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Ceļi ziemā Jēkabpils novadā
Šogad ziema mūs bagātīgi apveltījusi ar 

sniegu un salu. Daudzus iedzīvotājus tā pār-
steigusi nesagatavotus, sarūpēts mazāk mal-
kas, jo tik auksta ziema sen nav bijusi. Tāda 
pati problēma ir piesnigušie ceļi. Svarīgi, lai 
bērni nokļūtu skolā, pieaugušie uz darbu, 
zemnieki varētu nodot pienu, apmeklēt ārstu, 
veikalu un citas iestādes.

Jēkabpils novada 5 pagastos – Dignā-
jas, Dunavas, Leimaņu, Kalna un Rubenes 
pagastos – ceļu tīrīšanas darbus veic SIA 
„Ošukalns”. Ābeļu un Zasas pagasti ceļu uztu-
rēšanai izmanto pagasta pārvaldes tehniku. Šī 
situācija ir neierasta,  salīdzinoši ar iepriekšē-
jiem gadiem, kad ceļus vairumā gadījumu tīrīja 
pagasta zemnieki ar savu transportu. Šāds lē-
mums pieņemts iepirkuma konkursa rezultātā, 
jo SIA „Ošukalns”  piedāvātā cena par viena 
ceļa kilometra tīrīšanu ir līdz pat divām reizēm 
zemāka par citu uzņēmēju piedāvājumiem. 
„Ošukalna” izcenojumi par kilometra tīrīšanu 
ir šādi:

Ābeļu pagastā – Ls 1,40 
Dignājas pagastā – Ls 2,20 (citi piedāvā-

jumi – virs Ls 3,-)
Dunavas pagastā – Ls 1,90 (citi piedāvā-

jumi – virs Ls 3,-)
Kalna pagastā – Ls 1,60 (citi piedāvājumi 

– virs Ls 3,-)
Leimaņu pagastā – Ls 1,60 (citi piedāvā-

jumi – Ls 3,50)
Rubenes pagastā – Ls 2,50 (citi piedāvā-

jumi – Ls 3,50)
Zasas pagastā – Ls 1,80 (citi piedāvājumi 

– Ls 2,50)

Šī gada 11. februāra komiteju sēdēs 
tika izskatītas mākslinieka V. Ladusāna 
iesniegtās ideju skices Jēkabpils novada 
ģerboņa izveidei. Kā ģerboņa centrālā fi-
gūra ir izvēlēta saule – tas saistīts ar mūsu 
novadā dzimušā dzejnieka Jāņa Raiņa 
daiļradi – viņš savu dzimto pusi dēvējis 
par „Saules zemi”. Neiztrūkstošs motīvs 
ģerbonī ir arī mūsu likteņupe Daugava. 
Ģerboņa krāsu izvēlē piedāvāti trīs vari-
anti – Sēlijas karoga krāsas (valsts karoga 
sarkanais un zaļais), Daugavas ūdeņu un 
mežu krāsas (zilais un zaļais), vēsturiskās 
Jēkabpils apriņķa krāsas (sarkanais un 
melnais). Nav izslēgta arī motīvu maiņa 
vai papildus motīvu iekļaušana ģerbonī, 
tādēļ joprojām aicinām iedzīvotājus ie-
sniegt savus priekšlikumus. Jāatzīmē, ka 

Ceļu tīrīšana ir jāuzsāk 2 stundu laikā 
pēc pagasta pārvaldes vadītāja pieprasījuma, 
tādēļ aicinām iedzīvotājus pieteikt ceļu tīrīša-
nas darbus pagastu pārvaldēs. Ja SIA „Ošu-
kalns” kādu iemeslu dēļ nespēj savlaicīgi veikt 
tīrīšanas darbus, pārvaldniekiem ir tiesības 
slēgt īstermiņa līgumus ar zemniekiem, ja vien 
pakalpojuma izcenojumi nepārsniedz „Ošu-
kalna” izcenojumus. Pirkt pakalpojumus par 
dārgākām izmaksām ir pieļaujams ārkārtas si-
tuācijās. Vēlamies atgādināt, ka privāto ceļu 
tīrīšana šajos pakalpojumos nav paredzēta, 
tomēr, ja situācija to pieprasa, pagastu pārval-
des meklēs visus iespējamos risinājumus, lai 

nodrošinātu cilvēkiem izkļūšanu no mājām. 
Tāpat novada pašvaldība aicina – gadīju-

mos, kad iedzīvotājus neapmierina ceļa tīrīša-
nas kvalitāte vai tīrīšanas laiks, lūdzam savas 
pretenzijas noformēt rakstiski un pamatot ar 
faktiem, jo tikai šādā veidā ir iespējams izteikt 
pretenzijas pakalpojuma sniedzējam un pie-

prasīt, lai visi darbi tiktu veikti 
saskaņā ar noslēgto līgumu. 

Lai Jēkabpils novada 
ceļi ir izbraucami, bet balti no 
mūsu labām domām un dar-
biem, lai visiem iedzīvotājiem 
laba veselība un izturība!

2009. gada oktobrī izsludinātajā Jēkabpils 
novada Logo izstrādes un ģerboņa ideju 
konkursā kā ieteikumi ģerbonim dominēja 
Daugavas, mežu un zemes motīvi. Jāņem 
vērā arī tas, ka ģerboni apstiprina Heral-
dikas komisija, kam ir stingri nosacījumi 
attiecībā uz šī simbola izveidi. Taču – ski-
ču iesniedzējs V. Ladusāns ir šīs jomas 
profesionālis, ar viņa izveidotajiem ģerbo-
ņiem lepojas apmēram trešā daļa Latvijas 
pašvaldību, tātad – arī mūsu novadam ir 
pamatotas cerības jau šovasar iegūt savu 
ģerboni! 

Lai iepazītos ar ģerboņa skicēm klā-
tienē, aicinām apmeklēt novada adminis-
trācijas tikšanās ar iedzīvotājiem. Iesnieg-
tās skices būs apskatāmas arī novada 
mājaslapā: www.jekabpilsnovads.lv 

Top Jēkabpils novada ģerbonis Novada domes 
speciālistu tikšanās ar 

iedzīvotājiem par 
novada attīstības 

jautājumiem notiks:
19. februārī plkst. 11.00 

Dignājas pagasta pārvaldes ēkā;
26. februārī plkst. 11.00 

Dunavas pagasta pamatskolā;
5. martā plkst. 11.00 

Rubenes pagasta pārvaldes ēkā;
12. martā plkst. 11.00 

Zasas pagasta vidusskolā;
19. martā plkst. 11.00 

Leimaņu pagasta pārvaldes ēkā;
26. martā plkst. 11.00 

Kalna pagasta pārvaldes ēkā. 
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1. Par Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Jē-
kabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2010. gadam” apstiprināšanu un Saistošo 
noteikumu Nr. 2 „Par Jēkabpils novada pašval-
dības speciālo budžetu 2010. gadam” apstipri-
nāšanu 

2. Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma ap-
stiprināšana

3. Par Darba samaksas un sociālo garan-
tiju nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

4. Par Jēkabpils novada domes noteiku-
mu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privāta-
jām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 

1. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesī-
bām, zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu,  zemes vienību platību precizēša-
nu.

2. Par īres tiesību izbeigšanu un piešķir-
šanu.

3. Par grozījumiem Jēkabpils novadu 
veidojošo pagastu objektu sarakstā par valsts 
vienreizējās dotācijas izlietojumu infrastruktū-
ras attīstībai.

4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Par 
Jēkabpils rajona Zasas pagasta kultūras nama 
ēkas vienkāršotā rekonstrukcija”.

5. Par Jēkabpils TITC kā kopīgas iestādes 

izglītības pedagogu darba samaksai un paš-
valdību vispārējās pamatizglītības un vispārē-
jās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai 2010.gadam” apstiprināšana

5. Par izglītības programmu izvērtējumu 
un mērķdotācijas sadali interešu izglītības 
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai 
darba samaksai,  pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai,  
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai.  Par 
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
direktoru amatalgu apstiprināšanu

6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Dig-
nājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vien-

ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Krustpils 
novadu veidošanu

6. Par Jēkabpils novada pašvaldības Ģer-
boņa skices izstrādi

7. Par Tehniski ekonomisko pamatojumu 
izstrādi ūdenssaimniecības infrastruktūras sa-
kārtošanai Dunavas un Rubenes pagastos

8. Par projekta pieteikuma iesniegšanu 
Lauku atbalsta dienesta programmā „Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
Ābeļu pagasta pārvaldei

9. Par konkursa „Jēkabpils novada sakop-
tākais pagasts 2010” organizēšanu

10. Par Jēkabpils novada pašvaldības pe-

2010. gada 21. janvāra Domes sēdē izskatītie jautājumi:
kāršotā rekonstrukcija” priekšfinansēšanai

7. Par izmaiņām Interešu izglītības prog-
rammu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīša-
nas komisijas locekļu sastāvā

8. Par dalību Latvijas Pašvaldību darba 
devēju asociācijā un biedrībā „Lauku partne-
rība Sēlija”

9. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesī-
bām,  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanu un maiņu, zemes gabalu atdalīša-
nu un nosaukuma piešķiršanu.

10. Par Nomas līgumu slēgšanu, par no-
mas maksas samazināšanu.

11. Par dzīvnieku izcelsmes blakuspro-
duktu transportēšanu

2010. gada 18. februāra domes sēdē izskatītie jautājumi: 
dagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu 
un nolikuma apstiprināšanu.

11. Jēkabpils rajona pašvaldības aģentū-
ras „Jēkabpils rajona pansionāts” kā kopīgas 
iestādes ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un 
Krustpils novadu veidošanu

12. Par grozījumiem saistošajos notei-
kumos Nr.2 „Saistošie noteikumi Nr.11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils no-
vadā””

13. Par bāriņtiesas locekļa slodzi Ābeļu 
pagastā

14. Par komunālo pakalpojumu maksāju-
mu parāda piedziņu Ābeļu pagasta pārvaldē.

2010. gada 21. janvāra domes sēdē tika 
apstiprināts Jēkabpils novada budžets šim 
gadam. Jēkabpils novada pašvaldības budže-
tu  veido Jēkabpils novada administrācijas un 
septiņu pagasta pārvalžu budžeti. Budžets ie-
dalās pamatbudžetā un speciālajā budžetā.

PAMATBUDŽETS  
Ieņēmumi

Jēkabpils novada pašvaldības konsolidē-
tā budžeta ieņēmumi 2010. gadā plānoti LVL 
2 479 449 apjomā,  kas ir  par   LVL 8 484 vai-
rāk nekā 2009. gadā. Kopā ar kredītresursiem 
LVL 461 536 un iepriekšējā gada budžeta at-
likumu LVL 311 502  plānotie finanšu resursi 
ir LVL 3 252 487. Pamatbudžeta ieņēmumus 
veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmu-
mi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budže-
ta transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils 
novada pašvaldības budžeta ieņēmumu avots. 
Šogad tie plānoti LVL 995 566 apjomā un ir 
40.2 % no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi paš-
valdības budžetā ir nozīmīgs nodokļu ieņē-
mumu veids un sastāda 34.0% no ieņēmumu 
kopējā apjoma. Nekustamā īpašuma nodokli 
savas pašvaldības teritorijā administrē pagastu 
pārvaldes, šajā gadā plānots iekasēt LVL 151 
648, kas budžeta ieņēmumos veido 6.1%. Šī 
nodokļa maksājumus veido ieņēmumi no ne-
kustamā īpašuma nodokļa par zemi, kas šajā 
gadā plānoti LVL 147 305 apjomā, un nekus-
tamā īpašuma nodokļa par ēkām – LVL 4 343 

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada budžetu
apjomā. 

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un 
pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu 
ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības 
iestāžu papildus ieņēmumi. Nenodokļu ie-
ņēmumi šogad plānotie ir LVL 15 940. Paš-
valdības iestāžu sniegtie maksas pakalpoju-
mi 2010.gada budžetā plānoti LVL 135 485. 
 Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko 
novada dome saņem no citām pašvaldībām 
un valsts budžeta. 2010. gadā tie plānoti LVL 
1 332 458 apjomā, kas sastāda 53.7%. Lielā-
ko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fonda LVL 715 
405, valsts mērķdotācijas pedagogu algām un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām vispārējai un vidējai izglītībai LVL 236 
944, valsts mērķdotācijas pedagogu algām un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai 
LVL 13 224, interešu izglītībai LVL 10 503, kā arī 
dotācija pirmklasnieku ēdināšanai LVL 3 092, 
transporta izdevumu kompensācija LVL 2 400, 
izmaksātā GMI un dzīvokļa pabalsta kompen-
sācija LVL 26 530. Transfertu maksājumus 
veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām izglī-
tības funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri ap-
meklē Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības 
iestādes un mācās vispārizglītojošajās skolās, 
šie ieņēmumi sastāda LVL 28 130, šajā sadaļā 
arī plānoti ieņēmumi no citiem novadiem par 
Izglītības un kultūras pārvaldes sniegtajiem 
pakalpojumiem un sastāda LVL 22 206.  Trans-
fertu sadaļā tiek plānoti ieņēmumi projektu 

finansējumam kopā LVL 275 270, tajā skaitā 
projekta finansējums no Sorosa fonda Duna-
vas pagasta pārvaldei LVL 16 564, finansējums 
no NVA „Darba praktizēšanas pasākumu nod-
rošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūša-
nai un uzturēšanai” LVL 82 015, finansējums 
Izglītības iestāžu informatizācijai LVL 27 813, 
finansējums Izglītības un kultūras pārvades 
uzsāktajiem projektiem „Pedagogu konkurēt-
spējas veicināšana izglītības sistēmas opti-
mizācijas apstākļos” LVL 85 295 un „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos” LVL 6 512.

Izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā 

budžetā 2010. gadā plānoti LVL 3 023 743 
apjomā, kas ir par LVL 781 538 mazāk nekā 
pagājušā gadā. 

Jēkabpils novada pašvaldības adminis-
trācijas budžetā  izdevumi plānoti LVL 591 338 
apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei LVL 568 819, 
Dignājas pagasta pārvaldei LVL 328 515, Du-
navas pagasta pārvaldei LVL 209 452, Kalna 
pagasta pārvaldei LVL 98 473, Leimaņu pa-
gasta pārvaldei LVL 154 364, Rubenes pagas-
ta pārvaldei LVL 322 130, Zasas pagasta pār-
valdei LVL 485 514.

Kredītresuri
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un 

attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par ku-
riem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, 
maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā 
un apjomā. 2010. gada budžetā ir iekļauts 
finansējums kredītu atmaksai LVL 30 173.  
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SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālo budžetu veido: autoceļu (ielu) fon-

da ieņēmumi, dabas resursu nodoklis un pārējie 
ieņēmumi. Ieņēmumi autoceļu (ielu) fondā 2010. 
gadā plānoti LVL 117 875 apmērā, kas ir par LVL 
12 558  vairāk nekā iepriekšējā gada finansējums 
LVL 105 317. Kopā ar LVL 20 844 lielu atlikumu uz 
01.01.2010. ieņēmumu apjoms ir LVL 138 719. 
Izdevumos plānots izlietot visu finansējumu, at-
likums uz gada beigām nav paredzēts. Dabas 

resursu nodokļa ieņēmumi plānoti LVL 4 000 
apmērā, bet kopā ar LVL 2 986 lielu budže-
ta atlikumu gada sākumā – LVL 6 986. Pārējie 
speciālā budžeta līdzekļi, ko veido atlikums uz 
01.01.2010. LVL 105 paredzēti pakalpojumu ap-
maksai.

ZIEDOJUMI UN 
DĀVINĀJUMI

Jēkabpils novada pašvaldības ziedo-
jumu un dāvinājumu līdzekļus veido ziedo-

jumi no fiziskām un juridiskām personām. 
Ziedojumu līdzekļu atlikums uz 01.01.2010 
sastāda LVL 2 400. Šie līdzekļi  ziedoti ar 
konkrētu mērķi un paredzēts izlietot Leima-
ņu pagasta veco ļaužu nama aprīkojuma 
uzlabošanai LVL 400 un LVL 2 000 Ābeļu pa-
gasta pārvaldei ceļa seguma atjaunošanai. 

Biruta Vaivode,
Jēkabpils novada domes galvenā grāmatvede

Bērna ienākšana ģimenē ir kā Dieva dāva-
na, kas piepilda vecāku sirdis ar saviļņojumu un 
mīlestību. Pacietība un mīlestība, kas tiek iegul-
dīta bērnā, veido gan personības izaugsmi, gan 
arī ģimenes, novada un visas valsts attīstību. 
Tāpēc bērna audzināšana ir atbildīgākais un cil-
denākais dzīves process.

Līdzīgi ir arī adopcijas, aizbildnības un 
audžuģimenes aprūpes gadījumos. Vienīgā at-
šķirība šķietami ir tā, ka ne tikai ģimenē ienāk 
kāds bērns, bet arī konkrētais bērns iegūst sev 
„jaunas mājas”. 

Latvijā joprojām daudziem bērniem nav 
īstu māju. Viņu vecāki ir vai nu nomiruši, vai 
nespēj dažādu iemeslu dēļ rūpēties par saviem 
bērniem. Bērni turpina cerēt un gaidīt, atrodoties 
aprūpes iestādēs. Kaut gan bērniem neklājas tur 
slikti – viņi ir apgādāti un aprūpēti, bet katrs no 
bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem 
bērniem ilgojas iegūt jaunu ģimeni.

Arī mēs aizdomājamies par to: „Varbūt arī 
es varu palīdzēt kādam bērnam  iegūt ģimeni, 
izbaudīt laimīgu bērnību un izaugt kopā ar cilvē-
kiem, kuri spēj sniegt mātes un tēva mīlestību? 
Bet kā to izdarīt?”

ADOPCIJA
Adopcija ir viena no iespējām bērnam ie-

gūt jaunu ģimeni – tēti un mammu. 2006. gada 
sākumā Latvijā bija 2881 bērns, kurš dzīvoja 
bērnunamos vai patversmēs, uz 2007. gada 1. 
janvāri viņu skaits bija samazinājies – tādi bija 
2621 un no tiem vairāk nekā 1300 bērni, kurus 
bija iespējams adoptēt. Savukārt uz 2009. gada 
1. oktobri adoptējamo bērnu skaits bija 1318, 
no kuriem 958 bērni  vecuma grupā no 10 līdz 
18 gadiem. 

Adoptētājam ir jābūt vismaz 25 gadus ve-
cam un rīcībspējīgam. Starp potenciālajiem jau-
najiem vecākiem (adoptētāju) un bērnu ir jābūt 
vismaz 18 gadu vecuma starpībai. Civillikums 
paredz izņēmumus, kuros tiek atļauts samazināt 
šo vecuma starpību līdz 16 gadiem, ar nosacīju-
mu, ja tiek adoptēts otra laulātā bērns vai brālis 
un māsas. Nepilngadīgu bērnu var adoptēt, ja 
pirms adopcijas apstiprināšanas viņš ir atradies 
adoptētāja aprūpē un uzraudzībā un ir konstatē-
ta bērna un adoptētāja savstarpējā piemērotība, 
kā arī ir pamats uzskatīt, ka adopcijas rezultātā 
starp adoptētāju un adoptējamo izveidosies pa-
tiesas bērnu un vecāku attiecības.

Pēc tiesas lēmuma par adopcijas 
apstiprināšanu,adoptētāji saņem atlīdzību par 
bērna adopciju 1000 Ls vērtībā – vienam no 
adoptētājiem (par katru adoptēto bērnu, kurš 
bijis ārpusģimenes aprūpē) un visus valsts no-
drošinātos sociālos pabalstus, kas pienākas ģi-

menēm ar bērniem 
Adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attie-

cībā pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst 
laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā per-
soniskajās, tā mantiskajās attiecībās. Ar adop-
ciju bērnam izbeidzas radniecības attiecības ar 
bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem, 
kā arī ar tām saistītās personiskās un mantiskās 
tiesības un pienākumi pret viņiem.

AIZBILDNĪBA
Aizbildnis ir persona, kas nodrošina bēr-

na tiesību un interešu aizsardzību un ir iecelta 
vai apstiprināta saskaņā ar Civillikumā noteikto 
kārtību. Aizbildņa galvenais uzdevums ir aizvie-
tot saviem aizbilstamajiem vecākus, pārstāvēt 
viņu personiskās un mantiskās attiecības. Par 
aizbildņiem bieži vien kļūst cilvēki, kas vēlas pa-
līdzēt bērniem, bet dažādu iemeslu un apstākļu 
dēļ nav gatavi uzņemties par viņiem pilnīgu at-
bildību.

Atšķirībā no adopcijas, noformējot aizbild-
nību, šī ģimene par bērnu ir atbildīga tikai līdz 
18 gadu vecumam. Pirms bērns tiek nodots 
aizbildnībā, notiek iepazīšanās un konkrētās 
ģimenes izpēte.

Aizbildņi saņem Valsts sociālo pabalstu par 
katru aizbildnībā esošo bērnu 32 Ls mēnesī (ja 
aizbildnis par aizbildnībā esošo saņem pensiju, 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas pie-
šķirts par apgādnieka zaudējumu, vai ģimenes 
valsts pabalstu, tad pabalsts bērna uzturēšanai 
tiek samazināts par attiecīgo summu); atlīdzību 
par aizbildņa pienākumu pildīšanu 38 Ls mēne-
sī (šī summa ir nemainīga, neatkarīgi no ģimenē 
pieņemto aizbilstamo skaita); visus valsts so-
ciālos pabalstus, kas tiek piešķirti ģimenēm ar 
bērniem.

AUDŽUĢIMENE
Alternatīvu ģimenei bāreņiem vai bez vecā-

ku gādības palikušiem bērniem var nodrošināt 
audžuģimenes, kas uz laiku uzņem savā vidū 
vienu vai vairākus bērnus. Audžuģimenē bērns 
uzturas līdz brīdim, kamēr viņš var atgriezties 
savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek 
adoptēts vai viņam tiek iecelts aizbildnis. Ja at-
griezties savā ģimenē nav iespējams, kā arī nav 
izdevies atrast adoptētāju vai aizbildni, kurš vē-
lētos uzņemties rūpes par bērnu, dažkārt bērni 
audžuģimenēs uzturas līdz pilngadībai.

Par audžuģimeni var kļūt ģimene (perso-
na) vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Interesentiem 
jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtie-
sā ar iesniegumu, lai bāriņtiesa varētu izvērtēt 
konkrētās ģimenes (personas) motivāciju un 
iespējas audzināt bērnu. Pēc pozitīva lēmuma, 
ģimene apgūst bez maksas mācību kursu. Bā-

riņtiesas mēneša laikā pēc mācību kursa veic 
pārrunas ar interesentiem un pieņem lēmumu 
par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai attei-
kumu piešķirt audžuģimenes statusu.

Piedāvājot bērnu audžuģimenei, tiek ņem-
tas vērā ģimenes iespējas, kā arī vēlmes attiecī-
bā uz bērnu skaitu, dzimumu, vecumu un citiem 
būtiskiem apstākļiem. Kā arī, audžuģimenei ir 
tiesības iepazīties ar bērnu, lai pieņemtu lēmu-
mu, vai konkrētajam bērnam ģimene spēs no-
drošināt nepieciešamo aprūpi. Ievietojot bērnu 
audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžu-
ģimeni un pašvaldību.

Audžuģimenes saņem finansiālo atbalstu, 
tas ir: pabalsts bērna uzturam pašvaldības no-
teiktā apmērā, bet ne mazāk kā Ls 27 mēnesī 
(Jēkabpils novada pašvaldībā plānotais – ap 
Ls 50); pašvaldības pabalsts bērna apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei (Jēkabpils novada paš-
valdības plānotais – ap Ls 50 mēnesī); atlīdzība 
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu Ls 80 
mēnesī neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto 
bērnu skaita; ģimenes valsts pabalsts atkarībā 
no kopējo bērnu skaita ģimenē.

Papildus audžuģimenes saņem psihosoci-
ālo atbalstu: iespējas saņemt bezmaksas indivi-
duālās psihologa konsultācijas; audžuģimenēm 
ir tiesības piedalīties atbalsta grupās, apmeklēt 
metodiskos seminārus; bāriņtiesas un sociālā 
dienesta speciālisti sniedz atbalstu problēmsi-
tuāciju risināšanā. 

Zinot, kādas pārsteidzošas pārmaiņas 
noris bērnā, varbūt pirmo reizi izjūtot patiesas 
vecāku rūpes, aicinām izvērtēt un pārdomāt sa-
vas iespējas par palīdzības sniegšanu nelaimē 
nonākušiem bērniem. Tā ir iespēja ne tikai dot, 
bet arī pretī gūt mīlestību un uzticību. 

JēKABPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJI!
Visi interesenti, kuri jūt vēlmi un ir ga-

tavi uzņemties adoptētāja, aizbildņa vai au-
džuģimenes pienākumu pildīšanu, lūdzam, 
griezties pie Jēkabpils novada bāriņtiesas 
darbinieka tuvākajā pagasta pārvaldē, lai 
noskaidrotu sev interesējošos jautājumus un 
sagatavotu dokumentus bērna uzņemšanai 
ģimenē, jo arī mūsu novadā ir 14 bērni, kuri 
ilgojas sev iegūt ,,jaunas mājas”.

Tālrunis informācijai 65220735
Cerot uz Jūsu atsaucību un sapratni – 

Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ina Gusāre

(Materiāls sagatavots, izmantojot LR normatīvo 
aktu bāzi un Labklājības ministrijas publicēto 

informāciju) 

Palīdzēsim bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem augt ģimeniskā vidē!
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Mājas vientuļam bērnam – kā tas ir? 
Dokumenti, noteikumi un aicinājumi ir 

teorija, taču – ikdienas dzīve, tās prieki un 
rūpes – nepārtraukta prakse. Tādēļ, lai uzzi-
nātu, kā ir atvērt savas mājas durvis un savu 
sirdi bērnam, kura dzīvības devējs neesi tu 
pats, „Ļaudis un darbi” viesojās divās dig-
nājiešu ģimenēs – pie Sēlijas konkursa „Ve-
dējs” 2008. gada laureātiem Ināras un Mod-
ra Īlenāniem un Dignājas kultūras dzīves 
organizatores Intas Strožas. Abās ģimenēs 
aug aizbildnībā paņemtas meitiņas, audžu-
ģimeņu mūsu novadā vēl nav.

Ināra un Modris savā ģimenē uzņēmuši 
Mārīti. Meitenīte no Jēkabpils bērnu nama 
„Saules bērns” atvesta sešu gadu vecumā. 
Ināra neslēpj, ka ir fakti, ko iestādes vadība 
par bērnu noklusējusi, taču – abas ar Mārīti 
jau bija viena otrai pieķērušās, un atteikties 
no aizbildnības vairs nav bijis iespējams. 
Bērna ienākšanu ģimenē veicinājuši traģis-
ki notikumi – tikko pasaulē nākusi, zaudē-
ta pašu meitiņa, kuru ļoti gaidījuši ne tikai 
vecāki, bet arī tobrīd jau pusaudža gados 
esošais brālis Aivis. Tā nu Ināra un Modris 
nolēmuši dot mājas citai meitenītei. Šogad 
Mārītei būs astoņpadsmit, un šo divpadsmit 
gadu laikā piedzīvots gan prieks, gan rūpes 
– prieks par meitas labajām sekmēm, ab-
solvējot Dignājas pamatskolu, par mīlestību 
un pieķeršanos, kas dāvāta brālim un vecā-
kiem. Visvairāk rūpju sagādājuši pusaudzes 
gadi. „Ja  būtu vairāk spēka, noteikti ņemtu 
vēl vienu bērniņu,” saka Ināra, „tikai – zī-
dainīti, pavisam maziņu, lai varu būt ar viņu 
kopā no pašiem pirmajiem dzīves brīžiem. 
Mīlēt, audzināt, mācīt – tad arī problēmu, ie-
spējams, būtu bijis mazāk. No otras puses 

Īlenānu ģimene.

– nekad jau nevari zināt arī to, kas izaug no 
paša miesīga bērna.” 

No Ināras, Modra un viņu mājām staro 
dziļa, vienkārša sirsnība, tāda, kuras patie-
šām pietiktu daudziem bērniem. Ņemot vērā 
stāstu par daudzajām rūpēm un negulēta-
jām naktīm, kas bijušas jāpiedzīvo, vaicāju: 
”Vai nenožēlojat?” . „To nu gan nē, nevienu 
brīdi! Jāatzīst, ka sava nozīme bija arī mate-
riālajam atbalstam, jo bez naudiņas jau bēr-
nu neizaudzināsi. Tomēr – tas nu noteikti nav 
tik liels, lai audzinātu bērnu naudas dēļ!” . 

Intas Strožas stāsts par meitiņu Janu 
ir citādāks. Pazīstami meitenes vecāki, un 
bērns no trīs līdz deviņu gadu vecumam, 
kad ienācis Intas mājās, nežēlīgi mētāts pa 
dažādām radinieku ģimenēm. „Pašas trīs 

bērni jau bija izauguši, māja kļuvusi tik klu-
sa un tukša, ka gribējās vēl vienu bērniņu, 
„ stāsta Inta. Tomēr Janu aizbildnībā atļauts 
paņemt tikai pēc vairākiem gadiem, kad 
meitenīte jau piedzīvojusi daudz pāridarīju-
mu un vienaldzības. Iespējams, tieši tādēļ 
pats sākums bijis ļoti grūts viņām abām. 
Tagad Jana ir vienā vecumā ar Intas maz-
bērniem, ļoti labi saprotas gan ar viņiem, 
gan ar Intas pieaugušajiem bērniem – brauc 
kopīgās ekskursijās, dodas uz pasākumiem. 
Inta, būdama aizrautīga Dignājas vēstures 
pētniece, iepazīstinājusi Janu ar viņas dzim-
tas saknēm, daudz stāstījusi par māti, par 
senčiem, pamestajās mājās abas samek-
lējušas arī Janas mātes fotogrāfijas. Tomēr, 
kad skolā bijis jāraksta radošais darbs par 
savu ģimeni, Jana rakstījusi par Intas ģimeni 
un dzimtu.

Kā turpināsies abu meiteņu dzīves pēc 
astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas? 
Jo, saskaņā ar likumdošanu, aizbildnības 
attiecības ar šo brīdi pilnībā izbeidzas. „Ne-
domāju, ka kaut kas mainīsies”, saka Ināra 
Īlenāne, „Mārīte jau tagad mācās Dobelē, 
brauc uz mājām brīvdienās, palīdzam un pa-
līdzēsim gan ar produktiem, gan naudiņu, cik 
vien tas būs iespējams. Protams, palīdzēsim 
nokārtot visus dokumentus par valsts pare-
dzēto atbalstu, taču – tas nebūt nav tāds, lai 
bērns varētu dzīvot patstāvīgi.” Intas meiti-
ņai Janai tagad ir vēl tikai četrpadsmit gadu, 
taču – arī šai gadījumā nav domājams, ka 
ģimeniskās attiecības varētu pārtrūkt. Ar to 
jārēķinās, bērns un tam dāvātā mīlestība to-
mēr ir uz visu mūžu, neraugoties uz to, kas 
rakstīts dokumentos. 

2009. gada decembrī  Latvijas Pašval-
dību Savienība ar Jēkabpils novada domi 
noslēdza  Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu 
par „Latvenergo” dāvanu  kartēm „Elektrī-
bas norēķinu kartes – 500 kWh” saņemša-
nu. Kartes ir paredzētas trūcīgām ģimenēm 
vai atsevišķi dzīvojošām personām, lai segtu 
500 kWh atmaksu – 37,15 Ls apmērā vienai 
mājsaimniecībai. Lai saņemtu dāvinājumu, 
trūcīga  ģimene vai atsevišķi dzīvojoša per-
sona  sociālā dienesta darbiniekam  pagasta 

pārvaldē iesniedz 
1. Izziņu par trūcīgas ģimenes vai atse-

višķi dzīvojošas personas statusa piešķirša-
nu.

2. Līgumu ar Latvenergo (adresei, kas 
norādīta līgumā, jāsakrīt ar deklarētās dzīves 
vietas adresi).

3. Pēdējā apmaksātā kvīts par elektro-
enerģiju.

4. Viena tukša kvīts.
Sākotnēji dāvanu kartes varēja saņemt trū-

cīgas ģimenes ar bērniem un garantētā minimā-
lā ienākuma pabalsta saņēmēji, tagad dāvanu 
kartes var saņemt pārējās trūcīgās ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas. Dāvanu kartes 
tiek izsniegtas pagastu pārvaldēs vienojoties ar 
sociālo darbinieku par tikšanās laiku.

Uz 2010. gada 1. februāri Jēkabpils no-
vadā  ir izdalītas tikai 36 dāvanu kartes, tā-
dēļ Sociālais dienests aicina ikvienu trūcīgu 
ģimeni vai personu izmantot iespēju saņemt 
„Latvenergo ”dāvinājumu.

Atvieglojumi un to piešķiršana vese-
lības aprūpes saņemšanai ar 100% vai 50 
% atlaidi, ja ienākumi ir zem 120 vai 150 
latiem mēnesī.

 No pacientu iemaksām pilnā apmē-
rā tiks atbrīvoti iedzīvotāji un viņu ģimenes 
locekļi, kuru ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
120 latus mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem, 
kuru ienākumi ir līdz 150 latiem mēnesī, tiks 
segtas pacienta iemaksas 50% apmērā un 
līdzmaksājums par vienā stacionēšanās rei-
zē veiktu ķirurģisku operāciju nepārsniegs 
15 latus.

Informācija par „Latvenergo ” dāvinājumu

Informācija par atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību
 Iedzīvotāji, kuru ienākumu līmenis pē-

dējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus 
mēnesī, kā arī jau esošie trūcīgie pacienti 
ar februāri varēs saņemt valsts apmaksātus 
kompensējamos medikamentus ar 100% at-
laidi līdz Ls 50 apmērā.

Lai saņemtu valsts apmaksātu veselī-
bas aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie ārsta 
vai ārstējoties slimnīcā, būs jāuzrāda paš-
valdības, kuras teritorijā ģimene (persona) 
deklarējusi savu dzīvesvietu sociālo dienes-
tu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo 
personu tiesības saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus vai kompensējamās zāles. 

Pašvaldības sociālais dienests izsniedz 
izziņu darbspējīgām personām uz trijiem 
mēnešiem un darbnespējīgām personām uz 
sešiem mēnešiem.

Lēmumu par ģimenes (personas) ienā-
kumu atbilstību noteiktajam ienākumu līme-
nim (120 vai 150 latu) atvieglojumu saņem-
šanai veselības aprūpē, sociālais dienests 
pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau 
noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

Ritma Rubina,
Sociālā dienesta vadītāja
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Lai nokļūtu pie ģimenes ārsta, mums 
jāzin daži nosacījumi, lai šī palīdzība netik-
tu attiekta. Tātad – ģimenes ārsta pacienti ir: 
personas, kuras reģistrētas ģimenes ārsta 
pacientu sarakstā, perosnas, kuras vērsušās 
pie ģimenes ārsta kā pie sava ģimenes ārsta 
aizvietotāja un īslaicīgie pacienti – tas ir, cil-
vēki, kuri konkrētajā vietā uzturas īslaicīgi vai 
vispār nav reģistrējušies pie neviena ģime-
nes ārsta un vēršas pēc palīdzības. 

Tomēr – iesakām savlaicīgi izvēlēties 
savu ģimenes ārstu. Pacientam ir izvēles 
tiesības, un starp pacientu un ārstu tiek no-

Atbalsts lopkopības attīstībai, kas ietver 
ciltsdarba maksājumus. Šo atbalstu par dzīv-
nieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes 
novērtēšanu, tāpat kā iepriekšējā gadā, pa-
redzēts novirzīt caur atzītām šķirnes dzīvnie-
ku audzētāju organizācijām. Paredzēts, ka 
lauksaimnieki slēgs līgumu tikai ar atzītām 
šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām 
par sekojošiem nosacījumiem: par ģenētis-
kās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu 
slaucamai govij, ja pēdējās noslēgtās stan-
darta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums 
ir vismaz 5000 kilogramu un uz 2010. gada 
1. janvāri pārraudzības ganāmpulkā ir vismaz 
sešas slaucamas govis. Atbalsta apmērs – 
ap 19 lati par pārraudzībā esošu govi, 69 lati 
par pārbaudāmās buļļu meitām, vaislas buļļa 
ģenētiskās vērtības noteikšanai – ap 360 latu 
par bulli.                                                                                                                                          

Gaļas liellopu ciltsdarba maksājumi ir 
šādi: 39 lati par valsts ciltsgrāmatas uzņem-
tas tīršķirnes zīdītājgovs produktivitātes kon-
troli; 30 lati par tīršķirnes zīdītājgovs un teles 
ģenētiskās kvalitātes noteikšanu; 12 lati par 
2.pakāpes krustojuma zīdītājgovs un teles 
ģenētiskās kvalitātes noteikšanu; 225 lati 
par vaislas bulli novērtētu pēc pēcnācējiem 
kontrolnobarošanā; 181 lats par vaislas buļļa 
novērtēšanu pēc pēcnācējiem. 

Ciltsdarba maksājumi cūkkopībā: 11 
lati par produktivitātes testa veikšanu jaun-
dzīvniekiem (cūciņu, kuilīti); 71 lats par si-
vēnmāti par vecvecāku un vecvecvecāku 
sivēnmātes novērtēšanu ar BLUP; 49 lati par 
cūciņu un kuilīšu produktivitātes uzskaiti pār-
raudzības ganāmpulkā; 180 lati par šķirnes 
kuiļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem.     

Ciltsdarba maksājumi zirgkopībā: 199 
lati par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanu; 77 lati par vaislas ērzeļa saga-
tavošanu sertificēšanai; 79 lati par jaunzirgu 
sagatavošanu darba spēju pārbaudei; 79 lati 
par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un no-
vērtēšanu; 44 lati par ērzeļa mātes ģenētis-
kās kvalitātes novērtēšanu.

Ciltsdarba maksājumi aitkopībā: 19 lati 
par vaislai ataudzējamo E un I klases jaun-
dzīvnieku; 44 lati par ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanu E klases vaislas aitu mātei; 24 lati 
par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu I klases 
vaislas aitu mātei; 79 lati par vaislas teķi no-

vērtētu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā; 
54 lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu 
vaislas teķim.

Ciltsdarba maksājumi kazkopībā: 27 
lati par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu vais-
las kazu mātei; 29 lati par ģenētiskās kvalitā-
tes noteikšanu vaislas āzim.

Par dzīvnieka ģenētiskās vērtības 
noteikšanu netradicionālajās lauksaim-
niecības nozarēs noteikts šāds atbalsta ap-
mērs: 1,10 lati par trusi; 0,70 lati par ūdeli un 
šinšilu;1,50 lati par lapsu un polārlapsu; 1,50 
latu par staltbiedi; 10 lati par strausu; 7 lati par 
bišu ciltssaimi. 

Subsīdiju atbalsts augkopības attīstī-
bai. Arī šogad to varēs saņemt lauksaimnieki, 
kuri nodarbojas ar integrēto dārzeņu, augļu 
un ogu audzēšanu. Lai saņemtu šo atbalstu, 
lauksaimniekam pieteikums jāiesniedz Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaim-
niecības pārvaldē līdz 2010. gada 1. jūnijam.  

Atbalsts tirgus veicināšanai. Latvijā 
reģistrēti komersanti, zemnieku saimniecī-
bas, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas 
lauksaimniecības un pārtikas produktu ražo-
šanas vai tirdzniecības jomā, varēs pieteikties 
līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopsten-
dā, sedzot nomas maksu par neaprīkotu eks-
pozīcijas platību. Paredzēts arī atbalsts lauk-
saimnieku un pārstrādes uzņēmumu dalībai 
pārtikas kvalitātes shēmās. Lai to saņemtu, 
atbalsta pretendentiem pieteikumi LAD re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs jāie-
sniedz laikā no 2010. gada 1. oktobra līdz 1.
novembrim.                                                    

Atbalsts lauksaimniecības nozaru ris-
ka samazināšanai. Tāpat kā līdz šim zem-
niekiem tiks segti izdevumi 50 % apmērā 
no apdrošināšanas polišu vērtības atbilstoši 
noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas 
sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem: 
līdz 25,- latiem par vienu vienību (hektāru vai 
liellopu vienību); kartupeļiem un dārzeņiem 
– ne vairāk kā 50,- latu par hektāru; augļu 
kokiem un ogulājiem – līdz 150,- latiem par 
hektāru. Atbalsta iesniegumus pretendenti 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
varēs iesniegt līdz šā gada 30. decembrim. 
Tāpat kā iepriekš tiks turpināts segt 50% no 
iemaksām risku fondā.                                                                                                       

Atbalsts investīciju veicināšanai lauk-

saimniecībā noteikts 1,500,000 latu apjomā. 
No tā atbalstu 900,000 latu apmērā kredīt-
procentu daļējai dzēšanai (par 2009. gadā 
faktiski samaksātajiem kredītprocentiem) va-
rēs saņemt lauksaimnieki, kas nodarbojas ar 
primāro lauksaimniecības produktu ražošanu 
un, kas ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai fi-
nanšu līzingu investīcijām jaunu un rekons-
truējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju 
būvniecībai un to darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprī-
kojuma (t.sk. programmatūras) iegādei.

Atbalsts netiks piešķirts par traktorteh-
nikas, piekabju un lauksaimniecībā izman-
tojamo tehnoloģisko agregātu iegādi un par 
atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma 
iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaim-
nieciskās ražošanas būvju būvniecības vai 
rekonstrukcijas projekta ietvaros. Lauksaim-
nieki atbalsta pieteikumus šajā pasākumā 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
varēs iesniegt līdz 2010.gada 1.martam. Tā-
pat šajā atbalsta programmā noteikts atbalsts 
600,000 latu apmērā kredītprocentu daļējai 
dzēšanai par 2009. gadā faktiski samaksā-
tajiem kredītprocentiem ilgtermiņa kredītiem, 
kā arī īstermiņa kredītiem. To varēs saņemt 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības, kas atbalsta pieteikumus LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs va-
rēs iesniegt līdz 2010.gada 1.maijam.                                                               

Atbalsts kredītprocentu starpības 
kompensēšanai noteikts 100 000 latu ap-
jomā. Tāpat arī iepriekšējā gadā uzsākto 
pasākumu izpildes finansēšanai novirzīti  
3 382 429 lati. Pēc noteikumu par ikgadējo 
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķir-
šanas kārtību publicēšanas laikrakstā „Lat-
vijas Vēstnesis” kā pirmos lauksaimnieki sa-
ņems pārejošos maksājumus par 2009. gadu 
šādās atbalsta programmās: atbalsts ciltsdar-
ba pasākumiem par 2009. gada 4. ceturksni; 
maksājums 2009. gada kredītprocentu daļē-
jai dzēšanai; atbalsts par 2009. gada nogalē 
iesniegtajiem pieteikumiem apdrošināšanas 
polišu iegādei; atbalsts par 2009. gada pietei-
kumiem atbalsta pasākumam „Lauksaimnie-
cības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabā-
šanai”; atbalsts par 2009.gada pieteikumiem 
pasākumā „Buferjoslu ierīkošanai”.

Subsīdijas lauksaimniecībā 2010. gadā  galvenokārt 
paredzētas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Ģimenes ārsts – mūsu pirmais palīgs veselības aprūpē
slēgta vienošanās. Jāsaka, ka ģimenes ārsts 
var arī nepiekrist pacientu reģistrēt, ja: 

1. Pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus 
ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas;

2. Ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau 
ir 2000 reģistrētu pacientu vai 900 bērnu. 
Pacients tomēr jāreģistrē, ja ārsta sarakstā 
jau ir viņa pirmās pakāpes radinieki vai lau-
lātais. 

1. Ģimenes ārsta praksei ir jānodrošina 
šādi pamatprincipi: Pacientu kopējais pie-
ņemšanas laiks – ne mazāk par 20 stundām 
nedēļā;

2. Prakses darba laiks – ne mazāk par 
40 stundām nedēļā, šai laikā nodrošinot ārs-
ta, māsas vai ārsta palīga pieejamību prak-
ses telpās;

3. Pieņemšanai jānotiek gan rīta gan va-
kara stundās;

4. Jānosaka atsevišķs pieņemšanas 
laiks pacientiem pēc iepriekšēja pieraksta 
un pacientiem bez iepriekšēja pieraksta;

5. Primārās veselības aprūpes pakalpo-
jumi jānodrošina 5 darba dienu laikā, mājas 
vizīšu pieteikšanai jābūt nodrošinātai darb-
dienās – vismaz līdz plkst. 15.00. 



2010. gada 18. februāris6

darbību ar pašvaldību 
Elitai Keišai ir sakāmi 
tikai labi vārdi: „Mūs 
atbalsta, cik vien tas 
iespējams, ir ļoti pre-
timnākoša attieksme. 
Mums ir salīdzinā-
jums – iepriekšējos 
gados, kad organizē-
jām nometnes Jūrma-
lā, vienīgais atbalsts, 
ko saņēmām no šīs 
bagātās pašvaldības, 
bija vienas vasaras 
bezmaksas caurlaide 

iebraukšanai pilsētā.” Jauniegūtās telpas ie-
guvušas arī apgarotu vārdu – „Dūjas”.  

Mārtiņa Fonds ir labdarības organizācija, 
kuras vienīgie ieņēmumi ir ziedotāju līdzekļi; 
faktiski visi darbinieki strādā brīvpratīgi – bez 
atlīdzības. Taču – lai mežniecības ēkā izveido-
tu piemērotu vidi bērnu nometnēm, ir veicami 
pamatīgi remontdarbi, tādēļ Mārtiņa fonds jau 
no 2009. gada vidus īsteno akciju “ Lai prieku 
atnes Dūjas”. 

 Akcijai ir nopietni un Latvijā pazīstami 
atbalstītaji – par „Dūju” patronu  piekritis kļūt 
restorāna “Vinsents” šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, 
cieša sadarbība notiek ar slaveno kontrtenoru 
Sergeju Jēgeru. 

„Dūjās” remontdarbi turpinās nepār-
traukti. Pat februāra sākuma lielajos puteņos 
un aukstumā šeit satiekami ēkas pārvaldnieks 
Atis Jaksis un meistars Miks Vētra. 

„Visam, ko šeit darām, ir svētība,” saka 
Atis Jaksis „Darbi rit bez aizķeršanās, nekas 
nav jāpārdara, kas, atjaunojot vecas ēkas, 
faktiski ir retums. Īstajā brīdī parādās vajadzī-
gie cilvēki.”  Atis pats strādā bez samaksas. 
Kā nonācis pie šāda lēmuma? Pēc ilgstošas 
slimības, izkāpjot no nāves robežām, sapra-
tis, ka turpmākā dzīve ir dāvana, un par to 

pasaulei arī jāatlīdzina. Līdzīgs viedoklis ir arī 
meistaram Mikam Vētram: „Nav taču vienmēr 
jātiecas pēc tās lielās peļņas, kas pēdējos ga-
dos celtniecībā bija tik pierasta. Var un vajag 
strādāt ar prieku un atbildību, par pieticīgu 
samaksu.” 

Īstajā brīdī parādās arī celtniecības ma-
teriāli, jo tikai ar cilvēku rokām remonta veik-
šanai nepietiek. Vislielāko pateicību gan Atis 
Jaksis, gan Elita Keiša izsaka SIA „KNAUF” , 
kas ziedoja pilnīgi visus „Dūju” remontam ne-
pieciešamos būvmateriālus no savas firmas 
sortimenta, neraugoties nedz uz grūtajiem lai-
kiem, nedz nelabvēlīgi izmainīto likumdošanu 
attiecībā uz ziedotājiem. Atis ir ļoti pateicīgs 
arī Kalna pagasta zemnieku saimniecības 
„Ezerkrasti” īpašniekam Anatolijam Petrovam, 
kurš ziedojis kokmateriālus un regulāri palīdz 
gan ar tehniku, gan transportu. 

Visus darbus plānots pabeigt līdz šī gada 
jūnijam, lai jau šovasar varētu notikt pirmās 
nometnes. 

Kas vēl notiks „Dūjās”, un ko var gaidīt 
pagasta un novada iedzīvotāji? 

„Centrā plānots organizēt seminārus, at-
balsta grupas, izbraukuma psiholoģiskos tre-
niņus, apmācības, kursus un citus ar cilvēka 
fizisko un sociālo veselību saistītus informatī-
vus pasākumus.  Šovasar mūsu patrons Mār-
tiņš Rītiņš veidos garšvielu dārziņu, vērot un 
mācīties, kā tas darāms, aicinām arī pagasta 
iedzīvotājus. Tāpat – mūsu nometņu nodarbī-
bās aicināti iesaistīties arī vietējie bērni, kas 
būtu labi gan slimajiem, gan veselajiem bēr-
niem – visi iegūtu jaunus draugus, turklāt ve-
selie – mācītos iecietību un izpratni pret tiem, 
kuri ir mazliet citādāki,”  stāsta Elita Keiša. 

Īpaši ir jāuzsver pasākums, kas adresēts 
Jēkabpils novada talantīgajiem bērniem no 
maznodrošinātām ģimenēm – tās būs slave-
nā dziedātāja Sergeja Jēgera meistarklases, 
kuru norise arī plānota jau šovasar. 

Bez šaubām, lai visiem iemītniekiem zem  
„Dūju” spārniem būtu ērti, ir nepieciešams vēl 
daudz kas – gan mēbeles, gan sadzīves teh-
nika,  gan idejas un materiāli dārza un bērnu 
rotaļu laukuma izveidei, dīķa rakšanai, dār-
za inventārs, iespējamais un neiespējamais 
skaistas un sirsnīgas vides izveidei. 

Aicinām arī mūsu novada iedzīvotājus un 
uzņēmējus ar savu darbu, jebkuriem resur-
siem un laba vēlējumiem atbalstīt šīs gaišās 
vietas tapšanu un pastāvēšanu!  

Salaveča veltes izdalītas…

Braucot pa Jēkabpils – Ilūkstes šoseju 
cauri Kalna pagastam, noteikti daudzi esam 
ievērojuši, ka vecās mežniecības ēkā jau no 
2009. gada pavasara notiek rosība – tiek sa-
kopta apkārtne, ēkā notiek remontdarbi. Kas 
ir to veicējs, un kas taps rezultātā?

Mežniecības ēku ir iznomājusi sabied-
riskā organizācija MĀRTIŅA FONDS. Organi-
zācija ir ar nopietnu darbības pieredzi – tā iz-
veidota 1991 .gadā, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu un palīdzētu ģimenēm, kurās  bērni 
sirgst ar leikēmiju (asins vēzi), citām hemato-
loģiskām un onkoloģiskām saslimšanām, un 
bērniem ar redzes, dzirdes un fiziskās attīstī-
bas traucējumiem. 

Mārtiņa Fonds darbojas četros galvenajos 
virzienos –  psiholoģiskās palīdzības sniegša-
na Mārtiņa Fonda psiholoģiskā atbalsta cen-
trā; atbalsts Latvijas valsts universitātes bērnu 
klīniskās slimnīcas   onkohematoloģijas noda-
ļai; atbalsts sirgstošo bērnu ģimenēm; finansu 
līdzekļu piesaistīšana dažādu nepieciešamo    
operāciju, ārstēšanās un  rehabilitācijas pasā-
kumu veikšanai.

 Nu jau desmit gadus Mārtiņa Fonds or-
ganizē nometnes slimajiem bērniem un viņu 
vecākiem, jo nereti vecākiem psiholoģiskais 
atbalsts ir nepieciešams vēl vairāk nekā bēr-
niem. Tieši nometņu organizācija ir tā aktivi-
tāte, kas mudinājusi Mārtiņa Fondu raudzīties 
pēc patstāvīgām telpām, jo lielākā daļa no-
metnēm savākto līdzekļu līdz šim bijusi jāizlie-
to tieši piemērotu telpu īrei.

2008. gadā  Mārtiņa Fonda valdes priekš-
sēdētāja Elita Keiša šādu telpu meklējumos 
nosūtījusi vēstules visām Latvijas pašvaldī-
bām. Atbildējis tikai Kalna pagasts. „Jāatzīst 
gan, ka arī mūsu vēlmes nebija nekādas ma-
zās – tai bija jābūt atsevišķai ēkai ar pietiekami 
lielu teritoriju, turklāt – ūdens tuvumā, jo mūsu 
bērnu veselībai peldēšana ir ārkārtīgi svarīga,” 
stāsta Elita. 

Aizbraucot uz Kalna pagastu piedāvāto 
ēko apskatīt, viņa sapratusi – tā ir mūsu! 2009. 
gada pavasarī noslēgts ilgtermiņa nomas 
līgums uz organizācijai labvēlīgiem nosacīju-
miem, tādēļ gan Elita, gan citi fonda pārstāvji 
šo līgumu dēvē par dāvinājumu no Kalna pa-
gasta pašvaldības. Viss dokumentu noformē-
šanas process ir noticis raiti un viegli: „Visās 
iestādēs, kur griezāmies gan pagastā, gan Jē-
kabpilī, cilvēki bija ļoti laipni, atsaucīgi, pieņē-
ma pēc darba laika, šķita – visi priecājas par 
to, ka esam atbraukuši!” Arī par turmpāko sa-

“Dūjas”  Kalna pagastā

Atis Jaksis pie SIA 
KNAUF ziedojuma. 

„Dūjās”.

Februāra pirmajā sestdienā Zasas pa-
gasta Zasas vidusskolas sporta zālē notika 
pirmās Jēkabpils novada sporta spēles. Uz 
sporta spēlēm bija ieradušās sešas komandas 
– Rubenes, Dunavas, Ābeļu, Leimaņu, Zasas 
pagasta un Zasas vidusskolas komandas. 
Sportistiem veiksmi sporta spēlēs vēlēja Jē-
kabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis, izpilddirektors Jānis Subatiņš, Zasas 
pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš. 

Sacensību programmā dalībniekiem bija 

Jēkabpils novada pirmās sporta spēles – Zasā
jāsacenšas dambretes spēlē, šautriņu meša-
nā un volejbolā. 

Dambretē sievietēm 1.vietu ieguva Līga 
Dimparāne (Zasas vsk. komanda), 2. vieta 
Santai Matīsai (Zasas vsk.), 3. vieta Ivetai Gu-
ļānei (Dunava). Vīriešu konkurencē 1. vieta 
Eduardam Aleksam (Dunava), 2. vieta Arnol-
dam Jakubovskim (Ābeļi), 3. vieta Ilgvaram 
Sinkevičam (Zasa). Kopvērtējumā dambretē 
1. vieta Zasas vidusskolas komandai, 2. vieta 
Zasas komandai, 3. vieta Dunavas komandai.
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Šautriņu mešanā sievietēm 1. vieta 
Madarai Jakubovskai (Ābeļi), 2. vieta Ingai 
Gutbergai  (Zasa), 3. vieta Ivetai Aišpurei 
(Zasa). Vīriešiem 1. vieta Kasparam Kapačam 
(Ābeļi), 2. vieta Tomam Zālītim (Rubene), 3. 
vieta Gatim Timofejevam (Rubene).Kopvērtē-
jumā šautriņu mešanā 1. vieta Ābeļu koman-
dai, 2. vieta Zasas komandai, 3. vieta Rube-
nes komandai.

Volejbola sacensībās 1. vietu izcīnīja 
Ābeļu pagasta komanda, 2. vietā atstājot Za-
sas pagasta komandu un 3. vietu ieguva Lei-
maņu pagasta komanda.

Sporta spēļu kopvērtējumā 1. vietas kau-
su ieguva Zasas pagasta komanda, 2. vietas 
kausu ieguva Ābeļu pagasta komanda, 3. vie-
tas kauss tika Zasas vidusskolas komandai, 

4. vietā Rubenes pagasta komanda, 5. vietā 
Dunavas pagasta komanda, 6. vietā Leimaņu 
pagasta komanda.

 Par  vērtīgākajiem volejbola spēlētājiem 
tika atzīti Agita Muceniece (Leimaņi) un Aivis 
Kokins (Zasa).

Neskatoties uz sarežģīto situāciju valstī 

Daudzas Rubenes pagasta mājas rotā 
kokā griezti māju vārdi – cits ar neveiklāku ro-
ciņu darināts, cits – jau ar gluži profesionālu 
un rūpīgu lakojumu. Tāpat savas vietas atra-
duši virpoti koka svečturi, sālstrauki un daudz-
skaitlīgi putnu būrīši. Visi šie koka darinājumi 
nu jau vairāk nekā desmit gadus uz savām 
mājvietām ceļo no Rubenes pamatskolas 
kokapstrādes pulciņa. „Katrs pirmklasnieks 
var izgriezt kokā savu vārdu, ar to arī parasti 
sāk,” stāsta pulciņa vadītājs Ilmārs Zemlickis. 
„Pēc tam seko māju vārdi, taču parasti jau 
bērni ierodas ar savu ieceri – ko tieši viņš vē-
las izgatavot.” Aktīvākie pulciņa dalībnieki ir 
no pirmās līdz piektajai klasei, un šis ir viens 
no retajiem pulciņiem, ko pamatā apmek-
lē zēni. Arī šai februāra trešdienā 
darbnīcā skaļi un moži rosās kādi 
piecpadsmit lielāki un mazāki pui-
šeļi. Dažam līdz darbgalda virsmai 
sniedzas tikai deguntelis, toties 
rociņas jau prot noturēt gan zāģi, 
gan kaltu. Uz jautājumu pēc labā-
ko audzēkņu vārdiem, skolotājs 
Zemlickis atbildēt nevēlas: „Nu, 
kā es varu kādu izcelt! Visi ir labi, 

Čaklās rokas un radošā iztēle Rubenes pamatskolā

Lai gan laukus klāj bieza sniega kārta un 
pagaidām dabā ir relatīvs miers, tomēr arvien 
biežāk mūsu domas saistās ar pavasari. Līdzīgi 
kā mēs – lauku apvidū dzīvojošie, sākam plā-
not vasaras darbus dārzos un laukos, ļaudis 
pilsētās domā par to, kā pavadīt savus atvaļinā-
jumus. Ja daudzi nevarēs atļauties braucienus 
uz ārzemēm, tad brīvo laiku vai vismaz nedēļas 
nogali pavadīt kādā no mūsu pašu zemē pievil-
cīgām un ar kultūrvēsturisko mantojumu bagā-
tām vietām noteikti ģimenes plānos. Tūrisms ir 
tā joma, kas var dot labu pienesumu teritorijas 
attīstībā, ja vien vietējie resursi tiek izmantoti 
atbilstoši apmeklētāju pieprasījumam un sa-
skaņā ar vietējiem, kā arī valstī pastāvošajiem 
normatīvajiem aktiem. Tātad, mums ir jādomā, 
kā labāk un atraktīvāk nodrošināt informāciju 
publiskā telpā, lai potenciālie tūristi var iepazī-

visi strādā, cenšas. Nevar 
taču nevienu apvainot. Arī 
attiecībā uz sasniegumiem 
un olimpiādēm ir jāsaka tas 
pats – tad ir jāstrādā tikai 

ar dažiem spējīgākajiem, taču man vienmēr 
ir bijis svarīgi, lai darbotos iespējami vairāk 
bēnu.” Jāatzīst gan, ka sasniegumi olimpi-
ādēs nav izpalikuši   5. – 8. klašu grupā bez 
godalgām mājās nav atbraukts ne reizi. Izvei-
dota arī plaša fotogalerija ar audzēkņu dar-
biem. Iedvesmu un paraugus koka darbiem 
skolotājs meklē interneta resursos, katru reizi 
tiek piedāvāts kaut kas jauns. Šogad īpaši 
daudz ir koka rotaļlietu darinātāju. 

Arī skolas projektu nedēļas noslēguma 
izstādē, kas skolā bija apskatāma 12. februārī, 
redzamas gan sarežģītas koka rotaļlietas ar 
kustīgām detaļām – smagās mašīnas, ekska-
vatori, katapultas; gan arī perfekti izgatavota 
sienas lampa, virpoti trauki, galda spēles.Ļoti 
daudzi skolas zēni sava projekta praktiskajai 
daļai izraudzījušies tieši kokapstrādi. Kopumā 
izstāde pārsteidz ar savu daudzveidību un 
kvalitāti – ir gan perfekti rokdarbi, gan tam-
borētu rotaļlietu kolekcija, gan pašgatavotas 
spēles, gan kolekcija par zirgiem, pat ledus 
skulptūra. Plašāku aprakstu par projektu ne-
dēļas rezultātiem Rubenes pamatskolā varē-
sim lasīt nākamajā avīzes numurā.

ties ar piedāvājumu un iekļaut mūsu teritorijā 
esošos objektus savā maršrutā. Der atcerēties, 
ka tūristam, kurš apceļo savu zemi, ir nepiecie-
šams ne tikai aplūkot pievilcīgas un vēsturiskas 
vietas, bet arī paēst, izmantot tualeti, nakšņot, 
iespējams saņemt neatliekamu medicīnisku 
palīdzību, citus pakalpojumus, piemēram, ie-
pirkties, vakarā izkarsēties pirtī, pastaigāties, 
uzzināt informāciju no vietējā gida. 

Lai veiksmīgi piesaistītu apmeklētājus 
mūsu novadam, ir jāstrādā jau ziemā sagatavo-
jot un ievietojot informāciju tūrisma izdevumiem, 
mājas lapā un citās iespējamās vietās, kuras ir 
tūristu izziņas avoti. Kopš pagājušā gada no-
vembra ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai apkopotu 
jaunāko informāciju un ar Zemgales plānošanas 
reģiona atbalstu to ievietotu reģionālos tūrisma 
izdevumos. Pašvaldības mājas lapā ir izveidota 

sadaļa „Tūrisms”, kurā ikviens var iepazīties ar 
ievietoto informāciju. To regulāri nepieciešams 
papildināt, uzlabot, aktualizēt. Pašvaldības bu-
džetā ir ieplānoti līdzekļi tūrisma bukleta izveidei. 
Lai šādu bukletu radītu, aicinu iedzīvotājus, kuri 
darbojas tūrisma jomā būt aktīviem un sniegt 
informāciju par objektiem, pakalpojumu piedā-
vājumu un atraktīviem pasākumiem. Lūdzu, at-
sūtiet informāciju elektroniski uz e-pasta adresi 
gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv, telefonis-
ki 26625480. Gaidīšu jūsu informāciju, lai varētu 
apkopot piedāvājumus tūristiem, ko nodrošinā-
sim jaunajā sezonā.  

Ikviens tūrists, kurš mūs apmeklēs un iz-
mantos pagastu infrastruktūru, var dot pozitīvu 
efektu uzņēmējdarbības veicināšanā.  

Gunta Dimitrijeva, 
projektu speciāliste

Vai esam gatavi tūrisma aktīvajā sezonā uzņemt viesus un 
nodrošināt pakalpojumus?

un novadā, šīs sacensības pierādīja, ka fizis-
kās aktivitātes cilvēkiem ir nepieciešamas, to 
apliecināja kuplais dalībnieku skaits. Sacensī-
bās  piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki, no pa-
matskolas  vecuma līdz 70 gadiem un vairāk. 
Ābeļu  komandu pārstāvēja Jakubovsku  ģi-
mene trijās paaudzēs. Nākamajās sacensībās 
gaidīsim arī komandas no Dignājas un Kalna 
pagastiem.

 Paldies visiem sporta spēļu dalībniekiem, 
Zasas pagasta pārvaldei, Jēkabpils novada 
pašvaldībai!

Uz tikšanos nākamajās mūsu novada 
sporta spēlēs! 

Edvīns Grauzs,
Zasas vidusskolas direktors
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Apmācību turpinājums 
2010. gada janvārī uzsāktā 

projekta  „Dunavas pamatskolas 
pārveide par  daudzfunkcionālu 
izglītības, kultūras un sociālā 
atbalsta centru” ietvaros janvārī 
notika pirmais apmācību se-
minārs. Projekta rezultātā Dunavas skola tiks 
pārveidota par daudzfunkcionālu sabiedrisku 
centru, kas veicinās bērnu un jauniešu integrā-
ciju, sniegs atbalstu ģimenēm, pieaugušajiem 
iedzīvotājiem nodrošinās jaunas iespējas mā-
cīties.  Projektu finansiāli atbalsta Sorosa fonds 
– Latvija iniciatīvas " Pārmaiņu iespēja skolām" 
ietvaros, kopējais finansējums ir 24 319 EUR. 
Aicinu Dunavas iedzīvotājus turpināt mācības 
un apmeklēt semināru, kas notiks 26. februārī 
plkst. 11.00. 

G. Dimitrijeva, 
projekta direktore

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopo Ieva Jātniece 

Tel. 26167960, 
e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu tautaS namĀ
08.03.–15.03.
Sieviešu dienai veltīta leļļu izstāde 
„Vismīļākās un visjaukākās”
13.03. 
Pensionāru pēcpusdiena „Cepuru balle”
15.03.– 04.04. 
Putnu dienām veltīts konkurss putnu bū-
rīšu izgatavošanā „Ienāc manā mājiņā...”    
Konkursa noslēgums lieldienu pasākumā
24.03. 
Novada politiski represēto piemiņas 
pasākums
29.03. 
„Veselīgs uzturs”. Salātu pēcpusdiena 
sadarbībā ar senioru klubiņu „Ābeļzieds”

DunavaS SkolĀ
06.03. plkst.19.00 
Sieviešu dienai veltīts pasākums 
„Ak sievietes, sievietes, sievietes...”
(Koncertā piedalās Jēkabpils novada 
pašdarbības kolektīvi).
Pēc koncerta balle.

leimaņu tautaS namĀ
13.03. plkst. 22.00 
Balle „Tik dēļ Jums daiļās dāmas...”  
Spēlē Gita Auziņa-Muižniece

RubeneS kultūRaS namĀ
05.03. plkst.19.00 
Atis Auzāns un Daugavpils oranžais 
koris ar jauno koncertprogrammu 
„Atver acis”
19.03. plkst. 22.00  
Diskotēka jauniešiem.

ZaSaS kultūRaS namĀ
12.03. plkst. 22.00 
Mazajā zālē Diskotēka jauniešiem. 
AJV grupa.

novada pasākumi martā

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētās dzimšanas 

janvārī: 
Liec, Laimīte, baltu ziedu,                                                                                                           
Mazājā rociņā –                                                                                                                                   
Lai ir balta tā dzīvīte,                                                                                                                                  
Kura būs jādzīvo. 
Kristians Vēveris, dzimis 2009. gada 
31. decembrī (Leimaņu pagasts);
Ralfs Ērglis, dzimis 2010. gada 7. janvārī 
(Kalna pagasts);
Edgars Irbe, dzimis 2010. gada 1. janvārī 
(Dunavas pagasts);
Sandis Baltacis, dzimis 2010. gada 
13. janvārī (Kalna pagasts).

 Jaunajiem vecākiem un vecvecākiem 
vēlam izturību, pacietību, daudz krāsainu 
un neaizmirstamu brīžu, audzinot mazo 

atvasīti!

Janvārī Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģisrēti 12 miršanas fakti 

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kasbija šai dzīvē,
Ir, bija, un vienmēr būs...

Aizsaulē aizgājuši: 
Helēna Viliška 

30.01.1923. – 30.12.2009. Rubenes pagasts
Leonora Kačanovska 

20.03.1947. – 02.01.2010. Rubenes pagasts
Arvīds Dzintars Rāviņš 

10.01.1928. – 31.12.2009. Zasas pagasts
Imants Zariņš 

28.09.1936. – 02.01.2010. Zasas pagasts
Ilmārs Geida 

24.10.1939. – 04.01.2010. Rubenes pagasts
Leonīda Urbāne 

30.12.1949. – 29.12.2009. Dunavas pagasts
Iveta Dadeika 

08.12.1968. – 10.01.2010. Zasas pagasts
Vilma Caurkubule 

04.07.1920. – 12.01.2010. Dignājas pagasts
Monika Silapētere 

26.05.1928. – 14.01.2010. Dunavas pagasts
Jadviga Vavilova 

11.01.1924. – 19.01.2010. Rubenes pagasts
Jānis Bogmalis 

02.06.1949. – 18.01.2010. Zasas pagasts
Anna Kudliška 

08.09.1947. – 22.01.2010. Ābeļu pagasts

 Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Apmācības  biedrības 
„Ūdenszīmes” projektos 

Biedrība „Ūdenszīmes” šogad ir uzsākusi 
divu projektu realizāciju – patstāvīgi īstenojam pro-
jektu „Iespējas cilvēkiem, ilgstspējīga apsaim-
niekošana – dabai” un kā sadarbības partneris 
Jēkabpils novadā piedalāmies Sieviešu tiesību in-
stitūta projektā „Atbalsta programma Latvijas mā-
jamatniekiem – no kūniņas līdz taurenim”.  Abos 
projektos ir paredzētas apmācības un pasākumi, 
kas būs vērtīgi un interesanti gan cilvēkiem, kuri 
vēlas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, gan arī 
rokdarbu mīļotājiem. 

Abi projekti tiek realizēti ar EEZ/ Norvēģijas 
divpusēja finanšu instrumenta atbalstu. 

Pirmās apmācības notiks Rubenes pamat-
skolā:

19. februārī pl. 15.00 – „Biedrības loma pa-
gasta attīstībā” – vada Lauku partnerības „Sēlija” 
valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Medvecka.

23. februārī pl. 15.00 – „Biedrības dibināša-
nas praktiskie jautājumi.” – vada Ieva Jātniece.

Marta mēnesī Rubenē notiks divas nodar-
bības par grāmatvedības uzskaites pamatiem un 
četras praktiskās nodarbības pērlīšu rotu izgatavo-
šanā. Visas nodarbības ir bezmaksas.

Aicinām piedalīties! Nodarbību un citu noti-
kumu grafikus var saņemt pie biedrības „Ūdens-
zīmes” valdes priekšsēdētājas Ievas Jātnieces – t. 
29548967; ieva.jatniece@gmail.com 

Atgādinām, ka projektu ietvaros varam orga-
nizēt apmācības arī citos pagastos – nepieciešams 
tikai pieteikties un norādīt sev vajadzīgāko apmā-
cību tēmu. 

Aicina Jēkabpils Latviešu biedrība
31. janvārī Jēkabpilī tika nodibināta Jēkabpils 

Latviešu biedrība, kuras pamatideja ir Latvijas kā 
nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību 
saglabāšana.

Doma par latviešu biedrības dibināšanu nav 
jauna, tā tika lolota mūsu sirdīs un prātos jau vairā-
kus gadus. Bet viss notiek tad, kad ir pienācis īstais 
mirklis – 1991.gada janvārī mēs bijām uz barikā-
dēm un toreiz ikviens lieliski zināja, ka vienā pusē 
ir ienaidnieks, otrā – Latvijas neatkarības aizstāvji. 
Tagad tādas skaidrības vairs nav, mēs dzīvojam 
pašu izcīnītajā neatkarīgajā valstī, kurā tautas At-
modas idejas galvenie nesēji kļuvuši par disiden-
tiem. Tie, kuri atdeva savu sirdi un dvēseli Latvijai, 
tagad ir aizmirsti un kļuvuši par nevēlamām perso-
nām, jo saka taisnību par valstī notiekošo. Atmodu 
esam sākuši lamāt un to vainojam visās likstās, kas 
piemeklē valsti un tautu. Visiem zināms – jo vairāk 
cilvēku ar labām domām un idejām, jo vairāk ir ie-
spējams panākt. Jēkabpils Latviešu biedrībā ir 33 
biedri, bet jaunu biedru uzņemšana turpināsies. 
Mēs aicinām visus latviski domājošos, sabiedriski 
aktīvos cilvēkus stāties mūsu biedrībā. Lai to izdarī-
tu, pietiek uzrakstīt iesniegumu, kurā jānorāda savs 
vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasta adrese (ja 
ir), jūsu talanti, īpašās spējas, aizraušanās, kas var 
noderēt biedrības darbā. 

Iesniegumus, kā arī vēstules, ierosinājumus 
var iesniegt ikvienam valdes loceklim vai sūtīt: Jē-
kabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukumā 3, Jē-
kabpilī, LV - 5201, e-pasta adrese - jekabpilslb@
inbox.lv, kontakttālrunis - 28847615.

Esat laipni gaidīti Jēkabpils Latviešu biedrībā!
Māra Grīnberga, 

Jēkabpils Latviešu biedrības valdes priekšsēdētāja


