
Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 2 (155) 2009. gada 26.februāris                 Bez maksas.
JēkabpilsVĒSTIS

Šajā numurā lasiet: � Krustpils kultūras namam – 50 
� Informācija par rakšanas darbiem februārī 

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Pašvaldībā „ēno” pieci skolēni
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste18. februārī „Ēnu dienas”ietvaros Jēkabpils pilsētaspašvaldības speciālistus„ēnoja” 3 skolēni, bet 19.februārī – 2.Par Jēkabpils pilsētas paš -val dības darbu „Ēnu die nās”in te resi izrādīja skolēni no Jē -kab pils Agrobiznesa koledžas,Jēkabpils Valsts ģimnāzijas,Jēkabpils Poļu pamatskolas,kā arī no Jēkab pils pamat -skolas. Par saisto šā kajiemama tiem „ēnošanai” skolēniizraudzījušies Jēkab pils pilsē -tas domes priekš sēdētāja,Jēkabpils pilsētas pašvaldībasizpilddirektora, gal venās māk -s linieces un sa bied risko attie -cību speciālista amatus.„„Ēnu dienu” vērtēju kā

la bu iespēju skolēnam izietārpus mācību telpām unpavē rot, kā strādā dažāduprofesiju pārstāvji. Šī iriespēja noskaidrot ne tikai to,kādu profesiju nākotnē sko -

lēns vēlētos apgūt, bet arī to,ko noteikti nevēlētos darīt,”izvērtējot „Ēnu die nu”, sacījaJēkabpils pilsētas paš val -dības izpilddirektors DainisLīcis.

Viktorija Gūtmane, 
informātikas nodaļas vadītāja 

Janvārī tika piešķirtsBSA atzinības sertifikāts parkvalitatīvu datorprogrammupārvaldi Jēkabpils pilsētaspašvaldībai, kura ir pirmāpašvaldība Latvijā, kassaņēmusi BSA atzinībassertifikātu.Par to ir gandarīts Domespriekš sēdētājs LeonīdsSalcevičs:„Datorprogrammu audi -tus veicam katru gadu jau no2005.gada un BSA sertifikātasaņemšanas ir kā autor tiesī -bu pārstāvju atzinībasapliecinājums mūsu pašvaldī -bai. Vienmēr esam nopietni

pievērsušies datorpro gram -mu legalitātes jautājumam, josaprotam, ka datorpro gram -mas ir viens no svarīgākajiemaktīviem uzņēmuma darbībāmūsdienu tehnoloģiju laik -metā. Datorprogrammuaudits mums ir palīdzējispareizi izvērtēt pro gram -matūras standartizācijasprasības un ļāvis vieglāk plā -not IT budžetu turpmākajiemperiodiem. Vienlaikus jāat -zīst, ka datorprogrammuaudits paralēli SIA “Ermi -tāžas risinājumi” speciālistuieguldītajam darbam prasījisarī daudz mūsu darba sakār -tojot nepieciešamo dokumen -tāciju un uzskaites sistēmuatbilstoši pasaulē pieņem -

tajiem SAM standartiem.Esam ļoti priecīgi par BSAizrādīto atzinību mūsu iegul -dītajam darbam. Pilnīgi no -teik ti arī turpmāk uzturēsimsavu IT infrastruktūruatbilstoši pasaules labākajaipraksei.” Savukārt BSA valdespriekš sēdētājs Valdis Birkavsatzīst: „BSA ir patiess priekspar pašvaldības izrādītoiniciatīvu. Programmatūrasresursu vadība un dator -programmu audits kā vienano tās sastāvdaļām, kļūstarvien vairāk praktizēta. Tieknovērsti riski, kas rodas nonelegālu datorprogrammuizmantošanas.”
Turpinājums 3.lpp.

BSA atzinības sertifikātsJēkabpils pilsētas pašvaldībai

Domes sēdē apstiprina 2009.gada budžetu
Šī gada 19.februārī Jēkab -pils pilsētas domes deputāti ap -stiprināja 2009.gada budžetu.Darbs pie 2009.gada bu -džeta sastādīšanas Jēkabpilspilsētas attīstībai izvērtās pargrūtāko un sāpīgāko pēdējodesmit gadu laikā. Globālāekonomiskā krīze un valdībasnovadītie kontrolskaitļi likapašvaldības Budžeta komi -sijai četras reizes samazi -nājuma virzienā pārstrādāt2009.gada budžeta projektu.Rezultātā šo "izdzīvo ša -nas budžetu" ir izdevies izvei -dot sabalansētu starp progno -zētajiem ieņēmumiem unizdevumu rādītājiem.Lielo projektu realizēša -nai, kuros iesaistīts EiropasSavienības (ES) programmuun fondu līdzfinansējums,Valsts investīciju programmu(VIP) finansējums, bez p -amat budžeta būs jāizmantoarī kredītresursi.Pilsētas attīstībai ļoti sva -rīga ir attīstības plānu reali -zācijas resursu papildinātība,jo pašvaldības budžets ir ne -pietiekams integrētu attīstī -bas plānu izpildei, bet bažasrada "kredītportfeļa" procen -tuālais pieaugums, kas tuvo -jas kritiskajai robežai.Kā prognozējamie riskiveiksmīgai 2009.gada finan -siāli ekonomiskai darbībaijāmin arī:– neprognozējamais finan -siāli ekonomiskās krīzes il -gums un iekšzemes kop -produkta pieauguma (IKP)patreizējais krituma rādītājs;– tam sekojoša stagnācijauzņēmējdarbībā; – bezdarba pieaugums

(no 3,9% uz 01.02.2008.g. līdz7,9% uz 01.02.2009.g.);– garantiju trūkums unneprog nozējamība valsts ad -mi nistrētajā un garantē tajānodokļu plūsmas finan -sējumā;– dažāda veida sociālieko nomiskie riski u.c. rā -dītāji.Lai sastādītu un sabalan -sētu 2009.gada pašvaldībasbudžetu, saskaņā ar aktuali -zēto Jēkabpils pilsētas attīs -tības programmu, tikanoteiktas sekojošas budžetaprioritātes:– pašvaldības finan sē -juma un līdzfinansējumanodrošināšana ES struk -tūrfondu, Valsts mērķdotācijuun investīciju apguvei, kasveicina arī "lokālu ekonomi -kas sildīšanu" mūsu pilsētā;– sociālās palīdzības no -dro šināšana sociālajām riskagrupām – dzīves līmeņa sagla -bāšanai.Šogad paredzētie lielākieinvestīciju projekti ar EiropasStruktūrfondu līdzfinan sēju -mu, kuru īstenošanai pare -dzēts šogad ņemt aizdevumuValsts kasē:– Krustpils (Ādamsona)saliņas estrādes un tiltarekon s trukcija;– Jēkabpils Vecpilsētaslaukuma rekonstrukcija jau -na tūrisma produkta attīs -tībai; – Satiksmes drošībasuzlabošana pie Jēkabpilsrajona centrālās slimnīcas;– Jēkabpils pirmsskolasizglī tības iestāžu infra struk -tūras attīstība Jēkabpilī;– Dabaszinātņu kabinetu

uzlabošana Jēkabpils 2. un3.vidusskolās;– Rīgas, Madonas unVaroņu ielu rekonstrukcija.Tāpat ir paredzēts turpi -nāt projekta „Jauna Dauga -vas šķērsojuma izbūve Jēkab -pilī" uzsākšanas un sagata -vošanas darbus, lai savlaicīgipieteiktu šo projektu Reģio -nālās attīstības un pašvaldībulietu ministrijā un Satiksmesministrijā Eiropas finansē -juma saņemšanai.Lai īstenotu energoefekti -vitātes pasākumus, ir plānotsīstenot projektus ar valstsmērķdotācijām:– Jēkabpils 2.vidusskolas

energoefektivitātes paaugsti -nā šana 3.kārta; – Krustpils kultūrasnama renovācija 2.un 3.kārta.Citi investīciju projekti,ku ri saistīti ar infrastruk -tūras un pakalpojumu kva -litā tes uzlabošanu Jēkabpilspilsētā:– Ledus ielas jaunbūveJēkabpils pilsētā;– Kapličas būvniecībaspabeigšana Jēkabpils pilsētaskapos;– Iekšējo kvartālu re -monts pašvaldībai piederošodaudzdzīvokļu dzīvojamomāju pagalmos;– Lietus ūdens kana -

lizācijas izbūve Ķieģeļu ielasmikrorajonā 3.kārta.Lai virzītos uz pilsētasattīs tības vīziju sasniegšanu –darbīgu loģistikas un ražo -šanas pilsētu Zemgales, Vid -zemes un Latgales satiksmjuplūsmu krustpunktā, pilsētu,kura veido harmonisku dzīvestelpu izglītotai, radošai, lai -mīgai un pārtikušai ģimeneiun realizētu budžeta gadāplā notos darbus, nepie cie -šams:– plānot publiskos iepir -kumus, sastādot iepirkumaprocedūras veikšanas grafi -kus, kvalitatīvi izstrādājotiepirkuma dokumentus;

– tāmju izpildītājiemstingri sekot finansējumaplūsmām, darbu izpildes ter -mi ņiem, nepieciešamo doku -mentu esamībai; – veicināt reālu atbalstuuzņēmējdarbībai;– turpināt bezdarbniekuintegrācijas programmu, no -dro šinot līdzekļu piesaisti noValsts Nodarbinātības die -nesta;– maksimāli piesaistītstruk tūrfondu līdzekļusdažādu projektu realizācijā.
L. Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas
pašvaldības priekšsēdētājs 

Foto: J.Lācis
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2. Jēkabpils VĒSTIS
Dzīvokļu īpašniekiem jālemj pašiem
A.Ūdre, 
SIA JK Namu pārvalde
sabiedrisko attiecību
speciāliste SIA JK Namu pārvaldeadministratīvās ēkas zālē šīgada 16.februārī notika ap -saim niekojamo I iecirkņadaudz dzīvokļu māju vecākosanāksme.Pārvaldes valdes loceklisVladimirs ŽDANOKS infor -mēja par jaunu kārtību, koparedz Ministru kabinetanoteikumi Nr.1014 „Kārtība,kādā aprēķināma maksa pardzīvojamās mājas pārvaldī -šanu un apsaimniekošanu”,kas pieņemti 2008.gada9.decembrī. Šie noteikumi jautiekot laboti. Tātad notei ku -mos paredzami grozījumi, vēlīsti nesākot tiem darboties.V.Ždanoks uzsvēra, kanoteicēji par visu daudzdzī -vokļu mājā ir paši dzīvokļuīpašnieki. Viņiem kopīgā sa -pulcē jālemj par mājas ap -saim niekošanu. Jāvienojas,ko mājā remontēt. Piemēram,jāpieņem lēmums – māju silti -nāt vai nomainīt logus, reno -vēt iekšējos komunikācijutīklus vai nomainīt jumtu,

remontēt kāpņu telpas vaiveikt citus darbus.V.Ždanoks aicināja aktīvistrādāt ar dzīvokļu īpašnie -kiem. Viņus informēt, organi -zēt, iesaistīt mājas apsaimnie -košanas procesā. Norādīja, kakatras mājas dzīvokļu īpaš -niekiem kopsapulcē jāizvēlpilnvarnieks dzīvokļu īpaš -nie ku saziņai ar apsaimnieko -tāju. Pilnvarnieks būs perso -na, kas turpmāk uzturēssaikni starp mājas dzīvokļuīpašniekiem un apsaimnie -kotāju, kārtos ar to saistītosjautājumus. Dzīvokļu īpašnie -kiem pašiem jāizlemj, ko viņiuzdod kārtot pilnvarniekamun kādu atlīdzību viņš par šodarbu saņems.V.Ždanoks uzsvēra, kakar dināli apsaimniekošanasmaksa netiks paaugstināta.Jaunie noteikumi reglamentēapsaimniekošanas maksas ap -rē ķināšanas kārtību, nosakamaksu katrai mājai aprēķinātatsevišķi. Tas ir būtisks jau -ninājums. Daudz kas ir izda -rīts un daudz kas vēl jādara.Iepriekšējā gadā veiktie lielā -kie darbi presē jau publicēti.Ar tiem var iepazīties. V.Žda -

noks pieskārās arī ļoti sāpīgaitēmai – tukšajiem dzīvokļiemun lielajiem parādiem, kasbūtiski ietekmē apsaimnie -košanu. Tiesāšanās process,lai piedzītu parādus, ir ilg -stošs un ļoti dārgs. Nereti –bezcerīgs. Tas pats sakāmspar dzīvokļu atsavināšanu.Vislielāko problēmu mājuvecākie saskatīja patreizējoslielajos dzīvokļu apkuresmaksājumos. Cilvēki neesotspējīgi samaksāt šādussiltumapgādes rēķinus. Viņiesot bezizejā. V.Ždanoks uz toatbildēja, ka pašvaldība jautā -jumu risina. Arī pārvaldesspeciālisti dara visu, kas viņuspēkos, lai palīdzētu – sama -zina siltuma patēriņu, cik tasreāli iespējams, kaut arī tasprasa papildus darba patē -riņu un izmaksas.Māju iekšējo tīklu meis -tars Modris BĒRZLAPSskaidroja, ka ieekonomēt vartikai samazinot siltumpadeviuz māju. To darīt var līdzzināmai robežai. M.Bērzlapsaicināja māju vecākajiem bie -žāk nolasīt siltumskaitītājurādījumus un par tiem infor -mēt iedzīvotājus. 

Sapulces dalībnieki iztei -ca sašutumu par augstajāmūdensapgādes maksām. Dau  -dzos dzīvokļos šis maksājumsesot lielāks par apsaim -niekošanas maksu. Sūdzējāspar firmām, kas veic nesank -cio nētus darbus, tādējādibojājot mājas.V.Ždanoks aicināja namuvecākos ziņot par atsevišķukabeļtelevīzijas, interneta unlīdzīgu firmu darbībāmdaudz dzīvokļu mājās, nepie -ļaut patvaļības. Jebkurai viņudarbībai nepieciešams saska -ņo jums ar daudzdzīvokļu mā -ju apsaimniekotāju.Vladimirs Ždanoks atkār -toti aicināja dzīvokļu īpaš -niekus iesaistīties sava kop -īpašuma apsaimniekošanā,uzsverot, ka tikai sadarbo -joties ar dzīvokļu īpašnie -kiem, spēs risināt mājuapsaimniekošanas problēmas.„Tikai dzīvokļu īpaš -niekiem savstarpēji vienojo -ties, var mērķtiecīgi uzlabotdzīvojamo namu tehnisko stā -vokli. Strādāsim kopā!”, tādsir SIA JK Namu pārvaldevaldes locekļa un direktoramoto.
Īpašnieka pienākums ir noslēgt līgumu parsadzīves atkritumu izvešanu
L.Šapkina,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja 2008.gada otrajā pusērajona laikrakstos tika publi -cēts raksts “Īpašnieka pienā -kums ir noslēgt līgumu parsadzīves atkritumu izveša -nu”. Iedzīvotāji tika informētipar Jēkabpils pilsētas pašval -dības darbu sadzīves atkritu -mu savākšanas jomā, apsaim -niekošanas noteikumu ievē -ro šanas kontrolē. Pašvaldība sadarbībā arSIA “Jēkabpils pakalpojumi”izveidoja sākotnēju uzskaitipar pilsētas nekustamiemīpa šu miem un par tiem no -slēg tajiem līgumiem. Jaunie

dati uz 2008.gada 1.novembriir no 2578 uzskaitītajiemīpašu miem ar 2106 ir noslēgtilīgumi. Piemēram, Jēkabaielā noslēgti 68 līgumi no 68īpa šumiem, Viesītes  ielā – 31no 31, Ezera ielā – 29 no 29,Akmeņu ielā – 10 no 10, betA.Pormaļa ielā – 65 no 81.Pilsētas lielajās ielās vidēji uzpusi, piemēram, Raiņa ielālīgumi ir 46 no 76 īpašumiem,Rīgas ielā – 77 no 157,Brīvības ielā līgumi ir 114 no205 īpašumiem.Jēkabpils RPP Kārtībaspoli cijas biroja 2.nodaļas1.iecirk ņa inspektors virsleit -nants L.Austriņš ir veicis at se -višķi Krustpils puses uz skaiti.2008.gadā ir noformēti 10 ad -mi nistratīvie pārkāpumi par

apsaimniekošanas notei ku mupārkāpšanu, 268 ir brī dinātimu tiski un 145 privāt personasir izsauktas uz pār runām poli -ci jā. Par atkritu mu izvešanaslīguma neno slēg šanu ir pare -dzēta admi nistratīvā atbildī -ba. Saskaņā ar LR likumu„Latvijas admi nistratīvo pār -kā pumu ko dekss” ir noteiktssods fizis kajām personām no20 līdz 250 latiem, bet juridis -kajām per sonām – no 100 līdz500 latiem.Atgādinām, ka gada sāku -mā iedzīvotājiem ir jāpa ga -rina līgumi vai jānoslēdz tieno jauna ar SIA „Jēkabpilspakal pojumi”, Zemgales ielā24–1, Jēkabpilī, telefona nu -murs: 65237660 (atkritumunozares dispečere). 

Iedzīvotājiem, kuri noslē -dza vai pagarināja līgumuslīdz jaunajam gadam, tas bijaizdevīgāk – 4,50LVL par 1m3.Ņemot vērā jauno PVN par1m3 sadzīves atkritumiemtagad būs jāmaksā 5,19LVL.Bet lielgabarīta atkritumus(vecas mēbeles, celtniecībasatkritumus) SIA „Jēkabpilspakalpojumi” izved ar savutrans portu, uzstādot lielgaba -rīta konteinerus, tad par 5m3
jārēķinās ar 35LVL, bet par7m3 – 50LVL. Paldies pilsētas iedzīvo -tājiem, kuri godīgi pilda savuspienākumus, rūpējoties parmāju un pagalmu, bez atgādi -nāšanas gadu no gada slēdzotlīgumus par sadzīves atkritu -mu izvešanu! 

Apstiprināts projektaiesniegums divu jaunupirmsskolas izglītības iestāžuizveidošanai 
Pagājušā gada 13.novem brīJēkabpils pilsētas paš valdībaiesniedza Valsts reģio nālāsattīs tības aģentūrā projektaiesnie gumu „Pirms skolas izglī -tī bas iestāžu infra struktūrasattīstība Jēkabpils pilsētā” dar -bības program mas „Infrastruk -tūra un pa kal pojumi” papildi -nājuma 3.1. prioritātes „Infra -struk tūra un cilvēka kapitālano stip rināšana” 3.1.4.3. aktivi -tā tē „Pirmsskolas izglītībasiestāžu infrastruktūras attīs -tība nacionālās un reģionālāsnozīmes attīstības centros”ietvaros. Šī gada 29. janvārī Jēkab pilspilsētas pašvaldība saņē maatbildi no VRAA, ka pro jektaiesniegums ir atzīts par atbil -stošu vērtēšanas kri tē ri jiem unapstiprināts ar kopējo attieci -nāmo izmaksu finan sējumu 1 265 043 LVL, kur:– ERAF finansējums ir 1 075 287 LVL, – valsts budžeta finan -sējums – 75 902 LVL,– pašvaldības budžetafinansējums – 113 854 LVL. Projekta īstenošanas il -gums ir 18 mēneši un kopējāsinvestīciju izmaksas ir 

2 539 256,62 LVL.Īstenojot projektu, tiks vei -cinātas vienlīdzīgas nodar -binātības iespējas un palieli -nāsies pakalpojumu pieeja -mība. Proti, tiks izveidotas di -vas jaunas pirmsskolas izglītī -bas iestādes – Jaunā ielā 43 unMeža ielā 9. Projekta īste -nošanas rezultātā pirms skolasizglītības iestādes va rēs ap -meklēt par 370 bērniem vairāk,samazinot rindu vai rāk nekāpar 50%, tādējādi sek mējotvairāk nekā 700 per sonu –bērnu vecāku nodar binātību. Projekts paredz pozitīvuietekmi uz dzīves kvalitātesuzlabošanu ģimenēs, kurās irpirmsskolas vecuma bērni.Projekta iecere paredz arī dar -ba un ģimenes dzīves sa ska -ņošanu, veicinot ģimeneslocekļu iespējas iekļauties dar -ba tirgū, kā rezultātā pieaugtulabklājības līmenis ģimenēs.Projekta aktivitātes tiksīstenotas, ievērojot ilgt spējīgasattīstības principus.
Attīstības un investīciju nodaļas

sniegto informāciju sagatavoja 
Elīna Bite,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālisteInformācija par rakšanasdarbiem februārī

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī: II kārta” 2. kār tas ietvaros uzsākti rakšanas darbi Rīgas un Raiņa ielaskrustojumu rajonā, Kalna ielā pie Kurzemes ielas krustojuma,Sporta ielā, Pamatu ielā, Dambja ielā. Darbi uzsākti Lutera ielasposmā no A.Pormaļa ielas līdz Brīvības ielai un Zaļajā ielā posmāno Pasta ielas līdz A.Pormaļa ielai.

Vidusskolas absolvent! Katrscilvēks pats rada savu pasauli,savu dzīvi. Kādu dzīvi tu vēlies? Mūsu darbība sākas nevis arvārdu un nevis ar kustību, bet ardomu. Mūsu domas un jūtasmaterializējas. Mēs visi vēlamiesdzīvē justies kā veiksminieki,vēlamies gūt panākumus unuzvaras dažā dās dzīves jomās.Veidot savu dzīvi patīkamu,ganda rījuma un prieka pilnu iriespējams ikvienam. Tas iespē -jams, ja uzņemamies atbildībupar savu dzīvi, par savuizaugsmi. Vēlme pilnvei dot seviun uzņemties atbil dību parsaviem panāku miem ir galvenāiezīme cilvē kiem, kas gūstuzvaras spēlē, ko sauc par dzīvi.Paveries apkārt! Tevi aici naplašā pasaule! Pirms izplestspārnus, nepieciešama zināša nubagāža. Jēkabpils Agrobiznesakole dža no 2002.gada piedāvāpirmā līmeņa profesionālās aug -stā kās izglītības program mas. JaTu vēlies:• iegūt darba tirgū pie pra -sītu profesiju,• mācīties valsts finan sētāsprogrammās, t.i., par mācībāmnav jāmaksā, nāc uz JēkabpilsAgrobiznesa kole džu un studē:• grāmatvedību un finan ses– iemācīsies veikt finanšu ope -rāciju pilnu uzskai ti, ga tavotfinanšu pārskatus, ap kopot unanalizēt statistikas un uzņē mu -mu finansiālās darbī bas rādī -tājus;• komercdarbību – uzņē -mējdarbības speciālists strādāsaimnieciskās darbības sfērā vaikā individuālais komer sants,veic stratēģisko plāno šanu, ad -mi nistrēšanu;• datorsistēmu un dator -tīklu administrēšanu – dator -tīklu administrators strādā or -

ga nizācijās, kurās veic da tor tīk -lu projektēšanu, uzstā dī šanu unekspluatāciju. Iestājpār baudī -jumu nav, jo uzņemšana notiekpēc CE rezultātiem.Dokumentus pieņems no2009. gada 17. jūlija līdz21.augustam.Iesniedzamie dokumenti:• pieteikums studijām(Koledžas sagatavota veid lapa),• vidējās izglītības doku -menta kopija (uzrādot oriģi -nālu),• divu centralizēto eksā me -nu sertifikātu kopijas – pirmāsvešvaloda (obligāti visāmprogrammām), 1 CE ser ti fikātspēc izvēles (uzrā dot oriģinālu),• medicīniskā izziņa (veid -lapa Nr.086/u-99),• 4 fotokartītes (3x4cm),• pases kopija (uzrādotoriģinālu).Atvērto durvju diena:2009.ga da 24.martā, noplkst.1400 līdz plkst.1700 –iespēja noslēgt Nodomu līgumu,lai kļūtu par JAK studentu.Koledža atrodas: Jēkab pilī,Pasta ielā 1.Telefons: 65231726Internets: e-mail:koledza@tvnet.lv; web: http://www.jak.lv Jaunie apstākļi liek ikvie -nam aizdomāties. Atļauj sevpadomāt – ko Tu par visuvairāk pasaulē gribi darīt? Irsvarīgi noņemt „rozā brilles”,bet saglabāt pozitīvu pasaulesredzējumu. Domā, analizē.Pārmaiņu laiks ir īstais brī dis,kad ir vērts domāt par iegul -dījumu sevī, par stu dijām.Vidusskolas absolvent! Esiiniciatīvas bagāts! Jēkab pilsAgrobiznesa koledžas pasnie -dzēji palīdzēs sasniegt tavusmērķus.

Jēkabpils Agrobiznesakoledža – augstākā izglītībabez studiju maksas

2009.gada 10.februārī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijassagatavoto MK noteikumu projektu par aktivitāti „Daudzdzīvokļu mājusiltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Šī gada 10.februārī Minis trukabinets apstiprināja Eko no mi -kas ministrijas sagatavoto Mi nis -tru kabineta noteikumu pro -jektu par aktivitāti „Daudz dzī -vokļu māju siltumnoturības uz -la  bošanas pasākumi”, kurasmēr ķis ir paaugstināt daudzdzī -vokļu dzīvojamo māju energo -efek  tivitāti, lai nodrošinātu dzī -vo jamā fonda ilgtspēju un ener -go resursu efektīvu izmantošanu. Kopējais aktivitātes finan -sējums ir 16 634 796, 16 latu, nokuriem 14 139 549, 12 latu veidoEiropas attīstības fonda finan -sējums un 2 495 214, 24 latuvalsts budžeta finansējums.Akti vitātes ietvaros tiks segtilīdz 50% no kopējās mājas silti -nāšanai iztērētās summas. Vie -nas mājas siltināšanai maksi mālipieļaujamais atbalsta ap jomsplānots līdz 100 000 la tiem, ne -pār sniedzot 35 latus uz vienudzī vojamās mājas kopējās platī -bas kvadrātmetru. Līdz 2013.ga -dam šī finansējuma iet va ros pa -re dzēts nosiltināt ap 160 daudz -dzīvokļu namu, kas ti ka uzbū -vēti no 1944. līdz 1993.gadam. Finansējumu šīs aktivitātesietvaros varēs saņemt daudz -dzīvokļu dzīvojamo namu dzī -vokļu īpašnieki atklātas projek -tu iesniegumu atlases rezultātā.Dzīvokļu īpašnieki projektusvarēs iesniegt ar pilnvarotās

personas starpniecību, savukārtlēmums par attiecīgās personaspilnvarošanu jāpieņem dzīvokļuīpašnieku kopsapulcē. Aktivitātes ietvaros finan -sējums tiks piešķirts energo -audita, tehniskās apsekošanasun būvprojekta sagatavošanai,būvuzraudzības un autoruz rau -dzības veikšanai un būvdarbuizmaksām dzīvokļu īpašniekukopīpašumā esošajās daļās – ēkuārējo norobežojošo konstrukcijubūv elementu siltināšanai unnomaiņai, pagraba pārsegumusilti nāšanai, siltumapgādes sis -tē mas renovācijai, ventilācijassistēmas renovācijai vai rekon -strukcijai, ēkas strukturālo daļuatjaunošanai, kas nepieciešamaenergoefektivitātes darbu veik -ša nai un citiem renovācijas dar -biem, kas paaugstina ēkas ener -go efektivitāti un ir iekļautiener goauditā kā veicamie pasā -kumi. Pēc renovācijas veikšanassiltumenerģijas ietaupījumamēkā jābūt vismaz 20% gadā nosiltumenerģijas patēriņa pirmsprojekta īstenošanas. Projekti būs jāiesniedzvalsts aģentūrā „Būvniecības,enerģētikas un mājokļu valstsaģentūra”. Lai pieteiktosfinansējuma saņemšanai,vajadzēs iesniegt pieteikumu,dzīvokļu īpašnieku kopsapulcesprotokolu, kurā ierakstīts

dzīvokļu īpašnieku lēmums parmājas renovāciju, energoauditapārskatu, būvprojektu, būvesteh niskās apsekošanas atzi -numu un citus dokumentus. Pieteikto projektu iesnie gu -mu atlasi un projektu vērtēšanuīstenos vērtēšanas komisija, ku -ras sastāvā būs pārstāvji no Eko -nomikas ministrijas un BEMVA.Vērtējot pieteiktos projektus,priekš roka tiks dota tiem, kas parmazākiem līdzekļiem varēs sa -sniegt labākus energoefekti vi -tātes rādītājus, mājām ar lie lā kudzīvokļu skaitu, kā arī mā jām,kas atrodas teritorijās ar ze mā kuteritorijas attīstības indeksu. Projekta īstenošanu finansē -juma saņēmējs varēs uzsākt pēclīguma noslēgšanas ar BEMVA.Trīs gadus pēc pro jekta īsteno -šanas finansējuma saņē mējambūs jāiesniedz pār skats BEMVApar energo re sursu patēriņuattiecīgajā mājā.Šobrīd – mēnesi pēc šo MKno  teikumu apstiprināšanas,iedzī vo tājiem ir iespēja iepazītiesar nosacījumiem finansējumasaņemšanai, kā arī veikt nepie -cie šamos sagatavošanas darbus.Savukārt, no aprīļa var sāktiesniegt projektu pieteikumusBEMVA. Ar Ministru kabinetanoteikumiem un pieteikšanāskārtību var iepazīties MK mājas -lapā: http://www.mk.gov.lv/

lv/mk/tap/?pid=40111066&mode=mk&date=2009-02-10. Papildus augstāk minē ta -jam un ņemot vērā pašreizējoeko nomisko situāciju un iedzī -votāju ierobežotos finanšu lī -dzek ļus, Ekonomikas ministrija2009. – 2010.gadā piešķirs papil -dus finansējumu 688 710,67 la -tu apmērā daudzdzīvokļu dzīvo -jamo māju energoauditu, ener -goefektivitātes novērtējumuprecizēšanai, kā arī dzīvojamomā ju tehnisko projektu līdz -finan sēšanai. Atbilstoši 2009.ga -da 13.janvārī Ministru kabinetaapstiprinātajai „Ēku energo -efek  tivitātes aprēķina metodei”veikts energoaudits, kā arīizstrādāts tehniskais projekts irnosacījumi, lai veiksmīgi pie -teik tos uz līdzekļu saņemšanuno ES fondiem daudzdzīvokļudzīvojamo māju siltum no tu -rības uzlabošanas pasākumiem. 
Informāciju sagatavoja

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Informācijai:marta mēne ša nogalē tiksorganizēts semi nārs „Daudz -dzīvokļu māju sil tum noturībasuzlabošanas pasā kumi”. Informācija par semināranorisi būs pieejama mājas lapāww.jekabpils.lv.



3.Jēkabpils VĒSTIS
Jana Duļevska un Jānis Jarāns apvienojas izrādē“Rīga – Dakāra”

28.februārī plkst. 17.00Jēkabpilī, Krustpils kultūrasnamā notiks situāciju komē -dijas “Rīga – Dakāra” pirm -izrāde, kuras varoņu ādā ieju -tīsies divi no labākajiem šīžanra aktieriem Latvijā – Ja -na Duļevska un Jānis Jarāns. “Rīga – Dakāra” ir pat pā -rāk reālistiska komēdija, kasniansēti atspoguļo skanda -lozas laulāto atklāsmes. Ik -viens pāris izrādē atainotajāssievietes un vīrieša attiecībāssaskatīs ko negaidīti tuvu unpazīstamu. Seksuālā dzīve,ikdienas paradumi, instinkti,pienākumu sadale un vēl, unvēl – visas šīs tēmas apspē -lētas asprātīgi un rotaļīgi, arsmalku humoru un veselīgasironijas devu. Jāpiebilst, kaizrāde būs ne tikai vieglaizklai de, bet arī rosinās ska -tītājus aizdomāties.Izrādes varoņi – vīrs unsieva, piedalās rallijā Parīze –Dakāra, un šis brauciens sim -bolizē viņu kopīgo laulībasdzīves ceļu, tā pagriezienus,kā pumus un kritumus, mierī -gus posmus un avārijas. Glužikā rallijā viņi sacenšas viensar otru, piedzīvojot gan zau -dē jumus, gan uzvaras trium -fu, taču, kurš ir īstais uzva -rētājs, iespējams uzzināt tikainoskatoties izrādi.Laulāto pāri izrādē at -veido neatkarīgās skatuves

zvaigz nes Jana Duļevska unJānis Jarāns, kas sevi lieliskipierādījuši stand-up komēdijužanrā. Izrādes režisors ir KostsSmorigins, kas jau vairāk kā30 gadus ir viens no slave nā -kajiem un panākumiem bagā -tā kajiem Lietuvas režisoriemun aktieriem. Ilgu laiku viņšstrādājis vienā komandā arslaveno Eimuntu Ņekrošus,

iestudējis augsti novērtētasizrādes, kā arī pats spēlējisgan uz teātra skatuves, ganfilmējies kino. Tieši viņš Lie -tuvā iestudējis izrādes „Alucilvēks” un „Alu sieviete”, kāarī pats krietnu laiku iejuties„Alu cilvēka” lomā.Izrādes autors ir lietu vie -šu rakstnieks, dzejnieks undramaturgs Sigits Paruļskis,kura stilu latviešu lasītāji

iepazinuši skarbi trāpīgajā unironiskajā romānā „Trīs se -kun des debesu”, par ko atzi -nīgi izteikušies arī Latvijaslite ratūrkritiķi. Par savu daiļ -radi, kas variē no emocionālimaigas līdz šokējoši tiešai,Sigits Paruļskis saņēmis vai -rā kus nozīmīgus apbalvoju -mus, un viņa darbi tulkotivai rāk kā 12 valodās. Izrādi organizē koncert -

Publicitātes foto

28. februārī plkst. 14:00Jēkabpils Tautas namāviesosies Neatkarīgais teātris"Kabata" ar A. Koreičika ko -mēdiju "Uzmanīgi ar sievie -tēm".Par ko tad ir šis stāsts?Trīs sievietes – bārmeneŽaklīna, filoloģijas fakultātesstudente Lili un Parīzesaugstākās sabiedrības dāmaMirabela. Katrai ir savs vie -doklis par vīriešiem, mīlestī -bu, nodevību. Viņas ir tikatšķirīgas un tomēr visascenšas iekarot viena vīrieša –kāda Parīzes māksliniekaSerža Dibuā sirdi. Kaut kastāds var notikt tikai Parīzē?

Kā šādā situācijā rīkojasEiropā? Vai arī mēs varam noviņiem ko mācīties? Jebmīlestība un neuzticība irlīdzīga kā Latvijā, tā Parīzē? Izrādes režisors Volde -mārs Šoriņš. Komponisti – I. Paura un V. Šoriņš, mūzikasaranžējums – I.Paura, horeo -grāfs – J. Purmalis, tērpukonsultante – I. Kundziņa,pro ducente – A. Ozoliņa.Lomās: V. Šoriņš, Egija Missa,Aīda Ozoliņa, Ruta Vītiņa.Piepildiet pēdējo februāradienu ar labu noskaņojumu!Būsiet gaidīti!
E. Stradiņa

Uzmanīgi ar sievietēm

Krustpils kultūras namam – 50
Anita Sproģe, 
Krustpils kultūras nama
reklāmas un mārketinga
speciāliste 

21. martā plkst. 17.00 uzsarīkojumu, kas veltīts Krust -pils kultūras nama 50 gadujubilejai, tiek aicināti visijēkab pilieši – gan tie, kam arkultūras dzīvi saistās ikdienaun darbs šobrīd, gan tie, kamtā ir aizgājušo gadu atmiņās,visi, kas sevi uzskata parpašdarbnieku saimei piede -rošu un visi, kas savu dzīves -prieku vēlas vairot, noska -toties Krustpils kultūrasnama amatierkolektīvu lielis -kā kos priekšnesumus.Bet pirms tam – kultūrasnama pusgadsimta jubilejassarīkojumu gaidot, sniedzotpamatīgāku ieskatu amatier -kolektīvu darbībā, aicinās

Krustpils teātris un jauniešudeju kolektīvs „Delveri”.7. martā 16.00 būs ska -tāma Krustpils teātra pirm -

izrāde „BRĒMENES MUZI -KANTI”. Pēc brāļu Grimmutāda paša nosaukuma pasa kasmotīviem veidotā Valda Rūm -

nieka un Maijas Līcītes lugaJāņa Savicka režijā ar MaijasKīnes komponēto mūzi ku undziesmām gan lielus, gan ma -zus skatītājus ievedīs visskais -tā kajā no skaistākajām – pa -saku pa saulē. Tajā skatītājipiedzīvos aizraujošu ceļojumukopā ar no ļauniem saim -niekiem aiz bē  gušajiem Kaķi,Suni, Gaili un Ēzeli, sastapsno karaļpils izdzīto Dziesmi -nieku un izglābs Princesīti, kosagūs tījuši laupītāji. Iejustiespasakas gaisotnē un izdzīvotlugas varoņu emocijas glužipersoniski palīdzēs ne tikainiansēts muzikālais fons, betarī īpaši veidotas dekorācijasun kostīmi.14. martā 18.00 uz dejukoncertu „NĀC AR MANIDELVERĒT!” aicina Krust -pils kultūras nama jauniešudeju kolektīvs „Delveri”
Jūti? Ārā jau smaržo pēc pavasara. Tā vien gribas ilgāk būt ārā un dziļāk ieelpot patīkamo dzīvinošo aromātu.No ziemas miega mostas un no savām aliņām lien laukā arī sīkie gariņi – kukainīši, skudriņas un mušiņas, lai sāktuno jauna tekalēt, vākt un rosīties. Mierīga nespēj būt arī lielākā no mušām – biedrība 

„MELNĀ MUŠA”. 
Pavasari sveicot, tā gata -va izvingrināt savus kustīgosspārnus (Tavas čaklās roci -ņas) un sakult krāsu kokteiliTavam dzīvespriekam. Mušainetīk būt vienai, tai gribasdzirdēt džinkstēšanu unspindzēšanu, jo tad prieks irjo lielāks. Vai Tu jūti pakrūtēpatīkamu kņudoņu un diktigribi pievienoties mušai,pašam darbojoties un ko jau -nu radot kopā ar nekadnenogurstošiem ļaudīm? Jā?Tad tu esi mūsējais!Tā kā ļaudis jau runā parLieldienu svinēšanu un olukrāsošanu, tad arī mušai gri -bas tajā visā piedalīties. UnTev?

Lieldienas bez krāsaināmolām nav īstas Lieldienas.Krāsainām olām katram jā būtnoteikti. Labāk, ja ir vairāk parvienu, lai var pada līt draugiem. Krāsas būs un olas arī būs,bet ne jau parastās... MELNAJAI MUŠAI patīkviss vienreizējais un neparas -tais, pašu rokām darinātais unno vecmāmiņu pūramantotais, kaut vai tikai senzināmu iemaņu un prasmjuveidā. Tāpēc – nāc pulkā unizveido savu neatkārtojamo,brīnumaino olu!Tās būs mīkstas vilnasoliņas, ko gatavosim, izman -tojot sauso filcēšanas teh niku.Ja vēl neproti, nieki – nāc un

iemācies! Būs jādar bojas arkrāsainām dzijiņām un asu joasu adatiņu, tāpēc maziembērneļiem šoreiz tas nebūs paspēkam, bet ja tev ir 10 gadiun vairāk, arī ļoti, ļoti vairāk,tad tu spēsi! Par dar bo šanosnekas nebūs jāmak sā, arīdarbarīki būs uz vietas. Tevtikai jāpadomā par kādunašķi, ko ņemt līdzi, kadkopīgi dzersim tēju. Lai dar -biņš ritētu drošāk un raitāk,paņem līdzi savu draugu, lai irar ko dalīties priekā parveikumu!MELNĀS MUŠAS ad resejoprojām iepriekšējā –Jēkabpils, Brīvības iela 2 B.Dalības maksa 1 lats,

iepriekš iemaksājot bied -rības MELNĀ MUŠA,reģ.nr.40008095122, kontāLV43RIKO0002013055948 .Pieteikšanās līdz 15.mar -tam pa tālruni 26452818.Vecumam un iepriekšējai pie -redzei nav nozīmes.Pēc tam mūsu veikumuvisiem interesentiem būsiespē ja aplūkot izstādē Jē -kabpils pilsētas bibliotēkaslasītāju zālē no 3. līdz 23. aprīlim. Gaidām tevi 21. un22.mar tā no plkst. 10.00 līdz13.00. Iepriekš gan piezvani,lai MUŠA paspēj tevi pie nācīgisagaidīt, uzvelkot savassvētku drānas – melnās...

aģentūra „Makroconcert”, šā -dā veidā paplašinot savas dar -bības sfēru izklaides biznesajomā. Lietuvā aģentūrai„Mak ro concert” pieder savsteātris „Domino Teatras”,kas veiksmīgi darbojas jaudivus gadus. Lietuvas galvas -pilsētā izrāde „Viļņa – Dakā -ra” savu pirmizrādi piedzīvo -jusi šī gada aprīlī, un šobrīdnoti kušas jau 64 pilnībā iz -pār dotas izrādes. Arī Latvijāizrāde „Rīga – Dakāra” būspieejama plašam teātra mīļo -tāju lokam, jo to varēs noska -tīties ne tikai Rīgā, bet arīvai rāk kā divdesmit citāsLatvijas pilsētās. Martā Polijā tiks iestu dēta„Varšava – Dakāra”, maz lietvēlāk arī „Prāga – Dakā ra”Čehijā. Laika gaitā izrādeapceļos visu Eiropu, jo iruniversāla un labi saprota ma

jebkuras tautības skatī tājam.Interesanti fakti par izrādi:• Abu varoņu prototips irreāls pāris, kas piedalījušiesrallijā „Parīze – Dakāra”;• Lietuvā, uzsākot biļešuiepriekšpārdošanu uz izrādi„Viļņa – Dakāra”, septiņuminūšu laikā pilnībā izpār -dotas biļetes uz sešāmgaidāmajām izrādēm!• Īpaši Latvijas izrādesvajadzībām Londonā pasūtītaun iegādāta automašīna, betvaroņu rallija kostīmi tiekšūti Maskavā;• Katras izrādes veiksmī -gai norisei nepieciešami divismilšu maisi;• Izrādes laikā tiks iz -man toti dažādi līdz šim nere -dzēti un atjautīgi tehniskirisinājumi.Ieeja: LVL  3,- 4,- 5,- 6,-.Kases tālrunis: 65221854

Nobeigums. Sākums 1.lpp.
Audita laikā tika ievāktainformācija par 104 PC tipadatoriem un 6 serveriem.Apskatot programmatūrasiegādes pavaddokumentus,tika apkopota informācija parprogrammatūras iegādesfaktu, licences veidu un vie -nību skaitu. Tika apkopotaspreču pavadzīmes rēķinisākot ar 1999.gada 23.de -cembri līdz šodienai. Jēkab -pils pašvaldībā pēdējo 10 gadulaikā programmu iegāde irbijusi ļoti daudzveidīga unsarežģīta, sakarā ar domesno daļu specifiskajiem dar -biem, katra nodaļa darbojasar atšķirīgiem projektiem.Programmatūras pār -valdības auditu veica SIA

„Er mitāžas risinājumi” unsniedza audita novērtējumu:1. pilnīgi uz visiemdatoriem ir konstatējamasOEM (Original EquipmentManufactures uzlīmes),2. nepastāv program -matūras licenču iztrūkumsvai neatbilstoši licenčunoteikumiem izmantojamu(arī mājas lietošanai paredzēt)programmu eksistence,3. vienuviet ir apkopotasprogrammatūras licences,4. rūpīgi sagatavotasuzrā dīšanai programmatūraslicenču pavadzīmes, kasapliecina lietojumprogrammulegālu izcelsmi.Instalēto programmu uniegā dāto licenču kopsa -vilkumā iegādāto produktuskaits pārsniedz 800.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībasaņem BSA atzinības sertifikātu

(vadītāja Ingrīda Kauranena).Koncerta programmu pamatāveidos dejas no „Delveru”„zel ta” fonda, kā arī skais -tākie priekšnesumi no Krust -pils kultūras nama vidējāspaaudzes deju kolektīva„Kreic burga” (vadītāja AijaRūliete) un Jēkabpils BJCdeju kolektīva „Delverēni”(vadītāja Ingrīda Kauranena)repertuāra. Pašmāju dejotājusniegumu lieliski papildināstrīs vieskolektīvi, kas, rādotkatrs savam novadam raks -turīgās dejas, radīs Deju svēt -ku kopkoncerta noskaņu –tikai mazākā mērogā. Vidze -mi pārstāvēs rīdzinieki – Tau -tas deju kolektīvs „Austris”,Zem gali – „Diždancis” no Jel -

gavas, savukārt Latgali – „Si -la va” no Līvāniem.Savukārt 15. martā 15.00uz deju koncertu „ES MĀ -CĒJU DANCI VEST” aicinaKrustpils kultūras nama vi dē -jās paaudzes deju kolektīvs„Kreicburga” un bērnu dejukolektīvi „Pastalnieki” (vadī -tā ja Aija Rūliete). Koncertukup linās viesi no Daugavpils –Daugavpils Latviešu biedrī -bas nama vidējās paaudzesdeju kolektīvs „Saime” unjauniešu deju kolektīvs„Laismeņa”.Ieeja uz 7., 14. un 15. marta pasākumiem – 1 lats. Biļetes nopērkamasnorises vietā – Krustpilskultūras nama kasē.Foto: no Krustpils k/n foto arhīva



4. Jēkabpils VĒSTIS
Sveicam!

26. februārī dzimšanas dienu svin 71 jubilārs.
Vecākā jubilāre ir Tekla Policāne (1925.g.), jaunākais — Raivo Valainis (2008.g.).

Vārda dienu svin 28 Evelīnas un 2 Mētras .

Kultūras pasākumu plānsJēkabpilī 2009. gada martā
Datums Laiks Pas�kumi Vieta 

L�dz  
20.03. 

 T�lnieka Laimo�a Blumberga person�lizst�de Krustpils pils izst�žu 
z�le 

marts  Izst�de „Sekot�ji”. Latviešu m�sdienu glezniec�ba Galerija „Mans’s” 

marts  J�kabpils m�kslas skolas pedagogu darbu izst�de M�zikas skola  

marts  Gr�matu izst�de „Manu lell�ti sauc Barija”  
(9. mart� lellei Barijai – 50) 

Pils�tas b�rnu 
bibliot�ka 

marts  M�kslas skolas audz�k�u darbu izst�de „Mans 
pirmais rokdarbs” 

Pils�tas b�rnu 
bibliot�ka 

01. 03. 10.30 J�kabpils rajona deju kolekt�vu kopm��in�jums Krustpils kult�ras 
nams 

02.03.  Izst�žu cikls: Vienoti daž�d�b� – Eiropas Savien�bas 
dal�bvalstis 15. izst�de N�derlande 

Galven� bibliot�ka 

03.03. – 
03.04. 

 M�kslas skolas audz�k�u darbu izst�de „Figur�l�s 
kompoz�cijas” 

Galven� bibliot�ka 

03.03. 11.00 J�kabpils rajona vok�l�s m�zikas konkurss „Balsis”. 
Organiz� BJC 

J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

05.03. 11.00 Mazo dzied�t�ju konkurss „C�lis 2009.” J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

06.03. 16.00 Jauno gr�matu diena. Galven� bibliot�ka 

06.03. 16.00 
19.00 

Ata Auz�na un Daugavpils Oranž� kora koncerts J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

07.03. 11.00 Daces Tropas un Dinas Luksti�as izst�des „Ziedi” 
atkl�šana 

J�kabpils Tautas 
nams, Balt� z�le 

07.03. 19.00 III vid�j�s paaudzes deju kolekt�vu festiv�ls „Ak, 
pavasar, ak, pavasar!” 

J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

07.03. 16.00 Krustpils kult�ras nama 50 gadu jubileju sagaidot - 
Krustpils kult�ras nama amatierte�tra pirmizr�de:  

V. R�mnieks un M. L�c�te  
„BR�MENES MUZIKANTI”  

(Muzik�la pasaku luga, režija - J.Savickis, m�zika 
un dziesmas – M. K�ne, ieeja: 1Ls) 

Krustpils kult�ras 
nams 

07.03. 15.00 Pas�kums Afganist�n� dien�jušajiem  
„PIE ATMI�U UGUNSKURA” (r�ko Afganist�n� 
dien�jušo kluba J�kabpils noda�a) 

Krustpils kult�ras 
nams, Maz� z�le 

07.03 18.00 Žetonu vakars J�kabpils vakara vidusskol� J�kabpils vakara 
vidusskola 

08.03. 15.00 Starptautiskajai sieviešu dienai velt�ts pas�kums. 
R�ko krievu biedr�ba „Rod�ik” 

J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

No 
09.03. 

 Literat�ras izst�des: „Latviešu le�ions - starp nezi�u 
un aizmirst�bu” 

Pils�tas bibliot�ka 

No 
09.03. 

 Literat�ras izst�des: „Pieminek�i” – 3.izst�de no 
cikla „M�kslas daudzveid�gaj� pasaul�”  

Pils�tas bibliot�ka 

14.03. 18.00  Krustpils kult�ras nama 50 gadu jubileju sagaidot - 

Deju koncerts „N�C AR MANI DELVER�T!”, 

(piedal�s „Delveri” – Krustpils kult�ras nams, 
„Delver�ni” – J�kabpils BJC, „Silava” – L�v�ni, 

„Diždancis” – Jelgava, „Austris”- R�ga, ieeja 1 Ls) 

Krustpils kult�ras 
nams 

15.03 15.00  Krustpils kult�ras nama 50 gadu jubileju sagaidot - 

Deju koncerts „ES M�C�JU DANCI VEST” 
(piedal�s „Kreicburga” un „Pastalnieki” – Krustpils 

kult�ras nams, „Saime” un  
„Laisme�a” – Daugavpils, ieeja 1 Ls) 

Krustpils kult�ras 
nams 

19.03 10.00 –
16.00 

„Sagaid�m pavasari” 
sadarb�b� ar p.i.i. „Zvani�š 

Pils�tas b�rnu 
bibliot�ka 

20.03. 17.00 Pas�kumu cikla „Sabiedr�bas integr�cijas 
veicin�šana Latvij�” 4. pas�kums N. Gogolim –200 
(sadarb�b� ar ukrai�u biedr�bu Javir). 

Galven� bibliot�ka 

21.03. 17.00 Krustpils kult�ras nama 50 gadu jubilejas vakars Krustpils kult�ras 
nams 

21.03. 17.00 III L�nijdeju festiv�ls J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le 

24.03. 15.00 Tematiska p�cpusdiena „M�su va�asprieki” Pils�tas b�rnu 
bibliot�ka 

25.03. 12.00 Komunistisk� genoc�da upuru piemi�as dienai 

velt�ts atceres br�dis 

Pie piemi�as akmens 
Sta�ina represij�s 
cietušajiem 
J�kabpils novad� 
(1941.–1949.)  

25. 03. 13.00 Komunistisk� genoc�da upuru piemi�as dienai 
velt�ta atmi�u p�cpusdiena 

Krustpils kult�ras 
nams  

27.03.  Te�tra diena b�rniem J�kabpils Tautas 
nams, Liel� z�le, 
Kamerz�le  

28.03. 17.00 Dueta „SANTA ZAPACKA un  

HARIJS OZOLS” 5 gadu jubilejas koncerts (bi�ešu 
cenas: Ls 3,- , 4-, un 5-,) 

Krustpils kult�ras 
nams 

 

Sporta pasākumu plāns Jēkabpilī 2009. gada martā
 

Datums Laiks Vieta Pas�kums 

04.03. 18:45 Sporta nams 
Swedbankas rajona atkl�tais 

�empion�ts basketbol� v�riešiem 

07.03. 10:00 
JSC galda sp��u z�l�, 

3.st�v�, Br�v�bas - 289 

SIA „J�kabpils sporta centrs” balvu 

izc��a šah� 

13.03. 19:00 
J�kabpils 3.vsk. sporta 

man�ža 

Latvijas �empion�ts handbol� Virsl�g� 

sieviet�m 

J�kabpils sporta centrs : LAT-90 

14.03. 12:30 Sala 
Piecu k�rtu sacens�bas peld�šan� 

(5.k�rta) 

14.03. 11:00 
JSC galda sp��u z�l�, 

3.st�v�, Br�v�bas - 289 

Sporta skolas atkl�tais �empion�ts 

šah� meiten�m, klasifik�cijas turn�ri 

15.03. 10:00 
JSC galda sp��u z�l�, 

3.st�v�, Br�v�bas - 289 

Sporta skolas atkl�tais �empion�ts 

šah� meiten�m, klasifik�cijas turn�ri 

20.03. 19:00 
J�kabpils 3.vsk. sporta 

man�ža 

Latvijas �empion�ts handbol� Virsl�g� 

sieviet�m 

J�kabpils sporta centrs : Ludza GE 

Money Bank 

21.03. 18:00 Sporta nams 

Latvijas �empion�ts handbol� Virsl�g� 

sieviet�m 

J�kabpils sporta centrs : Stopi�i 

21.03. 10:00 
JSC galda sp��u z�l�, 

3.st�v�, Br�v�bas – 289 

J�kabpils rajona atkl�tais �empion�ts 

�trsp�l� 64-lauci�u dambret� 

21.03. 10:00 
JSC galda sp��u z�l�, 

3.st�v�, Br�v�bas – 289 
Jaun�ko šahistu turn�rs 

22.03. 11:00 Sporta nams 
Swedbankas rajona atkl�tais 

�empion�ts basketbol� v�riešiem 

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā Brīvības ielā 229 martā notiks šādi pasākumi:13. martā plkst 12.00. – Gada atskaišu un pārvēlēšanas sapulce (JRIB biedriem lūgums ņemt dalību). 3., 10. martā plkst. 12.00. – Stikla apgleznošana. 3., 6., 10., 20., 24., 27., 31.martā plkst. 11.00. – Veselības vingrošana. Vada – J.Orols.

Un naudu neskaiti, nedz gadus,Bet mirkļus, kuros proti degt,Jo vieglprātībai ir tāds mirdzums,Ko smilts, ne zeme nespēj segt.
Sveicam savus kolēģus jubilārusLeonginu Antonovu, Ņinu Ierniņu unDaci Kampāni skaistajās jubilejās. Lai turas veselība, možs garsun priecīgs prāts.

Ielu komitejas

Ar gadiem mainās viss uz zemes. 
Tas savādāks un skaistāks kļūst. 
Vērš visu apkārt laika lemesis. 
Tik mīlestība ir un būs.
Saulainas dienas, gaišumu sirdī,

labu veselību! 
Sveicam februāra jubilārus Natāliju Smakovu, Hertu Bērziņu, Āriju

Vasku, Dainu Spuniti, Janīnu Gastneri, Ņinu Bitāni, Margrietu Avotiņu.
JRIB valde

28. februārī no plkst. 14.00 līdz 17.00 pie veikala „Rimi” norisināsies Masļeņica.

Izdevējs Jēkabpils pilsētas domeReģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207324. Datorsalikums SIA “RK Media”. Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Nākamais laikrakstanumurs iznāks26.martā.

Paziņojums iedzīvotājiem!Sakarā ar to, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldībā no augusta mēnešanav kases, tāpēc visus maksājumus jāveic bankās. Zemes nodokli bezkomisijas maksas var nomaksāt GE Money bankā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība


