinu arī uzņēmējus aktīvi 
iesaistīties pilsētas attīstībā”, 
sacīja L.Salcevičs. 

Jēkabpils pilsētā 2008.ga dā 
ekspluatācijā kopumā nodotas 
75 ēkas un būves, no tām 54 
sabiedriskās ēkas, 7 ģimenes 
mājas un 14 saimniecības 
ēkas. Kopā būvniecībā 
ieguldīti 14,83 miljoni latu, 
no tiem pašvaldības objektos 
izlietoti 2,36 miljoni latu. 
Starp lielākajiem pašvaldības 
2008. gadā īstenotajiem 
projektiem ir Jēkabpils 
2 . v idussko la s  energo 
efekti vi tātes uzlabošanas 
pasākumi, pašvaldības ēku 
rekonstrukcija, Jēkabpils 
sporta nama rekonstrukcija 
u.c. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers Jēkabpilī 
diskutē par reformām un izglītību

Turpinot  reģionālās 
vizītes, ceturtdien, 23. aprīlī, 
Valsts prezidents Valdis 
Zatlers kopā ar Lilitu Zatleres 
kundzi viesojās Jēkabpilī. 

Darba vizīti Jēkabpilī 
Valsts prezidents uzsāka ar 
ziedu nolikšanu pie Brīvības 
pieminekļa un pēc tam tikās 
ar pilsētas domes vadību un 
rajona pašvaldības vadītājiem. 
Tikšanās laikā amatpersonas 
apsprieda administratīvi 
teritoriālo reformu, kā 
arī strukturālās reformas 
valsts pārvaldē, izglītības un 
veselības aprūpes sistēmās 
un to radītos izaicinājumus. 
Jēkabpils pārstāvji informēja 
p a r  u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s 
aktualitātēm reģionā un 
aicināja Eiropas Savienības 
struktūrfondus novirzīt 
ražošanas nozares attīstībai. 
Sarunas laikā tika plaši 
diskutēts par izglītību, īpaši 
par vispārizglītojošajām un 
profesionāli tehniskajām 
sko lām,  kā  ar ī  par 
mazākumtautību skolu lomu 
un to finansēšanas modeli.

Vizītes ietvaros Valsts 
prezidentam bija iespēja 

iepazīties ar vienu no 
lielākajām tomātu un gurķu 
audzētavām Latvijā SIA 
„Rītausma”. Apmeklējot 
uzņēmumu, Valdis Zatlers 
pauda gandarījumu par to, ka 
tajā darbinieki strādā vairāk 
kā desmit gadus – tas liecinot 
par darbinieku kopības un 
atbildības izjūtu.

Viesojoties Jēkabpilī, 
Valsts prezidents apskatīja 
Daugavas dambi un Strūves 
meridiānu, kā arī apmeklēja 
Sēļu sētu, kur viņam bija 
iespēja tikties ar pilsētas 
i e d z ī v o t ā j i e m .  Va l s t s 
prezidents apmeklēja arī 
Jēkabpils rajona policijas 
pārvaldi, kur viņam ieplānota 
dežūrdaļas un izolatora 
apskate un tikšanās ar 
policijas darbiniekiem. 

V i z ī t e s  n o s l ē g u m ā 
Valsts prezidents ar kundzi 
devās uz Krustpils pili, 
kur Lilita Zatlere atklāja 
Valsts apbalvojumu izstādi. 
Ikvienam interesentam ir 
iespēja to apskatīt Krustpils 
pilī līdz maija beigām.

Valsts prezidenta  
preses dienests

Foto: Jānis Lācis 

Nākamais laikraksta numurs iznāks 7.maijā!
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Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz LR li

kumu “Par pašvaldībām” 
12.pantu, 14.panta trešo 
daļu, 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 41.panta 1.daļas 
1.punktu, 43.panta trešo daļu, 
45.panta otro, trešo, piekto, 
sesto un astoto daļu, ņemot 
vērā Sociālo lietu un veselī
bas aizsardzības komitejas 
22.09.2008. lēmumu (proto
kols Nr.13,2.§), 20.10.2008. 
lēmumu (protokols Nr.15, 2.§) 
un 14.01.2009. lēmumu (pro
tokols Nr.1, § 1.  4.)

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt 05.03.2009. 
saistošos noteikumus Nr.8 
“Grozījumi Jēkabpils pilsē
tas domes 2008.gada 24.jū
lija saistošajos noteikumos 
Nr.9 “Citi pabalsti un to pie
šķiršanas kārtība Jēkabpils 
pilsētā””.

2. Apstiprināt 05.03.2009. 
saistošos noteikumus Nr.9 
“Par garantēto minimālo ie
nākumu līmeni un pabalsta 
apmēru garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošinā
šanai atsevišķām iedzīvotāju 
grupām Jēkabpils pilsētā”.

3. Apstiprināt 05.03.2009. 
saistošos noteikumus Nr.10 
“Jēkabpils pilsētas pašvaldī
bas sniegto sociālo pakalpoju
mu saņemšanas un samaksas 
kārtība”.

4. Apstiprināt 05.03.2009. 
saistošos noteikumus Nr.11 
“Kārtība, kādā Jēkabpils pil
sētā aprēķina un piešķir dzī
vokļa (mājokļa) pabalstu”.

5.Saistošie noteikumi triju 
dienu laikā pēc to parakstīša
nas rakstveidā un elektronis
kā veidā nosūtami LR Reģio
nālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai atzinuma 
sniegšanai.

6. Ja LR Reģionālās attīs
tības un pašvaldību lietu mi
nistrijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par pieņemto saisto
šo noteikumu tiesiskumu vai 
pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav nosū
tīts, publicēt pieņemtos sais
tošos noteikumus Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības informa
tīvajā izdevumā „Jēkabpils 
Vēstis” un izlikt redzamā vie
tā pašvaldības ēkā.

7. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc to publicēšanas Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības informa
tīvajā izdevumā “Jēkabpils 
Vēstis”.

8. Atzīt par spēku zaudē
jušu Jēkabpils pilsētas domes 
23.03.2006. lēmuma Nr.153 
(sēdes protokols Nr.8; 10.§) 
“Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Jēkabpils 
pašvaldības iestādēs” 4.pieli
kumu “Maksas pakalpojumi 
Jēkabpils pašvaldības sociālās 
iestādēs Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības sociālajā pārval
dē” ar šī lēmuma 3.punktā ap
stiprināto saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienu.

9. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai. 

Sēdes vadītājs
Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs L.Salcevičs

Izdarīt Jēkabpils pilsētas 
domes 2008.gada 24.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.9 
”Citi pabalsti un to piešķirša
nas kārtība Jēkabpils pilsētā” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.punktu 
ar 3.7.1 apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“3.7.1 pabalsts apkures 
un cietā kurināmā iegādes 
izdevumu segšanai nacio
nālās pretošanās kustības 
dalībniekam”.

2. Izteikt saistošo noteiku
mu 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Ja pabalsta pieprasī
tājs pilda līdzdarbības pienā
kumus, pabalstu piešķir trīs 
mēnešus pēc kārtas garantēto 
minimālo ienākumu līmeņa 
apmērā”.

3. Papildināt saistošos no
teikumus ar X.1 nodaļu šādā 
redakcijā:

“X.1 Pabalsts apkures un 
cietā kurināmā iegādes izde
vumu segšanai nacionālās pre
tošanās kustības dalībniekiem

33.1 Tiesības saņemt pa
balstu ir nacionālās preto

šanās kustības dalībniekam, 
kurš saņem valsts pensiju 
vai sociālā nodrošinājuma 
pabalstu.

33.2 Pabalstu piešķir cietā 
kurināmā iegādes izdevumu 
vai izdevumu par apkuri seg
šanai. Pabalstu cietā kurinā
mā iegādes izdevumu segša
nai piešķir vienu reizi gadā. 
Pabalstu izdevumu par apkuri 
segšanai piešķir visu apkures 
sezonu par katriem trim ie
priekšējiem mēnešiem.

33.3 Pabalsta saņemšanai 
persona, uzrādot nacionālās 
pretošanās kustības dalībnie
ka apliecību, dokumentu, kas 
apliecina, ka persona ir valsts 
pensijas vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta sa
ņēmēja, Pārvaldē iesniedz ie
sniegumu un cietā kurināmā 
iegādi apliecinošus dokumen
tus, kuros norādīts personas 
kods, vai pakalpojumu snie
dzēja izsniegtos rēķinus par 
apkuri par iepriekšējiem trim 
mēnešiem.

33.4 Pabalsta apmērs ir 
50 % no izdevumiem par ap

kuri par iepriekšējiem trim 
mēnešiem vai cietā kurināmā 
iegādes izdevumiem. Pabalsta 
apmērs cietā kurināmā iegā
des izdevumu segšanai nevar 
pārsniegt 10 m3 cenu.”

4. Aizstāt saistošo notei
kumu 35.punkta otro teiku
mu “Pabalsts pieprasāms no 
1.decembra līdz nākamā gada 
31.janvārim” ar teikumu “Pa
balsts pieprasāms no 1.no
vembra līdz 20.decembrim”.

5. Svītrot 42.punktu.
6. Aizstāt 43.punktā 

vārdus “kurā saņemti visi 
42.punktā norādītie doku
menti” ar vārdiem “kurā 
saņemti nepieciešamie doku
menti lēmuma pieņemšanai 
(izziņa par Bērna deklarēto 
dzīvesvietu, Jēkabpils pilsē
tas bāriņtiesas lēmuma kopija 
par ārpusģimenes aprūpi un 
izziņa no izglītības iestādes, 
augstskolas vai koledžas par 
izglītības vai studiju program
mas sekmīgu apgūšanu)”.

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L. Salcevičs

1. Noteikumi nosaka ga
rantēto minimālo ienākumu 
līmeni un pabalsta apmēru 
garantētā minimālā ienāku
mu līmeņa nodrošināšanai at
sevišķām iedzīvotāju grupām 
Jēkabpils pilsētā.

2. Garantētais minimālais 
ienākumu līmenis atsevišķi 

dzīvojošiem vecuma, invali
ditātes pensijas vai sociālā 
nodrošinājuma pabalsta saņē
mējiem ir 75 lati mēnesī.

3. Garantētais minimālais 
ienākumu līmenis vienam no 
bērna invalīda vecākiem vai 
aizbildnim, atsevišķi dzīvojo
šiem bāreņiem vai bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem 
līdz 24 gadu vecumam, kuri 
uzsākuši patstāvīgu dzīvi, ve
cuma un invaliditātes pensijas 
vai sociālā nodrošinājuma pa
balsta saņēmējiem, kuriem ir 
ģimene ir 45 lati mēnesī.

4. Ģimenei izmaksājamā 
pabalsta maksimālais apmērs 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
2009.gada 05.martā                                                                        Saistošie noteikumi Nr. 8
Jēkabpilī                                                                                     (sēdes protokols Nr.6., 11.§) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 
15.panta pirmās daļas 7. un 23.punktu, 43.panta trešo daļu

likuma “Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 9.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, ka arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31., 31.1, 31.2 punktiem

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 24.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.9

“Citi pabalsti un to piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā”

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
2009.gada 05.martā                                                                       Saistošie noteikumi Nr. 9
Jēkabpilī                                                                                     (sēdes protokols Nr.6., 11.§) 

Par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai  

Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 43.panta trešo daļu,
Ministru Kabineta 09.12.2003. noteikumu Nr. 693

„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu apmēru 
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai” 3.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka 

pabalsta dzīvojamās telpas 
(turpmāk – dzīvoklis (mājok
lis)) īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par pa
kalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, 
samaksai (turpmāk – dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsts) aprēķinā
šanas un piešķiršanas kārtību 
Jēkabpils pilsētā.

2. Tiesības saņemt dzī
vokļa (mājokļa) pabalstu ir ģi
menei vai atsevišķi dzīvojošai 
personai (turpmāk – palīdzī
bas pieprasītājs), kura:

2.1. deklarējusi savu pa
mata dzīvesvietu Jēkabpils 
pilsētas administratīvajā 
teritorijā;

2.2. dzīvo atbilstoši 
2.1.apakšpunktā deklarētajai 
adresei;

2.3. atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam;

2.4. nedzīvo sociālajā mājā 
vai dzīvoklī, kuram piešķirts 
sociālā dzīvokļa statuss.

3. Lai saņemtu dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu, palīdzības 
pieprasītājs iesniedz Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Sociālajā 
pārvaldē (turpmāk – Pārval
de) iesniegumu, iztikas lī
dzekļu deklarāciju (turpmāk 
– deklarācija) un ienākumus 
apliecinošus dokumentus par 
iepriekšējiem trim mēnešiem. 
Palīdzības pieprasītājs, kuram 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statuss 
piešķirts uz sešiem mēnešiem, 
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
pieprasa divas reizes (ik pēc 
trīs mēnešiem), iesniedzot ie
nākumus un izdevumus par 
telpu īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par pa
kalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa (mājokļa) lietošanu, 
apliecinošus dokumentus par 
iepriekšējiem trīs mēnešiem. 
Par statusa pirmajiem trīs 
mēnešiem dzīvokļa (mājok
ļa) pabalstu aprēķina uz trīs 
mēnešiem ar mēnesi, kurā 
piešķirts trūcīgas vai mazno
drošinātas personas (ģime
nes) statuss, bet par otrajiem 
trīs mēnešiem  ar piešķirtā 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa 
ceturto mēnesi.

Ja palīdzības pieprasītājs 
ir ģimene, iesniegumu paraks
ta viens no ģimenes pilngadī
gajiem locekļiem.

II. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balsta aprēķināšanas un pie
šķiršanas kārtība

4. Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsta apmēru aprēķina, 
ņemot vērā palīdzības piepra
sītāja ienākumus, normatīva
jos aktos noteikto garantēto 
minimālo ienākumu līmeni 
(turpmāk – GMI) un normatī
vos izdevumus (1.pielikums), 
kas nevar būt lielāki par īres/
apsaimniekošanas un pakal
pojumu, kas saistīti ar dzīvok
ļa (mājokļa) lietošanu, kvītīs 

faktiski norādīto maksu.
5. Ja palīdzības piepra

sītājs saņēmis pabalstu ga
rantēto minimālo ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai, tā ap
mēru pieskaita pie palīdzības 
pieprasītāja attiecīgā mēneša 
ienākumiem.

6. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balsta apmēru aprēķina kā 
starpību starp palīdzības pie
prasītāja kopējo GMI un nor
matīvo izdevumu summu un 
palīdzības pieprasītāja kopē
jiem ienākumiem.

7. Personām (ģimenēm), 
izņemot šo noteikumu 8.pun
ktā minētās iedzīvotāju gru
pas, aprēķina, izmantojot 
formulu

P = GMI + K – I, kur:
P –  dzīvokļa (mājokļa) 

pabalsta apmērs;
GMI   garantēto 

minimālo ienākumu summa 
palīdzības pieprasītājam;

K   normatīvie izdevu
mi par īres/apsaimniekošanas 
maksu un maksu par pakalpo
jumiem, kas saistīti ar dzīvok
ļa (mājokļa) lietošanu;

I   palīdzības piepra
sītāja un kopā ar viņu vienā 
mājoklī dzīvojošiem ģimenes 
locekļiem ienākumi (ieskai
tot attiecīgajos mēnešos sa
ņemto pabalstu GMI līmeņa 
nodrošināšanai).

8. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balstu, izmantojot formulu

P = 125 % no GMI + K – I
aprēķina šādām iedzīvotā

ju grupām:
8.1. ģimenēm, kuras au

dzina trīs vai vairāk nepilnga
dīgus bērnus;

8.2. personām (ģimenēm), 
kuras audzina vienu vai vairā
kus bērnus invalīdus;

8.3. ģimenēm, kurās visi 
pilngadīgie locekļi ir pensio
nāri, invalīdi;

8.4. atsevišķi dzīvojošiem 
pensionāriem vai invalīdiem, 
kuriem nav palīdzētspējīgu 
taisnās līnijas radinieku;

8.5. palīdzības pieprasī
tājiem, kuri ir atsevišķi dzī
vojošas politiski represētās 
personas;

8.6. bāreņiem vai bez ve
cāku gādības palikušiem bēr
niem, kuriem beigusies aprū
pe ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, līdz 24 (divdesmit 
četru) gadu vecumam;

8.7. palīdzības pieprasī
tājiem, kuri vieni paši au
dzina vienu vai vairākus 
nepilngadīgus bērnus un ar 
tiesas nolēmumu ir piedzīti 
uzturlīdzekļi.

9. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balstu palīdzības pieprasītā
jam piešķir ar Pārvaldes vadī
tāja lēmumu.

10. Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts, kas palīdzības pie
prasītājam tiek izsniegts cietā 
kurināmā veidā,  aprēķināms 
vienu reizi gadā līdz kalendā
rā gada beigām.

11. Pārvalde aprēķināto 

dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
pārskaita uz nama apsaim
niekotāja un/vai pakalpoju
mu, kas saistīti ar dzīvokļa 
(mājokļa) lietošanu, sniedzēju 
norēķinu kontiem līdz katra 
nākamā mēneša 10.datumam. 
Namu apsaimniekotāji no
drošina, lai saņemtā dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsta apmērs 
tiktu uzrādīts īres/apsaimnie
košanas un pakalpojumu, kas 
saistīti ar dzīvokļa (mājokļa) 
lietošanu, kvītīs katru mēnesi.

12. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balstu cietā kurināmā veidā 
Pārvalde piegādā uz palīdzī
bas pieprasītāja deklarēto pa
mata dzīvesvietu. Ja dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsts kalendā
rajam gadam nepārsniedz 75 
latus, pēc Pārvaldes sociālās 
palīdzības organizatora atzi
numa to var izmaksāt naudā 
vai pārskaitīt uz palīdzības 
pieprasītāja norādīto norēķi
nu kontu bankā.

III. Pārvaldes līdzdalība 
dzīvokļa (mājokļa) parāda 
samaksā

13. Pārvaldei ir tiesības 
piešķirt dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu palielinātā apmērā 
parāda īres/ apsaimniekoša
nas maksas un pakalpojumu 
maksas, kas saistīti ar dzīvok
ļa (mājokļa) lietošanu (turp
māk – dzīvokļa (mājokļa) pa
rāds), samaksai, ja palīdzības 
pieprasītājs ir saņēmis raks
tisku brīdinājumu no mājas 
īpašnieka vai apsaimniekotāja 
par prasības iesniegšanu tiesā 
par īres līguma laušanu.

14. Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts palielinātā apmērā 
nevar pārsniegt triju mēnešu 
maksājumu summu par īres/ 
apsaimniekošanas un pakal
pojumu maksu, kas saistīti ar 
dzīvokļa (mājokļa) lietošanu.

15. Dzīvokļa (mājokļa) pa
balstu palielinātā apmērā var 
saņemt:

15.1. trūcīgi vai mazno
drošināti bāreņi vai bez ve
cāku gādības palikuši bērni 
līdz 24 gadu vecumam, ku
riem beigusies ārpusģimenes 
aprūpe;

15.2. trūcīgi vai mazno
drošināti valsts pensijas un 
sociālā nodrošinājuma pabal
sta saņēmēji;

15.3. trūcīgas ģimenes, 
kuras audzina nepilngadīgu/s 
bērnu/s.

16. Lai saņemtu dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu palielinātā 
apmērā, persona, kura noslē
gusi īres vai apsaimniekoša
nas līgumu, iesniedz Pārval
dei sekojošus dokumentus:

16.1. iesniegumu;
16.2. iztikas līdzekļu dek

larāciju un tajā minēto faktu 
apliecinošus dokumentus;

16.3. izdevumus par īri 
(apsaimniekošanu) un ko
munālajiem maksājumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa (mā
jokļa) lietošanu, apliecinošus 
dokumentus.

17. Pārvalde 20 dienu 
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Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētā aprēķina un piešķir dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu  risināšanā” 25.pantu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu

garantētā minimālā ienāku
mu līmeņa nodrošināšanai ir 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsts trīskāršā apmērā.

5. Ģimenei izmaksājamā 
pabalsta garantēto minimālo 
ienākumu līmeņa nodrošinā
šanai var pārsniegt 4.punktā 
noteikto apmēru, ja ģimenes, 
kurā ir bērni, visi darbspējīgie 
ģimenes locekļi pilda līdzdar

bības pienākumus. Šajā pun
ktā noteiktajā kārtībā piešķir
tais pabalsts nevar pārsniegt 
vienu valstī noteikto minimā
lo mēneša darba algu.

6. Pabalstu garantēto mini
mālo ienākumu līmeņa nodro
šināšanai piešķir Jēkabpils pil
sētas pašvaldības budžetā pare
dzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

7. Atzīt par spēku zau

dējušiem Jēkabpils pilsētas 
domes 2008.gada 21.februā
ra saistošos noteikumus Nr.3 
(protokols Nr.4, 5.§) “Par ga
rantēto minimālo ienākumu 
līmeni un pabalsta apmēru 
garantētā minimālā ienāku
mu līmeņa nodrošināšanai Jē
kabpils pilsētā”.

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L. Salcevičs



Jēkabpils VĒSTIS 3.

1. Noteikumos lietotais 
termins

1.1. krīzes situācija – fi
nanšu līdzekļu trūkums pa
matvajadzību apmierināšanai.

2. Vispārīgie jautājumi
2. Saistošie noteikumi no

saka Jēkabpils pilsētas pašval
dības sniegto sociālo pakalpo
jumu saņemšanas kārtību un 
pakalpojumu apmaksas kārtī
bu Jēkabpils pilsētā.

3. Jēkabpils pilsētas paš
valdības Sociālā pārvalde 
(turpmāk tekstā – Pārvalde) 
sniedz sociālos pakalpojumus 
vai organizē to sniegšanu dzī
vesvietā, ilgstošas sociālās ap
rūpes un sociālās rehabilitāci
jas vai sociālās rehabilitācijas 
institūcijās.

4. Pārvalde sniedz šā
dus sociālos pakalpojumus 
dzīvesvietā:

4.1. sociālā aprūpe un soci
ālā rehabilitācija:

4.1.1. Pārvaldes ģimenes 

atbalsta centra pakalpojumi;
4.1.2. Pārvaldes dienas ap

rūpes centra pakalpojumi;
4.2. sociālā aprūpe  aprū

pes mājās pakalpojumi;
4.3. sociālā rehabilitācija:
4.3.1. sociālās rehabilitā

cijas pakalpojumi atkarīgajām 
personām, kurus sniedz Pār
valdes Sociālo pakalpojumu 
nodaļa;

4.3.2. Pārvaldes naktspat
versmes pakalpojumi; 

4.4. transporta pakal pojumi.
5. Pārvalde nodrošina šā

dus sociālos pakalpojumus:
5.1. īslaicīga sociālā ap

rūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām perso
nām vai bērniem;

5.2. ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija insti
tūcijā pilngadīgām personām 
vai bērniem.

6. Tiesības saņemt sociā
los pakalpojumus ir personai, 
kura deklarējusi savu pamata 

dzīvesvietu Jēkabpils pilsētā.
7. Ja personas dzīvesvieta 

nav konstatējama, nepiecie
šamības gadījumos Pārvalde 
nodrošina minēto personu 
ar naktspatversmi, sniedz 
šai personai attiecīgu infor
māciju un konsultē par ie
spējām un kārtību, kādā var 
saņemt viņai nepieciešamos 
pakalpojumus.

8. Klients un/vai apgād
nieks veic samaksu par sa
ņemtajiem sociālajiem pa
kalpojumiem atbilstoši nor
matīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai, ja šajos noteikumos 
nav noteikta cita samaksas 
kārtība.

3. Sociālo pakalpojumu sa
ņemšanas kārtība

9. Lai saņemtu Pārvaldes 
Sociālo pakalpojumu nodaļas 
sniegtos sociālos pakalpoju
mus atkarīgajām personām, 
naktspatversmes, Dienas ap
rūpes centra un Ģimenes at
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,

likuma „Par pašvaldībām” 12, 43.panta trešo daļu,
Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

laikā pēc visu šo noteikumu 
16.punktā minēto dokumentu 
saņemšanas, izanalizē situāci
ju, veic pārrunas ar palīdzības 
pieprasītāju un nama apsaim
niekotāju un sagatavo priekš
likumus lietas risinājumam, 
kā arī iespējamo lēmuma pro
jektu par trīspusēja līguma 
“Par dzīvokļa (mājokļa) parā
da samaksu” noslēgšanu.

18. Pārvalde 10 dienu lai

kā pēc lēmuma par trīspusēja 
līguma “Par dzīvokļa (mājok
ļa) parāda samaksu” noslēg
šanu pieņemšanas organizē 
trīspusēja līguma noslēgšanu 
starp Palīdzības pieprasītā
ju, nama apsaimniekotāju un 
Pārvaldi.

IV. Noslēguma jautājumi
19. Dzīvokļa (mājokļa) 

pabalstu piešķir Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības budžetā 

paredzēto finanšu līdzekļu 
ietvaros.

20. Atzīt par spēku zau
dējušiem Jēkabpils pilsētas 
domes 2005.gada 9.februāra 
saistošos noteikumus Nr.3 
(protokols Nr.4., 28.§) “Par 
mājokļa pabalstu Jēkabpils 
pilsētas teritorijā”.

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L. Salcevičs

balsta centra (turpmāk – pa
kalpojumu sniedzējs) sniegtos 
sociālos pakalpojumus, perso
na, kurai nepieciešams sociā
lais pakalpojums (turpmāk 
– klients), vai viņas likumis
kais pārstāvis vēršas tieši pie 
pakalpojumu sniedzēja.

10. Pieprasot citus pašval
dības nodrošinātos vai valsts 
finansētos sociālos pakalpo
jumus, persona vai viņas li
kumiskais pārstāvis Pārvaldē 
iesniedz rakstisku iesniegu
mu, norādot problēmu un tās 
risināšanai vēlamo pakalpo
juma veidu, un citus norma
tīvajos aktos noteiktos doku
mentus sociālo pakalpojumu 
saņemšanai.

11. Pārvalde 10 darbdienu 
laikā no šo noteikumu 10.pun
ktā minēto visu lēmuma pie
ņemšanai nepieciešamo doku
mentu saņemšanas veic šādas 
darbības:

11.1. novērtē personas 
pašaprūpes, mobilitātes un ar 
mājas dzīvi saistīto darbību 
funkcionālo traucējumu sma
guma pakāpi atbilstoši Bar
tela indeksam, ja pilngadīga 
persona pieprasījusi aprūpes 
mājās, dienas aprūpes centra 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumus 
vai pašvaldības finansētus 
aprūpes pakalpojumus ilgsto
šas sociālās aprūpes un soci
ālās rehabilitācijas institūcijā 
(1.pielikums);

11.2. novērtē personas va
jadzības pēc pieprasītā pakal
pojuma, aizpildot Personas va
jadzību pēc sociālajiem pakal
pojumiem novērtēšanas karti 
(2.pielikums), kurā izvērtē va
jadzību pēc sociālajiem pakal
pojumiem, un norāda datus 
par personu un tās ģimeni, 
dzīves apstākļiem, personas 
resursu un pašaprūpes novēr
tējumu, kā arī nepieciešamo 
sociālā pakalpojuma veidu un 
pakalpojuma saņemšanas il
gumu, ja persona pieprasījusi 
šo noteikumu 5. punktā nemi
nētu pašvaldības nodrošinātu 
sociālo pakalpojumu;

11.3. nepieciešamības gadī
jumos apmeklē personu mājās 
un sastāda personas dzīvesvie
tas pārbaudes aktu, ko paraks
ta abas puses (3. pielikums);

11.4. nepieciešamības 
gadījumā izvērtē personas 
sociālo situāciju un vienojas 
ar viņu par turpmāk sniedza
majiem sociālajiem pakalpo
jumiem, ja tie būtu vajadzīgi 
(4.pielikums);

11.5. sadarbībā ar personu 
sastāda individuālu sociālās 
rehabilitācijas plānu (5.pieli
kums), vienojoties par pakal
pojuma veidiem un samaksas 
kārtību;

11.6. pieņem lēmumu par 
pakalpojuma piešķiršanu (vai 
par atteikumu to piešķirt) un 
par savu lēmumu rakstiski 
paziņo personai. Ja pieņemts 
lēmums par atteikumu pie
šķirt pakalpojumu, norāda tā 
pamatojumu un lēmuma ap
strīdēšanas kārtību.

12. Pārvalde pieņemt lē
mumu par atteikumu piešķirt 
sociālo pakalpojumu sniegša
nu, ja konstatē vismaz viens 
no šādiem apstākļiem:

12.1. persona/klients sli
mo ar tuberkulozi aktīvajā 
stadijā;

12.2. persona/klients slimo 
ar akūtām infekcijas slimībām;

12.3. persona/klients sli
mo ar seksuāli transmisīva
jām slimībām.

13. Pārvalde var pieņemt 
lēmumu izbeigt sociālā pa
kalpojuma sniegšanu, ja kon
statē vismaz viens no šādiem 
apstākļiem:

13.1. persona/klients sli
mo ar tuberkulozi aktīvajā 
stadijā;

13.2. persona/klients 
slimo ar akūtām infekcijas 
slimībām;

13.3. persona/klients sli
mo ar seksuāli transmisīva
jām slimībām.

13.4. klients sociālo pa
kalpojumu saņemšanas brīdī 
atkārtoti atrodas alkohola, 
narkotisko, psihotropo, tok
sisko vai citu apreibinošu vie
lu ietekmē;

13.5. klients un/vai tā ap
gādnieks līgumā noteiktajā 
termiņā un apmērā neveic sa
maksu par saņemtajiem sociā
lajiem pakalpojumiem;

14. Pārvalde pieņem lē
mumu izbeigt sociālā pakal
pojuma sniegšanu, ja konsta
tē vismaz vienu no šādiem 
apstākļiem:

14.1. klients rakstiski lūdz 
izbeigt sociālā pakalpojuma 
sniegšanu;

14.2. iestājies līgumā no
teiktais sociālā pakalpojuma 
sniegšanas beigu termiņš un 
klients nav izteicis vēlmi līgu
mu pagarināt;

14.3. klientam pēc sociālās 
rehabilitācijas vairs nav ne
pieciešami ilgstošas sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumi institūcijā un tos 
var aizstāt ar pakalpojumiem 
dzīvesvietā;

14.4. sasniegts sociālās re
habilitācijas mērķis;

14.5. klients ir atguvis 
sociālās funkcionēšanas vai 
pašaprūpes spējas un sociā
lie pakalpojumi vairs nav 
nepieciešami;

14.6. klientam, kurš ie
priekš saņēma sociālo pa
kalpojumu dzīvesvietā, tiek 
nodrošināts sociālais pakalpo
jums institūcijā;

14.7. klients apdraud un/
vai izsaka draudus pakalpoju
ma sniedzējas institūcijas dar
biniekiem un/vai klientiem;

14.8. klients ļaunprātī
gi pārkāpj vai nepilda līgu
mā par sociālā pakalpojuma 
sniegšanu noteiktās saistības;

14.9. klients maina dekla
rēto dzīvesvietu, pārceļoties 
uz citas pašvaldības adminis
tratīvo teritoriju.

4. Sociālie pakalpojumi 
dzīvesvietā

4.1. Sociālā aprūpe un so
ciālā rehabilitācija

4.1.1. Pārvaldes Ģimenes 
atbalsta centra pakalpojumi

15. Pārvaldes Ģimenes 
atbalsta centrs (turpmāk tek
stā – Ģimenes atbalsta centrs) 
nodrošina profesionālu sociālo 
pakalpojumu sniegšanu un 
psihosociālu atbalstu, īslaicī
gu patvērumu bērniem no 2 – 
18 gadu vecumam un mātēm 
ar bērnu (iem).

16. Tiesības saņemt Ģime
nes atbalsta centra pakalpoju
mus ir:

16.1. bāreņiem un bez ve
cāku gādības palikušiem bēr
niem līdz bāriņtiesas nolēmu
ma pieņemšanai par aprūpes 
tiesību atjaunošanu un bērna 
atgriešanu ģimenē vai ārpus
ģimenes aprūpi, bet ne ilgāk 
kā uz trīs mēnešiem;

16.2. bērniem pēc vecāku 
lūguma, ja:

16.2.1. vecāks (i) nespēj 
aprūpēt bērnu (us) saka
rā ar ārstēšanos līdz sešiem 
mēnešiem;

16.2.2. jaundzimušā bēr
na mātei nav iztikas līdzekļu 
vai pajumtes kamēr viņa baro 
bērnu ar krūti, bet ne ilgāk kā 
līdz bērna pusgada vecumam;

16.3. bērniem un mātēm 
ar bērnu (iem), kuras nonā
kušas krīzes situācijā līdz se
šiem mēnešiem;

16.4. nepilngadīgajām 
grūtniecēm līdz bērna pie
dzimšanai, bet ne ilgāk kā uz 
sešiem mēnešiem;

16.5. pašvaldības teritorijā 

pamestiem bērniem, kuru pē
dējā dzīvesvieta nav pierādā
ma, līdz bāriņtiesas nolēmu
ma pieņemšanai par ārpusģi
menes aprūpi, bet ne ilgāk kā 
uz trīs mēnešiem.

17. Pārvaldes vadītājs pie
ņem lēmumu izbeigt pakal
pojuma sniegšanu Ģimenes 
atbalsta centra, ja:

17.1. sasniegts izvirzītais 
mērķis darbā ar klientu;

17.2. saņemts pilngadīgā 
Klienta, nepilngadīgā Klienta 
likumiskā aizbildņa vai iestā
des, kura lūdza uzņemt Klien
tu rakstisks iesniegums par 
Klienta izrakstīšanu vai bā
riņtiesas lēmums par Klienta 
ievietošanu ilgstošas sociālās 
aprūpes iestādē, audžuģime
nē, atgriešanu ģimenē vai 
adopciju;

17.3. Klienta uzvedība 
apdraud citu Klientu un/vai 
Ģimenes atbalsta centra per
sonāla drošību, veselību un 
sabiedrisko kārtību.

18. Ja Ģimenes atbalsta 
centrā tiek uzņemts bērns, 
vecākiem ir pienākums vie
nas nedēļas laikā no bērna 
ievietošanas dienas Ģimenes 
atbalsta centrā noslēgt ar Ģi
menes atbalsta centra sociālo 
darbinieku darbam ar ģimeni 
un bērniem sadarbības līgu
mu par plānotajiem pasāku
miem sociālā gadījuma risi
nāšanai un pildīt līdzdarbības 
pasākumus.

19. Jēkabpils pilsētas paš
valdība pilnā apmērā apmak
sā Ģimenes atbalsta centra 
pakalpojumus Jēkabpils pil
sētā deklarētajām personām 
neizvērtējot personas (ģime
nes) ienākumus un materiālo 
stāvokli, kas noteiktas notei
kumu 17.punktā.

4.1.2. Pārvaldes Dienas 
aprūpes centra pakalpojumi

20. Pārvaldes Dienas ap
rūpes centrs (turpmāk tek
stā – Dienas aprūpes centrs) 
nodrošina personu sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitā
ciju, rehabilitācijas procesa 
pēctecību, sociālo prasmju at
tīstīšanu, izglītošanu un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, 
psihosociālo palīdzību klientu 
tuviniekiem, klientu un viņu 
tuvinieku līdzdalību konkrētu 
sociālo problēmu risināšanā, 
atbalsta un organizē pašpalī
dzības grupu darbību un soci
ālo resursu sistēmu piesaisti 
sociālo grupu un sabiedrības 
sociālo problēmu risināšanai.

21. Tiesības saņemt die
nas aprūpes centra pakalpo
jumus ir personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kuras 
sasniegušas 16 gadu vecumu 
un neapmeklē speciālās izglī
tības iestādes vai profesionā
lās rehabilitācijas centrus un 
nav nodarbinātas.

22. Dienas aprūpes centra 
pakalpojumi tiek nodrošināti 
darba dienu.

23. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība pilnā apmērā ap
maksā Dienas aprūpes centra 
pakalpojumus (izņemot ēdinā
šanas pakalpojumu) Jēkabpils 
pilsētā deklarētajām neizvēr
tējot personas (ģimenes) ienā
kumus un materiālo stāvokli 
personām, kas noteiktas no
teikumu 21.punktā. 

4.2. Sociālā aprūpe  aprū
pes mājās pakalpojumi

24. Aprūpes mājās pakal
pojumi nodrošina personas 
pamatvajadzību apmierinā
šanu, palīdzību mājas darbu 
veikšanā un personiskajā 
aprūpē.

25. Tiesības saņemt ap
rūpes mājās pakalpojumus ir 
pensijas vecuma personām un 
personām ar invaliditāti, ku
rām ir objektīvas grūtības sevi 
aprūpēt vecuma vai funkcio
nālu traucējumu dēļ.

Aprēķinot dzīvokļa (mā
jokļa) pabalstu, izmantojami 
šādi normatīvie izdevumi:

1. Gāzei:
1.1. dzīvoklim (mājoklim) 

ar centralizēto gāzes pade
vi – gāzes abonentmaksa un 
izmaksas atbilstoši skaitītāja 
rādījumiem, bet ne vairāk kā 
6 m3 izmaksas mēnesī vienai 
personai un 3 m3 izmaksas 
mēnesī katram nākamajam 
ģimenes loceklim,

1.2. dzīvoklim (mājoklim) 
ar gāzes balonu – gāzes 9 lit
ru izmaksas mēnesī vienai 
personai un 6 litru izmaksas 
katram nākamajam ģimenes 
loceklim.

2. Elektroenerģijai – iz
maksas atbilstoši skaitītāja 
rādījumiem, bet ne vairāk 
kā 60 kWh izmaksas mēnesī 
vienai personai un 30 kWh iz
maksas mēnesī katram nāka
majam ģimenes loceklim. Ko
pējās izmaksas ģimenei nevar 
pārsniegt 100 kWh izmaksas 
mēnesī.

3. Dzīvokļa (mājokļa) īres 
vai apsaimniekošanas izdevu
miem (nepārsniedzot Jēkab
pils pilsētas domes apstipri
nātos tarifus) un apkurei, kas 
nodrošināta visam namam:

3.1. visa platība, ja:
3.1.1. tas ir vienas istabas 

dzīvoklis vai istaba kopējā 
dzīvoklī,

3.1.2. tas ir divu istabu 
dzīvoklis, kurā pamata dzīves
vietu deklarējusi un faktiski 
dzīvo viena vai divas personas, 
kuras vecākas par 65 gadiem 
vai kuras ir 1.grupas invalīdi 
un kurām nav palīdzētspējīgu 
taisnās līnijas radinieku;

3.2. 20 m2 no kopējās 
platības izmaksas vienai per
sonai un katram nākamajam 
ģimenes loceklim 15 m2 no 
kopējās platības izmaksas;

3.3. papildus 3.2.apakš
punktā noteiktajam norma
tīvam, dzīvokļa (mājokļa) pa
balsta aprēķinā var iekļaut iz
maksas par 15 m2 no dzīvokļa 
(mājokļa) kopējās platības par 
pagaidu prombūtnē (atrodas 
militārajā dienestā, ieslodzīju
ma vietā, ārstniecības iestādē, 
mācās vai studē citā apdzīvo
tā vietā utml.), ne ilgāku par 
pieciem gadiem, esošu perso
nu, kura dzīvoklī (mājoklī) 
deklarējusi pamata dzīvesvie
tu un visā prombūtnes laikā 
negūst ienākumus (izņemot 
stipendiju);

3.4. 30 m2 no kopējās pla
tības izmaksas tiem 1.grupas 
invalīdiem, kuri nav minēti 
3.1.2.apakšpunktā, un 2.gru
pas invalīdiem, kuriem nav 
palīdzētspējīgu taisnās līnijas 
radinieku;

3.5. papildus 3.1. – 
3.4.apakšpunktos noteikta
jiem normatīviem, pabalsta 
aprēķinā iekļauj atkritumu 
izvešanas izmaksas no privātā 
mājokļa:

3.5.1. sadzīves atkritu
miem – 50 litru izmaksas mē
nesī vienai personai;

3.5.2. šķidrajiem atkritu
miem mājoklim bez ūdensva
da (sausā tualete) – 0,5 m3 iz
maksas vienai personai gadā, 
aprēķinā iekļaujot kopējo sa
dalījumu par gada divpadsmit 
mēnešiem;

3.5.3. šķidrajiem atkritu
miem mājoklim ar ūdensvadu 

– 1 m3 izmaksas vienai perso
nai gadā, aprēķinā iekļaujot 
kopējo sadalījumu par gada 
divpadsmit mēnešiem.

4. Aukstajam un kar
stajam ūdenim – izmaksas 
atbilstoši īres un komunālo 
maksājumu kvītī (rēķinā) no
rādītajai summai vai atbilstoši 
ūdens skaitītāju rādījumiem, 
bet ne vairāk kā 4 m3 izmak
sas mēnesī vienai personai, 
no kurām ne vairāk kā 2 m3 
karstā ūdens izmaksas mēne
sī vienai personai, ja dzīvoklī 
(mājoklī) ūdens patēriņš tiek 
noteikts ar ūdens skaitītāju.

5. Individuālās apkures 
nodrošināšanai dzīvoklī (mā
joklī) ar cieto kurināmo:

5.1. malka – 5 m3 izmak
sas gadā vienai krāsnij, katrai 
nākamajai krāsnij 2 m3 iz
maksas gadā. Vienam dzīvok
lim (mājoklim) var piešķirt 
pabalstu, kas nepārsniedz 10 
m3 malkas izmaksas gadam. 
Ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena 
pagatavošanai izmanto tikai 
malkas plīti, papildus var pie
šķirt 3 m3 malkas izmaksas 
gadā, aprēķinā iekļaujot ko
pējo sadalījumu par gada div
padsmit mēnešiem;

5.2. ogles – 2 tonnu izmak
sas gadā vienas istabas vai 
divu istabu dzīvoklim (mājok
lim) un ne vairāk kā 4 tonnu 
izmaksas gadā lielākiem dzī
vokļiem (mājokļiem);

5.3. cits cietais kurināmais 
– nepārsniedzot 5.2.apakš
punktā norādītās izmaksas 
gadam.

Jēkabpils pilsētas domes 
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Jēkabpils VĒSTIS4.
26. Aprūpes mājās pakal

pojumi tiek nodrošināti četros 
aprūpes līmeņos, atbilstoši 
personas pašaprūpes spējām 
un ietver sekojošus darba 
uzdevumus:

26.1. pirmā līmeņa aprūpe 
līdz 4 stundām nedēļā:

26.1.1. ārsta un citu medi
cīnas darbinieku izsaukšana 
uz klienta dzīvesvietu;

26.1.2. produktu, medika
mentu un saimniecības preču 
piegāde klienta dzīvesvietā;

26.1.3. klienta dzīvesvie
tas dzīvojamo telpu (kopplatī
bā līdz 30 m2 vienai personai) 
uzkopšana 1 reizi nedēļā;

26.1.4. logu siltināšana 
(aizlīmēšana);

26.1.5. dzīvojamo telpu 
logu mazgāšana 2 reizes gadā;

26.1.6. klienta veļas maz
gāšana klienta veļas mazgāja
majā mašīnā vai veļas nodo
šana un saņemšana no veļas 
mazgātavas;

26.1.7. īres/apsaimnieko
šanas maksas un ar dzīvoja
mās platības lietošanu sais
tīto komunālo maksājumu 
veikšana;

26.1.8. informācijas snieg
šana par sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu sa
ņemšanas kārtību un nosacī
jumiem, kā arī palīdzība doku
mentu noformēšanā sociālās 
palīdzības, sociālo pakalpoju
mu saņemšanai;

26.1.9. klienta apmeklē
šana Jēkabpils pilsētas admi
nistratīvajā teritorijā esošajās 
ārstniecības iestādēs 1 reizi 
nedēļā;

26.1.10. sadzīves atkri
tumu iznešana no klienta 
dzīvesvietas;

26.2. otrā līmeņa aprūpe 
līdz 6 stundām nedēļā. Ietver 
pirmā līmeņa aprūpes pakal
pojumus un pēc vajadzības 
šādus pakalpojumus:

26.2.1. kurināmā, ūdens 
ienešana klienta dzīvesvietā;

26.2.2. izlietotā (netīrā) 
ūdens iznešana;

26.2.3. palīdzības snieg
šana klientam personīgajā 
aprūpē (mazgāšanas vannā, 
dušā, pirtī, nagu griešana, 
skūšanās);

26.2.4. palīdzības snieg
šana kl ientam ēdiena 
pagatavošanā;

26.3. trešā līmeņa aprūpe 
līdz 8 stundām nedēļā. Ietver 
pirmā un otrā līmeņa aprūpes 
pakalpojumus un pēc vajadzī
bas šādus pakalpojumus:

26.3.1. krāsns, plīts 
kurināšana;

26.3.2. ēdiena pagatavo
šana klientam un nozīmētās 
diētas novērošana;

26.3.3. trauku mazgāšana;
26.3.4. palīdzības sniegša

na klientam gultas klāšanā;
26.3.5. klienta pavadīšana 

uz un no ārstniecības iestādes 
Jēkabpils pilsētas administra
tīvās teritorijas robežās;

26.4. ceturtā līmeņa aprū
pe katru darba dienu, līdz 15 
stundām nedēļā. Ietver pirmā, 
otrā, trešā līmeņa aprūpes pa
kalpojumus un pēc vajadzības 
šādus pakalpojumus:

26.4.1. klienta ēdināšana;
26.4.2. palīdzības snieg

šana klientam iekļūšanā un 
izkļūšanā no gultas, tualetes 
apmeklēšanā, mutes dobuma 
higiēnas nodrošināšanā, ap
ģērbjoties un izģērbjoties un 
pārvietošanā klientam vēlamā 
stāvoklī;

26.4.3. pamperu un veļas 
nomaiņa klientam;

26.4.4. klienta uzraudzība.
27. Pārvalde pieņem lēmu

mu par aprūpes mājās pakal
pojumu nepiešķiršanu, ja:

27 .1 .  p er so na  a t 
bilst šo noteikumu 12.1. 
 12.3.apakšpunktam;

27.2. personai nepiecieša

ma diennakts aprūpe un pa
stāvīga uzraudzība;

27.3. personai ir smagi ga
rīga rakstura traucējumi;

27.4. persona dzīvo 
kopā ar aprūpēt spējīgiem 
apgādniekiem.

28. Pārvalde pieņem lēmu
mu par aprūpes mājās pakal
pojumu sniegšanas pārtrauk
šanu, ja klients:

28.1. rakstiski pieprasī
jis pārtraukt Pakalpojuma 
sniegšanu;

28.2. tiek ievietots ilgsto
šas sociālās aprūpes un soci
ālās rehabilitācijas iestādē;

28.3. nepilda līgumā par 
aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšanu noteiktās saistības;

28.4. pakalpojuma sa
ņemšanas laikā ir noslēdzis 
Uztura līgumu vai atsavinā
jis sev piederošu nekustamo 
īpašumu.

29. Aprūpes mājās pakal
pojumi tiek sniegti par mak
su, kuru nosaka procentuāli 
attiecībā pret valstī noteikto 
minimālo mēneša darba algu, 
to noapaļojot latos.

30. Aprūpes mājās pakal
pojumu līmeņu maksas pro
centuālais apmērs:

31.1. 1. līmenis – 5 %;
31.2. 2. līmenis – 7 %;
31.3. 3. līmenis – 9 %;
31.4. 4. līmenis – 11 %.
32. Aprūpes mājās pakal

pojumus bez maksas ir tiesī
bas saņemt Jēkabpils pilsētā 
deklarētajiem klientiem, kuri:

32.1. vecāki par 85 gadiem 
(neizvērtējot personas (ģime
nes) ienākumus un materiālo 
stāvokli);

32.2. normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir atzīti 
par trūcīgiem vai maznodro
šinātiem un kuriem nav ap
gādnieku vai kuru apgādnieki 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzīti par trūcīgiem.

33. Aprūpes mājās pakal
pojumi tiek nodrošināti tikai 
darba dienās, ievērojot pa
kalpojumu sniedzēja noteikto 
darba laiku.

4.3. Sociālā rehabilitācija
4.3.1. Sociālās rehabilitā

cijas pakalpojumi atkarīgajām 
personām

33. Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus atkarīgajām 
personām sniedz Pārvaldes 
Sociālo pakalpojumu nodaļa, 
nodrošinot personām ar atka
rības problēmām:

3 3 . 1 .  p s i h o s o c i ā l u 
palīdzību;

33.2. HIV eksprestesta 
veikšanu;

33.3. informācijas par ār
stēšanās un rehabilitācijas ie
spējām sniegšanu;

33.4. pirmo medicīnisko 
palīdzību;

33.5. šļirču un adatu 
maiņu;

33.6. motivēšanu dzī
vei bez atkarību izraisošām 
vielām;

33.7. sociālās rehabilitāci
jas plāna izveidošanu un rea
lizēšanu sadarbībā ar sociālā 
darba speciālistiem.

34. Sociālo pakalpojumu 
nodaļa organizē sociālās re
habilitācijas pakalpojumu sa
ņemšanu no psihoaktīvajām 
vielām atkarīgām personām.

35. Sociālās rehabilitāci
jas pakalpojumi atkarīgajām 
personām tiek sniegti bez 
maksas, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus un ma
teriālo stāvokli un garantējot 
anonimitāti.

36. Sociālās rehabilitāci
jas pakalpojuma saņemšanai 
atkarīgajai personai jāvēršas 
Sociālo pakalpojumu nodaļā.

4.3.2. Naktspatversmes 
pakalpojumi

37. Tiesības saņemt 
naktspatversmes pakalpoju
mus ir pilngadīgām personām 

bez noteiktas dzīvesvietas vai 
personām, kuras nonākušas 
krīzes situācijā.

38. Naktspatversmes pa
kalpojumus līdz 2 mēnešiem 
gadā var saņemt trūcīgas per
sonas bez maksas un pārējām 
personām nosakot maksu 0,7 
% no valstī noteiktās minimā
lās mēneša darba algas par 
nakti.

39. Personām, kuras ak
tīvi iesaistās savu problēmu 
risināšanā, pildot līdzdarbības 
pienākumus, naktspatvers
mes pakalpojumu saņemšanas 
termiņš var tikt pagarināts 
līdz 6 mēnešiem gadā izņe
mot šo noteikumu 40.punktā 
noteiktās personas, pamato
joties uz Pārvaldes lēmumu, 
nosakot maksu 1 % no valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas par nakti. 

40. Personas, kuru pama
ta dzīvesvieta deklarēta citas 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, naktspatversmē var 
uzturēties ne ilgāk par 3 die
nām 6 mēnešu laikā, nosakot 
maksu 7,5 % no valstī noteik
tās minimālās mēneša darba 
algas par nakti.

41. Personas, kuras saņem 
naktspatversmes pakalpoju
mus tiek nodrošinātas ar va
kariņām bez maksas. Maksa 
par brokastīm tiek noteikta 
0,36 % apmērā no valstī no
teiktās minimālās mēneša 
darba algas par porciju.

42. Personām, kuras sa
ņem naktspatversmes pakal
pojumus, ir tiesības saņemt 
veļas mazgāšanas pakalpoju
mu, kura maksa tiek noteikta 
0,7 % apmērā no valstī noteik
tās minimālās mēneša darba 
algas par vienu veļas mazgā
šanas reizi.

4 . 4 .  T r a n s p o r t a 
pakalpojumi

43. Tiesības saņemt 
transporta pakalpojumus ir 
personām ar kustību traucē
jumiem, kuras nevar pārvieto
ties ar sabiedrisko transportu 
un kuru pamata dzīvesvieta 
deklarēta Jēkabpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā.

44. Transporta pakalpo
jumu sniegšanas prioritārā 
kārtība:

44.1. ārstniecības iestāde;
44.2. izglītības iestāde Jē

kabpils pilsētas administratī
vajā teritorijā;

44.3. sociālo pakalpoju
mu un/vai sociālās palīdzības 
sniedzēja institūcija Jēkab
pils pilsētas administratīvajā 
teritorijā;

44.4. citi brauciena mērķi 
Jēkabpils pilsētas administra
tīvajā teritorijā.

45 .  Šo  note ikumu 
44.4.apakšpunktā minētajos 
gadījumos, transporta pakal
pojumi tiek nodrošināti trans
porta brīvajā laikā.

46. Lai saņemtu trans
porta pakalpojumus, persona, 
kura atbilst 43.punktā no
teiktajām prasībām, kopā ar 
iesniegumu Pārvaldē iesniedz 
primārās veselības aprūpes 
ārsta vai ārstējošā ārsta iz
sniegtu izrakstu no ambulato
rās vai stacionārās slimnieka 
medicīniskās kartes (veidlapa 
027/u) par personas nespē
ju pārvietoties ar sabiedris
ko transportu un izziņu par 
medicīnisku kontrindikāciju 
esību speciāli pielāgota vieg
lā automobiļa iegādei un to, 
ka nesaņem valsts sociālo 
pabalstu transporta izdevu
mu kompensēšanai invalī
diem, kuriem ir apgrūtināta 
pārvietošanās.

47. Transporta pakalpoju
mus bez maksas Pārvalde no
drošina trūcīgajām un mazno
drošinātajām personām līdz 
piecām stundām kalendārajā 
gadā Jēkabpils pilsētas admi

nistratīvās teritorijas robežās.
4.5. Pašvaldības nodroši

nātie sociālie pakalpojumi
4.5.1.Īslaicīga sociālā ap

rūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām perso
nām vai bērniem

48. Pārvalde izvērtē un 
pieņem lēmumu par sociālā 
pakalpojuma saņemšanas 
nepieciešamību.

49. Pārvaldes nodrošinā
to īslaicīgu sociālo aprūpi un 
rehabilitāciju institūcijā piln
gadīgajām personām ir tiesī
bas saņemt Jēkabpils pilsētā 
deklarētajām pilngadīgajām 
personām:

49.1. pensijas vecuma per
sonām, kurām nepieciešama 
pastāvīga uzraudzība un soci
ālā aprūpe;

49.2. personām ar inva
liditāti, kurām nepieciešama 
pastāvīga uzraudzība un soci
ālā aprūpe.

50. Pārvaldes nodroši
nāto īslaicīgu sociālo aprūpi 
ārstniecības iestādē ir tiesī
bas saņemt Jēkabpils pilsētā 
deklarētajām pilngadīgajām 
personām:

50.1. personām, kuras no
nākušas ārkārtas situācijā bīs
tamā veselības stāvokļa dēļ;

50.2. personām bez no
teiktas dzīvesvietas;

50.3. trūcīgām un mazno
drošinātām personām.

51. Pārvaldes nodrošināto 
īslaicīgu sociālo aprūpi un so
ciālo rehabilitāciju institūcijā 
bērniem (izņemot šo notei
kumu 4.1.1.apakšnodaļā mi
nētajā institūcijā) ir tiesības 
saņemt Jēkabpils pilsētā dek
larētajiem bērniem:

5 1 . 1 .  b ē r n i e m  a r 
invaliditāti;

51.2. bērniem, kuru vecāki 
sociālu apstākļu dēļ nespēj uz
ņemties viņu aprūpi.

52. Īslaicīga sociālā aprū
pe un sociālā rehabilitācija 

tiek nodrošināta:
52.1. līdz 3 mēnešiem īs

laicīgās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas ins
titūcijā pieaugušajām perso
nām (49.punktā minētajām 
personām);

52.2. līdz vienam mēnesim 
– ārstniecības iestādē (50.pun
ktā minētajām personām);

52.3. līdz 30 dienām gadā 
īslaicīgās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas insti
tūcijā bērniem (51.1.apakš
punktā minētajām personām);

52.4. līdz 3 mēnešiem īslai
cīgās sociālās aprūpes un soci
ālās rehabilitācijas institūcijā 
bērniem (51.2.apakšpunktā 
minētajām personām).

53. Lai saņemtu īslaicī
gas sociālās aprūpes pakal
pojumus institūcijā vai ārst
niecības iestādē, personai 
nepieciešams iesniegt sociālo 
pakalpojumu sniedzējam vai 
ārstniecības iestādei primā
rās veselības ārsta izsniegtu 
izrakstu no medicīniskās am
bulatorās kartes vai izraks
tu no ārstniecības iestādes 
(izraksts derīgs 6 mēnešus 
no tā izsniegšanas dienas), 
kurā norādīta pakalpojuma 
nepieciešamība.

54. Īslaicīgas sociālās aprū
pes pakalpojumus institūcijā 
vai ārstniecības iestādē  perso
na ar garīga rakstura traucēju
miem nodrošina, pamatojoties 
uz Pārvaldes lēmumu.

55. Lai bērns saņemtu 
īslaicīgas sociālās aprūpes 
pakalpojumu institūcijā, bēr
na likumiskajam pārstāvim 
Pārvaldē jāiesniedz primārās 
veselības aprūpes ārsta iz
sniegts izraksts no bērna me
dicīniskās ambulatorās kartes 
vai izraksts no ārstniecības 
iestādes par bērna veselības 
stāvokli (izraksts derīgums 6 
mēnešus no tā izsniegšanas 
dienas);

4.5.2. Ilgstoša sociālā ap
rūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām perso
nām vai bērniem

56. Pārvalde izvērtē un 
pieņem lēmumu par ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
nepieciešamību.

57. Tiesības saņemt ilgs
tošas sociālās aprūpes un so
ciālās rehabilitācijas pakalpo
jumus institūcijā ir:

57.1. pilngadīgām perso
nām ar invaliditāti (izņemot 
personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem, ku
rām nepieciešama atrašanās 
specializētā ārstniecības ies
tādē), pensijas vecuma perso
nām un bērniem ar smagiem 
garīga rakstura traucēju
miem, ja nepieciešamais pa
kalpojumu apjoms pārsniedz 
aprūpei mājās vai dienas 
aprūpes un sociālās rehabi
litācijas institūcijā noteikto 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma 
apjomu;

57.2. bāreņiem vai bez 
vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, ja aprūpi un audzi
nāšanu nav iespējams nodro
šināt audžuģimenē vai pie 
aizbildņa.

5. Noslēguma jautājumi
58. Sociālos pakalpojumus 

Pārvalde apmaksā Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības budžetā 
paredzēto finanšu līdzekļu 
ietvaros.

59. Atzīt par spēku zau
dējušiem Jēkabpils pilsētas 
domes 13.07.2006. saistošos 
noteikumus Nr.20 (sēdes 
protokols Nr.17; 4.§) “Par 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksu Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
priekšsēdētājs L. Salcevičs

1.pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

2009.gada 05.marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

BARTELA INDEKSS

Nr.

p.k.

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības 

atbilstoši Bartela indeksam
Punkti

1. Ēšana:

1.1. nespēj pats veikt šo darbību 0

1.2. nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu) 1

1.3. neatkarīgs 2

2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):

2.1. sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru 0

2.2. pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt 1

2.3. pārvietojoties  nepieciešama  neliela  fiziska  vai  vārdiska 
palīdzība

2

2.4. neatkarīgs 3

3. Kustīgums:

3.1. nekustīgs 0

3.2. riteņkrēslā neatkarīgs (veic arī pagriezienus ar riteņkrēslu) 1

3.3. staigājot nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība 2

3.4.
neatkarīgs,  neatkarības  saglabāšanai  var  lietot  jebkuru 
staigāšanas palīgierīci (piemēram, spieķi)

3

4. Kāpnes:

4.1. nespēj pārvietoties pa kāpnēm 0

4.2.
pārvietojoties  pa  kāpnēm,  nepieciešama  fiziska  vai  vārdiska 
palīdzība (piemēram, palīgierīces atbalstam)

1

4.3. neatkarīgs 2

5. Ģērbšanās:

5.1. atkarīgs 0

5.2.
nepieciešama  palīdzība,  bet  apmēram  pusi  no  darbībām  var 
veikt pats

1

5.3.
neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju 
saitēm)

2

6. Rūpes par izskatu:

6.1. nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā 0

6.2. patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus) 1

7. Vannošanās:

7.1. atkarīgs 0

7.2. neatkarīgs 1

8. Vēdera izeja:

8.1. nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma) 0

8.2. spontāna defekācija 1



Jēkabpils VĒSTIS 5.

2.pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

2009.gada 05.marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀS PĀRVALDES

_________________________________________________
(struktūrvienības nosaukums)

_________________________________________________
(adrese)

_________________________________________________
(tālrunis, epasta adrese)

Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr. _________

Personas dati __________________________________________________
                   (vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētā dzīvesvieta: __________________________________________________
____________________________________________________________________

Faktiskā adrese: _______________________________________________________

Pēdējās dzīvesvietas adrese: _____________________________________________

Saziņas valoda: ______________________

Kontakttālruņi:
Tālr._______________________________; mob.tālr.______________________________

Invaliditāte (pieaugušajiem norādīt grupu)

ir ____ grupa

nav

Izglītība (atbilstošo atzīmēt ar X):
pirmsskolas   

pamatizglītība   

vidējā   

augstākā   

neprot lasīt/rakstīt   
cita (norādīt kāda)   

Nodarbošanās personām darbspējas vecumā (atbilstošo atzīmēt ar X):
Algots darbs  

Pašnodarbināta persona  

Saimnieciskās darbības veicējs

Nestrādājošs (norādīt- mājsaimniece, nenoformēts bezdarbnieka statuss u.c.)  

Bezdarbnieks  

Mācās  

Personas ienākumu novērtējums:
personas (ģimenes) kopējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 
______________________________________________
                        (summa vārdiem)

Ls ________

persona ir atzīta par trūcīgu.  

Aprūpējamās personas: _________________________________________________
(vārds, uzvārds)

Personas dzīves situācija un dzīvesvietas novērtējums
Ģimenes stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
precējies (-usies)  

neprecējies (-usies)  

šķīries (-usies)  

atraitnis (-e)  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

Nr.

p.k.

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības 

atbilstoši Bartela indeksam
Punkti

1. Ēšana:

1.1. nespēj pats veikt šo darbību 0

1.2. nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu) 1

1.3. neatkarīgs 2

2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):

2.1. sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru 0

2.2. pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt 1

2.3. pārvietojoties  nepieciešama  neliela  fiziska  vai  vārdiska 
palīdzība

2

2.4. neatkarīgs 3

3. Kustīgums:

3.1. nekustīgs 0

3.2. riteņkrēslā neatkarīgs (veic arī pagriezienus ar riteņkrēslu) 1

3.3. staigājot nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība 2

3.4.
neatkarīgs,  neatkarības  saglabāšanai  var  lietot  jebkuru 
staigāšanas palīgierīci (piemēram, spieķi)

3

4. Kāpnes:

4.1. nespēj pārvietoties pa kāpnēm 0

4.2.
pārvietojoties  pa  kāpnēm,  nepieciešama  fiziska  vai  vārdiska 
palīdzība (piemēram, palīgierīces atbalstam)

1

4.3. neatkarīgs 2

5. Ģērbšanās:

5.1. atkarīgs 0

5.2.
nepieciešama  palīdzība,  bet  apmēram  pusi  no  darbībām  var 
veikt pats

1

5.3.
neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju 
saitēm)

2

6. Rūpes par izskatu:

6.1. nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā 0

6.2. patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus) 1

7. Vannošanās:

7.1. atkarīgs 0

7.2. neatkarīgs 1

8. Vēdera izeja:

8.1. nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma) 0

8.2. spontāna defekācija 1

8.3. kontrolē izvadi (paškontrole) 2

9. Urinācija:

9.1. nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katerizācija) 0

9.2. reti nesaturēšanas gadījumi 1

9.3. kontrolē izvadi 2

10. Tualetes lietošana:

10.1. atkarīgs 0

10.2. nepieciešama neliela palīdzība 1

10.3. neatkarīgs 2

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

Nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt  

Nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties  

Neatkarīgs  

KUSTĪGUMS:  

Bez citu palīdzības nevar pārvietoties  

Pārvietojas riteņkrēslā, neatkarīgs  

Staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība  

Neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas palīgierīci  

KĀPNES:  

Nespēj pārvietoties pa kāpnēm  

Nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm  

Neatkarīgs  

ĢĒRBŠANĀS:  

Atkarīgs  

Nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai  

Neatkarīgs  (spēj  veikt  visas  darbības,  piemēram,  arī  tās,  kas  saistītas  ar  pogāšanu 
(pogas, rāvējslēdzēji), kurpju saitēšanu)

 

RŪPES PAR IZSKATU:  

Nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā  

Patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)  

VANNOŠANĀS:  

Atkarīgs  

Neatkarīgs  

VĒDERA IZEJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Kontrolē izvadi  

URINĀCIJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Reti nesaturēšanas gadījumi  

Kontrolē izvadi  

TUALETES LIETOŠANA:  

Atkarīgs  

Nepieciešama neliela palīdzība  

Neatkarīgs  

ORIENTĀCIJA LAIKĀ UN TELPĀ:  

Nespēj orientēties laikā un telpā  

Daļēji orientējas laikā un telpā (piemēram, nav izpratnes par savu vecumu, dzīvesvietu)  

Orientējas laikā un telpā  

MEDIKAMENTU LIETOŠANA:  

Nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā  

Nepieciešama neliela uzraudzība vai palīdzība medikamentu lietošanā  

Spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa  

SAZINĀŠANĀS PRASME:  

sazinās ar valodu  

sazinās ar žestiem  

sazinās tikai rakstiski  

sazinās ar tulka palīdzību  

nav spējīgs sazināties  

ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļi  

Secinājums par personas pašaprūpes spējām (atbilstošo atzīmēt ar X):
nav nepieciešama uzraudzība  

nepieciešama īslaicīga uzraudzība  

nepieciešama periodiska uzraudzība  

nepieciešama pastāvīga uzraudzība (visu diennakti)  

nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā  
nepieciešama palīdzība pašaprūpē  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

dzīvo viens   
dzīvo kopā ar sievu/ vīru, partneri   
dzīvo kopā ar bērnu/ -iem līdz 18 gadu 
vecumam

 
 

dzīvo kopā ar pilngadīgu bērnu/ -iem   
dzīvo kopā ar māti  tēvu   

dzīvo kopā ar kādu citu (norādīt, ar ko, 
radiniekiem norādīt radniecības pakāpi)

 
 

Mājokļa veids (atbilstošo atzīmēt ar X):
dzīvoklis  (kurā stāvā?)  

māja, mājas daļa    

istaba    
nav mājokļa    
cits (norādīts kāds)    

Mājokļa atrašanās vieta (atbilstošo atzīmēt ar X):
pilsēta  

lauku apvidus  

Atzīmes par mājokļa labiekārtojumu (atbilstošo atzīmēt ar X):
centrālā apkure  

krāsns apkure  

gāze  

siltais ūdens  

aukstais ūdens  

kanalizācija  

lifts (pieejams personām ar kustību traucējumiem)  

elektrība  

telefons  

tualetes telpa mājoklī  

tualetes telpa ārā vai kāpņutelpā  

plīts ēdiena gatavošanai  

boilers ūdens sildīšanai  

 

Mājokļa tehniskais stāvoklis (atbilstošo atzīmēt ar X):
labs  

nepieciešams kosmētiskais remonts  

nepieciešams kapitālais remonts  

bīstams dzīvībai  

Mājokļa atbilstība personai ar speciālajām vajadzībām (atbilstošo atzīmēt ar X):
atbilst  

daļēji atbilst  

neatbilst  

grūtības iekļūt/izkļūt no mājas  

grūtības iekļūt/izkļūt no dzīvokļa  

grūtības pārvietoties pa dzīvokli  

Personas pašaprūpes spēju novērtējums (atbilstošo atzīmēt ar X):
ĒŠANA:  

Nespēj pats paēst  

Nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt produktus, uzziest sviestu)  

Neatkarīgs  

PĀRVIETOŠANĀS (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

Sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru  

Nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt  

Nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties  

Neatkarīgs  

KUSTĪGUMS:  

Bez citu palīdzības nevar pārvietoties  

Pārvietojas riteņkrēslā, neatkarīgs  

Staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība  

Neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas palīgierīci  

KĀPNES:  

Nespēj pārvietoties pa kāpnēm  

Nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm  

Neatkarīgs  

ĢĒRBŠANĀS:  

Atkarīgs  

Nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai  

Neatkarīgs  (spēj  veikt  visas  darbības,  piemēram,  arī  tās,  kas  saistītas  ar  pogāšanu 
(pogas, rāvējslēdzēji), kurpju saitēšanu)

 

RŪPES PAR IZSKATU:  

Nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā  

Patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)  

VANNOŠANĀS:  

Atkarīgs  

Neatkarīgs  

VĒDERA IZEJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Kontrolē izvadi  

URINĀCIJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Reti nesaturēšanas gadījumi  

Kontrolē izvadi  

TUALETES LIETOŠANA:  

Atkarīgs  

Nepieciešama neliela palīdzība  

Neatkarīgs  

ORIENTĀCIJA LAIKĀ UN TELPĀ:  

Nespēj orientēties laikā un telpā  

Daļēji orientējas laikā un telpā (piemēram, nav izpratnes par savu vecumu, dzīvesvietu)  

Orientējas laikā un telpā  

MEDIKAMENTU LIETOŠANA:  

Nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā  

Nepieciešama neliela uzraudzība vai palīdzība medikamentu lietošanā  

Spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa  

SAZINĀŠANĀS PRASME:  

sazinās ar valodu  

sazinās ar žestiem  

sazinās tikai rakstiski  

sazinās ar tulka palīdzību  

nav spējīgs sazināties  

ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļi  

Secinājums par personas pašaprūpes spējām (atbilstošo atzīmēt ar X):
nav nepieciešama uzraudzība  

nepieciešama īslaicīga uzraudzība  

nepieciešama periodiska uzraudzība  

nepieciešama pastāvīga uzraudzība (visu diennakti)  

nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā  
nepieciešama palīdzība pašaprūpē  



Jēkabpils VĒSTIS6.

Nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt  

Nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties  

Neatkarīgs  

KUSTĪGUMS:  

Bez citu palīdzības nevar pārvietoties  

Pārvietojas riteņkrēslā, neatkarīgs  

Staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība  

Neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkuru staigāšanas palīgierīci  

KĀPNES:  

Nespēj pārvietoties pa kāpnēm  

Nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm  

Neatkarīgs  

ĢĒRBŠANĀS:  

Atkarīgs  

Nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai  

Neatkarīgs  (spēj  veikt  visas  darbības,  piemēram,  arī  tās,  kas  saistītas  ar  pogāšanu 
(pogas, rāvējslēdzēji), kurpju saitēšanu)

 

RŪPES PAR IZSKATU:  

Nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā  

Patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus)  

VANNOŠANĀS:  

Atkarīgs  

Neatkarīgs  

VĒDERA IZEJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Kontrolē izvadi  

URINĀCIJA:  

Nespēj kontrolēt izvadi  

Reti nesaturēšanas gadījumi  

Kontrolē izvadi  

TUALETES LIETOŠANA:  

Atkarīgs  

Nepieciešama neliela palīdzība  

Neatkarīgs  

ORIENTĀCIJA LAIKĀ UN TELPĀ:  

Nespēj orientēties laikā un telpā  

Daļēji orientējas laikā un telpā (piemēram, nav izpratnes par savu vecumu, dzīvesvietu)  

Orientējas laikā un telpā  

MEDIKAMENTU LIETOŠANA:  

Nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā  

Nepieciešama neliela uzraudzība vai palīdzība medikamentu lietošanā  

Spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa  

SAZINĀŠANĀS PRASME:  

sazinās ar valodu  

sazinās ar žestiem  

sazinās tikai rakstiski  

sazinās ar tulka palīdzību  

nav spējīgs sazināties  

ierobežotas spējas sarunāties garīgās veselības dēļi  

Secinājums par personas pašaprūpes spējām (atbilstošo atzīmēt ar X):
nav nepieciešama uzraudzība  

nepieciešama īslaicīga uzraudzība  

nepieciešama periodiska uzraudzība  

nepieciešama pastāvīga uzraudzība (visu diennakti)  

nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā  
nepieciešama palīdzība pašaprūpē  

nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas  
cits variants

Izmanto un nepieciešami šādi tehniskie palīglīdzekļi (norādīt konkrēto grupu):
 Izmanto Nepieciešami

personiskās pārvietošanās palīgierīces   

personiskās aprūpes palīgierīces   

protēzes   

ortozes   

ortopēdiskie apavi   

tiflotehniskie palīglīdzekļi   

surdotehniskie palīglīdzekļi   

Informācija par vispārējo vai speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju esību
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Lēmums par personas vajadzībām atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Novērtēšanā papildus izmantoti šādi dokumenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
200___.gada _____._________________

Sociālais darbinieks _________________________________________________
                                 /paraksts un paraksta atšifrējums/

Persona _________________________________________
   /paraksts un paraksta atšifrējums/

4.pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

2009.gada 05.marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

Sociālās situācijas izvērtējums

5.pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

2009.gada 05.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.___

Sociālās rehabilitācijas plāns

3.pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

2009.gada 05.marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

APSEKOŠANA DZĪVESVIETĀ

______________________________  ___________________________ 
(vārds, uzvārds) (adrese)

telefons __________________________________   durvju kods _______________________________________

Apsekošanas iemesls:

Apsekošanā konstatētais:

Dzīvokļa labiekārtojums:

Apkure
�  centrālā

�  vietējā

� malka

� ogles � gāze

� elektrība 

Krāšņu sk.__

Ūdens
�  
aukstais

�  siltais

Tualete
�  dzīvoklī �  ārā

� kāpņu telpā/

   koridorā

Vanna/duša
� dzīvoklī

� nav

� koplietoša

nas 

Virtuve
�  balona gāze

�  malkas plīts

Problēmu atrisināšanas iespējas klienta skatījumā:

Klienta paraksts:__________________________ Datums: __________________

Apsekošanā ____.____. 200__. piedalījās:
Vārds, uzvārds Amats Paraksts

____________________________________________________________________

200__.gads ____. _______________ Nr.__________

Personas dati ________________________________________________________
                   (vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētā dzīvesvieta: __________________________________________________

____________________________________________________________________

Faktiskā adrese: _______________________________________________________

Pēdējās dzīvesvietas adrese: _____________________________________________

Saziņas valoda: ______________________

Kontakttālruņi:

Tālr._______________________________; mob.tālr.______________________________

Informācija  par  klientu: (informācija,  kas  svarīga  sociālās  situācijas  izvērtēšanai  un  problēmsituācijas  

risināšanai – nodarbinātība, persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, persona pēc ilgstošas institucionālās  
aprūpes, invalīds utml.) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Personas sociālā situācija:

Mājoklis un sadzīves apstākļi  (mājokļa juridiskais statuss, personas spēja dzīvot  
pastāvīgi, citi svarīgi jautājumi)

Pārtika (spēja nodrošināt sevi u.c. ģimenes locekļus ar pārtiku)

Nauda un algots darbs (persona iztiku nopelna regulāri, gadījuma darbos, saņem 
palīdzību no citiem, piemēram, vīra, sievas vai vecākiem utml.)

Sadzīves priekšmeti (personas sociālajai situācijai svarīgi sadzīves priekšmeti) 

Izglītība un audzināšana (personas izglītība, ar izglītības ieguvi saistītās  
problēmas)

Veselība, aprūpe (ar veselību saistītās problēmas, pašaprūpes iespējas, atkarības)

Saskarsme un attiecības ar svarīgām personām (attiecības ar ģimenes locekļiem,  
skolu, ārstniecības iestādi, kaimiņiem)

Īss  kopsavilkums  par  sākotnējās  situācijas  izvērtējumu  un  slēdziens  par  turpmākās 
iejaukšanās  nepieciešamību,  iekļaujot  klienta  redzējumu  par  radušos  situāciju.  Situācijas 
izvērtējums par sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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200___.gada _____._________________

200__.gads ___. ________________                               Nr.__________
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                   (vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētā dzīvesvieta: __________________________________________________

____________________________________________________________________

Faktiskā adrese: _______________________________________________________

Pēdējās dzīvesvietas adrese: _____________________________________________

Saziņas valoda: ______________________

Kontakttālruņi:

Tālr._______________________________; mob.tālr.______________________________

Risināmās problēmas definējums 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Sociālās rehabilitācijas mērķis

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:

Nr.

p.k.

Datums, 

kad 

uzdevums 

uzdots

Uzdevums, plānotās darbības Atbildīgais 

par izpildi

Izpildes

termiņš vai

norāde

pastāvīgi

Atzīme

par izpildi/

komentārs

nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas  
cits variants

Izmanto un nepieciešami šādi tehniskie palīglīdzekļi (norādīt konkrēto grupu):
 Izmanto Nepieciešami

personiskās pārvietošanās palīgierīces   

personiskās aprūpes palīgierīces   

protēzes   

ortozes   

ortopēdiskie apavi   

tiflotehniskie palīglīdzekļi   

surdotehniskie palīglīdzekļi   

Informācija par vispārējo vai speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju esību
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Lēmums par personas vajadzībām atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Novērtēšanā papildus izmantoti šādi dokumenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
200___.gada _____._________________

Sociālais darbinieks _________________________________________________
                                 /paraksts un paraksta atšifrējums/

Persona _________________________________________
   /paraksts un paraksta atšifrējums/

nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas  
cits variants

Izmanto un nepieciešami šādi tehniskie palīglīdzekļi (norādīt konkrēto grupu):
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ortopēdiskie apavi   

tiflotehniskie palīglīdzekļi   

surdotehniskie palīglīdzekļi   
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________
200___.gada _____._________________
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   /paraksts un paraksta atšifrējums/

nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas  
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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   /paraksts un paraksta atšifrējums/
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200__.gads ___. ________________                               Nr.__________

Personas dati ________________________________________________________

                   (vārds, uzvārds, personas kods)

Deklarētā dzīvesvieta: __________________________________________________

____________________________________________________________________

Faktiskā adrese: _______________________________________________________

Pēdējās dzīvesvietas adrese: _____________________________________________

Saziņas valoda: ______________________

Kontakttālruņi:

Tālr._______________________________; mob.tālr.______________________________

Risināmās problēmas definējums 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Sociālās rehabilitācijas mērķis

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:

Nr.

p.k.

Datums, 

kad 

uzdevums 

uzdots

Uzdevums, plānotās darbības Atbildīgais 

par izpildi

Izpildes

termiņš vai

norāde

pastāvīgi

Atzīme

par izpildi/

komentārs

Sociālās rehabilitācijas novērtējums

Novērtējuma periods _______________________________________

Nr.

p.k.

Identificētās

problēmas

Situācijas izmaiņas klienta 

skatījumā

Situācijas izmaiņas 

sociālā darba 

speciālista skatījumā

Komentāri 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________

Sociālais darbinieks_________________________________________________

                                 /paraksts un paraksta atšifrējums/

200___.gada _____._________________

Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 
400 jēkabpilieši
Tatjana Sporihina,
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes 
3.kursa studente

Sestdien, 18.aprīlī vides 
sakopšanas akcijā piedalījās 
vairāk kā 400 jēkabpilieši, 
kuri sakopa Krustpils pils 
apkārtni, Mežaparku un Ra
džu ūdenskrātuves apkaimi, 
Daugavas krastus un citas 
jēkabpiliešu iecienītas atpūtas 
vietas.

Neraugoties uz auksto, 
vējaino laiku, lieli un mazi pil
sētnieki pulcējās 13 iepriekš 
izziņotajās vietās, lai sakoptu 

teritorijas, kā arī veiktu apza
ļumošanas un labiekārtošanas 
darbus.  Rosība bija manāma 
arī privātmāju un daudzdzī
vokļu namu pagalmos. 

„Pasākumā aktīvi iesais
tījās pilsētas izglītības iestāžu 
audzēkņi un darbinieki, SIA 
„Jēkabpils siltums”, SIA „Jē
kabpils Namu pārvalde”, SIA 
„Pils rajona namu pārvalde” 
darbinieki, kā arī nevalstis
ko organizāciju pārstāvji”, 
informēja Lielās Talkas ko
ordinators Jēkabpilī Rai
monds Oļehno. „Jēkabpilieši 
ne vien savāca atkritumus, 

sausās lapas un zarus, bet 
aktīvi arī strādāja pie pilsētas 
apzaļumošanas.” 

Lai gan šogad ierastās 
Spodrības nedēļas vietā uz
kopšanas darbiem tika atvēlē
ta viena diena, daudzviet tal
cinieki strādāja jau divas trīs 
dienas iepriekš. 

Visā Latvijā Lielajā talkā 
piedalījās vairāk kā 110 tūk
stoši brīvprātīgo. Pirmā Lielā  
talka notika 2008.gada 13.sep
tembrī Latvijas 90.dzimšanas 
dienas pasākumu ietvaros. 
Lielās talkas patrons ir Valsts 
prezidents Valdis Zatlers.

Saskaņā ar likumu „Par 
Latvijas valsts karogu” valsts 
karogs paceļams dzīvojamo 
māju, visu veidu iestāžu, uz
ņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
un organizāciju ēku valdītā
jiem, turētājiem vai pilnva
rotajām personām, kurām 
uzlikts attiecīgais pienākums, 
16.februārī, 24.februārī, 
25.martā (sēru noformējumā), 
1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā 
(sēru noformējumā), 17.jūnijā 
(sēru noformējumā), 4.jūlijā 
(sēru noformējumā), 11.no
vembrī, 18.novembrī, decem
bra pirmajā svētdienā (sēru 
noformējumā) un citos Minis
tru kabineta un pilsētu domju 
noteiktajos gadījumos.

Saskaņā ar 25.09.2001.g. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.412 „Likuma „Par Latvijas 
valsts karogu” piemērošanas 
noteikumi” 20.punktu – šo no
teikumu prasību ievērošanu 
uzrauga pašvaldības. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā ar 2009.ga
da 1.martu darbu uzsācis Sa
biedriskās kārtības uzraudzības 
sektors, kurš kontrolēs šo no
teikumu ievērošanu un pārkā
puma gadījumā informāciju no
sūtīs Jēkabpils rajona policijas 
pārvaldei administratīvā pārkā
pumu protokola sastādīšanai.

Atgādinām, ka saskaņā ar 
Latvijas administratīvo pārkā
pumu kodeksa 201.43.pantu 
Latvijas valsts karoga pacelša

nas veida un kārtības pārkāp
šana, kā arī nepacelšana un 
citu valstu karogu nepacelšana 
ir sodāma. Par Ministru kabi
neta noteiktā Latvijas valsts 
karoga pacelšanas veida vai 
kārtības pārkāpšanu uzliek 
naudas sodu līdz trīsdesmit 
latiem. Par Latvijas valsts ka
roga vai citu valstu karogu 
nepacelšanu Saeimas, Minis
tru kabineta, rajonu padomju, 
pilsētu domju vai pagastu pa
domju noteiktajās dienās vai 
gadījumos uzliek naudas sodu 
līdz piecdesmit latiem.

Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības uzraudzības 
sektora administratīvās lietvedības 

inspektore

Atgādinājums

Ilga Cimbule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
kultūras darba konsultante

Čehu kultūras dienas Jē
kabpilī izskanējušas ar plašu 
kultūras programmu. Čehijas 
vēstniecības darbinieki iepa
zīstināja jēkabpiliešus ar  vai
rākām izstādēm, kas atspogu
ļoja Čehijas  valsts attīstību, 
izaugsmi un kultūras man
tojumu. Izstādes joprojām 
skatāmas Jēkabpils galvenajā 
bibliotēkā un Jēkabpils Tau
tas nama Baltajā zālē.  

Jēkabpils pilsētas pašval
dībai ar  Čehijas vēstniecību 
Latvijā ir izveidojusies sena 
sadarbība vairāku gadu garu
mā un čehu kultūras dienu 
pasākumu norise  no 14.aprīļa 

līdz 19. aprīlim bija veiksmīgs 
šīs sadarbības gala rezultāts, 
kas izskanēja 19. aprīļa noslē
guma koncertā, kurā piedalī
jās Tautas nama sieviešu ko
ris „Unda”, senioru deju ko
lektīvs „Sadancis”, Bebrenes 
kultūras nama vīru vokālais 
ansamblis un Čehijas Foerste
ra koris. 

Jēkabpils iedzīvotāji varē
ja iepazīt vienu no slavenāka
jiem Čehijas sieviešu koriem, 
kuri var lepoties ar augs
tiem konkursa rezultātiem  
Eiropas konkursos,  no 1986. 
gada iegūtas vairākas 1. vie
tas un Grand Prix  – Īrijā, 
Šveicē, Čehoslovākijā, Vācijā, 
Lietuvā un citur.  Koncert
programma Čehijas  Foer
stera kora sniegumā Jēkab

pilī bija kā  harmonisks un 
unikāls sniegums a capella 
izpildījumā.

Pasākumu organizēšanā 
ar lielu atbildību strādāja pil
sētas kultūras un izglītības 

iestāžu vadītāji un darbinieki. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
izsaka pateicību visiem, kuri 
deva ieguldījumu, lai tuvāk 
iepazītu čehu tautas kultūru 
un valsti kopumā.
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Kena parkā, Jēkabpilī šā gada 23.maijā Ģimenes svētkos 
atkal pulcēsies visjaukākās, visradošākās pilsētas un rajona 
daudzbērnu ģimenes. Lai izraudzītu sabiedrībai labākos 
piemērus, ģimenes godājot nominācijā „Kuplākā ģimene, 
„Lieliskā mamma”, „Lieliskais tētis” un citās, aicinām ikvienu 
piedalīties pretendentu pieteikšanā.

Zvaniet vai rakstiet: Bebru iela 3 – 15, Jēkabpils, LV5205 
ar norādi „Ģimenes svētku nominācijai”, epasta adrese: 
tatjanajc2@inbox.lv, mob.t. 29 223 708 (Baiba).

Pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 15. maijam.

Biedrība „JK Nams Jauniešu Klubs”

Atkal aicina  
„Ģimenes svētki”

Čehu kultūras dienas Jēkabpilī izskanējušas

Grupa „LABVĒLĪGAIS TIPS”  viesosies Jēkabpilī
1. maijā plkst. 19.00 Krust

pils Kultūras namā koncertēs 
gru pa „LABVĒLĪGAIS TIPS”.

Šis koncerts noslēgs 
grupas koncertūri pa Latviju 
un tās dalībnieki, zinot, ka 
Krustpils kultūras namu 
vasarā sagaida vērienīgi 
rekonstrukcijas darbi, noska
ņas radīšanai skatītājiem lūdz 
ierasties paštaisītās, no avīzes 
izlocītās krāsotāju cepurītēs.

Koncerts būs divās daļās, 
bet precīza programma 
pagai dām vēl netiek atklāta. 

Jāpiebilst, ka katra grupas 
uzstāšanās tiek pārvērsta par 
savdabīgu šovu uz skatuves, 
kurā iesaistās ne tikai māks
linieki, bet nereti arī skatītāji. 
Protams, neizpaliek arī joki.

Biļetes uz koncertu Krust
pils kultūras namā jau var iegā
dāties „Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. 
Cena sākot no Ls 5.

Informāciju sagatavoja Krustpils 
kultūras nama reklāmas 

un mārketinga speciāliste                          
Anita Sproģe

Kokneses amatieru teātra viesizrāde
1. maijs – Latvijas Repub

likas Satversmes Sapulces 
sasaukšanas diena un Darba 
svētki. 

Mūsu senči 1. maiju dēvē
juši par Lapu dienu, kad sā
cies skaistais plaukšanas laiks 
– ziedonis.

Teātra cienītājus aicinām 
1. maijā plkst. 19:00 uz Jēkab
pils Tautas namu, kur piedā
vājam noskatīties Kokneses 
amatieru teātra izrādi – Lelde 
Stumbre „Roze”, režisore In
guna Strazdiņa. Izrāde guvu
si atzinību Latvijas amatieru 

teātru iestudējumu parādē 
„Gada izrāde 2008”. Tā ir par 
savstarpējo sapratni, arī ne
saprašanām, par cilvēciskām 
vājībām, kaislībām un pāri vi
sam – mīlestība.

Notiek biļešu iepriekšpār
došana. Biļetes cena Ls 2,

Nominācijas

1. ZELTA PĀRIS – laulāts pāris, kas kopā nodzīvojuši 50 
gadus (jubileju svin 2008.gadā) un vairāk.

2. LIELĀ ĢIMENE – ģimene, kurā aug visvairāk pašu 
laulībā dzimuši bērni.

3. LIELISKAIS TĒTIS – tētis, kuru izvirzītājs raksturo kā 
lielisku tēti.

4. LIELISKĀ MAMMA – mamma, kuru izvirzītājs raksturo 
kā lielisku mammu.

5. DROSMĪGĀ ĢIMENE – ģimene, kas uzņēmusies gādību 
par bērniem, kuri nav dzimuši pašu laulībā (adoptējusi, ņēmusi 
aizbildnībā vai ir audžu ģimene).

6. JAUNĀ ĢIMENE – ģimene, kas Ģimenes svētku 
pasākuma dienā slēdz laulību kādā no Latvijas baznīcām vai 
dzimtsarakstu nodaļā.

7. GADA CILVĒKS ĢIMENEI – persona, kura aizvadītā un 
šī gada laikā ir veikusi vislielāko ieguldījumu ģimenes vērtību 
popularizēšanā un stiprināšanā Latvijas sabiedrībā. Šajā 
nominācijā nevar nominēt Bērnu un ģimenes lietu ministru.

8. TALANTĪGĀ ĢIMENE – ģimene (vecāki, bērni, 
vecvecāki), kas ir zināma ar sasniegumiem kultūrā, mākslā, 
sportā, zinātnē vai kādā citā jomā.

9. KUPLĀKĀ DZIMTA – vislielākā dzimta četrās paaudzēs 
(vecāki, bērni, mazbērni, mazmazbērni).
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Sporta pasākumi 2009.gada maijā

Kultūras pasākumi 
2009.gada maijā

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 7. maijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas dome
Reģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu 

Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA “RK Media”. 

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

    Kā vēja spārniem steidzas gadi,
    Ikviens no viņiem tevi skar.
    Nekad mēs nebūsim vairs tādi,
    Kādi bijām vakar, aizvakar.
 

                            Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!

    Sveicam aprīļa jubilārus:
   Birutu Lipuri, Emīliju Kalniešu, Osvaldu Rakutu, Irēnu Vārnu, 
   Rasmu Dimanti, Mildu Stūrnieci, Ernu Rubeniņu, 
   Ludmilu Pinkovsku.

        JRIB valde

Sveicam!
30.aprīlī dzimšanas dienu svin 78 jubilāri.

Vecākais jubilārs ir Vladislavs Serguns (1921.), 
jaunākie jubilāri ir Daniels Līdumnieks (2008.) 

un Aleksis Tumaševičs (2008.)

Vārda dienu svin 51 Lilija un 19 Liānas.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
14.04. – 22.05. Izstādes „The best of...” (Par vislabāko...)  

(Čehija) atklāšana
Jēkabpils Tautas 
nams, Baltā zāle

14.04. – 22.05. Čehu baroka arhitektūras daile  
Vladimira Uhera fotogrāfijās

Galvenā 
bibliotēka

maijs „Krievu lietišķās mākslas festivāls”  
Rajona skolu 6. – 7. klašu skolēnu darbu izstāde 

bibliotēkas logos

Pilsētas bērnu 
bibliotēka                                                                                                                                       
            

maijs Grāmatu skate:  
„Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā” atzīmējot  
5. gadadienu, kopš Latvija iestājusies ES

Pilsētas bērnu  
bibliotēka

maijs Izstāde „Kapilāra smaids” Uldis Čamans Galerija 
„Mans’s”

maijs Mākslas skolas pedagogu izstādes:  
Ziedonis Bārbals, Gaida Rešetņikova

Mākslas skola

1.05. 19.00 Grupas „LABVĒLĪGAIS TIPS”  koncerts (biļetes 
„Biļešu paradīzes” kasēs)

Krustpils 
kultūras nams

01.05. 19.00 Kokneses amatieru teātra viesizrāde  
L. Stumbre „Roze”. Režisore Inguna Strazdiņa

Jēkabpils Tautas 
nams kamerzāle 

02.05. 15.00–17.00 Aerobikas maratons. Ieeja 1,– Ls Krustpils 
kultūras nams

04.05. 11.00 Jēkabpils pilsētas pūtēju orķestra koncerts,  
veltīts Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas dienai

Laukums pie 
Jēkabpils Tautas 

nama
06.05. – 30.05. 1. Izstāžu cikls: Vienoti dažādībā – Eiropas 

Savienības dalībvalstis17.izstāde: Vācija
Galvenā 

bibliotēka
06.05. – 06.06. Literatūras izstāde „Tilti no gadsimta uz 

gadsimtu” (veltīta Starptautiskajai  
Muzeju dienai”). Cikla „Mākslas daudzveidīgajā 

pasaulē” 5.izstāde

Pilsētas 
bibliotēka

06.05. – 06.06. Literatūras izstāde „Puķu pasaules brīnumdaris” 
(selekcionāram, agronomam Viktoram Orehovam 
– 100). Cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā” 4.izstāde

Pilsētas 
bibliotēka

07.05. 15.30 „ES Eiropas savienībā” 
Koncerts un radošo pulciņu izstāde

Bērnu un 
jauniešu centrs

08.05. 16.00 Jauno grāmatu diena Galvenā 
bibliotēka

08.05. – 30.05. Izstādes „Citādas mežģīnes”;  
„Zīds un keramika”  

Ilze Griezāne un Eleonora  Pastare (Līvāni)

Mākslas salons 
„Pie Sīpolnieka”

09.05. 12.00 Interešu apvienības „Literāts”  
radošā darbnīca 

Galvenā 
bibliotēka

10.05 12.00–15.00 Ģimenes atpūtas pasākums Kena parks
11.05. – 30.06. Mākslas skolas direktora  Z. Bārbala  

darbu izstāde „Figurālās kompozīcijas”
Galvenā 

bibliotēka
16.05. 19.00 Grupas „OTRA PUSE” koncerts (biļetes Krustpils 

kultūra nama kasē: Ls 4,00  
(pērkot 4 biļetes – vienas cena Ls 3,00)

Krustpils 
kultūras nams

16.05. 20.00 Izstādes „Ceļojums” atklāšana Krustpils pils 
vārtu tornis

20.05. 16.00 „Pēcpusdiena multiplikācijas filmas skatoties...” 
sadarbībā ar p.i.i. „Zvaniņš”

Galvenā 
bibliotēka

19.05. 12.00 Tematiska pēcpusdiena „Burtu spēles”  
Poļu pamatskolas 1. klasei

Pilsētas bērnu  
bibliotēka 

23.03. – 06.05. Viktorīna  
„Pieci gadi pēc „jā” Eiropas Savienībā” 

Galvenā 
bibliotēka

23.04.– 16.05. Izstāde „Latvijas valsts apbalvojumi” Izstādes 
patronese Lilita Zatlere

Krustpils pils 
izstāžu zālē

16.05 20.00 –01.00 Akcija „Muzeju nakts” Krustpils pils
10.05. 15.00 Mātes dienai veltīts koncerts.  

Piedalās Tautas nama pašdarbības kolektīvi
Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

12.05 18.00 1991. gada Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmju 
pasniegšana, koncerts

Jēkabpils Tautas 
nams

13.05. 18.30 Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas  
absolventu koncerts

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

15.05. 11.00 Jēkabpils rajona skolu koru skate Jēkabpils Tautas 
nams Lielā zāle

15.05. 19.00 Čellu trio „Melo – M” koncerts  
„Apkārt pasaulei”

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

16.05. 19.00 Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Sadancis” 

15 gadu jubilejas koncerts

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

20.05.– 03.06. Izstāde „V.Orehovam–100” Krustpils pils 
izstāžu zāle

22.05. 18.00 Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas 
absolventu izlaidums

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

23.05. 15.00 Praktisko nodarbību cikls „Iemācies muzejā!” 
nodarbība „Gaisma pašu rokām”

Krustpils pils

30.05. 15.00 Praktisko nodarbību cikls „Iemācies muzejā!” 
nodarbība „Alvas rota man ir dota”

Krustpils pils

30.05. 12.00 BĒRNU SVĒTKI (bērnu amatierkolektīvu 
koncerts, atrakcijas, meistardarbnīcas, 

sportiskas aktivitātes un citas lieliskas izklaides 
visai ģimenei. Ieeja – bez maksas)

Laukums 
un parks pie 

Krustpils 
kultūras nama

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.05. 16:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā 

JSC/JRSS : Daugava (Daugavpils)
02.05. 10:00 JSC ēka, 3.stāvs, 

Brīvības 289
SIA ,,Jēkabpils sporta centrs’’ 

balvu izcīņa šahā
06.05. 16:00–

19:00
Sūnas ,,Orientieris 2009’’ 

norāde uz sacensību centru 
no Jēkabpils–Rēzeknes šos. 10.km

10.05. 12:00 Stadions Rajona atklātais čempionāts vieglatlētikā,
veltīts Pētera Zeltiņa un Jura Bērziņa piemiņai 

un LVS (Latvijas Vieglatlētikas Savienības) 
kausa izcīņas I posms

11.05. 13:00 3.vsk. Latvijas čempionāts handbolā sievietēm 
Jēkabpils SC : LSPA 

(Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija)
13.05. 16:00

19:00
Laukezers  2 ,,Orientieris 2009’’ 

norāde uz sacensību centru
 no Jēkabpils–Daugavpils šos. 8.km

16.05. 10:00 JSC ēka, 3.stāvs, 
Brīvības 289

Rajona atklātais čempionāts ātrspēlē 
64lauciņu dambretē

16.05. 15:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā 
JSC/JRSS : FC ,,Jūrmala’’

16.05. 13:00 Sala Sacensības triatlonā 
(peldēšana+velobraukšana+kross)

16.05. 10:00 JSC ēka, 3.stāvs, 
Brīvības  289

Jaunāko šahistu turnīrs 
Jēkabpils – Aizkraukle

20.05. 16:00–
19:00

Pļaviņas ,,Orientieris 2009’’ 
norāde uz sacensību centru no Pļaviņu apvedceļa

21.05. 12:00 Stadions Latvijas skolēnu sacensības vieglatlētikā 4cīņā 
,,Draudzība’’

27.05. 16:00–
19:00

Laukezers ,,Orientieris 2009’’ 
norāde uz sacensību centru 

no Jēkabpils–Daugavpils šos. 8.km
30.05. 16:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā 

JSC/JRSS : Metta/LU (Rīga)
30.05. 13:30 Salas peldbaseins Sezonas noslēguma sacensības peldēšanā

Jēkabpils rajona 
Invalīdu biedrībā, 
Brīvības ielā 229 
maijā notiks šādi 

pasākumi:

19. maijā plkst. 
11.00 Salātu diena 
„Pavasaris klāt”;

26. maijā plkst. 11.00 
pārgājiens „Skaista 

mana dzimtā 
pilsēta”;

6., 13., 20., 27. maijā 
plkst. 10.00 LKLSSB 

Jēkabpils nodaļa 
rīko semināru ciklu 
„Manas zināšanas 

– pamats labai 
veselībai”.

4. maija svētku koncerts
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
diena – svētki Latvijas iedzīvotājiem.  Par godu šiem svētkiem 4. maijā 
plkst. 11:00 laukumā pie Tautas nama notiks Jēkabpils pilsētas pūtēju 

orķestra koncerts diriģenta Harija Zdanovska vadībā.


