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18.februārī Jēkabpils pilsē-
tas bibliotēkā notika tematiskā 
pēcpusdiena „Mūža un darba 
spogulī raugoties”, kur jēkab-
pilieši tikās ar Jēkabpils Goda 
pilsoņiem – mediķiem Gunā-
ru KIRŠBERGU un Antonu 
ZVĪDRI.  

Pilsētas bibliotēkas galve-
nā bibliogrāfe Anita Rubine, 
vadot tematisko pēcpusdienu, 
sniedza ieskatu abu viesu dzī-
ves gājumā un aicināja pašiem 
atklāt savu kā izcilu personību 
daudzšķautnainību. 

Vairāk kā pusgadsimtu ilg-
gadējā Jēkabpils tuberkulozes 
slimnīcas direktora Antona 
Zvīdra un ilggadējā Jēkabpils 
rajona centrālās slimnīcas di-
rektora vietnieka, vēlāk slim-
nīcas uzņemšanas nodaļas va-
dītāja, Gunāra Kiršberga darba 
dzīve aizritējusi sabiedrības acu 
priekšā. G.Kiršberga vadībā Jē-
kabpilī tika uzcelta jaunā slim-
nīca un  poliklīnika. Savukārt 
Antons Zvīdris spējis izveidot 
tik profesionālu un saliedētu 
personāla kolektīvu, ka Jēkab-
pils tuberkulozes slimnīca vai-
rākkārt tikusi atzīta par labāko 
Latvijā.

Jēkabpils Goda pilsoņu 
ilggadējais un pašaizliedzīgais 

darbs ir novērtēts ar Latvijas 
valsts augstiem apbalvoju-
miem. Antons Zvīdris – ar Triju 
Zvaigžņu ordeni, bet Gunārs 
Kiršbergs – ar Atzinības krus-
ta Lielo sevišķās pakāpes Goda 
zīmi. 

Ārsti Antons Zvīdris un Gu-
nārs Kiršbergs ir ne tikai „baltie 
karavīri”, kas stāvējuši sardzē 
par savu pacientu veselību, bet 
ir arī sabiedriski aktīvi cilvēki. 
Tas bija saklausāms gan pašu, 
gan jēkabpiliešu stāstījumā. 

Ķirurgs Viktors Bebris, 
kurš uz Jēkabpils slimnīcu at-
nāca strādāt 1965.gadā, teica, 
ka ir daudz ko mācījies no Gu-
nāra Kiršberga kā Jēkabpils 
„medicīnas mugurkaula” un 
„ideju ģeneratora”, bet Antonā 
Zvīdrī apbrīnojis prasmi uz-
klausīt un sadzirdēt gan slim-
niekus, gan savus darba kolē-
ģus, kas esot reta parādība.

Rehabilitācijas kabineta va-
dītāja Aija Bērziņa uzsvēra, ka 
abi ārsti ir profesionāļi, kas līdz-
tekus saspringtajam ikdienas 
darbam spējuši izveidot stipras 
ģimenes, tāpēc iemantojuši gan 
pacientu, gan sabiedrības cieņu. 
Pateicības vārdus par izcilo ār-
stu veikumu izteica arī vairāki 
klātesošie: Jānis Amats, Aina 
Laiviniece, Spodra Purviņa, Re-
nāte Lenša. 

Tikšanās ar Jēkabpils Goda 
pilsoņiem Gunāru Kiršbergu 
un Antonu Zvīdri

Jēkabpili apmeklē ASV vēstniece

Tikšanās Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ar Jēkabpils 
Goda pilsoņiem Gunāru Kiršbergu un Antonu Zvīdri. 

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

18. februārī darba vizītē 
Jēkabpilī ieradās Amerikas Sa-
vienoto Valstu vēstniece Latvijā 
Džūdita Gārbere. Vizītes laikā 
vēstniece tikās ar Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāju 
Leonīdu Salceviču, piedalījās 
sarunās ar vairākiem aktīviem 
pilsētas jauniešiem, kā arī atbil-
dēja uz žurnālistu jautājumiem 
īsā preses konferencē. Vizītes 
noslēgumā vēstniece apmek-
lēja rūpnīcu SIA „Latgran”. 
Dž.Gārbere sacīja, ka viņas 
pienākums ir pārstāvēt savu 
valsti un reizē iepazīt situāci-
ju ne tikai galvaspilsētā Rīgā, 
bet dažādās Latvijas pilsētās. 
Sarunu laikā ar domes priekš-
sēdētāju L.Salceviču vēstniece 
interesējās par administratīvi 
teritoriālās reformas ietekmi 
uz pilsētas dzīvi un uzņēmēj-
darbības vidi. Pārrunātas tika 
arī problēmas, kuras ietekmē-
jusi ekonomiskā krīze, bezdarbs 
un iedzīvotāju izbraukšana 
no valsts un arī no Jēkabpils. 

Preses konferencē vēstniece uz-
svēra, ka vizītes laikā Jēkabpilī 
vēlējās tikties ar jauniešiem, lai 
redzētu, kāda ir perspektīva un 
attīstības iespējas. Dž.Gārbere 
ļoti atzinīgi novērtēja  tikšanos 
ar pilsētas jauniešiem, kuri, pēc 
vēstnieces paustā, ir ļoti inteli-

ģenti, izglītoti un labām angļu 
valodas zināšanām. Vēstniece 
uzsvēra, ka ASV un Latvijas 
sadarbība ir ļoti laba, tādēļ ir 
svarīgi, lai to turpinātu arī nā-
kamās paaudzes. Vizītes laikā 
delegāciju pārstāvji apmainījās 
ar kontaktiem un, iespējams, 

nākotnē jaunieši varētu iesais-
tīties kādā izglītojošā apmaiņas 
programmā. Preses konferen-
ces noslēgumā pilsētas pašval-
dībā Dž.Gārbere sacīja: „Man ir 
patiess prieks šodien apmeklēt 
Jēkabpili un ceru, ka būs iespē-
ja šeit viesoties vēlreiz.” 

Aicinām uz portretfilmas 
„JĒKABPILS DIŽOZOLS” 
pirmizrādi

5. martā plkst. 15.30 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas zālē 
notiks portretfilmas „JĒKABPILS DIŽOZOLS” pirmiz-
rāde, kura vēsta par izcilo jēkabpilieti, ilggadējo skolotā-
ju, Jēkabpils Goda pilsoni Arvīdu Ozoliņu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Foto: Jānis Lācis

18. februāra domes sēdē apstiprināts 
pašvaldības budžets 2010. gadam

Domes priekšsēdētāja L.Salce- 
viča ziņojums par Jēkabpils pilsē-
tas budžetu 2010.gadam, pilsētas 
ekonomisko un sociālo situāciju, 
pašvaldības uzdevumiem 2010.
gadā un nākamajos gados. 2010.g. 
pašvaldības budžeta sastādīšanai 
un sabalansēšanai Jēkabpils pil-
sētas dome jau 2009.g. augustā 
noteica jaunā budžeta prioritātes:

1.Pašvaldības finansējuma 
un līdzfinansējuma nodrošināša-
na Eiropas Savienības struktūr-
fondu, Valsts mērķdotāciju un 
investīciju apguvei saskaņā ar 
aktualizēto Jēkabpils pilsētas at-
tīstības programmu.

2.Prioritāro pasākumu rea-
lizācija sociālās palīdzības jomā: 
sociālās palīdzības nodrošinā-
šana sociālajām riska grupām 
ekonomiskās krīzes ietekmes 
mazināšanai.

3.Energoefektivitātes un 
energoresursu taupības program-
mas izstrāde un realizācija.

Darbs pie 2010.gada budžeta 
sastādīšanas izvērtās par grū-
tāko un sāpīgāko pēdējo desmit 
gadu laikā. Tam ir gan objektīvi, 
gan arī subjektīvi iemesli. Glo-

bālā ekonomiskā krīze, nodokļu 
politikas izmaiņas un valdības 
novadītie kontrolskaitļi lika paš-
valdības budžeta komisijai uzstā-
dīt objektīvus kritērijus budžeta 
vadlīnijām, ievērojot pašvaldības 
noteiktas prioritātes, un pēc tam 
detalizēti izvērtēt visus pieprasī-
jumus. Intensīva darba rezultātā 
„izdzīvošanas budžetu” ir izde-
vies izveidot sabalansētu starp 
prognozētajiem ieņēmumiem un 
izdevumu rādītājiem. 

Lielo projektu realizēšanai, 
kuros iesaistīts Eiropas Savienī-
bas (ES) programmu un fondu 
līdzfinansējums, pamatā būs 
jāizmanto kredītresursi. To bū-
tiski un negatīvi ietekmē 2010. 
gada sākumā valdības pieņem-
tais lēmums attiecībā uz projek-
tu priekšfinansēšanas kārtību. 
Tagad pašvaldībai no kredīta 
jānodrošina projekta realizācija 
un tikai tad tiek atgriezts ESF 
un valsts līdzfinansējums. Re-
zultātā palielinājās pašvaldības 
„kredītportfelis” un papildus lī-
dzekļi nepieciešami aizņēmuma 
% maksājumiem.

Kā prognozējamie riski 

veiksmīgai 2010.gada finansiā-
li – ekonomiskai darbībai, jāmin 
arī: neprognozējamais finansiāli 
– ekonomiskās krīzes ilgums un 
iekšzemes kopprodukta pieau-
guma (IKP) patreizējais krituma 
rādītājs; tam sekojoša stagnācija 
uzņēmējdarbībā; bezdarba pie-
augums (01.02.2008.g. – 3,9%; 
01.02.2009.g. – 7,9%, 01.02.2010. 
– 16,5%); garantiju trūkums un 
neprognozējamība valsts admi-
nistrētajā un garantētajā nodokļu 
plūsmas finansējumā; dažāda vei-
da sociāli – ekonomiskie riski u.c. 
rādītāji.
Finansiālā, ekonomiskā un 

sociālā situācija
Pašvaldības finansiālā situā-

cija pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas sistēmas izmaiņu rezultātā 
2010.gadā krasi pasliktinājusies. 
2009.gadā tāpat kā iepriekšējos 
5 gados pašvaldība nesaņem do-
tācijas no finanšu izlīdzināšanas 
fonda, kas liecina, ka pilsētas 
budžeta vērtētie ieņēmumi (ie-
dzīvotāju ienākuma un nekus-
tamā īpašuma nodokļu ieņēmu-
mi) sedz pašvaldībai aprēķināto 
finanšu nepieciešamību. 2010.

gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba ir jau dotācijas saņēmēja. Tas 
galvenokārt saistīts ar faktu, ka 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc 
vietējo pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanas 
ieguva papildus funkcijas. 

Šo funkciju izpildes finansiālo 
nodrošinājumu pašvaldībām būtu 
jānodrošina jaunai pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas sistēmai. 
Taču līdzšinējā finanšu izlīdzinā-
šanas sistēma Jēkabpils pašval-
dībai noteica finanšu nepiecieša-
mību kā rajonu, rajonu pilsētu 
un pagastu pašvaldību grupā 
ietilpstošai ar koef. 0,55, bet jau-
nā – kā lielajai pilsētai ar koef. 
0,47. Rezultātā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai 2010.gadā izlīdzinātie 
vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotā-
ju ir 257 Ls. 2009.gadā iedzīvotā-
ju ienākumu nodoklis nepildījās 
prognozētajā apjomā, līdz ar to no 
pašvaldības neatkarīgu iemeslu 
dēļ gada beigās palika neapmak-
sāti rēķini un neizpildīti domes 
lēmumi par finansējuma piešķir-
šanu, kurus jāsedz no 2010.gada 
ieņēmumiem. 

Turpinājums 2.lpp.

Aptur soda procentu aprēķinu par nesamaksātajiem parādiem iedzīvotājiem
„Izprotot ekonomiskās krīzes izraisītās grūtības, kā arī ņemot vērā lielos janvāra apkures rēķinus, SIA „Jēkabpils 

Siltums” valde pieņēmusi lēmumu sākot no 2010. gada 1. februāra apturēt kavējuma naudas uzrēķinu savlaicīgi 
neapmaksātiem apkures maksājumiem – tā informē valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko.  Kavējuma nauda 
netiks aprēķināta, ja kārtējais rēķins tiks samaksāts vismaz 75% apmērā. Tomēr gadījumā, ja klients neveic rēķina 
apmaksu šādā apmērā, soda naudas aprēķins tiks atsākts. Lēmums par soda naudas aprēķināšanas apturēšanu 
pagaidām būs spēkā līdz 2010. gada 31. maijam. Ja klientam ir radušās nopietnas grūtības ar rēķinu nomaksu,  
SIA „Jēkabpils Siltums” vadība aicina nākt uz uzņēmumu un risināt radušos situāciju, uzsverot, ka vienmēr cenšas rast 
kompromisu, kas būtu pieņemams gan klientam, gan pakalpojumu sniedzējam.

Kontaktinformācija:  SIA „Jēkabpils siltums”, Nameja iela 4a , tālrunis 65233100
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Pasliktinoties sociālai situā-
cijai un palielinoties bezdarbam, 
pašvaldībai būtisks finansējums 
jāparedz sociālajiem pabalstiem, 
galvenokārt GMI (garantēto mi-
nimālo ienākumu) nodrošināša-
nai un dzīvokļu pabalstu izmak-
sām. Tāda ir finansiālā, ekono-
miskā un sociālā situācija, kādā 
ir veidojies Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības budžets 2010.gadam.

Pamatbudžets
Jēkabpils pilsētas pamat-

budžets 2010.gadam sastādīts 
saskaņā ar LR likumiem „Par 
budžetu un finanšu vadību”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par 
valsts budžetu 2010.gadam”, LR 
MK 22.12.2010. noteikumiem Nr. 
1571 „Noteikumi par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda ie-
ņēmumiem un to sadales kārtību 
2010.gadā”. 

Ieņēmumi
Pašvaldības ieņēmumu 

struktūrā 2010.gadā salīdzinā-
jumā ar 2009.gadu ir izmaiņas, 
kaut gan galvenie ieņēmumu 
avoti ir palikuši kā iepriekšējos 
budžeta gados. Klāt nākusi dotā-
cija no pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas fonda. Samazinājies arī 
ieņēmumu kopējais apjoms. Tas 
galvenokārt saistīts ar iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa ieņēmumu 
apjoma krasu samazinājumu un 
izmaiņām sadalījumā starp val-
sti un pašvaldībām (piemēram, 
2005.g. – 27%/73%, bet 2010.g. – 
20%/80%). Pašvaldības īpatsvara 
koeficients kopējos sadales kontā 
ieskaitītajos nodokļa ieņēmu-
mos salīdzinājumā ar 2009.gadu 
atkal samazinās un 2010.gadā – 
1,55726175 %.

Kā ik gadu, pamatieņēmu-
mus veido ieņēmumi no iedzī-
votāju ienākuma nodokļa (IIN). 
Finanšu ministrijas noteiktā 
2010.g. prognoze Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībai ir Ls 6321070. 
Izlīdzināšanas aprēķinā izman-
tota 100% iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa prognoze, taču saskaņā 
ar 2010.gada valsts budžeta liku-
mu pašvaldībām tiek garantēti ti-
kai 92% no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumiem. Janvārī 
saņemts iepriekšējā gada nesa-
dalīts IIN atlikums Ls 87477 un 
kopā ieņēmumi no IIN sastāda 
Ls 6408547, t.i. ~ 66,53 % no 

kopējiem ieņēmumiem. Dotācija 
no finanšu izlīdzināšanas fon-
da noteikta – Ls 297263, taču 
saskaņā ar 2010.gada valsts bu-
džeta likumu pašvaldībām tiek 
garantēti tikai 92% no minētiem 
ieņēmumiem. 

Nekustamā īpašuma nodokļa  
par zemi un ēkām ieņēmumu 
prognoze – Ls 200378, taču, ņemot  
vērā ekonomisko krīzi, aizvien 
vairāk nodokļa maksātāji nespēj 
savlaicīgi samaksāt NĪN, tātad sa-
gaidāma prognozes neizpilde. Arī 
ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 
samazinās, un 2010.gadā tie tiek 
plānoti Ls 65000. Nenodokļu 
ieņēmumos Ls 340300 lielāko 
īpatsvaru sastāda ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem un paš-
valdības īpašumu iznomāšanas. 

2010.gadā Jēkabpils pilsētas 
dome saņems no valsts budžeta 
dotāciju un mērķdotāciju sadales 
mērķdotācijas pedagogu (t.sk. 5. – 
6.gadīgo apmācībai) atalgojumam 
2010.gada 8 mēnešiem kopsum-
mā Ls 1381639, profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu pedago-
ģisko darbinieku atalgojumam –  
Ls 219752 un dotāciju mācību li-
teratūras iegādei – Ls 2116. 

Teritorijas plānojuma ietek-
mes uz vidi stratēģiskā novēr-
tējuma veikšanai un teritorijas 
plānojuma izstrādei Jēkabpils 
pilsēta saņems Ls 5500. No Valsts 
Nodarbinātības aģentūras algo-
tiem pagaidu darbiem un „simt-
latnieku stipendiātu” projektam 
plānots saņemt Ls 155310. GMI 
(50%) un dzīvokļa pabalsta (20%) 
nodrošināšanai no Labklājības 
ministrijas pašvaldība plāno sa-
ņemt Ls 184000. Projektu atbals-
tam no ES SF un valsts budžeta 
2010.gadā plānots finansējums 
Ls 144427. Gada laikā tas tiks 
papildināts ar jaunajiem atbalstī-
tajiem projektiem paredzēto 
finansējumu.

Saskaņā ar 2010.gada valsts 
budžeta likumu, pašvaldībām ir 
tiesības plānot budžetā aizņē-
mumu kā izdevumu finansēša-
nas avotu tikai pēc tam, kad ir 
atbalstīts attiecīgais pašvaldības 
aizņēmuma pieprasījums. Uz paš-
valdības budžeta apstiprināšanas 
dienu Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomē no tiem iesniegti 
un atbalstīti aizņēmumi summā 

Ls 492496: „Jēkabpils Vecpilsētas 
laukuma rekonstrukcija jauna 
tūrisma produkta attīstībai Ls 
162360, pirmsskolas izglītības 
iestāžu rekonstrukcijai” – Ls 
330136. Faktiskās kredītu sum-
mas un mērķi būs atkarīgi no 
termiņiem, kādos tiks valstī izslu-
dinātas pieteikšanās dalībai ES 
SF projektos. Kopējie pašvaldības 
ieņēmumi no nodokļu un neno-
dokļu maksājumiem, ieskaitot 
saņemtās mērķdotācijas, bez kre-
dīta summām 2010.gadā plānoti 
Ls 9 632 744 apmērā.

Izdevumi
Papildus jau esošajām funk-

cijām ar 01.01.2010. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība pārņēma no 
rajona pašvaldības Jēkabpils ra-
jona Bērnu un jauniešu centru, 
Jēkabpils rajona Arvīda Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolu, Jēkab-
pils rajona Mākslas skolu, Jēkab-
pils rajona sporta skolu, Jēkabpils 
rajona PA „Jēkabpils vēstures 
muzejs”, SIA „Jēkabpils rajona 
centrālā slimnīca”, SIA „Jēkab-
pils autobusu parks” (51%), 
Jēkabpils sporta centru (1/2), 
kā arī ar minētām iestādēm un 
uzņēmumiem saistītās saistības, 
izveidoja nodaļu, kas nodrošinās 
Izglītības pārvaldes funkcijas un 
slēdz vienošanos par pakalpoju-
miem civilās aizsardzības pasāku-
mu nodrošināšanai. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba, lai samazinātu izdevumus un 
sabalansētu budžetu, veica darbī-
bas, kas samazināja 2010.g. pilsē-
tas pašvaldības budžeta apjomu:

1)samazinātas amatalgas 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem 
par 20 %;

2)samazināts darbinieku 
skaits pašvaldības administrā-
cijas administratīvajā un pilsēt-
saimniecības departamentos par 
16,5 štata vienībām;

3)reorganizējot kultūras ies-
tādes, samazināts darbinieku 
skaits par 11,5 štata vienībām ~ 
13 tūkst. Ls;

4)pret 2009.gada plānu sama-
zināti iestāžu uzturēšanas izde-
vumi par 25 %.

Taču ir izdevumu pozīcijas, 
kurās 2010.gadā ir pieaugums, 
t.sk. teritoriālās reformas rezul-
tātā iegūto papildus funkciju iz-
pildei 2010.gada budžeta projektā 
iekļauts minimāls finansējums, 

iestāžu uzturēšanas izdevumus 
samazinot par 25 % (pret 2009.
gada plānu) un optimizējot dar-
binieku (t.sk.prof.ievirzes pedago-
gu) skaitu un amatalgas;

Ar 01.01.2010. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība pārņēma no 
rajona pašvaldības saistības: 
aizņēmumu no VK autoostas 
būvniecībai un Jēkabpils RCS re-
animācijas – intensīvās terapijas 
telpu izbūvei, līdz ar to budžetā 
bija papildus jāplāno finansējums 
šo aizņēmumu atmaksai;

Norēķiniem par sociālo pa-
kalpojumu sniegšanu – novadi, 
pārņemot iestādes palielina mak-
su par 1 klientu pansionāta no Ls 
60 uz Ls 150, bērnu nams „Līku-
mi” – no Ls 85 uz Ls 280);

Pašvaldībai jāsedz zaudējumu 
kompensācija sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu sniedzējiem 
par pilsētas maršrutiem un mē-
nešbiļešu atlaidēm skolēniem. 
2009.g. 1.p. atlaidi skolēniem par 
mēnešbiļetēm 50% sedza valsts;

Nepieciešami minimāli izde-
vumi, lai nodrošinātu izglītības 
pārvaldes un civilās aizsardzības 
funkcijas ;

Lai piedalītos skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos, pašval-
dības budžetā plānots minimāls 
finansējums ~ 20 tūkst.Ls;

2009.gadā iedzīvotāju ienā-
kumu nodokļa neizpilde, ņemot 
vērā 2010.gada janvārī saņemto 
iepriekšējā gada nesadalīto atli-
kumu – ir Ls 312740, līdz ar to 
gada beigās palika neapmaksāti 
rēķini un neizpildīti domes lēmu-
mi par finansējuma piešķiršanu.

Situāciju 2010.gadā salīdzi-
nājumā ar 2009.gada budžeta 
sabalansēšanu pasliktina fakts, 
ka pašvaldība 2010.gadu uzsā-
ka ar parādiem. Savukārt 2008.
gada 4.ceturksnī, ieviešot pašval-
dībā stingrus līdzekļu taupīšanas 
pasākumus un nemaksājot pie-
maksas, tika ietaupīti 300 tūkst.
Ls, kas palīdzēja sabalansēt 2009.
gada budžetu. 2009.gadā no ra-
jona padomes dažādu pasākumu 
atbalstam tika saņemts finansē-
jums Ls 50063.

 Lai sabalansētu pašvaldības 
budžetu un neapturētu piedalī-
šanos ES SF apguvē, Jēkabpils 
dome lūdza Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomes atļau-

ju mainīt Valsts kases izsniegto 
aizdevumu atmaksas termiņus, 
pārceļot 2010.gadā un 2011. gadā 
noteiktos samaksas termiņus par 
2 gadiem, nemainot aizdevuma % 
un citus līgumā noteiktos nosa-
cījumus astoņiem Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības ņemtajiem aiz-
ņēmumiem. Samaksas termiņu 
pārcelšanas rezultātā pašvaldības 
izdevumi 2010.gadā samazināsies 
par 376 tūkst.Ls. 

Rezultātā iestāžu rīcībā ir 
tikai minimāls finansējums, lai 
nodrošinātu apkures, apgais-
mojuma un citu pakalpojumu 
apmaksu. Nav plānoti līdzekļi re-
montu izmaksām. Plānoti līdzek-
ļi tikai avārijas un neparedzētiem 
remontiem. 

Izpildvaras institūciju, t.sk. 
deputātu un komiteju, komisiju, 
darba grupu finansēšanai, 2010.
gadā plānots izlietot 641,6 tūkst 
Ls. % maksājumiem par aizņē-
mumiem kopsummā plānoti Ls 
526446, t.sk. arī aizņēmumiem, 
kuru izlietojumi saistīti ar valsts 
un Eiropas Savienības līdzfinan-
sēto projektu īstenošanu un kuru 
apjoms atkarīgs no projekta ievie-
šanas termiņiem.

Norēķiniem ar novadu 
pašvaldībām par civilās aizsar-
dzības pasākumiem plānoti Ls 
5105, TITC kā kopējās iestādes  
izveidei – Ls 5347.

Sadaļā „Sabiedriskā kārtība 
un drošība” plānoti izdevumi Jē-
kabpils bāriņtiesas uzturēšanai –  
Ls 47688 un atbalsta sniegšanai 
Valsts policijai – Ls 1613.

Sadaļā „Ekonomiskā darbī-
ba” plānoti izdevumi sabiedriskā 
transporta pakalpojumu zaudē-
jumu segšanai, nodarbinātības 
pasākumiem, informatīvajam 
darbam, projektu administrēša-
nai – kopā Ls 370528.

Izglītībai kopā ar mērķdo-
tācijām tiks izlietoti 45,08 % no 
pilsētas kopējiem izdevumiem. 
Kopumā sākumskolu, pamat-
skolu un vidusskolu uzturēšanai 
plānots izlietot 2476,7 tūkst. Ls. 
Bērnudārzu uzturēšana un re-
konstrukcija prasīs no budžeta 
~ 1639,3 tūkst.Ls. Interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēm plānoti 543,6 tūkst.Ls.

Izdevumi veselības aizsar-
dzības pasākumiem 2010.gadā 
tiek plānoti tikai Ls 2000 – dono-

ru kustības atbalstam. Sociālās 
sfērās izdevumi sastāda ~15,09 
% no kopējiem izdevumiem. Pa-
balstiem plānots – Ls 609400, 
t.sk. no valsts finansējuma – Ls 
184000. Izdevumi no budžeta 
iedaļas „Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana un vi-
des aizsardzība” šajā gadā ir plā-
noti 17,66 % apmērā no kopējiem 
izdevumiem. 2010.gadā pašvaldī-
ba maksimāli izmantos speciālo 
budžetu ar vides aizsardzību sais-
tīto izdevumu apmaksai. 

Izdevumi sportam, kultūrai 
un reliģijai plānoti ~ 7,72 % ap-
mērā no kopējiem izdevumiem, 
kas ir par 129,5 tūkst.Ls vairāk 
kā 2009. gadā, jo papildus jāfi-
nansē Jēkabpils sporta centrs un 
Vēstures muzejs.

Kopējie pašvaldības izdevumi 
2010.gadā plānoti Ls 10 736 842.

Aizdevumu atmaksai pare-
dzēti Ls 251022. 

Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2010.gada 

ieņēmumu un izdevumu struk-
tūrā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu ir mainījusies ieņēmumu un 
izdevumu struktūra. Privatizāci-
jas fonda līdzekļu ieņēmumus un 
izdevumus ar 2009.gada 2.pusga-
du uzskaita pamatbudžetā. 

Ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa plānoti Ls 12000. Dabas 
resursu nodokļa ieņēmumi un 
līdzekļu atlikums no 2009.gada 
tiks izlietoti ar pilsētas vides aiz-
sardzību saistītiem pasākumiem. 

Autoceļu fonda ieņēmumi 
tiek plānoti, pamatojoties uz Sa-
tiksmes ministrijas mērķdotāci-
jas pašvaldību autoceļiem (ielām) 
sadalījumu. Šogad tie ļoti būtiski 
samazināsies – 2008.gadā minētie 
ieņēmumi bija Ls 1 021505, 2009.
gadā – Ls 355765, bet 2010.gadā 
– tikai Ls 221107. Minētos līdzek-
ļus un atlikumu uz gada sākumu 
– Ls 11160 izlietos pakalpojumu 
apmaksai par ielu uzturēšanu un 
kapitālo remontu, kā arī fonda 
administrēšanai.

Ziedojumi un dāvinājumi sa-
skaņā ar MK noteikumiem par 
pārskatiem netiek plānoti. Šo lī-
dzekļu atlikums (visās iestādēs) 
kopā uz 01.01.2010. ir Ls 4878.

Jēkabpils pilsētas
pašvaldības priekšsēdētājs  

Leonīds Salcevičs

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Administratīvās komi-
sijas sēdes notiek divas reizes 
mēnesī. Komisijas vadītājs 
Miervaldis Ziediņš norāda, ka 
izskatāmo administratīvo pār-
kāpumu protokolu skaits ne-
samazinās, gluži pretēji – tas 
palielinās. Diemžēl palielinās 
arī to cilvēku skaits, kuri sav-
laicīgi noteiktajā termiņā ne-
nomaksā komisijas ar lēmumu 
noteikto administratīvo sodu. 

Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa pirmais pants 
nosaka, ka Administratīvo 
pārkāpumu likumdošanas uz-
devums ir aizsargāt sabiedris-
ko iekārtu, īpašumu, pilsoņu 
sociāli ekonomiskās, politiskās 
un personiskās tiesības un 
brīvības, kā arī komersantu, 
iestāžu un organizāciju tiesī-
bas un likumīgās intereses, 
noteikto pārvaldes kārtību, 
valsts un sabiedrisko kārtību, 
nostiprināt likumību, novērst 
tiesību pārkāpumus, audzi-
nāt pilsoņus likumu precīzas 
un stingras ievērošanas garā, 
ieaudzināt viņos cieņas pilnu 
attieksmi pret citu pilsoņu 
tiesībām, godu un pašcieņu, 

pret sadzīves noteikumiem, 
apzinīgu attieksmi pret saviem 
pienākumiem un atbildību sa-
biedrības priekšā. M. Ziediņš 
uzsver, ka likuma normas no-
saka indivīda vai juridiskas 
personas rīcību, kuras rezultā-
tā tiek ietekmētas sabiedrības 
intereses. Jēkabpils pilsētā tie 
ir pašvaldības Saistošie notei-
kumi un Administratīvo pār-
kāpumu kodekss.

Pagājušajā gadā 
komisija izskatīja 450 

administratīvo pārkāpumu 
protokolus

2009. gadā notika 24 Admi-
nistratīvās komisijas sēdes, ta-
jās izskatīti 450 administratīvo 
pārkāpumu protokoli un uzlik-
tas soda naudas 7912 Ls apmē-
rā. No iepriekšminētās summas 
samaksāti tikai 1657 Ls, tas ir 
– 20,9%.

Pagājušajā gadā izskatīti 
protokoli par dzīvošanu bez 
derīgas pases vai to aizstājoša 
dokumenta, par dzīvošanu bez 
deklarētas dzīvesvietas Lat-
vijas teritorijā, par tīšu pases 
bojāšanu, par nolaidīgu pases 
glabāšanu, kuras rezultātā 
pase pazaudēta, par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibi-
nošo vielu lietošanu sabiedris-
kās vietās, par bērna aprūpes 
pienākumu nepildīšanu, par 

fizisku vai emocionālu vardar-
bību pret bērnu, par bērna, 
kas nav sasniedzis septiņu 
gadu vecumu, atstāšanu bez 
uzraudzības, ja to izdarījuši 
vecāki vai personas, kas viņus 
aizstāj, par fizisku vai emocio-
nālu vardarbību pret bērnu, 
par elektroenerģijas patvaļīgu 
patērēšanu, par dzīvnieku tu-
rēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasī-
bu pārkāpšanu, par būves pat-
vaļīgu būvniecību, par būves 
renovāciju, rekonstrukciju vai 
restaurāciju bez akceptēta pro-
jekta vai būvatļaujas (izņemot 
gadījumus, kas noteikti Vis-
pārīgajos būvnoteikumos) vai 
vienkāršotās renovācijas vai 
vienkāršotās rekonstrukcijas 
noteikumu pārkāpšanu, par 
ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar sīkiem sadzī-
ves atkritumiem, par mūzikas 
skaļu atskaņošanu vai citu 
trokšņu radīšanu, kas traucē 
iedzīvotāju mieru, par izvairī-
šanos no alkoholisko dzērienu 
iespaida konstatējošās pārbau-
des un daudzi citi.

Administratīvās komisijas 
vadītājs Miervaldis Ziediņš: „Iz-
skatot ikvienu administratīvo 
pārkāpumu protokolu komisija 
ar izpratni iepazīstas ar tiem 
apstākļiem un cēloņiem, kādus 

min visas iesaistītās puses. Vē-
los pateikties visiem komisijas 
locekļiem par viņu darbu, uz-
teikt viņu darbaspējas, uzklau-
sot iedzīvotājus un pieņemot 
atbilstošus lēmumus. Pateicos 
Inesei Berķei, Žannai Ivanovai, 
Rolandam Bērziņam un Jurim 
Zālītim. Šie cilvēki, strādājot ko-
misijā, administratīvās ietekmē-
šanas līdzekļus piemēro savas 
kompetences ietvaros stingrā 
saskaņā ar likumu. 

Izskatot protokolus, kur 
fiksēti fakti par neuzmanīgu 
attieksmi pret personu aplie-
cinošiem dokumentiem mēs 
esam ievērojuši dažas ten-
dences – arvien biežāk pases 
tiek nozaudētas atrodoties 
ārzemēs. Tāpēc vēlreiz jāat-
gādina, ka rūpīga pases gla-
bāšana ietaupa iespējamās 
nepatikšanas, ar kurām nākas 
saskarties atgriežoties Latvijā, 
ja pase ir nozaudēta, un jauna 
personu apliecinoša dokumen-
ta kārtošanu.”
Satrauc pārkāpumu skaita 
palielināšanās par vecāku 

pienākumu nepildīšanu
Pagājušajā gadā tika sastā-

dīti 30 administratīvie proto-
koli par bērna aprūpes pienā-
kumu nepildīšanu, savukārt 
18 protokoli – par bērna aprū-
pes pienākumu nepildīšanu at-

kārtoti gada laikā. Katrā otra-
jā komisijas sēdē tiek izskatīti 
protokoli, kuri sastādīti bērnu 
vecākiem par vecāku pienā-
kumu nepildīšanu. M. Ziediņš 
norāda, ka šādu lietu izskatī-
šana komisijā ir īpaši emocio-
nāli smaga, jo lēmumi, kurus 
pieņem skar jaunieša tuvākos 
cilvēkus – māti, tēvu vai vecve-
cākus. Izrunājot katru konkrē-
to gadījumu, komisija cenšas 
ņemt vērā skolas, sabiedrības, 
ģimenes un jaunieša intereses. 
Sabiedrība ir ieinteresēta, lai 
jaunais cilvēks apzinātos savus 
pienākumus apmeklēt mācību 
iestādi, sekmīgi pabeigtu to, 
uzvestos pienācīgi un nestu 
pozitīvu pienesumu pilsētai un 
valstij. 

Administratīvais sods 
jānomaksā mēneša laikā

Administratīvās komisijas 
vadītājs atgādina, ka personām, 
kurām Administratīvajā komi-
sijā ir uzlikts naudas sods, tas 
ir jānomaksā ne vēlāk kā trīs-
desmit dienu laikā no dienas, 
kad viņam izsniegts lēmums 
par naudas soda uzlikšanu, vai 
arī mēneša laikā cilvēkam ir ie-
spēja Administratīvās komisijas 
lēmumu pārsūdzēt tiesā. 

Personām, kuras noteik-
tajā termiņā sodu nenomaksā, 
jāņem vērā, ka informācija un 

visi uzliktie administratīvo 
pārkāpumu sodi tiek reģistrēti 
Iekšlietu ministrijas Informā-
cijas centra sodu reģistrā. Tas 
savukārt var radīt apgrūtinā-
jumu personas brīvai rīcībai 
gadījumā, ja persona vēlas 
saņemt kredīta vai līzinga 
pakalpojumus no bankas vai 
kādas citas iestādes, vai arī kā 
citādi negatīvi ietekmēt cilvē-
ka iespējas, jo nepieciešamības 
gadījumā Soda reģistrs ir pie-
ejams visām institūcijām. Ja 
parādnieks nav labprātīgi sa-
maksājis naudas sodu noteik-
tajā termiņā, institūcija vai 
amatpersona, kas pieņēmusi 
lēmumu administratīvā pārkā-
puma lietā, nosūta šo lēmumu 
parādnieka darba devējam vai 
attiecīgajai juridiskajai perso-
nai ieturējumu izdarīšanai no 
parādnieka darba samaksas 
vai citas atlīdzības, pensijas, 
stipendijas vai pabalsta, ievē-
rojot Civilprocesa likumā no-
teiktos ieturējumu apmērus. 

Personām būtu atbildīgāk 
jāizturas pret saviem pienā-
kumiem, lai pirmkārt jau ar 
savu rīcību nenodarītu pārkā-
pumus, kas ir administratīvi 
sodāmi, bet gadījumā, ja tomēr 
tā ir noticis – atbildīgi izpildīt 
un nomaksāt likumā noteiktos 
sodus.

Pašvaldības Administratīvās komisijas noteiktais sods  
jānomaksā mēneša laikā
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības

I Z S O L E
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brī-

vības ielā 120, Jēkabpilī pārdod pirmajā izsolē Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr. 601 ar 
1000/1781 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas, zemes un palīgēkas ar kadastra nr. 5601 001 2903  Rīgas 
ielā 169, Jēkabpilī. Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrā-
matu nodalījumā Nr. 117.

Apgrūtinājumi – piebraucamā ceļa josla pie namīpašuma 
Rīgas ielā 167, Jēkabpilī, no Krasta ielas puses.

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli. Izsole notiks 2010.gada 9.aprīlī pulksten 10.00 Jēkabpi-
lī, Jaunā ielā 31C, konferenču zālē.

Nekustamais īpašums novērtēts par LVL 14600.00 (četr-
padsmit tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi), kas ir arī izsoles 
sākotnējā cena.

Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms 
reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā  
LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods 
UNLALV2X nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – LVL 1460.00 (viens tūkstotis četri simti seš-
desmit lati, 00 santīmi). Izsoles dalībniekiem pieteikumu par 
piedalīšanos izsolē jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brī-
vības ielā 120, Jēkabpilī, Vienas pieturas aģentūrā līdz šī gada 
7.aprīlim.

Informācija pa tālr. 65207415, 29991536 (S. Marksa).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
L. Salcevičs

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa

Ar šo gadu nekustamā īpa-
šuma nodokļa (NĪN) adminis-
trēšanas jomu skārušas virkne 
normatīvo aktu izmaiņu, kuru 
ieviešana ir darbietilpīgs pro-
cess un prasa veikt nopietnus 
papildinājumus NĪN adminis-
trēšanas programmās. Šie pa-
pildinājumi tiks ieviesti pakā-
peniski. Likumdevējs ir ņēmis 
vērā lielo darba apjomu, un 
likumā „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” nekustamā īpašu-
ma nodokļa paziņojuma izsū-
tīšanas termiņš ir pagarināts 
līdz 2010. gada 15.septembrim.

Šobrīd ir aprēķināts no-
doklis, un izsūtīti nodokļa 
maksāšanas paziņojumi juri-
diskām personām par zemi un 
ēkām, kuras tiek izmantotas 
saimnieciskā darbībā, fiziskām 
personām – par zemi, uz kuras 
atrodas saimnieciskā darbībā 
izmantojamas ēkas vai aprē-
ķinātais nodoklis pārsniedz Ls 
30. 

Vēl nav iespējams aprēķi-
nāt NĪN par zemi zem daudz-
dzīvokļu mājām, par īpašu-
miem, kuriem aprēķinātais 
nodoklis mazāks par Ls 5, par 
ēkām, kuras daļēji tiek izman-
totas saimnieciskā darbībā un 
inženierbūvēm. Šie nodokļu 

maksātāji maksāšanas pazi-
ņojumus saņems septembrī. 
2010.gadā ar NĪN apliekamo 
objektu loks tiek paplašināts 
ar dzīvojamām ēkām. Kadas-
trālo vērtību datu bāzi mājokļa 
nodokļa aprēķiniem pašvaldī-
ba no Valsts zemes dienesta sa-
ņems jūlijā, tāpēc maksāšanas 
paziņojumi par jauno mājokļa 
nodokli tiks izsūtīti septembrī. 

Maksāšanas paziņojumu 
izsūtīšana ir dārgs un darbie-
tilpīgs process, tāpēc Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība aicina 
iedzīvotājus izmantot iespēju 
pieteikties NĪN maksāša-
nas paziņojuma saņemšanai 
elektroniski. Lai to izdarītu, 

jāreģistrējas portālā www.epa-
kalpojumi.lv vai jāuzraksta ie-
sniegums pašvaldībai. Portāls 
nodrošina ne tikai iespēju no-
dokļu maksātājam pieteikties 
saņemt maksāšanas paziņoju-
mu elektroniski, bet arī iespēju 
aplūkot nodokļa administrēša-
nas programmā sagatavotos 
maksāšanas paziņojumus 
un programmā reģistrētos 
maksājumus. 

Ja iedzīvotājiem rodas 
jautājumi par aprēķinātajām 
summām vai ar nodokli aplie-
kamajiem objektiem, lūdzam 
vērsties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā vai zvanīt pa tālr. 
65207312.

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

No 30.janvāra spēkā stājas 
grozījumi Ministru kabineta 
veselības aprūpes organizē-
šanas un finansēšanas notei-
kumos, kas paredz paplašināt 
iedzīvotāju loku, kuri ir atbrī-
voti no pacientu iemaksām un 
citiem līdzmaksājumiem, sa-
ņemot ārstēšanu. 

No pacientu iemaksām 
pilnā apmērā tiks atbrīvoti 
iedzīvotāji un viņu ģimenes 
locekļi, kuru ienākumi uz kat-
ru ģimenes locekli pēdējo tri-
ju 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 reizē 
veiktu ķirurģisku operāciju 
nepārsniegs 15 latus. Iedzīvo-
tāji, kuru ienākumu līmenis 
pēdējo 3 mēnešu laikā nepār-
sniedz 120 latus mēnesī, kā arī 

jau esošie trūcīgie pacienti ar 
februāri varēs saņemt valsts 
apmaksātus kompensējamos 
medikamentus ar 100% atlai-
di, vairs nekrājot čekus, lai sa-
sniegtu 50 latu robežu par jau 
veiktajiem maksājumiem par 
zālēm, kā tas bija līdz šim.

Lai saņemtu valsts apmak-
sātu veselības aprūpi, iedzīvo-
tājiem, dodoties pie ārsta vai 
ārstējoties slimnīcā, būs jāuz-
rāda pašvaldības, kuras teri-
torijā ģimene (persona) dekla-
rējusi savu dzīvesvietu, sociālo 
dienestu izsniegta izziņa, kas 
apliecina attiecīgo personu tie-
sības saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus vai kompensēja-
mās zāles. 

Pašvaldības sociālais die-
nests izsniedz izziņu darb-
spējīgām personām uz trijiem 
mēnešiem un darbnespējīgām 
personām – izziņu uz sešiem 
mēnešiem.

Lēmumu par ģimenes (per-
sonas) ienākumu atbilstību 
noteiktajam ienākumu līme-
nim (120 vai 150 latu) atvieg-
lojumu saņemšanai veselības 
aprūpē, sociālais dienests pie-
ņem, ņemot vērā normatīvajos 
aktos jau noteikto kārtību par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par 
trūcīgu. 

Lai šo izziņu saņemšanu 
padarītu pēc iespējas vien-
kāršāku gan pacientiem, gan 
pašvaldību sociālajiem darbi-
niekiem un izvairītos no liela 
iedzīvotāju pieplūduma at-
vieglojumu darbības sākuma 
posmā, Veselības ministrija 
aicina katrai pašvaldībai pie-
mērot jau pašvaldībā esošo sis-
tēmu maznodrošināto statusa 
noteikšanai, attiecīgi izziņā 
atzīmējot:

„pacientu iemaksa un 
kompensējamās zāles bezmak-

sas”, ja personas (ģimenes) 
ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 120 latus mēnesī;

„pacientu iemaksa ar 50% 
atlaidi”, ja personas (ģimenes) 
ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 150 latus mēnesī.

Katra pašvaldība šo notei-
kumu izpildi var risināt indi-
viduāli, ņemot vērā savas ie-
spējas un jau esošo palīdzības 
organizāciju maznodrošināta-
jiem pašvaldībā. Jāuzsver, ka 
šādi atvieglojumi ir būtiski arī 
pašvaldības līdzekļu ekonomi-
jai, jo pašvaldības bieži sniedz 
iedzīvotājiem finansiālu palī-
dzību gan ārstēšanās apmak-
sai, gan kompensējamo zāļu 
iegādei.

VM Komunikācijas nodaļas 
vadītāja Egita Pole

Tālrunis: 67876008; 29401480

Informācija par atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību veselības aprūpes 
saņemšanai ar 100% vai 50 % atlaidi, ja ienākumi ir zem 120 vai 150 latiem mēnesī
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Par pirmsskolas izglītības iestāžu 
atvaļinājumu grafiku 2010.gadam 

1.Noteikt Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm 
atvaļinājumu grafiku 2010. gadam:

1.1. PII „Zvaniņš” – no 1.jūnija līdz 16.jūlijam.
1.2. PII „Kāpēcītis” – no 19.jūlija līdz 31.augustam.
1.3. PII „Bērziņš” – no 1.jūnija līdz 16.jūlijam.
1.4. PII „Auseklītis” – no 19.jūlija līdz 31.augustam.
1.5. PII „Zvaigznīte” – no 1.jūnija līdz 16.jūlijam.
2.Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājuma 

laikā būs slēgtas. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām sav-
laicīgi par to informēt bērnu vecākus, piedāvājot uz laiku ap-
meklēt citu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi.

Izpilddirektors D.Līcis

Ieva Lazdāne, 
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore 

Kopš 2009. gada nogales 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
sadarbībā ar Zemgales plānoša-
nas reģionu, Aizkraukles nova-
da pašvaldību, Bauskas novada 
pašvaldību un Dobeles nova-
da pašvaldību ievieš projektu 
„Preventīvi pasākumi jaunie-
šu noziedzības mazināšanai 
Zemgales reģionā”. Viena no 
aktivitātēm ir sadarbības me-
hānisma izstrāde un testēšana, 
kas nozīmē, ka projekta kon-
sultants, kas ir speciālists savā 
jomā, apzina katras pašvaldības 
līdzšinējo sadarbības modeli, 
kas saistīts ar preventīviem pa-
sākumiem jauniešu noziedzības 
mazināšanas jomā, apkopo tos 
un izstrādā ieteicamo sadarbī-
bas mehānismu, kas projekta 
gaitā tiks testēts. Jēkabpilī 
šobrīd darbojas Nepilngadīgo 
lietu padome, kas tiekas reizi 
mēnesī. Šīs aktivitātes ietvaros 

ir paredzēta arī Norvēģijas ek-
spertu vizīte un Norvēģijas la-
bās prakses apgūšana.

Viena no būtiskākajām ak-
tivitātēm ir nepilngadīgo no-
ziedzības mazināšanā iesaistīto 
speciālistu apmācības darbam 
ar mērķa grupu, tās mērķis ir 
stiprināt nepilngadīgo nozie-
dzības mazināšanā iesaistīto 
speciālistu kompetenci un me-
todes darbam ar mērķa grupu. 
Plānots ir apmācīt visus tos 
speciālistus, kuri ir tieši vai ne-
tieši saistīti ar jauniešiem (gan 
no skolām, gan no dažādām 
institūcijām). Pirmās apmācī-
bas „Pedagoģiskās korekcijas 
metodes” notika 18. februārī 
Aizkrauklē. Nākamās apmācī-
bas notiks Jēkabpilī 4. martā. 
Apmācību tematika ir jauniešu 
sociālpsiholoģiskais raksturo-
jums, saskarsmes veidošanas 
un motivēšanas pamatprinci-
pi. Pavasara pusē ir paredzēti 
semināri, kas saistās ar bērnu 
tiesību aizsardzības sistēmu 
un normatīvo bāzi Latvijā un 
metodiskais darbs ar nepiln-
gadīgajiem ar atkarībām. Šīs 
aktivitātes ietvaros ir jāapmāca 

vismaz 100 speciālisti Zemgales 
reģionā par aktuālām un priori-
tārām tēmām un metodēm dar-
bā ar mērķa grupu. Pieteikties 
aicināti visi ieinteresētie.

Projekta ietvaros ir pare-
dzēti arī bērnu drošības uzla-
bojumi pilsētās Zemgales re-
ģionā. Šīs aktivitātes ietvaros 
tiks uzstādītas novērošanas 
kameras skolās un nepilngadī-
go pulcēšanās vietās visās pro-
jektā iesaistītajās pilsētās, kā 
arī ir paredzēta tīklu izveide un 
telpu pielāgošana novērošanas 
kameru uzstādīšanai. Pēdējā 
aktivitāte ir informācijas un 
izglītojošie pasākumi skolās, in-
formācijas semināri vecākiem, 
nevalstiskajām organizācijām. 
Tiks papildināta Jēkabpils pil-
sētas mājas lapa par attiecīgo 
tēmu, kā arī tiks sagatavoti in-
formācijas materiāli. 

Projekts tiek realizēts ar 
Norvēģijas valdības atbalstu. 
Projekta noslēgums paredzēts 
2011. gada martā. Kopējās 
projekta izmaksas ir 354 334 
EUR, no tiem Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums –  
24 944 EUR.

Notiek sadarbības modeļa izstrāde un apmācības 
jauniešu noziedzības mazināšanas jomā

Irēna Pastare,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore

2009.gada 13.novembrī 
tika parakstīts pieņemšanas–
nodošanas akts par ,,Notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu rekons-
trukciju un piecu artēzisko 
urbumu slēgšanu Jēkabpilī” ar 
Eiropas Kohēzijas fonda atbal-
stu ,,Jēkabpils ūdenssaimniecī-
bas attīstības II kārta” projekta 
ietvaros.

Pateicoties šai aktivitātei, 
tika veikta bezsaimnieka ar-
tēzisko aku tamponēšana, kas 
mazinās risku pazemes ūdeņu 
piesārņošanai, savukārt NAI¹ 
rekonstrukcija nodrošinās no-
tekūdeņu attīrīšanu atbilstoši 
prasībām, kādas noteiktas ag-
lomerācijā ar CE² virs 10 000, 

iekārtu darbības optimizēšana 
ļaus ietaupīt resursus, atvieg-
los apkalpošanu un veicinās 1. 
kārtā investētā kapitāla tālāku 
atdevi. Vidē novadītā piesār-
ņojuma apjoms samazināsies 
par 19,9% SV³, 21,4% BSP54, 
17,9% ĶSP5, 12,0% Nkop.6, 
44,3% Pkop.7, kur kopējā pie-
sārņojuma slodze uz vidi sa-
mazināsies par 81,24 t gadā. 
Savukārt atbilstošas dūņu uz-
glabāšanas un apstrādes ievie-
šana sniegs iespēju tās izman-
tot lauksaimniecībā. 

Īpaši vērts atzīmēt kanali-
zācijas sūkņu staciju Viestura 
ielā 30B un Slimnīcas ielā 9 
nomaiņu pret pilnīgi jaunām, 
rūpnieciski izgatavotām, ie-
gremdējamām sūkņu staci-
jām, kas palielinās to darbības 
efektivitāti. 

Šī akta parakstīšana pabei-

Projekts „Jēkabpils ūdens saimniecības attīstības II kārta”

Lāsma Skļarska
Jēkabpils dzīvnieku patvers-

mē strauji pieaudzis tās iemītnie-
ku skaits. Patlaban jaunas mājas 
sev meklē 14 kaķi un 16 suņi. 
Ekonomiskās situācijas dēļ uz 
patversmi dzīvnieki tiek atvesti 
arvien biežāk. Dažreiz cilvēkiem 
vietu trūkuma dēļ tiek atteikts, 
taču bieži izskanot ciniska frāze: 
„Nu tad es savu suni vai kaķi 
pametīšu uz ielas!” Pēdējā mēne-

ša laikā arī plašsaziņas līdzekļos 
vairākkārt izskanējusi informā-
cija par nežēlīgi nogalinātiem 
vai pamestiem dzīvniekiem.  
Iespēju robežās dzīvnieki tiek 
uzņemti, taču patversmes resur-
si ir ierobežoti. Tādēļ iedzīvotāji, 
kuri nolēmuši uzņemties rūpes 
un veltīt savu uzmanību un mī-
lestību kādam dzīvniekam, tiek  
aicināti to adoptēt no Jēkabpils  
dzīvnieku patversmes Zvaigžņu 

ielā 1a, tālrunis 29124398. 
Aizvadītā gada nogalē tika rī-

kota labdarības akcija „Sasildīsim 
patversmes iemītnieku sirdis”. 
Dzīvnieku uzturēšanai tika savāk-
ti vairāk nekā 1200 latu, taču ļoti 
strauji palielinājies arī iemītnieku 
skaits. Palīdzēt patversmei jop-
rojām iespējams, ziedojot uz SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi” (reģ. nr. 
45403006010) ziedojumu kontu 
Nr. LV80UNLA0009003467779.

Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītnieki steidzami 
meklē mājas

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Grūtajos brīžos katra 
cilvēka būtība kļūst labāk 
saprotama. Priecē, ka zem 
dižķibeles mikroskopa mēs 
bieži saskatām cilvēkos pras-
mi just līdzi un vēlmi palīdzēt 
tiem, kam klājas grūti. Gan 
Latvijas, gan Jēkabpils mēro-
gā dažādas organizācijas un 
privātpersonas ziedo līdzekļus 
un mantu trūcīgajiem. Nesen 
mēs saskārāmies ar vēl vienu 
labdarības iniciatīvu. 

Janvāra mēnesī kāda 

persona nosūtīja vēstuli Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības 
Sociālajai pārvaldei, lūdzot 
palīdzību atrast ģimeni, kurai 
būtu nepieciešams atbalsts 
komunālo rēķinu apmaksā.

„Šogad ir barga ziema, no-
teikti pieaug apkures rēķini 
un būs vairāk ģimeņu, kurām 
tas rada papildus finansiālo 
slogu, lai šos izdevumus ap-
maksātu. Tādēļ man radās 
doma, ka ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sociālās pārval-
des palīdzību es varu atrast 
ģimeni, kurai būtu nepiecie-
šams atbalsts. Mana vēlme 
būtu palīdzēt ģimenei, kura 

pati cīnās un dara..,” savā vēs-
tulē raksta labdaris.

Jēkabpils pilsētas domes 
Sociālā departamenta atbalsta 
nodaļas ģimenei ar bērniem 
vadītāja Tatjana Grahoļska 
stāstīja, ka bija ļoti sarežģīti 
izvēlēties vienu ģimeni, jo trū-
cīgo ir daudz. Tika apzināta 
ģimene, kur aug vairāki maz-
gadīgie bērni, bet māte strādā 
par minimālo algu, sakarā ar 
ko radās grūtības nomaksāt 
komunālos maksājumus. 

Informācija par to tika no-
dota labdarim, lai varētu sazi-
nāties ar ģimeni un vienoties 
par nepieciešamo atbalstu.

Palīdzēs Jēkabpils ģimenei apmaksāt komunālos 
maksājumus

dza būvniecības līgumu ,,No-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija un 5 artēzisko 
urbumu slēgšana Jēkabpilī”. 
Turpretim otra būvniecības 
līguma ,,Ūdensvadu un kanali-
zācijas tīklu atjaunošana un pa-
plašināšana Jēkabpilī” izpilde 
joprojām turpinās. 

Kā jau zināms, šī projek-
ta realizācijai tika piesaistītas 
investīcijas 10,5 miljonu latu 
apmērā, 88,7% no tām ir Eiro-
pas Kohēzijas fonda un valsts 
budžeta līdzekļi un 11,3% – Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības un 
SIA ,,Jēkabpils ūdens” līdzekļi.
1 NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
2 CE – cilvēku ekvivalents, t.i. organis-
kais piesārņojums, ko dienas laikā rada 
viens cilvēks
3 SV – suspendētās vielas
4 BSP5 – bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš
5 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš
6 Nkop. – kopējais slāpeklis 
7 Pkop. – kopējais fosfors 



Jēkabpils jauniešu izdevums # 1  2010.gada 25.februāris

Beidzot pienācis Jēkabpils 
jauniešu avīzes pirmā numura 
iznākšanas brīdis, gribu pateikt 
paldies visiem tiem, kuri šo ideju 
atbalstīja un bez kuriem šis pro-
jekts netiktu realizēts.

Apsveicu Jēkabpils jauniešus 
ar šo pirmo avīzes numuru, kas 
veltīta jauniešiem, viņu problē-
mām un aktivitātēm. Lai mums 
izdodas panākt iecerēto rezultā-
tu, neapstāties pie sasniegtā un 
doties vienmēr tikai uz priekšu! 

Avīzes mērķis ir izveidot 
nepieciešamo dialogu starp Jē-
kabpils jauniešiem un pārējām 
sociālajām grupām, atspoguļot 
jauniešu vidē notiekošo un atgā-
dināt par sevi! Mēs te esam un 
esam neatņemama sastāvdaļa no 
sabiedrības, mēs esam tie, kuri 
būvēs Latvijas un Jēkabpils nākot-
ni, tie, kuri rūpēsies par pensio-
nāriem un par nākamo jauniešu 
paaudzi, kas sekos aiz mums. 

Šajos smagajos laikos, kad 
mēs burtiski cīnamies par izdzīvo-
šanu, meklējam variantus, lai pa-
nāktu līdzsvaru starp lēmumiem, 

tiek aizmirsts par jauniešiem, tiek 
aizmirsts par valsts nākotnes vei-
dotājiem. Varam būvēt ceļus un 
restaurēt ēkas par Eiropas fondu 
līdzekļiem, bet, ja nesniegsim ne-
pieciešamo atbalstu jauniešiem, 
ja nepanāksim, lai jaunieši saska-
ta savu nākotni un perspektīvu 
šeit, Latvijā, tāda veida mēs lēni, 
bet mērķtiecīgi pārvilksim svītru 
pāri mūsu nākotnei. Aicinu aizdo-
māties un nekavējoties rīkoties!

Lūdzu pašus jauniešu neklu-
sēt un izmantot šīs avīzes resursu, 
šo lielisko iespēju komunicēt ar 
milzīgu auditoriju, ikviens var pa-
dalīties ar savām domām un sa-
vām problēmām un, iespējams, 
ar kopīgiem spēkiem mēs varē-
sim tikt tām pāri! Atcerēsimies, 
viss ir tikai mūsu pašu rokās, ne-
viens neatnāks un neiedos!

Vēlu veiksmi!

Jēkabpils 
domes deputāts

Vladimirs 
Reskājs

Jēkabpils Jauniešu dome 
(turpmāk JJD) tika dibināta 
2005.gadā. Domē šobrīd darbo-
jas 13 jaunieši no visām Jēkab-
pils skolām, jaunieši, kuri vēlas 
līdzdarboties Jēkabpils pilsētas 
attīstībā, jo Jēkabpils ir pilsēta, 
kurā mums ir jādzīvo. JJD sēdes 
notiek vienreiz nedēļā, nepie-
ciešamības gadījumā biežāk. 
Sēdes ir atvērtas un tajās var 
piedalīties jebkurš interesents. 
JJD informāciju par mūsu darbu 
atspoguļo Jēkabpils mājas lapā, 
sadaļā „Jauniešiem”. Mūsu 
darbu koordinē konsultante 
izglītības un jaunatnes lietu 
jautājumos.

Mūsu mērķi ir veicināt un 

atbalstīt jauniešu pašdarbību 
un brīvā laika lietderīgu izman-
tošanu, izaugsmi un izglītošanu, 
informēt masu medijus par no-
tiekošajām aktivitātēm, veicināt 
jauniešu iesaistīšanu sabiedris-
kās aktivitātēs, pilsētas jaunat-
nes interešu pārstāvēšanu.

JJD uzdevumi ir sadarboties 
ar visām Jēkabpils skolām, izvei-
dot savstarpējās informācijas 
apmaiņas tīklu, organizēt kopī-
gus, seminārus, diskusijas, kul-
tūras, sporta, labdarības, pasā-
kumus, kā arī attīstīt sadarbību 
ar pašvaldības struktūrām, un 
veicināt jauniešu iesaistīšanos 
viņiem domātajos pasākumos.

JJD izdarītais no  
2009.gada septembra

Ir bijuši divi izklaides pa-
sākumi. Masku balle „You will 
be next” (latv. – „Tu būsi nā-
kamais”), kā arī Ziemassvētku 
balle „Ziemassvētku jampa-
dracis”, kuru apmeklēja vairāk 
nekā 220 jaunieši. Kā viens no 
izglītojošajiem pasākumiem 
bija lekcija par mīlestību. Pie-
dalījāmies arī labdarības akcijā 
„Sasildīsim patversmes iemīt-
nieku sirdis.”

Nākotnes plāni?
Viens no nākotnes plāniem 

ir uzaicināt uz sarunu advokātu 
Andri Grūtupu. Šobrīd Jēkabpi-
lī jauniešu vidū ir aktuāla tēma 
par jauniešu vietu sabiedrībā, 
valstī, par Latvijai vajadzīgas, 
pielietojamas profesijas izvēli. 
Un zinām, ka A.Grūtups labprāt 
sadarbojas ar jauniešu organi-
zācijām, diskutē, lasa lekcijas. 
Tādēļ vēlamies, lai palīdz mai-
nīt kaut nedaudzu jauniešu 
domas un iedvesmo tos palikt 
Latvijā.

Viens no lielākajiem mēr-
ķiem bija izveidot Jēkabpilī 
savu jauniešu avīzi – „Runā jau-
nieši.” Kā radās šī ideja, un kāds 
ir avīzes mērķis? 

Avīzes idejas autors ir de-
putāts, uzņēmējs Vladimirs Re-
skājs, kurš savu domu izklāstīja 
mums JJD, un mēs piekritām 

būt avīzes izdevēji un radītāji, 
sadarbojoties ar visiem Jēkab-
pils jauniešiem. Veicām aptau-
jas starp skolām un 667 skolēni 
bija par avīzes izveidi. Šobrīd 
mums ir vairāk kā 20 jaunieši, 
kuri ir šīs avīzes „mazie redak-
tori”. Avīzes mērķis ir informēt 
un veicināt sadarbību un ak-
tivitātes jauniešu vidē, kā arī 
veidot dialogu ar citām sabied-
rības grupām. 

Savukārt avīzes uzdevumi ir:
1. Informēt par kultūras un iz-

klaides iespējām, sportu, saturīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
jauniešu problēmām, izglītību.

2. Veicināt sadarbību starp 
Jēkabpils skolu audzēkņiem, 
iesaistot tos izglītojošos un iz-
klaidējošos pasākumos, piemē-
ram, sporta pasākumos, lekcijās, 
projektos, konkursos, ballēs, 
labdarības pasākumos, talkās, 
aktivitātēs

3. Veicināt dialogu ar citām 
sabiedrības grupām.

Avīzes rubrikas būs: „Ak-
tuāli”; „Kultūra un izklaide”; 
„Sports”; „Izglītība”; „Jauniešu 
problēmas”; „Ko man darīt?”.
Jebkurš Jēkabpils jaunietis savas 
idejas, ierosinājumus, ieteiku-
mus, var sūtīt uz mūsu e-pasta 
adresi: runajauniesi@inbox.lv 

Ar cieņu,
Lelde Nitiša,

Jēkabpils Jauniešu domes 
priekšsēdētāja

Sveicināti,  
Jēkabpils iedzīvotāji!

Kas ir Jēkabpils Jauniešu dome?

Ar katru dienu arvien vairāk 
jauniešu dodas prom no Latvi-
jas, ar katru dienu ziņās dzirdam 
arvien vairāk par to, kā sarūk 
darba vietu skaits un kā jaunie-
šiem, tikko absolvējušiem augst-
skolu, nav kur strādāt. Kur tad ir 
jauniešu vieta Latvijā, Latvijas 
sabiedrībā? 

Katrā šķietami sliktajā situ-
ācijā ir arī savas gaišās puses. 
Tieši tāpēc arī Jēkabpils Jaunie-
šu dome (JJD), cenšoties sniegt 
atbalstu Jēkabpils jauniešiem un 
ieskatu par iespējām Latvijā un 
tās sabiedrībā, ir aicinājusi uz 
lekciju advokātu Andri Grūtupu. 

A. Grūtups ir Latvijas sabied-
rībā labi zināms cilvēks, kurš ar 
cienījamu darbu ir spējis Lat-
vijā atrast iespējas labi nopel-
nīt un ar šķietami vienkāršiem 
līdzekļiem panākt sev vēlamo. 
A.Grūtups ir sekmīgs advokāts, 
kurš ar izcilību absolvējis LU juri-
disko fakultāti, kā arī beidzis šīs 
universitātes aspirantūru. Tagad 
ir zvērināts advokāts, advokātu 
biroja vadītājs. Specializējies 
civiltiesībās. Vairāku tiešām in-
teresantu grāmatu un daudzu 
civiltiesībām veltītu publikāciju 
autors.

Līdztekus advokāta darbam 
pildījis Latvijas Valsts prezidenta 

(G. Ulmaņa) un Ministru prezi-
denta (A. Šķēles) padomnieka 
pienākumus. Apbalvots ar III šķi-
ras Triju Zvaigžņu ordeni (2000. 
g.) un 1991. gada barikāžu da-
lībnieka piemiņas zīmi. Cilvēks, 
kurš ir Latvijas patriots un zina, 
ka iespējas Latvijā ir vienmēr. 

A.Grūtups labprāt sadarbo-
jas ar jauniešu organizācijām un 
lasa lekcijas, kā arī diskutē par 
Latvijas jauniešiem svarīgām 
tēmām. Lekcijas temats būs par 
to, ka jauniešiem ir vērts palikt 
Latvijā, un iespējām Latvijas sa-
biedrībā. Uz lekciju aicināti visi, 
kas interesējas par iespējām 
Latvijā mūsdienu situācijā, par 
jauniešu vietu Latvijā. Lekcijā 
drīkst piedalīties ne tikai jaunie-
ši, bet arī visi, kam ir vēlme uz-
zināt ko jaunu un tiešām intere-
santu, sev noderīgu. Lai sarunas 
rosītos aktīvāk, katram vēlams 
sagatavot sev interesējošus jau-
tājumus A. Grūtupam. Lekcija 
ar A.Grūtupu notiks 18. martā 
Jēkabpils Valts ģimnāzijas telpās 
plkst. 18:00. Aicinām visus, kas 
nebaidās no nākotnes Latvijā un 
zina, ka iespējas ir vienmēr!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
10.klases skolniece  

Ieva Lapiņa

Lieliska iespēja Jēkabpils jauniešiem – 
tikšanās ar Latvijā pazīstamo advokātu un 
Latvijas patriotisko reklāmu ideju autoru 
Andri Grūtupu!

 Jānis Lācis

Decembra sākumā Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas mācību 
tirdziņā lielu interesi izraisīja 
kāda galda spēle, ko bija radījusi 
3.t kursa audzēkņu mācību fir-
ma „Step By Step”.

Par galda spēles pamatu ir 
ņemts pazīstamais „Cirks”, tikai 
pielāgots mūsdienu Latvijas aps-
tākļiem. Spēles laikā mēs katrs 
varam kļūt par kādu sabiedrībā 
labi zināmu cilvēku, piemēram, 
Aināru Šleseru, Ati Slakteri, Val-
di Zatleru vai kādu citu.

Spēlē var piedalīties divas 
vai vairākas personas, kuras vē-
las „izbēgt no krīzes”. Spēle sā-
kas ar lauciņu „Ups, es izraisīju 
krīzi”, kam seko virkne pārbaudī-
jumu, kuros jādodas gan uz Īriju, 
gan jāpierāda savs patriotisms. 

Taču, bēgot no krīzes, tevi var 
apstādināt „Nothing special”, 
„Nevajag psihot”, „Aizver muti!” 
un citi mūsu sabiedrībā labi zi-
nāmu cilvēku izteicieni. Kad sa-
sniegts lauciņš „Apsveicam! Jūs 
esat ticis ārā no krīzes!” varat 
priecāties par uzvaru, kaut arī tā 
ir bijusi tikai spēle.

Interesentiem ir iespē-
ja iegūt īpašumā šo spēli (in-
formāciju var saņemt, zvanot 
pa tālruņiem +371 26861905,  
+375 20367096). Tad kopā ar ģi-
meni vai draugiem pārdzīvosim 
šo grūto periodu un ar augsti 
paceltu galvu turpināsim iet uz 
priekšu!

Rakstu sagatavoja  
Solveiga Krievāne

Janvāris un februāra sā-
kums Jēkabpils Valts ģimnāzi-
jas 12. klašu skolēniem ir bijis 
trauksmains laiks, jo, turpinot 
aizsāktās tradīcijas, arī šogad 
12. klašu skolēni gatavojās Že-
tonvakaram. Šogad tas noti-
ka 6.februārī. Pēdējos gados 
skolēni vairāk izvēlas pasūtīt 
gredzenus, nevis žetonus, taču 
tas nemaina pasākuma būtību, 
un arī gredzeni ir ar skolas sim-
boliku un apliecina piederību 
skolai.

Svarīga Žetonvakara sastāv-
daļa jau daudzus gadus ir bijusi 
lugas iestudēšana.

Atšķirībā no citiem gadiem, 
kad parasti vakaru ievadīja svi-
nīgā daļa un tikai vēlāk tika 
rādīta luga, šogad tika izlem-
ta citādāka secība. Vispirms 
tika spēlēta luga, kurai bez 
pārtraukuma sekoja svinīgā 
daļa un gredzenu vai žetonu 
izsniegšana.

Jau decembrī tika paustas 
dažādas idejas par to, kādu 
lugu varētu iestudēt. Pirms Zie-
massvētku brīvdienām jau bija 
skaidrs, ka pēc Mārtiņa Zīverta 
lugas „Totēms” motīviem tiks 
iestudēta izrāde „Zelta bacilis 
jeb parādi man dzīvi”. Tika ie-
saistīti interesantākie fragmen-
ti un arī latviešu dzejnieka Alek-

sandra Čaka dzejas rindas.
Ziemassvētku brīvdienās, 

kad lomas jau bija sadalītas, sā-
kās mēģinājumi, kuros par jau-
no aktieru skološanu rūpējas 
latviešu valodas skolotāja Anita 
Vītola un Kultūras Akadēmijas 
studente Dārta Daneviča, kura 
sniedza praktiskus padomus 
aktiermākslā. Vēlāk mēģinā-
jumiem tika piesaistīti arī de-
jotāji un mūziķu komanda, rū-
pējoties, lai lugā būtu muzikāli  
brīži. 

Sākumā lugas darbība no-
risinās tuksnesī, taču vēlāk tā 
tiek pārcelta uz kādu restorā-
nu, tādēļ arī dekorāciju veido-
tājiem bija vairāk jāpiedomā 
pie tā, kādu veidot skatuves ie-
kārtojumu. Janvārī mēģinājumi 
bija ļoti intensīvi, un, kā atzīst 
skolotāja Anita Vītola, kura bi-
jusi režisore arī citu gadu lu-
gām, nekad nav bijis tik daudz 
mēģinājumu kā šogad, jo gan-
drīz katra sestdiena un svētdie-
na tika pavadīta skolā. Nedēļa 
pirms 6.februāra bija gara, jo 
gandrīz visi vakari tika pavadīti 
skolā, jo vajadzēja uzstādīt ska-
tuvi, gaismas, dekorācijas un 
parūpēties par apskaņošanu.

Turpinājums 2.lpp.

radio medicīna

skaņu invāzija ikviena mūsu 
ausīs

ir tablešu rīšanas rezultāts
tu esi saņēmis pārāk lielu 

devu

saki
uz mēles vēl garšo kā vīns?
padalies
esi vīrs!

* * *

bang bang

Jūsu skatiens, mister
Jūsu ķepas, mister
Jūsu mīlība, mister
murr, mister
Maxwell

(silver hammer) 

Gribi uzspēlēt spēli un aizbēgt  
no krīzes?

Žetonvakars Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā un 3.vidusskolā

Vai vēlies, lai pasaule Tevi dzird? Sūti savus literāros gara-
darbus (dzeja, proza utml.) uz e-pastu runajauniesi@inbox.lv,  
norādot savu vārdu vai pseidonīmu un vecumu, un, iespējams, tieši 
Tevi pamanīs un citēs!

Rūta Kalviša

Avīzes veidošanā var iesaistīties jekurš Jēkabpils jaunietis!
Pirmo „Runā jaunieši” numuru veidojuši 28 jaunieši. Avīzes 

veidošanā variiesaistīties arī Tu! Savus rakstus, ierosinājumus vai 
ieteikumus sūti uz e-pastu runajauniesi@inbox.lv.



Viens no populārākajiem 
sporta veidiem Latvijā ir hokejs. 
Jau labu laiku dzirdam patīka-
mas vēstis, ka Jēkabpilietis Mār-
tiņš Jakovļevs ir iekļuvis kluba 
„Dinamo Juniors” sastāvā, kas ir 
„Dinamo” fārmklubs.Nepārpro-
tami lielākais sasniegums junio-
riem ir iekļūšana Latvijas izlases 
U – 20 sastāvā. Tas ir hokejistu 
līdz 20 gadiem lielākais sapnis. 

Vēl viens liels pārsteigums 
un prieks bija uzzināt, ka Mār-
tiņš ir atzīts par 2009.gada po-
pulārāko sportistu Jēkabpilī. Ar 
Mārtiņu sarunāt interviju prak-
tiski nav iespējams, jo viņš visu 
laiku ir hokeja laukumā Latvijā 
vai ārpus Latvijas. Arī šīs inter-
vijas laikā Mārtiņš bija prom 
Baltkrievijā un interviju sniedza 
telefonsarunā. Ar Mārtiņu saru-
nājās Lelde Nitiša.

Lelde: Pirms cik gadiem sāki 
trenēties un kāpēc tieši hokejā?

Mārtiņš: Bērnībā mani in-
teresēja futbols un basketbols, 
bet 9 gadu vecumā, aizbraucot 
līdzi tētim uz treniņu Daugavpils 
ledus hallē, sapratu, ka mani 
interesē hokejs, un no šī brīža 
sāku trenēties šajā sporta veidā.

Lelde: Kur tu brauci trenēties, 
jo Jēkabpilī hokeja halles nav?

Mārtiņš: Kā jau teicu, sāku 
Daugavpilī, ļoti lielu paldies saku 
vecākiem. Pēc diviem gadiem 
pārcēlos uz Liepāju, spēlēju Lie-
pājas metalurgā. Tur nospēlēju 5 
gadus, tagad esmu Rīgas „Dina-
mo Juniors” sastāvā.

Lelde: Varbūt vari kaut ko  
sīkāk izstāstīt par hokeja laiku 
Liepājā?

Mārtiņš: Tas bija foršs laiks, 
man ļoti patika. Liepājā mums 

trijiem hokejistiem piešķīra dzī-
vokli. Katru nedēļu dzīvoja kāda 
bērna mamma, un tā katru ne-
dēļu mainījās. Nebija skumīgi! 
Treniņi bija divas reizes dienā. 
Ar „Liepājas metalurgu” izbrau-
kājām puspasauli. Biju turnīros 
gan Kanādā, gan Amerikā un 
gandrīz visā Eiropā.

Lelde: Kā tiki „Dinamo 
Juniors” sastāvā, zinu, ka preten-
dēja vairāk nekā 70 hokejistu?

Mārtiņš: Jā, bija smagi! Tre-
nējos un tā arī tiku. Uz atlasi bija 
atnākuši visi Latvijas hokejisti, 
kas dzimuši 90.–91.gadā, viss sa-
krita veiksmīgi!

Lelde: Kādi ir tavi lielākie sa-
sniegumi līdz šim?

Mārtiņš: Iekļūšana Latvijas 
izlases U – 20 sastāvā.

Lelde: Nākotnes mērķi?
Mārtiņš: Ar hokeju vēlos 

saistīt turpmāko dzīvi, spēlēt 
profesionālā līgā.

Lelde: Kas ir tavi lielākie 
atbalstītāji?

Mārtiņš: Lielākie noteikti 
ir ģimene – tētis, mamma un 
māsa Madara.

Lelde: Kādu dienu televīzijā 
redzēju, ka reklamē „ Dinamo 
Juniors” jauno produkciju, vai 
pats to lieto?

Mārtiņš: Jā, lietoju – atbal-
stu savējos!

Lelde: Vai ir arī bijušas kādas 
traumas?

Mārtiņš: Jā, Amerikā salau-
zu roku, ir izsisti zobi. Protams, 
dažādas mikrotraumas, pārsista 
lūpa, lauzta kāja.

Lelde: Cik bieži notiek treni-
ņi, kā to apvieno ar mācībām?

Mārtiņš: Treniņi notiek no 
plkst 11.00 līdz 15.00, ar skolu 

to, ka nav, kas morāli atbalsta 
un palīdz kaut vai mirkļos, kad 
nejūtos labi, izdarīt kādu nie-
ku manā vietā. Nav kas izpalīdz 
mājasdarbā, vai arī palīdz no-
skaidrot kādu man vajadzīgu in-
formāciju. Nav kas atbrauc līdzi 
pie ārsta vai kādos citos svarīgos 
gadījumos. Esmu palikusi ļoti 
patstāvīga, valdonīga, neļauju 
sevi komandēt. Praktiski tikai uz 
papīriem esmu vectēva aizgādī-
bā, proti – istaba, duša, virtuve 
un tādas ikdienas vajadzības, 
bet pārējo sev nodrošinu es pati 
no atsūtītās naudas.”

„Tētis vienkārši neko ilgi ne-
teica un trīs dienas pirms aiz-
braukšanas pateica, ka brauks 
prom! Man bija šoks, jo man 
tad bija tikai septiņi gadiņi. Man 
bija ļoti grūti pārdzīvot, tas ma-
nāmi atstājis pēdas manā nervu 
sistēmā (vienmēr ātri sāku uz-
traukties). Es gandrīz pusgadu 
pa mājām staigāju tēta kreklā 
un pagāja gads, kamēr sadzīvo-
ju ar to, ka mans tētis ir devies 
prom. Ir grūtāk atsevišķās si-
tuācijās, un tad ir tāda sajūta, 
kaut man būtu tētis, kas mani 
aizstāvētu...” 

„Man bija šoks un liels pār-
dzīvojums, es nevarēju vairs 
normāli koncentrēties, jo ap-
zinājos, ka tagad man vairs tik 
pat kā nebūs mammas. Tagad 
bez mammas esmu jau pieradu-
si un vairs neko īpašu neizjūtu, 
kaut gan gribās, lai viņa ir mājās. 
Skolas dzīve ir pamatīgi noslīdē-
jusi uz leju, atzīmes, uzvedība, 
ir diezgan slikta, salīdzinot ar 
to, kādas man bija sekmes, kad 
mamma vēl bija Latvijā.”

„Vecāku prombūtni es saju-
tu ar lielām garastāvokļa mai-
ņām, ar asarām, bet ar laiku 
pieradu.” 

„Maigi sakot, šoks. Biju dus-
mīgs par to, ka abi vecāki dodas 
prom. Bet es laikam tajā brīdī vēl 
neapjautu, kāda ir situācija mūsu 
valstī. Vecāki man deva nelielu 
ieskatu ekonomiskajā situācijā, 
mēģinot attaisnot savu rīcību. 
Bet tas bija vājš mierinājums. 
Nav ar ko parunāt, jo mums ar 
tēvu bija daudz kopīgu interešu. 
Mēs daudz laika pavadījām kopā. 
Tēvs bija gluži kā labs draugs, ar 
kuru kopā varēja normāli izklai-
dēties. Jā, jaukas atmiņas...”

„Ir tāda sajūta, ka mums vai-
rāk nav ģimenes, man ir fiziski 
un psiholoģiski grūti, jo esmu 
viena, visas lietas Latvijā gulstas 
uz mani.”

Vecāki, esot prom no sa-
viem bērniem, nespēj bērnam 
palīdzēt skolā vai iemācīt kādas 
jaunas zināšanas, sniegt pado-
mus, nespēj iemācīt dzīves pie-
redzi, tādā veidā bērnam rodas 
problēmas ar sekmēm un ar 
uzvedību skolā, bērni savas ne-
zināšanas dēļ nevar iemācīties 
ikdienai nepieciešamās praktis-
kās lietas. Vecāki, esot ārzemēs, 
nevar pasargāt bērnu no dažā-
diem negadījumiem, vecāki arī 
nevar sniegt morālu atbalstu 
nepieciešamajā brīdī, vienīgi ar 
telefona starpniecību. Šādi bēr-
ni ir kļuvuši emocionālāki. Bērns 
ātri paliek pieaudzis. Viņam iz-
paliek bezrūpīgās bērnu dienas, 
kad par visu ikdienu parūpējas 
vecāki. Bez ģimenes bērns nevar 
izaugt par veselīgu personību. 
Pagaidām bērns neizrāda, ka ir 
sāpināts un jūtas pamests, bet 
tālākā nākotnē šis bērns ar grū-
tībām veidos tuvas attiecības un 
nezinās, kā pildīt vecāku lomu 
pieaugušā vecumā. Bērnam ir 
vajadzīga dzīve ģimenē. Vecāki 
ir visa bērna pasaule!

„Ģimenei vienmēr ir jāturas 
kopā, lai tur vai kas,” šādi vārdi 
atskan no jaunieša, kura vecāki 
jau pusotru gadu strādā Īrijā.

Ko darīt? Kā palīdzēt? 
Kāds risinājums?

Ja abi vecāki ir izlēmuši aiz-
braukt, skaidrs, ka bērns ir jā-
ņem līdzi, jo nav zināms, cik ilgi 
vecāki tur paliks un kā izveido-
sies dzīvošana. Protams, bērns 
jaunajā dzīves vietā kaut ko 
zaudēs – ierasto vidi, savu skolu, 
draugus, radus. Bet tas nebūs 
vecāku zaudējums. Mazie bērni 
jaunā vidē adoptējas vieglāk, sa-
vukārt pusaudzis draugu zaudē-
jumu, protams, izjutīs sāpīgāk, 
tomēr ģimenes zaudējums nav 
salīdzināms ar skolas un draugu 
zaudējumu. To bērns sapratīs ti-
kai vēlāk.

Informācija, iespējas, pa-
gaidu risinājumi:

1) saņemt emocionālu at-
balstu, zvanot uz Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas 
bērnu un pusaudžu uzticības tāl-
runi 80006008, ik darba dienu 
no plkst. 08.00 līdz plkst. 23.00, 
kā arī sestdienās no 08.00 līdz 
22.00 un svētdienās no 10.00 
līdz 22.00. Tālrunis ir bezmak-
sas, zvanot gan no fiksētā, gan 
mobilā telefona;

2) vērsties skolās pie skolu 
sociālajiem pedagogiem;

3) saņemt dažāda veida 
palīdzību ģimenes atbalsta un 
krīzes centros: Ģimenes atbal-
sta centrs, Stacijas laukums 5, 
Jēkabpils;

4) lai neveicinātos nesekmī-
ba skolās, izlaidība un patvaļība, 
tāpat arī lai neparādītos nozie-
dzība, pēc iespējas vairāk veici-
nāt bērnu iesaistīšanos sabied-
rībā, proti – organizēt jauniešu 

iesaistīšanu dažādos projektos, 
atbalstot viņu idejas;

5) jauniešu centros saņemt 
informāciju par aktuālajiem jau-
tājumiem, kā arī pavadīt brīvo 
laiku, piedaloties dažādos pro-
jektos, tāpat tikties ar saviem 
vienaudžiem dažādos jauniešu 
centros: 

Bērnu Jauniešu Centrs, 
Brīvības ielā 258, Jēkabpils
Sporta centrs, 
Brīvības ielā 289, Jēkabpils 
Klubs „13. pirmdiena”, 
Brīvības 258, Jēkabpils
Klubs „Laipa”, 
Nameja 16 – 78, Jēkabpils;
6) vietējā mērogā populari-

zēt nepieciešamo informāciju, 
kas jādara vecākiem un kas bēr-
niem, ja kāds no vecākiem nodo-
mājis doties darbā uz ārvalstīm;

7) vecākiem izpētīt bērnu ie-
spējas mācīties ārzemēs.

Apkopojot visu iegūto infor-
māciju, ir skaidrs, ka pagaidām 
valstī un vietējās pašvaldībās 
neviena amatpersona pastip-
rinātu uzmanību šādai bērnu 
problēmai nepievērš un to ne-
risina. Latvijā, padziļinoties krī-
zei, pastāv reāli draudi, ka tikai 
palielināsies to bērnu skaits, 
kas jutīs pārdzīvojumu, dusmas, 
skumjas un apjukumu savu aiz-
braukušo vecāku dēļ.

Un tādēļ mēs arī turpmāk ri-
sināsim šo problēmu un centīsi-
mies palīdzēt gan bērniem, gan 
vecākiem.

Intervijas sagatavoja:  
Sanita Līdaka,  

Inga Gredzena,  
Lauris Baumanis,  

Ēriks Solovjevs

Rakstu sagatavoja:  
Silvestrs Darbots

Mani vecāki ārzemēs
Līdz ar iestāšanos Eiropas 

Savienībā tika atvērtas durvis 
darbam ārzemēs, kas atnesa 
līdzi jaunu problēmu – atstātas 
ne tikai mājas, bet ģimenes, 
galvenokārt bērni, kuriem ne-
tiek nodrošinātas visas ģimenes 
nepieciešamās funkcijas viņu 
pilnīgākai attīstībai. Arvien vai-
rāk vecāku izvēlās pelnīt naudu 
ārzemēs, jo svarīgākie motivāci-
jas iemesli ir liels bezdarbs, ma-
zas algas, kredītparādi, savukārt 
ārzemēs ir salīdzinoši augstāks 
darba atalgojums, kuru dēļ ve-
cāki ārzemēs pacieš dažādas ne-
ērtības sadzīvē, kā arī dzīvošanu 
prom no ģimenes. 

Tā kā, zaudējot darbu, ienā-
kumi strauji sarūk, darbspējīgs 
pieaugušias ir spiests izlemt 
nākamo soli – doties peļņā uz 
ārzemēm. Tāds lēmums tiek 
pieņemts, ilgi nedomājot, gan-
drīz pēdējā brīdī, kad jau jākravā 
koferis. Līdz ar to ar bērniem šis 
jautājums par aizbraukšanu ir 
pārrunāts steigā. Vecāki arī pie-
ļauj tādu domu, ka bērni nemaz 
nezin patiesos aizbraukšanas 
iemeslus.

Lielākā problēma vecākiem 
ir jautājums, kam atstāt savus 
bērnus. Ne vienmēr ir iespējams 
paņemt bērnu līdzi, it sevišķi, ja 
bērni iet skolā, tāpēc tiek pie-
ņemts lēmums, ka viņiem jā-
paliek Latvijā pie vecvecākiem, 
citiem radiem vai pat draugiem. 

Intervējot jauniešus, kuru 
vecāki (viens vai abi) izbraukuši 
strādāt ārpus Latvijas, tika uz-
doti jautājumi par to, kurš no 

vecākiem aizbraucis, kā tas tika 
paziņots viņiem, kāda bija reak-
cija uz to, ka vecākiem pieņemts 
lēmums aizbraukt prom, kā ir iz-
mainījusies viņu dzīve pēc vecā-
ku aizbraukšanas, ar kādām grū-
tībām bērns tagad ir saskāries, kā 
tas ietekmējis mācības, saskar-
smi ar draugiem un vai ir vēlme 
doties līdzi vecākiem prom no 
Latvijas. Intervējot šos jauniešus, 
mūsu mērķis bija noskaidrot, kā 
palīdzēt šiem bērniem.

Lūk, daži piemēri!
„Mamma ar tēti ir nešķira-

mi, viens bez otra nevar iztikt, 
tāpēc izvēlējās aizbraukt abi. 
Mani atstāja dzīvot pie vecvecā-
kiem. Jāsaka, ar viņiem nav diez 
ko interesanti, kā ar vecākiem. 
Viss, ko viņi var pateikt, ir – ma-
nos laikos tā nebija.” 

„No sākuma es vēl tā kā ne-
biju izjutusi mammas aizbraukša-
nu, pēc laika palika grūtāk, un tad 
nāca īstā saprašana, ka ar mam-
mu esam šķirtas uz ilgāku laiku. 
Bija grūti, un nav jau īpaši viegli 
arī tagad, bet ar to es samieri-
nos, jo zinu, ka ir un būs daudz 
labāk. Mācības tas nav daudz 
ietekmējis,varbūt esmu mazliet 
palaidusies. Saskarsmē ar drau-
giem esmu, protams, palikusi sa-
vādāka. Grūtības bez mammas ir 
tādas, ka viss jādara pašai, gribi to 
vai nē, grūtāk saņemties, zini, ka 
neviens to tavā vietā neizdarīs.” 

„Sapratu, ka palikusi esmu 
viena pati ar saviem pienāku-
miem un pašai par sevi jāatbild. 
Parasti pārdzīvojumi saistās ar 

Nobeigums.  
Sākums 1.lpp.

Ar šī gada lugu 12. klašu sko-
lēni vēlējās skatītājiem pavēstīt, 
ka dzīvē galvenais nav nauda. 
Lugas galvenā varone Maira 
(Kristīne Kirejva) ir jauna, azart-
iska, bet naiva meitene, jo nezi-
na, kas ir dzīve, un klejotājs Ants 
(Edijs Zalaks), kuru viņa satiek 
tuksnesī, ir gatavs viņai parādīt, 
kas ir dzīve un ka galvenais no-
teicējs tajā nav nauda. Šis sižets 
savijās ar dažādām dziesmām 
un dejām. Arī par mūziku parū-
pējās skolēni, jo daudzi ir beigu-
ši mūzikas skolu, un instrumenta 
spēle un dziedāšana nesagādā 
grūtības. Vairums skatītāju at-
zina, ka izpildījums bijis profe-
sionāls un dziesmas iederējušās 
lugā. Tika izpildītas gan latviešu 
dziesmas, gan pasaulē pazīsta-
mas kompozīcijas, piemēram, 
„Feeling good”. Arī dejas iestu-
dēja paši skolēni, un daudziem 
tas bija pirmais uznāciens uz 
skatuves kā dejotājiem.

 Pēc tam, kad luga bija bei-
gusies un skatītājiem bija parā-
dīts, kas ir dzīve, sākās svinīgā 
daļa, kuras scenāriju arī bija 
veidojuši paši skolēni. Šajā daļā 
savu runu teica direktors un sko-
lēni, viņi visu divpadsmito vārdā 
pateicās tiem, kas palīdzēja lu-
gas tapšanā. Mirklī, kad tika pa-
sniegts gredzens vai žetons, uz 

ekrāna bija tā cilvēka bērnības 
dienu vai šo dienu bilde, kurš 
saņēma gredzenu. Tika teikts arī 
liels paldies vecākiem, kuri biju-
ši lielākie atbalstītāji. Protams, 
pēc tam sekoja balle, kurā varēja 
izdejoties.

Kā paši skolēni atzīst, jau 
lugas laikā pārņēma dīvaina sa-
jūta, ka nu tas viss beidzies un 
vairs nebūs jāiet uz mēģināju-
miem. Lai arī negribējās vakarus 
pavadīt skolā, ir arī tādi, kuri 
labprāt arī tagad ar lielāko prie-
ku dotos uz mēģinājumiem un 
satiktu pārējos. 

Arī 3.vidusskolā 6. februāris 
bija svētki, jo arī tur divpadsmi-
to klašu skolēni saņēma žeto-
nus un gredzenus. Šis vakars 
tradicionāli ir arī kā absolven-
tu vakars, kur visu iepriekšējo 
gadu beidzēji tika laipni gaidīti. 
Šogad divpadsmito klašu skolē-
ni bija parūpējušies par jaukiem 
priekšnesumiem, dziesmām un 
dejām. Deju un dziesmu popū-
rijos tika atskaņoti un izdejoti 
gan valša ritmi, gan citas moder-
nās dejas. Šogad Jēkabpils tre-
šajai vidusskolai aprit 50 gadu 
jubileja!

Visiem ir liels prieks un gan-
darījums par paveikto. Žetonva-
kars ir galā, un nu ir laiks ar pilnu 
sparu atdoties mācībām, jo jau 
pavasarī gaidāmi eksāmeni.

Ieva Druveniece

 No privātā arhīva

Žetonvakars Jēkabpils Valsts ģimnāzijā un 
3.vidusskolā

tos ir grūti apvienot, jo pārsvarā 
spēles ir Baltkrievijā. Parādu ir 
daudz, bet cenšos tos nokārtot.

Lelde: Ko saki, kad esi 
kļuvis Jēkabpils populārākais 
sportists?

Mārtiņš: Tas ir forši! Pa-
šam ir liels prieks, paldies 
balsotājiem!

Lelde: Varbūt vēl ir kas tāds, 
ko vēlies piebilst?

Mārtiņš: Liels paldies ma-
nai pirmajai skolotājai Emeritai 
Jermalovičai. Sveiciens veca-
jiem klasesbiedriem, veiksmi 
eksāmenos.

Lelde: Paldies par sarunu, 
lai Mārtiņam veicas arī turpmāk. 

Tālāko sarunu Mārtiņš uz-
ticēja saviem vecākiem Laimai 
un Mārim Jakovļeviem un māsai 
Madarai.

Lelde:  Es zinu, ka jums Mār-
tiņa izaugsmē ir ļoti liela loma, 
nevar taču deviņgadīgs puika 
izlemt savu turpmāko dzīvi. Vai 
jums kā vecākiem šo lēmumu 
nācās pieņemt viegli?

 Laima: Noteikti nē, visi 
mani apkārtējie cilvēki zina, 
cik ļoti smagi nācās pieņemt 
šo lēmumu par Liepāju. Tikai 
tas, ka mums piešķīra dzīvokli, 
kurā varējām kopā ar Mārtiņu 
dzīvot, mazliet mierināja. Tā arī 
mūsu dzīve bija starp Liepāju 
un Jēkabpili. Tas laiks bija ar 

sirdssāpēm un asarām. Tagad 
Mārtiņš ir lielāks, bet pārdzīvo-
jumi nekļūst mazāki, jo vecāku 
sirds, neskatoties uz bērna ve-
cumu, vienmēr ir nemiera pilna. 
Pārdzīvojam par katru spēli, arī 
cenšamies tās apmeklēt.

Lelde: Madara, vai tev ne-
pietrūkst brāļa, jo vairākas ne-
dēļas, mēnešus pēc kārtas nere-
dzi viņu?

Madara: Protams, ka pie-
trūkst. Cenšos apmeklēt visas 
iespējamās Mārtiņa spēles. Sa-
zvanāmies, bet ar to ir par maz, 
jo nejūtu brāļa stipro plecu sev 
blakus.:) 

Lelde: Vai no jūsu puses ir 
kāds konkrētas prasības, kas 
Mārtiņam ir jāizpilda, lai jūs at-
ļautu turpināt iesāktās gaitas?

Laima: Kad Mārtiņš bija ma-
zāks, ļoti stipri un prasīgi bijām 
pret mācībām, jo uzskatam, ka 
tās ir ļoti svarīgas. Tagad, redzot, 
cik ļoti noslogots viņš ir, esam 
piekāpīgāki, bet tāpat ceram, ka 
skolu šogad beigs.

Lelde: Vai jūs ticat, ka kād-
reiz Mārtiņš piedalīsies Olimpis-
kajās spēlēs?

Māris: Tas ir katra sportista 
lielākais sapnis, un, protams, ti-
cam, ka viņa sapnis piepildīsies. 

Vecākiem panākumi nav 
svarīgākie, galvenais, lai Mārtiņš 
būtu vesels un laimīgs!

Jēkabpils populārākais 
sportists ar hokeju sirdī

 No privātā arhīva



Datums Vieta Pasākums
02.03. SIA „Jēkabpils 

sporta centrs” 
Sporta nams

Futbols (1997./96.g.dz.) Jēkabpils pilsētas 
un tuvāko novadu vispārizglītojošo skolu 
Latgales skolu kausa izcīņa telpu futbolā.

Sākums plkst. 10.00
04.03. Jēkabpils 

Mākslas skola
Masku karnevāls 

„Pašdarinātie tērpi un maskas”. 
Uzstāšanās un masku prezentācija 
plkst. 17.00. Pieteikšanās pie klašu 

audzinātājiem līdz 1.martam
06.03. Jēkabpils 

vakara 
vidusskola

Žetonu vakars. 
Sākums plkst. 18.00

09.03. SIA „Jēkabpils 
sporta centrs” 
Sporta nams

Futbols (1999./98.g.dz.) Jēkabpils 
pilsētas un tuvāko novadu 

vispārizglītojošo skolu Latgales skolu 
kausa izcīņa telpu futbolā 

Sākums plkst. 10.00
12.03. Jēkabpils 

3.vidusskola
Konkurss 10. – 12.kl.skolēniem  

„Dziesmu kari”
12.03. Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija
Konkurss „Devītklasnieks”.

Plkst. 18.00
12.03. Jēkabpils BJC Latviešu danču vakars.  

Plkst. 19.00
20.03. Jēkabpils Valsts 

ģimnāzija
dambrete Jēkabpils atklātais skolu 

čempionāts dambretē. 
Sākums lielām skolām plkst. 10.00 
Sākums mazām skolām plkst. 11.00

26.03. Jēkabpils 
2.vidusskola

Talantu konkurss „Минута славы”.  
Pirmā kārta – atlase.
Sākums plkst 13:30

Dzirdot vārdu salikumu ret-
ro motociklu kolekcionārs, dau-
dziem bieži vien šis vārdu sali-
kums asociējas ar pusmūža vīrie-
ti, kas tērpies vecmodīgās drēbēs 
ar koka pīpi zobos, ar lupatiņu 
pulē hromētās motocikla deta-
ļas. Taču ir arī izņēmumi. Kristaps 
Tukišs ir septiņpadsmit gadus 
vecs pusaudzis ar šim vecumam 
visai neierastu aizraušanos – viņš 
kolekcionē motociklus, kurus ša-
jās dienās dēvē par retro.

Kā sākās Tava aizraušanās ar 
motocikliem?

Motocikli mani interesē jau 
no septiņu gadu vecuma, bet tā 
nopietni pievērsos četrpadsmit 
gadu vecumā, kad kādā vasaras 
dienā biju aizbraucis pie drauga 
uzspēlēt bumbu, bet pie drauga 
jau bija ciemiņš uz motocikla ar 
blakusvāģi. 

Sākumā nezināju ne, kas viņš 
ir, ne, kas tas par motociklu. Tad 
nu viņš man piedāvāja iemēģināt 
viņa braucamo. Uzsēdos un sa-
pratu – tā tik ir manta! Izbraucu 
pāris apļus un saslimu ar retro 
moto kaiti. Kā vēlāk uzzināju tas 
bija „Iž – 56”, kurš tagad arī ir 
manā kolekcijā.

Cik motociklu patlaban ir 
Tavā kolekcijā?

Kolekcija pagaidām nav liela, 
tā vēl tikai top. Kopumā esmu 
savācis 7 motociklus, kurus at-
jaunot, bet klāt rokas esmu licis 
tikai pie trim, jo atjaunošanas 
process ir gan dārgs, gan laikie-
tilpīgs. Darbu esmu uzsācis pie 
motocikliem „JAWA 350 – 360”; 
„Iž – Ju3” un „URAL M – 67 – 36”. 
Nepacietībā gaidu vasaru, lai at-
kal varētu darboties garāžā.

Vai visi Tavā kolekcijā esošie 
motocikli ir darba kārtībā?

Diemžēl nē, liela daļa gaida 
savu atjaunošanas kārtu, bet, 
protams, daļa ir ejoši, daudziem 
motocikliem trūkst dažādu re-
zerves daļu, lai tos atjaunotu līdz 
darba kārtībai, tad nu nekas cits 
neatliek kā gaidīt un meklēt re-
zerves daļas.

Cik daudz brīvā laika tu pava-
di, darbojoties ar motocikliem?

Ziemas mēnešos darbs pie 
motocikliem praktiski nenotiek, 
savukārt, kad sniegs ir nokusis un 
rokas vairs nesalst, darbs notiek 
gandrīz katru brīvā laika minūti. 
Protams, neaizmirstot par mācī-
bām un citām svarīgām lietām.

Kurš no motocikliem Tavā 
kolekcijā ir visilgāk?

Visilgāk manā kolekcijā ir 

motocikls „Iž Plaņeta”. Tas pie-
derēja manam tēvam un tagad 
pieder man.

Kurš no motocikliem ir Tev 
sirdij vistuvākais?

Visi motocikli ir vienlīdz mīļi 
un tuvi sirdij. Katrs man asociējas 
ar ko citu un ir grūti izšķirt tuvāko. 
Ļoti patīk motocikls „JAWA”, bet 
diemžēl vēl nav braucamā kārtī-
bā, tāpēc var tikai acis pamielot. 
Bet savukārt motocikls „Iž Plaņe-
ta” ir ejošs, bet ar vizuālu defektu.

Kas Tevi piesaista retro 
motociklos?

Grūti atbildēt uz šo jautāju-
mu, jo nav tādas lietas, kas mani 
nesaistītu vai nepatiktu motocik-
los. Es domāju, ka galvenā lieta, 
kas piesaista, ir gandarījums par 
paveikto un iespēja pirmo reizi 
pēc ilgiem gadiem atkal likt rūkt 
motociklam un, protams, braukt 
ar to.

Vai ģimene Tevi atbalsta?
Jā. Protams man ir atbalstī-

tāji gan ģimenē, gan arī draugu 
lokā. Mani vislielākie atbalstītāji 
ir mani vecāki, tēvs man ir iemā-
cījis visa pamatu pamatus, bet 
mamma atbalstījusi vienmēr, kad 
trūcis spēka tālāk darboties un li-
kusi neapstāties pie tā, kas jau ie-
gūts. Protams, vecāki pagaidām 
ir arī mans materiālais atbalsts.

Vai Tavā paziņu lokā ir vēl 
kāds, kurš nodarbojas ar retro 
moto kolekcionēšanu?

Jā, man ir diezgan liels pazi-
ņu loks, kas nodarbojas ar retro 
tehnikas kolekcionēšanu, bet pa-
gaidām man nav zināms neviens, 
kurš būtu jaunāks par trīsdesmit 
gadu vecumu. Parasti mēs visi 
retro tehnikas cienītāji tiekamies 
Ikšķiles retro tirgū un restauratoru 
dienās, kur apmaināmies ar infor-
māciju par paveikto un iecerēto, 
protams, viens otru atbalstām.

Vai ir kāds motocikls, kuru 
Tu īpaši vēlētos iegūt savā 
īpašumā?

Jā, ir tāds. Tas ir PSRS ražotais 
motorollers „TULA 200”, ļoti reti 
sastopams, bet pastāv cerība, ka 
kādreiz iegūšu to savā īpašumā.

Caur kādiem ceļiem Tu 
iegūsti savā īpašumā retos 
motociklus?

Galvenokārt caur sludināju-
miem un paziņām. Ļoti žēl, ka cil-
vēki neapzinās šo motociklu kolek-
cionāro vērtību un liela daļa nonāk 
metāllūžņos uz neatgriešanos.

Rakstu sagatavoja  
Mārtiņš Nautrāns

 No privātā arhīva

Retro moto kolekcionārs –  
pusaudzis?

Mūsu dzīve skolā ir saistīta ar 
apbusēju darbu starp skolēniem 
un skolotājiem! Šoreiz esam 
apkopojuši savu skolotāju iztei-
cienus. Izteicienus, pēc kuriem 
mēs atpazīstam savu skolotāju. 
Izteicienus, kuri reizēm stundas 
laikā liek pasmaidīt gan skolē-
nam, gan skolotājam!

1. Es nevaru Tev paskaidrot, jo 
es nesaprotu, ko Tu nesaproti.

2. Nevaru īsti saprast, kas mani 
kaitina vairāk, tas, ka Jūs visu 
laiku knosaties un ir troksnis, vai 
tas, ka klusējiet un esiet aizrāvu-
šies ar darba izpildi?

3. Ar kādām tiesībām jūs variet 
darīt to, ko nesaprotat?

4. Jūs to jau mācījāties 7.klasē, 
jūs to jau zināt!

5. Jums taču pie manis ir zelta 
dzīve.

6. Tu pārkāpi mūsu spēles no-
teikumus, un es Tev sekmīgu at-
zīmi nelikšu!

7. Ja prece maksā 5 Ls, tad par 
4,90 to nenopirksi.

8. Bumba nav jāglauda, bet 
jāsit.

9. Sportā piedalīties ar ielas 
apaviem, tas tāpat kā meiteni 
glāstīt ar darba cimdiem!

10. Ko grozies kā vēja rādītājs?
11. Ko sēdi kā meitu pie vīra 

izdevis?

12. Internets ir kā miskaste, 
kurā visi cilvēki rakņājas.

13. Neieskaitīts, šajā vietā un 
šajā minūtē.

14. Officiāli pie tāfeles nāk…
15. Bērniņ, par Tevi taču visi 

smiesies augstskolā, ja nepratīsi 
pareizi pie kartes rādīt! 

16. Aizver durvis!
17. Nekādi bulki manā klasē, tā 

peles saradīsies!
18. Risiniet droši,  bez 

kautrēšanās!
19. Izlasi skolas iekšējās kārtī-

bas noteikumus!
20. Te smaržo pēc neieskaitīta!
21. Skolēns bez somas ir kā ka-

ravīrs bez šautenes.
22. Divi – tas ir divreiz labāk 

nekā viens.
23. Aizmiršana ir nezināšana.
24. Tev laikam mamma neļauj 

mācīties uz septiņi.
25. Tāpat kā BMW ir laba  

mašīna lai brauktu, tā arī ma-
temātikas grāmata ir laba lai 
mācītos.

26. 15 gados jau dzemdēt var, 
bet nopietnam gan būt ir grūti.

27. Neapspried citus, skaties 
baļķi savās acīs!

28. Ja Tu nezini Japānu, tev 
prasa no kuras skolas Tu esi!

Rakstu sagatavoja  
Aleksandra Stepanova

Nākotne – tā katram no 
mums ir sava. Jau tagad, būda-
mi jaunieši, mēs lemjam savas 
nākotnes gaitas, izlemjam to, 
kas būsim. Šogad, kā katru gadu, 
17.februārī risinājās ēnu diena, 
kurās jauniešiem bija iespēja 
ielūkoties savas nākotnes profe-
sijas darba ikdienā un uzzināt ko 
jaunu, sev nākotnei noderīgu. 

ēnu dienas laikā skolēni no 
1.–12.klasei apmeklēja dažādas 
darba vietas un 4 – 6 stundas 
kļuva par dažādu darbinieku 
ēnām – vēroja un izzināja savu 
ēnu devēju ikdienas darbu, tā-
dējādi iepazīstoties ar sev intere-
sējošās profesijas noslēpumiem. 
ēnu dienas mērķis ir veicināt un 
pilnveidot skolēnos radošo po-
tenciālu un uzņēmējspējas jau 
no pirmajiem skolas gadiem, bet 
ēnu dienas galvenie uzdevumi ir 
paplašināt skolēnu redzesloku 
un izpratni par nepieciešama-
jām zināšanām un prasmēm, 
kas jāapgūst, lai varētu sevi 
pilnvērtīgi attīstīt turpmākajā 
nākotnes profesijā. Tikšanās ar 
veiksmīgiem, uz sasniegumiem 
motivētiem uzņēmējiem, nozaru 
ekspertiem, valsts struktūru va-
dītājiem palīdz skolēniem iepazīt 
dažādu profesiju un nozaru pra-
sības un atbilstoši sagatavoties 
tam brīdim, kad jaunietis uzsāks 
darba gaitas.

Šogad ēnu dienas dalībnieku 
skaits bija īpaši liels. Kā ziņo spe-
ciāli ēnu dienai izveidotā mājas 
lapa www.enudiena.lv, dalīb-
nieku bijis vairāk nekā tūkstotis. 
Protams, bija arī jaunieši, kas 
ēnoja neformāli, tātad precīzais 
ēnotāju skaits nav nosakāms.

Noskaidrots, ka Jēkabpils 
pašvaldībā ēnoja 8 skolēni, kuri 
aktīvi iesaistījās Jēkabpils do-
mes ikdienā. Sandris, kurš ēno-
ja Jēkabpils domes deputātu 
Aivaru Krapu, dalījās šīs dienas 
pieredzē un droši apgalvoja, ka 
savu nākotni saistīšot tieši ar 
tādu profesiju kā ir A.Krapam. 
„Ikdienas darbs ir nogurdinošs, 
bet tas atmaksājas, un ir tā 
vērts,” tā teica Sandris. Savukārt 
domes deputāta, uzņēmēja Vla-
dimira Reskāja ēnas pirms ēno-
šanas bija pavisam citādākās do-
mās par darbu Jēkabpils domē. 
Meitene, kura ēnoja V.Reskāju 
izteicās tā: „Iepriekš domāju, 
ka domē ir viegli strādāt, ka viņi 
to vien dara kā dzer kafiju, bet 
pēc šodienas sapratu, ka darbs 
ir grūts un prasa lielu piepūli.” 

Ēnu diena 2010

Spilgtākais ēnu piedzīvojums 
šodien bijis tikšanās ar Jēkabpils 
pašvaldības mēru L.Salceviču, jo 
jauniešiem iepriekš nebijis šā-
das pieredzes un bijis ļoti intere-
santi aprunāties klātienē.

Jēkabpils jaunieši ir aktīvi 
visās jomās, tāpēc iesaistījās arī 
ēnošanā ārpus Jēkabpils. Liela 
daļa skolēnu devās uz Rīgu, kur 
iepriekš sarunātās vietās tikās 
ar saviem ēnojamajiem. Jaunie-
ši no Jēkabpils Rīgā viesojās pie 
Latvijā sabiedrībā labi zināmiem 
cilvēkiem, piemēram, satiksmes 
ministra, Stradiņu Universitātes 
optometristes, dietoloģes Lolitas 
Neimanes. Divi zēni, Artūrs Briš-
ka un Juris Kalniņš, kuri aizraujas 
ar sportu, guva lielisku iespēju 
ēnot pazīstamo sporta žurnālistu 
Armandu Puči. Viņi par šodienu 
domā tā: „Diena iesākās kā pa-
rasta trešdiena, taču jau pulksten 
9:30 mēs Mediju namā tikāmies 
ar vienu no Latvijas pazīstamā-
kajiem sporta žurnālistiem Ar-
mandu Puči. Armands bija ļoti 
atsaucīgs pret savām ēnām. Gal-
venokārt viņš dalījās pieredzē un 

pārdomās par žurnālistu darbu, 
kā arī savā dzīves pieredzē, un 
mums kā jauniešiem tas šķiet ļoti 
aktuāli. Mūs ieinteresēja Arman-
da teiktais: „Par labu žurnālistu 
var kļūt jebkurš, ja vien meklēs 
iespējas to panākt.” Šī tikšanās 
mums vēl ilgi paliks atmiņā, un 
šī pieredze dzīvē mums noteikti 
noderēs. Mēs uzskatam, ka skolē-
niem noteikti jāizmanto ēnu die-
na, jo tā ir lieliska iespēja tikties 
un iepazīties ar sabiedrībā pazīs-
tamiem, bet ikdienā nesasniedza-
miem cilvēkiem.” 

Kopumā ēnu dienas dalīb-
nieki ir ļoti apmierināti ar ēnu 
dienu un nākošgad obligāti vē-
las atkārtot šo dienu, nu jau pie 
kādas citas profesijas pārstāvja. 
Jauniešu atsaucība ir bijusi tie-
šām liela, un arī ēnojamie sola, 
ka turpinās šo patīkamo tradīci-
ju vēl daudzus gadus. Tā ir lielis-
ka iespēja mums visiem parādīt, 
ko mēs vēlamies savā nākotnē, 
tāpēc neliegsim sev šo lielisko 
iespēju un izbaudīsim visu, ko šī 
diena mums dod.

 No A.Briškas personīgā arhīva
Artūrs Briška (no kreisās), Armands Puče, Juris Kalniņš

Biznesa augstskola „Turība” 
pirmo reizi organizē Jauno pro-
fesionāļu skolu, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju, 
augstskolu un sekmēt viņu ie-
saistīšanos biznesa vidē.

Jauno profesionāļu skolas 
pirmā nodarbība notiks 6. mar-
tā. Kopumā augstskola piedāvās 
apmeklēt 7 nodarbības sestdie-
nās no 6. marta līdz 24. aprīlim, 
iepazīstinot jauniešus ar juridis-

ko, tūrisma, uzņēmējdarbības 
un sabiedrisko attiecību jomu.

Jauno profesionāļu skolā 
tiks organizētas atraktīvas un 
interesantas mācības gan Rīgā, 
gan Jēkabpilī un Liepājā. Lekci-
jas, kas notiks Biznesa augstsko-
las „Turība” Jēkabpils filiālē, va-
dīs sabiedrībā pazīstami cilvēki. 
Tāpat jauniešiem ir paredzētas 
arī citas interesantas aktivitātes.

Šo projektu Biznesa augst-

Aicinām jauniešus uz  
Jauno profesionāļu skolu

skola „Turība” organizē sadarbī-
bā ar studentiem, un Jauno pro-
fesionāļu skolas dalībniekiem 
tas būs bez maksas. Turklāt tie 
jaunieši, kuri būs apmeklējuši 
vismaz četras nodarbības, sa-
ņems „Turības” Jauno profesio-
nāļu skolas sertifikātu. Piedalo-
ties sešās nodarbībās, skolas da-
lībnieki iegūs 10% atlaidi studiju 
maksai augstskolā. Tie dalībnie-
ki, kuri apmeklējuši visas nodar-
bības, var piedalīties konkursā, 
un seši labākie iegūs 30% atlaidi 
studijām pirmajā studiju gadā.

Jauno profesionāļu sko-

lai iespējams pieteikties līdz  
28. februārim, sūtot e-pastu 
uz ivita.kisnica@turiba.lv vai 
zvanot pa tālr. 67606105. Pie-
sakoties jānorāda, kuru skolu 
vēlas apmeklēt – Rīgā, Liepājā 
vai Jēkabpilī. Ja gala pārbaudī-
jumā vairākiem pretendentiem 
būs vienādi rezultāti, atlaides 
studiju maksai tiks piešķirtas 
tam studēt gribētājam, kurš būs 
agrāk pieteicies!

Tai skolai, no kuras pieteik-
sies visvairāk dalībnieku, Bizne-
sa augstskola „Turība” ir sarūpē-
jusi īpašu pārsteigumu.

runajauniesi@inbox.lv
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Jēkabpils VĒSTIS 4.

Lugā „Dancis pa trim” skarti vairāki cilvēciski 
būtiski jautājumi. Vai var upurēt jūtas pienāku-
mam? Vai darbs var būt svarīgāks par savstarpējām 
attiecībām? Vai iespējams nesāpīgi izmainīt dzīvi? 
Vai pieradums nav arī pienākums? Vai mīlestība ir 
postošs vai ārdošs spēks? Vai laimi var iekarot? Vai 
neesam pārāk virspusēji otra cilvēka vērtējumos? 

Starp šiem un citiem jautājumiem tad arī maldās iz-
rādes varoņi. Katrs ar savu dzīves nastu padusē. Un 
nu aizelsušies sēž katrs uz sava celma. Kurš pirmais 
celsies? Un vai celsies?

Izrāde notiks Krustpils kultūras namā sestdien, 
27.februārī plkst. 17.00. Kases tālrunis 65221854.

A.Ozoliņa

27.februārī plkst. 14:00 Krustpils kultūras 
namā notiks ikgadējais pasākums „Rakstu svēt-
ki”, ko kultūras nams rīko sadarbībā ar Tautas 
mākslas studiju „Saulgrieži”. Tēma – latviešu 
rakstu zīmes. Pasākumu ievadīs Krustpils kul-
tūras nama folkloras kopas dziedājumi. Apmek-
lētājiem būs iespēja aplūkot lietišķās mākslas 
izstādi, kurā savus darbus eksponēs trīs tautas 
mākslas studijas no Jēkabpils, Līvāniem un Pļa-
viņām. Tiks izstādīti apmēram 100 pāri cimdu, 
kā arī būs iespēja noskatīties filmu par rakstu 
zīmēm cimdos. Šo filmu komentēs un par se-
najām rakstu zīmēm stāstīs profesore Janīna 
Kursīte. Uz Rakstu svētkiem ir uzaicinātas jē-

kabpiliešiem jau labi pazīstamās Tautas māks-
las studijas „Atkalnis” no Rīgas un „Labietes” 
no Ķekavas, kuras demonstrēs pašu adītus un 
tamborētus tērpus.

Cerams, ka šis pasākums dos iespēju Jē-
kabpils rokdarbniecēm gūt zināšanas par lat-
vju rakstu zīmēm un smelties daudzas jaunas 
idejas. 

Gaidīsim visus interesentus. Ieeja Ls 1,5. 
Pēc šī pasākuma, plkst. 17:00 būs iespēja no-

skatīties teātra izrādi „Dancis pa trim”.

Krustpils kultūras nama pasākumu  
organizatore Z.Dzintare

„Mieru, tikai mieru”, „labāk astoņas tor-
tes un viena svecīte”, „ esmu vīrs pašos spēka 
gados”... Šie izteicieni mūsdienās kļuvuši par 
citējamu klasiku. Kas gan neatpazīst to auto-
ru, labsirdīgo un jauko Karlsonu, kurš ir iemī-
ļots tēls ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo vidū. 
Pasaulslavenā rakstniece Astrīda Lindgrēna ir 
teikusi: „Ikvienā cilvēkā jāļauj dzīvot bērnībai, 
atmiņām par to.”

Aicinām 26. martā plkst. 13:30 uz Jēkab-
pils Tautas namu, kur viesosies Neatkarīgais 
teātris „Kabata” ar muzikālu izrādi bērniem – 

A.Lindgrēna „Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.
Izrādes režisors Kaspars Zakovics.
Lomās: Imants Strads, Ģirts Rāviņš, Zane 

Burnicka, Januss Johansons, Ilze Lieckalniņa, 
Uldis Ulmanis, Ināra Kalnarāja.

Notiek biļešu iepriekšpārdošana Tautas 
nama kasē. Biļetes cena Ls 1,50.

Kases darba laiks: otrdien – piektdien no 
plkst. 10:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00, sestdien 
no plkst. 10:00 – 14:00.

Tālrunis uzziņām 65231172, tālrunis kasē 
65231475.

Baltijas starptautiskais 
iluzionistu festivāls „Brīnumu 
Dzintars”, ko organizē Jeļena 
un Genādijs Paļčevski un Bal-
tijas Iluzionistu asociācija „AM-
BER – The Association of Baltic 
Illusionists”, norisināsies no 4. 
līdz 7.martam. Festivālā pie-
dalīsies vairāki simti iluzionis-
tu no vairāk nekā 20 pasaules 
valstīm. Četru dienu laikā no-
tiks iluzionistu semināri, bet 6. 
martā ambiciozākie no viņiem 
sacentīsies par labākā titulu 
vairākās nominācijās. 

Gada labāko iluzionistu 
noteiks skatītāju balsojums. 
Konkursa dienas otrajā daļā 
skatītājus priecēs pasaules la-
bāko iluzionistu priekšnesumi, 
uzstāsies čempioni un vairāk-
kārtēji starptautisko konkursu 
laureāti. „Uz festivālu jānāk 
ikvienam – pat tad, ja neticat 
brīnumiem, iluzionisti no visas 
pasaules centīsies Jūs pārlieci-
nāt, ka brīnumi tomēr notiek!” 
stāsta J. Paļčevska. 

Bet tagad par to, kas iein-
teresēs tieši jēkabpiliešus. Fes-

tivāla organizatori ir nolēmuši, 
ka jāiepriecina ne tikai galvas-
pilsētas publiku, bet arī tos, kas 
dzīvo mazliet tālāk no Rīgas. 
Tāpēc festivāla uzvarētāji un 
mūsu pašu labākie iluzionisti 
sniegs vairākus koncertus arī 
citās Latvijas pilsētās. Viens no 
tiem notiks 10. martā Jēkabpilī, 
Krustpils kultūras namā. Kon-
certā piedalīsies arī Genādijs 
Paļčevskis. 

Biļetes ir nopērkamas „Biļe-
šu Serviss” un Krustpils kultū-
ras nama kasēs.

Vairāku gadu garumā sabiedriskā labuma 
organizācijas Latvijas kaulu, locītavu un sais-
taudu slimnieku biedrība (LKLSSB) Jēkabpils 
nodaļa (vadītāja – Valija Cīrule) ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības un bijušās rajona padomes 
atbalstu rīkoja rokdarbu nodarbības, kurās 
interesenti apguva dažādas adīšanas, tambo-
rēšanas, tapošanas un filcēšanas tehnikas, kā 
arī darbojās ar linu pakulām. Zināšanas un 
iemaņas bija iespējams papildināt sadarbības 
partnera – biedrības „Melnā Muša” mākslas 
un rokdarbu darbnīcā, apgleznojot tekstilijas, 
koka, stikla un keramikas suvenīrus, kā arī iz-
gatavojot filca un pērlīšu rotaslietas. 

Š.g. 8.martā plkst. 11:00 Jēkabpils Tautas 
nama Baltajā zālē Starptautiskajai sieviešu 
dienai par godu iecerēta rokdarbu diena „Rok-
darbu maģijas skola”, kuras ietvaros notiks da-
žādu rokdarbu prasmju demonstrējumi.

To organizē biedrība LKLSSB sadarbībā ar 
biedrībām „Melnā Muša”, „Esparsete”, „Me-
žābele” un „Birži 2009”. Uz pasākumu ir uzai-
cinātas pieredzējušas rokdarbnieces no mūsu 
pilsētas un rajona, kā arī no Ādažu novada, 

solot sagādāt patīkamus pārsteigumus. Tā būs 
iespēja redzēt citu veikumu, katram pašam 
iemācīties dažādus rakstus, apgūt jaunas rok-
darbu tehnikas, gūt ierosmi, idejas un dalīties 
pieredzē. 

Šajā dienā būs iespējams iepazīties ar nu-
pat tikai Latvijā pazīstamām profesionālajām 
adāmajām un tunēziskā adījuma adatām, jau-
niem rokdarbu materiāliem, interesentiem 
šajā dienā būs iespējams tos arī iegādāties. 

Pasākums būs bez dalības maksas, sniedzot 
iespēju tajā piedalīties visiem, kuri to vēlas.

Šis ir laiks apgūt ko jaunu un atbalstīt vie-
nam otru. Iemācīsimies ar nelieliem līdzekļiem 
uzburt brīnišķīgas lietas, kas iepriecina ne 
vien mūs pašus, bet arī mūsu mīļos! 

Dalībnieki tiek aicināti uz pasākumu ņemt 
līdzi labu garastāvokli un mazu cienastu, jo tas 
iecerēts visas dienas garumā, savukārt organi-
zētāji sarūpēs siltu tēju un kafiju. 

Sīkāka informācija pa tālruni 2608935;  
e-pasts: cirulitis5@inbox.lv. 

Valija Cīrule

Lāsma Kugrēna, Aīda Ozoliņa un Voldemārs Šoriņš
melodrāmā

„DANCIS PA TRIM”

Lugā „Elpas pauze” skarti vairāki cilvēciski 
būtiski jautājumi. 

Vai var upurēt jūtas pienākumam? Vai darbs 
var būt svarīgāks par savstarpējām attiecībām? Vai 
iespējams nesāpīgi izmainīt dzīvi? Vai pieradums 
nav arī pienākums? Vai mīlestība ir postošs vai ār-
došs spēks? Vai laimi var iekarot? 

Vai neesam pārāk virspusēji otra cilvēka 
vērtējumos?

Starp šiem un citiem jautājumiem tad arī mal-
dās izrādes varoņi. Katrs ar savu dzīves nastu pa-
dusē. Un nu aizelsušies sēž katrs uz sava celma. 
Kurš pirmais celsies? Un vai celsies?

A.Ozoliņa

Lāsma Kugrēna, Aīda Ozoliņa un Voldemārs Šoriņš
melodrāmā

„ELPAS PAUZE”

Īstie brīnumi sāksies martā!

„Jautrībai ir jābūt, citādi es nepiedalos”

Būs „Rakstu svētki” 

Rokdarbu maģijas skola

Māra Grīnberga, 
Jēkabpils Latviešu biedrības 
valdes priekšsēdētāja

31.janvārī Jēkabpilī tika 
nodibināta Jēkabpils Latviešu 
biedrība, kuras pamatideja ir 
Latvijas kā nacionālas valsts 
veidošana un nacionālo vērtību 
saglabāšana.

Jēkabpils Latviešu biedrī-
bas uzdevumos iekļauta arī lat-
viskas izglītības nodrošināšana, 
latviešu valodas, kultūras, tra-
dīciju un vēsturiskās atmiņas 
saglabāšana, aktīva iesaistīša-
nās sabiedriskos un politiskos 
procesos, izsakot savu viedokli 
par mūsu valstī notiekošo, lat-
viešu tautas pašapziņas celšana, 
pēc Atmodas zaudētās kopības 
atgūšana.

Doma par Latviešu biedrī-
bas dibināšanu nav jauna, tā 
tika lolota mūsu sirdīs un prā-
tos jau vairākus gadus. Bet viss 
notiek tad, kad ir pienācis īstais 
mirklis – 1991.gada janvārī mēs 
bijām uz barikādēm, un toreiz 
ikviens lieliski zināja, ka vienā 
pusē ir ienaidnieks, otrā – Lat-
vijas neatkarības aizstāvji. Ta-
gad tādas skaidrības vairs nav, 
mēs dzīvojam pašu izcīnītajā 
neatkarīgajā valstī, kurā tautas 
Atmodas idejas galvenie nesēji 
kļuvuši par disidentiem. Tie, 
kuri atdeva savu sirdi un dvēse-
li Latvijai, tagad ir aizmirsti un 
kļuvuši par nevēlamām perso-
nām, jo saka taisnību par valstī 
notiekošo. Atmodu esam sākuši 
lamāt un to vainojam visās lik-
stās, kas piemeklē valsti un tau-
tu. Latvijā Atmoda un patiesība 

vairs nav modē. Tie, kuri savu-
laik sēdēja cietumā par ienaidu 
pret Latvijas valsti, tagad ir cel-
ti uz goda pjedestāla un ievēlēti 
Eiroparlamentā. Cilvēki to ir 
aizmirsuši. Latvijas galvaspilsē-
tas domi vada vīrs, kurš domes 
sēdes laikā atļaujas publiski la-
māties krievu „mātes vārdiem” 
un neatzīst Latvijas okupācijas 
faktu. Miljonāru saujiņa ir ga-
tava privatizēt un pagrābt visu, 
tajā skaitā mūsu galveno asins 
dzīslu – Daugavu. 

Mēs Latvijā atkal esam pa-
devušies kalpības garam, vē-
lamies, lai būtu kāda stingrā 
roka, kāds tautu tēvs, kurš va-
dītu, visu pateiktu priekšā un 
ko pēc tam varētu vainot visās 
nebūšanās. Mēs esam aizmirsu-
ši, ka latvietis pēc savas būtības 
ir kungs, cilvēks ar lielu pašcie-
ņu un pašlepnumu. Tam vistie-
šākais apliecinājums ir tautas 
dziesmas. Lai atceramies, ka 
pie latvieša pats Dieviņš nāca 
vakarēt. Bet tagad mums atkal 
gribas padoties savām bailēm 
un liekt muguru.

Tam visam kaut kas ir jāliek 
pretī. Un janvārī bija īstais laiks 
dzimt Jēkabpils Latviešu biedrī-
bai. Mūsu mērķis ir neļaut paš-
apmierināti snaust tiem, kuri 
patlaban ir pie varas, aicināt 
savus tautiešus pacelt acis pret 
debesīm, kur spīd saule un plī-
vo sarkanbaltsarkanais karogs 
un kur 4.maijs nav tikai skaņu 
salikums, bet viss, kas saistīts 
ar mūsu brīvību. Mēs vēlamies 
atkal rast kopības sajūtu un vi-
siem kopā – spēku un drosmi šo 
brīvību nest! 

Tāpēc mēs dibinājām šo 
biedrību. Dibināšanas sapulce 
apstiprināja Jēkabpils Latviešu 
biedrības statūtus, iekļaujot ta-
jos iespēju dibināt citas institū-
cijas, piemēram, jauniešu orga-
nizācijas, nodaļas visos bijušajā 
Jēkabpils rajona teritorijā izvei-
dotajos novados, kā arī visu val-
des dalībnieku tiesības pārstāvēt 
biedrību. Kopsapulce ievēlēja 
valdi septiņu cilvēku sastāvā. 
Valdē strādās Dainis Īvāns, Ai-
gars Godiņš, Vita Talla, Gundars 
Kalve, Aina Laiviniece, Viktors 
Bebris un Māra Grīnberga, kura 
ievēlēta par valdes priekšsēdē-
tāju. Par revidenti kopsapulce 
ievēlēja Anitu Svenci. 

Visiem zināms – jo vairāk 
cilvēku ar labām domām un 
idejām, jo vairāk ir iespējams 
panākt. Jēkabpils Latviešu 
biedrībā ir 33 biedri, bet jaunu 
biedru uzņemšana turpināsies. 
Mēs aicinām visus latviski do-
mājošos, sabiedriski aktīvos 
cilvēkus stāties mūsu biedrībā. 
Lai to izdarītu, pietiek uzrakstīt 
iesniegumu, kurā jānorāda savs 
vārds, uzvārds, adrese, tālru-
nis, e-pasta adrese (ja ir), Jūsu 
talanti, īpašās spējas, aizrauša-
nās, kas var noderēt biedrības 
darbā. 

Iesniegumus, kā arī vēstu-
les, ierosinājumus var iesniegt 
ikvienam valdes loceklim vai 
sūtīt: Jēkabpils Tautas nams, 
Vecpilsētas laukums 3, Jēkab-
pils, LV 5201, e-pasta adrese – 
jekabpilslb@inbox.lv, tālrunis 
28847615.

Esat laipni gaidīti Jēkabpils 
Latviešu biedrībā!

Aicina Jēkabpils Latviešu biedrība
Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības 
uzraudzības sektora 
administratīvās lietvedības 
inspektore

2010.gada februāra sāku-
mā Jēkabpils pilsētas pašval-
dībā saņemti vairāki telefona 
zvani par to, ka pie vairāku 
daudzdzīvokļu māju ārdurvīm 
Jēkabpilī, Bebru mikrorajonā 
piestiprināti sludinājumi par 
dzīvokļa izīrēšanu, kosmētis-
kā remonta veikšanu u.tml. 
Arī vizuāli izskatās ļoti nepie-
vilcīgi, kad šie sludinājumi pēc 
laika tiek noplēsti un driskas 
pie kāpņu telpu ārdurvīm pa-
liek. Zvanītāji interesējās – vai 
šāda rīcība ir sodāma?

2005.gada 7.septembrī 
Jēkabpils pilsētas dome ir pie-
ņēmusi Saistošos noteikumus 
Nr. 17 „Reklāmu, izkārtņu un 
citu informatīvo materiālu iz-
vietošanas kārtība Jēkabpils 
pilsētā”, kuros noteikts, ka 
Jēkabpilī ir aizliegta patvaļīga 
reklāmu, afišu un citu infor-
matīvo materiālu izvietošana. 
Jēkabpilī aizliegta alkoholisko 
dzērienu, alus, tabakas izstrā-
dājumu reklāma. Reklāmas 
drīkst izvietot speciāli tam 
paredzētās vietās, t.i. uz afi-
šu stabiem, stendiem. Pārējās 
vietās, tostarp arī pie daudz-
dzīvokļu māju ārdurvīm, tās 
izvietot ir aizliegts. 

Saskaņā ar Jēkabpils pil-
sētas domes 1998.gada 28.ap-
rīļa Saistošo noteikumu Nr. 
3 „Par sabiedrisko kārtību, 
namu, to teritoriju un būvju 
uzturēšanu, sanitārās tīrī-
bas un zaļumstādījumu uz-
turēšanu un administratīvo 
atbildību Jēkabpils pilsētā” 
7.13 punktu „Par patvaļīgu 
sludinājumu un paziņojumu 
uzlikšanu tam neparedzētās 
vietās uzliek naudas sodu līdz 
10,00 Ls”. 

Lai administratīvi sodītu 

personas, kuras izvietojušas 
šos sludinājumus, mums jā-
noskaidro persona, kas reāli 
veikusi darbības un šo sludi-
nājumu neatļautā vietā pie-
stiprinājusi. Gribētos vērst 
iedzīvotāju uzmanību uz to, 
ka viņu rakstiskas liecības šī 
pārkāpuma atklāšanā ir ļoti 
nepieciešamas, pretējā gadīju-
mā sodīt šīs personas būs ļoti 
apgrūtinoši.

Lai Jēkabpils iedzīvotā-
jiem būtu skaidrs, kā jārīko-
jas, ir jāizanalizē šie noteiku-
mi un jāizskaidro tajos sacī-
tais vienkāršiem vārdiem:

Ir jānošķir 3 reklāmu vei-
di: sludinājumi, īslaicīgās rek-
lāmas un reklāmas.

Ar sludinājumiem jāsap-
rot paziņojumi, kuru nolūks ir 
veicināt preču vai pakalpoju-
mu (arī nekustamā īpašuma, 
tiesību un saistību) populari-
tāti vai pieprasījumu pēc tiem. 
Lai Jēkabpils pilsētā izvietotu 
sludinājumus par dzīvokļa 
izīrēšanu, remontdarbu veik-
šanu u.tml., nav nepieciešams 
sniegt iesniegumu Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā, tomēr jā-
atceras, ka šos sludinājumus 
drīkst izvietot speciāli tam 
paredzētās vietās – uz afišu 
stabiem un stendiem, bet ne-
kādā gadījumā daudzdzīvokļu 
mājās uz ārdurvīm jeb koplie-
tošanas telpās (kāpņu telpās). 

Īslaicīgās reklāmas izvie-
tošanas laiks ir 1 mēnesis. 
Zem šīs definīcijas slēpjas 
afišas, plakāti, transparenti, 
piepūšami reklāmas objekti, 
slietņi, paziņojumi par pasā-
kumiem, lekcijām, izstādēm, 
koncertiem u.tml. ar norā-
dītu pasākuma norises laiku 
un vietu. Īslaicīgas reklāmas 
izvietošanai nepieciešams ie-
sniegt iesniegumu Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā ar reklā-
mas aprakstu. Īslaicīgajai rek-
lāmai nav jāizstrādā projekts 
un nav jānoformē reklāmas 

pase.
Reklāmu, izkārtnes, 

priekšvēlēšanu aģitācijas ma-
teriālus tiesības eksponēt ir 
tām fiziskajām un juridiska-
jām personām, kurām Jēkab-
pils pilsētas Arhitektūras plā-
nošanas nodaļa ir saskaņojusi 
reklāmas projektu, izdevusi 
izvietošanas atļauju, izsnie-
gusi reklāmas pasi. Reklāmas 
pases derīguma termiņš ir 5 
(pieci) gadi, ja uz tās nav no-
rādīts īsāks termiņš. 

Tīkla reklāmas izvietoša-
nai interesents iesniedz pie-
teikumu Jēkabpils pilsētas at-
tīstības jautājumu komisijai, 
kas dod savu vērtējumu un 
sniedz atzinumu. Pēc pozitī-
va atzinuma saņemšanas un 
projekta saskaņošanas ir jāno-
slēdz līgums ar Jēkabpils pil-
sētas domi par komercdarbī-
bas uzsākšanu tīkla reklāmas 
objektu izvietošanai publiskās 
vietās. Tīkla reklāmas objektu 
izvietošanas līgums tiek slēgts 
uz laiku līdz 12 (divpadsmit) 
gadiem.

Ar reklāmas izvietošanas 
pamatprincipiem iedzīvotāji 
var iepazīties, izlasot Saistošo 
noteikumu Nr.17 „Reklāmu, 
izkārtņu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kārtī-
ba Jēkabpils pilsētā” 3.nodaļā 
minētos nosacījumus (notei-
kumi pieejami vietnē www.je-
kabpils.lv, sadaļā „Normatīvie 
akti”).

Sabiedriskās kārtības uz-
raudzības sektora administra-
tīvās lietvedības inspektore 
vēlas pateikties acīgajiem un 
savu pilsētu skaistu un tīru 
redzēt gribošajiem Jēkabpils 
iedzīvotājiem, kuri palīdz un 
norāda mums uz problēmsi-
tuācijām Jēkabpils pilsētā un 
ir saprotoši brīžos, kad ātri 
nespējam reaģēt uz problēmas 
novēršanu, jo pašvaldībā esam 
tikai divi kārtības sargātāji.

Par reklāmu izvietošanu



Jēkabpils VĒSTIS5.

Nākamais 
laikraksta numurs 
iznāks 25. martā

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

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

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Sveicam!

Sporta pasākumi 2010.gada martā

Kultūras pasākumi 
2010.gada martā

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

2., 9., 16., 23., 30. martā plkst. 11.00  veselības vingrošana;
8. martā plkst 12.00  pasākums veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai;
24. martā plkst.12.00 JRIB gada atskaites sapulce;
23., 30. martā plkst.12.00 Lieldienu dekoru gatavošana.

Lai labie sapņi piepildās
Un sniega takās nemaldās,
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais atdzīvojas īsts.

Sveicam savus februāra jubilārus Leonginu Antonovu,  
Ņinu Ierniņu, Daci Kampāni.

Vēlam veselību, dzīvesprieku un gaišu skatu uz dzīvi.
Ielu komitejas

2. un 17. martā plkst.12.00 Brīvības ielā 45
(Jēkabpils politiski represēto nodaļas telpās )

tiks demonstrētas Dzintras Gekas dokumentālās filmas.

Lai sirdij netrūkst mīlestības,
Lai darbā vienmēr veiksme,
Lai acīs atspīd vairāk prieka
Un nogurums lai paliek svešs!

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Sveicam februāra jubilārus: Hertu Bērziņu, Janīnu 

Gastneri, Margrietu Avotiņu, Dainu Spunīti.
JRIB valde

Šodien, 25.februārī, dzimšanas dienu svin
67 jubilāri.

Vecākās jubilāres ir Raisa Šilova (1925.) un 
Ņina Zubkova (1925.), 

jaunākie jubilāri – Sofija Maļceva (2009.) un 
Maksims Čerņauskis (2009.). 

Vārda dienu svin 20 Almas.

Datums Laiks Vieta Pasākums
06.03. 12:30 Sala 5 kārtu sacensības peldēšanā (5.kārta)
07.03. 14:00 Meža parks Slēpošanas sacensības ,,Visi uz slēpēm!’’ 

(5.kārta)
07.03. 8:00 RŪK Jēkabpils atklātais čempionāts zemledus 

makšķerēšanā
10.03. 18:00 Spēļu zāle 

,,Oāze’’
Turnīrs šautriņu mešanā

13.03. 11:00 Spēļu zāle 
,,Oāze’’

Jēkabpils atklātais čempionāts biljardā

13.03. 12:30 Salas 
peldbaseins

Starptautiskās draudzības sacensības peldēšanā

20.03. 12:00 Sporta nams Latvijas čempionāts handbolā sievietēm
20.03. 10:00 JSC ēka Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64-lauciņu 

dambretē
24.03. 18:00 Spēļu zāle 

,,Oāze’’
Turnīrs šautriņu mešanā

26.03. 13:30 Salas 
peldbaseins

Jēkabpils un novadu skolu sacensības peldēšanā

27.03. 10:00 Sporta nams Atklātais 34. Lieldienu turnīrs galda tenisā
27.03. 11:00 spēļu zāle 

,,Oāze’’
Jēkabpils atklātais čempionāts biljardā

marts Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā
marts  porta nams Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā

Datums Laiks Pasākums Vieta
01.03.– 
31.03.

Izstāde lasītavā: „Krāsaini brīnumi pašu rokām” 
(Dienas centra „Rosme” audzēkņu darbi)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.03.– 
31.03.

„Purviņa romāni – visām gaumēm”  
/Andrim Purviņam – 60/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

01.03.– 
31.03.

„Skumjākās acis Latvijā”  
/Aktrisei Lidijai Freimanei – 90/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

01.03.– 
31.03.

„Krokodila asaras un smiekli”  
/Krokodilu medniekam  

Arvīdam Blūmentālam – 85/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

01.03.– 
20.03.

Izstādes „Tekstilijas”  
no izstāžu cikla „Krājumu vēdināšana”,  

kas veltīts Jēkabpils Vēstures muzeja 
90. gadu jubilejai

Krustpils pils 
izstāžu zāle

02.03. 12.35 Bibliotekārā stunda Jēkabpils Vakara vidusskolas 
audzēkņiem – iepazīšanās ar bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

02.03.–
19.03.

Izstāžu cikls: Novadnieki jubilāri 2010.  
3.izst. „Dziedāšana mūsu sirdīs,  

mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām, 
krietnām domām”. / A. Kronvalds/ 

A. ŽILINSKIM – 105

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

4.03. 17.00 Jeļenas Stogovas fotogrāfiju izstādes „Atšķirīgi 
vaibsti vienotā mozaīkā” atklāšana.  

Izstāde būs skatāma visu marta mēnesi.

Tautas nama  
Baltā zāle

04.03. 9.50 Bibliotekārā stunda Jēkabpils Vakara vidusskolas 
audzēkņiem – Iepazīšanās ar bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem 

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

05.03. 16.00 Jeļenas Okuņevas foto izstādes „O! Nekusties!” 
atklāšana. Izstāde skatāma līdz 4. aprīlim.

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

05.03. 11.00 Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2010” Tautas nama  
Lielā zāle

06.03. 16.00 – 
23.00

Atpūtas vakars veltīts Starptautiskajai sieviešu 
dienai. Vakara programmā piedalīsies Jeļena 

Ševčenko (vokālistu konkursa Parīzē laureāte, 
Grand Prix balvas ieguvēja).  

Uz pasākumu ielūdz krievu biedrība„Rodņik”. 
Ieeja, līdzi ņemot groziņus.  

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

Tautas nama  
Lielā zāle

07.03.  16.00 Ievas Kerēvicas un Madonas Zaļā Meža kora 
koncerts. Biļešu cenas 4,–,5,–,6,–,7,–

Krustpils  
kultūras nams

08.03.– 
31.03.

Literatūras izstāde „Sēlijas lepnā meita” – 
folkloristei Almai Ancelānei – 100.  

Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā” 8.izstāde.

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

08.03.– 
31.03.

Literatūras izstāde „Dzīst brūces, ne atmiņas” 
(veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

dienai, 25.martam)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

08.03. 11.00 Rokdarbu diena „Rokdarbu maģijas skola” Tautas nama  
Baltā zāle

09.03. 11.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Tautas nama 
Lielajā zālē

10.03. 19.00 Baltijas starptautiskais iluzionistu festivāls 
„Brīnumu Dzintars”.

Biļešu cenas 4,–,5,–,6,–,7,– 8,–

Krustpils  
kultūras nams

13.03. IV vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls  
„Ak, pavasar, ak, pavasar!”

Tautas nama  
Lielā zāle

15.03.– 
31.03.

Izstāžu cikls: Aktuāli jautājumi par… 3. izst. 
Gada ienākuma deklarācija

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

19.03. 19.00 Dziedātājas Aishas koncerts kopā ar pavadošo 
grupu. Biļešu cenas 3,–, 4,–, 5,–

Krustpils  
kultūras nams

19.03. 17.00 Andra Grīnberga 70 gadu jubilejas vakars Tautas nama 
Lielajā zālē

20.03. 18.00 IV Līnijdeju festivāls „Pavasara ritmi”.  
Ieeja Ls 1,50

Tautas nama  
Lielā zāle

22.03. Jēkabpils galvenās bibliotēkas organizēts 
pasākums „Sagaidīsim pavasari”

p.i.i. „Zvaniņš”

25.03. 12.00 Izstādes  
„Lielais terors 1937. – 1938. un citi gadi” 

atklāšana un tematiska pēcpusdiena

Krustpils pils

25.03.– 
26.03.

Izstāde „Lielais terors 1937. – 1938. un citi gadi” Krustpils pils 
izstāžu zāle

26.03. 19.00 Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts.  
Biļešu cenas 3,–, 4,–

Krustpils  
kultūras nams

26.03. 13.30 Teātra „Kabata” muzikālā izrāde bērniem  
A. Lindgrēna „Karlsons, kas dzīvo uz 

jumta”. Biļetes cena: Ls 1,50

Tautas nama  
Lielā zāle

26.03. 21.00 Groziņballe ar grupu „Credo”.  
Ieeja Ls 3,–

Tautas nama 
Lielajā zālē

27.03. 11.00 Prasmju skola „Vaska sveču liešana” Krustpils pils
29.03.– 
01.04.

10.00 – 
13.00

Radošās darbnīcas skolēniem  
„Brīvdienas pilī”

Krustpils pils

31.03. 15.00 Dzejas stunda 1.–4. klasēm „Satikšanās 
Minkuparkā” /Mārim Čaklajam –70/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

Inita Kolkovska,
Jēkabpils Vēstures muzeja
Komunikāciju nodaļas vadītāja

 Tuvojas pavasara brīvdienas, un darbā aiz-
ņemtajiem vecākiem nav iespējas pašiem būt 
kopā ar bērniem vai aizvest viņus pie vectēva uz 
laukiem. Arī laikapstākļi nav īpaši piemēroti, lai 
visu dienu pavadītu svaigā gaisā, līdz ar to aktu-
alizējas problēma, kā vecākiem noorganizēt sa-
vām atvasēm saturīgu brīvdienu pavadīšanu, lai 
nebūtu jāraizējas par to, ka bērns nav pieskatīts. 
Jēkabpils Vēstures muzejs piedāvā jaunāko kla-
šu skolēniem no 29.marta līdz 1.aprīlim izbaudīt 
„Brīvdienas pilī” un aktīvi gatavoties Lieldienu 
svinēšanai. 

Četras dienas, laikā no plkst. 10.00 – 13.00, 

muzeja darbinieki mācīs skolēniem izgatavot 
dāvanas un dekorus gaidāmajām Lieldienām. 
Krāsosim olas, atdzīvināsim arī senās latviešu 
Lieldienu svinēšanas ieražas. Būs iespēja izzi-
nāt, kas tad īsti ir muzejs, skatīties fragmentus 
no iemīļotajām multiplikācijas filmām un pus-
dienlaikā baudīt veselīgo zāļu tēju kopā ar līdz-
paņemtajām sviestmaizēm. Apmeklējot mūsu 
radošās darbnīcas, skolēni varēs apgūtās pras-
mes iemācīt arī saviem vecākiem, un pilī pagata-
votās lietas noderēs kā mīļas Lieldienu dāvanas.

„Brīvdienas pilī” būs par ieejas maksu 
muzejā – 1 Ls dienā. Lai mēs varētu pietieka-
mā daudzumā sagatavot materiālus radošajām 
darbnīcām, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 
65221042 līdz 25.martam.

Aicinām uz „Brīvdienām pilī”

4. martā no plkst. 14.00 – 16.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a notiks Jēkabpils 
Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra Atvērto durvju diena 

„Kas ir ECDL un kā to iegūt?”.   Vairāk informācijas pa tālr. 65221333


