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Akcijā „Pasniedz roku, Jēkabpils!” 
jau saziedoti 531,38 Ls

Foto: Jānis Lācis
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

10.augustā ar Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētā-
ja rīkojumu Nr.141 izveidota 
komisija iztukšoja un uzskai-
tīja akcijā „Pasniedz roku, 
Jēkabpils!” saziedotos finan-
šu līdzekļus. No 8.jūnija līdz 
10.augustam kopumā saziedo-
ti 531, 38 Ls.

Komisijas sastāvā, kas vei-
ca ziedojuma kastīšu apseko-
šanu, noteikti pārstāvji no Jē-

kabpils pilsētas pašvaldības –  
domes deputāts Vladimirs 
Reskājs, Sociālā dienesta va-
dītājs Juris Tužikovs, Sociālā 
dienesta juriste Inga Pučka, 
Sociālā dienesta Sociālās pa-
līdzības nodaļas sociālās pa-
līdzības organizatore Agita 
Pleiko, Administratīvā depar-
tamenta Vispārējā sektora sa-
biedrisko attiecību speciāliste 
Elīna Bite.

Komisijas pārstāvis Ju-
ris Tužikovs informē, ka līdz 
septembra mēnesim Sociālā 
dienesta darbinieki izstrādās 

noteikumus, lai noteiktu kri-
tērijus pārtikas paku sadalei, 
kā arī to personu loku, kam 
šīs pakas pienāksies. Pēc no-
teikumu izstrādes par sazie-
dotajiem finanšu līdzekļiem 
veikalos „Beta” tiks iegādātas 
pārtikas pakas, kas kopš akci-
jas sākuma kā paraugs jau ir 
novietotas ikvienā no augstāk 
minētajiem veikaliem.

Akcija „Pasniedz roku, 
Jēkabpils!” tiek turpināta. Ie-
dzīvotājiem aizvien ir iespēja 
veikalos „Beta” ziedot finanšu 
līdzekļus gandrīz 1000 trūcī-

giem jēkabpiliešiem pārtikas 
paku iegādei. Savukārt, ņe-
mot vērā nelielo atsaucību, ir 
slēgts labdarības akcijas zie-
dojumu tālrunis 90006783.

Akci jas  organizatori 
pateicas atbalstītājiem ak-
cijas izveidē – Jēkabpils 
Mākslas skolai, veikalu tīk-
lam „Beta”, t/c „Jēkabpils 
centrs” un aicina iedzīvotā-
jus, nevalstiskās organizāci-
jas un uzņēmējus atbalstīt šo 
akciju, tādējādi sniedzot palī-
dzīgu roku Jēkabpils pilsētas 
iedzīvotājiem.

Aivars Kraps,
Ceļu, ielu fonda un 
pārvadājumu nodaļas vadītājs

Sākot ar 2010. gada 1. 
septembri slēgti divi pilsētas 
autobusu maršruti, savukārt 
darbdienās atklāts jauns 
maršruts. No šī mācību gada 
sākuma veiktas izmaiņas arī 
mēnešbiļešu cenās.

Ar 1. septembri mainīti 
atiešanas laiki 1. un 7. marš-
rutiem, bet tiek slēgti 4. un 
9.maršruti, savukārt tiks at-
klāts jauns 2. maršruta au-

tobuss, kas kursēs pa šādām 
pieturām:
Poliklīnika – Jaunā iela – 

Pils rajons:
Poliklīnika – Kapu iela – Za- 

ļā iela – Nākotnes iela 
– Viesītes iela – Name-
ja iela – Draudzības ale-
ja – Autoosta („Mego”) –  
Kurzemes iela – Kuģu iela –  
Skaubīša iela – Ozolu iela – 
Pils – Cukurfabrikas iela (uz 
Madonas ielas) – Pils rajons.
Pils rajons – Jaunā iela –  

Poliklīnika
Pils rajons – Kazarmu iela –  

Ozolu iela – Skaubīša iela – 
Kuģu iela – Kurzemes iela – 
Autoosta – Draudzības aleja –  
Nameja iela – Viesītes iela –  
Nākotnes iela – Zaļā iela –  
Ģimnāzija – Robežu iela – 
Celtnieku iela – Poliklīnika.

No 1.septembra mēnešbi-
ļetes cena pilsētas robežās (ti-
kai darba dienām) būs 12,00 
Ls. Mēnešbiļetes cena pilsētas 
robežās (visām nedēļas die-
nām) būs 15,00 Ls. Jēkabpils 
dome 2010. gada 19. augustā 
ar domes lēmumu Nr. 394 
nolēma noteikt braukšanas 

maksas atvieglojumus Jēkab-
pils pilsētas nozīmes maršru-
tos pirmās līdz divpadsmitās 
klases skolēniem darba die-
nās – 50 % apmērā no mēneš-
biļetes cenas. Tātad no 2010. 
gada 1. septembra skolēna 
mēnešbiļetes cena tikai darba 
dienās būs 6,00 Ls.

P.S. Jēkabpils maršruta 
autobusu kustības saraksts 
tiks publicēts laikraksta „Jē-
kabpils Vēstis” nākamajā 
numurā

Noteiktas vairākas izmaiņas pilsētas autobusu 
maršrutos un biļešu apmaksā

Natālija Dardete,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļas 
vadītāja

Ministru kabinets 10. au-
gustā nolēma piešķirt Jēkab-
pils pilsētai 200000 latu no 
valsts budžeta programmas 
„Līdzekļi neparedzētiem ga-
dījumiem”, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu pašvaldības pa-
matfunkciju īstenošanu.

Neskatoties uz veiktajiem 
iekšējo rezervju pasākumiem 
pašvaldības izdevumu sa-
mazināšanā, Jēkabpilij bija 
nepieciešami vismaz 200 000 
latu, lai otrajā pusgadā no-
drošinātu savu pamatfunk-
ciju pilnvērtīgu īstenošanu –  
no Jēkabpils rajona pašval-
dības pārņemto iestāžu ne-
pārtrauktu darbību, saistību 
pret Valsts kasi izpildi, kā 
arī Eiropas Savienības fondu 
apguvi. Arī Reģionālās attīs-
tības un pašvaldību lietu mi-
nistrija pamatoja finansējuma 
nepieciešamību ar faktu, ka 
pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas Jēkabpils ieguva 

republikas pilsētas statusu 
un papildus funkcijas, taču 
rezultātā samazinājās ienā-
kumi. Ja 2009.gada Jēkabpils 
rajona pašvaldība saņēma 
dotāciju 2,7 miljonu latu, tad 
šogad Jēkabpils dome – tikai 
297 263 latus. Tai pat laikā 
Jēkabpils pārņēma sešas bi-
jušās rajona institūcijas, kuru 
uzturēšanas izdevumiem pa-
pildus no pilsētas budžeta šo-
gad nepieciešami vairāk nekā 
460 tūkstoši latu, kā arī divus 
bijušā rajona aizņēmumus no 
Valsts kases, par kuriem šo-
gad jāmaksā 60 tūkstoši latu. 
Tā nebija bankrota situācija, 
kā to nodēvēja mediji, bet gan 
saspringta budžeta situācija. 

Pašvaldība strādāja ar 
ministrijām un valdību, in-
formējot un pamatojot finan-
siālā atbalsta nepieciešamību. 
Domes vadībai bija plāns, kā 
nodrošināt pašvaldības funk-
ciju izpildi, bet tad vajadzētu 
atteikties no dažu projektu 
realizācijas, kuriem nepie-
ciešams pašvaldības budžeta 
līdzfinansējums.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
piešķir papildus finansējumu 
pamatfunkciju pilnvērtīgai 
īstenošanai

Ieva Lapiņa, 
Jēkabpils jauniešu domes 
pārstāve

Sveiciens no Jēkabpils 
Jauniešu domes! Jūs noteikti 
prātojat, kur gan mēs esam 
palikuši, kāpēc netiek rīkoti 
nekādi pasākumi jauniešiem? 
Tātad, arī mēs, būdami aktī-
vi jaunieši, bijām paņēmuši 
brīvlaiku, jo kas gan par strā-
dāšanu vasarā, vai ne? Bet ta-
gad esam atsākuši darboties 
ar pilnu jaudu. 

Tieši tāpēc mēs gaidām 
Tevi uz Jēkabpils Jauniešu 
domes pirmo rīkoto Jauniešu 
dienu, kas notiks 28.08. Meža 
parkā, pie Radžu ūdenskrātu-
ves no plkst. 15:00 – 19:00. To 
rīkojam sadarbībā ar Jēkab-
pils Kultūras pārvaldi. 

Jauniešu diena norisinā-
sies divās daļās – dienas un 
vakara/nakts. Dienas daļa 
„Nāc un dari, pierādi, ka 
vari”, kurā mēs pierādīsim 
savas spējas aktīvi un radoši 
darboties, spēlēt visdažādā-
kās sporta spēles. Dienas daļā 
mēs varēsim:

•klausīties jaunās un ta-

lantīgās Jēkabpils jaunie-
šu rokgrupas;

•dzirdēt mazos, jaukos 
dziedātājus – „Pelītes”, 
„Mazās pelītes”, „Ding 
dong”;

•redzēt karstus deju soļus 
no deju grupas „Out of 
touch”;

•darboties radošajās darb-
nīcās (darbs ar ādu, mālu, 
pērlītēm, ziepju izliešana 
utt.);

•aktīvi sportot, spēlēt vo-
lejbolu, futbolu, strītbo-
lu, piedalīties veiklības 
stafetēs;

•fotografēties jauniešu 
dienas speciālajā foto 
stūrītī;

•vērot profesionālus pa-
raugdemonstrējumus un 
informatīvo akciju no 
Latvijas Sarkanā Krusta;

•iepirkties tirdziņā (skolē-
nu mācību firmas, pašda-
rinātas rotas, interesan-
tas piespraudītes un citi 
labumi);

•vērot skateboard, inline 
paraugdemonstrējumus;

Turpinājums 2.lpp.

Jēkabpilī notiks 
pirmā Jauniešu diena

Sarkanais Krusts Rīgas ielā 201 vistrūcīgākajām personām 
dalīs pienu 10.09.2010. no plkst. 9:00 līdz 15:00  

un 13. 09., 15.09., 20.09., 22.09. no plkst. 9:00 līdz 12:00.
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Jēkabpilī notiks pirmā 
Jauniešu diena

Nobeigums. Sākums 1.lpp.

•profesionāli apgleznot 
ķermeni gan ar krāsām, 
gan nebijušu iespēju Jē-
kabpilī – hennu;

•visas dienas garumā pie-
dalīties sacensībās, izlo-
zēs un, protams, iegūt arī 
balviņas.

Izklausās vilinoši, vai 
ne? Bet tas vēl nav viss, pa 
dienu būsim nosportojušies, 
radoši izpaudušies un vaka-

rā – laiks ballītei! Vasara jau 
iet uz beigām, tāpēc tiksimies 
O.Kalpaka laukumā (pie Jē-
kabpils Valsts ģimnāzijas) 
plkst. 20:00, lai izdejotos līdz 
rīta gaismai, saņemtu balvas 
par dienā paveiktajiem sa-
sniegumiem (plkst. 21:00) un 
vienkārši labi pavadītu laiku 
ballītē „Bye,bye summer-
time!”. Nakts daļu rīko JJD 
sadarbībā ar atrakciju parku 
„Annels”. Ieeja uz dienas un 
nakts daļu BEZ MAKSAS. 

Sarmīte Strapcāne,  
projekta koordinatore

Jēkabpils pilsētas pašval-
dība sadarbībā ar Izglītības 
un zinātnes ministriju laikā 
no 2010.gada 12.augusta līdz 
31.augustam izsludina pie-
teikšanos pedagogu atbalsta 
saņemšanai projekta „Cilvēk-
resursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5 apak-
šaktivitātes „Pedagogu kon-
kurētspējas veicināšana izglī-
tības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” īstenošanā.

Projekta ietvaros 3.atlases 
posmā tiek atbalstītas šādas 
darbības jeb aktivitātes:

1.Atbalsts pedagogam zi-
nāšanu un prasmju pilnvei-
dē, lai veicinātu profesionālo 
un sektorālo mobilitāti, tai 
skaitā attīstītu uzņēmējspēju 
un uzsāktu komercdarbību 
vai pašnodarbinātību. Minētā 
darbība ietver vispārīgu vai 
specifisku prasmju apguvi, 
kas nepieciešamas darbam 
citā nozarē vai specialitātē, 
tai skaitā uzņēmējspēju attīs-
tīšanai vai komercdarbības un 
pašnodarbinātības uzsākša-
nai, izņemot apmācības peda-

Laika periodā no 2009.
gada 6.marta līdz šim brīdim 
Jēkabpilī tiek realizēts ERAF 
projekts „Pirmsskolas izglī-
tības iestāžu infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils pilsētā”, 
kura mērķis ir veicināt vien-
līdzīgas nodarbinātības iespē-
jas, kā arī nodarbinātību un 
pakalpojumu pieejamību Jē-
kabpilī, veicot ēkas Meža ielā 
9 renovāciju un ēkas Jaunā 
ielā 43 rekonstrukciju, atjau-
nojot tajās pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu funkcijas. 

Šī gada 11.jūnijā tika 
nodota ekspluatācijā pirms-
skolas izglītības iestādes ēka 
Jaunā ielā 43 un šobrīd ies-
tāde jau ir aprīkota ar visām 
nepieciešamajām mēbelēm un 

virtuves iekārtām. 
Š.g. 19.augustā Jēkabpils 

pilsētas dome pieņēma lēmu-
mu par PII „Zvaigznīte” (Jau-
nā iela 39) struktūrvienības 
Jaunā ielā 43 izveidošanu, no-
komplektējot 8 jaunas grupas 
ar 2010.gada 1.oktobri. 

Projekta īstenošanas re-
zultātā pirmsskolas izglītības 
iestādi Jaunā ielā 43 varēs 
apmeklēt vismaz 180 bēr-
ni, tādējādi sekmējot vecāku 
nodarbinātību, kā arī tiks 
jaunradītas 28 darba vietas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagoģiskajam un tehniska-
jam personālam.

Informāciju sagatavoja
Līga Kļaviņa, Izglītības 

nodaļas vadītāja

Noslēdzoties iepirkumiem, 
tika noslēgti līgumi ar SIA 
„Jēkabpils PMK” par būv-
niecības darbiem par kopējo 
summu 1345695,83 LVL (ar 
PVN). Būvuzraudzības dar-
bus veiks SIA „Firma L4” par 
kopējo summu 18972,80 LVL 
(ar PVN), savukārt autoruz-
raudzības darbus veiks SIA 
„Meliorprojekts” par kopējo 
summu 8000 LVL (ar PVN).

Jēkabpils aizsargdambju 
rekonstrukcijas būvdarbu 
ietvaros tiks pastiprināta pil-

sētas aizsardzība no plūdiem, 
papildus nostiprinot abu kras-
tu dambjus ar papildus izbū-
vēm (betona plākšņu stiprinā-
jumu, betona aizsargsienu pa 
dambja augšējo kranti, izbū-
vējot to 600 – 800 cm augstu-
mā), papildus tam dambis tiks 
labiekārtots. Darbu izpildes 
termiņš ir 2011.gada 31.maijs. 

Projekta „Jēkabpils aiz-
sargdambju rekonstrukcija” 
(Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/
VIDM/001) plānotās kopējās 
attiecināmās izmaksas bija 

2661929,31 LVL. Noslēdzoties 
iepirkumiem, projekta kopējā 
summa ir samazinājusies līdz 
1428364,30 LVL. No tās 85% 
finansē Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, bet atlikušos 
15 % sedz finansējuma sa-
ņēmējs – Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība.

Šīs aktivitātes ietvaros 
īstenoto projektu administra-
tīvās, finanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodroši-
na Latvijas Republikas Vides 
ministrija.

Inguna Avotiņa,  
SIA „Jēkabpils Pakalpojumi” 
ainavu tehniķe 

Nodot elektroniskos un 
elektrisko iekārtu atkritumus 
(turpmāk EEIA) var Zemgales 
ielā 24/1 (SIA „J.P.”) un Raiņa 
ielā 83 (šķirošanas punktā) no 
plkst. 08:00 līdz 17:00.

Nododot EEIA, tiem jā-
atbilst nosacījumiem:

•EEIA nedrīkst būt 
izjaukti.

•Nol ietot iem ledus-
skapjiem jābūt pilnā kom-
plektācijā (nedrīkst būt bez 
kompresoriem).

•Nolietotajiem televizo-
riem jābūt pilnā komplektāci-
jā (nedrīkst būt bez korpusa, 
mikroshēmām, vara dzīslu 
tinuma kineskopa aizmugurē, 
kineskopa stikls nedrīkst būt 
sasists).

•Nolietotajiem elektris-
kajiem instrumentiem jābūt 
pilnā komplektācijā (urbji, 
zāģi, slīpmašīnas, elektriskie 
skrūvgrieži nedrīkst būt bez 
elektromotora).

•Nolietotām maza izmē-
ra mājsaimniecības iekārtām 
jābūt pilnā komplektācijā 
(putekļu sūcēji, malšanas 
dzirnaviņas nedrīkst būt bez 
elektromotora, korpusa).

•Nolietotām dzesēšanas 
iekārtām jābūt pilnā kom-
plektācijā (nedrīkst būt de-

montēti vara–alumīnija radia-
tori, korpuss).

•Nolietotajiem personā-
lajiem datoriem jābūt pilnā 
komplektācijā (nedrīkst būt 
bez mikroshēmām, barošanas 
bloka, korpusa).

Ja tiek konstatēta neat-
bilstība iepriekšminētajiem 
nosacījumiem, nolietoto EEIA 
pārstrādātājs „EKO RE-
VERSS” kravu nepieņems, un 
uzņēmumam tiks piemērotas 
soda sankcijas.

Ja gadījumā Jums ir no-
lietotās elektropreces izjauktā 
veidā, lūgums tās novietot šķi-
rošanas laukumos pie kontei-
neriem, kuri ir domāti lielga-
barīta atkritumu uzkrāšanai 
(Palejas 9; Rīgas 190; Pils 12; 
Nameja 30; Viesītes 41; Celt-
nieku 15).

Tukšās plastmasas un 
stikla pudeles joprojām lū-
gums mest speciālajos šķiro-
šanas konteineros, ja ir sakrā-
jies liels otrreizējo izejvielu 
apjoms (PET pudeles, plēve, 
makulatūra, kartons), tās var 
vest uz šķirošanas punktu 
Raiņa 83.

Atgādinām, ka līdz 31.au-
gustam notiek „Zaļā Punkta” 
šķirošanas maratons. Nodo-
dot otrreizējās izejvielas, var 
piedalīties izlozē, kurā ir ie-
spēja saņemt dāvanu karti 30 
Ls vērtībā no veikala „Rimi”.

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

goģiskās kompetences paaug-
stināšanai. Atbalstu piešķir 
pedagogam, kuram izsniegts 
izglītības iestādes vadītāja ap-
liecinājums, ka pedagogs strā-
dā izglītības iestādē un māca 
12 vai mazāk kontaktstundas 
nedēļā. 

2.Atbalsts pedagoga dar-
bam izglītības iestādē nepie-
ciešamajai pārkvalifikācijai. 
Minētā darbība ietver peda-
goga tālākizglītību darbam 
apvienotajās klasēs, cita mā-
cību priekšmeta mācīšanai 
nepieciešamā sertifikāta vai 
cita darbam vispārējās vai 
profesionālās izglītības ies-
tādē nepieciešamā skolotāja 
sertifikāta ieguvei atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par 
prasībām pedagogu izglītībai 
un profesionālajai kvalifikāci-
jai. Atbalstu piešķir pedago-
gam, kurš izglītības sistēmas 
strukturālo pārmaiņu dēļ ir 
nonācis vai nonāks jaunos 
darba apstākļos, un paredzēto 

pienākumu veikšanai viņam 
trūkst attiecīgas profesionā-
lās kvalifikācijas. Atbalstu 
piešķir pedagogam, kuram ir 
izsniegts izglītības iestādes 
vadītāja apliecinājums par 
darbam izglītības iestādē ne-
pieciešamo pārkvalifikāciju.

3.Pedagogu novērtēšanas 
sistēmas ieviešana un tālāka 
attīstība, veicinot izglītības 
iestādē strādājošo pedagogu 
profesionālās karjeras attīstī-
bu, efektīvu pedagogu profe-
sionālās pilnveides praksi, kā 
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zināšanas, prasmes un piere-
dzi novērtēšanas sistēmas ie-
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Dokumentu pieņemšana 
30. un 31.augustā.

Informācija par pieteikša-
nos projektā publicēta Jēkab-
pils domes mājas lapā www.
jekabpils.lv, sadaļā Izglītība/
Aktuāli, kā arī atrodama Jē-
kabpils pilsētas izglītības ies-
tādēs un Izglītības nodaļā.
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papildinjuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitte 

Projekts „Pedagogu konkurtspjas veicinšana izgltbas sistmas optimizcijas apstkos” 

Vienošans Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

 

 

Jkabpils pilstas pašvaldba sadarbb ar Izgltbas un zintnes ministriju 

laik no 2010.gada 12.augusta ldz 31.augustam izsludina pieteikšanos pedagogu 

atbalsta saemšanai projekta ”Cilvkresursi un nodarbintba” papildinjuma 

1.2.2.1.5 apakšaktivittes ”Pedagogu konkurtspjas veicinšana izgltbas sistmas 

optimizcijas apstkos„ stenošan (saska ar Ministru kabineta 01.09.2009. 

noteikumiem Nr.998 un grozjumiem 21.06.2010. MK noteikumi Nr.539 (stjs spk 
ar 30.06.2010.) 

Projekta ietvaros 3.atlases posm  tiek atbalsttas šdas darbbas jeb aktivittes: 

1. Atbalsts pedagogam zinšanu un prasmju pilnveid ,lai veicintu profesionlo un 

sektorlo mobilitti, tai skait attsttu uzmjspju  un uzsktu komercdarbbu 

vai pašnodarbintbu. Mint darbba ietver  visprgu vai specifisku prasmju 

apguvi , kas nepieciešamas darbam cit nozar vai specialitt, tai skait  
uzmjspju attstšanai vai komercdarbbas un pašnodarbintbas uzskšanai, 

izemot apmcbas pedagoisks kompetences paaugstinšanai. Atbalstu piešir 

pedagogam, kuram izsniegts izgltbas iestdes vadtja apliecinjums, ka 

pedagogs strd izgltbas iestd un mca 12 vai mazk kontaktstundas 

ned. Ja pedagogs strd vairks izgltbas iestds, šds apliecinjums 

nepieciešams no visu attiecgo izgltbas iestžu vadtjiem.  

2. Atbalsts pedagoga darbam izgltbas iestd nepieciešamajai prkvalifikcijai. 

Mint darbba ietver pedagoga tlkizgltbu darbam apvienotajs klass , cita 

mcbu priekšmeta mcšanai nepieciešam sertifikta vai cita darbam visprjs 

vai profesionls izgltbas iestd nepieciešam skolotja sertifikta ieguvei 

atbilstoši normatvajiem aktiem par prasbm pedagogu izgltbai un 

profesionlajai kvalifikcijai  Atbalstu piešir pedagogam,  kurš izgltbas 

sistmas strukturlo prmaiu d ir noncis vai nonks jaunos darba apstkos un 

paredzto pienkumu veikšanai viam trkst attiecgas profesionls 

kvalifikcijas. Atbalstu piešir pedagogam, kuram ir izsniegts izgltbas 

iestdes vadtja apliecinjums par darbam izgltbas iestd nepieciešamo 

prkvalifikciju, lai pedagogs vartu veikt paredztos mcbu priekšmeta vai 

programmas skolotja pienkumus. 

3. Pedagogu novrtšanas sistmas ieviešana un tlka attstba, veicinot izgltbas 

iestd strdjošo pedagogu profesionls karjeras attstbu, efektvu pedagogu 

profesionls pilnveides praksi, k ar nodrošinot nepieciešams zinšanas, 

prasmes un pieredzi novrtšanas sistmas ieviešanai un izgltbas kvalittes 

paaugstinšanai. Atbalstu  piešir pedagogam , kuram ir izsniegts izgltbas 

iestdes vadtja apliecinjums, ka pedagogs   strd izgltbas iestd un mca 

sešas vai vairk kontaktstundas.  
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Jaunas darba vietas 
Jēkabpils pašvaldībā

Noslēgti līgumi par projekta „Jēkabpils 
aizsargdambju rekonstrukcija” ieviešanu

SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi” informē 
par otrreizējo izejvielu 
nodošanas kārtību

Ieva Lazdāne,  
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore

Šī gada 19.aprīlī tika no-
slēgta vienošanās par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansēta projek-
ta „Jēkabpils aizsargdambju 
rekonstrukcija” īstenošanu. 
Projektu realizēs 2007. – 2013.
gada plānošanas perioda 
3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Pļa-
viņu un Jēkabpils pilsētu plūdu 
draudu samazināšana” ietvaros.

Š.g. aprīlī un maijā tika 
izsludinātas iepirkumu pro-
cedūras projekta „Jēkabpils 
aizsargdambju rekonstruk-
cija” būvdarbiem, būvuzrau-
dzībai un autoruzraudzībai. 





 
  JKABPILS PILSTAS 

  PAŠVALDBA

 

2010.gada 21.aprl 

 

Noslgta vienošan par Jkabpils pldu draudu samazinšanas projektu stenošanu 

Š gada 19.aprl tika noslgta vienošans par Eiropas Reionls attstbas fonda (ERAF) ldzfinansta 

projekta stenošanu – „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”. Projektu realizs 2007.-2013.gada 

plnošanas perioda 3.4.1.5.1.apakšaktivittes "Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana" 

ietvaros. 

Vienošans par projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) 

stenošanu starp Vides ministriju un Jkabpils pilstas pašvaldbu noslgta š.g.19.aprl. 

ERAF ldzfinansts apakšaktivittes 3.4.1.5.1. „Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana” 

ietvaros stenoto projektu mris ir pldu apdraudto teritoriju aizsardzbas nodrošinšana, pldu risku 

novršana Paviu un Jkabpils pilsts, ko izraisa grti prognozjamu vižu un ledus veidošans Daugav. 
stenojot projektus plnots pankt, ka teritorija applst ne biežk k reizi 100 gados, to realizcijas termiš 48 

mneši. 

Vienošans par mint projekta stenošanu un Eiropas Savienbas Eiropas Reionls attstbas fonda 

finansjuma pieširšanu noslgta, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumiem Nr.899 

”Noteikumi par darbbas programmas "Infrastruktra un pakalpojumi" papildinjuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitti 
"Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana””, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas 

normatvajiem aktiem par Eiropas Savienbas fondu vadbu, k ar Vides ministrijas š.g. 27.janvr 
pieemtajiem lmumiem par š projekta apstiprinšanu. 

Projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) kopjs attiecinms 

izmaksas ir 2 661 929,31 LVL. No tm 85% jeb 2 262 639,91 LVL finans Eiropas Reionls attstbas fonds, 

bet atlikušos 15 % jeb 399 289,40 LVL sedz finansjuma samjs - Jkabpils pilstas pašvaldba. 

Šs aktivittes ietvaros stenoto projektu administratvs, finanšu un tehnisks vadbas uzraudzbu nodrošina 

Latvijas Republikas Vides ministrija. 

Papildu informcijai: Ieva Lazdne, Jkabpils pilstas pašvaldbas Attstbas un investciju nodaas projektu 

administratore, tlr. 65221147; e-pasts: ieva.lazdane@jekabpils.lv.  
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07.01.2010. 

 

Projekts „Pirmskolas izgltbas iestžu infrastruktras attstba Jkabpils 

pilst” 

 

 

Pagjuš gada nogal Jkabpils kuva bagtka vl par vienu sakrtotu objektu 

pilst. Atgdinšu, ka projekta ietvaros, kurš uzsks prn gada mart ar ERAF un 

Jkabpils pilstas pašvaldbas ldzfinansjumu, tiek atjaunotas divas pirmsskolas 

izgltbas iestdes. 

Pateicoties SIA ,,Jkabpils PMK’’ darbbm ir jau nodota ekspluatcij viena 

no renovtajm pirmsskolas izgltbas iestdm- Meža iel 9. ka ir ieguvusi jaunu un 

patkamu veidolu gan no rpuses, gan iekšpuses, k ar tika sakrtota izgltbas 

iestdes za zona.  

Drzum pirmsskolas izgltbas iestde tiks aprkota ar vism nepieciešamajm 

mbelm un virtuves iekrtm. 

Renovtaj pirmsskolas izgltbas iestd pirmos sous zinbu pasaul vars 

iemint vismaz 220 mazie jkabpilieši.  

 

 

 
Irna Pastare 

Jkabpils pilstas pašvaldba 

Attstbas un investciju nodaa 

Projekta administratore 
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Irna Pastare 

Jkabpils pilstas pašvaldba 

Attstbas un investciju nodaa 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

     
 

19.08.2010. 

Meža park uzstdts strtbola laukums 

2010.gada jnij starp Izgltbas un zintnes ministriju un Jkabpils pilstas pašvaldbu 

tiks noslgts lgums par strtbola laukuma izveidi Meža park. Lgums tika slgts, pamatojoties 

uz Izgltbas un zintnes ministrijas lmumu par valsts budžeta finansjuma pieširšanu atklta 

projektu konkursa „Jauniešu aktvs atptas laukumu izveide vai pielgošana pašvaldbs” 

ietvaros. Jkabpils pilstas pašvaldbai tika pieširts finansjums 3000 LVL apjom. Projekts 

tika stenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam valsts budžeta finansjuma 

ietvaros. 

Lgums par darbu izpildi tika noslgts ar SIA „Jkabpils pakalpojumi”, kas darbus veica 

lab kvalitt, nodrošinot ar garantijas laiku. 

Projekta mris ir veicint jauniešu veselgu dzvesveidu un lietdergu brv laika 

izmantošanu. 

Projekta rezultt ir radies jauns strtbola laukums ar asfalta segumu, iezmtm lnijm, 

soliiem, atkritumu urnm, k ar velosipdu statvu. 

Jkabpils Jauniešu domes priekšsdtja aktvi iesaistjs projekta iesnieguma tapšanas 

gait. Ar anketšanas metodi tika noskaidrots jauniešu viedoklis par laukuma nepieciešambu. 

Visvairk jaunieši laukuma izveidi vljs Meža park. Visvairk ieteikumu bija izvietot solius, 

galdius, volejbola laukumu, basketbola un strtbola laukumus. Sakar ar to, ka volejbola 

laukumi Meža park jau ir un emot vr Jkabpils pilstas pašvaldbas Sporta centra darbinieku 

viedokli, tika nolemts uzstdt strtbola laukumu. 

28.august Jkabpils Jauniešu dome organiz pirmo Jauniešu dienas paskumu Jkabpil, 
kura laik bs iespja izmint jauno laukumu. 

 

 

Ieva Lazdne 

Projektu administratore 

Attstbas un investciju nodaa 

Jkabpils pilstas pašvaldba 

Tlrunis 65221147 
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Ieva Lazdāne,  
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore

2010.gada jūnijā starp Iz-
glītības un zinātnes ministriju 
un Jēkabpils pilsētas pašval-
dību tika noslēgts līgums par 
strītbola laukuma izveidi Meža 
parkā. Līgums tika slēgts, pa-
matojoties uz Izglītības un zi-
nātnes ministrijas lēmumu par 
valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanu atklāta projektu 
konkursa „Jauniešu aktīvās 
atpūtas laukumu izveide vai 
pielāgošana pašvaldībās” ie-

tvaros. Jēkabpils pilsētas paš-
valdībai tika piešķirts finansē-
jums 3000 LVL apjomā. Pro-
jekts tika īstenots Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2010.gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

Līgums par darbu izpildi 
tika noslēgts ar SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi”, kas darbus vei-
ca labā kvalitātē, nodrošinot 
arī garantijas laiku. Projekta 
mērķis ir veicināt jauniešu 
veselīgu dzīvesveidu un lietde-
rīgu brīvā laika izmantošanu. 
Projekta rezultātā ir radies 

jauns strītbola laukums ar 
asfalta segumu, iezīmētām lī-
nijām, soliņiem, atkritumu ur-
nām, kā arī velosipēdu statīvu.

Jēkabpils Jauniešu domes 
priekšsēdētāja aktīvi iesaistī-
jās projekta iesnieguma tapša-
nas gaitā. Ar anketēšanas me-
todi tika noskaidrots jauniešu 
viedoklis par laukuma nepie-
ciešamību. Visvairāk jaunieši 

laukuma izveidi vēlējās Meža 
parkā. Visvairāk ieteikumu 
bija izvietot soliņus, galdiņus, 
volejbola laukumu, basketbola 
un strītbola laukumus. Saka-
rā ar to, ka volejbola laukumi 
Meža parkā jau ir un ņemot 
vērā Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Sporta centra darbinieku 
viedokli, tika nolemts uzstādīt 
strītbola laukumu.

Ilona Skrode,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Izglītības nodaļas izglītības 
darba speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba līdz 20.09.2010. plkst. 15.00 
aicina studentus, kuru deklarē-
tā dzīves vieta ir Jēkabpils pil-
sēta, pieteikties uz pašvaldības 
stipendiju. Stipendijas piešķir 
pašvaldības budžetā paredzēto 
līdzekļu ietvaros audzēkņiem 
un studentiem, kuri mācās Lat-
vijas valsts akreditētās mācību 
iestādēs, akreditētās program-
mās. 2010./2011.mācību gada 

1.pusgadā pašvaldības budže-
tā šim mērķim ieplānoti LVL 
2000. Stipendijas apmērs vienā 
mēnesī tiek noteikts LVL 25. 
Kopējais atbalstāmo skaits ir 20 
audzēkņi. Pirmkārt, stipendijas 
piešķir bāreņiem iesniegumu 
iesniegšanas kārtībā; audzēk-
ņiem un studentiem, kuri savā 
ģimenē ir trīs un vairāk bērni, 
iesniegumu iesniegšanas kārtī-
bā; audzēkņiem un studentiem, 
kuriem ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas 
statuss, iesniegumu iesniegša-
nas kārtībā; arodizglītības un 
profesionālās vidējās izglītības 

Aicina pieteikties Jēkabpils pašvaldības stipendijām

Meža parkā uzstādīts strītbola laukums

iestāžu 1.kursa audzēkņiem, 
kā arī 1.līmeņa profesionālās 
augstākās (koledžas) izglītības 
programmas, akadēmiskās 
augstākās izglītības program-
mas (bakalaura grāda ieguvei) 
1.kursa studentiem, 2.līmeņa 
profesionālās augstākās izglī-
tības (5.līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguve) 1.kursu 
studentiem, kuri uzrādījuši 
labas un teicamas zināšanas 
iepriekšējās izglītības iestādēs, 
piedaloties olimpiādēs, iesnie-
gumu iesniegšanas kārtībā.

Pašvaldībā (Brīvības ielā 
120, Vienas pieturas aģentūrā) 
iesniedzamie dokumenti:

1.iesniegums par stipendi-
jas piešķiršanu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, iegūsta-
mā studiju kvalifikācija, stu-
diju programmas nosaukums, 
augstskola un fakultāte (norā-
dot adresi, tālruņus), studiju 
uzsākšanas gads augstskolā;

2.izziņa no augstskolas (vi-
dējās izglītības iestādes) par 
studiju faktu;

3.Sociālās pārvaldes izdota 
izziņa par trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanu;

4.dokumenti, kas apliecina, 
ka persona izpelnījusies atzinī-
bu par sabiedriskajām aktivitā-
tēm ārpusstundu laikā.

Stipendija tiek piešķirta uz 
vienu mācību gadu un tiek ie-
skaitīta stipendijas pieprasītāja 
norādītajā kontā katru mēnesi 
septītajā datumā.

Stipendijas izmaksa tiek 
pārtraukta, ja stipendijas 
saņēmējs līdz nākošā gada 
20.februārim nav iesniedzis 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
izziņu no izglītības iestādes 
par sekmīgu mācību turpinā-
šanu izvēlētajā specialitātē. 
Pēc izziņas iesniegšanas sti-
pendiju turpina izmaksāt līdz 
mācību gada beigām.



Jēkabpils VĒSTIS 3.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde izsludina konkursu uz nenoteiktu 
laiku vakantu amata vietu – kultūras pasākumu organizators.

Pretendentam izvirzītās prasības: 
• vidējā profesionālā vai augstākā izglītība ar specializāciju kultūras jomā;
• vismaz 2 gadu pieredze publisku pasākumu organizēšanā, vadīšanā, kultūras darba 

koordinēšanā;
• atbilstoša pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) iesniegt Kultūras pārvaldei 
(Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV–5201) līdz 2010.gada 6.septembrim.

09. septembrī plkst. 
18.00 Jēkabpils Tautas 
nama Kamerzālē režisora 
Daiņa Kļavas dokumentā-
lā filma „UN DžESS”. Pēc 
seansa tikšanās ar režiso-
ru – kinolektorijs. Ieejas 
maksa Ls 1,–

Filmas garums: 52 min.
Režisors: Dainis Kļava
Operators: Valdis Celmiņš
Skaņa: Andris Indāns
Montāža: Dainis Kļava
Producents: Uldis Cekulis
„Kad es mācījos 6. klasē, 

tēvs man atdeva savu kinoka-
meru. Pirmais, ko es uzfilmē-
ju, bija mani klasesbiedri. Ta-
gad, pēc gandrīz 30 gadiem, es 
filmēju viņus vēlreiz. Vai dzīve 
turpinās arī tad, kad sapnis 
par dzīvi jau izsapņots?”

/Režisors Dainis Kļava/
23. septembrī plkst. 

18.00 Jēkabpils Tautas 
nama Lielajā zālē „Kino-
punkta” kino seanss – Džo-
nasa Elmera filma „SVE-
ŠINIECE CIEMĀ”. Ieejas 
maksa – ziedojums 1 san-
tīms SOS bērnu ciematiem

Žanrs: romantiska komē- 
dija

Filmas garums: 97 min.
Vecuma ierobežojums: 12 

gadi. Līdz 12 g. – nav ieteicams
Nē, šī nav 1958. gadā Rī-

gas Kinostudijā uzņemtā reži-
sores Adas Neretnieces filma 
ar Viju Artmani galvenajā 
lomā. Šī ir 2009. gadā ASV un 
britu studijā „Lionsgate” uz-
ņemtā Džonasa Elmera filma 
ar Renē Zelvēgeri galvenajā 
lomā. Tomēr interesantā kār-
tā abās lentēs ir visai līdzīgs 
stāsts. Pirmā ir kāda zvej-
nieku ciemata portretējums, 
kurā viens no zvejnieku ģime-
ņu dēliem atved no pilsētas 

savu jauno sievu – protams, 
lauku ļaudis ir visai noraidoši 
pret metropoles madāmu, citi 
tikumi, cita domāšana un tā 
tālāk. Amerikāņu versija šim 
motīvam ir nedaudz citādāka: 
liels rūpniecības konglome-
rāts, kurš bāzējas debešķīga-
jā Maiami pilsētā, nosūta uz 
sniegoto un tamdēļ nošķirtībā 
esošo Minesotu savu darbi-
nieci Lūsiju Hilu (Zelvēgere), 
lai viņa pieskatītu un vadītu 
pārtikas fabrikas attīstības un 
uzlabošanas norisi. Kā likts, 
arī krietnie minesotieši nav 
sajūsmā par šādu viešņu, vie-
nīgi izņemot viņas reģionālo 
asistenti Blānšu. Notikumu 
virpuli aizsāk griezt ģimenes 
vakariņas, kurās Blānša uz-
aicina Lūsiju, un tajās blondā 
spindzele iepazīstas ar raupjo, 
bet apķērīgo Tedu. Izvēršas 
neliela vārdu un uzskatu pār-
maiņa un ir skaidrs, ka būsim 
liecinieki tipiskam pretpolu 
pievilkšanās gadījumam. Jo 
abiem varoņiem, izrādās, jā-
strādā plecu pie pleca, pie kam 
Lūsija aizstāv sava, bet Teds – 
sava uzņēmuma intereses. 

Filmas īpatnējākā iezīme 
ir tā, ka vienīgā pazīstamā 
aktrise, kas tajā spēlē, ir pati 
Zelvēgere (viņu atceramies no 
populārās komēdijas „Bridži-
tas Džounsas dienasgrāma-
ta”), kas ir pat labi, jo tādā ga-
dījumā īpaši spilgti iezīmējas 
svešinieces loma un pilsētiņas 
iedzīvotāju, ja tā var teikt, īs-
tums. Tas nozīmē, ka šī filma 
nav kases grāvējs, kurā ir ie-
grūsta milzu nauda, lai pretī 
dabūtu vēl milzīgāku naudu. 
„Svešiniece ciemā” ir viegls, 
tīkams stāstiņš par vienkār-
šiem cilvēkiem, kuriem ir tik-
pat vienkāršas vēlmes: mīlēt 
un būt mīlētiem, strādāt savu 
darbu un vakarā iegulties savā 
mīkstajā, omulīgajā gultā. To-
mēr tas nenozīmē, ka šādai 
dzīvei būtu jāpadara cilvēku 
par pilnīgu dīvānkartupeli vai 
dumiķi. Kad jāaizstāv savas 

intereses un vērtības, katrs 
no šī sniegotā ciema iedzīvo-
tājiem zina, kā to darīt. Tad 
nu saulainās kūrortpilsētas 
jaunkundzei jāmēģina tikt ar 
to visu galā. Vai tas izdosies, 
nāciet un pārliecinieties paši 
„Kinopunkta” seansā! 

/Toms Treibergs, Kultūras 
Foruma kinokritiķis/

30. septembrī plkst. 
18.00 Jēkabpils Tautas 
nama Kamerzālē režisora 
Jāņa Norda pilnmetrāžas 
spēlfilma „AMATIERIS”. 
Pēc seansa – kinolektorijs 
kopā ar filmas veidotājiem. 
Ieejas maksa Ls 1,–. Notiek 
biļešu iepriekšpārdošana

„Amatieris” ir režisora 
Jāņa Norda debija spēlfilmu 
žanrā. Galvenās lomas filmā 
atveido aktieris Edgars Samī-
tis, Ksenija Sundejeva, aktrise 
Regīna Razuma, kā arī  Gas-
tons Neimanis.

„Amatiera” mērķaudit-
roija ir vidusskolas vecuma 
jaunieši un arī viņu vecāki, 
kuriem nenāktu par sliktu uz-
zināt, ko jauni cilvēki var sa-
darīt, ja viņiem trūcis vecāku 
uzmanības un mīlestības.

„Amatieris” ir stāsts par 
parastiem lielpilsētas jaunie-
šiem, kuri sapņo par neatkarī-
gu dzīvi tālu prom no vecāku 
aizbildniecības un kontroles. 
Viņi iesaistās mazos kriminā-
los darījumos, lai iegūtu finan-
siālu patstāvību, ticot, ka tas 
ir pagaidu bizness. Tomēr kri-
minālā pasaule diktē savus li-
kumus, un drīz pienāk brīdis, 
kad ir jāuzņemas atbildība 
par padarīto un jāatzīst, ka arī 
„vieglai naudai” ir sava cena... 

Laipni lūgti uz Ceturt-
dienas Kino Jēkabpilī!

Informāciju apkopoja  
Dace Laizāne, Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Kultūras 
pārvaldes projektu vadītāja

Ceturtdienas kino Jēkabpilī

09.09. „Runčuka pantiņu kauja” – dzejas dienām veltīts 
pasākums sadarbībā ar pirmsskolas izglītības 
iestādēm „Zvaniņš” un „Kāpēcītis”. P.i.i. „Zvaniņš” 
pret p.i.i. „Kāpēcītis” ar pantiņu kaujām.  
Vērtēs žūrija

16.00 Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas 
Bērnu literatūras 
nodaļa Rīgas ielā 
210/212, Jēkabpils

10.09. „Dzejas Autobuss” pārvietojas pa Jēkabpili – dzejas 
performance pilsētas 5. maršruta autobusā; tiks 
piedāvāti interešu apvienības „Literāts” dalībnieku 
dzejas un prozas lasījumi ikvienam pilsētniekam 
un pilsētas viesiem, kurus tas interesēs. Brauciens 
literārajā autobusā bezmaksas! Gleznu izstāde 
„Logi debesīs..” – mākslas darbi un instalācijas uz 
ēku fasāžu aiznaglotajiem logiem

16.00 – 
18.00
(vado-
ties pēc 
5.maršruta 
autobusa 
grafika)

Jēkabpils pilsēta

10.09. Dzejas dienu noslēguma pasākums „Vēja čukstā 
klausoties” – dzejas dienas tiem, kas pieraksta 
sirdi ar dzeju. Aicinātie viesi – Jēkabpils sabiedrībā 
populāri cilvēki

19.00 Jēkabpils 
Vecpilsētas 
laukums

24.09. Interešu apvienības „Literāts” dalībnieka Jāņa 
Popova grāmatas „Taksists” atvēršanas svētki. 
Daudzi interešu apvienības „Literāts” dalībnieki jau ir 
atpazīstami ar saviem literārajiem darbiem. Arī Jānis 
Popovs lasītāju vērtējumam nodod savu pirmo lielāko 
darbu, stāstu krājumu „Taksists”. Ikdienā viņš strādā 
par taksometra šoferi, tāpēc jo interesantāka ir autora 
pirmā grāmata. Stāstu krājums ir krievu valodā

16.00 Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas 
lasītava Rīgas ielā 
210/212, Jēkabpils

Valda Kļaviņa,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja

Jau 9. gadu Jēkabpils pil-
sētas bibliotēkas Bērnu lite-
ratūras nodaļā Zaļais vīriņš 
aicina lasītājus piedalīties la-
sīšanas veicināšanas program-
mā „Bērnu žūrija”. Žūrijas ek-
spertu lasīšanai un vērtēšanai 
tiek piedāvātas interesantākās 
2009. gadā Latvijā iznākušās 
bērnu grāmatas.

Šogad daudzu grāmatu va-
roņi aicina lasītājus ceļojumā. 

1. – 2. klašu lasītāji var ce-
ļot kopā ar Diegabiksi, ledus 
lācēnu Illi un Peli. Tikai jāsar-
gās apmaldīties miglā, kā tas 
notika ar Ezīti, kad tas devās 
apciemot Lācēnu!

3. – 4. klasēm tiek piedā-
vāts ceļojums kopā ar Māras 
Cielēnas radītajiem Ērmiņiem. 
Staigājot pa mežu, iespējams 
satikties ar Lāci Bruni un ap-
meklēt Meža bibliotēku, kur 
bibliotekāre Lapsa piedāvās 
izlasīt pasakas par latviešu 
zvēriem. Savukārt, lasot Ievas 
Samauskas dzejoļu grāmatu, 
iepazīsim pilsētu no A līdz Z. 

Vēl mums noteikti jāiegriežas 
skolā, kur strādā brīnišķīgais 
skolotājs Jāps.

5. – 7. klašu grāmatu 
plauktiņā atrodamas vairākas 
piedzīvojumu grāmatas. Ja gri-
bi pasmieties, lasi par Mareka 
Vasarraibumiņa neticamajām 
dēkām, bet detektīvstāstā 
„Kaķu ģenerālis” varēsi pieda-
līties divu kaķu mīklainās pa-
zušanas izmeklēšanā. Brīnu-
mu pilna ir igauņu rakstnieka 
A. Kivirehksa grāmata „Sirli, 
Sīms un noslēpumi”. Tā ir 
grāmata par sapņu pasaulēm, 
kurā laiku pa laikam iegriežas 
ne tikai bērni, bet arī pieaugu-
šie. Norvēģu rakstnieka Erle-
na Lū grāmata „Kurts” būs 
tā, kuru lasot, smiesies visa 
ģimene. Kurts brauc ar dzelte-
nu autokrāvēju un strādā ostā. 
Viņam ir jauka sieva un divi 
jauki bērni. Arī pats Kurts ir 
jauks. Izņemot reizes, kad viņš 
kļūst nejauks. Bet tas jau var 
gadīties katram!

8. – 9. klašu lasītājiem tiek 
piedāvātas grāmatas, kas ir 
ceļojums cilvēka jūtu pasaulē. 
Gan austrāliešu rakstniece S. 
Hartneta („Rēgu bērns”), gan 

latviešu rakstnieces A. Straut-
niece („Severīna”) un I. Plū-
me („Tauriņpasaule”) risina 
arvien aktuālos jautājumus 
par cilvēka dzīves piepildījuma 
meklējumiem, savstarpējām 
attiecībām. „Pūķa dziesma” ir 
apjomīgs, taču spraigu piedzī-
vojumu romāns, kuru uzraks-
tījusi jaunā autore Laura Drei-
že. Kopā ar meiteni Kimiko 
atkal vari doties ceļojumā, kurš 
būs grūts, zaudējumiem un uz-
varām pilns. Tas arī liks pado-
māt par ģimenes un dzimtenes 
vērtību dzīvē. Un kādas ir Ta-
vas domas par pasaulslaveno 
bestselleru „Bada spēles”? 

„Bērnu žūrija 2010” turpi-
nāsies līdz 31. decembrim, un 
tajā var piedalīties ikviens Jē-
kabpils 1. – 9. klases skolēns. 
Pasākuma noteikumi nav sa-
režģīti. Ar tiem Tevi iepazīsti-
nās bibliotekāre.

Jēkabpils pilsētas bib-
liotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa atrodas Pasta ielā 
39. Bibliotēkas darba laiks 
no plkst. 10.00 līdz 18.00. No 
septembra bibliotēka strā-
dā arī sestdienās no plkst. 
10.00 līdz 16.00.

Z.Dzintare, 
Krustpils kultūras nama
pasākumu organizatore

 Miķeļi ir rudens saul-
grieži, kad saule pagriežas uz 
ziemas pusi. Zemkopja darbu 
gaitā tas ir svarīgs pieturas 
punkts. Ir padarīti nozīmīgā-
kie gada darbi, norimst rosība 
uz lauka. Miķeļi iekrīt visba-
gātākajā gadalaikā, tāpēc tie 
ir arī ražas svētki un tirgus 
diena. 

Arī Jēkabpilī, pie Krustpils 
kultūras nama 26. septembrī 
plkst. 9.00 sāksies Miķeļdie-
nas gadatirgus. 

Uz gadatirgu ieradīsies 

pats Miķelis, ar kuru kopā būs 
folkloras kopas „Ceiruleits” un 
„Rati”, kapella „Kreicburgas 
ziķeri”, jauniešu deju kolektīvi 
„Delveri”, „Kauranieši”, Salas 
kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs, Jāņa Āboliņa sporta 
kluba spēkavīri u.c. 

Kā katru gadu, arī šogad 
veiklus kāpējus gaidīs „Umur-
kumurs”, un notiks izstāde 
„Lielākais ķirbis”, kurā aici-
nām piedalīties visus ķirbju 
audzētājus. 

Gados jaunākie tirgus ap-
meklētāji varēs izklaidēties 
piepūšamo atrakciju pilsētiņā.

Miķeļdienas gadatirgū 
aicinām piedalīties lauk-

saimniecības produkcijas ra-
žotājus, putnu un dzīvnieku 
audzētājus, amatniekus un 
mājražotājus. Savu dalību 
lūdzam pieteikt pa tālruni 
65221051 vai Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā pa tālruni 
65236777 vai 65207305. 

Mūsu gadskārtu ieražas ir 
saskanīgas dzīvošanas ābece, 
tie ir mūsu bioritmi, tas ir ceļš 
uz mājām, pie mūsu pagātnes, 
pie saknēm, kas latviešus pa-
dara par latviešiem. Tās māca 
gudri dzīvot līdzsvarā ar sevi 
un pasauli.

Uz tikšanos Miķeļdienas 
gadatirgū!

„Annels” atrakciju parks Jēkabpilī
No 19. līdz 29. augustam Jēkabpilī, O. Kalpaka laukumā (pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas) 

darbojas „Annels” atrakciju parks. Darba laiks katru dienu no plkst. 12.00 līdz 23.00. 
Esiet laipni aicināti!

Vairāk informācijas par atrakcijām www.annels.lv .

25. septembrī plkst. 
17.00 Krustpils kultūras 
namā

Koncertā Ainars Mielavs 
un viņa ansamblis „Pārcē-
lāji” izpildīs dziesmas, kas 
sacerētas un skaņuplatēs 
izdotas 20 gadu amplitūdā. 
Skanēs gan „Jauna Mēness” 
pazīstamie skaņdarbi „Tavs 
superveikals”, „Horizonts”, 
„Kad mēness jūrā krīt”, gan 
Mielava solo karjeras dzies-
mas „Labradors”, „Tu saviļ-
ņoji mani”, gan tautas dzies-
mas „Ai, jel manu vieglu 
prātu”, „Tumša nakte, zaļa 
zāle” un citas.

Koncerts 2 cēlienos, tā 

ilgums – nedaudz virs 2 
stundām.

Biļešu cenas Ls 3,–, Ls 
4,–, Ls 5,–. Biļetes nopēr-
kamas Krustpils kultūras 
nama kasē (no 15. septem-
bra), kā arī Biļešu servisa 
kasēs visā Latvijā (www.bile-
suserviss.lv).

Biļešu servisa kases 
Jēkabpilī:

Jēkabpils 1.pasta nodaļā 
Draudzības alejā 20a, darba 
laiks: darba dienās no plkst. 
08:00 līdz 18:00; sestdienās 
no plkst. 08:00 līdz 16:00

Dus „Statoil” Rīgas ielā 
218, darba laiks: katru dienu 
no plkst. 00:00 līdz 24:00

Dzejas dienas Jēkabpilī

Kultūras pārvalde

Ainara Mielava koncertprogramma
„Audiobiogrāfija”

Publicitātes foto

Miķeļdienas gadatirgus 
aicina tirgotājus

Darbu sākusi  
„Bērnu žūrija 2010”

Kultūras pārvalde informē!
Krustpils saliņā noteikts sekojošs darba laiks:
• no 01. septembra līdz 30. septembrim plkst. 7.00 – 21.00, 
• no 01. oktobra (uz rudens un ziemas sezonas laiku) plkst. 9.00 – 19.00. 
Pārējā laikā saliņa apmeklētājiem slēgta (izņemot laiku, kad notiek pasākumi).
Lai uzturētu kārtību un pasargātu saliņu no vandaļiem, katru dienu tiek nodrošināta apsardze 

diennakts režīmā. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un saudzīgi izturēties pret saliņā esošo inventāru! 



Jēkabpils VĒSTIS4.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks  
30. septembrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas dome
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA „RK Media”. 

Iespiests SIA „Erante”, Jēkabpils.

Sporta pasākumi 2010.gada septembrī

Ar tālēm tāles sarunājas,
Aiz gada nāk un aiziet gads.
Var nogurt kājas, nogurt rokas, 
Bet sirds, lai nenogurst nekad.

Sveicam augusta jubilārus: Aldu Anaiti, Antoņinu 
Rozenbergu, Intu Meijeri, Kārli Peņģerotu, Jāni 

Stalidzānu.

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!

JRIB valde

Sveicam!
Šodien, 26. augustā dzimšanas dienu svin 57 jubilāri.

Vecākās jubilāres ir Marta Bataraga (1925.) 
un Ilga Kalniņa (1925.), jaunākie jubilāri – 

Elīza Koļesinska (2004.) un Lauris Slīpais (2004.). 

Vārda dienu svin 20 Broņislavas, 
7 Broņislavi un 170 Natālijas.

Gadu gaitai nemierīgai, straujai
Ejot līdzi vienmēr jaunai būt.
Lai spēka daudz, lai viss tev sokas,
Lai negurst sirds un prāts un rokas.

Sveicam Vilhelmīni Siliņu un Dzidru Lapiņu 
kārtējā jubilejā! 

Ielu komitejas

Kultūras pasākumu plāns 2010.gada septembrim
Datums Laiks Pasākums Norises vieta
26.08.–
29.08.

12.00–
23.00

„Annels” atrakciju parks O. Kalpaka 
laukums (pie JVĢ)

26.08.–
03.09.

Spāņu mākslinieku izstāde „Ceļojuma piezīmes”. 
Izstādi organizē Spānijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar 

Latvijas lielo pilsētu asociāciju

Krustpils pils 
Marmora zāle

26.08.–
29.10

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu 
izstāde „Radīts Latgalē”

Krustpils pils vārtu 
tornis

26.08.–
31.12

Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde Jēkabpils mākslas 
skolas zāle

01.09.–
18.09.

Izstāde: „Mākonītei balti svārki, Zeltītām koķītēm, Mākonītim 
puspelēki, Melniem sprogu pušķīšiem.” 

Jānim Rainim – 145

Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.09.–
30.09.

Mākslas skolas direktora Z. Bārbala darbu izstāde  
„Ainavas un ziedi”

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

01.09.–
30.09.

Mākslas skolas direktora Z. Bārbala plenēra darbu izstāde Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

01.09.–
30.09

„Lielā vasaras izstāde 2010”. 
„Latviešu mūsdienu glezniecība”, 3.daļa. www.manss.lv 

Galerija „Mans’s”, 
Brīvības 154

01.09.–
30.09. 

Izstāde „Zināšanu pilna soma” Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.09. 
– 30.09.

10.00–
18.00

Darbu turpina lasīšanas veicināšanas programma  
„Bērnu žūrija – 2010”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.09. 
–30.09.

10.00–
18.00

Dinas Lukstiņas gleznu izstāde  
„Ikdienišķās dzīves glezniņas”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.09. 18.00 
– 20.30

1. septembra svētku diskotēka bērniem. 
Ieejas maksa Ls 0,50

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

01.09. 14.00 Pirmā skolas diena muzejā: Pasākums pirmklasniekiem  
„Skolā ieti man gribās...”

Sēļu sēta

01.09. 9.00–
18.00

Pirmā skolas diena muzejā: 
Skolēniem – bezmaksas ieeja Krustpils pils vārtu tornī

Krustpils pils

01.09.–
03.09.

14.00–
17.00

Atvērto durvju dienas BJC! BJC

02.09.–
30.09.

Izstāžu cikls: „Aktuālie jautājumi par...”  
8.izstāde: „Padomi septembrim…”

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

03.09.–
30.09.

Literatūras izstāde „Pieminekļu sargātājs un novadpētnieks” 
(vēsturniekam Jānim Amatam – 75). Izstāžu cikla „Ievērojami 

cilvēki Sēlijā” 12.izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

abonementa telpa
03.09. 22.00 „Sezonas noslēguma ballīte” 

ar Nikolaju Puzikovu, „Labvēlīgo Tipu”, „Musiqq”,  
DJ Jāni Balodi un DJ Kaspar Greenwood. Ieejas maksa Ls 3,-

Krustpils saliņa

04.09. 17.00 Artūra Hnikina fotoizstādes  
,,Jēkabpils skaņas” atklāšana. 

Jēkabpils vēsturiskās vietas jaunā fotogrāfa redzējumā

Jēkabpils tautas 
nama Baltā zāle

06.09.–
30.09.

Literatūras izstāde „Mūžs, kas turpinās” (rakstniekam, 
pedagogam, literatūrvēsturniekam Ludim Bērziņam –140). 

Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā” 13.izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

abonementa telpa
06.09.–
30.09.

Literatūras izstāde „Vairākām paaudzēm dotais” 
(rakstniecei Annai Brodelei – 100).  

Izstāžu cikla „Rakstnieki – jubilāri” 9.izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

abonementa telpa
06.09.–
30.09.

Izstāžu cikls: Novadnieki jubilāri 2010 6. izstāde:  
„Saules un cīņas dzejnieks”. Rainim – 145

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

06.09. 
– 30.09.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde  „Ne nievāt pasauli, tik viņu saprast… ”  
(Dzejniekam Jānim Rainim – 175)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

06.09. 
–30.09.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde „Stiprā un trauslā Džemma Skulme”  
(Gleznotājai Džemmai Skulmei – 85)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

06.09. 
– 30.09.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde „Jādzied valodā, kurā sapņo!”  
(Mūziķim Aināram Mielavam – 50)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

09.09. 16.00 Pasākums „Runčuka pantiņu kauja” Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

09.09. 18.00 Režisora Daiņa Kļavas dokumentālā filma „UN DžESS”. 
Pēc seansa tikšanās ar režisoru – kinolektorijs.  

Ieejas maksa Ls 1,–. Informācija www.jkp.lv, www.jekabpils.lv

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

10.09. 16.00–
18.00

 19.00

„Dzejas Autobuss” pārvietojas pa Jēkabpili – dzejas 
performance pilsētas 5. maršruta autobusā; tiks piedāvāti 
interešu apvienības „Literāts” dalībnieku dzejas un prozas 

lasījumi ikvienam pilsētniekam un pilsētas viesiem, kurus tas 
interesēs. Brauciens literārajā autobusā bezmaksas! 

Gleznu izstāde „Logi debesīs..”– mākslas darbu un instalāciju 
izvietotošana uz ēku fasāžu aiznaglotajiem logiem.

Dzejas dienu noslēguma pasākums „Vēja čukstā 
klausoties” – dzejas dienas tiem, kas pieraksta sirdi ar dzeju. 

Aicinātie viesi – Jēkabpils sabiedrībā populāri cilvēki.

Jēkabpils pilsēta

Vecpilsētas 
laukums

11.09. 14.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākums  
„Kultūras mantojums– mūsdienu izaicinājums”

Krustpils pils

11.09.– 
30.09.

Izstāde: Sudrabu Edžum – 150 Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

20.09.–
30.09.

Izstāde: Džemmai Skulmei – 85 Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

23.09. 18.00 „Kinopunkta” kino seanss – Džonasa Elmera filma 
„Svešiniece ciemā”ar Renē Zelvēgeri galvenajā lomā. Ieejas 

maksa – zeidojums 1 santīms SOS bērnu ciematiem

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

24.09.–
26.09.

Sēņu izstāde „Kas tavā sēņu grozā?” Sēļu sēta

24.09. 16.00 Interešu apvienības „Literāts” dalībnieka Jāņa Popova 
grāmatas „Taksists” atvēršanas svētki

Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas lasītava

25.09. 17.00 Aināra Mielava koncertprogramma „AUDIOBIOGRĀFIJA” 
Ieeja Ls 3,– 4,– 5,–. Biļetes Krustpils kultūras nama kasē  
(no 15.septembra), kā arī Biļešu servisa kasēs visā Latvijā  

(www.bilesuserviss.lv).

Krustpils kultūras 
nams

25.09.–
26.09.

Latvijas un Baltijas čempionāts Enduro  
„Jēkabpils 2010”

Starts un finišs 
Meža parkā 
(pie Radžu 

ūdenskrātuves)
26.09. 9.00 Miķeļdienas gadatirgus. 

Pieteikšanās tirgotājiem pa tālr. 65221051 vai 65236777
Pie Krustpils 

kultūras nama
29.09.– 
04.10

Izstāde: Miķeļdiena Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

30.09. 18.00 Režisora Jāņa Norda pilnmetrāžas spēlfilma 
„AMATIERIS”. Pēc seansa – kinolektorijs ar filmas veidotājiem. 

Ieejas maksa Ls 1,-. Notiek biļešu iepriekšpārdošana

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.09. 16:00 – 18:30 Pļaviņas ,,Orientieris 2010” (Pļaviņu apvedceļš)
02.09. 19:00 stadions Jēkabpils atklātais čempionāts futbolā
04.09. 10:00 JSC ēka Sporta centra balvu izcīņa šahā
08.09. 16:00 stadions Latvijas čempionāts futbolā U – 13  

Jēkabpils SS : Daugavpils BJSS
08.09. 17:30 stadions Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U – 18  

Viesīte : Daugavpils BJSS
08.09. 16:00 – 18:30 paziņos 

atsevišķi
,,Orientieris 2010’’

09.09. 18:00 stadions Jēkabpils atklātais čempionāts futbolā
10.09. 18:00 stadions II līgas čempionāts futbolā Jēkabpils SC/SS : Pļaviņas
11.09. 7:00 Radžu ŪK Sezonas noslēguma sacensības pludiņmakšķerēšanā
11.09. 12:00 Radžu ŪK Tautas skrējiens apkārt RŪK
11.09. 14:00 Radžu ŪK Velokross apkārt RŪK
15.09. 16:00 – 18:30 Pļaviņas ,,Orientieris 2010” (Pļaviņu apvedceļš)
16.09. 18:00 stadions Jēkabpils atklātais čempionāts futbolā
18.09. 16:00 stadions Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U – 18  

Viesīte : FK ,,Daugava’’
18.09. 10:00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64 – lauciņu dambretē
22.09. 16:00 – 18:30 Gustiņi ,,Orientieris 2010” (Salas – Sunākstes ceļa 4.km)
23.09. 19:00 stadions Jēkabpils atklātais čempionāts futbolā
25.09. 10:00 JSC ēka Klasifikācijas turnīri šahā III, IV sporta klasēm
25.09. 12:00 stadions Jēkabpils atklātais čempionāts futbolā  

(spēles par 1. – 4. vietām)
29.09. 16:00 – 18:30 Gravāni ,,Orientieris 2010” (Jēkabpils – Salas ceļa 2.km)

Ar to mēs varam lepoties – 
visi jēkabpilieši kopā.

„Pastalnieku” vārds vien-
mēr ir bijis līderu vidū, to ap-
liecina arī šis skaistais jubilejas 
gads, grandiozie panākumi X 
skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, kad goda balvu – 
Valsts prezidenta pils apmeklē-
jumu un tikšanos ar Valsts pre-
zidentu – no 14 000 lielā dejotā-
ju pulka kā vienīgais kolektīvs 

saņem mūsu „Pastalnieki”. Tas 
ir talantīgas un radošas dar-
boties prasmes apliecinājums, 
dejotgribošu bērnu un atbildīgu 
vecāku kopdarbs.

Arī Jūsu bērnam ir iespēja 
pievienoties „Pastalnieku” pul-
kam! Tiek veidotas 2 jaunas 
„Pastalnieku” grupas:

• 5 – 6 gadi,
• 7 – 8 gadi.
Priecāsimies arī par jau-

niem dejotājiem jau esošajās 
„Pastalnieku” grupās (no 3. – 6. 
klasei).

Pieteikšanās pa e-pastu 
aija.ruliete@inbox.lv vai tālr. 
+371 29336559

Pirmā tikšanās reize 
jaunajiem dejotājiem 3. 
septembrī plkst. 18:00 Jē-
kabpils bērnu un jauniešu 
centra zālē.

Jēkabpils „Pastalnieki” – labākie

mulēs priekšlikumus, ko būtu 
nepieciešams darīt vietējā, na-
cionālā un Eiropas līmenī, lai 
šādu Eiropu veidotu. Izstrādā-
to priekšlikumu prezentācijā 
plkst. 16.00 aicināts piedalīties 
ikviens interesents!

Papildu informācija:
http://eslatvijaunes.esmaja.

lv/  vai 67039271
Projektu „Es, Latvija un ES” 

realizē „Sabiedriskās politikas centrs 
PROVIDUS” sadarbībā ar Eiropas 

Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Diskusija „Es, Latvija un ES”
25.septembrī plkst. 16:00 – 17:00 Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3

           
 

 
Diskusija „Es, Latvija un ES” 
25.septembr 16.00 – 17.00 

Jkabpils Tautas nam, Vecpilstas lauk. 3 
 

Aicinm Js piedalties diskusij ar pašvaldbu, Saeimas un Eiropas Parlamenta 
deputtiem, lai izvrttu priekšlikumus turpmkajai dzvei Eiropas Savienb! 
 
Visas dienas garum 25.septembr notiek paskums, kur 40 Jkabpils un tai tuvko 
novadu iedzvotji izvrts, k ir attstjusies Latvijas dalba Eiropas Savienb, kd 
Eirop vlamies dzvot, un formuls priekšlikumus, ko btu nepieciešams dart vietj, 
nacionlaj un Eiropas lmen, lai šdu Eiropu veidotu. Izstrdto priekšlikumu 
prezentcij plkst. 16.00 aicints piedalties ikviens interesents! 
 
Papildu informcija: 
http://eslatvijaunes.esmaja.lv/ 
vai 67039271 
 

Projektu „Es, Latvija un ES” realiz Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS 
sadarbb ar Eiropas Komisijas prstvniecbu Latvij. 
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Aicinām Jūs piedalīties dis-
kusijā ar pašvaldību, Saeimas 
un Eiropas Parlamenta depu-
tātiem, lai izvērtētu priekšliku-
mus turpmākajai dzīvei Eiropas 
Savienībā! Visas dienas garumā 
25.septembrī notiek pasākums, 
kurā 40 Jēkabpils un tai tuvā-
ko novadu iedzīvotāji izvērtēs, 
kā ir attīstījusies Latvijas da-
lība Eiropas Savienībā, kādā 
Eiropā vēlamies dzīvot, un for-

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

14.septembrī plkst. 11:00 – salātu diena „Rudens noskaņas”.


