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Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad Jēkabpilī galve-
nā svētku egle atradīsies pie 
Krustpils kultūras nama, ne-
vis Vecpilsētas laukumā, kā 
tas bija ierasts iepriekšējos ga-
dus. Šādas izmaiņas ir ievies-
tas saistībā ar notiekošo Vec-
pilsētas laukuma rekonstruk-
ciju. Šogad par pilsētas svētku 
zaļo rotu ir izvēlēta egle, kas 

jau 45 gadus aug pie Krustpils 
kultūras nama. Svinīgā egles 
iedegšana pie Krustpils kul-
tūras nama notiks 20. decem-
brī. Iedzīvotāji aicināti plkst. 
15:00 apmeklēt jauktā kora 
„Noskaņa” Ziemassvētku 
koncertu Krustpils kultūras 
namā, bet plkst. 16:00 visi ai-
cināti uz egles iedegšanas pa-
sākumu „Kādas egles stāsts”. 
Kā informēja Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības kultūras dar-

ba konsultante Ilga Cimbule, 
pagājušajā mēnesī notikušajā 
kultūras konsultatīvās pado-
mes sēdē, piedaloties domes 
vadībai, pašvaldības speciā-
listiem un kultūras darbi-
niekiem, tika diskutēts par 
svarīgākajiem šī gada nogales 
kultūras pasākumiem. Sanāk-
smē tika nolemts, ka šogad, 
sakarā ar Vecpilsētas laukuma 
rekonstrukciju un ierobežota-
jiem finanšu līdzekļiem, tra-

dicionālais svētku salūts un 
kopīga Jaunā gada sagaidī-
šana 31.decembrī nenotiks. 
Iedzīvotāji varēs Jauno gadu 
nosvinēt kopīgos pasākumos 
atbilstoši savām vēlmēm 1. 
janvārī Krustpils kultūras 
namā, kur plkst. 00:30 sāk-
sies Lielā Jaungada balle vai 
arī Jaungada diskotēkā jau-
niešiem, kas notiks 1.janvārī 
plkst. 00:01 Jēkabpils Tautas 
namā.

Jēkabpilī šogad galveno svētku egli iedegs 20. decembrī

Esot trešajā Adventē, do-
mas pietuvojas Ziemassvēt-
kiem, kad kristiešiem dievna-
mu zvani jau 2009 reizi vēstīs, 
ka Pestītājs dzimis, kad klusi 
domās svētīsim savus mīļos, 
kad labas domas sūtīsim arī 
tam svešajam, nezināmajam, 
vientuļajam.

Ziemassvētku vakarā ie-
degtās eglīšu liesmiņas at-
spoguļosies mūsu bērnu acīs 
un, kaut nedaudz, bet tomēr 
ienesīs MIERU un GAISMU 
arī mūsu satrauktajā ritumā.

Šogad Ziemassvētki savā 
ārējā izpausmē ir pieticīgāki 
gan mūsu mājās, gan pilsētā. 
Ārējais spožums tiek aizstāts 
ar sirds un dvēseles siltumu,ir 
iespēja dziļāk ieskatīties sevī 
un padomāt – kā es varu pa-
līdzēt, iepriecināt, sasildīt tos, 
kuriem klājas grūtāk, kā likt 
viņu acīs iemirdzēties GAIS-
MAI un CERĪBAI.

Šogad mēs pirmo reizi 
pilsētā Ziemassvētku vakaru 
pasludinām par dzīvās uguns 
sasildīšanas nakti, aicinot ik-
vienu iestādi, uzņēmumu, vei-
kalu īpašniekus, privātmāju 
īpašniekus 24. decembrī plkst. 
18.00 izvietot un iedegt pie 
savām iestādēm, mājām lielās 
āra sveces. Uguns nav tikai 
siltums, uguns tā ir vistīrā-
kā, visspēcīgākā enerģija, kas 
attīra un šķīsta mūsu dvēseli 
un mūsu domas, mūsu māju 
un zemi.

Deviņi uguns stabi, kuri 
tiks izvietoti uz Daugavas 

dambja Jēkabpils pusē, lai 
kalpo par zīmi, ka visvairāk 
mums nepieciešama GAISMA 
un SILTUMS kā simbols un 
atgādinājums – mēs varam 
dot gaismu viens otram!

Objekti tiks iedegti 24.de-
cembrī pkst. 18.00 un ceram, 
ka tos varēs vērot arī no otra 
Daugavas krasta. Uguns sta-
bu ideja ir rosināt ļaudis iz-
nākt uz brīdi no mājām, sa-
tikties vienam ar otru, pateikt 
labus vārdus, uzmundrināt, 
sasildīties, padomāt.. un kopī-
gi domāt UZ LABU.

Objektus ir radījis Māks-
las akadēmijas students, jē-
kabpilietis Nauris Krastiņš, 
bet materiālus laipni atvēlēja 
un palīdzēja gan ar telpām, 
gan ar tehniku SIA „Jēkabpils 
Siltums” un Tvaiku ielas kat-
lumājas vīri – paldies viņiem. 
Paldies vīriem, kuri cirta un 
gatavoja malku.

Paldies arī SIA „Jēkabpils 
PMK”, īpaši U.H. Putniņa 
kungam, M. Dimanta kungam 
un A. Putniņa kungam, kuri 
ir ziedojuši sava uzņēmuma 
līdzekļus, lai šajā saspringtajā 
ekonomiskajā situācijā Jēkab-
pils iemirdzētos.

Lai MIERS, TICĪBA, 
CERĪBA, MĪLESTĪBA 

atrod mājvietu ikvienā 
sirdī! 

Gaišus Ziemassvētkus vēlot –
Jēkabpils pilsētas māksliniece 

Inta Ūbele

Dzīvas uguns 
sasildīšanas nakts

Otrajā Adventes svētdie-
nā baznīcas liturģijā bija teik-
ti šādi skaisti vārdi: „Kungs 
ir dāvājis mums lielu prieku.”

Kas ir šī prieka cēlonis? 
Tā ir Pestītāja Jēzus Kris-
tus dzimšana. Tā ir Dieva 
mīlestība pret grēkā kritušo 
cilvēci. Dievs kļuva par vie-
nu no mums, lai ar cilvēkiem 
atjaunotu draudzību un tuvī-
bu, kādu tie baudīja paradīzē 
pirms pirmdzimtā grēkā kri-
šanas, lai tiem dotu iespēju 
kļūt par Dieva pieņemtajiem 
bērniem. 

Kāpēc gan Dievs izvēlē-
jās šo sāpīgo un pazemojošo 
atpestīšanas darbu? Šis jau-
tājums ir kā neatminama 
mīkla, kas pastāv jau divus 
tūkstošus gadu, bet veltīgi, 

jo atbildi zina tikai tas, kas 
šo ceļu izvēlējies – Dievs. At-
bilde var būt, ka tā ir Dieva 
mīlestība pret grēkā kritušo 
cilvēci. Nācis no debesu aug-
stumiem, Kristus ir pieņēmis 
šīs zemes nabadzību, lai dotu 
cilvēkiem dievības bagātī-
bu. Jēzus dzimis aukstumā 
un nabadzībā, lai cilvēkiem, 
kuri ir nabagi savu grēku 
dēļ, dotu iespēju dalīties die-
višķajā dabā. Betlēmes silītē 
debess un zeme vienojās un 
eņģeli dzied – Gods Dievam 
augstībā un miers laba prāta 
cilvēkiem! 

Kāpēc šodien Adventē 
un Ziemassvētkos tik daudz 
cilvēku pasaulē izjūt maz 
prieka? Tas tāpēc, ka cilvēce 
jau ir pārāk tālu aizgājusi no 

Dieva. Daudzu sirdis ir pie-
saistītas tikai materiālajai 
dzīvei un Ziemassvētki tiem 
ir tikai kā tādi tradicionālie 
svētki ar svētvakara dievkal-
pojumu, kurā tie piedalās bez 
īstas pielūgsmes, dievbijības, 
taisnīguma un mīlestības. 
Šādu reliģisko formālismu 
jau vecajā Derībā nemitīgi 
atgādināja un  pret to cīnījās 
pravieši. Kad cilvēkiem nav 
sirds un dvēseles patiesas mī-
lestības, nožēlas par saviem 
grēkiem un gribas laboties, 
bet daudzi apmierinās tikai 
ar svētku mielastu, dāvanām 
un skaistu koncertu. Tikai 
īsto kristiešu dvēselēs, kuri 
Adventes laikā lūdzas par 
sevi un pasaules atgriešanos, 
kuri nožēlo grēkus un pieņem 

svētos sakramentus, tajās sir-
dīs dzimst Kristus un iemājo 
Svētā Gara prieks un miers.

Lai šie svētki palīdz cil-
vēcei pacelties no  ļaunuma 
un grēka, pārvarēt netaisnī-
bu un naidu, jo Kristus taču 
atnāca kā Miera Karalis, kā 
visas cilvēces Pestītājs un 
Glābējs. 

Lai cilvēku sirdis atvērtos 
Kristum un tie paklausītu 
Viņa dievišķajiem likumiem, 
jo tikai tā pasaulē var uzva-
rēt netaisnību, ļaunumu un 
naidu. 

Lai Kristus piedzimst 
mūsu sirdī un visā sabiedrībā!

Jēkabpils Romas katoļu 
draudzes prāvests  

Jānis Bratuškins

Lai Ziemassvētku prieks ir mūsu sirdīs!

Ar labiem vārdiem 
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainītu 
sāpju stundu rūgtu;
lai dzīvot varētu
mēs savādāk,
un vairāk debess
svētības sev gūtu.

Ziemassvētku laiks sevī nes mieru, 
labestību un piedošanu. Mieru savās mājās, 
ģimenē un pasaulē. Labestību ne tikai 
savās, bet arī apkārtējo sirdīs. Piedošanu, 
kas paver ceļu baltām domām un darbiem. 
Lai šis Ziemassvētku laiks dod gaismu un 
ticību! Lai izdodas pārvarēt grūtības un 
vairot prieku, mīlestību un pārticību!

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs
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Par 2010. gadam plānoto Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetu
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Jēkabpils pilsētas paš-
valdības 2010. gada budžeta 
ieņēmumi plānoti 6,3 miljoni 
latu – no iedzīvotāju ienāku-
mu nodokļa pie 100% budžeta 
izpildes, 250 līdz 290 tūkstoši 
latu – no izlīdzināšanas fonda 
rajona funkciju pārņemšanai, 
bet 200 tūkstoši latu – ienā-
kumi no nekustamā īpašuma 
nodokļa. Tā kā Valsts budžets 
ir apstiprināts, bet nav izslu-
dināts, pašvaldību ieņēmumi 
tiks precizēti atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumiem. 

Šobrīd tiek prognozēta 8% 
iedzīvotāju ienākumu nodok-
ļa neizpilde, taču Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs atzīst, ka 
izpilde jāplāno vismaz ar 10% 
samazinājumu. „Izskatīsim, 
kā sakārtot budžetu, jo mini-
mālās funkcijas ir jānodroši-
na, varbūt ne tādos apjomos 
kā iepriekšējos gados. 2010. 
gada budžetā prioritātes ir 
sociālā sfēra, kā arī Eiropas 
fondu finansējuma piesaiste.”

L. Salcevičs, izvērtējot 
2010. gada budžeta iespējas, 
atzīst, ka infrastruktūras at-
tīstību plānot nevarēs, ir jā-
strādā, lai infrastruktūru iz-

dotos saglabāt tādā līmenī, kā 
tas ir šobrīd. Arī ielu un ceļu 
fonds ir sarucis, 2010. gadā 
tas plānots apmēram 217 160 
latu.

Uz nākamā gada Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības bu-
džetu pāries arī maksājumi, 
kas netika veikti šajā gadā, jo 
šogad naudas plūsma ir ļoti 
maza. Vairāk nekā 300 tūk-
stoši latu nav ieskaitīti paš-
valdības budžetā, tāpēc tādā 
apjomā ir arī neapmaksāto 
rēķinu summa. Budžeta slogs 
ir liels. 

Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Finanšu ekonomikas 
nodaļas vadītāja Natālija Dar-

dete: „Kaut arī Valsts budžets 
ir apstiprināts, mēs nezinām 
precīzus budžeta skaitļus, jo 
jāsagaida Ministru kabineta 
noteikumi, kas sadalīs vērtē-
to ienākumu prognozi, kā arī 
dotācijas no pašvaldības izlī-
dzināšanas fonda. Ja runājam 
par nodokļiem, tad iedzīvotā-
ju ienākumu nodokli iekasē 
Valsts ieņēmumu dienests, 
bet pašvaldība iekasē un ad-
ministrē nekustamā īpašuma 
nodokli. Nodokļu slogs iedzī-
votājiem pieaugs, bet, ņemot 
vērā to, ka Valsts zemes die-
nestam nav informācijas par 
nodokļu objektiem, kurus 
nākamgad apliks, piemēram, 

dzīvojamais fonds, ēkas daļa, 
kā arī inženierbūves, un to, 
ka viņiem ir ierobežota kapa-
citāte, un viņi ir atteikušies šo 
kadastrālo vērtību aprēķināt, 
šis nodoklis un šī kadastrālā 
vērtība būs jāaprēķina paš-
valdībai, un nodokļu maksā-
šanas paziņojumi jāizsūta līdz 
15. septembrim. Tas nozīmē, 
ja šogad nodokļu paziņojums 
bija jāizsūta līdz 15. martam, 
tad nākamgad – līdz 15. sep-
tembrim, jo nebūs bāzes, no 
kā aprēķināt. Bez šaubām, 
ir problēma ar informāciju, 
kas nepieciešama kadastrālās 
vērtības aprēķināšanai, kā arī 
nav datorprogrammas.”

N. Dardete uzsver, ka 
būs daudz izmaiņu, kas būs 
jāskaidro iedzīvotājiem. Kā 
piemērs minams gadījums: ja 
cilvēkam par dzīvojamo ēku 
un zemi Zīlānos ir jāmaksā 
nodoklis 3 lati, un ja viņš kā 
maznodrošinātā persona ie-
sniegs pieteikumu par nodok-
ļu atlaidi un viņam piešķirs 
šo atlaidi, viņš saņems nodok-
ļu paziņojumu 5 latu vērtībā, 
jo nodoklim ir jābūt ne ma-
zākam kā 5 lati. Šis piemērs 
parāda, ka būs gadījumi, kad 
cilvēki būs neizpratnē, jo no-
doklis bija 3 lati, turklāt paš-
valdība piešķir vēl atlaidi, bet 
kopumā jāmaksā 5 lati.

Šāds bezgala svarīgs uz-
devums patreizējā situācijā ir 
daudziem no mums. Ikdienā 
un mājās, ģimenē un darbā, Arī 
pilsētas domē. Ar šo rūpi mos-
tamies un gulēt ejam.

Problēma jau bija skaidri 
paredzama pagājušajā ziemā. 
Tās aktualitāti mēģinājām ie-
rosināt publikācijās un raidīju-
mos par iestādes vai uzņēmu-
ma darbības ILGSTPĒJĪBU. 
Diemžēl, izņemot vienu domes 
apmaksāto TV raidījumu, to-
reiz uzrunātie masu mediji 
apaļo galda diskusiju vai tml., 
pasākumu neuzskatīja par 
gana svarīgu, lai noorganizētu.

Nedaudz matemātikas
Pienācis gada pēdējais mē-

nesis. Veicami kārtējie budžeta 
samazinājumi. Izņemot „ne-
piepildāmo caurumu” – sociā-
los pabalstus.

Domes pamatbudžeta 
lielāko daļu bez mērķa mak-
sājumiem – 95% veido iedzī-
votāju ienākuma nodoklis. 
Janvārī, valsts jau toreiz sama-
zinātā prognoze 2009. gadam –  

6,53 milj. Ls. Attiecīgi saplā-
nojām pašvaldības naudas 
maciņu. Vasarā sekoja „kārtē-
jais cirpiens” uz 6,11 milj. Ls. 
Samazinājums bija jāizdara 
atlikušajiem 5,5 mēnešiem, 
kas bija divkārt sāpīgi gan 
iestādēm, gan pašvaldības 
darbiniekiem.

Nu jau vairs tikai divas 
darba nedēļas šajā gadā, bet arī 
no šīs summas nav ienākuši vēl 
aptuveni 580 000 Ls. Un paliek 
neapmaksāti rēķini uzņēmē-
jiem, savstarpēji pašvaldības 
norēķini un citi „ikdienas pa-
rādi” ~ 550 000 Ls apmērā. Vēl 
papildus nauda atkal paredza-
ma sociālai palīdzībai – cilvē-
kiem, kam pašreiz ir ļoti grūti.

Un naivi cerēt, ka kāds arī 
mums palīdzēs. Kā Nacionā-
lajai Operai, kam kārtējo reizi 
atlaiž nodokļus, vai Iekšlietu 
ministrijai, kam palīdzēs ap-
maksāt ēku īri.

Par maciņa biezumu
Pašreiz, strādājot pie pilsē-

tas 2010. gada budžeta projek-
ta, varam rēķināties ar izlīdzi-

nāto vidējo vērtēto ieņēmumu 
uz 1 iedzīvotāju Jēkabpilij –  
257 Ls. Esam trešie nabadzī-
gākie valstī. Zem mūsu ienā-
kuma līmeņa uz 1 iedzīvotāju 
ir tikai Daugavpils un Rēzek-
ne. Nekas nav jau pretī, bet 
pēc valdības vērtējuma un dī-
vainām manipulācijām ar pār-
dales procentiem par mums it 
kā ekonomiski aktīvāki un si-
tuētāki ir gan Zilupes, Ludzas, 
Dagdas, gan jebkuri citi Latvi-
jas novadi. Kāpēc? Tas gan ir 
jautājums cienījamiem minis-
triem Zalānam un Repšem. 

Vēl daži skaitļi salīdzinā-
jumam – Valmierai 326 Ls uz 
1 iedzīvotāju, Ventspilij – 332 
Ls, Babītes novadam – 434 Ls, 
Garkalnei – 462 Ls uz 1 iedzī-
votāju. Proporcionālas būs arī 
mūsu iespējas nākamgad.

Tikšanās reizē ar lie-
lo pilsētu mēriem premjers 
V.Dombrovskis gan solījis 
L.Salceviča kungam šo ne-
taisnību trijām „apdalītajām” 
lielajām pilsētām labot. Jālūdz 
mūsu Jaunlaicēnus – domes 
pozīcijas deputātus pasekot 
tam līdzi.

Par „izšķērdīgo” domi
Tās ir regulāri virmojošas 

atziņas gan „interneta laip-
nību” anonīmajos failos, gan 
atsevišķos domei „draudzīga-
jos” masu medijos, gan bērnu-
dārzu audzinātāju patreizējās 
situācijas neizpratnē, gan 
darbavietu zaudējuša cilvēka 
prātā.

Objektīvāku realitāti pa-
rāda skaitļi: dati no sadaļas 
Valsts kase. Pilsētu izdevumi.

Domes pārvaldes admi-
nistratīvie izdevumi % no 
budžeta:

Jēkabpils – 9%
Rēzekne – 10%
Jūrmala – 15%
Latvijā vidēji – 14%
Administratīvie pārvaldes 

izdevumi uz 1 iedzīvotāju:
Jēkabpils – 38 Ls
Liepāja 36 Ls
Jelgava – 61Ls
Jūrmala – 82ls
Latvijā vidēji – 81Ls.
Atalgojuma kritums do-

mes aparāta darbiniekiem pē-
dējo divpadsmit mēnešu laikā:

16% – 2008. gada decem-

bris (piemaksas, pabalsti, prē-
mijas u.tml.)

20% – 2009. g. jūlijs (vie-
nojoties ar darbiniekiem pēc 
Koplīguma)

20% – 2009. gada septem-
bris (ar piespiedu bezalgas 
brīvdienām „būtiski” nesama-
zinot darba apjomu)

Kopā – 56%
Salīdzinājumam – algu 

kritums pie kolēģiem Aizkr-
auklē – 16% + 8%, kopā 24% 
(izpilddirektors šo informāciju 
sniedza 2009. gada novembrī).

Protams, jebkurā gadīju-
mā arī no „lielās matemātikas 
konteksta” var izraut atseviš-
ķu it kā strīdīgu pozīciju vai 
administratīvo izdevumu, bet 
Jēkabpils cipari kaut vai sa-
līdzinājumā ar Latvijas vidē-
jiem rādītājiem diezin vai lie-
cina par izšķērdību domē vai 
neprasmi saimniekot kopumā, 
bet drīzāk gan apliecina domes 
darbinieku situācijas izpratni.

Sevišķi svarīgi
Nākamgad domes adminis-

trācijai prioritātes ir: 

1. Eiropas naudas piesaiste 
un lielo projektu realizācija, jo 
tie ir pasākumi, kas piesaista 
miljonus, krīzes laikā dod dar-
bu un paliekoši uzlabo pilsētas 
infrastruktūru. Šo līdzekļu 
piesaiste lielā mērā atkarīga 
no pašvaldības speciālistu do-
māšanas līmeņa, prasmēm un 
atbildības sajūtas. Un, pro-
tams, no būvuzņēmēja varēša-
nas un pieredzes.

2. Dažādas sociālās palīdzī-
bas un pasākumu nodrošinā-
šana „krīzes perioda izdzīvo-
šanai”, līdzdalības pasākumu 
palielināšana bezpalīdzīgajai, 
ilgstošajai pabalstu saņēmēju 
daļai.

Bez šaubām, netiks aiz-
mirsti arī pārējie darbi vispla-
šākajās sfērās un problēmas, 
kas saistītas ar rajona iestāžu 
funkciju pārņemšanu. Gaidot 
konstruktīvus ieteikumus un 
atgādinot, ka neesam šīs krīzes 
vaininieki, bet gan tādi paši 
zaudētāji kā visa sabiedrība.

Izturību un iecietību
Jaunajā gadā novēlot,

izpilddirektors  
Dainis Līcis

Prasme izdzīvot

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

4.decembrī Jēkabpils reģio-
nālo slimnīcu apmeklēja veselī-
bas ministre Baiba Rozentāle. 
Pēc tikšanās ar Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības un slimnīcas 
vadību, kā arī apskatot slimnī-
cas nodaļas, ministre sniedza 
savu vērtējumu. B.Rozentāle 
uzsvēra, ka Jēkabpils slimnīca, 
salīdzinot ar citām reģionāla-
jām ārstniecības iestādēm, ir 
labā stāvoklī un izteica pateicī-
bu pašvaldībai, kā arī pozitīvu 
atzinumu par veiksmīgu slim-
nīcas ēku un nodaļu rekons-
trukciju. Ministre piebilda, ka 
nav māksla uzbūvēt ērtas un 
kompaktas ēkas no jauna, bet 
ir jābūt labam saimniekam, lai 
prasmīgi renovētu jau esošos 
korpusus: „Jēkabpils slimnīca 
ir viena no septiņām reģionā-
lajām slimnīcām, un tās tiks 

stiprinātas arī turpmāk, jo, 
objektīvi vērtējot, apjoms pa-
kalpojumu sniegšanā slimnīcai 
palielināsies, tādēļ arī turpmāk 
būs jāturpina infrastruktūras 
attīstība.” 

B. Rozentāle atzinīgi iztei-
cas par paveikto slimnīcas Pe-
rinatālās aprūpes nodaļā, Re-
animācijas nodaļā, Operāciju 
blokā ar trim operāciju zālēm 
u.c. Domājot par infrastruktū-
ras attīstību un līdzekļu iegul-
dījumu nākotnē, pēc ministres 
domām, būtu jāmodernizē In-
fekcijas nodaļa, Tuberkulozes 
nodaļa, kā arī jāizveido centrālā 
sterilizācijas sistēma, jāiegādā-
jas jauns datortomogrāfs u.c. 

B. Rozentāle: „Lai arī šo-
brīd ārstu slimnīcā ir pietieko-
ši, jau tuvākā nākotnē kadru 
jautājums būs svarīgs. Arī ci-
tās slimnīcās būs nepieciešami 
prasmīgi speciālisti, jo daļa no 
esošajiem ārstiem ir pirmspen-

sijas vecumā, savukārt jaunie 
speciālisti dodas strādāt uz 
ārzemēm. Jāsaprot arī tas, ka 
ārstniecības iestāde nekad ne-
var būt pilnīgi gatava, jo tajā 
vienmēr būs kaut kas jāatjauno 
un jāpapildina.” 

Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Jānis Raščevskis uzsvēra, 
ka attiecībā uz slimnīcu jāreali-
zē ieplānotais Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda (ERAF) pro-
jekts, kas paredz slimnīcas lielā 
korpusa renovāciju, Uroloģijas 
nodaļas un vecās Terapijas 
nodaļas renovāciju. Ja tas tiks 
realizēts, tad iepriekš minē-
tās nodaļas iegūs mūsdienīgu, 
visām prasībām atbilstošu in-
frastruktūru, līdz ar to tiks pa-
augstināta arī ārstniecības kva-
litāte. Pašlaik finanšu resursu 
trūkuma dēļ atlikta plānotā 
renovācija Tuberkulozes un 
Infekcijas nodaļās. Ņemot vērā, 
ka Jēkabpils slimnīca saglabās 

reģionālās slimnīca statusu, lī-
dzekļi būtu jāiegulda arī jaunu 
tehnoloģiju iegādē – piemēram, 

jauna datortomogrāfa iegādei, 
aparatūrai, lai varēt veikt gū-
žas operācijas u.c. pacientu ārs-

tēšanas mērķiem, lai slimnīca 
atbilstu reģionālās ārstniecības 
iestādes statusam.

Ministre atzinīgi novērtē slimnīcā paveikto

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Sal-
cevičs 8.decembrī nosūtīja 
vēstuli Ministru prezidentam 
Valdim Dombrovskim un Re-
ģionālās un pašvaldību lietu 
ministram Edgaram Zalānam, 

informējot par Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības funkciju izpil-
des finansiālā nodrošinājuma 
trūkumu 2010. gadā.

Vēstulē norādīts, ka Jē-
kabpils pilsētas pašvaldība 
pēc vietējo pašvaldību admi-
nistratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanas ieguvusi re-
publikas pilsētas statusu un 
arī papildus funkcijas, taču 

pašvaldības finansiālā situā-
cija izlīdzināšanas sistēmas 
izmaiņu rezultātā 2010. gadā 
krasi pasliktinājusies. Jau 
šobrīd trūkst līdzekļu esošo 
funkciju veikšanai: Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība jau pārņē-
musi daļu no rajona padomes 
funkcijām un saistībām, kuru 
veikšanai 2010. gadā būs pa-
pildus nepieciešami 256 tūk-

stoši latu, ar 30.12.2009. pār-
ņemamo interešu izglītības 
un kultūras iestāžu uzturēša-
nai 2010. gadā būs nepiecieša-
mi ~ 753 tūkstoši latu. Tātad 
kopumā 2010. gadā no rajona 
padomes pārņemto funkciju 
nodrošināšanai Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībai būs papildus 
nepieciešami līdzekļi ~ 1 milj. 
Ls apmērā.

Domes priekšsēdētājs arī 
informē, ka iedzīvotāju ienā-
kumu nodoklis (IIN) nepildās 
prognozētajā apjomā, un no 
pašvaldības neatkarīgu iemes-
lu dēļ gada beigās paliks neap-
maksāti izdevumi ~ 300 – 400 
tūkstošu Ls apmērā, jo nav lī-
dzekļu, ar ko segt prognozētā 
IIN neizpildi.

Leonīds Salcevičs lūdz 

rast risinājumu augstākmi-
nētajai problēmai un paredzēt 
pašvaldībai papildus finan-
sējumu 2010. gadā no rajona 
padomes pārņemto funkciju 
nodrošināšanai, norādot, ka 
pretējā gadījumā pašvaldībai 
pietrūks līdzekļu pamatfunk-
ciju veikšanai, un ir apdrau-
dēta pašvaldības 2010. gada 
budžeta apstiprināšana.

Domes priekšsēdētājs informē par funkciju izpildes finansiālā 
nodrošinājuma trūkumu 2010. gadā.

Foto: Jānis Lācis



Jēkabpils VĒSTIS 3.

Par Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektora 
pieņemšanas laiku

LĒMUMA PROJEKTS
Jēkabpilī, 2009. gada 10.decembrī 

Nr. 557                                                (protokols Nr.28 ,14.§) 

Par atvieglojumu piešķiršanu
pilsētas maršrutu pārvadājumos

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu liku-
ma 14.panta trešo daļu, ņemot vērā 2009.gada 03.decembra Bu-
džeta komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr. 5., 1 §), 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Noteikt braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pil-

sētas nozīmes maršrutos pirmās līdz devītās klases skolēniem 
darba dienās – 25 % apmērā no mēnešbiļetes cenas.

2. Lēmuma pirmā punkta atlaides noteikt uz laika periodu 
no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.maijam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ceļu ielu fonda un pār-
vadājumu nodaļas vadītājs.

Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektora 
administratīvās lietvedības 
inspektore

Jāatgādina, ka Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā ir izveidots 
Sabiedriskās kārtības uzrau-
dzības sektors divu cilvēku –  
administratīvās lietvedības 
inspektores un kārtībnieka 
sastāvā.

Jēkabpilieši par pilsētā 
konstatētajiem administra-
tīvajiem pārkāpumiem, kas 
minēti Jēkabpils pilsētas do-
mes Saistošajos noteikumos 
(pieejami www.jekabpils.lv mā-
jas lapā, sadaļā „Normatīvie 

akti”) var ziņot Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektora 
darbiniekiem ierodoties Drau-
dzības alejā 26, Jēkabpilī, 5.ka-
binetā vai telefoniski, zvanot 
administratīvās lietvedības 
inspektorei I.Ostrovskai vai 
kārtībniekam J.Abramenko pa 
tālr. 65231383. 

Lai Jūs, iedzīvotāji, taupī-
tu savu laiku, ar sūdzībām pie 
mums lūdzam vērsties sektora 
pieņemšanas laikā: otrdienās 
no plkst. 9.00 līdz 12.00, ce-
turtdienās no plkst. 13.00 līdz 
16.00. Pārējās dienās sektora 
darbiniekus var nesastapt, jo 
darbs saistīts ar reidu veikša-
nu un sabiedriskās kārtības 
uzturēšanu Jēkabpils pilsētā.

Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektora 
administratīvās lietvedības 
inspektore

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Pilsētsaimniecības depar-
tamenta Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektors paziņo, ka 
ar 2009.gada 18.novembri stā-
jies spēkā „Latvijas valsts ka-
roga likums” (turpmāk tekstā 
– Likums). Šā Likuma mērķis 
ir noteikt vienotus Latvijas 
valsts karoga lietošanas princi-
pus. Ar šā Likuma spēkā stā-
šanos spēku zaudējis likums 
„Par Latvijas valsts karogu”.

Likumā ir noteikts, ka Lat-
vijas valsts karogu lieto šajā 
likumā un citos normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos 
un kārtībā, garantējot tam pie-
nācīgu cieņu. Aizliegts lietot 
bojātu, izbalējušu, netīru vai 
citādi nepiemērotu Latvijas 
valsts karogu.

Latvijas valsts karogu aiz-
liegts lietot:

1) pie ēkām, kas atrodas 
avārijas stāvoklī;

2) pie ēkām, kuru fasāde 
tiek remontēta;

3) citās nepiemērotās vie-
tās un apstākļos.

Likuma 7.pantā noteikts, 
ka Latvijas valsts karogu pie 
publisko personu ēkām, pri-
vāto tiesību juridisko personu 
un personu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām no-
vieto 1.maijā, 4.maijā, 11.no-
vembrī un 18.novembrī, bet 
Latvijas valsts karogu sēru 
noformējumā novieto 25.mar-
tā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā 
un decembra pirmajā svētdie-
nā. Latvijas valsts karogu lieto 

arī citos Ministru kabineta vai 
pašvaldību noteiktajos gadīju-
mos. Latvijas valsts karogu var 
lietot tautas, reliģiskajos un ģi-
menes svētkos, atceres dienās 
un citos gadījumos, garantējot 
tam pienācīgu cieņu. Līdz ar to 
Likumā ir noteiktas 9 dienas 
gadā (agrāko 11 dienu vietā), 
kad Latvijas valstī obligāti ir 
jāpaceļ Latvijas valsts karogs.

Saskaņā ar 25.09.2001.g. 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr.412 „Likuma „Par Latvijas 
valsts karogu” piemērošanas 
noteikumi” 20. punktu, šo 
noteikumu prasību ievēro-
šanu uzrauga pašvaldības. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
ar 2009.gada 1.martu darbu 
uzsācis Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektors, kas kon-
trolēs šo noteikumu ievēroša-
nu un pārkāpuma gadījumā 
informāciju nosūtīs Jēkabpils 
rajona policijas pārvaldei ad-
ministratīvā pārkāpumu pro-
tokola sastādīšanai.

Atgādinām, ka saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 201. 43. 
pantu „Latvijas valsts karoga 
pacelšanas veida un kārtības 
pārkāpšana, kā arī nepacelša-
na un citu valstu karogu ne-
pacelšana” par Ministru kabi-
neta noteiktā Latvijas valsts 
karoga pacelšanas veida vai 
kārtības pārkāpšanu uzliek 
naudas sodu līdz trīsdesmit 
latiem. Par Latvijas valsts 
karoga 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.

Informācija iedzīvotājiem 
par izmaiņām 
likumdošanā

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciāliste

2009. gadā ir uzsākta vai-
rāku Jēkabpils pilsētai no-
zīmīgu projektu realizācija, 
piesaistot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Lai sekmī-
gāk pārraudzītu projektu rea-
lizācijas gaitu, Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Pilsētsaimnie-
cības departamenta direktors 
Raits Sirmovičš stāsta, ka ir 
noteikts sadalījums – katram 
projektam kā uzraudzītājs 
nostiprināts kāds pašvaldības 
darbinieks.

Rīgas, Madonas, Varoņu 
ielas rekonstrukcija 

Jēkabpils pilsētā
 Raits Sirmovičs: „Pro-

jekta kopējās izmaksas ir 2 
miljoni 445 tūkstoši latu (ar 
PVN). No šīs summas Satik-
smes ministrijas finansējums 
ir 1 miljons 720 tūkstoši latu, 
bet 725 000 latu – pašvaldī-
bas finansējums. Projekta 
nobeiguma termiņš – 2010. 
gada pavasaris, kad varēs at-
sevišķās vietās, kur tas nav 
varēts izdarīt šogad, uzlikt as-
faltbetona virskārtu, pabeigt 
visus labiekārtošanas darbus, 
kurus patreiz nevar turpināt 
dotajos apstākļos, tāpēc šo-
brīd ir noteikts tehnoloģiskais 
pārtraukums. Arī marķējumu 
nevar krāsot laika apstākļu 
dēļ. Tas ir viens no lielākajiem 
projektiem, kas šogad tika uz-
sākts, un tā lielākā daļa arī 
pabeigta.”

Pilsētvides atjaunošana 
un kultūras dzīves 

veicināšana, rekonstruējot 
Krustpils saliņas estrādi 

un tiltu.
„Kopējās projekta izmak-

sas 694 400 Ls, ES finansē-
jums – 590 000 Ls, valsts –  
42 000 Ls, pašvaldības 63 000 
Ls. Patreiz šajā objektā apgūti 
190 000Ls, izmaksāti avansi 
par būvdarbiem tiltu būves uz-
ņēmumam „Viadukts”. Otro 
daļu – saliņu būvē SIA „Jēkab-
pils PMK”. Tilts ir tādā gatavī-
bas stadijā, lai decembra vidū 
tiktu nodots ekspluatācijā. Šo-
brīd ir iesegts asfaltbetona klā-
jums, patreiz notiek atsevišķu 
kāpņu betonēšanas darbi. At-
liek uzlikt tilta margas, tad va-
rēs uzskatīt, ka tilts ir pabeigts 
un nodot ekspluatācijā. Kas 
attiecas uz estrādes, skatītāju 
vietu un saliņas labiekārtoša-
nu, darbi ir uzsākti un noris. 
Šobrīd ir veikti demontāžas 
darbi tiem objektiem, kas bija 
jādemontē, tiek rekonstruētas 
skatītāju sēdvietas, tāpat arī 
mākslinieku skatuves daļa. 
Tualetes tiks izbūvētas no jau-
na. Projekta noslēguma ter-
miņš – 2010. gada vidus.

Daugavas aizsargdambja 
rekonstrukcija

Jēkabpils pilsētas pašval-
dība Vides ministrijā iesniegu-
si projekta pieteikumu Dau-
gavas aizsargdambja rekons-
trukcijai. „Esam saņēmuši 
apliecinājumu, ka projekts sa-
ņemts izskatīšanai. Izskatīša-
na varētu notikt 2 – 3 mēnešu 
laikā. Projekta realizāciju plā-
nots uzsākt nākamgad. Pro-
jekta izmaksas varētu būt 2,2 

miljoni Ls – Es finansējums, 
15% pašvaldības līdzfinansē-
jums,” stāsta Pilsētsaimniecī-
bas departamenta direktors.

Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Arhitektūras un plāno-
šanas nodaļas vadītāja Ineta 
Buka skaidro: „Projekta ietva-
ros tiks rekonstruēti abi Dau-
gavas krasti visā to garumā. 
Projekta aktivitātēs ietverta 
dambja nostiprināšana gan ar 
plāksnēm, gan citādā veidā, 
kur dambis ir nedrošāks, un 
labiekārtojumu daļa: pastaigu 
celiņš gājējiem visā garumā, 
atbalsta sieniņa ar margām, 
kas paredzēta, lai maksimālā 
plūdu līmeņa apstākļos vilnis 
nevarētu pārvelties pāri dam-
bim, atpūtas vietas, soliņi, at-
kritumu urnas, kā arī apgais-
mojums. Liels skaits kāpņu, 
gan uz pilsētas, gan Daugavas 
pusi. Būtiski, ka gājēju celiņš 
tiks turpināts Bebru mikrora-
jona virzienā. Projektā noteik-
tā summa ir fiksēta. Patreiz 

prakse pierāda, ka būvdarbu 
izsoles gaitā izdodas objektu 
nosolīt par mazāku summu, 
tāpēc projekta pieteikumā 
esam iestrādājuši papildus ak-
tivitātes, ja būs ietaupījums. 
To izmantosim, piemēram, 
dambja piebraucamo ceļu 
remontam.”

Satiksmes kustības 
uzlabošana pie Jēkabpils 

rajona centrālās slimnīcas
„Darbi, kas šogad bija plā-

noti, ir paveikti. Šis objekts ir 
gatavs pieņemšanai eksplua-
tācijā ar atliktajiem darbiem 
uz pavasari, ko nevarēja veikt, 
vienīgi netiks iezīmēts marķē-
jums. Ceļa zīmes ir izliktas, 
uzstādīts jauns apgaismo-
jums, uzbūvēts trotuārs gar 
kapu žogu līdz Zaļajai ielai. 
ES finansējums – 102 000 Ls, 
valsts – 7000 Ls, pašvaldības – 
37 000 Ls, kopumā – 146 556 
Ls,” atzīst R. Sirmovičs.

Ūdenssaimniecības 
attīstība 

Elmārs Užulis: „Tiek 
realizēti divi lieli projekti. 
Pirmais – dzeltenā grāmata, 
attīrīšanas iekārtu rekons-
trukcija un divu sūknētavu 
rekonstrukcija. Darbi jau ir 
veikti. Šobrīd norit regulēša-
nas, testēšanas un pārbaudes 
periods. Līdz jaunajam gadam 
šis darbs tiks pabeigts. Izvei-
dotas pa vienai sūknētavai 
Viestura un Slimnīcas ielā. 
Otrs lielais projekts ir tīklu 
rekonstrukcija Jēkabpils pil-

sētā un jaunu tīklu būvniecī-
ba. Pašlaik būvniecības darbi 
notiek Kaļķu, Dārzu, Liliju, 
Dunavas ielā. Rakšanas dar-
bi tiek plānoti līdz šī gada 
beigām, bet labiekārtošana 
un ceļa seguma sakārtošana 
jāveic līdz 2010. gada 22.aprī-
lim, tomēr ja būs gara ziema 
un darbus ilgstoši nevarēs 
atsākt, tad termiņš tiks paga-
rināts līdz 2010. gada jūnija 
beigām. Ceļa seguma sakār-
tošanai atlikuši 2,5 milj. Ls. 
Šobrīd tiek kontrolēts, lai 
viss tiktu sakārtots tā, kā bija 
pirms projekta realizācijas 
uzsākšanas.”

Pirmsskolas izglītības 
iestāžu renovācijas 

projekts
Jēkabpils pilsētas pašval-

dības Būvniecības nodaļas 
vadītāja Anita Vanaga infor-
mē, ka „Pirmsskolas izglītības 
iestāžu renovācijas projektā 
ir paredzētas 3 aktivitātes: 2 

bērnudārzu renovācija un ap-
rīkojums šiem bērnudārziem. 
Bērnudārzs Meža ielā 9 15. 
novembrī ir nodots eksplua-
tācijā un ir pieņemts. Atlikto 
darbu nav. Projekta kopējās 
izmaksas – 576 684 Ls. Būv-
darbu veicējiem visa summa ir 
samaksāta. Pirmsskolas izglī-
tības iestādes renovācijai Jau-
nā ielā 43 ir izdota būvdarbu 
atļauja, būvētājiem ieskaitīts 
avansa maksājums. Ir rekons-
truēta esošā siltumtrase, ie-
likti pamati piebūvei, pašlaik 
tiek būvētas piebūves sienas. 
Projekta kopējās izmaksas – 
478 030 Ls.”

Anita Vanaga stāsta, ka 
šobrīd ir beidzies iepirkuma 
konkurss mēbelēm un virtu-
ves aprīkojumam. Mēbeles 
piegādās SIA „Likra”, ir no-
slēgts līgums. Bērnudārzam 
Jaunā ielā 43 mēbeļu izmak-
sas ir 34 891 Ls, bet bērnu-
dārzam Meža ielā 9 – 45 736 
Ls. Mēbeļu piegādes termiņš 
Meža ielā 9 ir 29. janvāris, 
Jaunā ielā 43 – 28. februāris. 
Virtuves iekārtas piegādās 
SIA „Franko”, kopējās izmak-
sas ir vairāk nekā 21 000 Ls.

Vecpilsētas laukuma 
rekonstrukcija

Ineta Buka: „Projekts 
nosolīts par summu, kas pār-
sniedz 300 000 Ls. 15.decem-
brī būs pabeigts skvērs pretī 
Tautas namam: apstādījumi, 
betona bruģis. Šobrīd būvnie-
ki liek granīta skaldīto bru-
ģi, ir izveidotas stāvvietas, ir 

krūmu stādījumi, iestādītas 
pēdējās 3 liepas. Šobrīd tiek 
izgatavoti arī stumbru un 
sakņu aizsargi. Lielajā lauku-
mā sagatavota pamatne, izbū-
vei palikusi saliņa uz Brīvības 
ielas pusi, lai tā netraucētu 
smagā transporta braukšanai. 
Projekta noslēguma termiņš 
ir 2010. gada jūnijs. Projekta 
ietvaros ietilpst gan būvnie-
cība, gan mākslas objektu 
izvietošana, gan informācijas 
zīmju un stabu izvietošana, 
gan publicitātes pasākumi –
bukleti, plakāti, piedalīšanās 
tūrisma izstādē. Ir sagatavots 
iepirkums mākslas objektu 
izveidei – akai, svariem un 
pilsētas stāstam. Aka atradī-
sies pie bibliotēkas stūra, to 
reāli varēs izmantot. Ar sva-
riem atraktīvā veidā cilvēks 
varēs sevi nomērīt senajās 
mērvienībās. Pilsētas stāsts 
būs skvērs, kurā iekļaujas arī 
„Narvessen” kiosks. Ir veikts 
iepirkums filmas uzņemšanai 

par Vecpilsētas laukumu. Fil-
mas galvenā ideja – šī filma 
izved cilvēku pa vecpilsētu. 
Vecpilsētas laukuma vienojo-
šais elements būs lūsis. Ru-
nājot par lūša izgatavošanu, 
jāsaka, ka jau ir veikts iepir-
kums lūša figūras atliešanai. 
Ir gatavs lūša modelis ģipša 
veidolā. Patlaban notiek lūša 
pamatnes izgatavošana. Lū-
sis atradīsies uz strūklakas 
malas, kas ir Vecpilsētas lau-
kuma centrs. Uz strūklakas 
malas tiks izbūvēti papildus 
baļķīši, lūsis simboliski ies 
pāri Daugavai un skatīsies uz 
Krustpils pusi, tāpēc atbilsto-
ši strūklaka tiks izmainīta, lai 
veidotu Daugavas krāci.”

„Jēkabpils pilsētas pašval-
dībā tika pieņemts lēmums 
par urbāno naudu rekonstruēt 
pilsētas maģistrālās ielas, dar-
ba uzdevumi un iepirkumi ir 
sagatavoti 3 ielām – Brīvības, 
Rīgas, Zaļai – Blaumaņa ielai. 
Iepirkums ir atvērts Zaļās – 
Blaumaņa ielas tehniskā pro-
jekta izstrādei. Projektā ie-
kļautas šādas pozīcijas: komu-
nikāciju nomaiņa, elektrība, 
apgaismojums, ietvju izveide, 
veloceliņu izveide vietās, kur 
tas ir iespējams, lietus ūdens 
kanalizācijas izbūve. Jāsaka, 
ka ielās vēlamies saglabāt vēs-
turisko izskatu vēsturiskajos 
centros, piemēram, stādot jau-
nas liepas. Plānots izveidot arī 
stāvvietas, kur tas iespējams, 
izmantojot laukakmens bru-
ģi, izvietot velosipēdu noviet-
nes,” informē I. Buka.

Jēkabpilī tiek realizēti projekti, 
piesaistot ES finansējumu

Foto: Jānis Lācis
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Juris Tužikovs,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sociālās pārvaldes vadītājs

Ko darīt, ja ienākumi nav 
pietiekami, lai samaksātu par 
dzīvokļa īri un apkuri, kas ne-
būt nepaliek lētāka?

Tādā gadījumā pēc palīdzī-
bas var vērsties savā pašval-
dībā vai pašvaldības sociālajā 
dienestā. Būtiski ir atcerēties, 
ka tās ir katra cilvēka tiesības, 
un pašvaldībai ir pienākums 
rūpēties, lai būtu nodrošinātas 
katra tās iedzīvotāja pamat-
vajadzības (ēdiens, apģērbs, 
mājoklis, veselības aprūpe, 
obligātā izglītība). Tomēr kat-
ras pašvaldības iespējas mate-
riāli atbalstīt savus iedzīvotā-
jus ir atkarīgas no to finanšu 
resursiem.

Palīdzība ne tikai 
trūcīgiem

Neskatoties uz to, ka, 
pirmkārt, pašvaldība finansiā-
lu palīdzību sniedz trūcīgajiem 
iedzīvotājiem, pašvaldības so-
ciālajā dienestā var vērsties 
ikviens, arī tad, ja neatbilst 
trūcīgā vai maznodrošinātā 
statusam. Katram var rasties 
situācija, kad paša spēkiem 
risināt problēmu šķiet neie-
spējami, un, koncentrējoties 
uz problēmu, daudzas iespējas 
paliek nepamanītas. Šādos ga-
dījumos vērtīgāka par finan-
siālu palīdzību bieži ir tieši 
konsultācija ar speciālistu, jo 
pašvaldības finansiālā palīdzī-
ba nav tik apjomīga, lai cilvēks 
tūlīt izkļūtu no grūtībām un 
tās neatkārtotos. Tādēļ pašval-
dības sociālais dienests palīdz 
cilvēkam, arī konsultējot un 
veicinot palīdzības pieprasītāja 
līdzdarbošanos situācijas uz-
labošanā. Sociālais darbinieks 
var palīdzēt saskatīt apkārt 
esošos personiskos resursus 
un tos izmantot, piemēram, 
sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru sociālais dar-
binieks palīdz atgriezties dar-
ba tirgū.

Kad ģimene tiek 
atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu?
Par trūcīgu ģimene ir at-

zīstama, ja tās ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 
50% no attiecīgā gada 1.janvā-
rī spēkā esošās minimālās dar-
ba algas valstī (šobrīd valstī 
noteiktā minimālā alga ir 180 
lati).

Pašvaldība ir tiesīga pati 
noteikt, kura persona tiek at-
zīta par maznodrošinātu. Par 
maznodrošinātu atzīstama 
persona, kuras ienākumi un 
materiālais stāvoklis nepār-
sniedz attiecīgās pašvaldības 
noteikto līmeni, kas, savukārt, 
nedrīkst būt zemāks par trū-
cīgas personas ienākumu un 

materiālā stāvokļa līmeni.

Sociālā palīdzība un 
sociālie pakalpojumi

Ja cilvēks tiek atzīts par 
trūcīgu vai maznodrošinātu, 
pašvaldība var sniegt atbilsto-
šu sociālo palīdzību. Tās mēr-
ķis ir sniegt materiālu atbalstu 
krīzes situācijā nonākušām 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm vai personām, lai ap-
mierinātu to pamatvajadzības.

Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums no-
saka šādus sociālās palīdzības 
pabalstu veidus:

a) pabalstu garantētā mi-
nimālā ienākumu (turpmāk – 
GMI) līmeņa nodrošināšanai, 
kuru piešķir par trūcīgām atzī-
tām ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām trūcīgām personām;

b) dzīvokļa pabalstu, kura 
apmēru, izmaksas kārtību un 
personas, kuras var saņemt šo 
pabalstu, reglamentē pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos;

c) vienreizēju pabalstu ār-
kārtas situācijā, kuru piešķir, 
neizvērtējot personas ienāku-
mus, ja tā nonākusi ārkārtas 
situācijā iepriekš neparedza-
mu apstākļu dēļ un nespēj no-
drošināt pamatvajadzības.

Pašvaldības var izmaksāt 
arī citus pabalstus pamatva-
jadzību nodrošināšanai, ja ir 
apmierināts pamatots pašval-
dības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc GMI un dzīvokļa pabalsta.

„Pašvaldības sociālajā die-
nestā var vērsties ikviens, arī 
tad, ja neatbilst trūcīgā vai 
maznodrošinātā statusam. 
Katram var rasties situāci-
ja, kad paša spēkiem risināt 
problēmu šķiet neiespējami, 
un, koncentrējoties uz prob-
lēmu, daudzas iespējas paliek 
nepamanītas.”

No šā gada 1.oktobra, iz-
vērtējot sociālās palīdzības 
pieprasītāja atbilstību trūcīgā 
vai maznodrošinātā statusam, 
sociālais dienests par ienāku-
miem neuzskata šādus pabal-
stus: bērna kopšanas pabalstu, 
piemaksu pie bērna kopšanas 
pabalsta vai vecāku pabalsta 
par dvīņiem vai vairākiem 
vienās dzemdībās dzimušiem 
bērniem, pirmos 100 latus 
no vecāku pabalsta, ģimenes 
valsts pabalstu un piemaksu 
pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu invalīdu, bērna invalīda 
kopšanas pabalstu, pabalstu 
invalīdam, kuram nepiecieša-
ma kopšana, pabalstu ar celia-
kiju slimajiem bērniem, pabal-
stu transporta izdevumu kom-
pensēšanai invalīdiem, kuriem 
ir apgrūtināta pārvietošanās, 
bērna piedzimšanas pabalstu, 
apbedīšanas pabalstu, bez-
darbnieka stipendiju un īres 
un transporta izdevumu kom-
pensāciju profesionālās ap-
mācības, pārkvalifikācijas vai 
 
 

Zini savas tiesības
Pašvaldību sniegtā sociālā palīdzība





 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ja esat trcga persona * (imene),  

varat saemt 

Pabalstu garantt miniml ienkumu (GMI) 
lmea nodrošinšanai ** 

GMI pabalsts nav noteikta 

summa. To aprina k 
starpbu starp valsts (MK 

noteiktais: 40 Ls pilngadgiem, 

45Ls brniem,) vai pašvaldbas 

noteikto GMI lmeni un 

personas (imenes) 

ienkumiem 

Esat nonkuši grtbs? 

 Dodieties uz pašvaldbas socilo dienestu! 

Ja esat maznodrošinta persona *, 

 varat saemt 

Dzvoka pabalstu Dzvoka pabalstu, ja pašvaldba noteikusi 

saistošajos noteikumos 

 

Pašvaldbas socilais dienests izvrts Jsu (imenes) materilo situciju 

Citus pabalstus pamatvajadzbu 

nodrošinšanai, ja pašvaldba noteikusi 

saistošajos noteikumos 

  

Vienreizju pabalstu bez ienkumu un materil stvoka izvrtšanas 

Citus pabalstus pamatvajadzbu 

nodrošinšanai, ja pašvaldba noteikusi 

saistošajos noteikumos 

Izdevumiem, kas saistti ar 

dzvojams telpas ri, 
dzvojams telpas lietošanu, k 
ar malkas iegdei  

 

Materila paldzba 

jebkuram pašvaldb 
dzvojošam cilvkam vai 

imenei, ja notikusi stihiska 

nelaime vai iepriekš 

neparedzami apstki 
(ugunsgrks vai pldi), vai ar, 
ja cilvkam nav mjoka  

 

Piemram, valsts nefinanstu 

veselbas aprpes pakalpojumu 

samaksai, brna izgltbai 

*  skat. 1.pielikumu
**  skat. 2.pielikumu

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja ienkumu lmenis nav zemks par trcgas 

personas ienkumu un materil stvoka lmeni, 

un augstks par pašvaldbas noteikto 

maznodrošint ienkumu lmeni 

Ja ienkumi uz katru imenes locekli pdjo trs 

mnešu laik neprsniedz 50% no valst noteikts 

minimls mneša darba algas. Miniml mneša 

darba alga ir 180 lati mnes 

Ja nepieder naudas ldzeku uzkrjumi un vrtspapri Nosaka pašvaldba savos saistošajos noteikumos 

Kad cilvku (imeni) atzst par 

trcgu? 

Ja nepieder pašums, kuru var izmantot ienkumu 

gšanai 

Ja nav noslgts uztura lgums 

Ja neatrodas piln valsts vai pašvaldbu apgdb 

Kad cilvku (imeni) atzst par 

maznodrošintu? 

Par pardsaistbm nav 

uzskatmi studiju un studjošo 

kredti, kredti mjoka 

pielgošanai cilvkiem ar 

invaliditti, pards par dzvoka 

ri, apsaimniekošanas 

izdevumiem un komunlajiem 

pakalpojumiem, pards par 

pacienta iemaksu vai pacienta 

ldzmaksjumu 

Par uzkrjumiem nav uzskatmi 

tie, kas ir mazki par attiecg 
gada 1.janvr spk esošo 

minimlo mneša darba algu 

Par pašumu neuzskata dzvoka 

iekrtu, aprbu, sadzves 

priekšmetus, nekustamo 

pašumu vai t dau, kustamo 

mantu, kuru izmanto imenes 

pamatvajadzbu nodrošinšanai, 

1 transportldzekli, kurš 

personas pašum ir ilgk par10 

gadiem  

 

1.pielikums 

Ja nav pardsaistbu un nav izsniegti aizdevumi 

Pašvaldba var noteikt labvlgkus 

nosacjumus  cilvka (imenes) atzšanai par 

trcgu (attiecb uz kredtsaistbm, 

pašumiem, u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K var saemt GMI un dzvoka pabalstu? 

Pašvaldb pc savas deklarts dzvesvietas 

jiesniedz iesniegums 

Pašvaldb jiesniedz noteikta parauga iztikas 

ldzeku deklarcija 

Ar socilo dienestu jnosldz vienošans par 

ldzdarbbu 

 

Pašvaldbas var nodrošint GMI pabalstu ar pakalpojumu veid, piemram, 

pieširot brvpusdienas, iegdjoties mcbu ldzekus 

 

Cik ilgi var saemt pabalstu? 

 

Trs mnešus, ja vismaz viens no imenes 

pilngadgajiem cilvkiem ir darbspjgs 

 

Sešus mnešus, ja neviens no imenes 

pilngadgajiem cilvkiem nav darbspjgs, 

imen ir cilvks ar invaliditti vai brns 

 

Atkrtoti pc trs vai sešiem mnešiem 

pc visu dokumentu iesniegšanas 

Ja brna veckiem vai brnam nav 

deklartas dzvesvietas, par brna 

dzvesvietu uzskatma via vecku 

faktisk dzvesvieta 

2.pielikums 

Ldzdarbbas pienkumus var neveikt, 

ja nav iespjams nodrošint brna ar 

invaliditti vai pirmsskolas vecuma 

brna aprpi 

Jnorda ienkumi (darba alga, 

pensija, pabalsti, stipendija, u.c.) par 

pdjiem trs mnešiem 

Ko darīt cilvēkam, 
kurš nonācis 
krīzes situācijā?
„Kļūs tikai sliktāk…” Šāda noskaņa valda lielākajā daļā 
sabiedrības. Laikraksti ir pārpildīti ar ziņām par augsto 
inflāciju, tarifu pieaugumu, pieaug arī bezdarbs un 
iztikas minimums, uzņēmumi bankrotē, tikai ienākumi 
neaug tik strauji, kā gribētos. Ko darīt, kad nav izejas? 
Ko darīt cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā un ir 
palicis bez iztikas līdzekļiem? Būtiski ir atcerēties par 
iespējām!

Turpinājums 5.lpp.
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 kvalifikācijas paaugstināšanas 
laikā, kā arī neformālās izglītī-
bas ieguves laikā.

GMI
Šo pabalstu var saņemt cil-

vēki vai ģimenes, kuri ir atzīti 
par trūcīgiem. Lai saņemtu 
GMI pabalstu, cilvēkam jāvēr-
šas savas dzīvesvietas pašval-
dībā, kur jāraksta iesniegums 
un jāaizpilda iztikas līdzekļu 
deklarācija. Lai motivētu cil-
vēkus arī pašiem piedalīties 
savu problēmu risināšanā, pa-
balsta saņēmējiem ar pašvaldī-
bas sociālo dienestu jānoslēdz 
vienošanās par līdzdalības 
pasākumiem. Tas nozīmē, ka 
cilvēkiem ir jāmeklē darbs, 
jāpārkvalificējas, jāpiedalās 
sabiedriskajos darbos, jāstā-
jas nodarbinātības dienesta 
uzskaitē, kā arī jāatsakās no 
psihoaktīvo vielu lietošanas, ja 
viņiem ir tāda problēma.

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts ir paš-

valdību sociālais pabalsts, ko 
piešķir, lai nodrošinātu trūcīgu 
ģimeņu vai ģimeņu ar zemiem 
ienākumiem tiesības uz mā-
jokli, proti, lai segtu dzīvok-
ļa īres maksu un maksu par 
pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu. Tā apmēru un pabalsta 
sniegšanas veidu nosaka katra 
pašvaldība.

Lai saņemtu dzīvokļa pa-
balstu, ģimenei sociālās palī-
dzības dienestā pēc dzīvesvie-
tas jāaizpilda iztikas līdzekļu 
deklarācija, uzrādot personu 
apliecinošus dokumentus, ie-
nākumus par pēdējiem 3 mē-
nešiem un izdevumus pama-
tojošus dokumentus. Piešķirot 
dzīvokļa pabalstu, priekšrocī-
bas ir ģimenēm ar bērniem, kā 
arī ģimenēm, kurās ir invalīds 
vai pensionārs.

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtējā situācijā
Šo pabalstu ārkārtējās 

situācijās pašvaldība piešķir, 
neizvērtējot pieprasītāja ie-
nākumus. Pārsvarā to piešķir 
gadījumos, kad dabas stihiju 
vai ugunsgrēka dēļ cilvēks ir 
zaudējis mājokli un sadzīves 
priekšmetus. Arī šim pabals-
tam jāpiesakās pašvaldībā vai 
pašvaldības sociālajā dienestā. 
Pabalsta apmēru, tā izmaksas 
ilgumu un veidu nosaka katra 
pašvaldība.

Pašvaldības sociālais dar-
binieks izvērtē katru piepra-
sījumu un nosaka, kāda palī-
dzība konkrētajā gadījumā ir 
vispiemērotākā. Sociālie pabal-
sti ir atbalsts grūtībās nonāku-
šajiem, taču tiem nevajadzētu 
kļūt par ienākumiem ilgtermi-
ņā, jo šo pabalstu apmēri nav 
tik lieli, lai ievērojami uzlabotu 
pabalsta saņēmēju finansiālo 
situāciju. Tādēļ svarīgi ir kat-
ram pašam līdzdarboties savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Ko darīt cilvēkam, kurš 
nonācis krīzes situācijā?

Natālija Čehova,
Jēkabpils pilsētas domes 
deputāte

1. un 2. Decembrī Maska-
vā, Savienību nama Kolonnu 
zālē norisinājās 3. Vispasaules 
krievu tautiešu kongress. Tā 
darbā piedalījās Krievijas pre-
zidents Dmitrijs Medvedjevs, 
Maskavas un Krievijas pat-
riarhs Kirils, Maskavas mērs 
Jurijs Lužkovs, 480 vadītāji 
un aktīvisti, Krievu diaspo-
ras sabiedriskie darboņi no 
88 pasaules valstīm (tradicio-
nālo reliģisko konfesiju liela 
pārstāvniecība, tajā skaitā 
pareizticīgie un vecticībnieki). 
Plaši tika pārstāvētas Krie-
vijas reģionu amatpersonas. 
Kopējais Vispasaules kongre-
sa dalībnieku skaits sasniedza 
1000 cilvēkus. Starp Latvijas 
delegācijas locekļiem bija pil-
sētas domes deputāte, Jēkab-
pils krievu biedrības „Rod-
ņik” priekšsēdētāja Natālija 
Čehova.

Līdzīgus Vispasaules kon-
gresus saviem tautiešiem or-
ganizē daudzās pasaules val-
stīs. Reāli savām diasporām 
palīdz Lielbritānija, Vācija, 
Francija. Polija burtiski pa 
mazumiņam vāc kopā pa pa-
sauli poļus, piešķirot viņiem 
tiesības un atvieglojumus.

Lielu, spēcīgu iespaidu uz 
kongresa delegātiem atstāja 

Krievijas prezidenta D. Med-
vedjeva runa. Krievija ir no-
teikusi prioritātes attiecībā uz 
tautiešiem – viens no virzie-
niem ir tautiešu atbalsts.

Pirmā emigrācijas viļņa 
uz Franciju pārstāvji, kongre-
sa delegāti kņazs A. Trubec-
koijs un grāfs P. Šeremetjevs 
ar lepnumu runāja par to, ka 
viņi saglabājuši ticību, kultū-
ru, krievu valodu un tēvzemes 
mīlestību.

Svētais patriarhs Kirils 
aizskāra plašu aizrobežu tau-
tiešu savstarpējo attiecību ar 
metropoli spektru. Viņš aici-
nāja aizrobežu valstu tautie-
šus uz konsolidāciju un viņu 
sakaru nostiprināšanu ar vēs-
turisko dzimteni.

Mums, Latvijas delegā-
cijas pārstāvjiem, ir dziļa 
pārliecība par valsts pragmā-
tiskās pozīcijas nepieciešamī-
bu attiecībās ar Krieviju, bet 

ekonomiskās krīzes apstākļos 
mums nepieciešamas ciešas 
ekonomiskās saites ar austru-
mu kaimiņu un to apzinās ar-
vien lielāks iedzīvotāju skaits. 

Kongresa darba gai-
tā delegātiem bija iespēja 
kontaktēties ar Krievijas 
varas pārstāvjiem. Maska-
vas mērs Jurijs Lužkovs, kā 
arī citas Krievijas oficiālās 
personas attiecībās bija ļoti  
labvēlīgas.

Piedalās 3. Vispasaules krievu tautiešu 
kongresā

Foto: no privātā fotoarhīva
Natālija Čehova piedalījās darba grupā par tautiešu tiesībām. Kopumā bija12 darba 

grupas, piemēram, kultūras, reliģijas, cilvēktiesību u.tml.

Saglabāsim Itas Kozakevičas piemiņu
Valija Berkina

Šķiet, vēl nesen Ita Ko-
zakeviča bieži apmeklēja Jē-
kabpili, jo viņu jēkabpilieši 
bija ievēlējuši LR Augstāka-
jā Padomē no 129.Jēkabpils 
vēlēšanu apgabala. Viņa arī 
kā Latvijas Poļu savienības 
(LPS) priekšsēdētāja bija 
klāt, kad tika dibināta LPS 
Jēkabpils nodaļa un atvērta 
Poļu pamatskola. Jēkabpilī 
dzīvo 785 poļi. Viņa bija ... 

Šodien tik dokumentā-
lā filma „Ita” (2005.g., Nora 
Ikstena, Harijs Beķeris) 
un Armanda Melnalkšņa 
grāmata „Zvaigznei tikai 
stunda”(2004.g., Zelta grau-
di) vēsta, ka Ita Kozakeviča 
(1955 – 1990) bija atmodas 
laika izcilākā politiķe, Latvi-
jas Tautas frontes (LTF) Do-
mes valdes locekle (1989.g.), 
LR Augstākās Padomes depu-
tāte (1990.g.), AP Prezidija 
locekle, Cilvēka tiesību un 
nacionālo jautājumu komi-
sijas priekšsēdētāja, Latvijas 
Poļu savienības priekšsē-
dētāja, Latvijas Nacionālo 
kultūras biedrību asociācijas 
priekšsēdētāja, Latvijas tau-
tas (vēstulēs un telefonbal-
sojumos) nominētā „Sievie-
te Latvija”, kura 1990.gada 
4.maijā kā AP deputāte bal-
soja par Latvijas Neatkarības 
deklarāciju.

Pirms pāris gadiem 
Latvijas prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga nodēvēja 
I.Kozakeviču par „Latvijas 
brīvības un neatkarības sim-

bolu”. Līdzīgas domas paudu-
ši daudzi jēkabpilieši grāma-
tas „Zvaigznei tikai stunda” 
nodaļā „Sāpju grāmata”, 
kurus  satrieca notikušā pēk-
šņums. Likās, nupat 19.ok-
tobrī Ita bija vēl Jēkabpilī, 
bet jau 28.oktobrī atnāca tra-
ģiska vēsts no Pasaules Poļu 
kongresa Romā, ka viņas 
mūžs aprāvies 35 gadu vecu-
mā Tirēnu jūras viļņos… Lai 
gan vēl tagad viņas bijušie 
kolēģi un draugi teiks: „Ita 

taču bija laba peldētāja.” 
Kad Itu Kozakeviču 1990.

gada 3. novembrī no Jēkaba 
katedrāles pa Rīgas ielām 
veda uz mūža mājām Miķeļa 
kapos, ļaužu tūkstošu strau-
mē bija arī daudzi jēkabpilie-
ši. Toreiz politiķis Mavriks 
Vulfsons teica, ka tik daudz 
sērojošu cilvēku viņš atminas 
redzējis tik vēl pirmā Latvi-
jas prezidenta Jāņa Čakstes 
bērēs…

Nākamgad, 2010.gadā, 

Itai Kozakevičai apritēs dzī-
ves 55. un nāves 20.gada-
diena, kā arī Latvijas Poļu 
savienības un LPS Jēkabpils 
nodaļas 20. jubileja.

Latvijas Poļu savienības 
valdes priekšsēdētāja Van-
da Krukovska informē, ka 
šos ievērojamos datumus 
nolemts sagaidīt ar LPS di-
binātājas Itas Kozakevičas 
atdusas vietas māksliniecisko 
renovāciju, kam nepieciešami 
aptuveni 6 000 latu. Latvijas 

Poļu savienība ar saviem fi-
nansiālajiem līdzekļiem jau 
parūpējusies par tēlnieces 
Ligitas Franckēvičas-Ulma-
nes veidoto kapa pieminekli, 
kura pakājē iekaltie vārdi 
„Nenāciet raudāt, nāciet 
spēkus smelties. Latvija Tevi 
atceras” netieši aicina darīt, 
lai viss tiktu paveikts godam. 
Taču Poļu savienībai nepie-
tiek finansiālo līdzekļu, lai 
paveiktu visus iecerētos dar-
bus,  tāpēc biedrība „Latvijas 

Poļu savienība”(Reģistrācijas 
Nr. 40008002404) atvērusi 
ziedojumu kontu Latvijas 
Krājbankā  – LV 64 UBAL 
3600162034006 (latos) un 
LV 75 UBAL 3600162034002 
(USD), ar norādi Itas Marijas 
Kozakevičas piemiņai.  

Latvijas Poļu savienība iz-
saka pateicību ikvienam, ku-
ram ir dārga izcilās Latvijas 
politiķes un „Sievietes Latvi-
ja” I.Kozakevičas piemiņa.  

Foto: Latvijas Poļu savienības arhīvs

Ita Kozakeviča I.Kozakevičas atdusas vieta Miķeļa kapos Rīgā 

Sākums 4.lpp.
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Dzīvnieks – tā ir atbildība
Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektora 
administratīvās lietvedības 
inspektore

Joprojām pilsētā ir ak-
tuāls jautājums par savā vaļā 
klīstošiem suņiem. Diemžēl ir 
saņemtas vairākas sūdzības 
par to, ka agrās rīta stundās 
daudzdzīvokļu mājās mītošie 
saimnieki pamanās suņus iz-
laist pastaigā vienus.

Jāatgādina, ka saskaņā ar 
likumu „Dzīvnieku aizsardzī-
bas likums” un 04.04.2006. 
MK noteikumiem Nr.266 
„Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēša-
nai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi), katra 
suņa un kaķa saimnieks, ie-
gādājoties mājas dzīvnieku, 
uzņemas atbildību par mājas 
dzīvnieka labturības un īpašo 
turēšanas prasību ievērošanu, 
veterinārmedicīniskās palī-
dzības nodrošināšanu, nepie-
ļauj tā klaiņošanu, kā arī no-
drošina dzīvnieka meklēšanu 
un apbedīšanu. 

Pamatojoties uz Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 106.pantā sacīto, par 
dzīvnieku turēšanas noteiku-
mu pārkāpšanu tiek izteikts 
brīdinājums vai uzlikts nau-
das sods fiziskām personām 
no 5 līdz 250 Ls, bet juridis-
kām personām no 10 līdz 500 
Ls, konfiscējot dzīvniekus vai 
bez konfiskācijas.

Saskaņā ar Noteikumiem, 
dzīvnieka īpašniekam vai tu-
rētājam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt, lai mājas 
(istabas) dzīvnieks (smaka, 
riešana vai gaudošana) ne-
traucētu mājas vai apkārtnes 
iedzīvotājus;

2) uzticēt mājas (istabas) 
dzīvnieka vešanu ārpus īpaš-
nieka vai turētāja valdījumā 
vai turējumā esošās teritorijas 
tikai personai, kas spēj kon-
trolēt un savaldīt dzīvnieku, 
un nodrošināt, lai mājas (is-
tabas) dzīvnieks neapdraud 
cilvēkus un dzīvniekus;

3) apdzīvotu vietu teritori-
jā savākt sava mājas (istabas) 
dzīvnieka ekskrementus;

4) vakcinēt mājas (istabas) 
dzīvnieku Veterinārmedicīnas 
likumā noteiktajā kārtībā;

5) sameklēt mājas (ista-
bas) dzīvniekam citu īpašnie-
ku, ja dzīvnieka turpmākā tu-
rēšana nav iespējama;

6) glabāt un pēc dienes-
ta vai sabiedriskās kārtības 
kontroles institūciju piepra-
sījuma uzrādīt ar mājas (is-
tabas) dzīvnieku saistītos 
dokumentus (piemēram, mā-
jas (istabas) dzīvnieka pasi, 
dzīvnieka izcelsmi apliecinošu 
dokumentu);

7) ja mājas (istabas) dzīv-
nieka īpašnieks vai turētājs 
pilsētas vai ciema teritorijā 
vienā adresē tur piecus un 
vairāk vienas sugas siltasiņu 
mājas (istabas) dzīvniekus, 
kas ir vecāki par sešiem mēne-
šiem, viņš septiņu darbdienu 
laikā rakstiski informē par to 
dienesta teritoriālo struktūr-
vienību, norādot savu vārdu 
un uzvārdu, mājas (istabas) 
dzīvnieku sugu, skaitu, turē-
šanas vietas adresi un tālruņa 
numuru (ja tāds ir).

Ja dzīvnieka īpašnieks 
nespēj pildīt šos pienākumus, 
viņš dzīvnieku var nodot per-
sonai, kas spēj pildīt šos pie-
nākumus vai nodod to dzīv-
nieku patversmei.

Jāatceras, ka suņa vai 
kaķa iegāde uzliek pienākumu 
saimniekam mājas dzīvnieku 
reģistrēt. Reģistrā uzrāda ne 
tikai suņa (kaķa) saimnie-
ku, bet arī dzīves vietu, kurā 

dzīvnieks atrodas. Šobrīd to 
var izdarīt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā pie Arhitektūras 
un plānošanas nodaļas liet-
vedes E.Mauliņas (tālrunis 
65207320), atrodas Brīvības 
ielā 120, Jēkabpilī, kabine-
tā Nr.108, kur dzīvnieks tiks 
reģistrēts un suņa saimnieks 
saņems sava mīluļa žetonu un 
Suņa reģistrācijas apliecību. 
Žetons piestiprināms sunim 
pie kakla siksnas. 

Nupat, decembra sākumā, 
Sabiedriskās kārtības uzrau-
dzības sektorā tika saņemts 
telefona zvans no Asotes ie-
las, Jēkabpilī, kur norādīja, 
ka pa šo ielu klīst apmēram 
3 mēnešus jauns vilku sugas 
kucēns. Par laimi kucēns bija 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
reģistrēts, un viņam pie kak-
la siksniņas bija piestiprināts 
žetons. Salīdzinot žetona nu-
muru ar Suņu reģistru, saim-
nieks tika noskaidrots, un 
viņš savu kucēns atguva. Tas 
ir vēl viens labs pierādījums 
tam, kāpēc ir būtiski reģistrēt 
savus mīluļus. 

Jāatgādina arī, ka Jēkab-
pils pilsētas domes Saisto-
šajos noteikumos Nr.2 „Par 
nodevām Jēkabpils pilsētā” 
ir noteikts, ka katru gadu par 

suni un kaķi ir jāmaksā node-
va: par suni – 3 Ls gadā, par 
kaķi – 1 Ls gadā. Nodevu var 
nomaksāt uzreiz jeb arī mak-
sājumu sadalot divos termi-
ņos: 50% nodevas jāsamaksā 
līdz tekošā gada 15.jūnijam, 
50% līdz tekošā gada 15.de-
cembrim. No nodevas maksā-
šanas uz šo brīdi ir atbrīvoti: 
politiski represētās personas, 
1. un 2.grupas invalīdi, redzes 
invalīdi, viendzīvokļa privāt-
māju īpašnieki.

Tuvojas aukstāks laiks un 
pilsētā ir vērojami klaiņojošu 
kaķu bari, kurus piebaro paši 
iedzīvotāji, izmetot barību pa 
logu jeb noliekot to kāpņu tel-
pā. Dzīvnieki rada antisanitā-
rus apstākļus, jo tie piemēslo 
pilsētas daudzdzīvokļu ēku 
koplietošanas telpas (kāpņu 
telpas, pagrabus).

Dzīvnieku aizsardzības li-
kuma 8.pants nosaka, ka bez 
pajumtes un aprūpes palicis 
dzīvnieks (izņemot medību 
suņus medību laikā) uzska-
tāms par klaiņojošu un jebku-
rai personai ir pienākums par 
šādu dzīvnieku paziņot vie-
tējās pašvaldības institūcijai, 
bet vietējās pašvaldības pienā-
kums ir organizēt klaiņojošu 
dzīvnieku izķeršanu un no-

gādāšanu dzīvnieku patvers-
mē. Patversmes darbinieki ir 
ieinteresēti atgriezt dzīvnieku 
īpašniekam vai sameklēt jau-
nu īpašnieku, ja atrastā dzīv-
nieka veselības stāvoklis to 
pieļauj.

Aktuāla problēma Jēkab-
pilī ir suņu ekskrementu ne-
savākšana pēc mīluļu izveša-
nas pastaigā, jo tie ir ne tikai 
daudzdzīvokļu māju rajonos, 
bet arī mācību iestāžu spor-
ta laukumos, bērnu rotaļu 
laukumos, daudzdzīvokļu 
māju kāpņu telpās un citviet. 
Mājdzīvnieku īpašniekus un 
turētājus aicinām domāt par 
saviem un citiem bērniem, kā 
arī par apkārtējo vidi, jo, lai 
arī Jēkabpilī nav speciāli ie-
rīkoti suņu pastaigu laukumi 
un nav speciāli paredzētas ur-
nas suņu ekskrementiem, tam 
nevajadzētu būt par iemeslu 
ekskrementu nesavākšanai 
aiz saviem mājdzīvniekiem, 
jo tos var izmest atkritumu 
urnās. 

Nav tālu Ziemassvētki, 
tāpēc Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektors aicina 
laikus padomāt par sava īpa-
šuma sakopšanu un izgrezno-
šanu. Tā būs vislielākā dāva-
na savai pilsētai svētkos.

Jau otro nedēļu Jēkabpilī 
norisinās labdarības akcija Jē-
kabpils dzīvnieku patversmes 
atbalstam – „Sasildīsim pat-
versmes iemītnieku sirdis!”. 
Tās laikā Jēkabpilī esošo pirms-
skolas izglītības iestāžu „Zva-
niņš”, „Zvaigznīte”, „Auseklī-
tis”, „Kāpēcītis” un „Bērziņš” 
vecāko grupu audzēkņi tika 
aicināti uzzīmēt sevi un savu 
mīļāko mājdzīvnieku. Bērnu 
atsaucība bija liela, kopumā zī-
mējumu konkursā piedalījās 24 
grupiņas. Lai pateiktos bērniem 
par viņu darbu, 10. decembrī 
akcijas organizatori viesojās vi-
sās pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, kopā dziedāja un rotaļājās, 
kā arī dāvāja bērniem saldas 
pārsteiguma balvas, ko sarūpē-
ja akcijas atbalstītājs – lielvei-
kalu tīkls „RIMI”. No 14. līdz 
29. decembrim bērnu zīmējumi 
būs apskatāmi izstādē lielveika-
lā „RIMI”, Jēkabpilī, Vienības 
ielā 7. 

Atgādinām, ka iedzīvotāji 
joprojām tiek aicināti ziedot 
līdzekļus Jēkabpils dzīvnie-

ku patversmes uzturēšanai. 
Lielveikalos „RIMI”, „Elvi” 
(Nākotnes ielā), „Mego”, 
„Supernetto”, kā arī „Citrus 
SPA” ir izvietotas ziedojumu 
kastītes ar akcijas uzlīmēm. 
Ziedot iespējams arī SIA „Jē-
kabpils pakalpojumi” ziedo-
jumu kontā – Nr. LV80UN-
LA0009003467779 (uzņē-
muma reģistrācijas numurs 
45403006010). Savukārt barī-

bu patversmes iemītniekiem 
iespējams ziedot veterinārajā 
aptiekā „Centrs AV”, Katoļu 
ielā 6. Akcijas noslēguma pa-
sākums notiks 29. decembrī, 
Jēkabpils pilētas domes sēžu 
zālē plkst. 14.00. Aicināti pie-
dalīties visi interesenti.

Lāsma Skļarska,  Elīna 
Bite,  Vladimirs Reskājs,  

Inese Jeranoviča
K.t. 29992788

Akcijas „Sasildīsim patversmes iemītnieku sirdis” organizatori viesojas 
Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēs

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašval-
dībā regulāri notiek pilsētas 
ielu, ceļu fonda un pārvadā-
jumu nodaļas rīkotās sanāks-
mes, kurās diskutē par ceļu 
satiksmes uzraudzību, esošo 
ceļu stāvokli, remontiem, ceļa 
zīmēm un citiem jautājumiem. 

Kā informē Jēkabpils 
ielu, ceļu fonda un pārvadā-
jumu nodaļas vadītājs Aivars 
Kraps,  iepriekšējā sanāksmē, 
kura notika oktobra beigās, 
tika apspriesti jautājumi par 
ceļa zīmēm pilsētas terito-
rijā, par ielu segumiem, kur 

nepieciešams remonts, ceļu 
apzīmējumiem, kā arī tika 
izskatīts jautājums par auto-
busa parka vadības izteikta-
jiem viedokļiem par  autobusa 
kustības drošību autobusu 
maršrutos. 

A.Kraps informē, ka šajā 
sēdē konkrēti pārrunāts jau-
tājums par ceļa zīmju izvieto-
jumu Rīgas ielā. Izskatīti vai-
rāki policijas dotie norādījumi 
par bojātiem ielu segumiem, 
piemēram, Aldaunas un Ne-
retas ielas krustojumā, Radžu 
un Neretas ielas krustojumā, 
Nameja ielas mikrorajonā un 
citur. Sanāksmē pārrunāts arī  
jautājums par to, ka nereti 
problēmas rada huligāni, kad, 

piemēram, Rīgas ielā nakts 
laikā tika izrautas 7 ceļa zī-
mes, bet citviet pilsētā ceļa 
zīmes pārzīmētas, tādējādi 
maldinot autobraucējus. 

A.Kraps informē, ka ie-
dzīvotāji savus priekšlikumus 
par ceļa zīmju izvietojumu 
un problēmām, kas saistītas 
ar ielu un ietvju stāvokli, sa-
tiksmes kustības drošību un 
tamlīdzīgi, var var sūtīt uz 
e-pastu: aivars.kraps@jekab-
pils.lv

Katrā sanāksmē izskatī-
tajam jautājumam tiek dots 
konkrēts laiks, līdz kuram 
minētā problēma ir jāatri-
sina. Nākamā sēde plānota 
21.decembrī.

Pārrunā ceļu stāvokli  
pilsētā

Foto: Jānis Lācis

Informāciju par Jēkabpils dzīvnieku 
patversmi var skatīt arī mājas lapā  
www.petnet.lv/shelters

No 8.decembra informāciju par Jēkabpils 
dzīvnieku patversmi var apskatīt ne tikai Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.
jekabpils.lv (sadaļā „labdarība”), bet arī inter-
neta vietnē  www.petnet.
lv/shelters, kas apkopo 
informāciju par 17 Lat-
vijā esošajām dzīvnieku 
patversmēm. Mājas lapas 
sadaļā „Jēkabpils” var 
atrast Jēkabpils dzīvnie-
ku patversmes kontakt-
informāciju, informāciju 
par patversmē esošajiem 
dzīvniekiem (viņu vār-
dus, vecumu, veselības 
stāvokli, šķirni, u.c.), kā 
arī apskatīt viņu fotogrā-

fijas. Informācija par patversmes iemītniekiem 
mājas lapā www.petnet.lv/shelters tiks regulāri 
atjaunota. 

Sadarbība ar portālu petnet.lv tika uz-
sākta, realizējot vienu no 
labdarības kampaņas „Sa-
sildīsim patversmes iemīt-
nieku sirdis” mērķiem –  
popularizēt un izplatīt infor-
māciju par Jēkabpils dzīvnieku 
patversmi.

Akcijas „Sasildīsim 
patversmes iemītnieku sirdis” 

organizatori:  
Elīna Bite, Lāsma 

Skļarska, Vladimirs 
Reskājs, Inese Jeranoviča
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Sākoties jaunam gadam, 
mēs ik gadu kaut ko apņema-
mies – vairāk strādāt, labāk 
mācīties, palīdzēt citiem, pa-
vadīt vairāk laika ar saviem 
mīļajiem cilvēkiem vai iemācī-
ties ko jaunu. Taču, kad gads 
beidzas, atkal apjaušam, ka 
visas apņemšanās bijušas vien 
runāšanas līmenī. Tieši tādēļ 
Jauniešu klubs „13. pirmdie-
na” sadarbībā ar BJC peda-
gogiem gada nogalē, proti, no 
28.  līdz 30. decembrim, pie-
dāvā lietderīgi pavadīt savu 

brīvo laiku un apgūt ko jaunu 
jauniešiem vecumā no 15 – 25 
gadiem. Minētajos datumos 
Bērnu un jauniešu centra 
telpās no plkst. 13.00 – 15.00 
darbosies radošās darbnīcas:

28. decembrī būs iespē-
ja apgūt dīdžeja / diskžokeja 
prasmes, kā arī ģitārspēles 
pamatus. 

29. decembrī tiek aicināti 
visi tie, kuri vēlas čakli darbo-
ties ar rokām, verot pērlītes 
un veidojot maskas.

Savukārt 30. decembrī 

jauniešus aicinās mūzikas rit-
mi, lai apgūtu Salsas un bal-
les dejas. Līdzi jāņem maiņas 
apavi – kurpes. Visas darbnī-
cas ir bezmaksas.

Atzīmējiet savos kalendā-
ros 28., 29. un 30. decembri, 
nodrošinieties ar mirdzumu 
acīs, priecīgām domām un 
labu garastāvokli. Tiekamies 
BJC!

Papildus informācija pa 
tālr. 65231284.

Kluba žurnāliste  
Agate Gārde

Organizējot Ziemassvēt-
ku groziņballi jauniešiem 
„ZIEMASSVĒTKU JAM-
PADRACIS” ,  Jēkabpils 
Jauniešu dome piedāvā ie-
spēju jauniešiem 18.decembrī 
Krustpils Kultūras namā izvē-
lēties tradicionālu balli kā al-
ternatīvu diskotēkām un klu-
ba apmeklējumiem. Tādejādi 
varēs izjust dzīvās mūzikas 
brīvību, izbaudīt dejas prieku, 
dejojot balles stilā – roman-

tiski tērpi: jaunietes skaistās 
kleitās, augstpapēžu kurpēs 
un vakara frizūrās, jaunieši 
uzvalkos, kaklasaitēs un no-
spodrinātās kurpēs. 

Protams, jāmin arī iespēja 
izdziedāties pašiem, izbau-
dot iespēju, ko mums sniegs 
karaoke, laiku pavadīt lab-
vēlīgā gaisotnē, klausoties 
grupu „Vajadzīga soliste.” un 
muzikālo viesi Ilzi Ozoliņu. 
Jāmin, ka grupa Jēkabpilī 

jau ir uzstājusies, un saņē-
musi lielu patiku no Jēkabpils 
jauniešiem. 

Ieeja ar personu aplieci-
nošiem dokumentiem jaunie-
šiem no 16 gadu vecuma. 

Ieejas maksa no plkst. 
22.00–24.00 – 1. 50 Ls, pēc 
24.00 – 2 Ls. 

Pateicamies par atbalstu 
Jēkabpils domei un Vladimi-
ram Reskājam.

Inita Kolkovska,  
Jēkabpils Vēstures muzeja 
Komunikāciju nodaļas vadītāja

23.decembrī plkst. 18.00 
ar pasākumu „Pirmssvētku 
vakars pilī” Jēkabpils Vēstu-
res muzejs iesaistīsies akcijā 
„Sasildīsim patversmes iemīt-
nieku sirdis”.

Aicinātas ģimenes ar bēr-
niem apciemot pili un apgūt 
jaunas prasmes radošajās 
darbnīcās. Pirmssvētku va-
kara viesiem būs vienreizē-

ja iespēja apmeklēt projekta 
„Atraktīvu un pieejamu mu-
zeju attīstība Zemgalē un Zie-
meļlietuvā” īstenošanas gaitā 
atjaunotās pils telpas. Ziemas-
svētku sajūtu sirdī radīt palī-
dzēs viesošanās Ziemassvētku 
vecīša birojā, kopīgā īpašās 
„Krustpils pils Ziemassvētku 
tējas” baudīšana ...un varbūt 
ciemos atnāks pats  Ziemas-
svētku vecītis.

Ieeja pasākumā par ziedo-
jumu Jēkabpils dzīvnieku pat-
versmes iemītniekiem – tas 

var būt speciālā dzīvnieku ba-
rība vai kādas dzīvnieku kop-
šanai nepieciešamas lietas.

 Lai varētu sagatavot 
pietiekamā daudzumā mate-
riālus radošajām darbnīcām, 
lūdzam iepriekš pieteikties 
un pasākuma bezmaksas ie-
ejas kartes izņemt Krustpils 
pilī 21.–22. decembrī no plkst. 
10.00 – 17.00 un 23.decembrī 
plkst.  10.00 – 13.00. 

 Informācija: Inita Kol-
kovska, tel.: 65221042, 
mob.26275272.

Kā?  Nu, tā –
Pirmais: „Tomēr bez pre-

cēšanās es nevaru iztikt. Pirm-
kārt, man jau ir 35, tā sacīt, 
kritisks vecums. Otrkārt, man 
nepieciešams pareizs, kārtīgs 
dzīvesveids... Kamēr domāsi, 
svārstīsies, daudz runāsi, gaidī-
si ideālu vai īstu mīlu, mūžam 
pie sievas netiksi...”

Otrais: „Es Jūs mīlu! Mīlu, 
kā nekad neesmu mīlējis! Div-
padsmit sievietes es pametu, 
deviņas pameta mani, bet ne-
vienu neesmu mīlējis tā kā 
Jūs... Esmu ieķēries, iegrābies, 
iepinies. Piecus gadus netiku 
iemīlējies, pats sev nosolījos 
un pēkšņi iepinos kā gailis pa-
kulās. Piedāvāju savu roku. Jā 
vai nē?”

Izrāde teātrī/klubā „Aus-
trumu robeža”, veidota pēc 
Antona Čehova viencēliena ko-
mēdiju „Bildinājums” un „Lā-
cis” motīviem. Iestudējumu 
veidojis izrādes „Pērku Jūsu 
vīru” režisors Indulis Smiltēns. 
Lomās: Zane Daudziņa, Juris 
Lisners, Indulis Smiltēns.

28.janvārī plkst. 19:00 ko-
mēdija „Tā precas vecpuiši” 

būs skatāma Jēkabpils Tautas 
namā.

Notiek biļešu iepriekšpār-
došana Tautas nama kasē. 

Kases darba laiks: otrdien 

– piektdien no plkst. 10:00 – 
13:00; 14:00 – 18:00

Biļetes cena Ls 4,- un Ls 3,-
Te l e f o n s  u z z i ņ ā m 

65231172, kasē 65231475

„Tā precas vecpuiši...”

Ar radošām vēsmām uz Jauno Tīģera gadu!

Jēkabpils Jauniešu dome piedāvā iespēju 
jauniešiem izvēlēties tradicionālu balli kā 
alternatīvu diskotēkām un kluba apmeklējumiem

Jēkabpils Vēstures muzejs iesaistās 
akcijā „Sasildīsim patversmes 
iemītnieku sirdis” 

Krustpils evaņģēliski luteriskā draudze
20. decembrī  plkst. 10.00 – Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums ar Krustpils KN 

kora „Noskaņa” piedalīšanos.
24. decembrī  plkst. 16.00 – svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī  plkst. 10.00 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums.
27. decembrī  plkst. 10.00 – dievkalpojums. Jaunu draudzes locekļu kristīšana un iesvētīšana.
3. janvārī  plkst.10.00 – dievkalpojums.
7. janvārī – draudzes vakarēšana pie Ziemassvētku eglītes.
10.janvārī  plkst.10.00 – dievkalpojums. 
Jēkabpils Sv. Miķeļa draudze
18. decembrī  plkst. 18.00 – dievkalpojums (A kārtība);
19. decembrī  plkst. 18.00 – vespere;
20.decembrī  plkst. 10.00 – dievkalpojums (A kārtība; IV Advente);
24. decembrī  plkst. 18.00 – Ziemassvētku svētvakars I (bez dievgalda), 
  plkst. 20.00 – Ziemassvētku svētvakars II (ar dievgaldu);
25.decembrī  plkst. 10.00 – dievkalpojums (I Ziemassvētki);
26.decembrī  plkst. 18.00 – dievkalpojums (II Ziemassvētki);
27.decembrī  plkst. 10.00 – dievkalpojums;
31.decembrī  plkst. 23.00 – dievkalpojums (Vecgada vakars);
1. janvārī  plkst. 18.00 – dievkalpojums (jaungads, A kārtība).
Jēkabpils Baptistu draudze
24. decembrī  plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums „Klausies, saklausi, 

ieklausies”.
25. decembrī  plkst. 16.00 – Ziemassvētku koncerts Variešu kultūras namā.
27. decembrī  plkst. 10.00 – Ziemassvētku dievkalpojums ar svētdienskolas bērnu 

piedalīšanos.
31. decembrī  plkst. 18.00 – Vecgada dievkalpojums.
3. janvārī  plkst. 10.00 – Jaungada ieskaņas dievkalpojums.

Ziemassvētku pasākumi draudzēs

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība š.g. 26. decembrī plkst.14.00 
Jēkabpils pilsētas Tautas namā organizē pilsētas pensionāriem 

Ziemassvētku pēcpusdienu. 
Ieeja bez maksas. Līdzi jāņem groziņš (galdi jāklāj pašiem).  Ielūdzam uz Ziemassvētku 

pēcpusdienu invalīdus, represētos, Daugavas vanagus, sporta veterānus.

Biedrības „Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība” valde

No 9. līdz 18.decembrim 
Jēkabpils galvenā bibliotē-
ka aicināja piedalīties Zie-
massvētku akcijā „Dāvini no 
sirds”.

Arī taupības apstākļos 
pasākuma organizatori aici-
na neatteikties no svētkiem 
un dāvināšanas prieka, bet 

meklēt veidus un iespējas, kā 
dāvanas sagatavot iespējami 
ekonomiski, neiztērējot lielus 
līdzekļus, proti, pagatavot tās 
pašu rokām.

Radošo dāvanu meistar-
darbnīcas un akcijas nos-
lēguma pasākums notiks 
19.decembrī pulksten 13.00 

Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
2.stāvā. Izgatavotās dāvanas 
tiks izsolītas, bet iegūtie lī-
dzekļi ziedoti akcijai „Sasil-
dīsim dzīvnieku patversmes 
iemītnieku sirdis”. 

Papildinformācija pa tāl-
runi 65232588.

Jēkabpiliešus aicina piedalīties Ziemassvētku 
akcijā „Dāvini no sirds”

Lācītis. 4 gadus vecs puika, mīlīgs, patīk 
sava teritorija, jūtas kā saimnieks.

Grietiņa. Bija Laukezera apkārtnē piesie-
ta pie siena kaudzes un pamesta ar bērniem, 
26. oktobrī atvesta uz patversmi. Bērni ir pa-
ņemti, bet Grieta aizvien ir patversmē. Lab-
prāt pieņem un draudzējas ar citiem suņiem, 
kārtīga, labs sargs mājām.

Melns kaķis Jancis. Atnests 28. oktobrī 
uz patversmi – 9 mēneši, puika.

Kaķis Pūķītis. 3 gadus vecs puika, atnests 
uz patversmi, jo saimniece nomira.

Pelēks kaķis. Atrasts „Statoil” teritorijā, 
puika, 1,5 gadus vecs.

Melna kaķenīte. Atrasta patversmes teri-
torijā, 1,5 mēnešus veca.

Taksis. 3 mēnešus veca suņu meitene, at-
rasta pie Jēkabpils stadiona.

Kucēns Sāra. Atvesti no Salas novada, 1,5 
mēnešus veci, 3 puikas, 1 meitene, rudi. Atstāti 
bija ceļa malā.

Kaķene. 8 mēnešus veca, baltā krāsā, 
pūkaina.

Kucēns Didzis. Melns ar baltu, plan-
kumains.

Kucīte. Marmora krāsā ar baltiem planku-
miem, 2 gadus veca.

Kucīte Greta.  3–4 gadus veca, līdzīga vil-
kam, melnā krāsā ar rudu pieskaņu.

Džūlija. Gretas meitiņa, 3 mēnešus veca, 
ļoti līdzīga vilku sugas sunim, arī melnā un 
rudā krāsā.

Jēkabpils dzīvnieku patversme at-
rodas Zvaigžņu ielā 1a, Jēkabpilī. T. 
65221823. Mob.t. 29124398 (vetārste Vi-
neta Stašāne).

Jēkabpils dzīvnieku patversmē sev saimniekus meklē:

Krustpils Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudzes 
kristus dzimšanas svētku Dievkalpojumu kārtība

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJAS VAKARS
24. decembrī SV. MISE plkst.18.00
Pirms Sv. Mises pl.17.00 rožukronis.

MŪSU KUNGA KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI
25. decembrī SV. Mise plkst.12.00
Pirms Sv. Mises plkst.10.00 stundu dziesmas, rožukronis
Pēc Sv. Mises plkst.13.00Jēzus Sirds litānija, svētība.

DIAKONA, PIRMMOCEKĻA SV. STEFANA SVĒTKI
26. decembrī SV. Mise plkst.10.00
Pirms Sv. Mises plkst.9.00 rožukronis.
Pēc Sv. Mises plkst.11.00 Dievmātes litānija, svētība.

SVĒTĀS ĢIMENES SVĒTKI
27.decembrī SV. Mise plkst.12.00
Pirms Sv. Mises plkst.10.00 Rīta Stundu Dziesmas Dievmātei, rožukronis.
Pēc Sv. Mises dziedātā Jēzus Sirds litānija, svētība ar Vissvētāko.

1.janvārī  00. 30 Krustpils kultūras namā

LIELĀ JAUNGADA BALLE
* īpaša svētku programma

* dejas līdz pat rītam kopā ar grupu „Kreicburgas ziķeri”

Biļetes – kultūras nama kasē, cena Ls 5,00
(galdiņu pieteikšana pa tālr.: 652 21051)
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Nākamais 
laikraksta numurs 
iznāks 28. janvārī

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

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

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Sveicam!

Sporta pasākumi 2010.gada janvārī

Kultūras pasākumi 
2010.gada janvārī

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229,  
š.g.  JANVĀRĪ notiks šādi pasākumi:

5. 01. plkst. 12:00 – Jaungada eglīte
12.01., 19.01., 26.01. plkst. 11:00 – Veselības vingrošana

  Ļauj sirdij klusu saprast – 
  Cik Dieva laiks šis svēts,
  Kad atkal ejam atrast,
  Kas bija pazaudēts.

Priecīgus Ziemassvētkus,  
laimīgu Jauno  

2010. gadu!
LKL SSB Jēkabpils nodaļa

Paturi ilgāk kādu no mirkļiem.
Atrodi sirdī tam vietu.
Lai ar svētku patieso prieku
Gaišāks tālāk Tu ietu.
Visiem sadarbības partneriem, mūsu klientiem  

un pilsētas iedzīvotājiem novēlam gaišus un 
priecīgus Ziemassvētkus!

Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!
    SIA „Jēkabpils siltums”

Tik baltu kā ziemas sniegu,
Tik siltu kā saules dienu,
Lai rūķīši atnes jums prieku,
Kas svētkos nekad nav par lieku!

Saulainas dienas, gaišumu sirdī,  
labu veselību!

Sveicam decembra jubilārus:
Dainu Peņģerotu, Skaidrīti Kovaļevsku,  

Sarmīti Skuju, Genovefu Soldatenko, 
Ivaru Rozenbergu, Jāni Orolu, Ernu Kovaļevsku, Dzidru Skušķi, Āriju Tomiņu, 

Annu Kolpakovu, Miroslavu Volkovu, Mariju Tropu, Anastasiju Rošāni.

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrības valde

Šodien, 17.decembrī, dzimšanas dienu svin
76 jubilāri.

Vecākā jubilāre ir Anna Gabne (1925.), 
jaunākie jubilāri – Artūrs Vilkājs (2008.) un 

Artūrs Guļāns (2008.). 

Vārda dienu svin 1 Teiksma.

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKL SSB) 
informē, ka nodarbības adīšanā, tapošanā  

janvārī notiks otrdienās – 05.01., 12.01., 19.01., 26.01.

Sīkāka informācija mob. t. 26089356

Datums Laiks Vieta Pasākums
03.01. 8:00 Vīķu ezers Z. Brāķera kausa izcīņa un Jēkabpils atklātais čempionāts 

zemledus makšķerēšanā  
(laiks var mainīties atkarībā no ledus biezuma)

03.01. 11:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
07.01. 11:00 3.vsk. Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 

„B” grupai
09.01. 10:00 JSC ēka Sporta centra balvu izcīņa šahā
09.01. 12:30 Salas 

peldbaseins
5 kārtu sacensības peldēšanā (1. kārta)

09.01. 11:00 3.vsk. Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā 
„Daugava 2010”

09.01. 11:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
10.01. 10:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem (fināls)
10.01. 16:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem

12. – 27.01. Aptauja – konkurss „2009.gada populārākais 
sportists( – e), treneris( – e), sporta veids, notikums”

16.01. 10:00 JSC ēka Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64 – lauciņu 
dambretē

16.01. 11:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
16.01. 18:00 Sporta nams Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volejbolā vīriešiem 

JSC : MSĢ/Sēja
17.01. 14:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
17.01. 17:00 Sporta nams Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volejbolā vīriešiem 

JSC : SK Cēsis
19.01. 11:00 3.vsk. Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā 

,,C’’ grupai
23.01. 10:30 3.vsk. Latvijas čempionāts volejbolā sievietēm (2. posms)
23.01. 10:00 JSC ēka Jaunāko šahistu turnīrs
23.01. 10:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts galda tenisā
24.01. 11:00 3.vsk. Latvijas čempionāts vieglatlētikā ,,C’’ grupai
28.01. 20:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
30.01. 11:00 Spēļu zāle 

,,Oāze’’
Jēkabpils atklātais čempionāts biljardā

31.01. 15:30 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Janvārī Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā
Janvārī Sporta nams Latvijas čempionāts handbolā sievietēm

Datums Laiks Pasākums Vieta

02.01. – 
31.01.

Galerijas izstāde. Latviešu mūsdienu glezniecība Galerija „Mans’s”

02.01. – 
29.01.

Mākslas skolas audzēkņu projektu izstāde Mākslas skola

07.01. – 
29. 01.

 Izstāžu cikls: Novadnieki jubilāri 2010  
1.izstāde „Mākslinieks, tverot pēc otas, tautas 

dvēseli dzird!” /A.Vējāns/  
U. Skulmem – 115

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

01.01. 00.30 Lielā Jaungada balle 
īpaša svētku programma, dejas līdz pat rītam kopā 

ar grupu „Kreicburgas ziķeri”. 
Tālrunis galdiņu pieteikšanai un informācijai: 

65221051. 
Biļetes nopērkamas kultūras nama kasē: cena Ls 

5,00

Krustpils kultūras 
nams

01.01. 01.00 Jaungada nakts diskotēka Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

02. 01. 12.00 Apvienības „Literāts” radošā darbnīca Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

02.01. –
31.01.

Literatūras izstāde „Man vienmēr ir paticis 
kaitināt” (rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai 

Repšei – 50)  
1.izstāde ciklā „Rakstnieki – jubilāri” 

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

02.01. – 
31.01

Literatūras izstāde „Aicinājums–vēsture” 
(vēsturniecei, arheoloģei Elvīrai Šņorei – 105) 

6.izstāde ciklā „Ievērojami cilvēki Sēlijā”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

 02.01. – 
31.01 

Literatūras izstāde „Jaunais gads kopā ar Tīģeri” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Bērnu 
literatūras nodaļā

05.01. – 
31.01. 

Dzīvnieku draugam Džeraldam Darelam – 85 Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Bērnu 
literatūras nodaļā

06.01. – 
31.01.

 Rakstniekam, ģeogrāfam Artūram Lielajam – 90 Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Bērnu 
literatūras nodaļā

08.01. – 
26.01.

Jolantas Ābeles personālizstāde „Dārzs” Krustpils pils, 
Izstāžu zāle

08.01. 20.00 Tautas nama pašdarbības kolektīvu Jaungada 
pasākums

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

9. 01. 17.00 Pasākumu ciklā „Aicina amatierkolektīvi” –  
ielūdz vokālais ansamblis „Bariņa”:  

slāvu tautu tradīciju sarīkojums – groziņballe 
„VECAIS JAUNAIS GADS” 

Tālrunis galdiņu pieteikšanai un informācijai: 
65221051. Notiek biļešu iepriekšpārdošana,  

cena Ls 3,00

Krustpils kultūras 
nams

16.01. 15.00 
– 22.00

„Vecais Jaunais gads”.
Rīko krievu biedrība „Rodņik”

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

16.01. – 
29.01.

Daigas Kalniņas fotoizstāde „Sirdsāķis” Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

19.01. – 
29.01.

Jeļenas Stogovas fotogrāfiju izstāde  
„Atšķirīgi vaibsti vienotā mozaīkā”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

19.01. 18.00 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai  
veltīts pasākums

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

22.01. 16.00 „Bērnu žūrijas„ noslēguma pasākums Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Bērnu 
literatūras nodaļa

28.01. 19.00 Neatkarīgais teātris „Kabata”  
Komēdija „Tā precas vecpuiši”   

Režisors Indulis Smiltēns 

Jēkabpils Tautas 
nams, Lielā zāle

31.01. 17.00 Latvijas koncerttūres ietvaros:  
Marijas Naumovas koncerts  

(Programmā: īpaši pārsteigumi no Francijas un 
pasaules mūzikas pērles. Pavadošā grupa – Rolands 

Beļēvičs, Ingus Feldmanis, Vilnis Strods un Norberts 
Skraucis)  

Biļetes Krustpils kultūras nama kasē, cena: Ls 4,00; 
5,00; 6,00 un 7,00; tālrunis: 65221854

Krustpils kultūras 
nams


