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Mūsu Latvijas neatkarības svētki 
šogad atnākuši mazliet savādāk nekā citugad 
– ar nedrošību par rītdienu, ar neziņu katrā 
cilvēkā, ar daudz mazāku rocību katrā ģimenē. 
Ar baiļu sajūtu par iespējamo darba zaudēju-
mu vai cerību to atrast. Arī dabā šis rudens 
bija skarbāks nekā citugad. Mazāk saules, sil-
tas atvasaras – vairāk lie-tus un vēja. Mums 
vajadzēja pielāgoties arī šiem dabas apstāk-
ļiem. Cilvēki mazāk smaida, mazāk tērē nau-
du, mazāk iet pie ārsta un problēmu apjomi 
pieaug. Latvijas 91. gadadiena atnākusi daudz 
savādāk nekā iepriekšējā skaistā un apaļā ju-
bileja.

Ik pa laikam pavīd kāds saules un prieka 
stariņš, kas palīdz arī ikvienam cilvēkam maz-
liet savādāk justies un ar cerīgu domu tālāk 
dzīvot. Palīdz saņemties un sakārtot savu ģi-
menes dzīvi, lai pārlaistu  ziemu un pārdzī-
votu šo bēdīgo posmu mūsu mazās Latvijas 
mūžā.

Katrs cilvēks strādājot un dzīvojot diez-
gan bieži kļūdās, no tām mācās, gūst pieredzi, 
kļūstot daudz nopietnāks un zinošāks. Arī Lat-
vijai šis vēsturiskais un neveiksmīgais posms 
jāpārvar kopā ar mūsu visu  ticību un cerību, 
ar centīgu darbu pārveidojot valsts pārval-
dību,  galvenos akcentus pārbīdot uz tautas 
pusi, atrodot un labojot pieļautās kļūdas.

Šie svētki ir pirmie mūsu jaunā novada 
statusā. Veidojot novadu, ir pārvarētas pirmās 
grūtības, ir bijušas kādas kļūdas un arī dažādi 
viedokļi. Domāju, ka diezgan veiksmīgi, ievēro-
jot vairākuma viedokli, esam tikuši pāri pirma-
jam novada izveides posmam. Tālāk jādomā un 
atbilstoši jāstrādā, lai ikviena apvienoto pagastu 
teritorija justos līdzvērtīga, lai iedzīvotāji varētu 
izmantot tās iespējas, kādas ir pašlaik uz vietas 
un valstī kopumā, tā uzlabojot savu dzīvi un 
saimniecisko darbību.

Cik daudz mums pietiks spēka, enerģijas 
un veselības, tik daudz mēs spēsim izdarīt, lai 
ātrāk pārdzīvotu šo „melno posmu” un pakā-
peniski uzlabotu savu un ģimenes labklājību, 
valsts ekonomisko attīstību.

Veiksmi un izdošanos! 
Sirsnīgi sveicu visus iedzīvotājus, 

novada iestādes, 
iestāžu darbiniekus 

Valsts 91. dzimšanas dienā!
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 

Edvīns Meņķis 

18. novembrī  plkst. 13.00 
Rubenes kultūras namā

Jēkabpils novada 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 91. gadadienai 
veltīts svētku sarīkojums  

Zasas pagasta pārvaldes 
dramatiskais kolektīvs un  
Zasas vidussskolas jauniešu 
deju kolektīvs,  
Gundars Vecumnieks – 
Kalna pagasta pārvalde, 
Rubenes pagasta pārvaldes 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Rasa” un 
senioru dāmu deju kopa 
„Draiskās Peonijas”

No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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Pasākuma Programma:
Apbalvošana
Svētku koncerts

koncertā Piedalās:
Ābeļu pagasta pārvaldes sieviešu 
vokālais ansamblis un bērnu vo-
kālais ansamblis „Ritumiņi”,
Dignājas pagasta pārvaldes fol-
kloras kopa „Dignojīši”, 
Dunavas pagasta pārvaldes sievie-
šu vokālais ansamblis „Variācija”, 
Leimaņu pagasta pārvaldes dzie-
doši radošā grupa Anikas Miglā-
nes vadībā, 

turpinājums 2.lpp.

Laudis un Darbi no Abeliem lidz Jadvigovai
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Kopumā novada domes sēdē tika 
izskatīti 58 jautājumi; papildus – trīs 
informatīvie jautājumi. Izskatīto tēmu 
loks:

1. Par zemes ierīcības projektu ap-
stiprināšanu, zemes gabalu sadalīšanu, 
lietošanas mērķu maiņu un nosaukumu 
piešķiršanu. 

2. Par atteikšanos no pirmpirkuma 
tiesībām.

3. Par valstij piekrītošo zemes gaba-
lu platību precizēšanu. 

4. Par bieži sastopamo derīgo izrak-
teņu ieguves atļauju pārreģistrāciju.

5. Par cirsmu izsoļu rīkošanu 
6. Par komunālo pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu.
7. Par nokavētā nekustamā īpašu-

ma nodokļa maksājumu un nokavējuma 
naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. 

8. Par komunālo pakalpojumu mak-
sājumu parādu piedziņu Ābeļu un Za-
sas  pagastos. 

9. Par grozījumu apstiprināšanu So-
ciālā dienesta nolikumā. 

10. Par Sociālā dienesta struktūr-
vienības „Ģimenes atbalsta un krīzes 
centrs” izveidi Leimaņu pagastā.

11. Par grozījumiem  saistošajos  
noteikumos „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem" un „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem" . 

Izraksts no Jēkabpils novada domes 
12. novembra sēdes norises 

12. Par projekta „Alternatīvās aprū-
pes pakalpojumu pilnveidošana Jēkab-
pils novadā, izveidojot dienas centru Za-
sas pagastā un aprīkojot krīzes centru 
Leimaņu pagastā” iesnieguma izstrādi  
un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

13. Par projekta darbības program-
mas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”  
izstrādi un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanu.

14. Par aizņēmuma ņemšanu projek-
tu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība – rekonstrukcija un renovācija 
– Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas 
ciematā”  un  „Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība Dignājas pagasta 
Vandānu ciemā”  priekšfinansēšanai. 

15. Par mērķdotācijas Jēkabpils no-
vada pašvaldības piecgadīgo un sešga-
dīgo apmācībai izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
sadalīšanu. 

16. Par Reģiona galvenās bibliotē-
kas funkciju nepieciešamību un līdzfi-
nansējumu. 

17. Par līdzekļu piešķiršanu Politiski 
Represēto Vidzemes kopas sanāksmei. 

18. Par autoveikala statusa pie-
šķiršanu (IK „JULITA”, reģistrācijas Nr. 
45402017977). 

19. Par Jēkabpils novada pašvaldī-

bas aģentūras „Vienība” likvidēšanu. 
20. Par Jēkabpils novada Izglītības 

un kultūras pārvaldes izveidošanu. 
21. Maksas apstiprināšana par pa-

kalpojumiem, ko sniedz Jēkabpils  no-
vada pašvaldība un pagasta pārvaldes.

22. Par Ābeļu Tautas nama telpu 
nomas maksas noteikšanu. 

23. Par Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2010. – 2016. g. izstrādes 
uzsākšanu.

24. Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas nolikuma par dāvinājumiem un zie-
dojumiem apstiprināšanu Par kapitāla 
daļu pārņemšanas apstiprināšanu. 

25. Par Dignājas pamatskolas, Du-
navas pamatskolas, Rubenes pamat-
skolas,  Ābeļu pamatskolas nolikuma 
apstiprināšanu. 

26. Par „Kārtības par dokumentu 
apriti Jēkabpils novada pašvaldībā” ap-
stiprināšanu.

27. Par sociālā dienesta struktūrvie-
nību maksas pakalpojumu noteikšanu.

28. Par dalību biedrībās „Daugavas 
savienība” un „Eiropas reģionālā attīstī-
bas biedrība”.

29. Par tiesībām noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzē-
šanai.

30. Par Slates mežniecības ēkas 
pārņemšanu īpašumā. 

ar Jēkabpils novada domes 
goda rakstu apbalvosim: 

evitu urbāni – uzņēmēju, IU „IKRS” 
īpašnieci no Dunavas pagasta, aigaru 
līci – uzņēmēju, SIA „Alko” direktoru no 
Kalna pagasta, antoniju labinsku no 
Dignājas pagasta – sakarā ar nozīmīgu 
jubileju un ieguldījumu rajona kultūras 
mantojuma saglabāšanā, āriju Vasku 
no Rubenes pagasta – par mūža iegul-
dījumu kultūras dzīvē, SIA „Rubenes 
aptieka” vadītāju regīnu dimanti no 
Rubenes pagasta – kā ilggadīgu pašval-
dības un valsts iestāžu darbinieku, deju 
kolektīva „Rasa” ilggadīgu dalībnieci li-
gitu Zālīti no Rubenes pagasta – par ie-
guldījumu sabiedriskajā darbā, Pārslas 
un Jāņa Baltmaņu ģimeni no Rubenes 
pagasta un aijas un Viestura kudlišku 
ģimeni no Ābeļu pagasta – kā stipras 
un uzņēmīgas ģimenes,  Zasas vidus-
skolas skolotāju maiju krištobāni, Za-

Pasākuma laikā 
sas vidusskolas skolnieci unu kukli no 
Rubenes pagasta – kā aktīvu un radošu 
jaunieti. 

goda raksti tiks piešķirti arī 
ilggadējiem pagastu padomju 
priekšsēdētājiem:

Visvaldim  cišam – Zasas pagasts,  
skaidrītei Jostsonei – Kalna pagasts,  
Pēterim Ķiplokam – Dunavas pagasts. 

JēkaBPils noVada domes at-
ZinīBas rakstu  saņems: 

skolotājas – Astra Liopa no Duna-
vas pagasta, Benita Pavlovska un Vali-
ja Bogdāne no Rubenes pagasta, Inta 
Sviķkalne no Zasas pagasta, Tatjana Do-
nāne no Ābeļu pagasta.

Jaunieši – Artis Auzāns no Dunavas 
pagasta, Indra Mašinska no  Dignājas 
pagasta, Armands Jurķis un Aija Kurme 
no Rubenes pagasta, Madara Jakubovs-
ka no Ābeļu pagasta.

turpinājums no 1. lpp.

Pašvaldības un valsts iestāžu dar-
binieki – Antra Strēlniece un Indra Ruļu-
ka no Dunavas pagasta, Zeltīte Mikulāne 
no Dignājas pagasta, Irma Šeršņeva un 
Zigrīda Tabunova no Leimaņu pagasta.

sabiedriskie darbinieki – Inta Vin-
dule un Lūcija Auzāne no Dunavas pa-
gasta.

uzņēmēji – Andis Timofejevs un Val-
dis Uzkurs no  Rubenes pagasta, Gunta 
un Vitauts Liepiņi no  Dignājas pagasta, 
Jānis Gaidis no  Kalna pagasta,  Artūrs 
Akmens no Ābeļu pagasta.

Jubilāri – Benita Kalniņa no Zasas 
pagasta, Liberts Vecmuktāns, Zilvija Pa-
bērza un Roberts Treilons no  Kalna pa-
gasta, Oskars Cepītis no Ābeļu pagasta.

Ģimenes – Baiba un Arnis Gabrano-
vi no  Zasas pagasta, Ramonas Viļumas 
ģimene no Ābeļu pagasta.

goda pilsoņi – Ausma Bērziņa un 
Vladimirs Drakins no  Ābeļu pagasta.
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Noslēdzies novada 
logo un ģerboņa ideju 
konkurss

Kopumā logo konkursam darbus 
iesnieguši 10 autori, ģerboņa idejas ie-
sniedzis viens autors. Komisija, izvērtējot 
iesniegtos darbus, izvirzīja šādus novada 
logo konkursa uzvarētājus: 

Pirmā vieta – Marika Ošāne;
Divas veicināšanas balvas – Agrita 

Puķīte un Kristiāns Radiņš.
Pirmās vietas ieguvēja Marika Ošāne 

savā logo iekļāvusi septiņas bišu šūnas – 
mūsu novadā apvienotos pagastus, kas 
simbolizē bites čaklumu, medus saldu-
mu un šūnas ciešo vienotību. Vidējās 
šūnas ir zilā krāsā – tās simbolizē mūsu 
novada lepnumu – Daugavu.

Agrita Puķīte un Kristiāns Radiņš 
savos darbos izmantojuši latviešu senās 
zīmes – Austras koku, Jumīti, Māras ūde-
ņus. 

2009. gada 12. novembra domes sēdē 
deputāti akceptēja Jēkabpils novada Attīs-
tības programmas 2010. – 2016. gadam iz-
strādes uzsākšanu. Attīstības programmas 
izstrādi vadīs Jēkabpils novada teritoriālās 
plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša. Prog-
rammas izstrādei ir izveidota vadības grupa 
šādā sastāvā: novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis, novada domes priekšsēdē-
tāja vietniece Aija Raginska, Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas vadītājs Aivars 
Vanags, Sociālo, izglītības un kultūras komi-
tejas vadītājs Uldis Auzāns, Zemgales plāno-
šanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Dace Vilmane, Jēkabpils novada do-
mes izpilddirektors Jānis Subatiņš, Jēkabpils 
novada domes projektu speciāliste Gunta 
Dimitrijeva.

Vadības grupai līdz 1. decembrim ir jā-
sagatavo izstrādes un sabiedrības līdzdalī-

iZdarītais
Izstrādāti un apstiprināti lielākā daļa no-

vada darbību regulējošo noteikumu.
Veicot izmaiņas budžetā, novērsta strau-

ja īstermiņa kredītsaistību palielināšanās un 
nodrošināta pamatfunkciju veikšana nepietie-
koša finansējuma apstākļos.

Izveidotas novada administratīvās struk-
tūras.

Turpinās visu iesākto pagastu projektu 
realizācija.

Izstrādāti un ieguvuši finansējumu divi 
jauni projekti –  Sorosa fonda Latvija atbals-
tītais projekts Dunavas skolā un administratī-
vās ēkas siltināšanas projekts Ābeļu pagastā.

No jauna iesniegti divi pagastu projekti 
LEADER + programmā – Pārvietojamās es-
trādes un aprīkojuma iegāde   Rubeņu kul-
tūras namam un Bērnu dienas centra izveide 
Ābeļos. 

Uzsākšanas stadijā ir divi ūdenssaimnie-
cības infrastruktūras projekti, kā arī iepriekš 
iesniegtie lauku ekonomikas dažādošanas 
projekti.

Izstrādāšanai un iesniegšanai tiek gata-
voti ap desmit projekti.

Realizējas uzdevumi, kuri palielina ie-
dzīvotāju informētību, iesaistīšanos novada 
sabiedriskās dzīves veidošanā, novada atpa-
zīstamībā.

neiZdarītais
Novadam ir parādi (savlaicīgi nesamak-

sāti pašvaldību savstarpējie norēķini, nav 
pilnībā veikts norēķins ar reorganizēto skolu 
pedagogiem, ir nodokļu parādi, ir parādi uz-
ņēmējiem un darbiniekiem komunālo pakal-
pojumu jomā).

Pieļauta atsevišķu renovējamo objektu 
nodošanas ekspluatācijā termiņu neievēro-

šana.
Nav nodrošināta kvalitatīva elektronisko 

dokumentu, informācijas, programmu ievie-
šana pašvaldības iestādēs.

Komunālo pakalpojumu jomā daudz jā-
dara gan to nodrošināšanā, gan pamatotu 
tarifu noteikšanā un norēķinu sistēmas sakār-
tošanā. 

Jāveic arī lietas, kuras ir nepatīkamas, 
jācīnās ar negodīgiem nodokļu un komunālo 
pakalpojumu nemaksātājiem.

Trūcīgajiem ekonomiskās krīzes skar-
tajiem novada iedzīvotājiem jāpalīdz , gan 
sniedzot sociālo palīdzību, gan iedrošinot ne-
nolaist rokas, palīdzot rast risinājumus krīzes 
situācijās.  

ieceres
Novadā ir skaista, tīra daba, kura nākot-

nē jāizmanto lielpilsētu iedzīvotāju piesaistei, 
atrodot gan uzņēmīgus cilvēkus novadā tās 
izmantošanā, gan piesaistot investorus.

Izstrādāt un realizēt tikai tādus projektus, 
kuri ir iedzīvotāju atbalstīti, ekonomiski pama-
toti.

Apzināt un popularizēt novadā esošās 
iespējas darba vietu radīšanai un iespējām 
izvēlēties novadu kā savu dzīvesvietu. 

Šie punkti ir vispārējas, konceptuālas 
ieceres, to sasniegšanai jāizvirza  konkrēti 
uzdevumi un jārod risinājumi.

novada administrācija gaida priekš-
likumus no iedzīvotājiem visās sfērās, lai 
novada attīstības programmā izvirzītu kon-
krētus mērķus un uzdevumus, kā arī – iz-
raudzītos visveiksmīgākos  risinājumus šo  
ieceru īstenošanai.

Jēkabpils novada domes izpilddirektors 
Jānis subatiņš

Četros mēnešos novadā izdarītais un 
nepaveiktais. Nākotnes ieceres

Novadā uzsākta 
Attīstības programmas izstrāde

bas plāns.
Ko nozīmē Attīstības programma ikvie-

nam novada iedzīvotājam? Šis ir stratēģiskās 
plānošanas dokuments, ko mēs respektē-
sim, veidojot novada ikdienas dzīvi – saga-
tavojot un iesniedzot jaunus projektu pietei-
kumus, ieguldot pašvaldības finansējumu 
konkrētās jomās vai objektos, atbalstot vai 
liedzot atbalstu institūcijām, uzņēmējdarbī-
bas veidiem, nevalstiskajām organizācijām, 
iedzīvotāju iniciatīvām.

attīstības programmā tiks izraudzīti  
pieci galvenie novada attīstības virzieni, 
un laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam 
visi veicamie darbi pakārtosies šiem vir-
zieniem. tādēļ aicinām ikvienu iedzīvotāju 
sekot informācijai par attīstības program-
mas izstrādi un sabiedrības līdzdalības 
plānu, sagatavot un iesniegt savus priekš-
likumus!
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5.novembrī Iecavā notika Zemgales 
tūrisma konference „Tūrisma attīstības per-
spektīvas un izaicinājumi Zemgalē reģionā-
lās reformas un ekonomiskās krīzes laikā”. 
Zemgales plānošanas reģiona administrā-
cijas izpilddirektors R. Vītoliņš iezīmēja jau-
nās tendences un iespējas tūrisma attīstībā 
reģionā. Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
direktors A. Slokenbergs konferences dalīb-
niekus iepazīstināja ar plāniem un jaunām 
idejām, kā efektīvāk piesaistīt tūristus, no-
drošinot augstu pakalpojumu kvalitāti un 
pārzinot tūristu vajadzības. Konferencē tika 
pārrunāti pētījuma par tūristu galamērķiem 
rezultāti, tūrisma pakalpojumu sniedzē-
ji dalījās savā pieredzē, veiksmes stāstos 
un citas aktuālas tēmas. Jēkabpils novada 
pašvaldību konferencē pārstāvēja projektu 
speciāliste G. Dimitrijeva.

Jēkabpils novada pārstāvji piedalījās 
Sorosa fonda – Latvija programmas PĀR-
MAIŅU IESPĒJA SKOLĀM ietvaros orga-
nizētajā konferencē, kur galvenā tēma bija 

Informācija no 
Sociālā dienesta

 Jēkabpils novada Sociālais dienests 
savu darbību uzsācis,  izveidojoties Jē-
kabpils novadam. Sociālo pakalpojumu 
kvalitāte un to pieejamība iedzīvotājiem 
nav mainījusies, jo sociālie darbinieki, kuri 
strādā pagastu pārvaldēs, iedzīvotājus 
pieņem iepriekšējās darba vietās. Ir paāt-
rinājies lēmumu pieņemšanas laiks, jo Jē-
kabpils novada domes sēdē tika pieņemts 
lēmums par pilnvarojumu sociālajiem dar-
biniekiem. Tas nozīmē, ka sociālais darbi-
nieks ir tiesīgs:

1. pieņemt lēmumu par ģimenes vai 
personas atzīšanu par trūcīgu,

2. pieņemt lēmumu par garantētā 
minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu 
vai atteikšanu,

3. saskaņojot ar pagasta pārvaldes 
vadītāju, lemt par citu pabalstu izmaksu 
pārvaldes budžeta ietvaros.

Lai gūtu priekšstatu par sociālajām 
problēmām, tika veikta izpēte un salīdzi-
nāšana par trūcīgu personu statusu un 
garantētā minimālā ienākuma (GMI) pa-
balstu izmaksām 2008. un 2009. gadā.

2008. g trūcīgas personas statuss 
piešķirts 549 personām,

2009. g līdz oktobrim trūcīgas perso-
nas statuss piešķirts 1092 personām.

2008. g. GMI pabalsts izmaksāts par 
summu 7395 Ls;

2009.g. līdz oktobrim GMI pabalsts 
izmaksāts par summu 14 477  Ls;

Visiem Jēkabpils novada iedzīvotā-
jiem, sociālā darba veicējiem vēlu izturību 
un pacietību šajos pārmaiņu laikos. Do-
māsim labas, gaišas domas!

Informāciju sagatavoja 
Sociālā dienesta vadītāja 

ritma rubina

Projektu jaunumi

Īpaši atbalstāmās teritorijas statuss 
tiek piešķirts ar mērķi radīt plašākas ie-
spējas vāju un mazāk labvēlīgu teritoriju 
attīstībai, lai veicinātu līdzvērtīgus apstāk-
ļus visās valsts teritorijās.              

Zemgales plānošanas reģiona At-
tīstības komitejas sēdē 20. oktobrī tika 
izskatīts jautājums par īpaši atbalstāmo 
teritoriju statusu piešķiršanu novadiem 
nākamajam periodam – no 2010. līdz 
2012. gadam. Kā zināms, no Jēkabpils 
novada pašvaldībām šajā statusā no 
2007. līdz 2009. gadam atradās visi, iz-
ņemot Ābeļu pagastu, kam attīstības in-
dekss bija + 0,005.

Tagad, lai cik tas šķistu  savādi un 
netaisni, lēmuma projekts bija sagata-

Īpaši atbalstāmie

mazās skolas laukos, to efektivitāte un 
nozīme vietējās kopienas ikdienas dzīvē. 
Ārzemju eksperti un pašmāju speciālisti 
aicināja izvērtēt katras skolas vietu, tās pār-
maiņu iespējas un neatgriezeniskās sekas, 
ko varam sagaidīt, ja skola, kas ir vietējais 
izglītības centrs, tiek slēgta. Lielbritānijas 
Mazo skolu nacionālās asociācijas komuni-
kāciju speciālists Marvisns Benfords pama-
toja uzskatu, ka skolēnu pārvadāšana ne 
vienmēr ir ekonomiski izdevīgākais veids 
kā nodrošināt izglītības pakalpojumus lau-
kos, minot veiksmīgu pieredzi Skotijā. Īpaši 
saviļņojošs šis pasākums bija Dunavas pa-
gasta pārvaldniekam A. Baltaruņķim, kurš 
parakstīja līgumu par projekta „Dunavas 
pamatskolas pārveide par daudzfunkcio-
nālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta 
centru”. Kopējais projekta budžets 24 319 
EUR, tai skaitā Sorosa fonda – Latvija finan-
siālais atbalsts ir 23 568 EUR. Projekts tiks 
uzsākts 2010. gada janvārī. 

Projekta direktore g. dimitrijeva

vots bez mūsu novada iekļaušanas at-
balstāmo kārtā. Tas noticis, neraugoties 
uz negatīvo attīstības indeksu – 0,61, uz 
augsto faktisko bezdarba līmeni, uz vis-
zemākajiem nodokļu ieņēmumiem uz 
vienu iedzīvotāju, uz lielajiem attālumiem 
līdz Rīgai, Jēkabpilij, Jelgavai.

Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas un Zemgales plānošanas 
reģiona sagatavotie un novērtētie terito-
rijas attīstības raksturojošie kritēriji ir ne-
taisnīgi un ļoti pretrunīgi. Tāpēc mūsu un 
arī citu novadu vadītāju attieksme bija no-
raidoša  attiecībā uz sagatavoto lēmuma 
projektu. Līdz ar to  – no mūsu puses ir 
sagatavoti un iesniegti priekšlikumi par 
papildus kritēriju izvērtēšanu un situācijas 

analīzi, lai Jēkabpils novads nepaliktu aiz 
tās svītras, zem kuras novadiem būs ie-
spējams saņemt nodokļu atvieglojumus, 
lielāku atbalsta intensitāti pašvaldības un 
uzņēmēju projektiem, finansu līdzekļu pie-
ejamību novada infrastruktūras sakārtoša-
nai, jo tieši šiem mērķiem nākamajā perio-
dā atbalsts paredzēts visvairāk. 

Iepriekšējā perioda aktivitātes bija 
vairāk vērstas uz  atbalstu uzņēmējiem, 
zemniekiem. Cīnīsimies ar visiem spē-
kiem, lai novads iegūtu šo statusu, un lai 
mēs nekļūtu par aizmirstu un neattīstītu 
Zemgales nomali! 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
edvīns meņķis 
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Pirmais darba mēnesis Leimaņu pa-
gastā aizritējis ģimenes ārstei Baibai Bērzi-
ņai un ārsta palīgam Ingai Martinovai. Jau 
pirmajās darba dienās dakterītei un ārsta 
palīgam darba pilnas rokas. Veseļoties 
gribētāju netrūkst. Pacientam nav jāmēro 
tālais ceļš uz pilsētu – uz vietas var izdarīt 
elektrokardiogrammu un nodot asins un 
urīna analīzes.

 Ģimenes ārsta parakse atrodas blakus 
Leimaņu veco ļaužu namam, tā iemītnieki 
bieži apmeklē savus mediķus. Dažkārt me-
diķi apciemo pašus pacientus veco ļaužu 
namā. Ģimenes ārstes aprūpē veco ļaužu 
namā patreiz ir pieci pacienti.

Pie ģimenes ārstes reģistrējas lieli un 
mazi pacienti no kaimiņu pagastiem. Tāpēc 
ģimenes ārste ar pagasta pārvaldi ir ievadī-
jusi sarunas par transporta nodrošināšanu 
pacientu nokļūšanai pie ārsta no Leima-
ņiem, vai arī rast iespēju saņemt ģimenes 
ārsta konsultāciju Leimaņos. To gan pa-
cientiem iepriekš nāktos saskaņot.

Ģimenes ārstes Baibas Bērziņas pirmais darba mēnesis

lai pacienti nezaudētu laiku, gaidot rindā, 
lūgums iepriekš vizīti pie ārsta pieteikt 
pa telefonu: 28666967 vai 65229702

Pacientu viedokļi:
ilvars – ''Ļoti labi,  ka visas vajadzīgās 

analīzes tika paņemtas uz vietas. Nebija 
jātērē laiks, braucot uz pilsētu. Arī analīžu 

Neraugoties uz grūtajiem laikiem, agro 
sniegu un sliktajiem ceļiem, Rubenes pa-
gastā savu darbību ir uzsācis jauns māksli-
nieciskais kolektīvs – folkloras ansamblis.

Ināras Rudevičas vadībā, skanot Ani-
tas Vērdiņas akordeonam, tiek gatavots 
Ziemassvētku priekšnesums ar dziesmām, 
rotaļām, mīklu minēšanu un ķekatām. 

Mūsu saknes ir dziļas

rezultātiem otrā dienā pakaļ nav jādodas. 
Daktere tos izņem un atved pati.''

skolnieks (15 gadi) – ''Man ir cukura 
diabēts. Daktere ne vien izrakstīja receptes, 
bet arī daudz pastāstīja, kā ar šo slimību sa-
dzīvot –  ko drīkst un ko nedrīkst darīt, lai 
nenodarītu pāri savai veselībai.''

aleksejs – ''Dakterus apmeklēju reti. 
Jau kādu laiku nejutos labi, nolēmu apmek-
lēt jauno dakteri, nokļuvu slimnīcā, tur man 
konstatēja smagu sirds saslimšanu. Tiku 
pārvests uz Rīgu. Nu jau jūtos labāk. Labi, 
ka dakterīte pierunāja veselību uzlabot slim-
nīcā. Tagad pie saviem pagasta dakteriem 
nāksies iet biežāk.''

dakterīte Baiba Bērziņa iesaka:
Tuvojoties ziemai, izmantosim uzturā 

vairāk dabas un dārza veltes – kāpostus, 
burkānus, rutkus, medu, dzērvenes, ābo-
lus, dzersim svaigi spiestas sulas.

Dzīvosim aktīvu dzīvesveidu, sporto-
sim, iesim pastaigās uz mežu. 

Centīsimies neapmeklēt masu pasāku-
mus, tā mēs sevi pasargāsim no saslimša-
nas ar gripu. Bieži mazgāsim rokas un mācī-
sim to darīt arī saviem bērniem. Arī tas mūs 
pasargās no dažādām infekcijas slimībām.

Lai laba veselība, 
možs gars Jums un 

Jūsu mīļajiem – novēl 
Baiba Bērziņa un Inga Martinova

Pieņemšanas laiks Baibas Bērziņas 
ģimenes ārsta praksē:

Pirmdiena    8 –  12
Otrdiena       9 –  13
Trešdiena     9 –  13
Ceturtdiena 13 – 17
Piektdiena   15 – 19 

Mums pietiek  gandrīz visa – gan zemo, 
gan augsto balsu, gan sievu, gan meitu, 
gan bērnu. Ļoti vajadzētu – kādu vīru balsi 
un tautas instrumentu spēlmaņus. Domā-
jam arī par skanīgu, tieši mūsu novadam 
raksturīgu ansambļa nosaukumu – varbūt 
varat tādu ieteikt?

Folkloras ansambļa mēģinājumi no-

tiek otrdienās, plkst. 15.00 Rubeņu kultū-
ras namā. 

Piebiedrojieties – arī tad, ja jums nav 
visskanīgākā balss un danču kājas sen nav 
izlocītas – tieši mūsu senās dziesmas un 
tradīcijas ir tās, kas sniedz spēku, prieku 
un iedvesmu. Piedziedāsim labākus laikus 
sev, savām ģimenēm un mūsu novadam!
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Salaveča veltes izdalītas…

Zasas vidusskola – baltā pērle parka ielokā
8.oktobrī Zasas vidusskolai apritēja 70 

gadi
Zasā vasarā
Pirms sākt runāt par skolas dzīvi jauna-

jā mācību gadā, Zasas vidusskolas direktors 
Edvīns Grauzs vērš uzmanību  par norisēm 
Zasā vasaras periodā. Izmantojot skolas 
telpas, sporta laukumu, sporta zāli un, pro-
tams, kultūrvēsturisko Zasas parku, Zasā 
vasarā darbojās sporta nometnes – Juglas 
sporta skolas nometne, divas starptautiskās 
nometnes no Pēterburgas un Minskas, kā 
arī republikas olimpiāžu uzvarētāju nomet-
ne Alfa. Šādai sadarbībai ir pozitīva nozīme 
– nometņu dalībnieki labi atpūšas un izglīto-
jas vai trenējas, kā arī iepazīst mūsu skaisto 
un interesanto Zasu.

Projekts. novadu reforma. Jaunais 
standarts.

Esam iesaistījušies projektā „Informā-
cijas un komunikāciju tehnoloģiju infra-
struktūras līmeņa paaugstināšana Jēkab-
pils rajona Zasas vidusskolā”. Projekts ir 
atbalstīts. Gaidām, kad tas tiks īstenots un 
varēsim saņemt datorus, interaktīvo tāfeli, 
video projektoru.

Šis laiks ir sarežģīts teritoriālās refor-
mas ziņā, jo ir daudz pienākumu un atbil-
des uz daudziem jautājumiem pat nav ie-

Zasas vidusskolai –  
70 gadi

spējams atrast. Par laimi skolēni šo situāciju 
izjūt vismazāk, turpretī vecāki un, it sevišķi, 
skolotāji – ļoti smagi. 

Uzsākot jauno mācību gadu, akcents 
tiek likts mācību kvalitātei. Tiek ieviests jau-
nais vidusskolas standarts.

Vērtības
Neskatoties uz valsts ekonomisko krīzi, 

daudzas vērtības joprojām ir nezūdošas un 
laiku pa laikam spoži atmirdzošas. Kā jūs 
domājat, kas tās ir?

Tie esam mēs paši – viss skolas kolek-
tīvs, kas saulainajā 1. septembra rītā pulcē-
jās skolas priekšā Zinību dienas pasākumā. 
Mūs šogad apciemoja un uzrunāja jaun-
veidotā Jēkabpils novada izpilddirektors 
J.Subatiņa kungs. Direktors E.Grauzs kā al-
laž 1. septembrī sveica 1. klases skolēnus, 
katram pasniedzot skolēna apliecību. Šajā 
mācību gadā 1. klasē mācības uzsāka 12 
skolēni.

Mūsu skola – baltā pērle parka ielokā 
ir nākamā vērtība. 8. oktobrī tai apritēja 70 
gadi. Jau septembrī iesākām skolas jubile-
jas laiku, veidodami krāšņu rudens ziedu 
paklāju – Zasas skolai – 70! Iesaistījāmies 
pilnīgi visi. Katrs kolektīvs veidoja vienu zie-
du burtu vai ciparu.

Skolas tradīcijas – nezūdoša vērtība. 

Tās ir ļoti iesakņojušās skolas darba un 
svētku ritmā. 5. oktobrī gan mācījāmies, gan 
svinējām Skolotāju dienu. Skolotājus un 
tehniskos darbiniekus mīļi, sirsnīgi un jautri 
sveica visi skolēni, kurus organizēja 12. kla-
se. Paldies viņiem! Tas bija silts pieskāriens. 
Izskanēja jauki vārdi:

Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola
un skolas dvēsele – skolotājs.
Tie radīja pārdomas par pašreizējo si-

tuāciju valstī. Skolotājs – skolas dvēsele – 
radoši brīvais… Vai šobrīd spēj būt tik brīvs, 
lai skolēniem dotu  tik, cik spēj?

Skolas jubilejas nedēļā no 5. – 9. ok-
tobrim visi aktīvi darbojāmies. Sākumskolas 
skolēni zīmēja savu skolu, lielākie skolēni 
rakstīja esejas. Visi skolēni 8. oktobrī savai 
skolai dāvināja tulpes, tās iestādot skolas  
tuvumā.  Šajā dienā skolotāju pārstāvji aiz-
brauca uz tuvākās apkārtnes kapiem, lai no-
liktu ziedus bijušajiem skolotājiem pateicībā 
par ieguldīto darbu skolā.

9. oktobris – svētku nedēļas noslēgu-
ma diena. Skolas gaiteņus rotāja no muzeja 
atnestās agrāko gadu sienasavīzes, pie-
mēram, „Uz cirkuļa smailes””, „Talkas foto-
grāfijās”. Daudzās fotogrāfijās bija iespēja 
saskatīt tagadējo skolēnu vecākus skolas 
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Zasas pagastā nu jau vairākus gadus 
interesanti un radoši darbojas pensionāru 
klubs „Noskaņa” – Vija Roze, Ilga Domi-
niece, Raisma Brandule, kā arī citas šar-
mantas un zinošas dāmas ir tie labie gariņi, 
kuri katru trešdienu uz interesantām nodar-
bībām un kopīgiem svētkiem pulcina gan 
sava, gan kaimiņu pagastu kundzes.

Izmantojot Eiropas Savienības fondu 
finansējumu, biedrībai ir iekārtotas mājīgas 
telpas, kurās pastāvīgi apskatāmas dažā-
das izstādes – tie ir gan rokdarbi, gan flo-
ristikas veidojumi un dekoratīvās mākslas 
darbi, gan arī vēsturiski mājsaimniecības 
darbarīki.

Šīs telpas ir piepildītas ar siltumu, sir-
snību un dzīves gudrību, kurā dāsni dalās 
kluba biedres. 

Piemēram, trešdien, 5. novembrī, „No-
skaņas” dāmas bija pulcējušās uz Saimnie-
ču dienu – tika degustēti pašgatavoti salāti 

Zasā aktīvi ne tikai skolēni!

(ne mazāk kā 12 veidi, kas jau pārspēj pat 
Ziemassvētku tradīciju galdu!), kundzes 
lepojās ar izšūtiem priekšautiem, bija ap-

talkās un citos pasākumos. Otrajā stāvā 
krāšņs apsveikumu stends liecināja par lie-
liem svētkiem.

Ļoti sirsnīgs un vienots izskanēja sko-
lēnu sagatavotais apsveikumu koncerts. 
Daudzi klašu kolektīvi paši bija sacerējuši 
jautrus dziesmu tekstus. Pasākumu ap-
meklēja uzaicinātie bijušie skolotāji. Intere-
santu vēsturisko apskatu sniedza vēstures 
un ģeogrāfijas skolotāja Sarmīte Upenie-
ce. Viņas stāstījumu papildināja 12. klases 
skolnieka Kaspara Sēļa veidotā filma. Tajā 
redzējām tikšanās ar bijušajām skolotājām 
pensionārēm Regīnu Cišu, Ilgu Dominieci, 
Ausmu Robežnieci. Varējām skatīt arī tradi-
cionālo pasākumu kadrus.

Skolas zālē bija neparasta izstāde ar 
katras klases torti, kuru rotāja noteikts burts 
vai cipars, veidojot kopējo nosaukumu – 
Zasas skolai – 70! Pēc koncerta visi varēja 
nobaudīt savu jubilejas torti.

12. klases skolēnu pārdomas par savu 
skolu tās 70 gadu jubilejas nedēļā:

Ir aizritējuši nu jau 70 gadi, kopš dzima 
mūsu skola – baltā pērle.

Šos gadus atceros kā sava veida pie-
dzīvojumu. Katram skolēnam, skolotājam, 
darbiniekam vai skolas viesim ir savas atmi-
ņas un izjūtas, ko devusi mūsu skola.

Man šis laiks saistās ar jaukiem cilvē-
kiem, jo es šeit esmu satikusi patiesus drau-
gus – savas dvēseles radiniekus. Es ticu, ka 
mums katram ir kas gaišs, ko atcerēties.

Es lepojos ar savu skolu un uzskatu, ka 
cilvēki, kas tajā mācījušies, pašlaik mācās 
un mācīsies, ir tikai un vienīgi ieguvēji.

Zasas skolā mācās aktīvi cilvēki, un tā-
pēc šeit vienmēr notiek daudz pasākumu. 
Kāds interesants pasākums notiek katru 
nedēļu un tas padara skolas dzīvi daudzvei-
dīgāku.

Mūsu skolā ir daudz labu sportistu, kuri 

spēj sevi pierādīt kā novada, tā arī valsts 
mērogā, uzrādot labus un pat ļoti labus sa-
sniegumus.

Mans radinieks šeit mācījās laikā, kad 
skola uzsāka savu darbību, un viņam bija 
tas gods svinēt pirmo izlaidumu Zasas vi-
dusskolā. Man šogad būs 60. izlaidums, 
kas ir ievērības cienīgs skaitlis. Es vēlu, lai šī 
skola pastāv vēl kādus 70 gadus, lai šeit var 
mācīties mani bērni un bērnu bērni.

Mūsu skolā ir daudz interesantu tradīci-
ju, piemēram, ziedu jostas veidošana. Šogad 
veidojām uzrakstu – Zasas skolai – 70. Viens 
no skolas interesantākajiem pasākumiem ir 
Skolotāju diena. To šogad bija iespēja vadīt 
mums. Tas bija patiesi interesanti, jo pirmo 
reizi sapratu, kā ir būt skolotājam.

Mūsu skolā ir draudzīgs skolotāju un 
skolēnu kolektīvs.

Skolotāji ir saprotoši un atsaucīgi. Mūsu 
skolai ir tik daudz ar ko lepoties, piemēram, 
skaistais Zasas parks, kas sevī tver tik daudz 
nostāstu un noslēpumu.

Novēlu skolai un skolotājiem būt stip-
riem, izturēt šo grūto laiku, kas visiem sa-
gādā tik daudz rūpju. Lai skola saglabā un 
nepazaudē savas tradīcijas – tās galveno 
būtību. 

Novēlu mūsu skolai saules mūžu iz-
dzīvot! Lai vēl ilgi pastāv Zasas vidusskola 
– baltā pērle parka ielokā. Izdzīvot vēl dau-
dzus gadus, kusi mūsu skolas vēsturi vei-
dos vēl košāku.

sasniegumi sportā
Esam veiksmīgi piedalījušies sporta ak-

tivitātēs – rudens krosā Jēkabpilī un valstī. 
„Latvijas Avīzes kausa – 2009” rudens krosa 
stafešu sacensībās iegūti ievērojami rezul-
tāti. Par republikas čempioniem, iegūstot 
1.vietu, kļuva Ieva Ģeidāne, Diāna Krasav-
ceva, Kristīne Bite, Māris Sēlis, Guntis Vil-
kājs, Jānis Vēveris. Vicečempioni, 2.vietas 

ieguvēji – Dace Zvaniņa, Una Kukle, Elīna 
Grandāne, Jānis Gutbergs, Lauris Pēter-
sons, Jānis Skujiņš.

interešu programmu īstenošana
Skolā notiek interešu programmu īste-

nošana, lai  sagatavotos  Dziesmu un deju 
svētkiem. Darbojas 5 deju kolektīvi un 5.– 9. 
klašu koris.

Neskatoties uz krīzes radītajām grūtī-
bām, cenšamies radīt pozitīvu noskaņojumu 
skolēnos, domāt par valsts nākotni. Jebkura 
krīze ir iespēju laiks skolēniem – sevi parādīt 
mācībās un sevis pilnveidošanā. Tā norāda 
skolas direktors.

Informāciju apkopoja skolotāja 
Ģertrūde avotiņa

 
Latvija, Latvija!  
Dzimtene mana! Tu – labā!  
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu 
sit…  
Latviešu dvēseles senseno brīnumu 
glabā,  
Novembrī skaistāko vārdu – 
Astoņpadsmit.
Zasas vidusskolas kolektīvs 

apsveic 
Latvijas proklamēšanas 

91. gadadienā visus 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus!

skatāmi jaunākie rokdarbi un saimnieču 
darbarīku izstāde. 



2009. gada 18. novembris8

Dalīsimies savās 
gaišajās domās un 
radošajos darbos!

Tuvākajā laikā visiem interesen-
tiem būs apskatāma Jēkabpils novada 
mājaslapa: www.jekabpilsnovads.lv

Mūsu novads ir Latvijas lielākā 
literāta Jāņa Raiņa dzimtene, un arī 
šodien iedzīvotāju vidū ir daudz lite-
ratūru mīlošu un  radošu cilvēku. Lai 
palīdzētu viņu daiļdarbiem izlidot ārpus 
personīgajiem datoriem vai piezīmju 
burtnīcām, mājaslapā veidojam sadaļu 
„Mūsu literātu daiļrade”. Aicinām Jē-
kabpils novada iedzīvotājus šai sada-
ļai iesūtīt: savus dzejoļus, esejas, īsos 
stāstus, vērojumus un apceres. Prozas 
darbiem gan nevajadzētu pārsniegt 
vienas A4 lappuses apjomu. Darbus 
lūdzam iesūtīt elektroniskā formātā uz   
e-pastu: ieva.jatniece@gmail.com. 

Ja rakstīts tiek tikai rokrakstā un 
dators nav pieejams, darbus iespējams 
nosūtīt arī pa pastu:

Ievai Jātniecei
Rubenes pagasta pārvalde, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5229

vai arī iesniegt tos personiski Jē-
kabpils novada domes sabiedrisko 
attiecību speciālistei Ievai Jātniecei, ie-
priekš vienojoties par abpusēji izdevīgu 
laiku pa tālruni 26167960. 

tāpat aicinām Jēkabpils novada 
sabiedriskās organizācijas, uzņē-
mējus, iedzīvotāju interešu grupas 
sniegt informāciju par savu darbī-
bu, interesantākajiem notikumiem, 
problēmām, vērojumiem un ierosi-
nājumiem – veidosim sava novada 
informatīvo telpu kopīgi, un tādu, 
kas būtu saistoša un lietderīga gan 
mums pašiem, gan ikvienam latvijas 
iedzīvotājam!

Otrdien, 10. no-
vembrī  Rubenes pa-
gasta pārvaldes telpās  
notika seminārs “Fi-
nansējuma piesaistes 
iespējas lauksaimnie-
ciskai un nelauksaim-
nieciskai uzņēmējdar-
bībai laukos.”

Semināru  ar  infor-
māciju par uzņēmējdar-
bību Jēkabpils novadā 
atklāja Jēkabpils nova-
da lauku attīstības spe-
ciāliste Intra Kurme.

Tika sniegta informācija par šādām 
tēmām:

1. Jēkabpils biznesa inkubatora dar-
bība un piedāvātās iespējas. Informācija 
par atbalstu pašnodarbinātības un uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai (Starta prog-
ramma), lekt. Matīss Krēsliņš, Jēkabpils 
biznesa inkubatora vadītājs.

 2.. Aktualitātes un ES finansējuma 
saņemšanas iespējas meža īpašumu ap-
saimniekošanā. Izmaiņas normatīvajos 
aktos un pieredzes apmaiņa meža resur-
su izmantošanā, lekt. Jānis Sēlis, VMD 
Konsultāciju pakalpojumu centra Jēkab-
pils nodaļas vadītājs.

3.. Aktualitātes lauku uzņēmējiem, 
lekt. Anita Putka, Viduslatvijas Lauku attīs-
tības biroja speciāliste.

4. Sadarbības uzturēšanas pieredze 

Lauksaimniekiem un uzņēmējiem 

Lauku partnerībā „Sēlija”, lekt. Intra Kur-
me, Rubenes pagasta  labiete Lauku part-
nerībā ”Sēlija”.

To, ka semināram izraudzītās tēmas 
šobrīd ir ļoti aktuālas, apliecināja kuplais 
apmeklētāju skaits – bija ieradušies vairāk 
nekā 25 cilvēki gan no Rubenes pagasta, 
gan arī no Leimaņu, Dignājas un Duna-
vas pagastiem, kā arī no Aknīstes novada 
Asares pagasta.

nākamais seminārs ar šādu pašu 
programmu notiks 

24. novembrī plkst. 10.00 
Zasas pagasta pārvaldes telpās. 

dalība semināros 
ir bezmaksas. 

laipni aicināti visi interesenti!

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.

Jēkabpils novada lauku attīstības 
speciāliste intra kurme pieņem:

Pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās, piektdienās 

no 8.00 līdz 16.00 
rubenes pagasta pārvaldē.

Trešdienās no 9.00 līdz 14.00 
Jēkabpilī, Lauku konsultāciju 

birojā, 2. stāvā. 

Tālruņi: 26155829; 26547033

Nenokavējiet! 
Lauksaimniekiem aktuālie 
projekti

„Lauksaimniecībā neizmantojamās 
zemes pirmreizējā apmežošana” – Ie-
sniegšanas laiks: līdz 2009. gada 14. de-
cembrim

„Meža ekonomiskās vērtības uzlabo-
šana” – Iesniegšanas laiks vēl tiek preci-
zēts.

„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauk-
saimniecības un mežsaimniecības attīstī-
bu un pielāgošanu” – Iesniegšanas laiks: 
no 2009. gada 7. decembra līdz 2010. 
gada 7. janvārim.

„Tūrisma aktivitāšu veicināšana” – 
Iesniegšanas laiks: Līdz 2009. gada 29. 
decembrim.

„Lauku saimniecību modernizācija” 
– Iesniegšanas laiks: no 2009. gada 7. de-
cembra līdz 2010. gada 7. janvārim.

ES platību maksājumu atbalsta 
likmes 2009. gadā

VPM atbalsta likme 2009.gadā ir 
40,18 Ls/ha, MLA likme par apstrādātu 
pirmās kategorijas zemi ir 17,70 Ls/ha. 
Otrās kategorijas likme – 28,33 Ls/ha, tre-
šās kategorijas – 41,08 Ls/ha. PVTM lik-
me par laukaugu platībām – 27,87 Ls/ha, 
par lopbarības platībām – 4,66 Ls/ha.


