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Apšaudes laikā Jēkabpilī
gājis bojā policists, divi policisti
ievainoti
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

25.janvārī ap plkst. 9.00
Jēkabpilī notika bruņots laupīšanas uzbrukums spēļu zālei
„Fēnikss”. Aizturot uzbrucējus, gājis bojā viens policists,
vēl vairāki cilvēki ievainoti.
Aizdomās par šo bruņoto laupīšanu policistiem tomēr izdevies aizturēt piecas personas.
Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs izsaka līdzjūtību bojāgājušā un ievainoto policistu
tuviniekiem, kā arī augstu
novērtē policijas darbinieku augsto profesionalitāti
noziedznieku aizturēšanā.
Domes priekšsēdētājs izsaka nožēlu, ka šajā situācijā
„amata brāļi” spējuši šaut uz
kolēģiem. Viņš uzskata, ka
cēloņi šādai situācijai jāmeklē
pagātnē. L.Salcevičs uzsvēra,
ka struktūrās, kuras uztur
nodokļu maksātāji un kurām
uzticas, nevar pieļaut visatļautību. Ņemot vērā notikušo,
iekšlietu struktūrās jāizvērtē
dienestā esošie cilvēki, kā arī
jārada stingri atlases kritēriji,
uzņemot specvienībā ALFA.
Cilvēkiem, kuri gādā par drošību, to jādara no sirds, lai
sargātu iedzīvotājus. Domes
priekšsēdētājs noliedz iespēju,
ka uzbrukuma cēlonis varētu
būt zemās algas, jo arī laupītājiem pretī stājās policisti, kuri
saņem tikpat lielas algas. Viņš
atkārtoti uzsvēra, ka šajās
struktūrās cilvēkiem jāstrādā
ar atbildību un godaprātu.
Leonīds Salcevičs atzina,
ka, lokalizējot noziedzniekus,
palīdzējušas arī pašvaldības
uzstādītās novērošanas kameras. Kameru skaits nākotnē
tiks papildināts, lai palīdzētu
policijai nodrošināt kārtību
pilsētā. Jau pagājušajā nedēļā
Leonīds Salcevičs, tiekoties ar
Iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci, akcentēja nepieciešamību pārskatīt policijas štatu
skaitu, kas pārrauga drošību

Jēkabpils pilsētā, jo tas ir
pārāk niecīgs. Kā uzsvēra domes vadītājs, arī 2000 policisti nebūtu līdzējuši, ja ir šādi
ļaundari, kuri provocē asins
izliešanu.
Sakarā ar traģiskajiem
notikumiem tiek atcelts pasākums „Sporta laureāts 2010”,
kas bija paredzēts piektdien,
28.janvārī. Tā kā bojā gājušā
policista Andra Znotiņa bēres
notiks sestdien plkst. 14.00
Jēkabpils kapu kapličā, ir izdots rīkojums Nr.20 – 29.janvāri pasludināt par sēru dienu
visā Jēkabpils pilsētā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālajam dienestam
ir uzdots satikties ar bojāgājušā un cietušo policistu
tuviniekiem un sniegt tiem
nepieciešamo palīdzību. Savukārt 27.janvārī Finanšu
komitejā Jēkabpils pilsētas
domes deputāti lems par finansiālu palīdzību bojāgājušā
tuviniekiem un cietušajiem
policistiem.
Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis informēja, ka
Jēkabpils rajona centrālajā
slimnīcā 25.janvārī ieveda 6
personas ar šautām brūcēm.
Divi no tiem bija policijas pārstāvji, kuri centās aizturēt
noziedzniekus, viens – spēļu
zāles darbinieks un trīs uzbrucēji. Vienam policistam
konstatēta šauta brūce kala
rajonā, otram policistam tika
iešauts kājā. Šāvienu kājā
saņēmis arī spēļu zāles darbinieks. Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
lūguma uz Jēkabpili tika nogādāti pieci mediķi, tostarp
reanimatologs, asinsvadu ķirurgs, torokālais ķirurgs, sejas žokļa ķirurgs un ārsta palīgs. Viņi piedalījās palīdzības
sniegšanā cietušajiem Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā. J.Raščevskis informēja, ka
cietušo veselības stāvoklis ir
stabils. SIA „Jēkabpils rajona
centrālā slimnīca” plāno abus
sašautos policistus pārvietot

uz speciālu medicīnas aprūpes
centru. Šobrīd notiek sazināšanās ar Iekšlietu ministrijas
medicīnas centriem par noziedznieku pārvešanu.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jēkabpils
iecirkņa priekšnieks Zigmunds Januševskis izteica
līdzjūtību bojāgājušā policista
tuviniekiem. „Vēlētos, lai darbinieki ātri izveseļotos un atgrieztos darbā. Ar bojāgājušā
tuviniekiem vienojāmies, ka
bēres notiks sestdien, 29.janvārī plkst.14.00 Jēkabpils
pilsētas kapos. Bojāgājuša policista tuvinieki piekrita Iekšlietu ministrijas noteiktajai
bēru ceremonijai.”
Z.Januševskis informēja,
ka aizturētās personas, kuras
neatrodas slimnīcā, konvojētas uz Rīgu. Šobrīd pilsētā
kārtības un drošības nodrošināšanai piesaistīti spēki no
Galvenās policijas pārvaldes,
kas palīdz nodrošināt noziedznieku apsardzi, kā arī
patrulēšanu Jēkabpils ielās.
Speciālisti kārtības uzturēšanai tiks piesaistīti arī no
blakus esošajām administratīvajām teritorijām. Jēkabpils
iecirkņa priekšnieks izteica
pateicību par operativitāti
gan Zemessardzei, gan Līvānu
policijas iecirknim, kas bija
gatavs iesaistīties aizturēšanā, gan Aizkraukles kolēģiem
Pļaviņās, kā arī cietuma administrācijai, kas ļāva nepieciešamības gadījumā izmantot
kinologus.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Dainis
Līcis uzsvēra: „25.janvārī man
daudzi jautāja – kas īsti notiek Jēkabpilī? Es atbildēju –
mūsu policisti profesionāli
savāc bandītus no Rīgas un
Tukuma.”
„Jēkabpils iecirkņa policisti savu darbu dara godprātīgi, tā, lai cilvēks Jēkabpilī
justos droši,” nobeidzot sarunu, sacīja Jēkabpils pilsētas
domes priekšsēdētājs Leonīds
Salcevičs.
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Jēkabpilī, 2011.gada 26.janvārī

Par sēru dienas izsludināšanu
1. Izsludināt Jēkabpils pilsētas teritorijā 2011.gada 29.janvāri par sēru dienu, pieminot
2011.gada 25.janvārī, veicot dienesta pienākumus, bojā gājušo kapteini Andri Znotiņu, kā arī
paužot līdzjūtību viņa ģimenei, draugiem un darba kolēģiem.
2. 2011.gada 29.janvārī Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā – virs karoga pie
kāta piestiprinot melnu lentu vai mastā uzvilkto karogu nolaižot pusmastā.
Priekšsēdētājs L.Salcevičs

Latviešu biedrība pulcina
pie barikāžu ugunskura

Foto: Jānis Lācis

Sandra Grīnberga

19.janvārī Jēkabpilī pie rajona tiesas
ēkas iedzīvotājus barikāžu 20 gadu atceres pasākumā pulcināja Jēkabpils Latviešu
biedrība.
Aptuveni 100 cilvēku bija sanākuši kavēties atmiņās un kopīgi padziedāt, atceroties
vienotību, kas mūs visus saistīja tolaik – uz
Latvijas brīvības sliekšņa. Savās atmiņās
dalījās vairāki barikāžu dalībnieki, aicinot
jauniešus veidot nākotni tādu, par kādu sapņojām tolaik. Pasākumā šoreiz aktīvi piedalījās jaunsargi no Jēkabpils 3.vidusskolas
un mazpulcēni, kuri visiem dalībniekiem
pasniedza pašu zīmētus apsveikumus. Pasākums rīkots sadarbībā ar „Visu Latvijai”
Jēkabpils nodaļu.
Katrs varēja cienāties Jēkabpils Kultūras pārvaldes gādātajiem pīrāgiem un tēju,
bet malku ugunskuram sarūpēja Gundars
Kalve.

Kādu gribam redzēt Mežaparka un
Radžu ūdenskrātuves teritoriju
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Arhitektūras un plānošanas
nodaļa

Apkopojot pašvaldībā iesniegtās aptaujas par Radžu
ūdenskrātuves attīstību, Arhitektūras un plānošanas nodaļa izveidoja tās vīziju par
iespējamo attīstību nākotnē.
Šajā teritorijā paredzētas rekreācijas zonas gan aktīvas,
gan mierīgas atpūtas cienītājiem. Svarīgi, lai piedāvātajai
atpūtai nebūtu sezonāls raksturs t.i. vasaras mēnešos.
Biežāk minētais objekts
anketās ir autosporta trase,
taču no speciālistu viedokļa šī
trases teritorija atrodas pārāk

tuvu Zilā karoga pludmalei
un zīriņu ligzdošanas vietām.
Domājot par autosporta trasi,
jānoskaidro tās ietekme uz
vidi, vai tā netraucēs ligzdot
zīriņiem, vai tā ļaus arī turpmāk pludmalei saņemt Zilo
karogu. Vai šī trase, kur sacensības būs tikai dažas reizes
gadā, segs izdevumus tās veidošanai. Jājautā, kur notiks
regulārie ikdienas treniņi?
Šis paliek atklāts jautājums
diskusijai.
Attīstības vīzijā paredzētie
objekti ir izvietoti vienmērīgi
apkārt ūdenskrātuvei. Tos
savstarpēji savieno veloceliņš,
kas izvietojas gar visu ūdenskrātuves teritoriju. Celiņš

noteikti jāveido daļēji apgaismots. Nozīmīgākie aktīvās
atpūtas elementi būtu slēpošanas kalns ar pacēlāju, BMX
trase, ūdensslēpošanas trase,
„meža kaķis” – piedzīvojumu
parks. Ir domāts arī par bērnu
rotaļu laukuma attīstību, paredzot atrakcijas arī maziem
bērniem. Viens no iedzīvotāju
priekšlikumiem ir mini ZOO
izveide, kurā būtu apskatāmi
Latvijas dzīvnieki, mājdzīvnieki. Ūdensmalas attīstībai
paredzēts vietām izbūvēt platformas ūdenī, ierīkot ugunskura vietas, makšķernieku
tiltu. Sirds formas salai dots
nosaukums – Mīlestības sala.
Turpinājums 3.lpp.
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Apritējis gads jaunizveidotajām pašvaldības
struktūrām – Kultūras pārvaldei un Izglītības nodaļai
20. janvārī preses konferencē veiksmes
un neveiksmes stāstus savā darbībā
skaidroja Jēkabpils pilsētas domes
vadība, Kultūras pārvaldes un
Izglītības nodaļas vadītājas.
Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs sacīja, ka: „Vairākus
gadus atpakaļ analizējām kultūras darbu pilsētā un secinājām, ka to vajag vadīt centralizēti. Kā piemēru varu minēt,
ka bibliotēkai, Krustpils kultūras namam un citām iestādēm bija savs grāmatvedis.
Vēl daudzas citas lietas tika
menedžētas iestādes iekšienē. Secinājām, ka šāda darba
organizācija nav efektīva, vajadzētu visu apvienot un koordinēt centralizēti. Tika izstrādāts kultūras pārvaldes modelis. Tagad ir apritējis gads
kopš darbojas Kultūras pārvalde. Domāju, ka šīs struktūras izveide ir sevi attaisnojusi.
Arī 2010. gada budžets tika
veiksmīgi izpildīts, pat ietaupīts. Pats galvenais – pārvalde
spēja atrast kopēju valodu ar
kolektīvu vadītājiem. Būtisks
darbs pārvaldei šobrīd ir jāveic pie tūrisma koncepcijas
izstrādes.”
Runājot par Izglītības nodaļu, domes priekšsēdētājs
sacīja, ka: „Šādas nodaļas izveidi paredzēja likumdošana,
jo šī funkcija bija jāpārņem
no bijušās Jēkabpils rajona
padomes. Izglītības nodaļā
darbojas 3 cilvēki. Uzskatu,
ka kadru izvēlē ir veicies, jo
ir nodaļā cilvēks, kurš, balstoties uz pieredzi, labi orientējas bērnudārzu jomā, ir
darbiniece, kurai ir pieredze
mācību procesa organizēšanā,
kā arī darbiniece, kurai ir liela pieredze izglītības jomā un
arī vadītājas amatā. Izglītības
nodaļas darbs ir sakārtots tā,
ka šobrīd notiek daudzas aktivitātes, taču darbs mērķtiecīgi
tiek plānots uz priekšu. Kopumā ar šo darbu esmu apmierināts. Izglītības un kultūras
darbiniekiem novēlu turpināt
iesākto, jo Jēkabpils pilsētai
vajadzīgs izglītots un kulturāls jaunietis”.

Kultūras pārvaldei
pirmā pastāvēšanas
gadadiena
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes
vadītāja Inta Ūbele stāstīja,
ka: „Pērnā gada sākumā oficiāli darbu uzsāka Jēkabpils
pilsētas pašvaldības Kultūras
pārvalde, kas ir Jēkabpils pilsētas domes pakļautībā esoša
pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tās galvenie uzdevumi
ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību Jēkabpils
pilsētas pašvaldībā. Pārvaldes darbība tiek finansēta no
Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, un
tai ir sava budžeta tāme, ko
apstiprina pašvaldība. Kultūras pārvaldē apvienotas šādas struktūrvienības – administratīvā nodaļa, Jēkabpils

galvenā bibliotēka (Lasītāju
apkalpošanas nodaļa, Bērnu
literatūras nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa),
Jēkabpils tautas nams, Krustpils kultūras nams, Jēkabpils
pilsētas bibliotēka (Lasītāju
apkalpošanas nodaļa, Bērnu
literatūras nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa)
un Jēkabpils tūrisma un informācijas centrs.
Aizvadītais gads Kultūras
pārvaldei bija raibs un pieredzes bagāts. Pirmajos pārvaldes pastāvēšanas mēnešos
bija daudz neskaidrību un organizatorisku jautājumu, kas
jāsakārto, lai pārvalde varētu
veiksmīgi darboties un pildīt
tai uzticētās funkcijas. No
jauna tika izveidota pārvaldes
administratīvās nodaļas darbinieku komanda, veikta personāla optimizēšana kultūras
iestādēs. Paralēli tika plānoti
gada lielākie pasākumi un to
organizatoriskie un finansiālie jautājumi.
Pagājušajā gadā Kultūras
pārvaldes iestādes paveikušas
lielu darbu – sarīkoti vairāk
kā četri simti pasākumu – izstādes, izglītojoši un izklaidējoši pasākumi dažādām mērķauditorijām. Kā veiksmīgākos
lielākos pasākumus var atzīmēt Lieldienas, Bērnu svētki
Meža parkā, Pilsētas svētki,
Dzejas dienu „Dzejas busiņš”.
Nozīmīga ir bijusi arī kino
skatīšanās tradīcijas atjaunošana Jēkabpilī – gada garumā,
sadarbībā ar „Kinopunktu”,
Latvijas Kinematogrāfistu savienību un Latvijas Nacionālo
kinocentru Jēkabpils tautas
namā izrādītas divdesmit dažādas dokumentālās, mākslas,
animācijas un spēlfilmas – kopumā tās apmeklējuši vairāk
kā deviņi simti skatītāju. Apmeklētākie ir bijuši mākslas
filmu seansi, kā arī bērnu kino
seansi. Noorganizēti interesanti un aizraujoši kinolektoriji kopā ar kolorītajiem filmu
veidotājiem, kā, piemēram,
tikšanās ar populāro režisoru
– žurnālistu Gintu Grūbi, režisoriem Dāvi Sīmani, Antru
Cilinsku un citiem. Projekts
unikāls ar to, ka izrādītas vairākas pašas jaunākās latviešu
filmas un tas noticis tikai Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā. Arī
šogad plānots turpināt izrādīt
kino Jēkabpils tautas namā,
kā arī siltajos vasaru vakaros
izmēģināt brīvdabas kino izrādīšanu pilsētā.
Vasaras sezonu ar „Radio 1”
mūzikas festivālu veiksmīgi
uzsāka renovētā Krustpils
saliņa, pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju. Saliņa ir
nozīmīgs kultūras infrastruktūras objekts pilsētā un ļoti
iecienīta iedzīvotāju atpūtas
vieta. Krustpils saliņu laika
posmā no nodošanas ekspluatācijā līdz šī gada janvārim apmeklējuši apmēram 28
tūkstoši apmeklētāju. Estrādē organizēti astoņi pasākumi, kurus kopā apmeklējuši

13 tūkstoši apmeklētāju. Arī
ikdienā Krustpils saliņa ir ļoti
iecienīta iedzīvotāju atpūtas
vieta, un, atkarībā no sezonas
un laikapstākļiem, apmeklētāju skaits ikdienā – vasaras
mēnešos (jūl. – aug.) atpūtas
zonai ir aptuveni 130 apmeklētāji dienā, vasaras mēnešos
(jūl. – aug.) bērnu rotaļu laukumam aptuveni 20 – 25 apmeklētāji dienā, rudens periodā (sept. – dec.) aptuveni 50
apmeklētāji dienā.
Pasākumu organizatori
no visas Latvijas ir izrādījuši
lielu interesi par pasākumu rīkošanu Krustpils saliņā un jāteic, ka jau pērnā gada nogalē
bija rezervētas visas vasaras
mēnēšu nedēļas nogales 2011.
gadam. Pieprasījums nav mazinājies arī šogad. Sadarbībā
ar uzņēmējiem tiek domāts,
kā veiksmīgāk apsaimniekot
saliņu, piedāvājot tās apmeklētājiem kvalitatīvu atpūtas
iespēju ikdienā gan uz saliņas,
gan izmantojot Daugavas ūdeņus, piemēram, attīstot ūdens
transporta kustību – izbraucieni ar kuteri.
Atskatoties uz pagājušo
gadu, priecē paveiktais un izvērstā veiksmīgā sadarbība ar
dažādām sabiedrības grupām.
Kultūras pārvaldei izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
Kultūras ministriju, Nemateriālā mantojuma valsts mākslas aģentūru, Zemgales plānošanas aģentūru, Jēkabpils
novadu, A. Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolu, Jēkabpils
mākslas skolu, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru, Jēkabpils Jauniešu domi, Jēkabpils
autobusu parku, pilsētā esošajām Tradicionālajām konfesijām, Latviešu biedrības
Jēkabpils nodaļu, Jēkabpils
pensionāru biedrību, Jēkabpils represēto biedrību, dažādām radošajām apvienībām
un uzņēmējiem.
Neapstājoties pie paveiktā, kultūras darbinieki aktīvi
plāno šī gada pasākumu plānus, kā arī tiek domāts par
2012. un 2013. gada pasākumu piedāvājumu un kultūras infrastruktūras objektu
uzlabošanu, modernizēšanu
un jaunu izveidošanu (piem.
Laikmetīgās mākslas centra
izveidošana). Šogad pilsētniekus un pilsētas viesus aicinām apmeklēt mūsu organizētos lielākos pasākumus.
Informāciju par pasākumiem
varat uzzināt apmeklējot mājas lapas www.jekabpils.lv,
www.jkp.lv.”

Izglītības nodaļai
pirmā pastāvēšanas
gadadiena
„Ja liekas, ka izglītība ir
par dārgu, pamēģiniet neizglītotību,” stāstījumu par Izglītības nodaļas darbu iesāka
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izglītības nodaļas vadītāja
Līga Kļaviņa.
„Jēkabpils pilsētā ir 16
izglītības iestādes, kuras pārrauga Izglītības nodaļa. Savu
darbību uzsākām 2010. gada
4. janvārī, un nodaļas nolikumā ir ietverti 29 punkti, kas
jāīsteno. 2010. gads izglītības

jomā bija bagāts ar jubilejām – un sociālā dialoga attīstību. dinēšana. Viņš uzsver, ka pārsavas pastāvēšanas gadadie- Vienošanās paredz, ka, abām valdei jāstrādā, lai atsevišķus
nas svinēja gan Jēkabpils pusēm sadarbojoties, tiks iz- pasākumus nodotu komerValsts ģimnāzija, gan Jēkab- strādāts paraugkoplīgums, santu ziņā, jo visus pasākupils 2. vidusskola, ciemos pie lai sekmētu darba koplīgumu mus no pašvaldības budžeta
sevis aicināja arī Jēkabpils 3. noslēgšanu pašvaldības izglī- finansēt nav iespējams. Viņš
stāstīja, ka, veidojot Izglītīvidusskola. 2010. gadā tika tības iestādēs.
Jēkabpils pilsētas skolas bas nodaļu, bija šaubas, vai 3
atvērti 2 bērnudārzi. Pedagogi saņēma vairākus apbalvo- piedalās „Junior Achieve- cilvēki spēs izpildīt uzticēto
jumus, piemēram, Skolotāju ment” Latvijā (JAL) prog- darba apjomu. Pēc gada esam
dienā – Skolotāja balvu, Gada rammas realizācijā – Jēkab- pārliecinājušies, ka darbinieki
jēkabpilieša nosaukumu, A/S pils pamatskola, Jēkabpils veiksmīgi tiek galā ar visiem
„Swedbank” balvu un citus. 2.vidusskola un Jēkabpils pienākumiem.
Jēkabpils pilsētas pašRunājot par mērķdotāciju sa- 3.vidusskola. Vairākus gadus
dali, 2010. gadā tā bija daudz pašvaldībā skolēniem tiek valdības izpilddirektors Daipiedāvāta iespēja „ēnot”. L. nis Līcis atzina, ka Kultūras
labvēlīgāka nekā 2009.
Diemžēl ir tendence sama- Kļaviņa aicināja arī uzņē- pārvaldes pamatuzdevums
zināties skolēnu skaitam, jo mējus būt atsaucīgiem un ir attīstīt tās jomas, kas nav
ģimenes dodas ārpus valsts. radīt iespēju apmeklēt savus bijušas līdz šim attīstītas.
Viņš aicināja iedzīvotājus
Piemēram, no 2011. gada sā- uzņēmumus.
Noslēgumā L. Kļaviņa būt aktīvākiem un vairāk
kuma no 1 pirmsskolas izglītības iestādes jau vien izņemti uzsvēra vairākas prioritātes izmantot Kultūras pārval11 bērni, tāpēc būtisks ir jau- izglītības jomā 2011. gadā: des piedāvājumu, piemēram,
tājums, kā savietot kvalitāti pirmsskolas izglītības iestāžu kino, teātra izrādes. Savuar efektivitāti. Izglītības no- rekonstrukcijas, renovācija kārt, runājot par izglītības
daļas speciālisti regulāri tie- (PII „Auseklītis” tiks pārcelts jomu, izpilddirektors atzina,
kas gan ar izglītības iestāžu uz PII „Zvaniņš” bijušajām ka liels sasniegums izglītības
medmāsām, psihologiem un telpām Meža ielā); Bērnu jau- jomā ir likvidētās rindas uz
citiem speciālistiem, lai no- niešu centra kompleksa izvei- bērnudārziem.
Materiālu publicēšanai
skaidrotu, kā jūtas bērni un de, pamatskolas rekonstrukcisagatavoja:
kādas ir problēmas. Pārņemot ja, PII „Kāpēcītis” renovācija,
Elīna Bite,
rajona funkcijas, tika izvei- kā arī Jēkabpils 3.vidusskolas
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
dota Pedagoģiski medicīniskā renovācija.
Jēkabpils pilsētas domes
sabiedrisko attiecību
komisija, lai izskatītu iesniespeciāliste
gumus un lemtu par mājap- priekšsēdētāja vietnieks JāDace Laizāne,
mācību vai īpašas program- nis Raščevskis atzina, ka,
mas apguvi bērnam. Kopumā izveidojot Kultūras pārvaldi, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldes
2010. gadā tika izskatīts 21 tiek nodrošināta veiksmīga
pasākumu plānošana un koorkultūras menedžere
šāds iesniegums.
Pagājušā gadā no jauna
atvērts 1 bērnudārzs, kā arī
filiāle. Var apgalvot, ka šobrīd
bērnudārza rinda praktiski
ir likvidēta. Rindā gaida tie,
kuri vēlas konkrētu bērnudārzu. Tas ir liels sasniegums.
Šāda situācija var pozitīvi ietekmēt arī nodarbinātību. No
Krustpils novada 2010.gada
1.aprīlī tika pārņemts Tālāk
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3.

Jēkabpils VĒSTIS

Veidos jaunu sadarbības
modeli ar NVO
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

17. janvārī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Raščevskis un
deputāts Miervaldis Ziediņš
tikās ar Jēkabpils nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem, lai
pārrunātu sadarbības modeli
2011. gadā un turpmāk.
J. Raščevskis atzina, ka
esošā pašvaldības sadarbība ar
nevalstiskajām organizācijām
nav sevi attaisnojusi, tāpēc ierosināja iniciēt jaunas sadarbības formas. Pēc diskusijām
klātesošie vienojās, ka nevalstiskās organizācijas apvienosies 6 interešu sadarbības grupās, un no katras grupas tiks
deleģēts pārstāvis pārstāvniecībai nevalstisko organizāciju
padomē. Nevalstisko organizāciju padome būs tiešais sadarbības partneris līguma izstrādē
un parakstīšanā par nevalstisko organizāciju un pašvaldības
tālāko sadarbību.
Lai nevalstiskās organizācijas varētu veiksmīgi iekļauties pašvaldības – nevalstisko
organizāciju sadarbības modelī, nevalstiskās organizācijas
tiek aicinātas līdz 31. janvārim

pieteikt savu pārstāvniecību
kādā no grupām:
1) sociālā joma un veselība;
2) kultūra un izglītība;
3) politiskā un patriotiskā
audzināšana;
4) mazākumtautību interešu pārstāvniecība;
5) profesionālo interešu
atbalsts;
6) ārējie sakari.
Savu dalību kādā no grupām var pieteikt elektroniski:
elina.bite@jekabpils.lv, atstājot informāciju Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas
aģentūrā, Brīvības ielā 120. Savam pieteikumam dalībai kādā
no grupām nevalstiskai organizācijai jāpievieno klāt apraksts
uz A4 lapas par biedrību un
tās kontakti, jo esošā kontaktinformācija par biedrībām no
internetresursa www.jekabpils.
lv tiks izņemta sakarā ar tās
aktualitātes zudumu.
Neskaidrību gadījumā
nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti zvanīt pa tālr.
65207324, m.t. 29992788 vai
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz
17.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, 109.
kab. (jautāt sabiedrisko attiecību speciālistei Elīnai Bitei).

Notiks seminārs par finanšu
piesaisti atjaunojamo
energoresursu izmantošanai
mājsaimniecību sektorā

2011.gada 2.februārī,
plkst. 11:00, Jēkabpilī, Rīgas
ielā 150a, Krustpils novada pašvaldības konferenču
zālē notiks Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras
(turpmāk – ZREA) un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas kopīgi
rīkots seminārs par programmu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”.
Programmas ietvaros tiek
atbalstīta mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko
iekārtu iegāde un uzstādīšana
dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem
un siltuma vai elektroenerģijas
piegādi tikai mājsaimniecības
vajadzībām. Konkursa ietvaros
var iesniegt projektu par sekojošām ēkām: dārza māja, individuālā dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīņu, rindu un atsevišķu
divdzīvokļu māja, kā arī triju
un vairāk dzīvokļu māja.
Finansējums tiek piešķirts
visai dzīvojamai mājai kopumā,
nevis dzīvojamās mājas daļai
vai atsevišķam dzīvoklim.
Konkursa ietvaros tiek atbalstītas šādas iekārtas:
• šķeldas vai salmu, biomasas
granulu, malkas katli un biomasas, tostarp granulu kurtuves ar
kopējo uzstādītu jaudu līdz 50
kW ieskaitot;
• saules kolektoru sistēmas
ar kopējo uzstādītu jaudu līdz
25kW ieskaitot;
• energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu jaudu
līdz 50 kW ieskaitot; gaiss-gaiss
tipa siltumsūkņus var uzstādīt
tikai dzīvojamās mājās, kur ap-

sildāmā platība nepārsniedz 100
m2;
• vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
• saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW
ieskaitot;
• vairāku augstāk minētu
dažādu iekārtu kombinēta
izmantošana.
Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas projekta
izmaksas:
• iekārtu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, iegādes,
uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tai skaitā
iekārtu darbināšanas apmācības
izmaksas);
• dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;
• būvdarbu veikšanas izmaksas:
vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas vai energoavotu
ar siltuma sūkņiem ierīkošanas
būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas.
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481
lats, kur vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta ir
7 000 latu. Konkursa ietvaros
maksimāli pieļaujamā finanšu
instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Jēkabpils pilsētas un
Krustpils novada dzīvojamo
māju īpašniekiem (Jēkabpils
pilsētas un Krustpils novada
pašvaldības ir ZREA biedri),
kuri vēlēsies piedalīties šājā
projektu konkursā, ZREA bez
maksas sagatavos projekta pieteikumu dalībai šajā projektu
konkursā, tāpat sniegs konsultācijas par attiecīgo tehnoloģiju
izvēli.
Sīkāka informācija ZREA
Jēkabpils birojā, Nameja ielā
4a (SIA “Jēkabpils siltums” uzņēmuma telpās), pirmās durvis
pa labi. t.65232044.
ZREA energoeksperts
J.Asars

Sociālajā dienestā darbu uzsāks klientu
apkalpošanas speciālists
Elita Dimante,
klientu apkalpošanas speciāliste

2010.gadā bija vērojams, ka
strādājošo iedzīvotāju ienākumi
samazinājās gan sabiedriskajā
sektorā (valsts an pašvaldību
iestādes), gan privātajā sektorā (individuālajos uzņēmumos,
mājsaimniecībās), pieauga bezdarbs, nabadzība un cilvēku
sociālā atsvešināšanās. Līdz ar
to palielinājās darba apjoms Jēkabpils Sociālajam dienestam.
2010.gadā dienestā reģistrēti
9559 iesniegumi un citi dokumenti. Izsniegta 2261 izziņa
par trūcīgas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu un 490 cita
veida izziņas, no kurām lielākā
daļa ir tādas, kas dod tiesības
saņemt pilnu vai 50% atbrīvojumu no pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma veselības aprūpei. Lai klientiem piešķirtu
izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, sociālajam darbiniekam jāsniedz

informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, jāizskaidro
normatīvo aktu nosacījumi,
jāpieņem un jāpārbauda dokumenti, nepieciešamības gadījumā jāpalīdz aizpildīt veidlapas,
jāaprēķina ienākumi un jāizskaidro to aprēķināšanas kārtība, jāveic datu pārbaude, jāapseko klients dzīvesvietā (dažkārt, nesastopot klientu mājās,
tas jādara vairākkārt). Ja ģimenei, veicot ienākumu aprēķinu,
jāizmaksā pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai, tiek slēgta
vienošanās ar katru pilngadīgo
ģimenes locekli par līdzdarbības pienākumu pildīšanu.
Sociālajam darbiniekam jāpieņem un jāsagatavo lēmumi, jāievada dati datu bāze, jāsakārto
klienta lieta, jāsagatavo izziņa
izsniegšanai, jāpatērē daudz
laika informācijas sniegšanai
un izskaidrojošajam darbam,
jo normatīvo aktu ir daudz un
aprēķini nav vienkārši.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāji jūtas drošāk,
ja viņiem apkārt ir arī citi cilvēki, ar kuriem viņi regulāri
var kontaktēties, apmainīties
ar informāciju, palūgt padomu,
palīdzību un atbalstu. Jēkabpils
Sociālā dienesta klientiem ir
tiesības visu zināt un saprast.
Arī 2011. gadā uz Sociālo dienestu nāk arvien jauni klienti,
veidojas garas rindas. Lai sociālā darba speciālistiem būtu
vairāk laika klientu sociālās
situācijas novērtēšanai un uzlabošanai, kā arī līdzdarbības pienākumu izpildes novērtēšanai,
no 2011.gada 1.februāra Jēkabpils Sociālajā dienestā, Brīvības
ielā 45, 1.stāvā uzsāks darbu
klientu apkalpošanas speciālists, kurš sniegs konsultācijas
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
iedzīvotājiem par to, kādi dokumenti ir vajadzīgi, un izskaidros
kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos:

• lai saņemtu izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam,
• lai saņemtu izziņu par atbilstību atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes statusam, kas
tiesīga saņemt pilnu vai 50%
atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma veselības
aprūpei,
• lai piešķirtu pabalstu veselības
aprūpes izdevumu segšanai,
• lai piešķirtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.
Jaunums ir tas, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem būs iespēja pierakstīties
pie sociālās palīdzības organizatora sev vēlamā dienā un laikā, nākot uz Jēkabpils Sociālo
dienestu vai zvanot pa tālruni
65230t45.
Aicinām iedzīvotājus būt
iecietīgiem, ja jaunā klientu
pieraksta sistēma uzreiz nedarbosies tik efektīvi kā gribētos.
Ceram uz savstarpēju sapratni.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā darbu uzsāk jaunā skolas Padome
Daiga Zaķe,
JVĢ Padomes priekšsēdētāja

Šī gada janvārī darbu uzsāka jaunievēlētā Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas padome, kur kopā
darbojas gan visu klašu vecāku
pārstāvji, gan skolotāji, gan skolēni. Padomes galvenais mērķis
ir veicināt skolas, ģimeņu, pašvaldības un plašākas sabiedrības sadarbību. Svarīgs uzdevums ir arī skolēnu vecāku aktīvāka iesaistīšana un izglītošana
skolas vadības un izglītības procesa problēmu risināšanā. Tā
kā Jēkabpils Valsts ģimnāzija ir
reģionāla iestāde, kura ne tikai
sniedz vidējo izglītību, bet arī
ir reģionāls attīstības centrs,
kā arī pilda pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, skolai
ir jārada augsti kvalitatīvas izglītības vide, kur sadarbībai un
iniciatīvai ir būtiska loma.
Eiropā ikviena izglītības
iestāde spēj precīzi noformulēt
savu izglītības pakalpojumu un
plānot iestādes izaugsmi. Mūsdienu sociālekonomiskajā situācijā arī Latvijā skolām ir pienācis brīdis, kad jādomā ne tikai
par sniegtās izglītības kvalita-

tīvo nodrošinājumu, bet jāattīsta arī sava konkurētspēja. Par
šiem jautājumiem nācies plaši
diskutēt jau pirmajā Padomes
sēdē, jo viens no svarīgākajiem
uzdevumiem bija sniegt savu
pienesumu ģimnāzijas attīstības plāna 2011.–2014. gadam
izstrādei. Sapulces laikā, lai arī
varēja just, ka vecāki nav īsti
izpratuši un novērtējuši to, cik
nozīmīgs ir viņu intelektuālais
pienesums skolas izaugsmes
veidošanā, izteiktie priekšlikumi bija interesanti un pamatoti.
Daži no tiem:
• paplašināt skolas izglītības programmu klāstu, piemēram, lai skolā varētu mācīties
arī bērni ar īpašām vajadzībām,
• piedāvāt vēl kādas svešvalodas mācību iespējas,
• paplašināt interešu izglītības piedāvājumu (piemēram,
atjaunot teātra un ģitāras spēles fakultatīvās nodarbības),
• iesaistīt vecākus un skolas
absolventus skolēnu karjeras
izglītībā,
• aktualizēt un papildināt
skolas mājas lapu internetā.
Diskutējot par to, kas ir

svarīgi, lai skola sniegtu mūsdienu darba tirgus prasībām
atbilstošu izglītību, viedokļi bija
dažādi. Cienījamas un godājamas ir visas profesijas un amati,
tomēr katra skola orientējas uz
konkrētas nākotnes sabiedrības grupas audzināšanu. Es kā
vecāks būtu gandarīta un ceru,
ka Jēkabpils Valsts ģimnāzija
orientējas uz nākamo darba devēju (nevis tikai darba ņēmēju)
skološanu. Un mana pārliecība
ir, ka būtiskākais šajā ķēdē ir
skolotājs, viņa zināšanas un
attieksme.
Pedagogs ir profesija, kura
izvirza prasību pašam mācīties
visu mūžu, līdz ar to būtiski ir
arī skolotājiem turpināt savu
izglītošanos. Šo mērķi var sasniegt, attīstot pieredzes apmaiņu ar citām skolām, iesaistoties
dažādos vietēja un starptautiska līmeņa projektos utml. Vēl jo
vairāk tādēļ, ka šobrīd Latvijā
ir gana plašs pedagogu tālākizglītības, maģistrantūras un
doktorantūras piedāvājums, ko
apmaksā no Eiropas fondiem
vai Latvijas valsts budžeta.
Papildus augstāk izklāstīta-

jam sēdē tika izteikti arī vairāki
būtiski ierosinājumi skolas ikdienas dzīves organizēšanai un
uzlabošanai, piemēram, iekšējo
komunikācijas tīklu nodrošinājuma tehniskā uzlabošana,
skolas internāta un sporta
zāles modernizēšana u.c. Un,
protams, jāpievērš arī uzmanība skolas iekšējās atmosfēras
uzlabošanai, lai mūsu bērni uz
skolu ietu ar mierīgu prātu un
savstarpējas uzticēšanās sajūtu.
Plāni lieli, darba daudz,
tādēļ ne tikai ģimnāzijas pārstāvju, bet ikviena sabiedrības
pārstāvja palīdzība, ideja vai
priekšlikums ir noderīgs, jo
saviem bērniem taču vienmēr
vēlam, lai viņi izaug gudrāki,
veiksmīgāki par mums un lai
viņiem būtu laimīga un nodrošināta dzīve.
Nobeigumā gribu piebilst,
ka esmu gandarīta par man
sniegto uzticību vadīt ģimnāzijas padomi un strādāt kopā. Jo
vairāk mēs uzticēsimies viens
otram, jo vairāk runāsim cits
ar citu, jo drošāk un labāk jutīsimies sarežģītajā izglītības
laukā.

Kādu gribam redzēt Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju
Nobeigums. Sākums 1.lpp.
To varētu labiekārtot
un ietvert jaunlaulāto kāzu
dienas rituālu sarakstā. Ir
priekšlikums uz Mīlestības
salas veidot nūdistu pludmali.
Noteikti jāsakārto infrastruktūra – jāiekārto stāvlaukumi. Ir vajadzīgs noasfaltēt
Mežaparka ielu (~600m).
Priekšlikums par jaunu
apbūvi ainavā – arhitektoniskais akcents Radžu ūdenskrātuvē būtu „zaļā” peldošā
māja, kas varētu būt izstāžu
zāle, semināru vieta un skatu
tornis 25m augstumā (mežā,
pretim pilsētas peldvietai).
Iedzīvotāju vēlme ir atjaunot
vasaras kafejnīcu pie pludmales, kā arī palielināt laivu bāzi,
kur iznomāt laivas, katamarānus, ziemā – slēpes, slidas.
Šī ideju skice piedāvā vietējiem uzņēmējiem piedalīties
projektu realizācijā, lai pie Radžu ūdenskrātuves izveidotos
atpūtas un sporta komplekss,
kur atpūsties ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, senioriem
un pilsētas viesiem.
Attīstot Radžu ūdenskrātuvi, tiks sakārtota vide minētajā vietā un sperts būtisks
solis zaļās, aktīvās atpūtas attīstībai pilsētā.

Rakstā minētās idejas ir apkopotie iedzīvotāju viedokļi

2011.gada 27.janvāris

Jēkabpils jauniešu izdevums # 9

Mīļš sveiciens
februārī, draugi!

Februāris. Ar ko tas asociējas jums? Katru gadu šis mēnesis pie manām durvīm klauvē ar
dzimšanas dienu, ar lieliskajiem
žetonvakaru pasākumiem skolās
un, protams, mīlestības svētkiem – Valentīndienu, kas arī
ir šī numura tēma. Bet mums,
„Runā jaunieši” žurnālistiņiem,
šis mēnesis ir pārvērtību pilns.
Jā, Valentīndiena, diena, kad
visi pasaules mīlētāji priecājas
par to, ka viņus mīl un dāvā savu
mīlestību citiem. Šī diena bieži
aizvieto cilvēcīgo aizmirstību un
izlīdzina nepateicību, kļūst par
novēlota „paldies” izteikšanas
dienu. Katrā valstī to atzīmē citādāk, katrā mājā un katrā sirsniņā tā asociējas ar ko pavisam
citu. Skolās, darba vietās jau
par tradīciju kļuvusi anonīmu
mīlestības vēstuļu un atklātnīšu
sūtīšana. Tas taču ir tik jauki –
iepriecināt vismaz kādu šajā tā
sauktajā „sirsniņdienā”. Tieši tāpēc vismaz vienu dienu gadā aiz-

mirsīsim visus pārmetumus un
dusmas un ļausimies mīlestībai.
Jā, mīlestība, mīlestība... Bet
šomēnes „Runā jaunieši” nāk
klajā ar trīs pilnīgi jaunām un
lieliskām sadaļām. Vienā no sadaļām katru mēnesi mēs jums,
lasītāji, uzdosim kādu šim mēnesim aktuālu jautājumu. Nākošajā jūs redzēsiet jauniešu atzīšanās par dažādām interesantām
situācijām vai kādu konkrētu notikumu. Bet karstākajā jaunumā
jums būs iespēja pārvērsties.
Jūs noteikti domājat kā? Nu tad,
mīļie, šķirat lappuses, un tur jau
būs šī mēneša pirmā reportāža.
Daudz pārsteigumu, vai ne?
Intrigu esmu radījusi un tagad
nododu mūsu lappuses tavā rīcībā, lasītāj. Ceram uz atbalstu
arī turpmāk šogad un gaidām
jaunus, rakstīt gribošus jauniešus mūsu pulciņā. Uz tikšanos
jau martā!

Kā pavadīsi
Valentīndienu?

Dairis un Agnese
„Pagaidām vēl neesam izdomājuši, ko darīsim Valentīndienā, bet zinām, ka tas būs kas
īpašs, jo šie mums ir dubultsvētki – gan Valentīndienas svinības,
gan arī 2 gadu kopā būšanas
jubileja.”

Inga
„Pavadīšu kopā ar otru
pusīti, oriģinālām idejām un
romantiskā gaisotnē. Apmeklēsim kādu pasākumu ar
draugiem.

Kristaps
„Kopā ar savu meiteni. Sagādāšu viņai pārsteigumu, uzdāvinot kaut ko pašgatavotu un no
sirds: apsveikumu vai dāvaniņu
(neesmu vēl izdomājis). Noteikti aizvedīšu viņu arī uz kādu romantisku filmu.”

Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas divpadsmito
klašu skolēnu
aicinājums
Lai arī skolas absolventa
simbols jau sen vairs nav tikai
žetons (izvēles klāstam pievienojušies kulons, gredzens,
piespraude), šis nemainīgais
nosaukums – Žetonu vakars – ir
saglabājies vēl joprojām. Gadu
no gada, stiprinot un attīstot šo
tradīciju, tiek organizēts pasākums, kura ietvaros divpadsmito klašu skolēni prezentē sevi,
abiturienti tiekas ar bijušajiem
skolotājiem, un pārējie ciemiņi
bauda izrādi.
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā
pirmie lugu iestudējumi ir sākušies jau 70-to gadu sākumā
un turpinās vēl joprojām. Šogad
ciemiņu uzmanībai tiks prezentēts jauns teatrāls projekts, kurā

ir apvienota deja, dziesma un
skatuve. Mūzikls, kas ir veidots
pēc filmas „Par spīti visam..”
motīviem, aktualizēs jautājumu
par dzīves izvēli, nākotni, mieru,
karu, kaisli un naidu. Muzikālā
fona noformējums, kas ir balstīts uz populārākajām grupas
„The Beatles” dziesmām, radīs
īsto noskaņu.
Tieši tāpēc aicinām savus
vecākus, skolotājus, kā arī ģimnāzijas absolventus uz šī gada
abiturientu projekta – uzveduma „Par spīti visam...” – atskaņošanu, kas notiks 2011.gada
5.februārī plkst. 18:00 Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas sporta zālē.
Dana Balaboskina

Ieva Lapiņa

Tu nēsā melnas drēbes un apgalvo, ka romantiski ir
klejot pa kapiem. Tu iemet spēļu lācīti rozā mugursomā
un teic, ka romantiski ir skatīties filmas par mīlestību.
Testē sevi un uzzini, kā tavi romantiskie sapņi sadzīvo ar
tavu dzīvi!
1) Tava mīļākā stunda:
A. Tā, kas nenotiek.
B. Filozofija.
C. Bioloģija, ja ir praktiskie
darbi vai ekskursijas.
D. Sports.
2) Kad krīt zvaigzne, Tu vēlies:
A. Skaistas un neaizmirstamas attiecības.
B. Veiksmi mācībās.
C. Skaistas lietas un
ceļojumus.
D. Kaut ko praktisku.
3) Tavs moto varētu būt:
A. Nekas nav mūžīgs.
B. Dzīvosim draudzīgi!
C. Lai miers virs zemes.
D. Nekad nesaki nekad.
4) Vai tici mīlestībai?
A. Kam tad citam lai tic?
B. Ticu, ka ir iemīlēšanās.
C. Viss ir mīlestība.
D. Vēl nezinu.
5) Kā ģērbti puiši/meitenes Tev
vislabāk patīk?
A. Pēc pēdējās modes
tendencēm.
B. Melnā, ar biezzoļu
zābakiem.
C. Peldbiksēs/peldkostīmos.
D. Tā, kā ģērbjos es pats/
pati.
6) Pasaka par Pelnrušķīti/Marka
Tvena luga par princi un ubaga
zēnu ir forša, jo:

A. Tai ir labas un skaistas
beigas.
B. Tā vēsta, ka vientulība un
nabadzība var būt atalgotas.
C. Arī nabagais var būt
bagāts.
D. Tur ir kristāla kurpīte,
princis/tronis un bagātības.
7) Vai Tu mēdz murgot sapnī?
A. Jā, man rādās, ka esmu
sapinies ar šausmīgu meiteni/
puisi.
B. Nē, drīzāk man ir
bezmiegs.
C. Varbūt, bet es pēc tam
neko neatceros.
D. Gan sapnī, gan nomodā.
8) Kad Tava sirsniņa sāk sisties
straujāk?
A. Kad iedomājos savu
mīļoto.
B. Kad rodas iespēja aizlaisties no stundām.
C. Kad mielojos ar kaut ko
supergaršīgu.
D. Kad lecu ar gumiju.
9) Tavā klasē ir jauniņais/-ā. Ko
Tu dari?
A. Uzzinu viņa horoskopu/
uzzinu viņas telefonnumuru –
varbūt viņš/-a ir īstais/-ā?
B. Neko. Kāda starpība?
C. Centīšos iedraudzēties
un palīdzēšu iejusties mūsu
klasē.
D. Iepazīšos un iemīlināšu
sevī!

,,Skolā ir kaut kas no
manis un ceļa.’’

(A.Pilsums)

Es esmu uz ceļa, uz ceļa, kas,
šķiet, ir bezgalīgs. Tas ved pāri
kalniem, garām skaistiem, klajiem laukiem un tumšiem mežu
biezokņiem. Ieklausos soļos. Tie
nemainās, tie runā tāpat kā bērnībā, kad gāju pa taku uz balto
skolu kalna galā.
Jēkabpils 3.vidusskola. Pirmais sagaida kuplais ābeļdārzs,
bet pie durvīm miera stājā sveicina bērzi. Pirmā draudzība,
pirmā mīla, smieklu zvārguļi un
entuziasma satraukumu vēji.
Ceļasomā blakus zinībām ielocītas arī mācības par savstarpējo
attiecību smalkumiem.
Katrai paaudzei savs skolas
laiks vispirms tiek izdzīvots un tikai tad nāk atmiņas, kas nozīmīgas ar savu īpašo, trauslo vienreizību. Savā ziņā Žetonu vakars
raisa nostalģiskas un nedaudz
skumjas pārdomas par skolā pavadīto laiku, apzinoties, ka skolas gadu posms pēc dažiem mē-

nešiem noslēgsies tagadējiem
divpadsmitklasniekiem. Mēs
būsim jau 56.izlaidums skolā.
Jēkabpils 3. vidusskolas absolvent, skolotāj, piebiedrojies
mums atmiņu ceļā no bērnības
uz jaunību un vēl tālāk! Atkalredzēšanās svētki skolas gadu
burvībai, jaunības spriegumam,
izjūtu svaigumam, prasību maksimālismam un cerīgai nākotnei
mūsu skolā tradicionāli tiek rīkoti februāra pirmajā sestdienā, šogad – 5.februārī. Vakaru
ievadīs žetonu pasniegšana šī
mācību gada trīs divpadsmito
klašu skolēniem plkst. 18:00,
turpinājumā – absolventu
un viņu klases audzinātāju
godināšana.
Lai mirdzošs satikšanās
prieks! Skola atceras un gaida!

10) Kādam būtu jāizskatās perfektam bildinājumam?
A. Kā Tavā mīļākajā filmā,
kur Rebeku glābj Hosē un viņas
dēļ tiek šauts, bet slimnīcā lūdz
Rebekas roku.
B. Normāli. Jāpasaka, ka
mīl mani un grib dzīvot ar mani
kopā.
C. Mēnesgaismā, restorānā
vai jūras krastā.
D. Skaistam. Jābūt īstajiem
vārdiem, vietai nav nozīmes.

Tava devība – skopumu, bet
smiekli – sliktu noskaņojumu,
jo pasaulē ir tādi cilvēki kā tu,
kas tam patiešām tic! Tu proti
būt izcils romantiķis: zini, kas ir
vakariņas sveču gaismā, vari sagādāt romantisku pārsteigumu
un lutināt savu mīļoto. Taču esi
uzmanīgs/-a! Tu nevari dzīvot
bez attiecībām, un tā ir Tava
problēma. Atrodi vēl vienu stipru balstu savai dzīvei!

11) Ja meitene/puisis kavē randiņu, tas nozīmē, ka:
A. Noticis kaut kas ārkārtējs.
Centīšos piezvanīt un uzzināt,
kas tieši.
B. Man ir laiks izpildīt testu
„Sīrupā”.
C. Viņš/-a ir stulbs/-a.
D. Tu dusmosies, viņš/-a
pielabināsies.
12) Ko Tu lasi, kad esi romantiskā
noskaņojumā?
A. Vējiem līdzi, Džeinu Eiru,
Donu Kihotu.
B. Trīs draugus, Karu un
mieru.
C. Mazo princi.
D. Mērfija likumus, Kermeņa
valodu.
13) Kas dzīvē ir pats grūtākais?
A. Būt atšķirtībā no mīļotā
cilvēka vai būt bez mīļotā.
B. Darīt kaut ko pret savu
gribu, bet – naudas dēļ.
C. Izskatīties perfekti visu
laiku.
D. Būt nabadzīgam.
Saskaiti, kādu burtu Tev ir
visvairāk!
A. Bruņinieks/princesīte
Tu esi reāls optimists. Tava
mīlestība nogalinās ļaunumu,

Divpadsmitklasnieku vārdā –
Klinta Kalniņa un
Elīna Plāne

B. Kalnietis/Nikita
Tu esi spēcīga personība un
romantiku uztver kā gara brīvību. Tu esi sajūsmā no naktī
apgaismotām lielpilsētām, plašām šosejām, tīriem mežiem un
Atēnu Akropoles. Dažreiz Tu iegrimsti romantiskā depresijā vai
vēlies palikt viens/-a. Tas ir forši,
jo esi harmonijā ar sevi. Taču uzmanies! Noslēgšanās sevī draud
ar vientulību.
C. Hipijs/puķu meitene
Nekādas kosmētikas, sarežģītu drēbju un skaļas mūzikas.
Mugursoma, telts, putnu čivināšana un superīga divvientulība –
tas ir Tavā garā. Par romantisku
uzskati visu īsto, dabisko un patieso. Daži uzskata, ka esi pārāk
naivs/-a, citi apbrīno par uzdrošināšanos būt pašam. Viss kārtībā – tu esi īsts/-a romantiķis/-e!
D. 50 Cent/Parisa Hiltone
Kabriolets, briljanti, Rolex
pulkstenis un Armani uzvalks – tā
ir Tava romantika. Tu dzīvo lietu
pasaulē, un Tavu galviņu spēj
sagrozīt skaistas drēbes, dārgi
restorāni un pārticīga dzīve. Taču
atceries, ka ne jau naudā ir laime. Ir labi, ja Tev tas viss ir, taču
padomā, ko darīsi tad, kad nebūs
tikai paša, paša galvenā?

Ar mani
atgadījās tā...

Stāsts ne tikai par
akmeņos iekaltām
laimītēm
Es domāju, ka jums visiem
ir gadījies aizsapņoties savā
pasaulītē tik ļoti, ka neviens
luksofors nespēj jūs atturēt,
neviena peļķe neliek sevi manīt, neviens cilvēks neliekas
skatiena vērts un neviens patīkamais aromāts nevilina tik
ļoti, lai vēlme pamest savu
sapņu pasauli pārvērstos realitātē. Bieži man tā negadās,
bet pēdējā reize nenotika pēc
tā paša scenārija kā parasti,
kad izskrienu uz ielas nepiemērotākajā brīdī vai izdaru
jebko citu, kas cilvēkiem liek
mani glābt no situācijām, kas
pašai neapzinoties var beigties ne visai jauki, iespējams
pat letāli.
Bet šis ir īpašs stāsts, vismaz man tas liek tā justies un
ceru, ka jums arī liks !
Kādā svētdienas rītā pēc
ballītē pavadītas nakts nolēmu
pastaigāties un baudīt Vecrīgu
rītausmā! Biju pavisam, pavisam aizsapņojusies un ļoti nogurusi, tāpēc arī mana dzirde
un uztvere nebija tik asa kā
ikdienā. Es esmu no cilvēkiem,
kuriem šķiet, ka gan vilcieni,
gan velobraucēji, gan mašīnas
apstāsies, ja es vēlēšos doties
pāri ceļam, bet ne vienmēr notiek pēc mana prāta, arī šoreiz.
Kārtējo reizi drošā solī lidoju

pāri ceļam, viss bija kārtībā
līdz brīdim, kad sadzirdēju mašīnu taures un cilvēku saucienus un bļāvienus. Pēkšņi biju
atmodusies no sava sapņa un
nesapratu, kas notiek, uz kuru
pusi man jāiet, kur es biju gājusi, un pie tam manus domu
lidojumus traucēja mašīnu
taures un apkārtējie cilvēku
saucieni. Tā nu es stāvēju viena pati ceļa vidū, cilvēku un
mašīnu ielenkumā. Pavisam
pēkšņi un negaidot sadzirdēju
aiz sevis ātrus soļus un dzirdēju, ka kāds mani sauc, bet biju
tik samulsusi, ka nevarēju saprast, vai es esmu tā Kristiāna,
ko sauc, un vai es vispār esmu
Kristiāna un vispār – kas ir noticis? Kāds mani stipri saķēra,
paņēma rokās un nonesa no
ceļa. Pirmajā mirklī es samulsu kā vēl nekad, bet jau pēc
pāris sekundēm es sapratu,
ka puisis, kura rokās atrados,
nav Vecrīgas bruģēto ieliņu
maniaks, bet gan mans sen
neredzētais bērnības draugs
Edgars.
Vienmēr, kad satiekamies,
mums netrūkst atgadījumu, ko
pārrunāt, par ko pasmieties,
tikai šajā reizē nesaņēmu mīļu
apskāvienu, bet gan nopietnu
jautājumu: „Kristiāna, Tu vispār saproti, ko Tu dari?” Uz-

reiz pēc atbildes uzdevu viņam
jautājumu: „Kad Tu pēdējo
reizi esi juties tā, ka lidinies
vēl augstāk par augstākajiem
mākoņiem?”
Viņš pasmaidīja un teica:
„Zini, pirms pāris gadiem, kad
es vēl dzīvoju Jēkabpilī, mamma bija stingri noteikusi, ka
līdz 23:00 man ir jābūt mājās.
Es skrēju un skatījos pulkstenī, jo tolaik mobilie telefoni
nebija tik populāri bērnu vidū
kā tagad, un man bija pavisam
vienkāršs rokas pulkstenis. Es
skrēju un skatījos, skrēju un
skatījos un sapratu, ka kavēju,
un zinu, cik mamma būs dusmīga. Kuram gan patīk dusmīgas mammas? Nu nevienam.
Es skrēju arvien ātrāk un sadzirdēju soļus sev aiz muguras. Man pakaļ skrēja meitene,
viņa mani sauca, bet es tik ļoti
aizelsies skrēju, pat nepievērsu viņai uzmanību. Šo meiteni
es ļoti ilgi nesatiku, bet pagāja apmēram gads, kad atkal
vēlā vakarā, šoreiz jau mierīgā

solī gāju mājās un atkal satiku viņu, to pašu meiteni. Zini,
kāpēc viņa man skrēja pakaļ?
Man bija izkritis mans laimes
akmentiņš, viņa to bija redzējusi un gribēja man atdot, bet
es nemaz viņā neklausījos.
Kopš šīs dienas ir pagājuši 5
gadi, un tagad mēs jau esam
apprecējušies, un šis laimes
akmentiņš vairs nenes veiksmi
tikai man, bet tagad jau mums
abiem. Jā, kopš tā vakara dzīvoju vietā, kas ir augstāk par
augstākajiem mākoņiem katru
dienu, katru savas dzīves dienu. Skan pavisam neticami,
bet tāpēc jau mēs dzīvojam –
lai piedzīvotu neticamo!”
Tā pagāja īsākā saruna,
kāda mums jebkad ir bijusi,
bet pateikts ir daudz vairāk,
iespējams, vairāk kā visās pārējās reizēs kopā! Kāpēc es
rakstu tieši par šo gadījumu?
Domāju – jūs noteikti jau paši
sapratāt...
Kristiāna Kalniņa

Atkal kādas skumjas acis,
bet reizēm tomēr dzīvespriecīgs
skatiens mūs uzrunā no avīzes
vai interneta lapas, un mēs saprotam, ka atkal kāda dzīva radībiņa meklē sev jaunu saimnieku
un līdz ar to jaunas mājas.
Ejot pa pilsētu un redzot
bezpalīdzīgus, pamestus dzīvniekus, es nekad neesmu vienaldzīga pret tiem. Man lūzt sirds,
domājot par viņu nelaimīgajiem
likteņiem. Vienreiz es to nespēju
izturēt un ar mani atgadījās tā...
Bija auksta un lietaina novembra
diena, un es mēroju ierasto ceļu
no skolas uz mājām. Ceļš mājup
veda gar lielu pamestu ēku, kas
agrāk bija šūšanas cehs, bet jau
daudzus gadus tur neviens nesaimnieko. Ejot garām pamestajai ēkai, sadzirdēju žēlus kaķēna ņaudienus un apstājos, lai
sameklētu ņaudienu īpašnieku.
Ilgi nebija jāmeklē. Man steidzīgi pie kājām pieskrēja maza trīskrāsu kaķenīte un skatījās man
tieši acīs. Es apstulbusi atsāku
iet mājup, bet kaķenīte nepadevās un, naski skriedama, man
sekoja. Nespēdama izturēt žēlos
ņaudienus, es viņu paņēmu rokās un samīļoju. Žēlos ņaudienus pārtrauca viegla murrāšana,
un tā sākās mūsu draudzība. Es
nezināju, ko iesākt, bet biju pārliecināta, ka kaķenīti lietainajā
laikā nepametīšu vienu pamestajā ēkā. Tā nu mēs abas turpinājām ceļu mājup – viņa, pār
plecu skatīdamās uz krītošajām
lapām, un es, cenšoties izdomāt
runu mammai. Kaķenīte iemiga,
un es tikai tagad pamanīju, ka
viņa ir tik tieva! Viņas aste līdzinājās antenai, kas izslieta cik
vien taisni iespējams!

Atnākot mājās, kaķenītei jau
bija izdomāts vārds – Minka. Es
Minku noliku gulēt uz spilvena
un pati aizgāju uz virtuvi meklēt
ko ēdamu. Kad atgriezos no virtuves, Minka jau bija pamodusies un paspējusi izložņāt visus
stūrus, arī nobaudīt labumus no
galda!
Tad es zvanīju mammai un
teicu: „Ja tu zinātu, cik smuku
kaķīti es atnesu mājās, jo viņš
bija pamests.” Protams, man
likās, ka Minka bija ļoti skaista.
Pārnākot no darba mājās, mamma iesaucās, ka „skaistāku” kaķīti savu mūžu nav redzējusi!
Mamma visu vakaru atkārtoja: „Tu tiešām domā, ka viņa ir
vesela?”
Tā Minka palika pie mums
un mūsu mājā dzīvo jau 4 gadus. Pa šiem gadiem Minka ir
izaugusi par ļoti skaistu kaķeni.
Iespējams, ka kaķēna gados pārdzīvotais Minku ir izveidojis par
kaķi ar raksturu. Viņa ir neatkarīga un nebaidās ne no viena
mūsu apkaimes suņa. Mēs visi
viņu esam iemīlējuši.
Minkas stāsts beidzās labi,
bet varēja tā arī nebūt.
Es zinu, ka ir daudz cilvēku,
kas ļoti mīl dzīvniekus un daudz
dara to labā, bet ar savu stāstu
es vēlreiz vēlos atgādināt, ka
dzīvnieku turēšana mājās ir liela atbildība un, pirms iegādāties
mājdzīvnieku, vēlreiz vajadzētu
apsvērt visus „par” un „pret”. Es
nevaru noskatīties, kā cieš bez
mājām palikušie dzīvnieki un
aicinu visus būt atbildīgiem, lai
nebūtu atkal kārtējās skumjās
acis, kas sāpina...
Anete Lasmane

Nekādas spriedzes
veikalā
„Zem Sprieguma”!
Noteikti daudzi jau ir
pamanījuši krāsaino veikala „Zem Sprieguma” izkārtni
Brīvības ielā. Šis ir jaunatvērts apģērbu veikals Jēkabpilī, kas piedāvā mūsdienīgas
brīvā stila drēbes, apavus un
aksesuārus.
Lai pārliecinātos „kas lācītim vēderā”, uz veikalu devāmies arī mēs, „Runā Jaunieši” avīzes pārstāvji. Tikšanās
rezultātā guvām iespēju parunāt ar īpašniekiem, kā arī
veicām nelielu eksperimentu
ar kāda puiša ģērbšanās stilu!
Par to, kā radās ideja atvērt savu uzņēmumu šajā
jomā, Kristīne un Ingūns
Raupi stāsta, ka dažādas idejas jau bijušas vienmēr, un,
saskatījuši iespēju tieši šajā
biznesa nišā, nolēmuši to realizēt. Divu mēnešu laikā viss
nokārtojās, un veikala durvis
tika vērtas vaļā. Par to, kāpēc
tāds nosaukums, Kristīne un
Ingūns vēsta, ka tas tika iz-

domāts jau pirms vairākiem
gadiem viņu jauniešu biedrībai, kura nodarbojās ar mazu
alternatīvās mūzikas festivālu
organizēšanu.
Runājot par veikala asortimentu, īpašnieki prezentē
dažādus T–kreklus gan sievietēm, gan vīriešiem, džinsus,
pulksteņus, apavus un jakas
ar kapucēm. Drēbes tiekot
piegādātas gan no Polijas, gan
Lielbritānijas – izvēle ir plaša
un katra kabatai pieejama,
jo, piemēram, viens T–krekls
maksā vien septiņus latus. Kā
arī „Zem sprieguma” ir vienīgais veikals Latvijā, kurš pircējiem piedāvā „Cormax” firmas
brīvā stila apavus.
Noskaidrojot visu par jaunā veikala piedāvājuma teorētisko pusi, nolēmām to visu
pārbaudīt arī praksē. Izmantojot pārdevējas atsaucību un
„Zem Sprieguma” sagādāto
apģērbu, mēs veicām pārvērtības ar mūsu brīvprātīgo mo-





Dana Balaboskina

deli, skolnieku Mārci Birsti.
Par pārvērtību rezultātiem
priekšstatu varat gūt bildēs,

Dana Balaboskina

Mārcis pēc veikala „Zem Sprieguma” pārvērtībām

Mārcis pirms veikala „Zem Sprieguma” pārvērtībām

kas, domājams, runā pašas
par sevi.
Nobeigumā varam seci-

nāt, ka misija ir izpildīta –
„lācītis” ir izpētīts, viņam arī
„Runā Jaunieši” avīze novēl

labus panākumus un sekmes
turpmākajā darbībā!
Dana Balaboskina

Katram sava
Valentīndiena!?
• Reinis: „Man Valentīndiena nekad sevišķi īpaša nav bijusi,
neesmu arī to sevišķi atzīmējis,
ja nu vienīgi ar meiteni kaut
kāds spešl randiņš! Bet vienu
Valentīndienu es neazmirsīšu
nekad! Piektajā klasē mana audzinātāja TIEŠI Valentīndienā ierakstīja piezīmi dienasgrāmatā,
ka es slikti uzvedos, un es mājās no mammas dabūju brāzienu! Tā ir nenormālākā dāvana,
ko esmu saņēmis no sievietes
Valentīndienā.”
• Agnese: „Mēs ar draugiem
katru gadu līdz septītajai klasei
gājām uz kafejnīcu ēst un svinēt
Valentīndienu. Mēs tur katrs vismaz kādus trīs līdz piecus latus
atstājām. Nekā lēta tajās Valentīndienās nebija!”
• Līga: „Valentīndiena man
asociējas ar pamatskolas laikiem un Valentīndienas pastu,
bet patiesībā ir mazliet žēl, jo
kādreiz tiešām visi gaidīja, vai
saņems kādu vēstulīti, un tas
bija tā ļoti īpaši! Tik patīkami ik
pēc pāris gadiem tās pārlasīt!
Žēl, ka vidusskolā mēs tam visam esam pārāk pieauguši!”

Mīlestībā
Mīlestībā kā ellē degām mēs,
nebija mums laika padzerties,
Mīlestībā kā ellē degām mēs,
tikai tauriņš centās izglābt mūs!
Tas tauriņš, mazs un naivs,
skaists un maigs, uz paradīzi
aicināja, nesaprata to, ka
degt mīlestībā mums ir prieks!
Mīlestībā kā ellē degām mēs!
Nebija mums zemes, kur atpūsties!
Mīlestībā kā ellē degām mēs,
dievi skauda mums!

Mīlestībā kā ellē degām mēs...
Lai priecājās uz veselību!

• Zane: „Nekas gan īpašs
nenāk prātā. Kā parasti – miljons pielūdzēju, dāvanas un atzīšanās mīlestībā... Nekas tāds
neparasts.”

✎

Apkopoja Kristiāna Kalniņa

Sveiciens šajā
saulainajā un karstajā
laikā!

Sveiks, lasītāj! Protams, es
jokoju par svelmi un karstumu,
taču nešaubos, ka, slidinoties
pa slapjajām un pelēki baltajām ielām, arī Tu ilgojies pēc
pavasara un vasaras. Bet ne
jau par to būs šis stāsts. Šis
stāsts būs par mani.
Mani sauc Līga Pakalna,
un es mācos Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas 12.a klasē. Iespējams, dažos „Runā Jaunieši”
numuros būsi pamanījis arī
kādu manu rakstiņu. Jauniešu avīzē darbojos salīdzinoši
neilgu laiku, taču ne mirkli
neesmu nožēlojusi šo savu
lēmumu. Patiesībā šī ir mana
pirmā pieredze žurnālistikas
jomā, un es patiesi novērtēju
man sniegto iespēju – informēt sabiedrību par man interesējošām tēmām. Lielāka interese par šādām aktivitātēm
radās pēc iesaistīšanās Eiropas
Jauniešu Parlamenta (EJP) pasākumos, kad sapratu to, cik
maz Jēkabpils jaunieši patiesībā zina par šo organizāciju.
Tieši tāpēc visi mani līdzšinējie
raksti ir bijuši tieši par šīs organizācijas sniegtajām iespējām. Izglītošanās avoti taču ir
tik dažādi – gan neformālā veidā, gan skolas solā gūtās zināšanas. Nekad nevar zināt, kuras prasmes dzīvē var noderēt!
Katrā pasākumā vai aktivitātē
vari paplašināt savu redzeslo-

Mīlestībā kā ellē degām mēs!
Nebija mums zemes, kur atpūsties!
Nebija mums laika padzerties,
Tas tauriņš neizglāba mūs!

• Dāvis: „Atceros, pirms vairākiem gadiem viena no meitenēm, kas bija samīlējusies manī,
skrēja man pakaļ pa visu manu
dzīvojamo rajonu un bļāva, ka
mīl mani. Tajā mirklī es nobijos
un skrēju prom, kamēr piekusu. Viņa bija sportiste un mani
noķēra, bet tad starp mums
uzplauka jaunības mīlestība un
kādu laiciņu skaitījāmies pāris.
Tagad jau esam lieli, bet viens
otram garām bez smīna sejā paiet nevaram.”

Ingus Vikšers

Sveicināts, lasītāj! Ikviens no mums ikdienā lasa avīzes,
žurnālus un citus preses izdevumus, bet vai mēs zinām,
kas tos ir veidojis? Sakot jā, nebūs kļūda, jo zem katra
konkrētā raksta ir publicēts tā veidotāja vārds, bet vai mēs
zinām, kam īsti pieder šis vārds vaigā?
Lielākoties nē, bet mēs, avīzītes „Jaunieši Runā” lappušu
veidotāji, esam nolēmuši, ka neturēsim jūs neziņā, bet ļausim
mūs arī iepazīt vaigā! Tāpēc turpmāk katrā avīzītes numurā,
sākot ar šo, būs mazs rakstiņš par mums, avīzītes
„Jaunieši Runā” veidotājiem.

Sveiki,
mīļie lasītāji!



no privātā arhīva

ku. Par sevi varu teikt, ka nekad neesmu bijusi malā sēdētāja – manā pieredzes kontā ir
mūzikas skola, vairāki Dziesmu
svētki kopā gan ar kori, gan
orķestri, kā arī starptautiskas
jauniešu diskusiju sesijas. Es
dzīvi uztveru kā izaicinājumu,
tāpēc izmantoju visu, ko tā
man piedāvā.
Tiekamies jau drīzumā,
kad ziņošu par to, kā man būs
veicies EJP pasākumā Somijā,
bet līdz tam laikam – ņem un
iegriez savu pasauli. Gluži kā
globusu. Un varbūt nonāksi
kādā vietā, pēc kuras jau sen
ilgojies. Cheers!
Līga Pakalna

Es, Elīna Plāne, darbojos
šajā avīzē jau kopš tā brīža,
kad vēl tikai radās ideja par
tās tapšanu. Ideju ģenerēšana un to realizācija dzīvē ir
mana stiprā puse. Domāju, ka
visi mūsu sapņi ir īstenojami,
ja vien paši tos ļoti vēlamies.
Tomēr ar vēlmi vien nepietiek, jo, lai ko sasniegtu, ir
jāstrādā.
Esmu vairāk tas cilvēks,
kas darbojas nevis sapņo, tāpēc iesaistos dažādās manis
interesējošās nodarbēs. „Runā
jaunieši” avīze, Jēkabpils Jauniešu dome, jauniešu klubs
„13. pirmdiena”, S. Zalānes
vadītā jauniešu grupa „Tieši
tā” ir vēl tikai dažas no visām
manām ikdienas aktivitātēm.
Protams, kā prioritāte manā
dzīvē pašlaik ir skola, jo mācos
Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klasē, un mācības, kā zināms,
prasa ļoti daudz laika.
Domāju, ka viss, ko ikdienā
daru, ir vajadzīgs manis pašas
izaugsmei. Iesaistīšanās dažādās aktivitātēs padara manu
ikdienu krāsainu, rada prieku,
dod daudz jaunu draugu un
ir neatsverams ieguldījums

Esi sveicināta, tauta, Jūs zināt, kas esmu? Es vairs neesmu! Es
esmu miris!
Kā man tagad iet? Labi, man pat iedalīts pašam savs zemes gabaliņš 2x2 m.
Pat priecājas sirds! Zināt, man manā dzīves laikā bija sapnis –
kabriolets.
Jūs neticēsiet – mans sapnis bija piepildījies, es ar viņu braucu...
Nu, kā pateikt?
Savā skaistākajā ceļojumā, pēdējā, pat pacēla jumtu (kaut viņš
manā dzīves laikā, kā daudzi teica, bija „aizbraucis”).
Mani pat ar ziediem nobēra visu.
Ak, tā gan bijusi visskaistākā diena! Es nekad taču neesmu saņēmis tik daudz ziedu!
Un kā visi raudāja, ah, kā visi raudāja, pat raudāja tie, kurus es
redzēju pirmo reizi!
Pat mācītājs apraudājās, kad viņam iebāza 500 Ls kabatā! Un kā
viņš raudāja!!!
Es pats gandrīz apraudājos! Tā gan bijusi diena, atceros, un tad
paziņoja, ka visi lūgti pie galda.
Nu, ja visi, tad jau es arī. Aizgāju... Es jau mīlu paēst. Visi apsēdās
savās vietās, ielika sev ēst, ielēja dzert.
Nu beidzot paēdīšu tā riktīgi, paši saprotiet, tomēr pavadīt tik
ilgu laiku savā dārziņā...
Apsēdos savā vietā, bet man ne tikai neielika neko ēst, bet arī
šķīvi apgrieza otrādi un glāzīti ar’.
Labi, varu palikt neieēdis, tomēr tagad modē ir diētas, kaut to
gan nevarēja pateikt pēc viesiem.
Un tad pacēla visi savas glāzes, un es tik daudz uzzināju par sevi
laba!!!
Ka gandrīz pašam uznāca smieklu lēkme!
Domāju, ka paradīzē netikšu, bet... pēc tostu runām!!!
Sapratu, ka maldījos!
Un vēl es uzzināju, ka manā „visskaistākā ceremonijā” es gribētu, lai visi priecātos, dejotu, dzertu, jo es taču biju jautrs cilvēks!
Lai priecājās uz veselību, man jau nav žēl...!
WADIMS FREY (Vadims Hotuļovs)



no privātā arhīva

manā nākotnē, jo tādējādi
uzkrāju arī zināšanas. Protams, lai sasniegtu mērķus, ir
nepieciešama enerģija, un to
var iegūt pēc kārtīgas atpūtas,
tāpēc arī jums, lasītāji, novēlu
nenogurstoši strādāt pie savu
sapņu realizācijas, neaizmirstot arī veltīt laiku tikai un vienīgi sev!

Avīzes veidošanā var iesaistīties jekurš Jēkabpils jaunietis!
Savus rakstus, ierosinājumus vai ieteikumus sūti uz e-pastu: runajauniesi@inbox.lv.

Elīna Plāne



no privātā arhīva

runajauniesi@inbox.lv
Kontakti:

Avīzes vadītāja: Lelde Nitiša, t. 28603052,
e-pasts: Lelde_n@inbox.lv
Galvenā redaktore: Ieva Lapiņa, t. 28360304,
e-pasts: ieva.el@inbox.lv
Redaktores vietniece: Kristiāna Kalniņa, t. 29375587,
e-pasts: kristiana.kalnina@gmail.com
Redaktora vietniece: Elīna Plāne, t. 28729288,
e-pasts: elinaplane@inbox.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Elīna Bite, t.. 29992788,
e-pasts: Elina.Bite@jekabpils.lv
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Informējam!

Ceturtdienas kino Jēkabpilī!

„Pepija Garzeķe”
Jēkabpils tautas namā

Latvijas un Honkongas kopražojuma mākslas
filma „AMAYA” 10. februārī plkst. 18.00 Jēkabpils
tautas nama Kamerzālē.
Ieejas maksa: bērniem
līdz 13 gadu vecumam Ls
0,50, pārējiem Ls 1, – . Pēc
filmas noskatīšanās kinolektorijs ar filmas režisoru
Māri Martinsonu.
Latvijas – Honkongas kopražojuma filmā „AMAYA” var
atrast ne tikai savstarpējo attiecību dažādus modelējumus,

Sakarā ar plānotajiem Krustpils kultūras nama renovācijas
darbiem Krustpils kultūras nams un Jēkabpils galvenā bibliotēka Rīgas ielā 210/212 apmeklētājiem no februāra slēgta.
Krustpils kultūras nama darbinieki un daļa kolektīvu turpmāk tiks izvietoti viesnīcas „Daugavkrasti” telpās Mežrūpnieku ielā 2, bet Jēkabpils galvenā bibliotēka uz renovācijas
laiku atradīsies Rīgas ielā 190. Informācija par darba laikiem
tiks publicēta vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī mājas lapās
www.jekabpils.lv, www.jkp.lv.
Ceram uz iedzīvotāju sapratni un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Kultūras pārvalde

Ceturtdien 24. februārī plkst. 11.00 (papildizrāde)
un plkst. 14.00 Jēkabpils tautas namā viesosies Neatkarīgais teātris „Kabata” ar muzikālu izrādi bērniem „Pepija
Garzeķe” (pēc Astrīdas Lindgrēnas).
Izrādes laikā Pepija svi- viņas patvērums. Pepija nav
nēs savu dzimšanas dienu, tikai izdomāts tēls. Joprojām
un viņa ļoti priecātos saņemt daudzās skolās un klasēs tādas
bērnu zīmētos apsveikumus. pašas Pepijas meklē draugus
Aicinām bērnus, kuri nāks uz un apkārtējo izpratni. Mums
izrādi, uzzīmēt Pepijai savu atliek tikai atnākt un ieskatīzīmējumu un izrādes dienā ties viņas atvērtajā sirdī...
Lomās: Egija Missa – Silāpaņemt līdzi.
Mazos skatītājus, kuriem re, Arnita Jaunzeme, Imants
izrādes dienā ir dzimšanas die- Pakalnietis vai Kārlis Neimana vai vārda diena, gaida pār- nis, Enriko Avots, Atis Bētiņš,
steigums! Ja ir zināms kāds Aīda Ozoliņa. Komponists
24.februāra jubilārs, kurš nāks Mārtiņš Brauns. Scenogrāfe
uz izrādi, lūdzam vecākus un Ināra Gauja. Režisore Dita
skolotājus, iegādājoties biļetes Balčus.
Izrāde paredzēta bērniem
vai vismaz dienu pirms izrādes, paziņot bērna vārdu un no 3 līdz 10 gadu vecumam.
Izrādes ilgums 1 stunda
uzvārdu Tautas nama kasē.
Pepija Garzeķe ir neparas- 30 minūtes, 2 cēlieni
Biļetes cena: Ls 1,50.
ta meitene. Viņa ir sirsnīga un
mīļa, viņa ir kareivīga un paš- Notiek biļešu iepriekšpārpārliecināta. Viņa ir skumja. došana Tautas nama kasē,
Viņa ir vientuļa. Viņas ģimene tālr. 65231475. Kases darba
ir viņai tuvās lietas – rotaļlie- laiks: otrdien, ceturtdien – no
tas un viņas stāsts par māmi- plkst. 1000 –1300; 1400 – 1700,
ņu Eņģeli un tētiņu Nēģeru trešdien, piektdien – no
karali...
plkst. 1000 –1300; 1400 – 1800,
Viņas fantāziju pasaule ir sestdien – no plkst. 1000 – 1400.

Sveču diena

5. februārī plkst. 12.00 aicinām visus interesentu uz
Sveču dienu Krustpils pilī. Liesim sveces, uzzināsim par
sveču krāsu nozīmi, saderību ar horoskopiem, minēsim mīklas
un ieklausīsimies senču ticējumos un padomos.

Garais vakars pilī

Visu mīlētāju dienā 14 .februārī Krustpils pilī
„Garais vakars” – muzejs būs atvērts līdz 19.00. Aicinām
izbaudīt ekskursiju romantiskā gaisotnē. Ja atnāksiet kopā ar
savu otro pusīti, jūs gaida pārsteigums.

Aicinām uz
„Gardēžu sestdienu” pilī

Jēkabpils Vēstures muzejs sāk jaunu programmu ciklu –
26.februārī piedāvājam izbaudīt programmu „ Siera
stāsts”. Baroni Korfi bijuši lieli siera cienītāji un savus viesus
cienājuši ar sieru, nereti pārvēršot siera baudīšanu par aizraujošu nodarbību. Mēs „Gardēžu sestdienas” apmeklētājiem piedāvāsim ne tikai siera degustāciju, bet arī aizraujošus stāstus
par dažādu šķirņu sieru ienākšanas vēsturi Krustpilī.
Programmas noslēgumā apmeklētājiem būs iespēja noskatīties video filmu par siera gatavošanu Sēļu sētā.
Dalības maksa ir Ls 3,50. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc
lūdzm iepriekš pieteikties pa tālr. 65221042
I. Kolkovska
Jēkabpils Vēstures muzeja Komunikāciju nodaļas vadītāja

Pētera Čaikovska
170. jubilejai veltīts koncerts
2011.gada 30.janvārī plkst. 18.00 Jēkabpils tautas nama
Lielajā zālē Pētera Čaikovska 170. jubilejai veltīts koncerts no
cikla „Krievu ģēniji” – „Mums spožas zvaigznes spīdēja...”
Koncertā piedalās:
Jeļena Borele (soprāns)
Elīna Bambāne (klavieres)
Olga Ivanova (soprāns)
Jekaterina Bogdanova (soprāns)
Staņislavs Grabļevskis (baritons)
Igors Ozuns (vijole)
Natālija Saveļjeva (flauta)
Justīne Bauliņa (čells)
Baleta studija „Varavīksne”, vadītāja Rosita Titkova
Koncerta vadītājs: Jurijs Losevs
Koncertu rīko biedrības „Latvijas Krievu kopiena” Daugavpils nodaļa ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī atbalstu. Pasākumu organizē Jēkabpils krievu biedrība
„Rodņik”.
Ieeja brīva

tā piedāvā izprast austrumu
un rietumu kultūru atšķirības, iejusties varoņu tēlos un
viņu ikdienas dzīvēs, kas brīžiem pārvēršas komiskās, pat
absurdās situācijās.”
Muzikāli romantiska
drāma „SOLIS AUGŠUP”
24. februārī plkst. 18.00
Jēkabpils tautas nama
Lielajā zālē. Ieejas maksa
1 santīms.
Filmas garums: 107 min.
Režisors: Jon Chu

Producents: Jennifer
Gibgot
Scenārija autors: Amy
Andelson, Emily Meyer
Lomās: Harry Shum Jr.,
Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Rick Malambri, Christopher Scott, Kylie Goldstein,
Monique Dupree
Gads: 2010 (ASV)
Kādai Ņujorkas ielu dejotāju grupai, tai skaitā draugiem
Lūkam, Natālijai un Mūzam,
ir jāpiedalās deju sacensībās.
Taču lielā notikuma priekšva-

karā izrādās, ka konkurenti ir
noskatījušies viņu priekšnesumu un grasās to izmantot.
Jauniešiem nākas ne tikai pieņemt lēmumus, kas izmainīs
viņu dzīves, bet arī pēdējā brīdī
radīt jaunu priekšnesumu, lai
uzvarētu pasaules labākos ielu
dejotājus.
Informāciju apkopoja
D.Laizāne,
Jēkabpils pilsētas
pašvaldības
Kultūras pārvaldes
kultūras menedžere

Jēkabpilī uzstāsies zvaigznes no šova
„Dziedi ar zvaigzni”
Latvijas koncertturneju sācis projekts „Zvaigznes no šova
„Dziedi ar zvaigzni” – tavā pilsētā!”. Kocertturnejā piedalās
TV3 šova „Dziedi ar zvaigzni.
Milžu cīņas” skatītāju iemīļotie dalībnieki: mūziķis un šova
„Koru kari” uzvarētājs Atis
Auzāns, elegantā Dailes teātra
aktrise Aija Dzērve, Kuldīgas
Sv. Annas baznīcas mācītājs
Mārtiņš Burke – Burkevics un
kolorītā dziedātāja Liene Bronuša (pazīstama ar skatuves
vārdu Candy).
Koncertos piedalīsies arī
TV3 šova „Dejo ar zvaigzni”
dalībnieki Jānis Auzāns un
Zane Prokofjeva; vairākos
koncertos solījuši piedalīties
arī „Milžu cīņu” dalībnieki –
Dailes teātra aktieris Artis
Robežnieks un dziedātāja
Vineta Elksne (meiteņu trio
„Lady’s Sweet” dalībniece).
Lai priekšnesumi pēc iespējas līdzinātos šovā redzētajam, tie tiks spilgtināti ar dekorācijām, kā arī gaismas un
skaņas efektiem, par ko parūpēsies brāļu Auzānu skaņu
ierakstu kompānija „Sound
Systems”. Koncerta muzikālo
pavadījumu nodrošinās Oranžā kora pavadošo mūziķu sastāvs, ģitāras partiju spēlēs
viens no Latvijas populārākajiem ģitāru meistariem –
Ēriks Upenieks.
Koncerts Jēkabpilī skatītājus priecēs 6. februārī plkst.
18:00 Krustpils kultūras
namā. Biļetes uz koncertiem
iespējams iegādāties: www.bilesuparadize.lv vai pasākumu
norises vietās. Sīkāka informācija: www.soundsystems.lv

„Melo – M” dodas ciemos ar jaunu
koncertprogrammu „Operas joks”
Čellu trio „Melo – M” 19.
februārī plkst. 18.00 viesosies
Jēkabpils tautas namā, klausītājiem piedāvājot savu jauno
koncertprogrammu „Operas
joks” ar pazīstamām opermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī spēlēs savus labākos skaņdarbus no iepriekšējo
gadu programmām.
Koncerti solās būt īpaši,
jo klausītājiem būs iespēja
ne vien novērtēt „Melo – M”
muzikālo veikumu, bet arī
aizmirst par ikdienas rūpēm
jautrā joku pilnā atmosfērā. Piemēram, būs unikāla iespēja redzēt, ka čellu var spēlēt ne tikai ar lociņu, bet pat
traukiem.
Koncertu pirmajā daļā
skanēs pilnīgi jaunas versijas par pazīstamām opermūzikas melodijām. Būs Verdi,

Bizē, Vāgnera, Rosīni, Pučīni
un citu pazīstamu komponistu populārākās melodijas
Kārļa Auzāna aranžējumos,
kā arī skanēs „Melo – M”
oriģināldarbi.
Savukārt koncerta otrajā
daļā „Melo – M” atskaņos gan
pasaules tautu mūziku, gan
popmūzikas un rokmūzikas
Zelta fonda dziesmas.
Iespēja redzēt „Melo – M”
savā pilsētā ir diezgan liels
retums, jo pēdējā laikā grupa
teju pusi koncertu sniedz ārpus Latvijas.
Pavasarī „Melo – M” kļuva par starptautiska konkursa
laureātiem Sanktpēterburgā,
konkurējot ar vairāk nekā
70 līdzīgām grupām no visas
pasaules, bet nesen Latvijas
čellu trio atgriezās no Amsterdamas, kur ar labiem panāku-

Publicitātes foto
miem piedalījās pasaulē lielākajā čellistu festivālā.
Biļešu cenas: Ls 3, – ; 4, – ;
5, –. Notiek biļešu iepriekšpārdošana Jēkabpils tautas nama
kasē. Tālr. uzziņām 65231475,

65231172. Kases darba laiks:
otrdien, ceturtdien – no
plkst. 1000 –1300; 1400 – 1700,
trešdien, piektdien – no
plkst. 1000 –1300; 1400 – 1800,
sestdien – no plkst. 1000 – 1400.

Krustpils saliņa apmeklētājiem atvērta no plkst. 9:00 – 19:00
(laika posmā no janvāra līdz martam).
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Kultūras pasākumu plāns 2011.gada februārim
Datums Laiks
14.01.–
10.02.
27.01.–
24.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
01.02.–
28.02.
04.02.–
28.02.

04.02.–
28.02.
04.02.–
28.02.
07.02.–
28.02.
07.02.–
28.02.
08.02–
09.02.
11.02.–
07.03.
18.02.–
18.03.
23.02.–
09.03.

Līdz 11.00
09.02.
03.02. 10.00
05.02. 12.00
06.02. 18.00
08.02. 12.00
10.02. 18.00

11.02. 17.00
11.02. 19.00
12.02. 22.00

14.02. 10.00–
19.00
15.02. 11.00–
12.00
18.02. 11.00
19.02. 18.00
23.02. 11.00
24.02. 11.00
24.02. 11.00
14.00
24.02. 18.00
25.02. 11.00
25.02. 15.00
25.02. 16.00
25.02. 20.00
26.02. 14.00

Pasākums
IZSTĀDES:
Foto izstāde „Barikādes – vienotības laiks”
Izstāde „Jānim Akurateram – 135”
(sadarbībā ar Ābeļu pagasta
novadpētniecības muzeju)
Lasīšanas veicināšanas akcija
„Es + grāmata = draugi”
Grāmatu skate
„Reiz dzīvoja Pasaka…”
Zīmējumu konkurss
„Mana mīļākā pasaka”
Grāmatu izstāde „Sveiks, Kaķa gads!”
/grāmatas, žurnāli, plakāti par kaķiem/
Grāmatu izstāde „Ļaujies sveču maģijai”
/2. izstāde ciklā „Gudru ņēmu padomiņu”/
„Sapņotāji”.
Latviešu mūsdienu glezniecība
Keramiķes A. Svarānes izstāde
„Akmens aug”
Literatūras izstāde
„Mākslinieks no Aknīstes „Skārdupītēm””
(lietuviešu tēlniekam Jozam Mikēnam – 110)
Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā”
18.izstāde
Literatūras izstāde „Prasme izskatīties labi”–
Dekoratīvā kosmētika. Izstāžu cikla
„Veselībai un skaistumam” 2.izstāde
Literatūras izstāde
„Tu dvēselē man, dzimtā valoda...”
(21.februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena)
Grāmatu izstāde „Ar lācīti Tobiasu kabatā”
/Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 70/
Grāmatu skate „No sirds uz sirdi”
/14. februāris – Valentīna diena/
Aktivitāšu kopa „Padomā pirms klikšķini”
/atzīmējot 8. februāri – Droša interneta dienu/

Norises vieta
Krustpils pils izstāžu zāle
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Izstāžu zāle
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
lasītava
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Galerija „Mans’s”
Mākslas salons
„Pie Sīpolnieka”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Abonementa telpa

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Abonementa telpa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Abonementa telpa

Mākslinieka Armanda Melnalkšņa darbu
personālizstāde
Izstāde „Jēkabpils – Logumkloster”

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
datorlasītava
Jēkabpils tautas nama Baltā
zāle
Krustpils pils izstāžu zāle

Vizuālās un lietišķas mākslas konkursa
„Lietas un tēli” darbu izstāde

Jēkabpils Bērnu un jauniešu
centrs

DAŽĀDI PASĀKUMI –
KONCERTI, FESTIVĀLI, KINO SEANSI, IZRĀDES
Vizuālās un lietišķas mākslas Konkursa „Lietas un tēli”
1. kārta ( pilsētas un novadu skolu) darbu iesniegšana
Seminārs mūzikas skolotājiem
Sveču diena. Ieeja: Ls 1.00 un Ls 1.20
Šova „Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas”
dalībnieku koncerts.
„Mūsdienu deju festivāls 2010”
1. kārta
Latvijas un Honkongas kopražojuma
mākslas filma “AMAYA”.
Kinolektorijs kopā ar filmas režisoru Māri Martinsonu.
Ieeja: bērniem līdz 13 g. Ls 0,50, pieaugušajiem Ls 1,–
Mākslinieka Armanda Melnalkšņa darbu personālizstādes
atklāšana
Jēkabpils Sporta laureāts 2010
Groziņ–Ballīte Valentīndienas noskaņās.
Spēlē grupa „Mākoņstūmēji” no Smiltenes.
Notiek vietu rezervēšana un biļešu iepriekšpārdošana
Tautas nama kasē. Biļetes cena iepriekšpārdošanā Ls 2,50,
pasākuma dienā Ls 3,00
Garais vakars pilī –
atnāc ekskursijā ar savu otro pusīti – saņemsiet pārsteigumu!
Ieeja: Ls 0.60 un Ls 0.80
Koru kopmēģinājums 2.– 4. klašu koru salidojumam
„Tauriņu balsis”
Latvijas skolēnu foto darbu konkurss „Iela”.
/Darbu iesūtīšana sarmite.stikane@inbox.lv/
Čellu trio „Melo–M” koncerts „Operas joks”.
Notiek biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē.
Biļešu cenas Ls 3,–;4,–;5,–
Vizuālās un lietišķas mākslas konkursa „Lietas un tēli”
1. kārta /darbu izvērtēšana/
Vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1. kārta. Pieteikumus
iesūtīt līdz 14.02. vita.talla@inbox.lv ; fax: 65231284
Neatkarīgā teātra „Kabata” muzikālā izrāde bērniem
„Pepija Garzeķe” (pēc A.Lindgrēnas).
Notiek biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē.
Biļetes cena Ls 1,50
„Kinopunkta” kino seanss –
muzikāla romantiska drāma „SOLIS AUGŠUP”,
režisors Jon Chu. Ieeja: ziedojums 1 santīms
39. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice 2011”
/darbu izvērtēšana/
1.–4. klašu skolēnu veselīgu dzīvesveidu veicinošs konkurss
„Jēkabpils sākumskolēni dzīvo zaļi”. Pieteikumus iesūtīt
līdz 17. 02. E–pasts: lilija67@inbox.lv
Lūcijas Ķuzānes grāmatas
„Sens, tik sens bij’ tas laiks” atvēršana
Danču vakars
Gardēžu sestdiena pilī. Ieeja Ls 3.50.
Vietu skaits ierobežots, iepriekšējā pieteikšanās
pa tālr: 65221042

Jēkabpils Bērnu un
jauniešu centrs
Jēkabpils Bērnu un
jauniešu centrs
Krustpils pils
Krustpils kultūras
nams
Jēkabpils Bērnu un
jauniešu centrs
Jēkabpils tautas
nama Kamerzāle

Sveicam!

Šodien, 27.janvārī dzimšanas dienu svin
71 jubilārs.

Vecākā jubilāre ir Vera Bružuka (1928.),
jaunākā jubilāre
Angelika Dobronravova (2008.).
Vārda dienu svin 122 Ilzes un 1 Ildze.
Mūžs grāmatai ir
mazliet līdzīgs,
Lai tas caur
laika tumsu spīd,
Ar krietniem
darbiem
lai jums sokas
Ikkatru lapu
pierakstīt!
Sveicam janvāra jubilārus:
Daci Jansoni, Ainu Krastiņu un
Tāli Rozenbergu dzimšanas dienā.
Lai dzīvesprieks un možums jūs vada
katru dienu.

Uzmanību!

Kases darba laiks:
		
otrdien, ceturtdien – no plkst. 1000 –1300; 1400 – 1700,
		
trešdien, piektdien – no plkst. 1000 –1300; 1400 – 1800,
		
sestdien – no plkst. 1000–1400.
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Plašāka informācija par kultūras un izklaides pasākumiem: www.jkp.lv, www.jekabpils.lv

JRIB valde

Sakarā ar Krustpils kultūras nama renovāciju, no 8. februāra
„Biļešu paradīzes” kase atradīsies Jēkabpils tautas namā
(Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3). Kases tālrunis uzziņām 65231475.
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Jēkabpils tautas
nama Lielā zāle

Sveicam janvāra jubilārus:
Vilmu Krūmiņu un
Ļubovu Muižnieci.

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229
2011.gada februārī notiks šādi pasākumi:
3., 10., 27., 24. februārī plkst. 11:00 – vingrošanas nodarbības.
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Krustpils pils

Saulainas dienas,
gaišumu sirdī, labu veselību!

Ielu komitejas

Datums
01.02.
03.02.
05.02.

Jēkabpils tautas
nama Baltā zāle
Jēkabpils tautas
nama Lielā zāle
Jēkabpils tautas
nama Lielā zāle

--

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

februāris

Vieta
JSC ēka
Zasas vidusskola
Spunģēnu sporta
zāle
JSC ēka
Salas peldbaseins
Meža parks
Sporta nams
JSC ēka
Ābeļu pamatskola
3.vidusskola
Atpūtas centrs
„Oāze”
Jēkabpils tautas
nama Lielā zāle
Spunģēnu sporta
zāle
Meža parks
Sporta nams
Sporta nams
JSC ēka
Zasas vidusskola
Jēkabpils
pamatskola
Spunģēnu sporta
zāle
Salas peldbaseins
Meža parks
Sporta nams
JVĢ
JSC ēka
Atpūtas centrs
,,Oāze’’
3.vidusskola
Vīpes p-skola
Sporta nams
JSC ēka
Spunģēnu sporta
zāle
Spunģēnu sporta
zāle
Sporta nams

Nākamais
laikraksta numurs
iznāks
24. februārī

Pasākums
Jēkabpils atklātais čempionāts šahā vīriešiem
Jēkabpils un novadu skolu sacensības volejbolā
Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
Sporta centra balvu izcīņa šahā
5 kārtu sacensības peldēšanā (2.kārta)
slēpošanas sacensības „Veselības kilometri” (3.kārta)
Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Jēkabpils atklātais čempionāts šahā vīriešiem
Jēkabpils un novadu skolu sacensības slēpošanā
LČ handbolā 1.līgā vīriešiem
Jēkabpils SS/SC : MSĢ/LAT-92
Jēkabpils atklātais čempionāts biljardā
Jēkabpils Sporta laureāts 2010
Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
slēpošanas sacensības „Veselības kilometri” (4.kārta)
Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālajā līgā vīriešiem
Jēkabpils : Burtnieku novads
Jēkabpils atklātais čempionāts šahā vīriešiem
Jēkabpils un novadu skolu sacensības volejbolā
Jēkabpils un novadu skolu sporta skolotāju seminārs
Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
5 kārtu sacensības peldēšanā (3.kārta)
slēpošanas sacensības „Veselības kilometri” noslēgums
Jēkabpils čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus
Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64-lauciņu
dambretē
Jēkabpils atklātais čempionāts šahā vīriešiem
Jēkabpils atklātais čempionāts biljardā
Jēkabpils un novadu skolu sacensības volejbolā
Jēkabpils un novadu skolu sacensības volejbolā
Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
Klasifikācijas turnīri šahā 3. un 4. sporta klasēm
Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
Jēkabpils atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā

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

