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Turpinās aizsargdambja 
rekonstrukcijas projekts

Foto: Jānis Lācis
Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpilī šobrīd turpinās 
aizsargdambja rekonstrukci-
jas projekts, un darbi notiek 
pēc plānotā grafika. Kā infor-
mēja SIA „Jēkabpils PMK” 
tehniskais direktors Māris 
Dimants, pašlaik aizsarg-
dambja rekonstrukcijas darbi 
vienlaicīgi notiek sešās vietās. 

Uzņēmuma speciālisti turpina 
strādāt pie dambja esošo beto-
na sienu stiprināšanas, notiek 
iekšējās nogāzes betonēšana, 
tiek izbūvēta laivu nobrauk-
tuve pie tilta, kā arī tiek be-
tonēta monolītā aizsargsiena 
pa aizsargdambi. Jau iepriekš 
vēstīts, ka projekta „Jēkab-
pils aizsargdambju rekons-
trukcija” mērķis ir samazināt 
plūdu risku Jēkabpils pilsētā, 
kas radušies hidroelektrosta-

cijas ūdenskrātuves izveides 
rezultātā. 

Projektu realizē Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība, kas 
līdzfinansē 15% no projek-
ta kopsummas, bet Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF) sedz 85% no projekta 
izmaksām, kopējās izmaksas 
ir 1 428 364.63 LVL. Projekta 
laikā plānots pastiprināt dam-
bja pamatfunkciju – pilsētas 
aizsardzību no plūdiem, pa-

pildus nostiprinot Daugavas 
kreisā krasta aizsargdambi, 
kā arī labā krasta aizsargdam-
bi ar papildus izbūvēm. Papil-
dus tam veiks aizsargdambja 
labiekārtošanas darbus un ap-
gaismojuma ierīkošanu. Aiz-
sargdambja rekonstrukcijas 
darbus veic ģenerāluzņēmējs 
SIA „Jēkabpils PMK”. Pare-
dzēts, ka dambja rekonstruk-
ciju pabeigs līdz nākamā gada 
31.maijam.

Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Apbalvojumu piešķirša-
nas komisija aicina juridiskas 
personas, valsts un pašval-
dības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas un fizisku per-
sonu grupas (ne mazāk kā 
10 cilvēki) līdz 18.oktobrim 
iesniegt ierosinājumus Jē-
kabpils pilsētas Goda pilsoņa 
nosaukuma piešķiršanai un 
jēkabpiliešu apbalvošanai ar 
Goda rakstiem.

Pieteikums noformējams, 
aizpildot anketu, kura pieeja-
ma Jēkabpils pilsētas pašval-
dībā, Vienas pieturas aģen-
tūrā, domes mājas lapā www.
jekabpils.lv, Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā un Galvenajā bib-
liotēkā. Anketas jāiesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
Brīvības ielā 120, Vienas pie-
turas aģentūrā. 

Jēkabpils Goda pilsoņa 
nosaukumu piešķir personām, 
kuras ir sniegušas sevišķi no-
zīmīgu ieguldījumu pilsētas 
attīstībā, tās izpētē un kultūr-
mantojuma apzināšanā, ilgga-

dēji un ar lieliem panākumiem 
strādājušas Jēkabpilī, veicinā-
jušas pilsētas izaugsmi kopu-
mā, kuru ieguldījumu pilsētas 
un iedzīvotāju labklājības no-
drošināšanā var novērtēt kā 
mūža ieguldījumu.

Atbilstoši Jēkabpils pilsē-
tas domes noteikumiem „Par 
apbalvojumu, Goda rakstu un 
dāvinājumu piešķiršanas kār-
tību Jēkabpils pilsētas domē” 
Goda rakstus piešķir fiziskām 
vai juridiskām personām par 
ieguldījumu Jēkabpils pilsētas 
attīstībā, par pilsētas tēla vei-
došanu rajonā, valstī, pasaulē, 
kā arī nozīmīgās dzīves un 
darba jubilejās. 

Apbalvotajām personām 
tiek piešķirtas arī naudas 
balvas.

Apbalvojumi tiks pasnieg-
ti LR proklamēšanas gadadie-
nai veltītajā svinīgajā pasāku-
mā Krustpils kultūras namā.

Jēkabpils pilsētas domes 
Apbalvojumu piešķiršanas 

komisija

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība aicina 
pieteikt apbalvošanai

„Redzēt to, kas skolēns būs. 
Palīdzēt atplaucēt briestošos 
personības pumpurus. Likt 
saprast, cik lieli ir spārni. 

Parādīt, cik pasaule liela. Tā ir 
skolotāja augstā misija.”

(L. Muktupāvela)

Sirsnīgi sveicam visus 
pedagogus un izglītības 

iestāžu darbiniekus 
Skolotāju dienā!

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Pasažieru ievērībai
No 2010.gada 20.septembra 1. autobusu 

maršrutam „Poliklīnika – Jaunā iela – Bebru 
iela – CSDD” mainās atiešanas laiks no pieturas 
„Poliklīnika”. Turpmāk autobuss aties nevis  
plkst. 08:35 kā ierasts, bet gan plkst. 08:30.

Pasažieru pārvadājumu daļa

Pašvaldība nosaka atkritumu apsaimniekotāju 
Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

19. augustā Jēkabpils pil-
sētas dome pieņēma lēmumu 
Nr. 395, nosakot, ka atkri-
tumu apsaimniekošanu (sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu) 
Jēkabpils pilsētas adminis-
tratīvajā teritorijā veic SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi”.

Ar augstākminēto lēmu-
mu dome ir apstiprinājusi 
arī maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu 
(izņemot sadzīves atkritumu 
pārstrādi) atkritumu radītā-

jiem LVL 4,29, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) par vienu kubikmet-
ru atkritumu, kas sastāv no:

LVL 3,79 – maksājuma 
par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu;

LVL 0,33 – sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora ap-
stiprinātā tarifa par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 
izgāztuvē „Plaušukalns”;

LVL 0,17 – dabas resur-
su nodokļa par atkritumu 
apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktā apmērā.

Maksa par pakalpojumu 

var tikt mainīta līdzējiem 
savstarpēji rakstiski vieno-
joties. Par pamatu pakalpo-
juma maksas izmaiņām var 
būt degvielas cenu izmaiņas  
un/vai transportēšanas at-
tāluma izmaiņas līdz atkri-
tumu apglabāšanas vietai. 
Ja notikušas izmaiņas tarifā 
par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu atkritumu poligo-
nos un izgāztuvēs un dabas 
resursu nodokļa likmju iz-
maiņas, tad apsaimniekotājs 
par to informē pašvaldību. 
Savukārt jauno maksu par 
atkritumu apsaimniekošanu 
piemēro pēc tam, kad to ap-

stiprinājusi Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldība.

Lēmums ir spēkā līgu-
ma starp Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību un SIA „Jēkab-
pils pakalpojumi” par at-
kritumu apsaimniekošanas 
darbību laikā no 2010. gada 
10. augusta līdz 2015. gada  
10. augustam. Līgumā no-
teikts, ka pakalpojuma pār-
traukšana notiek tikai gadī-
jumā, ja pašvaldība normatī-
vajos aktos noteiktā kārtībā 
ir noteikusi jaunu atkritumu 
apsaimniekotāju un šis ap-
saimniekotājs pārņem saistī-
bas ar klientiem.
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Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

17. septembrī Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā tika pa-
rakstīts nodomu protokols 
ar Satiksmes ministriju par 
sadarbību tranzītsatiksmes 
nodrošināšanā Jēkabpils 
pilsētā. 

Nodomu protokolu svi-
nīgi parakstīja Jēkabpils pil-
sētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs un Satik-
smes ministrs Kaspars Ger-
hards. Domes priekšsēdētājs 
L.Salcevičs sacīja, ka tikai 
dialogā var risināt tos jautā-
jumus, kas ir svarīgi ne tikai 
pilsētai, bet visam reģionam 
un valstij kopumā, kā arī at-
gādināja, ka savulaik līgums 
ar Satiksmes ministriju bija 
noslēgts un tas veiksmīgi 
tika realizēts, gūstot atbal-
stu tranzītielu sakārtošanā. 
L.Salcevičs: „Divus mēnešus 
atpakaļ tika uzsāktas saru-
nas ar Satiksmes ministriju 
par jauna tilta būvniecības ie-
spējām, patlaban ir izveidota 
darba grupa, kurā tiek skatī-
tas un vērtētas iespējas jauna 
tilta projekta realizācijai. 

Sa t iksmes  min i s t r s 
Kaspars Gerhards uzsvēra, 
ka Jēkabpils ir izcils loģisti-
kas centrs, un jau vēsturiski 

Paraksta nodomu protokolu 
par sadarbību tranzītsatiksmes 
nodrošināšanā

Foto: Jānis Lācis

šī pilsēta ir bijusi kā tranzīta 
mezgls, tādēļ otrs tilts pilsē-
tā ir nepieciešams. Ministrs 
sacīja, ka jāņem vērā arī tas, 
ka nākotnes iespējas būs vēl 
plašākas, un tranzīta kustība 
varētu palielināties. Nodo-
mu protokolā ministrija ap-
ņemas 2011.gadā pasūtīt un 
finansēt skiču projektu jau-
nas Daugavas šķērsošanas 
vietas (tilta) Jēkabpilī izbū-
vei Bebru ielas galā ar tilta 
pieeju pieslēgumu Neretas 

ielai kreisajā krastā un Rī-
gas ielai un Daugavpils ielai 
labajā pusē atbilstoši spēkā 
esošajam teritorijas plāno-
jumam. Pēc skiču projekta 
sagatavošanas, publiskās 
apspriešanas un akceptēša-
nas Jēkabpils pilsētas domē, 
finansēt tehniskā projekta 
izstrādi. Savukārt 2014. – 
2020. gada transporta poli-
tikas un budžeta veidošanas 
dokumentos plānot valsts un 
Eiropas Savienības fondu fi-

nansējumu jauna Daugavas 
tilta izbūvei Jēkabpilī. 

Līdz jauna tilta izbūvei 
pašvaldībai jānodrošina tran-
zītsatiksme pa esošo tiltu un 
jāveic tā uzturēšana. Risinot 
jautājumu par esošā tilta pār 
Daugavu rekonstrukciju, jā-
ņem vērā vietējās satiksmes 
vajadzības un satiksmes 
drošības uzlabošanas aspek-
tus, tranzīta satiksmes va-
jadzības skatot ne vairāk kā  
10 gadu perspektīvā. 

Ineta Buka, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Arhitektūras plānošanas 
nodaļas vadītāja

Jēkabpils pilsētas sabied-
rību saviļņojuši raksti presē 
par koku ciršanu Pils rajonā.

Jāsaka, ka koku ciršanas 
jautājums ir ļoti subjektīvs, 
jo ļoti bieži ir galēji pretrunī-
gi viedokļi, sākot no vēlmes 
nocirst kokus, jo grūti tīrīt 
lapas, un tie aizēno logus, līdz 
krasi ciršanu noliedzošiem 
uzskatiem.

Šobrīd šāda diskusija viļ-
ņojas Pils rajonā. Ir iedzīvotā-
ji, kuri vēlas kokus nocirst, jo 
zari sitas logos, un ir tumšas 
istabas, citi metas aizstāvēt 
katra koka zāģēšanu.

Jāsaka, ka taisnība ir gan 
vieniem, gan otriem. Katrs ga-
dījums jāizskata rūpīgi, anali-
zējot koku ietekmi uz ēkām, 
cilvēkiem (iespējamas alerģi-
jas), attālumu no ēkām, bū-
vēm, ceļiem, ielām, koka sugu 
un šķirnes īpatnības. Jāņem 
vērā arī tas, ka daudzi deko-
ratīvie koki pāraug un zaudē 
savu pievilcīgo izskatu, piemē-
ram, tūjas.

Ik pēc laika, pēc vētrām, 
kurās cieš ēkas vai cilvēki, 
tiek veidoti un aktualizēti bīs-
tamo koku saraksti, meklēti 
līdzekļi to nozāģēšanai. Līdzī-
ga situācija radās šovasar, pēc 
18.augusta vētras, kad visa 
pilsēta bija lūstošu zaru varā. 

Pēc šī notikuma tapa daudzi 
iesniegumi, lūdzot nozāģēt 
bojātos kokus. Arī SIA „Pils 
rajona namu pārvalde” lūdza 
atļauju dažādu koku nozāģē-
šanai pils rajonā gan dzīvo-
jamo ēku tuvumā, gan zaļajā 
zonā – Dzirnavu dīķa malā. 
Atļauja tika dota papeļu, kļa-
vu, ievu un ošu nozāģēšanai. 
Zāģējamo koku sarakstā bija 
arī 3 ozoli.

Tagad, izvērtējot situāciju, 
var daļēji piekrist, ka viena 
ozola zāģēšanas atļauja bija 
nedaudz pārsteidzīga un ti-
kai daļēji pamatota. Izvērtē-
jot koka stāvokli, par pamatu 
tika ņemts tas, ka koks bija 
skrajš, ar nokaltušu galotni. 

Jāpiezīmē, ka stādījumi 
Dzirnavu dīķa krastā acīmre-
dzami ir par biežu, lai veido-
tos pilnvērtīgi koki ar sugai 
raksturīgiem vainagiem. Lie-
lākā daļa koku stādīti, lai aiz-
segtu armijas daļu no pilsētas 
iedzīvotāju acīm. Tie ir aptu-
veni 60 gadus veci. Daļa koku 
ir ieauguši pašizsējas ceļā, līdz 
ar to retināšana būs nepiecie-
šama. Jāpiekrīt, ka tas nebūtu 
jādara ar ozoliem.

Jāinformē, ka koku cirša-
na notiek un notiks citās vie-
tās pilsētā.

Patlaban notiek Jēkabpils 
aizsargdambja rekonstrukci-
ja, un, lai nodrošinātu dambja 
nostiprināšanas darbu veikša-
nu, atbalstsienu izbūvi, ir ne-

pieciešama koku ciršana gan 
pret Zvanītāju ielas rajonu, 
gan pie Zvejnieku ielas, gan 
Krasta ielā 5.

Jāsaka, ka bieži vien ir žēl 
pieņemt lēmumu par koku 
zāģēšanu, tomēr katru reizi 
jānovērtē ieguvums vai re-
zultāts, ko sasniedzam. Šajā 
gadījumā tas būs labiekārtots 
gājēju ceļš visā dambja ga-
rumā no Zvanītāju ielas līdz 
Zvejnieku ielai Jēkabpils pusē 
un no Krasta ielas līdz pat 
Krustpils saliņai Krustpils 
pusē.

Līdzīga izvērtēšana notika 
arī Zaļās un R.Blaumaņa re-
konstrukcijas gadījumā.

Jēkabpils pilsētas paš-
valdība ir uzsākusi Zaļās un 
R.Blaumaņa ielas rekons-
trukciju Jēkabpilī. Šī projek-
ta ietvaros tiek rekonstruēta 
Zaļā un R.Blaumaņa iela, lai 
tā atbilstu pilsētas nozīmes 
maģistrālās ielas paramet-
riem (brauktuves platums ne 
mazāk kā 7 m), kā arī lai ielas 
malās izvietotu gājēju ietvi, 
kas apvienota ar veloceliņu. 
Lai realizētu šādu program-
mu, dažos ielas posmos tiks 
demontēts kapu žogs un iz-
būvēts nedaudz tālāk. Tā kā 
pie žoga aug koki, tos nāksies 
nocirst. Tā kā tiek izbūvēta 
ietve un veloceliņš visā ielas 
garumā sākot no Neretas ie-
las, nāksies apgriezt zarus 
un izcirst krūmus arī posmā 

no Neretas ielas līdz Name-
ja ielai. Koki tiks izcirsti arī 
R.Blaumaņa ielas posmā no 
A.Pormaļa ielas līdz Brīvības 
ielai, pamatojoties gan uz to, 
ka tiks paplašināta iela, gan 
uz iedzīvotāju lūgumiem, 
jo koki gan traucē novietot 
automašīnas pie mājas, gan 
prasa papildus ielas kopšanu 
(lapu slaucīšanu). Kopumā 
tiks izcirsti 86 koki. Savukārt 
iegūsim drošu ielu, piemērotu 
tranzīta transporta kustībai 
(kas ievērojami pieaugs pēc 
Daugavas kreisā krasta ceļu 
noasfaltēšanas), no jauna iz-
būvēsim vairākus kapu žoga 
posmus, žogu pie Valsts ģim-
nāzijas, velosipēdu novietnes, 
ūdensvada brīvkrānu kapu 
teritorijā, veloceliņu kopā ar 
gājēju ietvi, lietus ūdens ka-
nalizāciju, kvalitatīvu ielas 
apgaismojumu, komunikāciju 
sakārtošanu utt. Pamatojo-
ties uz to, ka Zaļā ielā atrodas 
vairākas zaļās zonas, kuras 
netiek skartas, ieguvumi lie-
lā mērā pārsniedz zaudēju-
mus. Būvprojekts ir saskaņots 
Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā, kā arī 
akceptēts Jēkabpils pilsētas 
būvvaldē. 

Ar šiem un vēl citiem iz-
strādātajiem būvprojektiem 
var iepazīties Arhitektūras 
plānošanas nodaļā, Brīvī-
bas ielā 120, Jēkabpilī, tālr. 
29455679; 65207318.

Par koku ciršanu pilsētā

PAzIņoJumS
par būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu
Tiek uzsākta būvniecības ieceres publiskā apsprie-

šana – degvielas uzpildes stacijas būvniecība Brīvības 
ielā 23, Jēkabpilī

Būvniecības ierosinātājs: Jānis Zadināns, dzīvo Aldau-
nas ielā 11, Jēkabpilī, tel.nr. 29552055

Projektētājs: tiks izvēlēts konkursa kārtībā
Būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas prezentācijas 

pasākums notiks 2010.gada 12.oktobrī plkst. 15.00 Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 120, 207.kabinetā, Jēkab-
pilī. Informatīvie materiāli par būvniecības ieceres sabiedrisko 
apspriešanu būs apskatāmi Jēkabpils pilsētas pašvaldības tel-
pās Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, kāpņu foajē un Vienas pieturas 
aģentūrā, sākot no 2010.gada 1.oktobra līdz 2010.gada 29.ok-
tobrim, laikā no plkst. 8:30 – 17:00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniegt Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā līdz 2010.gada 29.ok-
tobrim Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Informatīvie tālruņi uzzi-
ņām par Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas laiku 
un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem: 65207318; 29455679, 
e-pasts: ineta.buka@jekabpils.lv.

Vecāku aprūpē esoša 
bērna nodošana citas 
personas aprūpē 
Latvijā un aprūpes 
uzraudzība
T. zalva,
Jēkabpils Bāriņtiesas 
priekšsēdētājs 

Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 45.1.pants nosaka kār-
tību, kādā vecāku aprūpē esošu 
bērnu var nodot citas personas 
aprūpē Latvijā un kā ir jāveic 
bērna aprūpes uzraudzība. 

Pienākuma noteikšana 
likumā vien negarantē to, ka 
visi vecāki to ievēros, un bā-
riņtiesai nāksies saskarties 
ar gadījumiem, kad vecāki, 
visbiežāk nezinot par šādām 
izmaiņām tiesību aktos, būs 
atstājuši bērnu uz ilgāku laiku 
citas personas aprūpē, nesaņe-
mot bāriņtiesas atzinumu. 

Kā rīkoties vecākiem, lai 
bērni paliktu drošos apstākļos 
pie personām, kas spēj aprūpēt 
bērnu un nodrošināt viņa inte-
rešu ievērošanu?

Līdz pilngadībai bērns ir 
vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, 
ka vecākiem ir tiesības un pie-
nākums rūpēties par bērnu un 
viņa mantu un pārstāvēt bērnu 
personiskajās un mantiskajās 
attiecībās. Vecāku prombūt-
nes laikā var rasties situācija, 
kad bērnam nepieciešama pār-
stāvība, piemēram, jāsaņem 
pase, nepieciešami ārstniecī-
bas iestādes un to speciālistu 
pakalpojumi, var būt situācija, 
kad nepieciešama nekavējoša 
operatīva medicīniska iejauk-
šanās, operācija, vai arī nepie-
ciešams šķērsot valsts robežu 
un citi gadījumi. 

Ievērojot, ka bērna inte-
resēs var būt nepieciešamība 
vērsties valsts, pašvaldības un 
citās iestādēs, ja vecāki ir de-
vušies ārpus Latvijas uz neil-
gu laiku (līdz trim mēnešiem) 
fiziskās personas (t.i. bērna 
pārstāvību) jānoformē ar no-
tariāli apliecinātu pilnvaru, kā 
to paredz Administratīvā pro-
cesa likuma 38.panta pirmā 
daļa. Tas nozīmē, ka vecākiem 
laicīgi pirms došanās prom no 
valsts pie notāra vai bāriņtie-
sā jāuzraksta pilnvara perso-
nai, kuras aprūpē tiek atstāts 

bērns. Bērnu tiesību aizsar-
dzības likums paredz kārtību, 
kādā vecāki var nodot bērnu 
citas personas aprūpē Latvijā. 

Lai vecāki varētu atstāt 
bērnu uz ilgstošu laika perio-
du citas personas aprūpē, ir 
jāsaņem bāriņtiesas atzinums. 
Bāriņtiesas atzinums nepie-
ciešams gadījumos, ja vecāku 
prombūtne plāno pārsniegt 
trīs mēnešu ilgu laika posmu. 
Kad saņemts bāriņtiesas atzi-
nums, vecāki vēršas pie zvēri-
nāta notāra vai bāriņtiesā, lai 
sastādītu pilnvaru, ar kuru 
tiek noteikts, kādā apjomā ve-
cāki pilnvaro sava bērna inte-
reses pārstāvēt citu personu. 
Tomēr, ja pie zvērināta notāra 
dosieties bez bāriņtiesas atzi-
numa, zvērināts notārs pirms 
pilnvaras noformēšanas lūgs  
bāriņtiesas atzinumu, ka bēr-
na nodošana citas personas 
aprūpē Latvijā atbilst bērna 
interesēm. Bāriņtiesa aicina 
vecākus, kuri plāno izbraukt 
no Latvijas uz ilgstošu darbu 
ārzemēs vai cita iemesla dēļ, ie-
rasties bāriņtiesā un nokārtot 
nepieciešamos dokumentus.

Ja vecāki aizmirst par 
saviem pienākumiem

Darbība vai bezdarbība, 
kuras rezultātā netiek ievēro-
tas bērna tiesības (bērna atstā-
šana bez minimāliem iztikas 
līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, 
aizbildnības) vai citas darbī-
bas, kas ierobežo bērna per-
soniskās vai īpašuma tiesības 
un brīvības, uzskatāmas par 
amorālām un pretlikumīgām. 
Bērnu tiesību neievērošana 
var būt par pamatu bāriņtie-
sai pieņemt lēmumu par bērna 
aprūpes tiesību atņemšanu vai 
lietas par aizgādības tiesību 
atņemšanu ierosināšanu tiesā. 

Neesiet pavirši attiecībā 
pret saviem bērniem! Kaut arī 
bērni ir atstāti vecvecāku gādī-
bā un vecākiem ir zināms, ka 
bērni būs ļoti labi pieskatīti un 
aprūpēti, tomēr, lai nerastos 
problēmas, sakārtojiet juridis-
kos jautājumus!
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Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „Jēkabpils siltums” 
vasaras periodā ir strādā-
jis, gatavojoties jaunajai ap-
kures sezonai, un patlaban 
uzņēmums pēc veiktajiem 
darbiem ir gatavs apkures 
sezonas uzsākšanai un nepie-
ciešamības gadījumā varētu 
piegādāt siltumenerģiju. 

SIA „Jēkabpils siltums” 
valdes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Karpenko: „Uzņē-
muma speciālisti katru gadu 
veic trašu hidrauliskās pār-
baudes, lai zinātu, kāda ir 
situācija trasēs, un spētu 
prognozēt situāciju, kā arī 
novērstu iespējamās avārijas, 
kas varētu atgadīties sezonas 
laikā slikto trašu posmu dēļ. 
Tādēļ vasaras periodā trases 
tiek pārbaudītas nereti pat 
vairākas reizes un, tiklīdz 
atrodam iespējami vājo pos-
mu trasē, uzreiz šo problēmu 
cenšamies atrisināt. 

Protams, arī rūpīga trašu 
profilaktiskā pārbaude pilnī-
bā negarantē to, ka sezonas 
laikā būsim pasargāti no 

avārijas, tomēr šāda prakse 
ir daudz drošāka, un vismaz 
vienu daļu potenciāli bīstamu 
vietu mums izdodas novērst 
un salabot.

Šovasar atsevišķās vie-
tās trases pārbaudītas pat 
vairākas reizes, piemēram, 
Celtnieku ielas mikrorajonā. 
Veicot pārbaudes, atklājām 
vairākus trašu posmus, kuri 
bija ļoti sliktā tehniskā stā-
voklī, piem., Brīvības ielas 
sākums, posms pie Jēkabpils 
3.vidusskolas, Vienības ie-
las posms u.c. Šovasar esam 
panākuši to, ka, piemēram, 
daudzdzīvokļu ēkām Tvai-
ka ielas katlumājas esošajā 
apkalpes zonā spējam veikt 
hidrauliskās pārbaudes, ne-
apturot katlumājas darbību 
uz mēnesi.

Līdz šim nebija iespējams 
pārbaudīt siltumtrases pos-
mu pa nelieliem posmiem, 
jo atsevišķos posmos nebija 
uzstādīta noslēgarmatūra, 
bet trašu posmi ir ļoti gari. 
Savukārt šovasar „Jēkabpils 
siltums” uzlika maģistrāla-
jai trasei noslēgarmatūru un 
līdz ar to tagad ir iespējams 
darbus veikt, atdalot pa nelie-

„Jēkabpils siltums” gatavs apkures sezonai

Foto: Jānis Lācis
Valdes priekšsēdētājs A. Karpenko rekonstruētajā Celtnieku ielas katlumājā sarunā 
ar katlumāju priekšnieku Aleksandru Kitovu

viss veiktais rekonstrukcijas 
projekts Celtnieku ielas mik-
rorajona katlumājā izmaksā-
ja 50 000 latu. 

Tvaika ielas katlumājā 
veikts laboratorijas, kā arī 
telpu remonts, izremontēta 
operatora telpa arī Dārzu ie-
las katlumājā. 

Uzņēmums vasarā cenšas 
sagādāt kurināmo nākama-
jai sezonai un patlaban esam 
veikuši priekšapmaksu šķel-
das iegādei, jo vasaras perio-
dā tai ir lētāka un izdevīgāka 
cena”.

Debitoru parāds 
uzņēmumam gandrīz 

900 000 latu
Debitoru parāds SIA „Jē-

kabpils siltums” uzņēmumam 
uz š.g. 1.septembri bija gan-
drīz 900 000 latu, pagājušajā 
gada septembrī tas bija aptu-
veni 630 000 latu, pieaugums 
šogad ir par aptuveni 300 000 
latu. Neraugoties uz lielo pa-
rādu slogu, uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs A.Karpenko 
sacīja, ka šajā ekonomiski 
grūtajā laikā jāsaka paldies ik-
vienam uzņēmuma klientam, 
kurš, neraugoties uz sarežģīto 
situāciju, norēķinās par patē-
rēto siltumenerģiju. 

maksa par apkuri būs 
nedaudz dārgāka

Kā informēja Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības izpilddirek-
tors Dainis Līcis, neraugoties 
uz gāzes cenas pieaugumu, 
šosezon izdevies izvairīties 
no būtiska siltumenerģijas 
maksas pieauguma. Jēkabpilī 
iepriekšējā sezonā maksa par 
vienu megavatstundu bija 
41,72 lati, bet šosezon tā būs 
43,37 lati par megavatstundu. 
Kā sacīja domes izpilddirek-
tors D. Līcis, maksa par apku-
ri paaugstināsies par aptuveni 
3,9%. SIA „Jēkabpils siltums” 
valdes priekšsēdētājs A. Kar-
penko: „Jāņem vērā, ka prog-

nozētā siltumenerģijas cena 
balstīta uz a/s „Latvijas Gāze” 
prognozēto dabasgāzes cenu. 
Mainoties tai, mainīsies arī 
siltumenerģijas cena.”

Salīdzinot ar citām 
Latvijas pilsētām, šosezon 

Jēkabpilī apkure būs 
aptuveni vidējā līmenī
Informācija par visiem 

siltuma piegādātājiem Latvi-
jas pilsētās apkopota Latvijas 
Siltumuzņēmumu asociāci-
jā. Septembra mēnesī, pie 
noteiktās dabasgāzes cenas  
180,– Ls / 1000m3, SIA „Jēkab-
pils siltums” klientiem maksa 
par vienu megavatstundu ir 
41,72 lati. Salīdzinoši ar citām 
pilsētām, Jēkabpils siltumta-
rifu dārdzības ziņā ir vidējā 
līmenī. (Sīkāk skat. tabulā).

Tradicionāli apkures 
sezona tiek uzsākta 

oktobra vidū
Agrāk apkure daudzdzī-

vokļu ēkām tika pieslēgta, ja 
vidējā diennakts temperatū-
ra trīs dienas pēc kārtas bija 
zemāka par plus astoņiem 
grādiem, taču tagad jau vairā-
kus gadus apkure namos tiek 
pieslēgta pēc apsaimniekotāja 
iniciatīvas. Lai komfortabli 
sāktu šī gada apkures sezo-
nu, dzīvokļu īpašniekiem, kas 
vēlas sākt apsildīt savus mā-
jokļus, ir jāvēršas pie saviem 
apsaimniekotājiem ar lūgumu 
pieslēgt apkuri. Kad namu ap-
saimniekotāji izteiks nepiecie-
šamību pēc apkures sākšanas, 
SIA „Jēkabpils siltums” uzņē-
mums veiks siltumenerģijas 
nodrošināšanu.

        Latvijas pilsētu siltumtarifi - sept. 2010.,  (pie DG tirdz. 

tarifa 180.- Ls/1000.m3)
zaĜš - šėelda,   sarkans - koăenerācija,   zils - dabasgāze sildkatlos
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lam trašu posmam. 
Tas nozīmē, ka turpmāk 

profilakses dēļ plānotais pār-
traukums Tvaika ielas kat-
lu mājas apkalpes zonā būs 
nevis uz mēnesi, bet gan uz 
dažām dienām. Tas savukārt 
būs ērtāk un patīkamāk uz-
ņēmuma klientiem. 

Dārzu ielas katlumājā 
esam ieviesuši darbībā jau-
nu tīkla sūkni ar frekvenču 
pārveidotāju, kas ir ļoti eko-
nomisks un dod precīzu hid-
raulisko režīmu trasēs.

Celtnieku ielas katlumājā 
šovasar veikta ļoti vērienīga 
rekonstrukcija, renovējot to 
katlu mājas daļu, kur tika iz-
mantots koksnes kurināmais. 
Līdz šim katls, kurā par ku-
rināmo tika izmantotas zāģu 
skaidas, nebija efektīvs, tam 
bija nepieciešams kapitālais 
remonts. Rekonstrukcijas 
gaitā katls pārveidots, un ir 
jauna kurināmā padeves sis-
tēma, kas ļauj kā kurināmo 
izmantot arī šķeldu. Tāpat 
rekonstruētajam katlam ir 
kontroles vadības sistēma, 
kas sekmēs katla efektivitāti, 
uzstādīta arī jauna dūmgāzu 
attīrīšanas sistēma. Kopumā 

Ir sākts darbs pie projekta  
„Neretas ielas rekonstrukcija” realizācijas
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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.  
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zita Vilcāne,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pilsētsaimniecības 
departamenta
Attīstības un investīciju nodaļas
projektu administratore

Jēkabpils pilsētas pašval-
dība ir uzsākusi projekta „Ne-
retas ielas rekonstrukcija” 
realizācijas gaitu. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība 2010.gada 
sākumā piedalījās izsludināta-
jā aktivitātē „Tranzītielu  sa-

kārtošana pilsētas teritorijās. 
Aktivitātes mērķis ir komfor-
tabla un droša satiksme pilsē-
tu tranzītielās, rekonstruējot 
un attīstot pilsētu tranzītielas 
valsts galveno vai 1.šķiras au-
toceļu maršrutos vietās, kur 
esošā infrastruktūra ir nolie-
tojusies (piemēram, sabruku-
šie ielu posmi) vai nespēj no-
drošināt pieaugošo transporta 
plūsmu. 

2010.gada jūnijā Satik-
smes ministrijā tika pieņemts 

lēmums par Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības projekta „Ne-
retas ielas rekonstrukcija” 
(Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/
SM/017)  apstiprināšanu. 
Vienošanās par projekta rea-
lizāciju tika parakstīta jau šā 
gada septembrī.  

Projekta ietvaros tiks 
rekonstruēts Neretas ielas 
posms līdz pilsētas robežai, 
tā būtiski uzlabojot satiksmes 
drošību un kvalitāti, projek-
ta ietvaros tiks ņemta vērā 

arī gājēju un riteņbraucēju 
drošība. 

Atbilstoši projekta nosacī-
jumiem pašvaldības līdzfinan-
sējums ir 11,25 %, ERAF fi-
nansējums – 85,00 % un Valsts 

budžeta dotācija – 3,75 %. 
Projekta būvniecības 

darbus ir plānots uzsākt  
2011.gadā, un projekts turpi-
nāsies līdz 2012.gadam. 

Projektu realizējot, iegu-

vēji būs ne tikai Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības iedzīvotāji, 
bet arī  citu novadu un pilsētu 
iedzīvotāji, jo tiks sakārtots 
vēl viens tranzītielas posms, 
kas šķērso Jēkabpils pilsētu. 
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Arhitektūras plānošanas nodaļa

Jēkabpils pilsētā ir uni-
kāla atpūtas vieta – Meža- 
parks un Radžu ūdenskrātu-
ve. Tās izveides sākums mek-
lējams jau pirms 30 gadiem, 
kad pēc dolomīta karjera 
slēgšanas tā tuvumā tika vei-

dota pilsētas sporta un atpū-
tas zona.

Gan Mežaparka teritori-
ja, gan Radžu ūdenskrātuve 
ir Jēkabpils pilsētas pašval-
dības īpašums. Katru gadu 
atkarībā no pilsētas budžeta 
lieluma tiek veikta teritori-
jas labiekārtošana, atjauno-
šana un uzlabošana. Šogad 

peldvieta Radžu ūdenskrātu-
vē saņēma Zilo karogu.

Paredzēts arī turpmāk 
attīstīt sporta un atpūtas 
zonu, ņemot vērā šīs vietas 
īpatnības. Lai varētu objektī-
vi izvērtēt, kādi objekti būtu 
piemēroti izbūvei Mežaparka 
un Radžu ūdenskrātuves teri-
torijā, tiek lūdzam iedzīvotāju 

līdzdalību un ierosinājumus.
Priekšlikumi tiks gaidīti 

līdz 2010.gada 22.oktobrim. 
Priekšlikumus jāiesniedz Vie-
nas pieturas aģentūrā, Brīvī-
bas ielā 120, Jēkabpilī. 

Savu viedokli var izteikt 
arī Jēkabpils pilsētas pašval-
dības mājaslapā www.jekab-
pils.lv.

Kādu gribam redzēt Mežaparka un 
Radžu ūdenskrātuves teritoriju

Gunārs Spalis,
SIA „Jēkabpils pakalpojumi” 
valdes priekšsēdētājs 

Veicot sadzīves, rūpnie-
ciska un cita veida darbības, 
vairāk vai mazāk veidojas at-
likuma produkts jeb ikdienā 
to sauc par sadzīves atkritu-
miem. Jebkura ārēji patīka-
ma izskata kartona kastīte, 
kurā ievietota vēl patīkamāka 
smarža vai krēms, pēc šo pro-
duktu izlietošanas kļūst par 
atkritumu. Par atkritumiem 
kļūst pati stikla pudelīte un 
arī kartona kastīte, viens no-
kļūst stikla konteinerā, otrs 
kartona ķīpā.

Lai regulētu sabiedrības 
saražoto atkritumu savākša-
nu, aizvešanu un deponēšanu 
izgāztuvē, pieņemtas normas 
uz vienu iedzīvotāju privāta-
jā sektorā un daudzdzīvokļu 
mājās.

2008.gada 18.septembrī 
apstiprinātajos saistošajos 
noteikumos noteikta norma 
50 litri uz vienu privātmājas 
iedzīvotāju mēnesī.

Reāli notiek citādāk, at-
nāk viens mājas iedzīvotājs un 
noslēdz līgumu uz gadu vie-
nam cilvēkam par 600 litriem, 
bet mājā iedzīvotāju skaits ir 
krietni lielāks. Tiek arī no-
slēgti līgumi atbilstoši mājas 
iedzīvotāju skaitam.

Skaitliski tas izskatās 
šādi: Jēkabpils pilsētā ir ap  
25 500 deklarēto iedzīvotāju, 
no tiem vidēji 14 180 iedzīvo-
tāji ir no Namu pārvaldes ap-
saimniekojamām mājām, pri-

vātais sektors noslēdzis 2010.
gadā 2000 līgumu, koopera-
tīvu apsaimniekotāji ir 3202, 
kas veido 19 382 iedzīvotājus, 
starpība ir mīnus 6118 iedzī-
votāji, ar kuriem nav slēgti 
līgumi.

Jājautā, kur paliek šo cil-
vēku radītie 3670 m3 atkri-
tumu gadā. Vēl jāņem vērā, 
ka aptuveni 5% atkritumu 
pieved pilsētā nedzīvojoši „iz-
palīgi”, kas saražo ap 116 m3 
mēnesī jeb 1392 m3 gadā.

Rezultātā nelegālo sa-
dzīves atkritumu apjoms ir  
5062 m3 gadā jeb 421,8 m3 
mēnesī. Šie nelegālie atkritu-
mi ir tie, kas pārpilda pilsētas 
teritorijā uzstādītos kontei-
nerus un vēl blakus samestās 
kaudzes, tai skaitā šķirošanas 
laukumos, kuri vienmēr ir 
pārpildīti ar sadzīves un ne-
standarta atkritumiem.

Liels darba lauks šeit būtu 
policijai, tad noslēgto līgumu 
skaits būtu krietni lielāks.

Pirms atkritumu izmeša-
nas konteinerā padomāsim, 
vai esam noslēguši līgumu.

Visiem klientiem, kuri sa-
dzīves atkritumiem izmanto 
mazos plastmasas konteine-
rus tilpumā līdz 240 l, censties 
tos novietot savā teritorijā, 
pieslēdzot sētas vārtus un  at-
kritumu aizvešanai novietot 
konteinerus ārpus sētas izve-
šanas dienā.

Piesardzība nenāk par 
ļaunu, jo katru mēnesi nozog 
2 – 3 mazos plastmasas kon-
teinerus, un klientiem nav 
kur savākt atkritumus.

Kā Jēkabpilī 
veidojas atkritumi

Jēkabpils iedzīvotāju 
ievērībai !

Privātajā sektorā, kur ir noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu savākšanu ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, 
atkritumu maisiem vai mazajiem konteineriem jābūt noliktiem 
ārpus vārtiem, ja vārti pa nakti tiek aizslēgti, vai iekšpusē, 
ja vārti ir vaļā. Atkritumus sāk savākt no plkst. 06:00 rītā. 
Precīzi noteikt laiku, pie kuras mājas un kurā ielā piebrauks 
presmašīna, nevar, jo jāapkalpo vairāk kā tūkstotis klientu. 
Konteineri un maisi ar atkritumiem dažviet līdz presmašīnai ir 
jānes tālu, bet tas, ka atkritumi attiecīgajā dienā tiks paņemti, 
ir katra savācēja pienākums.

Lūgums SIA „Jēkabpils pakalpojumi” klientiem atkritumus 
novietot vieglāk pieejamā vietā jau pēc plkst. 06:00. Ja  atkritumu 
ir iekrājies vairāk nekā noslēgts līgumā, jāpiesaka uzņēmuma 
dispečerei pa telefonu 65237660 un jāatnāk norēķināties par 
pakalpojumu.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
SIA „Jēkabpils pakalpojumi administrācija

Juris Kālis,
LLu preses sekretārs

Latvijas Valsts pirmā pre-
zidenta Jāņa Čakstes dzimša-
nas dienā – 14. septembrī viņa 
mājās, Ozolnieku novada Sid-
rabenes pagasta „Aučos”, se-
kojot iepriekšējo gadu tradīci-
jai, notika Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes (LLU) 
un bijušā prezidenta dzimtas 
kopīgi iedibinātās stipendijas 
nu jau piektā konkursa uzva-
rētāja godināšana un apliecī-
bas svinīga pasniegšana.

Šoreiz no septiņiem sti-
pendijas pretendentiem kon-
kursa vērtēšanas komisija 
par labāko atzinusi Lauku 
inženieru fakultātes ceturtā 
kursa studentes, jēkabpilie-
tes Sandras Svētiņas veikto 
pētījumu par Jāņa Čakstes, 
toreizējā Jelgavas Latviešu 
biedrības līdera lomu Lat-
vijas IV Vispārējo Dziesmu 
un mūzikas svētku sarīko-
šanā, kas pirmo un vienīgo 
reizi notika ārpus galvaspil-
sētas – Jelgavā. Savā pētīju-
mā studente apkopojusi gan 
vēsturiskus faktus no muzeja 
krājumiem un literatūras, 
gan intervijas ar vairākiem 
novadpētniekiem un kul-
tūras darbiniekiem, kā arī 
sniegusi savu – subjektīvu 

Jēkabpiliete Sandra Svētiņa –  
Jāņa Čakstes stipendijas jaunā laureāte

pārstāvi, pazīstamo mecenāti 
Annu Justīni Čaksti Rollins. 
Stipendiju 130 latu apmērā 
Sandra saņems desmit mēne-
šus, visa studiju gada garu-
mā. Laureāti sveica gan Jāņa 
Čakstes dzimtas un fakultā-
tes pārstāvji, gan pērnā gada 
stipendijas ieguvēja, Sociālo 
zinātņu fakultātes studente 
Lana Svarinska un Sandras 
tētis Ēriks Svētiņš, kurš kopā 
ar Sandras draugu Ingaru uz 

Aučiem bija atbraucis no Jē-
kabpils. Savukārt stipendijas 
jaunā laureāte Jāņa Čakstes 
māju pašreizējiem saimnie-
kiem dāvināja dzimtajā pusē 
ceptas lauku rupjmaizes klai-
pu, kā arī Latgales keramiķa 
Aivara Ušpeļa veidotu piena 
krūku un medus podu. Seko-
ja Ozolnieku novada mūzikas 
skolas audzēkņu priekšnesu-
mi un Jāņa Čakstes dzimšanas 
dienas kliņģera baudīšana.

Foto: no LLU fotoarhīva
vērtējumu dažādām lietām 
un parādībām. 

Sandra atzīst, ka darbs 
bijis bezgala interesants un 
pārpilns ar daudzām jaunat-
klāsmēm, sagādājis lielu prie-
ku un lepnumu par piederību 
stiprajai latviešu tautai. Tur-
klāt līdztekus studijām Jelga-
vā, vides saimniecības jomā no 
mācībām brīvajā laikā Sandra 
dejo Latvijas Universitātes 
tautas deju ansamblī „Dan-

cis” un veic repetitores pie-
nākumus Krustpils kultūras 
nama tautas deju kolektīvā 
„Delveri”. Ne velti, prezen-
tējot savu pētījumu, konkur-
sa vērtēšanas komisiju viņa 
patīkami pārsteigusi, jo bija 
ieradusies ģērbusies latviešu 
tautas tērpā. Sandra ir absol-
vējusi Jēkabpils Valsts ģimnā-
ziju, Jēkabpilī ir viņas mājas, 
kur mīt un strādā vistuvākie 
cilvēki – ģimene, kas, līdzīgi 

kā studiju biedri un fakultātes 
vadība, iedrošinājuši piedalī-
ties konkursā un gūt pārliecī-
bu, ka viņa var to izdarīt.

Apliecību par Jāņa Čak-
stes stipendijas piešķiršanu 
laureātei pasniedza LLU rek-
tors Juris Skujāns un mācību 
prorektors Arnis Mugurēvičs, 
atzīmējot, ka pirmo reizi to 
piešķir Universitātes Attīstī-
bas fonds, jo tāda vienošanās 
noslēgta ar Čakstes dzimtas 

Foto: no Jēkabpils pilsētas pašvaldības fotoarhīva
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Pilsētas autobusu saraksts no 2010.gada 1.septembraPilsētas autobusu kustības saraksts no 1.09.2010.g. 

                
Nr.1 POLIKLĪNIKA  JAUNĀ IELA  BEBRU IELA  CSDD (darbdienās) 

No Poliklīnikas 07:25 08:30 09:35 10:35 11:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35          
No CSDD 07:55 09:05 10:05 11:05 12:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05          
                

Nr.2 POLIKLĪNIKA  JAUNĀ IELA  PILS RAJONS (darbdienās) 
No Poliklīnikas 07:00 07:55 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00        
No Pils rajona 07:30 8:30* 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30        
  *   no 20.09.2010.g.                        

Nr.3 STACIJA  PANSIONĀTS (darbdienās un sestdienās) 
No Ăimnāzijas 05:55                            
No Stacijas 06:45 8:00** 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:15 20:15 21:15*  
No Pansionāta 06:15 07:15 08:30 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40** 15:40 16:40 17:40 18:40 19:45 20:45  

No Zīlāniem 21:35 
(līdz 
Poliklīnikai)                        

 *  līdz Zīlāniem  **  darbdienās skolas laikā iebrauc 3.vidusskolā     
Nr.3 STACIJA  PANSIONĀTS (svētdienās) 

No Ăimnāzijas 07:00                            
No Stacijas 08:00 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:15 21:15*      
No Pansionāta 07:15 08:30 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 20:45      

No Zīlāniem 21:35 
(līdz 
Poliklīnikai)                        

 *  līdz Zīlāniem 
Nr.5 POLIKLĪNIKA  STACIJA (darbdienās) 

No Poliklīnikas 04:20 05:15 05:35 06:15 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 
  09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 
  13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 
  17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:40       
No Stacijas 04:45 05:45 06:15 06:45 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 
  10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 
  13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 
  17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:08 22:00 23:40       
                

Nr.5 POLIKLĪNIKA  STACIJA (sestdienās un svētdienās) 
No Poliklīnikas 04:20 05:15 05:35 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 
  10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 
  14:15 14:30 14:45 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 
  21:30 22:40                           
No Stacijas 04:45 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 
  11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 
  14:45 15:00 15:15 15:30 15:50 16:00 16:30 16:50 17:10 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:08 
  22:00 23:40                           
                

Nr.7 2.VIDUSSKOLA  JAUNĀ IELA  BEBRU IELA  KRUSTPILS KN (darbdienās skolas laikā) 
No Celtnieku 
ielas 06:50                      
No 2.vidusskolas 7:40** (līdz Zīlāniem)  13:50 14:40 (līdz Zīlāniem)        
No Zīlāniem 07:10 8:10* 15:00                  
No Krustpils KN 13:25 14:05 15:10*                  
 *  līdz Poliklīnikai **  darbdienās skolas laikā iebrauc 3.vidusskolā      
                

Nr.8 ĂIMNĀZIJA  ZĪLĀNI (darbdienās) 
No Ăimnāzijas 06:10 7:05** 09:15 10:55 13:05 14:05 15:35 16:35 17:35 18:35        
No Zīlāniem 06:35 7:35* 08:45 09:45 11:25* 12:30 13:35 14:35** 16:05 17:05 18:05 19:05*    
No Poliklīnikas 8:10** 11:55                        
 *  līdz Poliklīnikai **  darbdienās skolas laikā iebrauc 3.vidusskolā      
                

Nr.8 ĂIMNĀZIJA  ZĪLĀNI (sestdienās un svētdienās) 
No Ăimnāzijas 07:05 08:10 09:15 10:55 11:55 13:05 14:05          
No Zīlāniem 07:35 08:45 09:45 11:25 12:30 13:35 14:35*          
 *  līdz Poliklīnikai             
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Piektdien, 8. oktobrī plkst. no 19:30 līdz 23:00
ikviens ir laipni aicināts apmeklēt Danču klubu, lai brīvā, nepiespiestā atmosfērā uzdejotu senās latviešu 

un citu tautu dejas, satiktu vai iegūtu jaunus draugus un vienkārši labi pavadītu laiku.
Danči ir viegli un jautri, īpaša iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama, jo vairums deju ir viegli 
apgūstamas turpat deju placī, atliek vien pavērot kā dara zinātāji. Var nākt viens(a), pārī vai ar draugiem, 
nepastāv arī vecuma vai kādi citi ierobežojumi – galvenais ir vēlme dejot un pozitīvs skatījums uz dzīvi!

Apģērbs brīvs, nepieciešami maiņas apavi.
Norises vieta: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 258.

Nāc pats un ņem līdzi draugus – kopā jautrāk!
Dancotājiem un muzikantiem– ieeja bez maksas.

Publicitātes foto

Anita Rubine,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
bibliogrāfe

Kas gan cits, ja ne mēs 
paši, varam savākt liecības 
par savu pagātni. Taču reti 
kuram pietiek pacietības ga-
diem ilgi izzināt, pētīt, vākt, 
apkopot faktus, notikumus, 
vārdus. Tomēr daudziem pa-
tīk ar interesi lasīt dokumen-
tālus aprakstus, dienasgrā-
matas, ielūkoties senos māju 
nosaukumos, vietvārdos un 
aprakstos par pilsētas ielu un 
uzņēmumu vēsturi, skatīties 
vēsturiskas fotogrāfijas. Labi, 
ka starp jēkabpiliešiem ir cil-
vēki, kuriem vēsture gadu 
gaitā ir gan darbs, gan sirds 
aizraušanās! Un, ja mums 
grāmatās, laikrakstu publikā-
cijās, citāda veida materiālu 
apkopojumos tiek dota iespēja 
pabūt „tajos laikos”, ieklau-
sīties „tā laika” stāstos, tad 
lielu paldies varam teikt arī 
Jānim Amatam.

Ceļu būves inženieris, 
muzeja darbinieks, Jēkabpils 
pilsētas padomes deputāts, 
1991.gada barikāžu dalīb-

R.Kļaviņa,  
direktora vietniece izglītības 
jomā

Lai arī cik tas izklausītos 
neparasti, taču ražas ievāk-
šanas laiks rudenī ir ne tikai 
zemniekiem, bet arī skolām. 
Lauksaimniekiem prieks par 
bagāto birumu un zelta grau-
diem, bet skolotājiem prieks 
par audzēkņu panākumiem 
valsts pārbaudījumos un īpaši 
par viņu turpmākajām izglītī-
bas gaitām. 

Mūsu jaunākie absolventi, 
9.klašu audzēkņi, šogad izcē-
lušies ar to, ka pilnīgi visi bez 
izņēmuma (kopskaitā 100) 
saņēma apliecības par pamat-
izglītības sekmīgu iegūšanu. 
Īpašs gandarījums, ka 70 
no viņiem iebira ģimnāzijas 
10.klašu apcirkņos un ka vēl 
20 audzēkņi no 12 pamatsko-
lām un 2 vidusskolām piebied-
rojās un kļuva par mūsējiem. 

 Gandarījumu sagādājuši 
arī 12.klašu skolēni. Jūnijā, 
izlaidumā, kas drīzāk pielīdzi-
nāms atvadām no skolas, jo 
skolēni un pedagogi vēl cen-
tralizēto eksāmenu rezultātus 
nezina un atestātu pasniegt 
nav iespējams, skolēnu teik-
tais par zeltam pielīdzināma-
jām vērtībām, ko viņi ieguvuši 
skolas gados, sildīja pedagogu 
un vecāku sirdis. Ģimnāzis-
tiem zelta provi nācās pārbau-
dīt centralizētajos eksāmenos, 

kuru rezultāti atklāj gan kat-
ra skolēna individuālo ieguldī-
jumu mācību procesa norisē 
triju gadu garumā, gan peda-
gogu darba ražīgumu. Mūsējie 
mums ir ļāvuši sajust siltumu 
sirdī arī jūlijā, kad uzzinājām 
centralizēto eksāmenu rezul-
tātus. Valsts ģimnāzijām Mi-
nistru kabineta noteikumos 
izvirzīta īpaši augsta prasība –  
75 procentiem izglītojamo 
mācību sasniegumu novēr-
tējumam centralizētajos ek-
sāmenos jābūt ne zemākam 
par C līmeni. No Latvijas 
400 vispārizglītojošajām vidē-
jās izglītības iestādēm un 90 
profesionālās ievirzes mācību 
iestādēm 2009.gadā šo augsto 
slieksni spējuši pārvarēt ti-
kai daži desmiti skolu. Mūsu 
ģimnāzisti 2010.gadā centra-
lizētajos eksāmenos ieguva 
vērtējumu A, B, C līmenī 83% 
no visa eksāmenu kopskaita 
(2009.gadā – 85 %). Tas ir tei-
cams rezultāts, kas liecina par 
skolēnu mērķtiecīgu, apzinīgu 
darbu un skolotāju profesio-
nalitāti, kā arī produktīvu sa-
darbību. Centralizēto eksāme-
nu rezultāti ir ne tikai valsts 
vienots, neatkarīgs un objek-
tīvs zināšanu vērtējums, bet 
arī apliecinājums absolventa 
konkurētspējai studēt kādas 
augstākās izglītības iestādes 
programmā, kur šos rādītājus 
ņem vērā, ieskaitot studentu 
budžeta vai maksas grupā. No 

mūsu absolventiem vairāk kā 
puse ir uzņemti studijās par 
valsts līdzekļiem.

Zināšanu pilnveidošanā 
un slīpēšanā audzēkņiem palī-
dzēja rezultatīva piedalīšanās 
dažāda līmeņa mācību priekš-
metu olimpiādēs un konkur-
sos. Aizvadītajā mācību gadā 
mācību priekšmetu olimpi-
ādēs un dažādos konkursos 
piedalījās 157 audzēkņi, no 
kuriem 103 izcīnīja godalgotas 
vietas. Katrs skolēns, izstrā-
dājot zinātniski pētniecisko 
darbu, gan padziļina zināša-
nas kādā zinātņu jomā, gan 
arī iemācās patstāvīgi pētīt, 
noformēt un prezentēt pētī-
jumu, kas līdzinās turpmāka-
jiem studiju darbiem. Valsts 
ģimnāziju vidū tiek rīkoti 
pētniecisko darbu konkursi 
dažādās zinātņu jomās. Mūsu 
audzēkņiem līdz ar to ir iespē-
ja pārbaudīt, apliecināt un sa-
līdzināt savas spējas un savu 
darbu ar vienaudžiem dažādos 
reģionos. Īpaši interesants un 
zinātniski pamatots pētījums 
bioloģijā izdevās mūsu absol-
ventei Andai Aldiņai. Viņa 
ieguva 1.vietu un Zelta diplo-
mu 34.Latvijas skolēnu zināt-
niskajā konferencē un vasarā 
kopā ar skolotāju Z.Vēveri un 
vēl 6 Latvijas skolēniem pie-
dalījās starptautiskajā zināt-
nes izstādē EXPO „Zinātne. 
Eiropa”, kurā tika pārstāvē-
tas 32 valstis. Pavisam godal-

gotas vietas valsts olimpiādēs 
ieguva deviņi ģimnāzisti.

Par mācību sasniegumu 
kvalitāti liecina arī tas, ka 
no 83 ģimnāzijas absolven-
tiem 80 turpina izglītību gan 
augstākajās mācību iestādēs 
Latvijā un ārzemēs, gan citās 
izglītības iestādēs. Lielākā 
absolventu daļa ir izvēlējušies 
studēt dabaszinātnes, ekono-
miku un inženierzinātnes, kā 
arī medicīnu, būvniecību, jū-
ras transportu. Priecājamies 
par to, ka dažādas studiju 
iespējas ir atraduši humani-
tārās izglītības programmas 
absolventi, izvēloties kļūt par 
tulkiem, mākslas un mūzikas 
speciālistiem, tiesībzinātņu, 
kultūras darba un komunikā-
cijas jomas profesionāļiem. 

Esam gandarīti, ka mūsu 
audzēkņi ir izmantojuši gan 
ģimnāzijas mācību program-
mu, gan interešu izglītības 
daudzveidīgo piedāvājumu 
savu spēju un talantu izkop-
šanai ar mērķi piepildīt savus 
sapņus un veidot profesionālo 
karjeru.

Paldies jāsaka ne tikai 
skolotājiem un personālam, 
kuri nodrošināja iespēju kva-
litatīvi apgūt mācību priekš-
metu standartu prasības, bet 
arī ģimnāzistu vecākiem par 
uzmundrinājumu, atbalstu 
un ieinteresētību, lai sasnieg-
tu kopīgus mērķus.

Vēstures liecību pētnieks un glabātājs

Prieks par absolventiem!

Dziedātājs un mediju 
zvaigzne Lauris Reiniks gata-
vo īpašu šovu ar nosaukumu 
„Es skrienu”. Šajā koncertšo-
vā būs klausāmi gan pirmat-
skaņojumi no Laura jaunā 
albuma „Es skrienu”, kas iz-
nāks 28.septembrī, gan arī ci-
tas tautā iemīļotas melodijas 
no iepriekšējiem albumiem.

Šovā piedalīsies arī dejo-
tāji un fona dziedātājas. Īpašs 
darbs tiek ieguldīts gaismu 
režijā un video montāžā, kas 
koncerta laikā skatītājiem un 
klausītājiem sniegs iespēju 
labāko dziesmu video versiju 
izlasi vērot uz skatuves lielā 
ekrāna. Tā kā Laura Reinika 
tūri un CD atbalsta visiem 

zināmā „Čili Pica”, tad kat-
rā koncertā gaidāms arī kāds 
gards pārsteigums no „Čili” 
picērijas.

Šova un video režiso-
re ir Aija Strazdiņa. Kon-
certtūri organizē „Mikro-
fona Ieraksti” sadarbībā ar  
„Micrec PM”

8.oktobrī plkst. 19.00  
koncerts notiks Krustpils 
kultūras namā. 

Organizē SIA „Mikro-
fona Ieraksti” sadarbībā ar 
„MicrecPM”

Biļetes iepriekšpārdošanā 
var iegādāties Krustpils kul-
tūras namā un Biļešu servisa 
kasēs visā Latvijā. Biļešu cena 
4,–; 5,–; 6,– Ls.

Pirmā 
Laura Reinika 
koncerttūre ir klāt

Foto: no privātā fotoarhīva

dienu organizētāju mūsu no-
vadā. Tieši viņa interešu un 
rūpju lokā vairāku gadu garu-
mā bijuši kultūras pieminekļi, 
to apmeklēšana, novērtēšana, 
sekošana, lai tiktu ievērota 
uz tiem attiecināmā likum-
došana. Sākoties straujiem 
pilsētas pārveides darbiem, 
bieži bija jāizstaigā pilsēta, 
lai laikus pamanītu kādu 
nelikumību, lai nesabruktu 
kāds vēsturiski nozīmīgs pie-
mineklis, lai senajā koka un 
ķieģeļu arhitektūrā neienāk-
tu mūsdienām tik raksturīgie 
plastmasas logi un durvis, lai 
ēkas pārsteidzīgi nenojauktu.

Lai arī Jānis Amats šo-
brīd ir pelnītā atpūtā, viņu 
joprojām interesē viss, kas 
saistīts ar vēsturiskiem un 
sabiedriski politiskiem noti-
kumiem Krustpils un Jēkab-
pils apkārtnē, izcilas šīs puses 
personības un notikumi, viņš 
darbojas arī Latviešu strēlnie-
ku apvienībā, vada Latvijas 
Brāļu kapu komitejas Jēkab-
pils nodaļu. 

Neskaitāmas stundas aiz-
vadītas, strādājot arhīvos, vā-
cot materiālus no periodikas, 

pēc tam tos sagatavojot, lai 
bloknota pieraksti pārtaptu 
visiem pieejamā informāci-
jā laikraksta lappusēs, bet 
izgriezumi un kopijas – labi 
pārskatāmās mapēs. Apko-
pojot savāktos materiālus, ir 
izveidoti vairāki pētījumi, pa-
veikts liels, pedantiski rūpīgs 
darbs, dažas materiālu kau-
dzes vēl gaida savu „revīziju”. 
Par personīgajiem līdzekļiem 
ir pirktas avīzes un citi iz-
devumi, kuros pamanītā, ar 
novada vēsturi saistītā infor-
mācija apkopota tematiskās 
mapēs.

Laikraksts „Jēkabpils 
vēstnesis” bija pirmais, kas 
1991./1992. gadā publicēja 
Jāņa Amata rokās nonākušo 
karavīra dienasgrāmatu „Par 
Latviju!”. Tieši viņam, veicot 
dziļāku teksta analīzi, izdevās 
noskaidrot, ka tās autors ir 
jūrmalnieks, Latviešu leģio-
na brīvprātīgais karavīrs un 
nacionālais partizāns Harijs 
Kodols.

6.septembrī Jānis Amats 
atzīmēja 75.dzimšanas dienu. 
Līdz 6.oktobrim Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā apskatā-

ma novadpētnieka jubilejai 
veltītā izstāde „Pieminekļu 
sargātājs un novadpētnieks”. 
Tajā var iepazīties ar 30 te-
matiskajām mapēm, kurās 
apkopoti materiāli par mūsu 
novadu, visvairāk uzmanības 
veltot karavīriem, kultūras 
mantojuma objektiem, no-
vada arhitektūrai, pilsētas 
vēsturei, ievērojamu cilvēku 
atceres datumiem, arī Dau-
gavas krastu kultūras zīmēm.

Pasākumu cikla „Mūsē-
jie” ietvaros trešdien, 6.ok-
tobrī pulksten 15.00 Jēkab-
pils pilsētas bibliotēkas No-
zaru literatūras un mācību 
lasītavā notiks tikšanās ar 
Jāni Amatu. Aicināti visi, 
kam interesē vēsture, kas vē-
las tikties, sveikt, uzdot kādu 
jautājumu erudītam mūsu 
pilsētas un novada vēstures 
faktu zinātājam.

Paldies Jānim Amatam 
par sadarbību, papildinot 
bibliotēkas izstādes un citus 
pasākumus ar nozīmīgiem 
materiāliem, kultūrvēsturis-
ko informāciju un atmiņām. 
Sveicam viņu lielajā jubilejā! 

nieks, bet visam pamatā no-
vada pētnieks – tā var teikt 
par Jāni Amatu – ilggadējo 
Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas Zem-
gales reģiona Jēkabpils noda-
ļas galveno valsts inspektoru, 
Eiropas kultūras mantojuma 



Jēkabpils VĒSTIS 7.

Renāte Lenša,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja

Jēkabpils pilsētas bibliotēka „Zemgales kultūras prog-
rammas 2010” projektu konkursā ir ieguvusi atbalstu iecerei, 
publicējot grāmatā, saglabāt un nodot vēlreiz lasīšanai unikālu 
rakstnieces Lucijas Ķuzānes pagājušā gadsimta deviņdesmito 
gadu sākumā laikrakstā „Brīvā Daugava” publicēto rakstu sē-
riju „Sens tik sens ir tas laiks…”, kas stāsta par dzīvi Jēkabpilī 
20.–30.gados. Šī ir nozīmīga publikācija Jēkabpils kultūrvēs-
tures saglabāšanā, jo rakstīta balstoties uz „tos” laikus piere-
dzējušo atmiņu stāstiem. Vēl jo nozīmīgāku šo publikāciju dara 

tajā iekļautās fotogrāfijas. Daudzi no stāstītājiem ir aizgājuši 
mūžībā un līdz ar to daļa no fotogrāfijām vairs nav pieejama.

Jēkabpils pilsētas bibliotēka lūdz atsaukties „seno” fotogrā-
fiju īpašniekus un piedalīties grāmatas veidošanā, tā ļaujot ba-
gātināt iecerēto izdevumu ar vēsturiski vērtīgajām divdesmitā 
gadsimta 20.–30.gadu fotogrāfijām. Piedalieties savas pilsētas 
vēstures saglabāšanā!

Fotogrāfiju īpašnieki tiek aicināti sazināties ar Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkas vadītāju Renāti Lenšu – tel. 65237392, 
29554991, bibliogrāfi Anitu Rubini – tel. 65236647 vai atnākt 
uz Jēkabpils pilsētas bibliotēku Vecpilsētas laukumā 3c.

Palīdzēsim tapt grāmatai! Ceturtdienas kino 
Jēkabpilī

Režisora Alēna Koltera 
romantiskā drāma „ATCE-
RIES mANI” 

21. oktobrī plkst. 18.00 
Jēkabpils tautas nama 
Lielajā zālē „Kinopun-
kta” kino seanss – režiso-
ra Alēna Koltera roman-
tiskā drāma „ATCERIES 
mANI”. Ieejas maksa – zie-
dojums 1 santīms SoS bēr-
nu ciematiem.

Filmas garums: 113 min.
Režisora Alēna Koltera 

romantiskā drāma vēsta par 
divu karojošu ģimeņu attiecī-
bām – teju Šekspīra slavenā-
kās lugas cienīga sižeta ietva-
ros, kurā mīlas spēkam tomēr 
neizdodas pārraut gadiem ilgi 
gruzdošo divu dzimtu naidu. 
Tailers (Roberts Petinsons) 
ir dumpinieks, kurš nevēlas 
pakļauties sava bagātā tēva 
(Pīrss Brosnans) noteiku-
miem, savukārt Elijas (Emīli-
ja de Reivina) tēvs gadiem ir 
ieslīdzis sērās pēc mirušās sie-
vas, ko viņam palīdz remdēt 
alkohols. Abi jaunieši viens 
otra dzīvēs ienāk īstajā laikā –  
viņu mīlestībai izdodas lauzt 
saspringto gaisotni un uz brī-
di šķiet, ka viss būs kārtībā...

Tomēr pagātnes noslēpu-

mi un tagadnes bezatbildība 
draud viņus izšķirt. „Atceries 
mani” galvenais trumpis, pro-
tams, ir „Krēslas” sāgā iepazī-
tais meiteņu mīlulis Roberts 
Petinsons, kurš šoreiz pielai-
kojis daudzslāņainu dramatis-
kā varoņa lomu, un tas viņam 
izdevies ļoti labi. Ne mazāk 
pārliecinošs ir pārējais aktie-
ru ansamblis. Nepakļāvīgā 
jaunieša tēvu tēlo jauno laiku 
Džeimss Bonds – Pīrss Bros-
nans, bet Petinsona varoņa 
partnere vairs nav trauslā vi-
dusskolniece ar mazliet izbie-
dēto skatienu (precīzāk, Bella 
no „Krēslas”), bet gan Emīlija 
de Reivina, kura pazīstama 
seriāla „Lost” faniem. Viņai 
iekļaušanās mīlas duetā izde-
vusies lieliski. Filmas spēks 
rodams tiešajā, neizgrezno-
tajā ģimenes attiecību attēlo-
jumā, kurš kulminē, skaudri 
apzinoties cilvēcisko iespēju 
robežas. Dažkārt dzīvē vairs 
nav iespējams kaut ko mai-
nīt, tāpēc katra diena jādzīvo 
nesavtīgi, atbildīgi un pilna-
sinīgi – it kā tā būtu pēdējā. 
Retais skatītājs nebūs aiz-
kustināts par filmas galveno 
atziņu, ka katra dzīvība, likte-
nis... un visi mazie notikumi ir 
vērtīgi. /Toms Treibergs, kino 
kritiķis, Kultūras Forums/

Informāciju apkopoja  
Dace Laizāne, Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības Kultūras 
pārvaldes kultūras menedžere

Everita Stradiņa, 
Jēkabpils Tautas nama pasākumu organizatore

Festivālu organizē: Jēkabpils Tautas nams, Kultūras 
pārvalde.

Festivāla mērķis: Veicināt jaunu, talantīgu mūziķu 
profesionālo attīstību un popularizēt jauniešu rokgrupas  
Latvijā.

Festivāla norises laiks un vieta: 2010.gada 13.no-
vembrī plkst. 18:00 Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas  
laukumā 3, Jēkabpilī

Dalībnieki: Festivālā piedalās jauniešu alternatīvās un 
rokmūzikas grupas no visas Latvijas.

Noteikumi: Dalībnieku ierašanās 2h pirms pasākuma. 
Uzstāšanās secība tiks izlozēta pasākuma dienā. Grupu uzstā-
šanās tiek nodrošināta ar pilnu apskaņošanu. Katras grupas 
uzstāšanās laiks 20 minūtes (3–4 dziesmas).

Vērtēšana un apbalvošana: Uzstāšanos vērtē organiza-

tora izvēlēta žūrija. Visas grupas saņem Atzinības rakstus.
Speciālbalvas saņem:
1. Labākā grupa; 
2. Labākais ģitārists; 
3. Labākais bundzinieks;
4. Labākais vokāls;
5. Labākais taustiņ instrumentālists;
6. Oriģinālākā grupa.
Pieteikšanās: Grupa savu dalību festivālā piesaka, sūtot 

pieteikumu uz e–pastu: everitastradina@inbox.lv 
Piesakot dalību festivālā lūdzam sniegt šādu informāciju: 
1. Grupas nosaukums un dalībnieku skaits;
2. Grupas neliels apraksts;
3. 1 dziesmas demo ieraksts;
4. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs un  

e-pasta adrese.

Pieteikšanās līdz 2010.gada 8.novembrim.

1. Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis” – 
vad. Kārlis Krūmiņš, mob. tel. 29852196;
2. Senioru jauktais koris „Atvasara” – 
vad. Anita Gavare , mob. tel. 29682119;
3. Krievu vokālais ansamblis „Bariņa” – 
vad. Olena Agafonova, mob. tel. 29935758;
4. Folkloras kopa „Rati” – 
vad. Aīda Bikauniece, mob. tel. 26189430;
5. Jauktais koris „Noskaņa” – 
vad. Ilze Bērziņa, mob. tel. 28393301;
6. Jauniešu deju kolektīvs „Delveri”– 
vad. Ingrīda Kauranena, mob. tel. 26792220;
7. TmS „Saulgrieži” – 
vad. Sandra Jakuboviča, mob. tel. 29453996;
8. Krustpils teātris – 
režisors Jānis Savickis, mob. tel. 26373040;
9. Pūtēju orķestris – 
vad. Aleksandrs Piļščikovs, mob. tel. 26712572;
10. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kreicburga” –
vad. Aija Rūliete, mob. tel. 29336559;
11. Bērnu deju kolektīvs „Pastalnieki” – 
vad. Aija Rūliete, mob. tel. 29336559;
12. Bērnu vokālie ansambļi „Pelītes”, Ding–dong” – 
vad. Ilze Samule, mob. tel. 28380422;
13. Estrādes dejas – 
vad. Jevģēnijs Butorins, mob. tel. 22054378;
14. Breika un Hip–hop dejas – 
vad. Vitālijs Filipskis, mob. tel. 22433043;
15. Vēderdeju studija – 
vad. Laila Ščadro, mob. tel. 27136072;
16. Austrumu cīņu klubs „Tan–gun” – 
vad. Tatjana Novosjolova, mob. tel. 29794396;
17. Sarīkojumu deju klubs „Alianse” – 
vad. Ina Vāvere, mob. tel. 29526116.

6. Jauniešu alternatīvās un 
rokmūzikas festivāla NOLIKUMS

„Vai var Zemgali uzlikt uz 
papīra? Var. Tikai vispirms tā 
jāpaņem ar sirdi.” Tā par savu 
jaunāko bilžu dienasgrāmatu 
„Zemgalības zīmes” saka tās 
autors fotogrāfs, jelgavnieks 
Harijs Daina Liepiņš. Foto-
grāfs nesen kā atgriezies no 
visai netipiska ceļojuma pa 
Zemgali. Trīs nedēļās zirga pa-
jūgā no Tērvetes caur Enguri 
līdz Jēkabpilij, metot līkločus 
pa lieliem un maziem ceļiem 
nobraukti ap 600 kilometru un 

piedzīvotas neskaitāmas sirsnī-
gas tikšanās ar zemgaliešiem, 
kas nupat apkopotas ceļojošā 
izstādē. 

Pēc autora domām izstāde 
ir sociāls dokuments, kas ta-
pis, zemgaliešiem atverot sa-
vas mājas un sirdis, uzticoties 
svešiniekam ar fotokameru un 
ļaujot dokumentēt viņu ikdie-
nas dzīves ritumu, apzinoties, 
ka ne vienmēr viss redzamais 
un sacītais ir saposts kadram 
un zīmuļa pierakstiem. Foto-

grāfam tā ir liela veiksme, lai-
me un atbildība.  Harijs Daina 
Liepiņš ir pilns emociju, jaunu 
atziņu, ar apņēmību turpināt 
iesākto, pateicīgs liktenim un 
iespējai. Pateicīgs brašajam 
zirdziņam Putenim un viņa 
saimniecei Augēnijai un, pro-
tams, visiem ceļā sastaptajiem 
labiem ļaudīm.

Šķiet, ka rindas no Harija 
dienasgrāmatas vistrāpīgāk 
raksturo ceļojumā piedzīvoto: 
„Kad izsīkst ūdens upē, tad 
dzirnu rats pārstāj griezties. 
Kad izsīkst cilvēku ticība – 
apstājas Tēvzemes sirds. Mēs 
esam tik bīstami tuvu tam. 
Šķiet vairs tikai maza puses 
puse dedzīgi tic labākiem lai-
kiem savā Dzimtenē. Cits jau 
atmetis ar roku, dzīvību vilk-
dams pussolīti dzīvei pa priek-
šu – tepat vai ārzemēs, cits 
atsācis dzert, cits zagt, cits, sa-
purināts ar „pēdējo iespēju likt 
kopā spēkus, ziedot sevi visu 
Latvijai un mainīt lietu kārtī-
bu”, iztaisno muguru, sēj un 
pļauj savējo vai svešo, lai tiktu 

pie maizes un nolād tos, kam 
treknie gadi jau laikus iestiepti 
tālu nākotnē, lai arvien varētu 
dzīvot vienlīdzīgāk par citiem 
un uz citu rēķina.  Brīžiem 
gribas izraut sirdi no krūtīm, 
izvārtīt Zemgales mālos un ga-
rozu izkaltēt saulē, lai tik ļoti 
nesāp un neiet pie sirds citu 
cilvēku bēdas un rūgtums. Pie-
tiek jau ar paša vezumu. Nees-
mu nekāds psihoterapeits, kas 
savējo prot nošķirt no svešā un 
māk smalki filtrēt. Ja fotogrāfs 
raud, tad tikai ar vienu aci.”

Zemgalības zīmes ir spēka, 
ticības un cerības zīmes. Tās ir 
labo darbu un domu liecības, 
ko zemgalieši liek blakus un 
pāri vājumam, neticībai un ap-
jukumam – par to arī šī izstāde. 

Ceļojums ir beidzies, lai 
dzīvo ceļojums! Fotogrāfa Ha-
rija Dainas Liepiņa bilžu die-
nasgrāmata uzsāk savu gaitu 
pie skatītājiem. Fotoizstāde 
no šī gada 28. septembra  līdz 
29.oktobrim būs skatāma 
Jēkabpils Vēstures muzeja 
telpās.

Harijs Daina Liepiņš
F O T O I Z S T Ā D E

 no cikla „CILVĒKA ESĪBAS TELPA”

ZEMGALĪBAS ZĪMES
Neaizmirstama ceļojuma pa Zemgali zirga pajūgā piezīmes bildēs un vārdos

no 28. septembra Jēkabpils Vēstures muzejā

Uzsākot jauno sezonu, 
Krustpils kultūras nama plašā 
pašdarbnieku saime aicina 
jaunus dalībniekus nākt savā 
pulkā un pievienoties  
šādiem kolektīviem:

1. Tautas teātris;
2. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Sadancis”;
3. Sieviešu koris „Unda”;
4. Bērnu vokālā studija 
„Dziesmiņa”(pirmsskolas vec.);
5. Bērnu vokālais ansamblis 

„Kamolītis”;
6. Meiteņu pop–grupa 
„Supermeitenes”;
7. Bērnu teātra studija „Smilšu kaste”;
8. Eiropas deju kolektīvs 
„Daugavietes”;
9. Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” 

vokālais ansamblis;
10. Jēkabpils krievu biedrības 
„Rodņik” jauniešu deju kolektīvs.

Pieteikties pie Tautas nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja 
Pētera Draņeviča. Tālr.: 26265709 
vai 65231626

Aicinām pieteikties Tautas nama  
pašdarbības kolektīvos



Jēkabpils VĒSTIS8.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks  
28. oktobrī

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 oktobrī

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un pāri takām, kam sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt.

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!

Sveicam septembra jubilārus:

Jāni Krastiņu, metu Krastiņu, Veru mači, Neldu 
Prikuli, Valiju Rubiķi, Ivetu Rodi.

JRIB valde

Sveicam!
Šodien, 30. septembrī  
dzimšanas dienu svin  

62 jubilāri.

Vecākā jubilāre ir Irma Kazanova (1926.), 
jaunākā jubilāre – Veronika Rakova (2009.). 

Vārda dienu svin 1 Elma.

Aiz gada gads kā bērzi rindā stājas
Un, sauli sveicot, tālos ceļos sauc.
Kaut salna kož, kaut sarma matos krājas,
Ar gaismu sirdī gadiem pretī trauc.

Sveicam septembra jubilārus:  
Guntu Liniņu, Zentu Majori, Leonoru Ošiņu,  

Ainu Bremzi.

Labu veselību un saulainas dienas vēl 
Ielu komitejas

Kultūras pasākumu plāns 2010.gada oktobrim

Plašāka informācija par kultūras un izklaides pasākumiem www.jkp.lv, www.jekabpils.lv

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

5. oktobrī plkst. 11:00 – Sēņu diena;
19. oktobrī plkst.11:00 – Tējas diena;
26. oktobrī plkst. 11:00 – Ražas svētki.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.10.– 
04.10.

Izstāde: Miķeļdiena Jēkabpils 
galvenās 

bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.10.–
13.10.

Mākslas skolas direktora Z. Bārbala  
vasaras plenēra darbu izstāde

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

01.10. 
13.10.

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

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

01.10.–
30.10.

„Rudens pastaiga” 
Latviešu mūsdienu glezniecība

Galerija Mans’s

01.10. – 
31.10.

10.00–
18.00

Darbu turpina lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu 
žūrija – 2010”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

01.10.–
01.11.

Foto izstāde „Tas ir starp debesīm un zemi” Krustpils pils 
Marmora zāle

01.10.–
31.12

Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde Jēkabpils mākslas 
skolas zāle

02.10.–
30.10. 

Izstāde: „Viņš pārdomā dzimtenes likteni un nākotni…” 
(krievu dzejniekam Sergejam Jeseņinam – 115 (1895–1925))

Jēkabpils 
galvenās 

bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa 

04.10.– 
18.10.

Izstāde: „Dzīvnieki arī raud… 
Esi atbildīgs par tiem, kurus pieradini!” 

(4. oktobris – Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena) 

Bērnu literatūras 
nodaļa

04.10.– 
18.10.

Izstāde „Skola ir vienīgā vieta, Kurā atmiņu zvans,  
Vienojot paaudzes kopā, Cauri mūžībai skan.”  

Pasaules skolotāju diena – 5. oktobris

Jēkabpils 
galvenās 

bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

04.10.–
30.10.

Izstāžu cikls „Aktuālie jautājumi par...” 9.izstāde  
„Numeroloģija. Maģiskie skaitļi” 

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

04.10.–
31.10.

10.00–
18.00

Fotoizstāde lasītavā 
„Pasaules arhitektūras šedevri attēlos ” 

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

04.10.–
31.10.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde „Reiz dzīvoja Džanni Rodari…” 
(Rakstniekam Džanni Rodari – 90)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

04.10.–
31.10.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde „Dziesmas tinu kamolā” 
(Folkloristam Krišjānim Baronam – 175)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

06.10. 15.00 Pasākumu cikla „Mūsējie” 3.tikšanās  
„Pieminekļu sargātājs un novadpētnieks” 

(tikšanās ar vēsturnieku Jāni Amatu)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

Nozaru 
literatūras un 

mācību lasītava
06.10.–
31.10.

Literatūras izstāde „No ormaņkalna raugoties” 
(vēsturniekam Gunāram Spīdainim – 65) Izstāžu cikla 

„Ievērojami cilvēki Sēlijā” 14.izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

abonementa telpa
06.10.–
31.10.

Literatūras izstāde „Trauksmainā nemierniece” 
(dzejniecei Mirdzai Bendrupei – 100).  

Izstāžu cikla „Rakstnieki – jubilāri” 10.izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 

abonementa telpa 
08.10. 19.00 Laura Reinika koncerts „Es skrienu” Krustpils kultūras 

nams
08.10 19.30 Danču vakars Jēkabpils BJC
09.10. 18.00 Daces Tropas un Ingas Kovaļevskas izstādes „Raibā dzīve” 

atklāšana
Tautas nama 

Baltā zāle
09.10. 18.00 Jēkabpils pilsētas skolotāju svētki Krustpils kultūras 

nams
11.10.– 
29.10.

Izstāžu cikls: Novadnieki jubilāri 2010. 7. izstāde:  
„Kurzemes slavas kaldinātājs zem hercogistes karoga”. 

Hercogam Jēkabam – 400

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

14.10. 18.00 Dokumentālais kino Tautas nama 
Kamerzāle

15.10. 17.00 Plenērs Slovākijā.  
Mākslas skolas direktora Z. Bārbala izstādes atklāšana

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

15.10. 18.00 Informatīvi tematiskais kino vakars jauniešiem  
„mainies uz augšu!”. Groziņvakars vidusskolēniem

Jēkabpils BJC

15.10.–
31.10.

10.00–
18.00

Grāmatu izstāde „Antra Liedskalniņa– mīlētā un peltā” 
(Aktrisei Antrai Liedskalniņai – 80)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

17.10. 16.00 Grupas „Sestā jūdze” koncerts.  
Biļešu cenas: Ls 3,–; Ls 4,– un Ls 5,–. Biļetes var iegādāties 

Tautas nama un Biļešu servisa kasēs

Tautas nama 
Lielā zāle

19.10.–
20.10.

10.00–
18.00

Minikonkurss datorlasītavā  
„mobilais tālrunis – gudram lietotājam ”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

20.10.–
20.11.

Lielvārdes A.Pumpura muzeja ceļojošā izstāde  
„Eposs „Lāčplēsis” ilustrācijās””

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 
Izstāžu zāle

21.10. 18.00 „Kinopunkts” Latvijā. Režisora Alena Koltera romantiskā 
drāma „ATCERIES mANI”. 

Ieejas maksa – ziedojums 1 santīms SOS bērnu ciematiem

Tautas nama 
Lielā zāle

22.10.–
30.10.

Izstāde „Vai radoši cilvēki vajadzīgi, lai pasaule paliktu tāda, 
kāda tā ir? Nu nē! Labāk attīstīsim visu cilvēku radošās 

iespējas, lai pasaule izmainītos!”  
(itāļu rakstniekam Džanni Rodāri – 90 (1920–1980))

Jēkabpils 
galvenās 

bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

22.10. 21.00 Groziņballe ar grupu „Novadnieki”. Biļetes cena 
iepriekšpārdošanā Ls 3,–; pasākuma dienā Ls 3,50

Tautas nama 
Lielā zāle

23.10.–
31.10.

Izstāde „Ķirbis galdam un veselībai” Sēļu sēta

25.10.– 
06.11.

Izstāde „Man klintsakmeni neveļat, Man pieminekli neceļat: 
No latvju dainām tas jau celts, Un nerūsēs šis tautas 

zelts.” (Folkloristam, publicistam, rakstniekam Krišjānim 
Baronam175 (1835–1923)

Jēkabpils 
galvenās 

bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

25.10.– 
29.10.

10.00–
14.00

Dienas nometne bērniem un jauniešiem  
vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Dalības maksa Ls 5,–.  
Pieteikties līdz 15.10. Tālr. 65231284 (L. Ražinska)

Jēkabpils BJC

28.10. 18:00 Mākslas filma „Medības” Tautas nama 
Lielā zāle

28.10. 18:00 Igauņu dzejas vakars „Kuki muki” Tautas nama 
Kamerzāle 

30.10. 18:00 Izrāžu apvienības „Panna” stand–up 
izrāde „Tāda es esmu”. 

Režisors J. Rijnieks, galvenajā lomā Zane Daudziņa. Biļetes var 
iegādāties Tautas nama kasē, cenas Ls 3,–, Ls 4,–, Ls 5,–. 

Tautas nama 
Lielā zāle

Datums Laiks Vieta Pasākums
02.10. 10:00 JSC ēka Sporta centra balvu izcīņa šahā

02.10.–03.10. 10:00 3.vidusskola Latvijas junioru meistarsacīkstes galda tenisā
06.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobraukšana
07.10. 19:00 atpūtas centrs „Oāze” Amatieru līgas sacensības biljardā
09.10. 14:00 stadions Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā 

U–13 JSS : Liepājas Metalurgs – 2
13.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobraukšana
14.10. 19:00 atpūtas centrs „Oāze” Amatieru līgas sacensības biljardā
16.10. 10:00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē  

64–lauciņu dambretē
20.10. 17:00 stadions Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā u–18 

Viesīte : FK „Viola” (Jelgava)
20.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobraukšana
21.10. 19:00 atpūtas centrs „Oāze” Amatieru līgas sacensības biljardā
27.10. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobraukšana
28.10. 19:00 atpūtas centrs „Oāze” Amatieru līgas sacensības biljardā

oktobris sporta nams Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālajā līgā vīriešiem
Latvijas čempionāts basketbolā Amatieru līgā vīriešiem

Latvijas čempionāts handbolā 1.līgā vīriešiem
(Būs papildus informācija)

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā 
2010. gada oktobrī

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
15.05. –  
29.10.

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

Krustpils pils 
vārtu tornis

11.09. –  
01.11.

Foto izstāde „Tas ir starp debesīm un zemi” Krustpils pils 
Marmora zāle

23.10. –  
31.10.

 Izstāde „Ķirbis galdam un veselībai” Sēļu sēta

28.09. – 
29.10.

Fotoizstāde „Zemgalības zīmes” Krustpils pils 
izstāžu zāle

21.10. 9:00–17:30 Aicina foto izstādes Krustpils pilī!  
Visiem interesentiem būs iespēja bez maksas apskatīt  

foto izstādes „Tas ir starp debesīm un zemi”  
un „zemgalības zīmes”

Krustpils pils 
izstāžu zāle un 
Marmora zāle


