
Valija Berkina,
Jēkabpils pirmā iedzīvotāju 
foruma darba grupas dalībniece

25.aprīlī Jēkabpils Tau-
tas namā notika Pirmais Jē-
kabpils iedzīvotāju forums 
ar devīzi „Runāsim drošāk! 
Domāsim skaļāk! Darīsim 
kopā! Uzdrošinies!”, kuru 
realizēja Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība (projekta vadītāja 
– pašvaldības eksperte NVO 
lietās G.Cankale) sadarbībā 
ar nevalstiskajām organizā-
cijām un aktīviem jēkabpilie-
šiem, bet finansējums, valsts 
dotācija, tika gūta 2008.gada 
novembrī, pašvaldībai pie-
daloties konkursā „Atbalsts 
sabiedrības integrācijas prog-
rammu izstrādē un īstenoša-
nā”. Projekta ietvaros ietilpa 
virkne pasākumu, kā piemē-
ram, darba grupu izveidošana 
no NVO sektora, to apmācī-
bas, iedzīvotāju aptauju orga-
nizēšana un to apkopošana, 
foruma logo izstrāde un paša 
foruma organizēšana, tajā 
izskanējušo ierosinājumu ap-
kopošana, turpmākā rīcības 
plāna izstrāde un pēcforuma 
bukletu izdošana un izplatī-
šana, kas vēl ir jārealizē. Šī 
projekta mērķis – apkopot 
informāciju par iedzīvotāju 
viedokli par dzīvi Jēkabpilī 
un iespējamo līdzdarbošanos 
aktuālu jautājumu risināša-
nā, sadarbojoties pašvaldībai, 
Jēkabpils iedzīvotājiem, NVO 
(kas pārstāv dažādas iedzīvo-
tāju grupas) un uzņēmējiem, 
sarīkojot iedzīvotāju aptauju 
un noorganizējot iedzīvotāju 
forumu, kurā būtu nodroši-
nāta vienlīdzīga līdzdalības ie-
spēju principa ievērošana. Tā 
kā nevalstiskās organizācijas 
ir nozīmīgs spēks un instru-
ments svarīgu problēmu ri-
sināšanā, piemēram, ieviešot 
kaut kādas izmaiņas sabiedrī-
bā, tās arī veicina brīvprātīgo 
darbu, lai iedzīvotāji paši uz-

ņemtos iniciatīvu un uzlabo-
tu savu ikdienu. Pašreizējās 
mūsu sadzīves problēmas ir 
reta kontaktēšanās ar citiem 
cilvēkiem, savrupais dzīves-
veids, īpaši sociāli maznodro-
šinātām iedzīvotāju grupām; 
cilvēku, it īpaši jaunās paau-
dzes, enerģijas nepietiekoša 
novirzīšana brīvprātīgā darba 
veikšanai, pilsētas tēla veido-
šanai; nepietiekoša informā-
cijas apmaiņa starp materiāli 
nodrošinātiem iedzīvotājiem 
un sabiedriski aktīvām NVO, 
lai varētu īstenot senlolo-
tās labās idejas, popularizēt 
filantropiju.

Līdz pirmā foruma sa-
saukšanai tika veikts ilgs sa-
gatavošanās darbs četru mē-
nešu garumā. Tika izveidota 
darba grupa, pašvaldībai kopā 
strādājot ar biedrību „Vides 
iniciatīvu centrs” (priekšsēdē-
tāja Agita Pleiko) un Apvienī-
bu „Jēkabpils NVO Atbalsta 
centrs” (priekšsēdētāja Dace 
Zariniece), kā arī pārstāvjiem 
no citām sabiedriskajām orga-
nizācijām, aktīviem cilvēkiem. 

Liels paldies sakāms vai-
rāk kā 20 cilvēkiem, kuri atra-
da laiku, lai brīvprātīgi un bez 
maksas palīdzētu!

Lai uzzinātu iedzīvotāju 
viedokli par Jēkabpils pilsē-
tas šodienu un nākotnes at-
tīstības vīziju, darba grupa 
izstrādāja aptaujas anketu, 
kas tika publicēta Domes avī-
zē „Jēkabpils Vēstis”, kā arī 
laikrakstos „Jaunais Vēstne-
sis”, „Brīvā Daugava”, domes 
mājas lapā, un izplatīta iedzī-
votāju visvairāk apmeklētās 
vietās. 

Izteikt savu viedokli ap-
taujas anketās izmantoja vai-
rāk nekā 800 dažādu paaudžu 
jēkabpilieši. Anketās minētās 
problēmas arī tika iekļautas 
Pirmā Jēkabpils iedzīvotāju 
foruma darba kārtībā.
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Latvijas ekonomika šobrīd atrodas krustcelēs. Virzoties pa 
iepriekšējos gados iemīto nesabalansētu ienākumu un izdevu-
mu ceļu, tikai daži soļi šķir no kritiena, pēc kura piecelties būtu 
ļoti grūti. Arī otrs ceļš vēl kādu brīdi vedīs lejup, taču to ir iespē-
jams veikt, negūstot bīstamas traumas, un lejupejai tajā sekos 
augšupeja.  

Valdības apņēmīgā rīcība liek domāt, ka nekontrolējamu 
procesu risks tiks novērsts, taču ekonomika tiks stabilizēta 
zemā līmenī, tādā, kas neatbilst Latvijas iedzīvotāju cerībām uz 

labklājības pieaugumu. Dzīves līmeni ilgtspējīgi var celt tikai 
darba ražīguma pieaugums. Atbilžu uz to, kā celt darba ražī-
gumu ir tikpat daudz, cik Latvijā ir strādājošo un uzņēmumu. 
Dramatiskiem krīzes pārvarēšanas lēmumiem sekos rūpīgs, 
piņķerīgs un pacietību prasošs ikdienas darbs. 

Lai apspriestu esošo ekonomisko situāciju Latvijā, apzinā-
tu pašvaldības, uzņēmēju un banku savstarpējās sadarbības 
problēmas, kā arī veicinātu veiksmīgu tālāku sadarbību, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība aicina Jēkabpils uzņēmējus un banku 

pārstāvjus uz kopīgu tikšanos – diskusiju 2009. gada 12. mai-
jā plkst. 15.00 Jēkabpils Tautas namā. Diskusijā piedalīsies 
AS „SWEDBANK” galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks ar 
prezentāciju „IESKATS LATVIJAS MAKRO TENDENCĒS 
2009–2011”. 

Uz tikšanos tiek aicināti arī visi Jēkabpilī pārstāvēto banku 
speciālisti. Tālr.uzziņām 65221147.

Ieva Lazdāne,
Attīstības un investīciju nodaļa

Notika Pirmais 
Jēkabpils 
iedzīvotāju forums
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Pašvaldība aicina uz diskusiju uzņēmējus un bankas speciālistus

Valsts prezidents pasniedz 
apbalvojumus trim jēkabpiliešiem

Foto: Jānis Lācis 

A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

1.maijā Rīgas pilī Valsts 
prezidents Valdis Zatlers pa-
sniedza Valsts apbalvojumus. 
Par nopelniem Latvijas valsts 
labā IV šķiras Viestura orde-
nis tika piešķirts Latviešu 
virsnieku apvienības bied-
ram, atvaļinātajam majoram 
Alfrēdam Porietim un Latvi-
jas Republikas Zemessardzes 
2.novada 56.kājnieku batal-
jona komandierim, majoram 
Aivaram Vucānam. Savukārt 
SIA „Jēkabpils PMK” valdes 
priekšsēdētājam, būvuzņēmē-
jam Uldim Helmutam Putni-
ņam piešķirts IV šķiras Atzi-
nības krusts. 

Apsveicam!

Jēkabpilieši kopējā foto ar Valsts prezidentu un pārējiem Valsts apbalvojumus saņēmušajiem cilvēkiem

Pēc apbalvojuma saņemšanas Valsts 
prezidents V. Zatlers un viņa kundze 

īpašu uzmanību veltīja Alfrēdam 
Porietim, kuram šogad apritēs 100 gadi

Apbalvojumu no Valsts prezidenta 
saņem Aivars Vucāns

Apbalvojumu no Valsts prezidenta 
saņem Uldis Helmuts Putniņš
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Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz  LR liku-

ma “Par pašvaldībām” 14.pan-
ta 3.daļu, 21.panta 1.daļas 
27.punktu, 41.panta 1.daļas 
1.punktu un likuma “Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” 
5.panta 3.,4.daļu ,  ņemot vērā  
24.02.2009. Finanšu komitejas 
sēdes protokolu Nr. 5., 2.§,  

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.6 ”Grozīju-
mi Jēkabpils pilsētas domes 
2008.gada 13.novembra sais-
tošajos noteikumos nr. 21 ” 
Par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājiem 2009.gadā”” 
(pielikumā).

2. Saistošie noteikumi tri-
ju dienu laika pēc to paraks-
tīšanas rakstveidā un elektro-
niskā veidā nosūtāmi Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai.

3. Ja Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu minis-
trijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par pieņemto notei-
kumu tiesiskumu vai pašval-
dībai likumā noteiktajā ter-
miņā atzinums nav nosūtīts, 
publicēt pieņemtos saistošos 

noteikumus Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības  informatīvajā 
izdevumā “Jēkabpils Vēstis” 
un izlikt domes ēkā redzamā 
vietā.

4. Saistošie noteikumi stā-
jās spēkā nākamajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
informatīvajā izdevumā “Jē-
kabpils Vēstis”.

5. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

Pamatojoties uz LR li-
kumu “Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu, 43.panta ceturto daļu, 
14.10.2003. Ministru kabineta 
noteikumu 574 “Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēša-
nas – kārtība” 13.punktu, ņe-
mot vērā Finanšu komitejas 
24.02.2009. lēmumu (proto-
kols Nr.5, 3.§),

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1.Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.12 „Grozījumi 
14.06.2007. Jēkabpils pilsētas 
domes saistošajos noteikumos 

Nr.9 „Par licencēto makšķerē-
šanu un licencētām zemūdens 
medībām Jēkabpils pilsētas 
Radžu ūdenskrātuvē”.

2.Saistošie noteikumi triju 
dienu laika pēc to parakstīša-
nas rakstveidā un elektronis-
kā veidā nosūtāmi Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai.

3.Saistošos noteikumus 
publicē vietējā laikrakstā vai 
bezmaksas izdevumā, izliek 
redzamā vietā pašvaldības do-
mes ēkā un pakalpojumu cen-
tros, ja Reģionālās attīstības 
un Pašvaldību lietu ministrijas 

atzinumā nav izteikti iebil-
dumi par pieņemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai paš-
valdībai likumā noteiktajā ter-
miņā atzinums nav nosūtīts.

4.Saistošos noteikumus ne 
agrāk kā četras un ne vēlāk kā 
sešas nedēļas pēc to pieņemša-
nas publicēt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā.

5.Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

Izdarīt Jēkabpils pilsētas 
domes 2008.gada 13.novem-
bra saistošajos noteikumos 
nr. 21 “Par atvieglojumu pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem 2009.
gadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 5.8.apakšpunktu 
šādā redakcijā : 

„5.8. uzņēmumiem, kuru 
īpašumā ir rūpnieciskās ražo-
šanas ēkas, ja tajās notiek pa-
matdarbība pie noteikuma, ka 
uz taksācijas gada 30.jūniju 
izpildās šādi nosacījumi:

1) saglabāta pamat dar bība;
2) investēti līdzekļi ražo-

šanā, pakalpojumu sniegšanā 
laika periodā no 2007.gada 
līdz 2009.gada 30.jūnijam;

3) saglabātas darba vietas 
virs 75% attiecībā pret vidējo 
darba vietu skaitu 2008.gadā 
75% „

2. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 6 1.punktu šādā 

redakcijā:
„6 1. Nodokļu maksātājiem 

atvieglojuma piešķiršanai 
saskaņā ar šo saistošo notei-
kumu 5.8.apakšpunktu līdz 
01.07.2009. jāiesniedz: 

1) motivēts iesniegums 
par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu, norādot 
rūpniecības ēkas kadastra 
numuru;

2) uzņēmuma vadītāja 
parakstīts apliecinājums, ka 
ražošanas ēkās ir saglabāta 
ražošana un saglabātas darba 
vietas;

3) dokumentu kopijas, kas 
apstiprina līdzekļu investēša-
nu ražošanā”.

3. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 6 2.punktu šādā 
redakcijā:

„6 2. Jēkabpils pilsētas do-
mes Tautsaimniecības komi-
sija apstiprina Apsekošanas 
komisiju, kuras sastāvā jābūt 
trīs Tautsaimniecības komi-

sijas locekļiem. Apsekošanas 
komisija apseko uzņēmumus, 
kuri prasa nodokļu atvieglo-
jumu atbilstoši saistošo notei-
kumu 5.8.apakšpunktam un 
sastāda aktu par šo saistošo 
noteikumu 5.8.apakspunktā 
minētā 1. un 3. nosacījumu 
izpildi un iesniedz šo aktu 
Finanšu ekonomikas nodaļai. 
Pēc minēta akta saņemšanas 
no Apsekošanas komisijas Fi-
nanšu ekonomikas nodaļa iz-
vērtē iesniegtos dokumentus 
un sagatavo domes lēmuma 
projektu par nodokļa atvieglo-
juma piešķiršanu. Pēc domes 
lēmuma pieņemšanas par no-
dokļa atvieglojuma piešķir-
šanu Finanšu ekonomikas 
nodaļa veic nodokļa pārrēķi-
nu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.”

Sēdes vadītājs 
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMS

Jēkabpilī 2009.gada 19.martā (protokols Nr.7., 6.§)                                                   Nr.113

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

2009. gada 05.martā                                                                        Saistošie noteikumi Nr.6
Jēkabpilī                                                                                                   (protokols Nr.6., 9 §)

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 13.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 

“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem 2009.gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu, 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt 2006.gada 03.maija 
saistošajos noteikumos Nr.14 
“Radžu ūdenskrātuves un 
Meža parka apsaimniekoša-

nas un lietošanas noteikumi” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 
11.punktu ar 11.6., 11.7., 

11.8.apakšpunktiem šādā 
redakcijā:

 „11.6. aizliegts daivings 
(zemūdens niršana) dien-

Pielikums Nr.2
Noteikumiem par licencēto makšķerēšanu 

un zemūdens medībām  Jēkabpils pilsētas Ūdenskrātuvē

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU LICENČU PARAUGI
1. Dienas licence 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

2009. gada 19.martā                                                                        Saistošie noteikumi Nr.12
Jēkabpilī                                                                                                    (protokols Nr.7., 6 §)

Grozījumi ”14.06.2007. Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.9 
„Par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām 

Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē”
Izdoti saskaņā ar 14.10.2003. Ministru kabineta noteikumu 574 

“Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu
Izdarīt 14.06.2007. Jēkab-

pils pilsētas domes saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par licencēto 
makšķerēšanu un licencētām 
zemūdens medībām Jēkabpils 
pilsētas Radžu ūdenskrātuvē” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.Izslēgt Noteikumu 
7.punktu.

2.Izteikt Noteikumu 
11.punktu sekojošā redakcijā:

„11. Laivām, kuras atrodas 
Ūdenskrātuvē, jābūt reģistrē-
tām atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai”.

3.Izteikt Noteikumu 
13.punktu sekojošā redakcijā:

„13. Licencētā makšķerē-

šana un zemūdens medības 
Ūdenskrātuvē atļauta tikai 
iegādājoties kādu no šādām 
licencēm:

13.1. Dienas licence mak-
šķerēšanai  LVL 1,00 t.sk. 
PVN;

13.2. viena mēneša licence 
makšķerēšanai  LVL 6,00 t.sk. 
PVN;

13.3. trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai  LVL 12,00 
t.sk. PVN;

13.4. sešu mēnešu licen-
ce makšķerēšanai  LVL 20,00 
t.sk. PVN;

13.5. gada licence makšķe-
rēšanai  LVL 30,00 t.sk. PVN;

13.6. gada licence makšķe-

rēšanai pensionāriem, invalī-
diem, politiski represētām per-
sonām (uzrādot normatīvajos 
aktos noteikta parauga apliecī-
bu) LVL 5.00 t.sk. PVN; 

13.7. gada licence zem-
ūdens medībām  LVL 100,00 
t.sk. PVN;

13.8. vienas dienas licence 
zemūdens medībām LVL 15,00 
t.sk. PVN;

13.9  bērniem līdz 16. 
gadu vecumam licence nav 
jāiegādājas.

4. Izteikt Noteikumu pie-
likumu nr.2 jaunā redakcijā 
(pielikumā).

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMS

Jēkabpilī 2009.gada 05.martā (protokols Nr.6., 10.§)                                                     Nr.85

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14.pan-
ta trešo daļu,15.panta pir-
mās daļas 2. un 3. punktiem 
21.panta pirmās daļas 16.pun-
ktu, 41.panta 1.daļas 1.pun-
ktu, 43.panta pirmās daļas 
2.punktu, trešo daļu, ņemot 
vērā Finanšu komitejas 2009.
gada 24.februāra lēmumu 
(protokols Nr.4.,3. §), 

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1.Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.7 “Grozījumi 
2006.gada 03.maija saistoša-
jos noteikumos Nr.14 “Radžu 

ūdenskrātuves un Meža parka 
apsaimniekošanas un lietoša-
nas noteikumi”” (pielikumā).

2.Saistošie noteikumi triju 
dienu laika pēc to parakstīša-
nas rakstveidā un elektronis-
kā veidā nosūtāmi Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai.

3.Ja Reģionālās attīstības 
un Pašvaldību lietu ministri-
jas atzinumā nav izteikti ie-
bildumi 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.

4.Saistošos noteikumi stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Jē-
kabpils Vēstis”.

5.Kontroli par lēmuma 
izpildi veikt Izpilddirektoram 
un Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

2009. gada 05.martā                                                                        Saistošie noteikumi Nr.7
Jēkabpilī                                                                                                  (protokols Nr.6., 10 §)

Grozījumi 2006.gada 03.maija saistošajos noteikumos Nr.14 
“Radžu ūdenskrātuves un Meža parka apsaimniekošanas  

un lietošanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 2.punktu 

nakts tumšajā laikā (viena 
stunda līdz saulrietam – viena 
stunda pēc saullēkta);

„11.7. aizliegts daivings( 
zemūdens niršana) bez pie-
stiprinātas košas krāsas bojas, 
kura norāda zemūdens med-
nieka atrašanās vietu ūdenī”;

„11.8. aizliegta pārvietoša-
nās ar motorizētiem un citiem 
peldlīdzekļiem no 01.janvāra 
līdz 31.maijam (ieskaitot)”.

2. Izteikt noteikumu 
18.punktu šādā redakcijā:

„18. Par šo noteikumu 
11.1., 11.4., 11.5., 11.8. pun-
ktu noteikumu neievērošanu 
uzliek naudas sodu Ls 50,– ”.

3. Izteikt noteikumu 
19.punktu šādā redakcijā:

„19. Par šo noteikumu 
11.2., 11.6.,11.7. punktu no-
teikumu neievērošanu uzliek 
naudas sodu Ls 20,– ”.

4. Papildināt noteikumu 
22.punktu ar 22.5. apakš-
punktu šādā redakcijā:

„22.5. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sabiedriskās kār-
tības uzraudzības sektora ad-
ministratīvās lietvedības in-
spektoram un kārtībniekam”.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, 

LV-5201

DIENAS LICENCE
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences cena Ls 1,00 t.sk. 
PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „ Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

DIENAS LICENCE Nr. 0000000

Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē
 

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 1,00 t. sk. PVN
Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  datuma  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

              Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga Skaits       Svars Paraksts



Jēkabpils VĒSTIS 3.
2. Gada licence makšķerēšanai pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības ielā 289, Jēkabpilī,

 LV-5201

MĒNEŠA LICENCE
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences cena Ls 6,00 t.sk. 
PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

MĒNEŠA LICENCE Nr. 0000000

Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 6,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

      
Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

               Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits         Svars Paraksts

SIA „ Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības ielā 289, Jēkabpilī,

 LV-5201

TRĪS MĒNEŠU 
LICENCE
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences  cena  Ls  12,00 
t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

TRĪS MĒNEŠU LICENCE Nr. 0000000
Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 12,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

.

 Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits        Svars Paraksts

3. Mēneša licence 

4. Trīs mēnešu licence 

5. .Sešu mēnešu licence

6. Gada licence

7. Zemūdens medību dienas licence.

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, 

LV-5201

GADA LICENCE 
PENSIONĀRIEM, 

INVALĪDIEM, 
POLITISKI 

REPRESĒTĀM 
PERSONĀM
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences cena Ls 5,00 t. sk. 
PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „ Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

GADA LICENCE PENSIONĀRIEM, INVALĪDIEM, 
POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM Nr. 0000000

Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē
 

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 5,00 t. sk. PVN
Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  datuma  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

              Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga Skaits       Svars Paraksts

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības 289, Jēkabpilī, LV-5201

SEŠU MĒNEŠU 
LICENCE
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences  cena  Ls  20,00 
t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

SEŠU MĒNEŠU LICENCE Nr. 0000000

Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 20,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

.

Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits        Svars Paraksts

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības 289, Jēkabpilī, LV-5201

GADA LICENCE
Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences  cena  Ls  30,00 
t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

GADA LICENCE Nr. 0000000

Makšķerēšanai Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 30,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

.

Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits        Svars Paraksts

SIA „Jēkabpils sporta centrs”
Brīvības 289, Jēkabpilī, LV-5201

  ZEMŪDENS MEDĪBU 
    DIENAS  LICENCE    

Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences  cena  Ls  15,00 
t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

                                  ZEMŪDENS MEDĪBU
DIENAS LICENCE Nr. 0000000

Zemūdens mrdībām Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 15,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

.

Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits       Svars Paraksts



Jēkabpils VĒSTIS4.
8. Zemūdens medību gada licence.
SIA „Jēkabpils sporta centrs”

Brīvības 289, Jēkabpilī, LV-5201

  ZEMŪDENS MEDĪBU 
    GADA  LICENCE    

Nr.0000000

200__. gada __ . _________
Licences  cena  Ls  100,00 
t.sk. PVN

Ar licencētās makšķerēšanas 
un  zemūdens  medību 
nolikumu esmu iepazinies

_______________________
    ( licences saņēmēja paraksts )

___________________________
    ( vārds, uzvārds, izsn. datums )

SIA „Jēkabpils sporta centrs„ Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, LV-5201
Reģ. Nr. LV45403006839, tālrunis 5231534.

                                  ZEMŪDENS MEDĪBU
GADA LICENCE Nr. 0000000

Zemūdens medībām Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

200___.gada  ____ . ____________________

Licences cena Ls 100,00 t.sk. PVN

Licence izsniegta _______________________________
                                       ( vārds, uzvārds, personas kods )

Bez  personas  datu  un  makšķerēšanas  perioda  norādes  licence 
uzskatāma par nederīgu.

.

Lomu uzskaites forma ( nododama licenču realizācijas vietā )

Licences darbības periodā nozvejotās zivis:
Suga Skaits       Svars Paraksts

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
L.Salcevičs

Pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma “Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās 
daļas 16.punktu, 41.panta pir-
mās daļas 1.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Latvi-
jas Republikas likuma “Rek-
lāmas likums” 7.panta trešo 
daļu, saskaņā ar 24.03.2009. 
Finanšu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.7.,1§), 

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt Jēkabpils 
pilsētas domes Saistošos no-
teikumus Nr.14 „Grozīju-
mi 2005.gada 07.septembra 
Saistošajos noteikumos Nr.17 

“Reklāmu, izkārtņu un citu 
informatīvo materiālu izvieto-
šanas kārtība  Jēkabpils pilsē-
tā” (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi tri-
ju dienu laika pēc to paraks-
tīšanas rakstveidā un elektro-
niskā veidā nosūtāmi Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai.

3. Ja Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministri-
jas atzinumā nav izteikti ie-
bildumi par pieņemto saisto-
šo noteikumu tiesiskumu vai 
pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav nosū-
tīts, saistošos noteikumus 

publicēt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības informatīvajā iz-
devumā „Jēkabpils Vēstis”, kā 
arī izlikt redzamā vietā paš-
valdības ēkā. 

4. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Jē-
kabpils Vēstis”.

5.Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

Izdarīt Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības 2005.gada 
07.septembra saistošajos no-
teikumos Nr.17 “Reklāmu, 
izkārtņu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kār-
tība Jēkabpils pilsētā”  šādu 
grozījumu:

1. Izteikt noteikumu 10. 
nodaļas „Administratīvā at-
bildība par saistošo noteiku-

mu neievērošanu” 10.2.pun-
ktu jaunā redakcijā:

„10.2. Saistošo noteikumu 
izpildi kontrolēt un tiesības 
sastādīt administratīvo pārkā-
pumu protokolus par adminis-
tratīvajiem pārkāpumiem, kas 
paredzēti šo saistošo noteiku-
mu 2.2., 2.3., 3.daļas, 4.3., 
5.1., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.4., 
9.1., 9.3. punktos, ir Jēkabpils 

pilsētas galvenajam māksli-
niekam, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sabiedriskās kār-
tības uzraudzības sektora ad-
ministratīvās lietvedības in-
spektoram un kārtībniekam, 
valsts policijas darbiniekiem.”

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 

L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMS

Jēkabpilī 2009.gada 02.aprīļa (protokols Nr.8., 4.§)                                                    Nr.132

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Saistošie noteikumi Nr.14                                                                               APSTIPRINĀTI
ar 02.04..2009. Domes lēmumu Nr.132

(protokols Nr.8., 4.§)
2009.gada 02.aprīlis                                                                                                     Jēkabpilī

Saistošie noteikumi Nr.14  „Grozījumi 2005.gada 07.septembra Saistošajos 
noteikumos Nr.17 

“Reklāmu, izkārtņu  un  citu informatīvo materiālu izvietošanas 
kārtība  Jēkabpils pilsētā”” 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 7.punktu, 
Latvijas Republikas likuma “Reklāmas likums” 

7.panta trešo daļu 

Aicina slēgt Vienošanos par 
siltumenerģijas samaksas kārtību

SIA „Jēkabpils siltums” pie-
dāvā saviem klientiem iespēju 
slēgt Vienošanos par piegādāto 
siltumenerģiju. Tā ir iespēja iedzī-
votājiem plānot savus izdevumus 
apkures maksājumu segšanai un 
lielo izdevuma nastu, kas gulstas 
uz pakalpojuma saņēmēja ple-
ciem apkures sezonas laikā, sada-
līt visa gada garumā. 

Vienošanās paredz minētā 
pakalpojuma saņēmējam norēķi-
nāties ar SIA “Jēkabpils siltums” 
par piegādāto siltumenerģiju 
telpu apkurei 2009./2010. gada 
apkures sezonā avansa veidā visa 
gada garumā. Proti, apkures se-
zonā plānoto kopējo maksājuma 
summu sadalot uz 12 mēnešiem, 
veicot maksājumus katru mēnesi 
līdz mēneša pēdējai dienai, sākot 
no 2009. gada maija līdz 2010. 
gada 30. aprīlim. 

Summu aprēķina, par pa-
matu ņemot viena kvadrātmetra  
izmaksas, ko nosaka SIA “Jēkab-
pils siltums”. Gadījumā, ja pakal-

pojuma saņēmēja kopējā apkures 
maksājumu summa 12 mēnešu 
periodā saskaņā ar Vienošanos 
būs lielāka nekā attiecīgās dzīvo-
jamās mājas uz siltumenerģijas 
skaitītāja rādījuma pamata aprē-
ķinātās siltumenerģijas faktiskās 
izmaksas 2009./2010. gada apku-
res sezonas laikā, SIA “Jēkabpils 
siltums” apkures maksājumu 
summas un faktisko izmaksu 
starpību ieskaitīs nākošās apku-
res sezonas maksājumu segšanai.

Savukārt, ja pakalpojuma 
saņēmēja kopējā apkures maksā-
jumu summa 12 mēnešu periodā 
saskaņā ar Vienošanos būs ma-
zāka nekā attiecīgās dzīvojamās 
mājas uz siltumenerģijas skaitī-
tāja rādījuma pamata aprēķinā-
tās siltumenerģijas faktiskās iz-
maksas 2009./2010. gada apkures 
sezonas laikā pakalpojuma saņē-
mējs līdz 2010. gada 31. maijam 
veiks piemaksu, apmaksājot ap-
kures avansa maksājumu un fak-
tisko izmaksu starpību. Jāuzsver, 

ka Vienošanās spēkā esamības 
laikā pakalpojuma saņēmējam 
netiks aprēķināta soda nauda, ja 
avansa maksājums nesegs faktis-
ki aprēķināto summu par piegā-
dāto siltumenerģiju. Katrs SIA 
“Jēkabpils siltums” klients var iz-
vērtēt – slēgt minēto Vienošanos  
vai nē. 

Uzņēmums Vienošanos var 
noslēgt tikai ar tiem klientiem, 
kuriem uz Vienošanās noslēgša-
nas brīdi nebūs parāds par sil-
tumenerģiju. Ja klients vēlēsies 
Vienošanos slēgt vēlāk par 2009. 
gada maiju, piemēram, jūlijā, 
tad vispirms būs jāsamaksā pa-
rāds par siltumenerģiju un jāveic 
avansa maksājumi par maiju un 
jūniju, izejot no iepriekš minētā 
aprēķina par kvadrātmetru.

S ī k ā k a  i n f o r m ā c i j a 
SIA „Jēkabpils siltums” –  
t. 65233100 (sekretāre) vai                                                                   
t. 65220714 (juriste).

SIA „Jēkabpils siltums”

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMA PROJEKTS

Jēkabpilī 2009.gada 16.aprīlī (protokols Nr.9., 1.§)                                                      Nr.155

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
2009. gada 16.aprīlis                                                                      Saistošie noteikumi Nr.15
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Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 13.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 

“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem 2009.gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu, 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba 2009.gada 23.martā ir saņē-
musi vēstuli no LR Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas ar norādi precizēt ar 
05.03.2009. (protokols Nr. 6.9.§) 
Domes lēmumu Nr. 84 „Par sais-
tošo noteikumu apstiprināšanu” 
pieņemtos saistošos noteikumus 
Nr.6 „Grozījumi Jēkabpils pil-
sētas domes 2008.gada 13.no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.21 „Par atvieglojumu piešķir-
šanu nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem 2009.gadā””.

Pamatojoties uz LR likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta tre-
šo daļu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 41.panata pirmās 

daļas 1.punktu un likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo un ceturto daļu, 
ņemot vērā  08.04.2009. Finan-
šu komitejas sēdes protokolu Nr. 
8.,1.§,  

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 15”Grozījumi 
Jēkabpils pilsētas domes 2008.
gada 13.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 ”Par atvieg-
lojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
2009.gadā”” (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi triju 
dienu laika pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtāmi Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Publicēt pieņemtos sais-
tošos noteikumus Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Jēkabpils Vēstis” un 
izlikt domes ēkā redzamā vietā.

4. Saistošie noteikumi stā-
jās spēkā nākamajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības  in-
formatīvajā izdevumā “Jēkabpils 
Vēstis”.

5. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs  

L.Salcevičs

Izdarīt Jēkabpils pilsētas 
domes 2008.gada 13.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21 
“Par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem 2009.gadā” šādus 
grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteiku-
mu 5.8.apakšpunkta 3.apakš-
punktu šādā redakcijā: 

„3) saglabātas darba vie-
tas virs 75% attiecībā pret  
vidējo darba vietu skaitu  
2008.gadā 70%”

3. Izteikt saistošo noteiku-

mu 6 2.punktu šādā redakcijā:
„6 2. Jēkabpils pilsētas dome 

apstiprina Apsekošanas komi-
siju, kuras sastāvā jābūt trīs 
Tautsaimniecības komisijas 
locekļiem. Apsekošanas komi-
sija apseko uzņēmumus, kuri 
prasa nodokļu atvieglojumu 
atbilstoši saistošo noteikumu 
5.8.apakšpunktam un sastāda 
aktu par šo saistošo noteiku-
mu 5.8.apakspunktā minētā 1. 
un 3. nosacījumu izpildi un ie-
sniedz šo aktu Finanšu ekono-
mikas nodaļai. Pēc minētā akta 

saņemšanas no Apsekošanas 
komisijas Finanšu ekonomikas 
nodaļa izvērtē iesniegtos do-
kumentus un sagatavo domes 
lēmuma projektu par nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu. Pēc 
domes lēmuma pieņemšanas 
par nodokļa atvieglojuma pie-
šķiršanu Finanšu ekonomikas 
nodaļa veic nodokļa pārrēķi-
nu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.”

Sēdes vadītājs
Jēkabpils domes priekšsēdētājs  

L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
RĪKOJUMS

Jēkabpilī                                                                                                                             Nr.49
2009.gada 8.aprīlī

Par kūlas dedzināšanu
1. Sakarā ar ugunsbīstamību aizliegt pērnās kūlas dedzināšanu un ugunskuru kurināšanu 

Jēkabpils pilsētas teritorijā ar 09.04.2009.
2. Jēkabpilas pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Sabiedriskās kārtības 

uzraudzības sektoram un Valsts policijai veikt regulāru kontroli, pārkāpumu gadījumā 
dedzinātājus saukt pie administratīvās atbildības.

3. Kontroli par rīkojuma izpildi veikt Pilsētsaimniecības departamenta direktoram 
R.Sirmovičam.

Priekšsēdētājs L.Salcevičs

Informācija iedzīvotājiem par pašvaldības  mācību maksām
Saistošie noteikumi Nr. 5 (apstiprināti 2008.gada 20.martā Domes sēdē protokols Nr. 6, 4.§) 

“Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu” paredz (IV.Piešķiršanas kārtība. 
9.un 10.p.), ka  mācību maksa tiek plānota Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā un mācību 
maksu un stipendijas piešķir budžeta paredzēto līdzekļu apmērā.

Informējam, ka 2009.gadā Jēkabpils pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi mācību 
maksām.  

 Ilona Skrode
Jēkabpils pilsētas pašvaldības konsultante izglītības un jaunatnes lietās

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
Jēkabpils pilsētas domes 30.04.2009. lēmums Nr.186 (protokols Nr.10, 26.§)

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 7.05.2009. līdz 18.06.2009.

Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2007.–2019.gadam grozījumu pirmās redakcijas 
un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata materiāli tiks izvietoti Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28.05.2009. no plkst.1700 līdz 1900, Brīvības 
ielā 120, Jēkabpilī sēžu zālē.

Apmeklētāju pieņemšana – Brīvības ielā 120, Jēkabpilī 107.kabinetā pirmdienās no 
plkst.1300 līdz 1800, tālr. 65207318.

Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt Brīvības ielā 120, Jēkabpilī Vienas pieturas 
aģentūrā.



Jēkabpils VĒSTIS 5.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus 
aicina pieteikties māju siltināšanai  
par ES līdzekļiem
Tatjana Sporihina,
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes 
3.kursa studente

Zemgales plānošanas re-
ģiona ES struktūrfondu in-
formācijas centra un Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu 
valsts aģentūras (BEMA) rī-
kotajā seminārā „Daudzdzī-
vokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” 14. 
aprīlī Jēkabpils daudzdzīvok-
ļu namu iedzīvotājus, pār-
valdniekus un māju vecākos, 
kā arī vairāku vietējo uzņē-
mumu pārstāvjus un pašval-
dības speciālistus informēja 
par iespējām saņemt valsts un 
ES atbalstu māju siltināšanas 
pasākumiem.

Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda (ERAF) līdzfinan-
sētās programmas ietvaros 
līdz 2013.gadam Latvijā pa-
redzēts nosiltināt ap 160 lai-
kā no 1944. līdz 1993.gadam 
tapušo daudzdzīvokļu namu, 
informēja BEMA atbildīgā 
speciāliste Signe Kajaka. Ko-
pējais aktivitātes finansējums 
ir vairāk kā 16,63 miljoni latu, 

no kuriem 14,13 miljonu latu 
veido Eiropas attīstības fonda 
finansējums, atlikušo summu 
nodrošinot ar valsts budžeta 
līdzekļiem.  

„Patlaban Latvijā sērij
veida māju siltumapgādes 
sistēmas ir nolietojušās, apku-
res cenas aizvien pieaug, bet 
efektīva siltināšana maksā 
ļoti dārgi, tādēļ šī aktivitāte 
sniedz iespēju saņemt Eiro-
pas Savienības līdzfinansē-
jumu mājokļu siltināšanai. 
Šie pasākumi ļaus samazināt 
siltumenerģijas izmaksas un 
palielināt katra dzīvokļa īpa-
šuma vērtību”, uzsvēra S. Ka-
jaka. „Piemēram, kādā daudz-
dzīvokļu mājā Cēsīs pēc 2005.
gadā veiktajiem siltināšanas 
darbiem, iztērējot 37 tūksto-
šus latu, izdevās ietaupīt 18% 
no siltumenerģijas patēriņa 
gadā”. 

No programmas budže-
ta plānots segt līdz 50% no 
kopējās mājas siltināšanai 
iztērētās summas, nepār
sniedzot 100 000 latu vie nai 
mājai. Aktivitātes iet varos 
finansējums tiks pie šķirts 
energoaudita, tehniskās apse-

košanas un būvprojekta saga-
tavošanai, būvuzraudzības un 
autoruz raudzības veikšanai 
un būvdarbu izmaksām dzī-
vokļu īpašnieku kopīpašumā 
esošajās daļās. Finansējumu 
saņems daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo namu dzīvokļu īpašnieki 
atklātas projektu iesniegumu 
atlases rezultātā. Dzīvokļu 
īpašnieki projektus varēs ie-
sniegt ar pilnvarotās personas 
starpniecību, savukārt, lē-
mums par attiecīgās personas 
pilnvarošanu jāpieņem dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulcē.

Jēkabpilī interesi par pro-
jektu jau izrādījuši vairāku 
daudzdzīvokļu namu iemīt-
nieki. Saskaņā ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Pilsēt-
saimniecības departamenta 
referenta Raimonda Oļehno 
sniegto informāciju, patlaban 
projektu pieteikumus izstrādā 
namos Pils rajonā 52, Celtnie-
ku ielā 9 un Bebru ielā 15.

Sīkāka informācija par 
projektu un pieteikšanās 
nosacījumiem ir atrodama 
BEMA mājas lapā http://es-
fondi.bema.gov.lv.

Notika Pirmais Jēkabpils iedzīvotāju forums
Nobeigums. Sākums 1.lpp.

Kaut arī pirmā īsti siltā 
un saulainā sestdiena dau-
dzus pilsētniekus aizvilināja 
uz dārza darbiem, uz Pirmo 
Jēkabpils iedzīvotāju foru-
mu bija ieradušies 103 aktīvi 
jēkabpilieši, iespējams, īstie 
Jēkabpils patrioti un tie, kuri 
vēlas dot savu praktisko ie-
guldījumu pilsētas attīstībā. 
Dažs sastaptais pilsētnieks ar 
darba rīkiem rokās bilda, ka 
savas domas jau izteicis ap-
taujas anketā. 

Pirmo Jēkabpils iedzī-
votāju forumu atklājot, gan 
Apvienības „Jēkabpils NVO 
Atbalsta centrs” valdes 
priekšsēdētāja Dace Zariniece, 
gan Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Vik-
tors Savins izteica pateicību 
ikvienam jēkabpilietim, kurš 
piedalījās iedzīvotāju aptaujā, 
un atrada laiku, lai piedalītos 
arī forumā. Kuri gan citi, ja ne 
mēs paši veidosim Jēkabpili 
par „labo pārmaiņu pilsētu”. 
Par to liecināja arī foruma 
logo, kurā attēlotie cilvēciņi 
no pirmā – melnā pakāpiena 
kāpj pa kāpnēm uz augšu, uz 
labāku, skaistāku dzīvi mums 
visiem savā pilsētā – mūsu 
Jēkabpilī. 

Pēc svinīgām uzrunām 
sākās foruma praktiskā daļa, 
kuru vadīja Liepājas Novada 
fonda valdes priekšsēdētāja 
Aiga Jaunskalže. Pagājušā 
gada nogalē arī Liepājā notika 
Iedzīvotāju forums, ko vadīja 
A.Jaunskalže, tāpēc apsveica-
mi, ka viņa nāca palīgā Jēkab-
pils iedzīvotāju foruma rīko-
tāju darba grupai, lai pirmais 
forums Jēkabpilī noritētu bez 
aizķeršanās. Tā tas arī noritēja. 

Foruma lietišķo norisi sek-
mēja tas, ka katram tā dalīb-
niekam bija izsniegta darba 
mape, kurā bija iekļauta gan 
Jēkabpils pilsētas attīstības 
programma 2007. – 2013.ga-

dam, krāsainiem foto ilustrē-
ta grāmatiņa ar Jēkabpils kul-
tūrvēsturiskajām vietām, kas 
lieti noderēs pilsētas viesiem, 
stāstot par mūsu pilsētu, gan 
papildus materiāli foruma 
darbam. 

Foruma dalībniekiem va-
jadzēja arī atpazīt Jēkabpilij 
raksturīgos akcentus – Dau-
gavu, Jēkabpils un Krustpils 
ģerboni, un citus, jo pēc tiem 
foruma dalībnieki tika sadalī-
ti darba grupās, lai analizētu 

jēkabpiliešu vairāk nekā 800 
anketās uzrādītās problēmas 
un piedāvātu savus risināju-
mus, un ko katrs pats gatavs 
darīt lietas labā. 

Aktuālās tēmas, kuras 
tika apspriestas forumā, bija 
sociālā labklājība, sabiedrī-
bas veselība, pilsētvide un tās 
kvalitāte, bērnu un jauniešu 
iespējas, drošība Jēkabpilī, 
mūžizglītība, interešu izglītī-
ba u.c. 

Apsveicami, ka forumā 
piedalījās Jēkabpils pilsētas 
domes izpilddirektors Dainis 
Līcis, Attīstības un investīciju 
nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, 
Sociālās pārvaldes vadītājs 
Juris Tužikovs, sabiedrisko 
attiecību speciālistes Elīna 
Bite un Aiga Sleže, konsultan-
te izglītības un jaunatnes lietu 
jautājumos Ilona Skrode u.c. 

Iedzīvotājiem bija iespē-
ja uzrunāt atbildīgo dienestu 
vadītājus un saņemt atbildes 
uz sev interesējošiem jautā-

jumiem. Darba grupās izkris-
talizējās vērā ņemamas ie-
rosmes problēmu risināšanā. 
Piemēram, Jēkabpilī aktuāls 
jautājums ir drošība pilsētā. 
Izskatot šo jautājumu, darba 
grupa nāca pie slēdziena, ka 
vajadzētu sākt ar vistiešāko 
sabiedrības iesaistīšanos, kā 
to jau 2002.gadā sāka Jelgavā, 
proti, jauniešiem, viņu vecā-
kiem, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem un cilvēkiem, kas 
uz laiku palikuši bez darba, 
kopā ar domes kārtībnieku 
un policiju, doties reidos, lai 
noskaidrotu, kas ir tie bērni 
un jaunieši, kas pēc pulksten 
23.00 atrodas ārpus mājām? 
Viņu nakts „aktivitāšu” sekas 
parasti redzamas nākamajā 
dienā, bet lai tās novērstu, 
pilsētas domei nākas tērēt ne-
plānotus finansiālos līdzekļus. 
Turpat forumā tika izveidota 
9 cilvēku darba grupa ar Jē-
kabpils pamatskolas skolotāju 
Vitāliju Dimitrijevu priekšga-

Foto: Jānis Lācis 

lā, kas šī jautājuma risināšanā 
vērsīsies pie visām ieinteresē-
tajām pusēm un sadarbības 
partneriem, lai darbību varē-
tu uzsākt iespējami ātrāk. 

Vēl viena aktuāla prob-
lēma ir veselības aprūpe un 
slimnīcas darbs. Iedzīvotāju 
forumā tika secināts, ka pie-
nācis pēdējais laiks veidot 
dialogu starp iedzīvotājiem 
un slimnīcu, tāpēc Veselības 
aprūpes darba grupā radās 
vērā ņemams ierosinājums – 
sasaukt visu ieinteresēto pušu 
kopā sanākšanu, līdzīgi Pir-
majam Jēkabpils iedzīvotāju 
forumam.

Forumā izskanēja daudz 

vērtīgu ierosmju, tā kā atliek 
no runām ķerties pie darbiem. 
Bija prieks par aktīvo darbu 
no ikviena foruma dalībnie-
ka puses. Liels paldies darba 
grupu vadītājiem un viņu pa-
līgiem – Birutai Jemeļjanovai, 
Rasmai Draškai, Miervaldim 
Ziediņam, Aigai Kuzminai, 
Dainai Ozolai, Agitai Pleiko, 
Diānai Stivriņai, Dacei Dze-
nei, Aivaram Krapam, Inesei 
Bērziņai, Žannai Ivanovai, Vi-
tālijam Dimitrijevam.

Lielāko organizatorisko 
smagumu Pirmā Jēkabpils 
iedzīvotāju foruma rīkošanā 
uz saviem pleciem iznesa Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības 

eksperte NVO lietās Gita 
Cankale, kas parūpējās par to, 
lai ikviens foruma dalībnieks 
justos gaidīts – būtu nodroši-
nāts ar darbam nepieciešamo 
materiālu, lai būtu iespēja 
uz vietas paēst pusdienas, jo 
darbs ritēja līdz vēlai pēcpus-
dienai, kā arī, lai pēc ražīga 
darba būtu arī kāds svētku 
akcents iedzīvotāju pirmajai 
kopā sanākšanai, noorga-
nizējot koncertu ar Latvijā 
populārā dziedātāja Viktora 
Lapčenoka piedalīšanos, kas 
bija patīkams darba dienas 
noslēgums un radīja pozitīvas 
emocijas turpmākam darbam. 



Jēkabpils VĒSTIS6.

Ielu komitejām 10 gadi

Dz.Lapiņa,
Ielu komiteju koordinatore 

Ielu komitejas ir brīvprātī-
gas namīpašnieku apvienības, 
kuru pamata uzdevumus no-
saka un to darbību koordinē 
Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba. Savā darbībā Komitejas 
ievēro pašvaldības lēmumus, 
MK noteikumus un citus nor-
matīvos aktus. To galvenais 
uzdevums ir palīdzēt novērst 
administratīvos pārkāpumus, 
izskaidrojot iedzīvotājiem 
viņu tiesības un pienākumus. 
Ielu komiteju pārraudzībā 
ietilpst pilsētas teritorija ar 
privāto namīpašumu apbūvi 
un tajās darbojas aktīvi, dar-
boties griboši namīpašnieki. 
Ielu komitejas pastāvēja pa-
domju dzīves gados un toreiz 
tur darbojās tādi sabiedrībā 
pazīstami cilvēki kā Oskars 
Dzenis, Roberts Laivinieks, 

Alberts Dāboliņš, Staņislavs 
Rusiņš. No šiem laikiem ielu 
komitejās joprojām darbojas 
Vija Bērziņa, Ņina Preijure, 
Zenta Bite un Aina Krastiņa. 

Ielu komiteju darbība tika 
atjaunota 1999. gada martā 
un šogad svinama komiteju 
darbības desmitgade. Pavi
sam pilsētas teritorija sadalīta 
18 mikrorajonos. 10 gadus 5. 
ielu komiteju vada Tālis Ro-
zenbergs, 7.vada Vija Ģipte-
re, 16. vada Viktors Veigurs. 
Šī gada darbības plāna uzde-
vumi veicināt pārraudzībā 
esošo ielu sakopšanu un īpa-
šumu uzturēšanu, palīdzēt 
risināt veco ļaužu problēmas 
savā mikrorajonā, apzināt vai 
skolas vecuma bērni apmek-
lē skolu, aicināt iedzīvotājus 
tiesiski risināt atkritumu sa-
vākšanas un transportēsanas 
problēmas. Radušos problē-
mu gadījumos ielu komiteju 

darbinieki saistās ar socialās 
palīdzības pārvaldi, policijas 
pārvaldi, pašvaldības speciā-
listiem. Viens no ikmēneša 
uzde vumiem ir piegādāt sava 
mikrorajona iedzīvotājiem Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības 
avīzi “Jēkabpils vēstis”. Avī-
zes iznākšanas dienā notiek 
ielu komiteju infor matīvās sa-
nāksmes. Tad uz sarunu par 
aktuāliem jautājumiem tiek 
aicināti gan pašvaldības spe-
ciālisti, gan ārsti, gan popu-
lāri un sabiedrībā pazīstami 
cilvēki. Redzesloka paplašinā-
šanai un zināšanu palielinā-
šanai par tradīciju kļuvušas 
ikgadējas ekskursijas pa Lat-
viju, ir apskatītas Igaunija un 
Lietuva. Dažreiz ir saņemti 
pārmetumus, ka, lūk, tur ielu 
komitejas neievēro …

Te der atcerēties, ka ko-
mitejas nepilda policijas funk-
cijas, bet uzrauga kārtību un 

par problēmām informē at-
tiecīgus dienestus. Ir jūtama 
komiteju darbība gan pilsē-
tas svētku organizēšanā, gan 
ikdienā, gan svētku dienās, 
kad kaimiņi satiekas un sveic 
viens otru jubilejās, sarīko-
jot mazus ielas svētkus, kā 
to dara Nomales ielas iedzī-
votāji, tur ielas svētkus or-
ganizē Dzintra Zepa. Ar ielu 
komiteju palīdzību pilsētas 
pašvaldība pārrauga to, kā 
dzīvo un jūtas iedzīvotāji pil-
sētas nomalē. Ielu komitejas 
ir iesniegušas priekšlikumus, 
kurus pašvaldība ir izskatījusi 
un iespēju robežās risinājusi. 

Ja tomēr kāds nesaņem 
pašvaldības informatīvo izde-
vumu “Jēkabpils vēstis”, lū-
gums zvanīt domes sabiedris-
ko attiecību speciālistei Elīnai 
Bitei t.65207324 vai ielu ko-
miteju koordinatorei Dzidrai 
Lapiņai t. 26174692.

Anita Sproģe,
Krustpils kultūras nama reklā-
mas un mārketinga speciāliste 

Aizvadītajā mēnesī Krust-
pils kultūras nama amatier-
kolektīvi ar lieliskiem rezul-
tātiem piedalījās 2008./2009. 
gada sezonas atskaites kon-
certos, kur sniegumu izvērtē-
ja arī kompetenti konkrētās 
mākslas nozares speciālisti.

Krustpils kultūras nama 
senioru koris „Atvasara” (di-
riģente Skaidrīte Pugača, 
koncertmeistare Antra Kor-
ņejeva) 5. aprīlī piedalījās 
„Rīgas Koru mēneša 2009, jeb 
trīs, četri …laižam!” ietvaros 
rīkotajā Latvijas senioru koru 
kopmēģinājumā VEF Kultū-
ras pilī. 

Iepriekšējos gados Rīgas 
Koru mēneša viens no gal-
venajiem uzdevumiem bija 
vērtēt koru māksliniecisko 
sagatavotību ceļā uz gaidā-
majiem Dziesmu svētkiem. 
Šogad tā dalībniekiem tiek 
piedāvāta iespēja izpausties 
radoši un sagatavot gan sev, 
gan klausītājiem vistīkamāko 
programmu. 

Koru sniegumu vērtēja 
žūrija, lai gan oficiāli vietas 
netika iedalītas. Žūrijas sa-
stāvā bija Rīgas Kultūras pils 
„Ziemeļblāzma” senioru jauk-
tā kora „Rudens dziesma” 
diriģents un Latvijas senioru 
koru virsdiriģents Bruno Ca-
bulis, kā arī VEF Kultūras 
pils senioru sieviešu kora 
„Daugavas vanadzes” māks-
linieciskā vadītāja un Latvijas 
senioru sieviešu koru virsdi-
riģente Daiga Galeja. „Jāteic, 
ka no visiem senioru koriem, 
kas piedalījās 5. aprīļa koncer-
tā, Krustpils kultūras nama 
senioru koris „Atvasara” man 
patika vislabāk. Šoreiz gan 
par Latvijas senioru koru iz-
vērtējumu, ar to saprotot pun-
ktu piešķiršanu un vietu sada-
lījumu, var runāt tikai nosacī-
ti, bet „Atvasaru” noteikti var 

izcelt,” – tā telefonintervijā  
izteicās B. Cabulis. Diriģents 
un koru vērtētājs vēl piebilda, 
ka republikas senioru koru 
dziedātāji, neskatoties uz to, 
ka tikko aizvadīti lielie Dzies-
mu svētki un līdz nākamajiem 
vēl tāls ceļš ejams, apbrīno-
jami neatlaidīgi turpina kopt 
kordziedāšanas tradīcijas.

Šobrīd senioru koris „At-
vasara” aktīvi gatavojas Lat-
vijas Senioru koru dziesmu 
svētkiem, kas notiks 7. jūnijā 
Rēzeknes pilsētas estrādē.

Savukārt Krustpils kul-
tūras nama dejotāji – senioru 
deju kolektīvs „Krustpilietis” 
(vadītājs Kārlis Krūmiņš, 
koncertmeistare Ilze Samule), 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Kreicburga” (vadītāja 
Aija Rūliete, koncertmeistare 
Ilze Samule), jauniešu deju 
kolektīvs „Delveri” (vadītāja 
Ingrīda Kauranena, koncert-
meistare Ilze Korsaka) – 18. 
aprīlī Viesītes kultūras namā 
piedalījās Jēkabpils rajona 
deju kolektīvu skatē.

Atšķirībā no senioru ko-
riem, rajona dejotājus žūrija 
vērtēja stingri pēc kritērijiem. 
Komisijā strādāja Deju svētku 
virsvadītājs, horeogrāfs un 
Rīgas Tehniskās universitā-
tes deju ansambļa „Vektors” 
mākslinieciskais vadītājs, kā 
arī Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieks Uldis Šteins, Rīgas 
Celtniecības koledžas deju 
ansambļa „Austris” un Rīgas 
Stradiņa Universitātes tau-
tas deju ansambļa „Ačkups”  
mākslinieciskā vadītāja, kā  
arī Jēkabpils rajona deju 
kolektīvu virsvadītāja Elita 
Treilone un Jēkabpils rajona 
eksperte kultūras jautājumos 
Ludmila Bērziņa.

Skatē piedalījās 18 ra-
jona deju kolektīvi senioru, 
vidējās paaudzes un jauniešu 
deju kolektīvu grupās. Pirmās 
pakāpes diplomus, kas ir aug-
stākais novērtējums, žūrija 
piešķīra pieciem rajona deju 

Amatierkolektīvi 
rāda lielisku 
sniegumu

kolektīviem. Piecu vislabāko 
vērtējumu saņēmušo skaitā 
ir visi trīs Krustpils kultūras 
nama  dejojošie amatierko-
lektīvi. Komentējot skates 
rezultātus, L. Bērziņa iztei-
cās, ka viņai ir liels prieks 
par dejotājiem, kas kopumā 
uzrādījuši augstu mākslinie-
cisko līmeni, un par atslābu-
mu, ko, šķiet, varētu vērot pēc 
Deju svētkiem, nevar būt ne 
runas: „Uldis Šteins, kas  ir 
autoritāte visos ar tautas deju 

saistītos jautājumos, dejotā-
jus slavēja par etnogrāfiski 
pareizi darinātiem un vizuāli 
krāšņiem tērpiem, kas visno-
zīmīgākais, par to, ka pēc tā, 
cik svinīgi dejotāji „nes” tau-
tas tērpu, redzama cieņa pret 
tradīcijām un attieksme pret 
tautas tērpu kā pret unikālu 
vērtību,” saka L. Bērziņa. 

„Protams, ir liels prieks, 
ka mūsu kolektīvi ir spējuši 
tik labi sevi parādīt gan rajo-
na, gan visas Latvijas mērogā, 

bet, kā zināms, tam pamatā ir 
milzīgs darbs un sistemātisks 
darbs, no nedēļas uz nedēļu, 
no mēneša uz mēnesi, no gada 
uz gadu. Ja nebūtu neatlaidī-
bas, spējas kopā saturēt kolek-
tīvu  un dažkārt sevis pārva-
rēšanas, ko jāspēj amatierko-
lektīva vadītājam, nebūtu ne 
koru, ne dejotāju, pat nerunā-
jot par mākslinieciski augst-
vērtīgu sniegumu. Vēl mēne-
sis un aktīvā amatierkolek-
tīvu sezona būs noslēgusies. 

Tāpēc vislielākais PALDIES 
kolektīvu vadītājiem – vi-
siem, kas šajā sezonā Krust-
pils kultūras namā pulcēja 
ap sevi dziedāt, dejot, teātrī 
un orķestrī spēlēt, rokdarbus 
darināt gribētājus! PALDIES 
arī pašdarbniekiem, kas, ik-
reiz uzstājoties, rada prieku 
līdzcilvēkos!”, gandarījumu 
par amatierkolektīvu darbu 
pauž Krustpils kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja 
Aija Rancova.

Foto: No Ielu komiteju arhīva

Dzīvokļu īpašniekiem jārūpējas par savu māju renovāciju
A.Ūdre,
SIA „JK Namu pārvalde” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Daudzdzīvokļu māju ap-
saimniekošanas jomā arvien 
biežāk saskaramies ar tādiem 
jēdzieniem kā renovācija, 
energo efektivitāte, enerģijas 
lietderīga izmantošana, siltuma 
zudumi, dzīvojamo māju silti-
nāšana.

Siltumenerģijas izmaksas 
pieaug, par apkuri jāmaksā 
arvien vairāk. Tas pats sa-
kāms par elektroenerģijas pa-
tēriņu un ūdeni. Ko darīt, lai 
tas tā nenotiktu, bet dzīvokļos 
būtu silti un komfortabli? Ir 
nepieciešams siltināt un at-
jaunot dzīvojamās mājas, re-
gulēt saņemto siltumpadevi, 
atjaunot inženierkomunikāci-
ju sistēmas, samazināt ener-
ģijas patēriņu apgaismojuma 
sistēmās un elektroiekārtās, 
kā arī veikt citus pasākumus. 
Tas samazinātu izdevumus 
par energoresursiem un dzī-
vokļu īpašniekiem būtu ma-
zāk jāmaksā, tas pagarinātu 
ēku mūža ilgumu, tas sakārto-
tu un padarītu estētiski pievil-
cīgākus mājokļus. Renovētai 
mājai arī vērtība būs lielāka, 
kas dzīvokļu īpašniekiem ne-
būt nav mazsvarīgi.

Par dzīvojamo māju reno-
vēšanu, energoefektivitātes 
palielināšanu, siltuma zudu-
mu maksimālu samazināšanu 
un enerģijas lietderīgu izman-
tošanu jādomā vietējās paš-
valdības deputātiem, pakal-
pojumu sniedzējiem un māju 
apsaimniekotājam kopā ar dzī-
vokļu īpašniekiem, kas šodien 
ir māju faktiskie īpašnieki.

Dzīvokļu īpašniekiem pa-
šiem jāpiedalās savas dzīvo-
jamās mājas saglabāšanas un 
energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumos, jāspēj vieno-
ties un izlemt, jāpiekrīt un jāvar 
par padarīto darbu samaksāt.

Likuma „Par dzīvokļu 
īpašumu” 8.pants jau kopš tā 
spēkā stāšanās brīža to ir pa-
redzējis. Ir noteikts, ka visu 
dzīvokļu īpašnieku pienākums 
ir piedalīties mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā. Savukārt, 
minētā likuma 12.pants paredz 
dzīvokļu īpašniekiem pašiem 
par visu maksāt. Noteikts, ka 
dzīvokļa īpašniekam propor-
cionāli sava dzīvokļa lielumam 
jāsedz nepieciešamie izdevu-
mi, kas saistīti ar dzīvojamās 
mājas, tās komunikāciju un 
iekārtu uzturēšanu, eksplua-
tāciju un remontu, kā arī ar 
zemes gabala uzturēšanu. Tas, 

ka īpašniekam pašam jārūpē-
jas par savu īpašumu, izriet 
no tiesību normām, kas regulē 
īpašuma attiecības. Dzīvokļu 
īpašniekiem kā kopīpašniekiem 
jārūpējas par savu kopīpašumu 
– daudzdzīvokļu māju. Tā ir 
neapstrīdama patiesība. Tomēr 
praktiskajā dzīvē ne vienmēr ir 
vēlme to saprast un atzīt. Visās 
problēmās tiek vainoti māju 
apsaimniekotāji.  Palīdzība 
tiek gaidīta no valsts un paš-
valdības, nepamatoti tiek uz-
skatīts, ka apsaimniekotājam 
jāspēj mājas pārvaldīt, uzturēt 
un saremontēt par nepietieka-
miem apsaimniekošanas mak-
sājumiem. Nav vēlmes saprast 
to, ka dzīvokļu īpašniekiem 
pašiem jārūpējas un jāgādā par 
savu īpašumu.

Striktu kārtību šajā saka-
rībā ievieš jaunie MK notei-
kumi Nr.1014 „Kārtība, kādā 
aprēķināma maksa par dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu”, kas pie-
ņemti 2008.gada 9. decembrī.

Noteikumi Nr.1014 nosaka 
kārtību, kādā dzīvojamās mā-
jas pārvaldnieks:

• sastāda dzīvojamās mā-
jas uzturēšanas un apsaimnie-
košanas darbu tāmi kalendā-
rajam gadam;

• aprēķina dzīvokļa īpaš-

niekam maksu par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu;

• paziņo dzīvokļu īpašnie-
kiem par maksas apmēru no-
teiktajam laika periodam;

• informē dzīvokļu īpaš-
niekus par noteiktajam laika 
periodam tāmē paredzētajām 
izmaksām;

• sagatavo dzīvokļu īpaš-
niekiem ikgadējo atskaiti par 
dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas un apsaimniekošanas 
maksas izlietošanu.

Saskaņā ar jaunajiem 
noteikumiem par visiem vei-
camajiem darbiem un to iz-
maksām jāvienojas un jālemj 
pašiem dzīvokļu īpašniekiem. 
Piemēram, par dzīvojamai 
mājai nepieciešamo nākamā 
perioda remontdarbu plāna 
apstiprināšanu, par pārvaldī-
šanas un apsaimniekošanas 
maksas lielumu nākamajam 
kalendārajam gadam u.c.

Ir jārīko dzīvokļu īpašnie-
ku kopsapulces, jāvienojas un 
jālemj par mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu, kā tas savu-
laik jau ierakstīts likumā „Par 
dzīvokļu īpašumu”.

Dažu daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašnieki jau organizē 
kopsapulces un iesaistās savas 

mājas apsaimniekošanā. Taču 
process ir gauss un sarežģīts. 
Uz kopsapulcēm ierodas ti-
kai daļa dzīvokļu īpašnieku, 
un tie, kas ir ieradušies, nav 
pilntiesīgi izlemt, kā arī ne-
spēj vienoties. Jāpiebilst, ka 
dzīvokļu īpašnieku lēmums ir 
spēkā, ja par to nobalsojuši vai-
rāk nekā puse no mājā esoša-
jiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja 
šāds lēmums tomēr pieņemts, 
tas ir saistošs visiem pārējiem 
dzīvokļu īpašniekiem, arī tiem, 
kuri uz kopsapulci nav iera-
dušies vai šādam lēmumam 
nepiekrīt.

Kā izņēmums sacītajam 
jāmin daudzdzīvokļu mājas 
Jēkabpilī, Viestura ielā 38c 
dzīvokļu īpašnieki. Šajā mājā 
ir 90 dzīvokļi, no kuriem 79 
pieder dzīvokļu īpašniekiem, 
kuri tos privatizējuši, 21 – paš-
valdībai. Šai mājai ir prasmīgs, 
uzņēmīgs un neatlaidīgs mājas 
vecākais – Gunārs Grīnbergs. 
Viņa darbības rezultātā kopsa-
pulce notika un tajā piedalījās 
vairāk nekā puse visu dzīvokļu 
īpašnieku. Īpašnieki nolēma, ka 
mājai jānomaina ieeju un pag-
rabu durvis, jāierīko koda atslē-
gas. Par veicamajiem dar biem 
dzīvokļu īpašnieki piekrita 
samaksāt, palielinot dzīvokļu 
īpašniekiem ikmēneša apsaim-

niekošanas maksājumu.
SIA „JK Namu pārval-

des” galdnieki mājai Viestura 
ielā 38 c izgatavoja un ielika 
visām ieejām jaunus durvju 
blokus ar glītām durvīm, ierī-
koja tām koda atslēgas un no-
mainīja pagrabiem durvis. Par 
šo remontdarbu visi dzīvokļu 
īpašnieki vienu gadu maksās 
apsaimniekošanas maksu 0,41 
Ls par 1 km2 līdzšinējo 0,31 Ls 
vietā. Ar padarīto ir apmieri-
nāti gan dzīvokļu īpašnieki, 
gan apsaimniekotājs. Dzīvok-
ļu īpašnieki jau runā un domā 
par balkonu remontu.

Aktīvais mājas vecākais 
Grīnberga kungs cīnās, lai 
nepieļautu transporta caur-
braukšanu pa ielu gar mājas 
ieejām. Iela ir šaura, tuvu mā-
jas ieejām, atrodas uz privāt-
īpašnieka zemes. Braucot pa šo 
ielu, rodas bīstamība bērnu un 
vecu cilvēku dzīvībai un vese-
lībai, iela tiek pastāvīgi izdan-
gāta. Grīnberga kungs cer, ka 
šo problēma izdosies atrisināt.

Daudzdzīvokļu mājas 
Jēkabpilī, Viestura ielā 38 c 
dzīvokļu īpašnieku pieredzi, 
vēlmi un labo gribu sakārtot 
savu māju vajadzētu pārņemt 
arī citu māju dzīvokļu īpaš-
niekiem un sākt rūpēties par 
savu māju renovāciju.



Jēkabpils VĒSTIS 7.
Atbalsts skolotājiem – jauna 
metodika darbam ar bērniem ar 
speciālām vajadzībām
Daiga Zaķe, Mag.paed.  
Izglītības iniciatīvu centrs

Bērnu ar īpašām un 
speciālām vajadzībām in-
tegrācijā izglītības sistē-
mā pēdējo gadu laikā pār-
varēts „nulles punkts” – šo 
bērnu vecāki sākuši apzi-
nāties savu bērnu tiesības 
mācīties kopā ar saviem 
vienaudžiem vispārējās 
izglītības iestādēs. Līdz 
ar to pedagogiem nepiecie-
šamas jaunas zināšanas, 
lai viņa pedagoģiskie pū-
liņi un labā griba vaina-
gotos ar bērnu mācīšanās 
sasniegumiem.

Valsts speciālā izglītības 
centra (VSIC) dati par skolē-
niem Latvijas skolās parāda, 
ka bērnu ar īpašām un speciā-
lām vajadzībām, kuri integrē-
ti vispārējās izglītības skolās, 
skaits pieaug: 2005. gadā – 
1168 bērni, 2006. gadā – ap 
1400 bērnu, 2008. gadā jau ap 
2000 bērnu. Skolu un pirms-
skolas iestāžu pedagogi arvien 
drošāk sāk pieņemt šos bēr-
nus savās klasēs, pārējo bērnu 
vecāki klasēs, kurās jau integ-
rēti bērni ar īpašām vajadzī-
bām, sāk novērtēt integrācijas 
pozitīvo ietekmi uz saviem 
bērniem, mainās sabiedrības 
attieksme pret bērniem un 
pieaugušajiem ar invaliditāti. 
Šie dati liecina par pozitīvām 
pārmaiņām bērnu ar speciā-
lām vajadzībām integrācijas 
jomā, tomēr tie arī parāda in-

tegrācijas pārāk lēnos tempus.
Lai arī oficiālie VSIC dati 

uzrāda, ka Jēkabpils pilsētas 
un rajona skolās nemācās bēr-
ni ar speciālām vajadzībām, tā 
tas nav. Aktīvākās skolas „īpa-
šo” bērnu iekļaušanā ir Ābeļu 
pamatskola, Sūnu pamatskola 
un 3.vidusskola. Šajās skolās 
vien kopā iekļauti 56 bērni: 
bērni ar speciālām vajadzībām 
(bērni, kas mācās pēc speciā-
lām mācību programmām) un 
bērni ar mācīšanās traucēju-
miem. Šīs skolas iesaistījušās 
arī Izglītības iniciatīvu centra 
projektā „Integrācijas ceļaso-
ma bērniem ar īpašām vaja-
dzībām”. Tā mērķis ir iepa-
zīstināt Latvijas skolu sākum-
skolas skolotājus ar norvēģu 
pedagoģijas teorētiķa Magnus 
Niborga atziņām un veidotu 
nepieciešamās prasmes Nibor-

ga jēdzienu apgūšanas peda-
goģiskā moduļa pielietošanai 
darbā ar bērniem ar īpašām 
un speciālām vajadzībām sā-
kumskolas vecumā. Finansiāli 
šo projektu atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija 
EEZ finanšu mehānisma un 
Norvēģijas finanšu mehānis-
ma ietvaros un Latvijas valsts 
ar Sabiedrības integrācijas 
fonda starpniecību. 

Kā palīdzēt mācīties 

bērnam ar speciālām 

vajadzībām?
Izglītības iniciatīvu centra 

dažādos projektos veiktās iz-
pētes dati pierāda, ka bērnu ar 
speciālām vajadzībām sociālā 
iekļaušana klasē vēl nenodro-
šina viņa sekmīgu mācīšanos 
un kognitīvo attīstību. Nodro-
šinot bērniem ar speciālām va-
jadzībām ikdienas saskarsmi 
ar vienaudžiem, tiek veicināta 
viņa sociālo prasmju attīstība: 
prasme ieklausīties otrā, iz-
teikt savu viedokli, darboties 
grupā, vienoties, ievērot uz-
vedības normas sabiedriskās 
vietās u.c. Taču skolotāju un 
vecāku aptauju dati parāda, 
ka šo bērnu sasniegumi kogni-
tīvās attīstības jomā visbiežāk 
neatbilst cerētajiem. Īpašas 
grūtības šiem bērniem nereti 
sagādā tādi kognitīvie procesi 
kā salīdzināšana, vispārinā-
šana, galveno un pakārtoto 
elementu izdalīšana. Galve-
nais šo kognitīvo procesu at-

tīstības nosacījums – jēdzienu 
izpratne. Skolotāju centieni 
atbalstīt bērnu ar speciālām 
vajadzībām mācīšanās proce-
sā atduras pret specifisko ne-
pieciešamo zināšanu un pras-
mju trūkumu.

Jāsecina, ka, lai arī katrai 
mācību iestādei, kurā tiek in-
tegrēti bērni ar speciālām va-
jadzībām, izstrādāta speciālās 
izglītības programma, tomēr 
tā neietver konkrētas atbildes 
un skolotāju visbiežāk uzdo-
tajiem jautājumiem: „Kā to 
īstenot?”, „Kā palīdzēt bēr-
nam mācīties?” Situācijā, kad 
skolotājs ir viens klasē, kurā 
ir bērni ar speciālām vajadzī-
bām, kam nepieciešams speci-
fisks atbalsts mācību procesā, 
skolotājs ir spiests atzīt, ka vi-
ņam pašam nepieciešamas zi-
nāšanas, lai viņa pedagoģiskie 

pūliņi vainagotos labiem re-
zultātiem šo bērnu attīstībā.

Tādējādi bērni ar īpašām 
vajadzībām nesasniedz to kog-
nitīvo attīstības līmeni, kas 
nodrošinātu viņiem veiksmī-
gāku pāreju un nākamo izglī-
tības pakāpi, un integrācija 
sākumskolas posmā tiek pār-
traukta. Neredzot vēlamos re-
zultātus sākumskolas posmā 
gan skolotāji, gan vecāki nere-
ti „padodas”, un bērni nonāk 
speciālās izglītības iestādēs.

Projekts „Integrācijas 

ceļasoma bērniem ar 

īpašām vajadzībām”
Šī projekta ietvaros (uz-

sākts 2007. gada vidū) apmā-
cības seminārus skolu pedago-
giem jau novadīja M. Niborga 
metodikas eksperte, Lietišķās 
pedagoģijas institūta direk-
tore Gunvora Sonnesin no 
Norvēģijas. Šīs metodikas 
apgūšana deva skolotājiem 
nepieciešamās zināšanas un 
prasmes bērnu ar īpašām va-
jadzībām kognitīvās attīstības 
veicināšanai. Sadarbība ar 
Niborga metodikas eksperti, 
moduļa apgūšana un pielie-
tošana praksē notiks divu 
gadu garumā. Taustāmākais 
šīs sadarbības ieguvums būs 

„integrācijas ceļasoma”, kurā 
ietilps pedagogiem nepiecie-
šamās jaunās zināšanas un 
prasmes, kā arī bērniem ar 
īpašām vajadzībām nepiecie-

šamie praktiski pielietojamie 
mācību materiāli/ darba ins-
trumenti, mācoties pēc Ni-
borga izstrādātās metodikas. 
Lai palielinātu jauno metožu 
ieviešanas efektivitāti, projek-
ta skolās tika sagatavoti un 
darbojas arī mentori. Viņi no-
drošina metodisku un psiho-
loģisku atbalstu skolotājiem, 
kuru klasēs ir integrēti bērni 
ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros mūsu 
skolotājiem būs iespēja ne 
tikai pašiem apgūt jauno me-
todiku, bet arī dalīties savā 
pieredzē ar citiem kolēģiem, 
gan veidojot labās pieredzes 
bukletu, gan prezentējot sava 
darba rezultātus konferencē 
2010. gadā. 

Līdz ar to bērniem, kuri 
būs integrēti vispārējās izglī-
tības skolās, tiks nodrošināts 
gan integrācijas sociālais 
efekts, ko dod integrācija vien-
audžu vidē, gan kognitīvais. 
To plānots panākt, pielietojot 
progresīvus Norvēģijas peda-
goģijas zinātnes sasniegumus 
un labās prakses piemērus. 
Arī bērnu ar īpašām vajadzī-
bām ģimenes, redzot savu 
bērnu mācīšanās labākus re-
zultātus, cerams, stiprinās 
savu uzticēšanos vispārējai 
izglītības sistēmai un vairāk 
saviem bērniem izvēlēsies vis-

pārējās izglītības nevis speciā-
lās izglītības iestādes.

Vairāk par projektu var 
uzzināt IIC mājas lapā: www.
iic.lv 

IIC eksperte konsultē mentoru – Ābeļu pamatskolas direktora 
vietnieci G. Bičoli (otrā no kreisās)

Izmantojot M.Niborga metodiku, ar bērniem strādā  
Sūnu pamatskolas skolotāja I.Tomiņa

Norvēģu eksperte G.Sonnesin (pirmā no kreisās) vada 
semināru skolotājiem Jēkabpils 3. vidusskolā

Foto: Daiga Zaķe

E. Stradiņa
Latvijas koncertturnejas ietvaros 15. maijā plkst. 19:00 

Jēkabpils Tautas namā viesosies čellu trio „Melo – M” ar savu 
jauno mūzikas programmu „Apkārt pasaulei”!

Čellu trio „Melo – M” – Valters Pūce, Antons Trocjuks 
un Kārlis Auzāns savā jaunajā mūzikas programmā iekļāvuši 
vairāk nekā 11 populāras dažādu pasaules tautu melodijas. 
Lielākā daļa dziesmu daudziem ir pazīstamas, tomēr vairākas 
pirmo reizi skanēs tieši šādos aranžējumos. Koncertprogrammas 
tematika nav izvēlēta nejauši – gandrīz piecu gadu garumā 
čellu trio aktīvi koncertē arī ārpus Latvijas. Viesojoties daudzās 
zemēs, „Melo – M”iepazinuši to tradicionālo mūziku. Latvijas 
koncertturnejas ietvaros čellu trio klausītājiem piedāvā savu 
skatījumu par populārām un daudziem zināmām melodijām, 
kas nesaraujami saistās ar kādu noteiktu valsti vai tautu. 
Jaunās mūzikas programma „Apkārt pasaulei” drīzumā būs 
pieejama arī albuma formātā.

„Melo – M” koncerts notiks divās daļās. Koncerta pirmajā 
daļā čellisti būs tērpušies pilotu tērpos un aicinās klausītājus 
aizraujošā mūzikas ceļojumā apkārt pasaulei. Skanēs dažādu 
tautu – vācu, somu, krievu, amerikāņu, šveiciešu, grieķu, īru, 
ebreju, peruāņu, afrikāņu u.c. populāru melodiju aranžējumi 
trim čelliem no jaunās programmas. Savukārt koncerta otrajā 
daļā „Melo – M” čellisti izpildīs jau iemīļotās un pazīstamās 
kompozīcijas no sava repertuāra. Skanēs gan latviešu 
rokmūzikas klasika, gan pasaules populārās mūzikas hiti. 

Notiek biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē. Biļetes 
cena Ls 4, un Ls 5,

„Melo – M” ar jauno mūzikas 
programmu „Apkārt pasaulei” 
viesosies Jēkabpilī!

16.maijā grupa „Otra Puse” 
prezentēs jauno albumu Jēkabpilī!
Inese Vīksnāne, grupas menedžere

16.maijā, plkst.19:00 grupa Otra Puse viesosies Krustpils 
kultūras namā, lai prezentētu ilgi gaidīto studijas albumu 
„Nakts vai Rīts”. Albums “Nakts vai Rīts” ir grupas “Otra 
Puse” otrais albums pēc 1995. gadā pirmo reizi un 2006. gadā 
atkārtoti izdotā izlases albuma “Pēc lietus”. Tajā iekļautas tā-
das klausītājiem jau pazīstamas dziesmas kā “Ieskaties”, “Savā-
dā”, “Rīga”, kā arī grupas jaunākais radio singls – jaunā albuma 
tituldziesma, kas jau paspējusi iemantot hita statusu – “Nakts 
vai Rīts”. Albumu papildina arī 6 pilnīgi jaunas grupas “Otra 
Puse” kompozīcijas un “bonus” dziesma – “Ziemas šūpuļdzies-
ma” ar grupas solista Normunda Pauniņa, pazīstama arī kā Dj 
Norsky, mūziku un The Hobos solista Rolanda Ūdra vārdiem. 

“Beidzot tas ir noticis! Vairāku gadu laikā piedzīvotās emo-
cijas, noskaņas un sajūtu gammas, kuras izskan katrā atsevišķā 
dziesmā, tagad ir apkopotas vienā veselumā – albumā “Nakts 
vai Rīts”. Sajūta ir pasakaina, jo albums ir kā dzīves posms, 
kuru var paņemt rokās, paklausīties un vēlreiz sajust to, kas 
piedzīvots. Esam gandarīti, ka mums ir izdevies šīs sajūtas no-
dot arī saviem klausītājiem,” priecājas Normunds Pauniņš.

„Ar šo tūri mēs vēlamies iepriecināt un būt tuvāk saviem 
klausītājiem visā Latvijā. Mēs esam romantiķi, un zinām, ko 
nozīmē acu kontakts!”, saka mūzikas autors un taustiņinstru-
mentālists Ivars Makstnieks. 

Ieejas biļetes var iegādāties gan iepriekšpārdošanā  
www.bezrindas.lv, kā arī Krustpils kultūras nama kasē no 
29.aprīļa. (Cena Ls 4,00; pērkot 4 biļetes, vienas cena Ls 3,00).

Publicitātes foto.

Publicitātes foto.



Jēkabpils VĒSTIS8.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 28. maijā

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

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

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

  Nāc, atmiņa mana, iesim pa taku,
  Kur dienas skanīgas gāja,
  Varbūt mūsu smiekli tur skan,
  Un ar putniem jaunība sarunājas...

Sveicam savus jubilārus ANNU STRAPCĀNI, 
INGU TEREHOVU,  

AIJU LEJIŅU, BIRUTU LIPURI, RUTU 
LAIZĀNI.

Vēlam allaž sevī rast ko jaunu, būt optimistiem un turpināt dienas 
gaitas tikpat naski kā līdz šim.

Ielu komitejas.

Sveicam!
Šodien, 7.maijā, dzimšanas dienu svin  

68 jubilāri.
Vecākais jubilārs ir Aleksandrs Petruņins (1925.), 

jaunākie jubilāri ir Arina Kučika (2005.) 
un Daniels Pavlovskis (2005.)

Vārda dienu svin 1 Jete, 1 Henrijs un 
1 Henriete Jete.

Sporta pasākumi 2009.gada maijā

Kultūras pasākumi 
2009.gada maijā

Datums Laiks Vieta Pasākums

01.05. 16:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā  
JSC/JRSS : Daugava (Daugavpils)

02.05. 10:00 JSC ēkā, 3.stāvā, 
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 ēkā, 3.stāvā, 
Brīvības – 289

Rajona atklātais čempionāts ātrspēlē 64–lauciņu 
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 ēkā, 3.stāvā, 
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 4–cīņā 
,,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

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
No 23. 03. 
līdz  06.05.

Viktorīna „Pieci gadi pēc „jā” Eiropas Savienībā” Galvenā 
bibliotēka

No 14.04. 
līdz  22.05.

Izstādes „The best of” (Par vislabāko… Čehija). Tautas nams – 
Baltā zāle

No 14.04. 
līdz 22.05.

Čehu baroka arhitektūras daile Vladimira Uhera 
fotogrāfijās

Galvenā 
bibliotēka

23.04.– 
16.05.

Izstāde „Latvijas valsts apbalvojumi”  
Izstādes patronese Lilita Zatlere

Krustpils pils 
izstāžu zāle

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

01.05. 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 diena. Ieeja Ls 1,00 Krustpils 

kultūras nams
04.05. 11.00 Jēkabpils pilsētas pūtēju orķestra koncerts, veltīts 

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienai

Laukumā 
pie Jēkabpils 
Tautas nama

No 06.05. 
līdz  30.05. 

1. Izstāžu cikls: Vienoti dažādībā – Eiropas Savienības 
dalībvalstis 17.izstāde: Vācija

Galvenā 
bibliotēka

No 06.05. 
līdz 06.06.

Literatūras izstāde „Tilti no gadsimta uz gadsimtu” 
(veltīta Starptautiskajai Muzeju dienai”). Cikla 

„Mākslas daudzveidīgajā pasaulē” 5.izstāde.

Pilsētas 
bibliotēka

No 06.05. 
līdz  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 virtuālā izstāde

Bērnu un 
jauniešu centrs

08.05. 16.00 Pasākumi: Jauno grāmatu diena Galvenā 
bibliotēka

No 08.05.
līdz 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

Atpūtas pasākums ĢIMENĒM Kena parks

10.05. 15.00 Mātes dienai veltīts koncerts.  
Piedalās Tautas nama pašdarbības kolektīvi

Jēkabpils 
Tautas nams, 

Lielā zāle
No 11.05.

līdz  30.06.
Mākslas skolas direktora  Z. Bārbala  darbu izstāde 

„Figurālās kompozīcijas”
Galvenā 

bibliotēka
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
16.05 20.00 

–01.00
Akcija „Muzeju nakts” Krustpils pils

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

Galvenā 
bibliotēka

No 20.05. 
līdz 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. 12.00 

–23.00
Ģimenes svētki Kena parks

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

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

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

Krustpils pils


