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Tuvojas novembris. Senču ka-
lendārā – salnas mēnesis, rudens 
beigas un ziemas sākums. Dabā 
iestājas miers.

Novembris. Latvijas valsts svētku 
laiks. Nedēļa no 11. līdz 18. novem-
brim – laiks, kam piedien sveces, 
balles un atmiņas.

Sveces... Iededziet tās, lai vieglāk 
sadzīvot ar tumsu, lai gūtu kaut daļi-
ņu no to enerģijas. Iededziet liesmiņu 
savā sirdī nevis tāpēc, ka tā visi dara, 
bet piemiņai no visas sirds.

Balles... Ne jau parastas, bet svi-
nīguma piesātinātas.

Atmiņas... Kavējieties atmiņās. 

Mēs vienkārši nedrīkstam aizmirst – 
gan tos, kuri Latvijas neatkarības at-
jaunošanu nesagaidīja, gan tos, kuri to 
tuvināja. Atmiņas, kuras rosina izjū-
tas. Tādas, kādām tām vajadzētu būt 
šajos svētkos – lepnums par saviem 
varoņiem, cieņa pret tautas vēsturi. 

18. novembris. Šķiet, šajā dienā 
katrs jūtas piederīgs savai valstij. Cik 
patiesi skan vārdi: “Mūsu zemes nā-
kotne būs tik liela, cik lieli mūsu sap-
ņi. Nebaidīsimies sapņot par to, kādu 
mēs vēlētos savu Latviju redzēt.”

18. novembra rītu iezvanīs visu 
konfesiju 9 baznīcu zvani, aicinot uz 
valsts svētku dievkalpojumiem.

Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvi-

jas Republikas proklamēšanas 93. ga-
dadienai, notiks plkst. 14.30 Krustpils 
kultūras namā Rīgas ielā 210/212. 
Šajā pasākumā tiks sveikti tie jē-
kabpilieši, kuri ar savu darbu ir de-
vuši nozīmīgu ieguldījumu pilsētas 
attīstībā un veicinājuši tās izaugsmi. 
Turpinājumā sekos svētku koncerts, 
kurā uzstāsies mūzikas skolas ka-
merorķestris, mūsu pilsētas labākie 
kori un deju kolektīvi. Pēc koncerta 
visi aicināti pa Gaismas ceļu doties 
uz atceres brīdi pie pieminekļa “Kri-
tušajiem par Tēviju”.

Inta Ūbele,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Kultūras pārvaldes direktore

11. novembris – Lāčplēša diena

Plkst. 17.00 Pulcēšanās laukumā 
pie kafejnīcas “Oāze” Rīgas ielā
Plkst. 17.30 Lāpu gājiens (pa Pale
jas ielu, Ozolu ielu, Rīgas ielu)
Plkst. 18.00 Piemiņas brīdis pie 
pieminekļa “Kritušajiem par Tēviju”

18. novembris – Latvijas 

Republikas proklamēšanas diena
Plkst. 9.45 Visu konfesiju baznīcu 
zvani

Plkst. 10.00 Valsts svētku dievkal
pojumi visu konfesiju baznīcās
Plkst. 14.30 Svinīgs sarīkojums, 
veltīts Latvijas Republikas prokla
mēšanas 93. gadadienai, Krustpils 
kultūras namā Rīgas ielā 210/212
Plkst. 17.30 Gaismas ceļš no Krust
pils kultūras nama līdz piemineklim 
“Kritušajiem par Tēviju”
Plkst. 18.00 Atceres pasākums pie 
pieminekļa “Kritušajiem par Tēviju”; 
svētku salūts
Plkst. 22.00 Svētku balle tautas 
namā, spēlē grupa “Lauku muzikanti”

Latvija–tieesammēsvisi
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Svinēsimkopāsvētkus

Māra Zālīte

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,
jo bez manis drebošā kumeļā
Jānītis neatjās –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.

Dzīvo ar Latviju, 
elpo ar Latviju!
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Šo ne dēļ tur pi nās Za ļās un 
R. Blau ma ņa ie las re kon struk ci jas 
Jē kab pi lī būv dar bi, ku ri no tiek vai
rā kos pos mos. Paš val dī bas Būv nie cī
bas no da ļas va dī tā ja Ani ta Va na ga 
in for mē ja, ka ko pu mā as fal tse gums 
tiek at jau nots Za ļa jai un Blau ma ņa 
ie lai pie gu lo šo ie lu pos mos: Por ma ļa 
ie las posms no slim nī cas līdz Za ļa jai 
ie lai, Za ļās ie las posms no Por ma
ļa ie las līdz Pa sta ie lai, kā arī Ka pu 
ie las, Blau ma ņa ie las un Por ma ļa 
ie las posms. Ko pē jā sum ma, par ku
ru veic in fra struk tū ru uz la bo ša nu, ir 
Ls 71 000, no tā Eiro pas Re ģi onā lās 

at tīs tī bas fon da (ERAF) fi nan sē jums 
ir 85 %, Jē kab pils pil sē tas paš val
dī bas līdz fi nan sē jums – 15 %. Vēl 
plā nots iz bū vēt ie tvi no Blau ma ņa 
ie las gar ģim nā zi jas sta di ona žo gu 
līdz Za ļa jai ie lai. Šie dar bi at se viš ķi 
tiks fi nan sē ti no paš val dī bas bu dže
ta. Ie pir ku mu kon kur sā ne pa re dzē to 
dar bu veik ša nai uz va rē ja SI A “Ošu
kalns”, dar bu iz pil dē ie sais tīts arī 
apakš uz ņē mējs SI A “Krust pils”.

Aiga Sle že,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 

sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Šo brīd no slē dzies SI A “Jē
kab pils sil tums“ pro jek ta “Sil
tum tīk lu re kon struk ci ja Jē kab
pi lī Na me ja, Vies tu ra un Jaun ās 
ie las mikro ra jo nā” ie tva ros veik
tā at klā tā kon kur sa pro ce dū ras 
ie pir kums par teh nis kā pro jek ta 
re ali zā ci ju. 

Kā in for mē ja SI A “Jē kab pils sil
tums” val des priekš sē dē tājs Alek
sandrs Kar pen ko, sa ņem ti četr u 
fir mu pie dā vā ju mi dar bu veik ša nai 
un pat la ban no tiek pie dā vā ju mu iz
vēr tē ša na. Pēc iz vēr tē ša nas SI A “Jē
kab pils sil tums” re zul tā tus pa zi ņos 
Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jam un 
tiks slēgts lī gums ar kon kur sa uz
va rē tā ju. Pro jek ta ko pē jā plā no tā 
sum ma ir Ls 584 242 (Eiro pas Ko
hē zi jas fonds), plā no tais līdz fi nan sē
jums no SI A “Jē kab pils sil tums” ir 
Ls 417 990,29. Pro jekts pa redz eso
šo sil tum tra ses cau ru ļu, kas iz vie
to tas dzel zbe to na ka nā los, no mai ņu 
ar rūp nie cis ki izo lē tām bez ka nā lu 
sil tum tra sēm un tē rau da cau ru ļu 
no mai ņu ēku pa gra bu teh nis ka jos 
ko ri do ros. Pro jek tu plā nots veikt no 
nā ka mā ga da 1. mai ja līdz 1. sep
tem brim. Kā sa cī ja A. Kar pen ko, 
2010. ga dā sil tu ma zu du ms tra sēs 
bi ja ap tu ve ni 26 %. Pēc uz ņē mu ma 
spe ci ālis tu veik ta jiem ap rē ķi niem, 
re kon struk ci jas re zul tā tā sa ma zi nā
sies sil tu ma zu du ms par ap tu ve ni 
2 % vi sās sil tum tīk lu uz ņē mu ma 
sil tu ma tra sēs, kas ko pu mā pil sē tā 
ir 27 kilo met ru ga ru mā.

Aiga Sle že,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 

sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Sauleskolektori–
ieguldījumsilgtermiņā

TurpināsbūvdarbiZaļaiunR.Blaumaņaielaipiegulošoieluposmos

19. oktobrī Jē kab pils tra di
ci onā lo kon fe si ju pār stāv ju sa
nāk sme Do mē pul cē ja pil sē tas 
ga rīdz nie kus un pie ai ci nā tos, 
lai iz vēr tē tu pa da rī to un spries tu 
par turp mā ka jiem uz de vu miem. 
Sē des dar ba kār tī bā bi ja bu dže ta 
jau tā ju mi, valsts svēt ku svi nī bas, 
Kris tī gās mā cī bas ie vad no dar bī bu 
no ri se pil sē tas bēr nu dār zos u. c.

Arī šo gad, tā pat kā līdz šim, ne
lie lo paš val dī bas fi nan si ālo at bal stu 
Ls 356 ap mē rā sa vai dar bī bai ir sa
ņē mu šas vis as tra di ci onā lo kon fe si ju 
drau dzes. Ls 235 tē rē ti kris tī gās mā
cī bas no dar bī bu ma te ri āliem bēr nu
dār zos. Bu dže ta at li ku mā ir Ls 50, 
par ku ru pie lie to ju mu vēl jā vie no jas.

No vem bra svēt ku pa sā ku mos ga
rīdz nie ki pie da lī sies gan 11. no vem
brī Lāč plē ša die nā, gan valsts pro

kla mē ša nas svēt kos 18. no vem brī. 
Ga rīdz nie ku klāt būt ne valsts svēt ku 
pa sā ku mos, pēc Kul tū ras pār val des 
va dī tā jas In tas Ūbe les vār diem, gu vu
si at zi nī bu tau tā. Pa gā ju ša jā ga dā uz
ru nu pie Brī vī bas cī nī tā ju pie mi nek ļa 
tei ca pa reiz ti cī go klos te ra pār stā vis 
Jev ģē ņijs Rum jan cevs. Līdz ar ga rīdz
nie kiem to reiz vis i klāt eso šie va rē ja 
vie no ties “Tēv rei zē”. Šo man to ju mu 
pa tu rē sim un vai ro sim arī šo gad. 
Valsts svēt ku diev kal po jums šo ru den 
18. no vem brī no tiks kat rā tra di ci onā lo 
kon fe si ju baz nī cā plkst. 10.00. To ie
va dīs zva nu ska ņas no plkst. 9.45 līdz 
10.00, aici not vi sus steig ties uz sa viem 
diev na miem un lūgt Die vu par mū su 
tau tu un val sti, par Lat vi ju. Kon fe si ju 
ga rīdz nie ki ie spē ju ro be žās būs klāt 
arī pā rē jos svēt ku pa sā ku mos.

Prak tis ki vis os bēr nu dār zos šo
gad ir pie eja mas kris tī gās mā cī bas 

ie vad no dar bī bas. Tās no tiek vai rā
ku pe da go gu va dī bā: Ini ta Za ha
rev ska (PI I “Kā pē cī tis”, 48 bēr ni), 
Zan da Lū se (PI I “Zva niņš”, 63 bēr
ni), Svet la na Je ka ra še va (PI I “Bēr
ziņš”, 21 bērns), Mir dza Bēr zi ņa (PI I 
“Bēr ziņš”, 24 bēr ni, PI I “Zvaig znī te”, 
20 bēr ni), In grī da Ir be (PI I “Ausek lī
tis”, 10 bēr ni). Ko pā ie vad no dar bī bas 
kris tī ga jā mā cī bā ap mek lē 186 bēr ni. 
Bēr nu skaits gru pās kopš pa gā ju šā 
ga da ir ie vē ro ja mi pa lie li nā jies.

Kris tī gās mā cī bas sko lo tā ju Me
to dis kā ap vie nī ba sep tem bra sa nāk
smē ir ie ce rē ju si or ga ni zēt Ģi me nes 
die nas svēt kus ar Lie pā jas leļ ļu te āt
ra pie da lī ša nos. MA va dī tā ja M. Bēr
zi ņa uz svē ra, ka ve cā kiem bū tu jā pa
rā da, ko bēr ni gūst kris tī gās mā cī bas 
no dar bī bās.

Jē kab pils ka to ļu baz nī cas de kāns 
Jā nis Bra tuš kins ie ro si nā ja 1. no

vem brī or ga ni zēt kon fe si jām ko pī gu 
lūg ša nu Jē kab pils kap sē tā. Tā kā 
kat rai kon fe si jai diev kal po ju mu lai ki 
kap sē tās diez gan bū tis ki at šķi ras un 
to ir daudz, ga rīdz nie ki vie no jās ne ko 
ne mai nīt eso ša jā Sve cī šu va ka ru u. c. 
lūg ša nu no tu rē ša nas kār tī bā. Ša jā 
kon tek stā iz rai sī jās sa ru na par lie lā ku 
ga rīdz nie ku skai ta va ja dzī bu, jo ga rī gā 
dar ba ir daudz, da rī tā ju maz. In for mā
ci jai: Lu te ra aka dē mi jas 30 stu den tiem 
šo gad pie vie no ju šies 27 jaun i.

Sa vu kārt vec ti cīb nie ki vi sus aici
nā ja uz ga rī go dzie dā ju mu va ka ru 
tau tas na mā 30. ok tob rī plkst. 15.00.

Pal dies go dā ja ma jiem ga rīdz nie
kiem, Kon fe si ju pa do mes va dī tā jam 
M. Zie di ņam un vis iem līdz strād nie
kiem par svē tī go ga rī gā dar ba or ga
ni zē ša nu sa bied rī bas la bā.

Ēvalds Bēr ziņš,
Krust pils ev. lut. drau dzes mā cī tājs

Siltumtīklurekonstrukcijas
projektaveikšanaisaņemti
četripiedāvājumi

Garīdzniekuklātbūtnegūstatzinībutautā

Pastāv maldīgs priekšstats, ka 
Latvijas klimatiskajos apstākļos 
saules enerģijas sistēmas nespēj 
efektīvi darboties, tomēr tā nav. 
Latviešiem ir raksturīgi ticēt 
pašizdomātiem mītiem. Viens 
no šādiem mītiem ir par saules 
enerģijas izmantošanu Latvijas 
apstākļos: saules baterijas, saules 
kolektori – tas nav nopietni, tas ir 
dārgi, un vispār nav vērts par to 
pat runāt. Tomēr fakti un pētīju-
mi liecina, ka tas ir iespējams, – 
ar saules kolektoru palīdzību ir 
iespējams samazināt izdevumus 
par elektroenerģiju, turklāt tās 
ieguves veids ir apkārtējai videi 
draudzīgs.

Saules kolektorus var uzstādīt 
uz praktiski jebkuras ēkas jumta, 
ko apspīd saule. Ja nav vietas uz 
jumta vai tas ir pārāk noēnots, tos 
var izvietot arī pie ēkas sienas vai 
uz zemes. Galvenais, kas vajadzīgs, 
ir saulaina vieta un vēlēšanās iegūt 
videi draudzīgu, drošu un stabilu 
enerģijas avotu, kas, kurināmā un 
elektrības cenām palielinoties, ļaus 
ietaupīt ievērojamus naudas līdzekļus 
gadu no gada.

Saules kolektori ir tehniskas ie-
kārtas, kuras absorbē saules staro-
jumu, pārvēršot to siltumā, kas tiek 
novadīts solārajā boilerī jeb caur sil-
tummaiņiem peldbaseinā, zemgrīdas 
apkurē vai siltuma akumulatorā.

Uzbūves princips saules kolek-
toram ir salīdzinoši vienkāršs – tas 
sastāv no kārbas, absorbera, sil-
tumizolācijas slāņa un stikla aiz-
sargvirsmas. Kārbā zem absorbera 
izvietotas caurules, pa kurām plūst 
siltumnesējs.

Būtiski ir tas, ka solārās iekār-
tas darbojas ne tikai tad, kad spīd 
spoža saule, – tās uztver arī izklie-
dēto saules radiāciju (kad laiks ir 
apmācies), kas sasniedz zemākos 
atmosfēras slāņus nepārtraukti ne-
atkarīgi no laika apstākļiem.

Saules kolektorus iespējams iz-
mantot karstā ūdens sagatavošanai, 
galvenās apkures sistēmas atbalstam 
pavasara, rudens, kā arī ziemas mē-
nešos, iekšējo un ārējo peldbaseinu 
apsildei visa gada garumā.

Kolektoru iegādes un uzstādīša-
nas izmaksu atmaksāšanās laiks ir 
atkarīgs no enerģijas veida, ko izman-
tojat līdz šim. Ja tā ir elektroenerģija, 
tad atmaksas laiks būtu 3–4 gadi, 

ja gāze, tad atmaksas laiks būtu 
4–5 gadi, turklāt jāņem vērā, ka elek-
troenerģijas un gāzes cenas celsies, 
kas atmaksāšanās laiku saīsinās.

Saules enerģiju Latvijā var iz-
mantot līdz pat 1900 stundām gadā. 
Visaktīvākais izmantošanas periods 
mūsu platuma grādos ir no maija līdz 
septembrim – 700–740 kWh/m2, no ok-
tobra līdz aprīlim ir 200–240 kWh/m2.

Šobrīd pasaulē tiek pielietotas 
trīs veida aktīvās saules kolektoru 
sistēmas:

w plakanie saules kolektori;
w vakuuma saules kolektori;
w CSP (angl. Concentrated so

lar power) jeb koncentrējošās 
solārās sistēmas.

Jēkabpils pilsētā ir vairāki uzņē-
mumi (SIA “Demvar”, SIA “LA sis-
tēmas”, SIA “Sedumi”), kas piedāvā 
gan pašas saules kolektoru sistēmas, 
gan to apkalpošanu un uzstādīšanu.

Ja ir radusies interese un nepie-
ciešamība pēc saules kolektoru sis-
tēmas vai kādas citas tehnoloģiskās 
iekārtas, kura darbojas ar atjauno-
jamajiem energoresursiem, tad līdz 
š. g. 30. novembrim Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrija 
aicina iesniegt projekta iesniegumus 

II kārtas Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansētajam projektu 
atklātajam konkursam “Atjaunojamo 
energoresursu izmantošana mājsaim-
niecību sektorā”, kur būs iespējams 
saņemt 50 % līdzfinansējumu no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām izvēlētajai tehnoloģiska-
jai iekārtai.

Jēkabpils pilsētas un Krustpils 
novada dzīvojamo māju īpašniekiem 
(Jēkabpils pilsētas un Krustpils nova-
da pašvaldības ir ZREA biedri), kuri 
vēlas piedalīties šajā projektu kon-
kursā, ZREA bez maksas sagatavos 
projekta pieteikumu dalībai šajā kon-
kursā, tāpat sniegs konsultācijas par 
attiecīgo tehnoloģisko iekārtu izvēli. 
Jāpiemin, ka no ZREA puses I kārtai 
tika sagatavoti aptuveni 40 projekta 
pieteikumi, kuri tika atbalstīti.

Sīkāka informācija Jēkabpils bi-
rojā, Nameja ielā 4a (SIA “Jēkabpils 
siltums” uzņēmuma telpās), pirmās 
durvis pa labi, tālr. 65232044.

A. Gulbinskis,
ZREA energoeksperts

Jē kab pils pil sē tas paš val dī
ba no 31. ok tob ra līdz 4. no vem
brim iz slu di nā ju si La bo dar bu 
ne dē ļu.

Tās lai kā Jē kab pils pil sē tas uz
ņē mē ji, ne val stis kās or ga ni zā ci jas 
sa dar bī bā ar Jē kab pils pil sē tas paš
val dī bu or ga ni zēs lab da rī bas ak ci jas, 
at bal stīs so ci āli ma zāk aiz sar gā tos 
sa bied rī bas lo cek ļus, kā arī vei ci nās 
dro šu, har mo nis ku pil sē tas vi di, so
ci āli at bil dī gu biz ne su, kā arī sniegs 
ie gul dī ju mu pil sēt vi des sa kār to ša nā.

Ja arī tu La bo dar bu ne dē ļas 
ie tva ros vē lies pa veikt la bo dar bu, 
pie sa kies Jē kab pils pil sē tas paš
val dī bas Vie nas pie tu ras aģen tū rā 
(tālr. 65236777 vai rak stot uz epa
sta ad re si vpa@je kab pils.lv).

Pir mo rei zi La bo dar bu ne dē ļa 
uz ņē mē jiem no ri si nā jās 2007. ga
dā, Jē kab pils pil sē tas paš val dī bai 
sa dar bo jo ties ar Rē zek nes pil sē tas 
paš val dī bu. To reiz ša jā ak ci jā pie
da lī jās 14 uz ņē mē ji.

Elī na Bi te,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Jēkabpilījauotro
reizinorisināsies
Labodarbunedēļa
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3.
IZ SO LE

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba (reģ. nr. 
90000024205, Brī vī bas ie lā 120, Jē kab
pi lī) pār dod pir ma jā iz so lē Jē kab pils pil
sē tas paš val dī bai pie de ro šo ne kus ta mo 
īpa šu mu ar ka das tra nr. 5601 001 2263 
Cē su ie lā 3A, Jē kab pi lī, kas sa stāv 
no ze mes starp ga ba la 143 m² pla tī bā.

Ne kus ta mais īpa šums ie rak stīts ze
mes grā ma tu no da lī ju mā nr. 1000 0047 
2107.

Ar iz so les no tei ku miem var ie pa zī ties 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas viet nē 
www.je kab pils.lv.

Iz so lā mais ob jekts tiek pār dots mu
tis kā iz so lē ar aug šup ejo šu so li.

Iz so le no tiks 2012. ga da 6. jan
vā rī plkst. 14.00 Jē kab pi lī, Jaun ajā 
ie lā 31C, kon fe ren ču zā lē.

Ne kus ta mais īpa šums no vēr tēts par 
Ls 400 (čet ri sim ti la tu), kas ir arī iz
so les sā kot nē jā ce na.

Lai va rē tu pie da lī ties iz so lē, iz so les 
da līb nie kiem pirms re ģis trā ci jas jā ie
mak sā Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
kon tā LV87 UN LA 0009 0131 30793 
(a/s “Lat vi jas SEB ban ka”, kods UN-
LALV2X) no dro ši nā jums 10 % ap mē rā 
no iz so lā mā ob jek ta no sa cī tās ce nas – 
Ls 40 (četr des mit la ti).

Lū dzam iz so les da līb nie kus uz iz so li 
pie teik ties Jē kab pils pil sē tas paš val dī
bā, vie nas pie tu ras aģen tū rā, Brī vī bas 
ie lā 120, līdz 2012. ga da 4. jan vā rim, 
ie mak sā jot mi nē to no dro ši nā ju mu.

In for mā ci ja pa tālr. 65207415, 
29991536.

L. Sal ce vičs,
Do mes priekš sē dē tājs

IZ SO LE
Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba (reģ. 

nr. 90000024205, Brī vī bas ie lā 120, 
Jē kab pi lī) pār dod pir ma jā iz so lē Jē
kab pils pil sē tas paš val dī bai pie de ro šās 
¼ do mā ja mās da ļas no ne kus ta mā īpa
šu ma ar ka das tra nr. 5601 502 4104 
Pa sta ie lā 24, Jē kab pi lī, kas sa stāv 
no ēkas ar ka das tra nr. 5601 002 4141 
001 un pa līg ēkas ar ka das tra nr. 5601 
002 4141 002.

Ne kus ta mais īpa šums ie rak stīts ze
mes grā ma tu no da lī ju mā nr. 1000 0018 
5406.

Ēkas (bū ves) sais tī tas ar Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī bai pie de ro šu ze mes
ga ba lu Pa sta ie lā 24, Jē kab pi lī.

Ar iz so les no tei ku miem var ie pa zī ties 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas viet nē 
www.je kab pils.lv.

Iz so lā mais ob jekts tiek pār dots mu
tis kā iz so lē ar aug šup ejo šu so li.

Iz so le no tiks 2012. ga da 11. jan
vā rī plkst. 15.00 Jē kab pi lī, Jaun ā ie lā 
31C, kon fe ren ču zā lē.

Ne kus ta mā īpa šu ma ¼ do mā ja mā 
da ļa no vēr tē ta par Ls 3500 (trīs tūk
sto ši pie ci sim ti la tu), kas ir arī iz so les 
sā kot nē jā ce na.

Lai va rē tu pie da lī ties iz so lē, iz so les 
da līb nie kiem pirms re ģis trā ci jas jā ie
mak sā Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
kon tā LV87 UN LA 0009 0131 30793 
(a/s “Lat vi jas SEB ban ka”, kods UN-
LALV2X) no dro ši nā jums 10 % ap mē rā 
no iz so lā mā ob jek ta no sa cī tās ce nas 
Ls 350 (trīs sim ti piec des mit la ti).

Lū dzam iz so les da līb nie kus uz iz so li 
pie teik ties Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā, 
vie nas pie tu ras aģen tū rā, Brī vī bas ie lā 
120, līdz 2012. ga da 9. jan vā rim, ie
mak sā jot mi nē to no dro ši nā ju mu.

In for mā ci ja pa tālr. 65207415, 
29991536.

L. Sal ce vičs,
Do mes priekš sē dē tājs

Sa ska ņā ar Zvej nie cī bas li ku
ma 18. pan tu Lat vi jas Re pub li kas 
iek šē jo ūde ņu, te ri to ri ālo ūde ņu 
un eko no mis kās zo nas ūde ņu ziv
ju re sur su aiz sar dzī bu un uz rau
dzī bu veic Valsts vi des die nests 
un Da bas aiz sar dzī bas pār val de, 
kā arī Valsts vi des die nes ta piln
va ro ta per so na – sa bied ris kais 
vi des in spek tors Lat vi jas Re pub
li kas iek šē jos ūde ņos un jū ras 
pie kras tē – un paš val dī bas piln
va ro ta per so na at tie cī gās paš val
dī bas ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā.

2011. ga da 17. mar tā ti ka no di
bi nā ta “Ziv ju re sur su aiz sar dzī bas 
bied rī ba”, ku ras gal ve nie mēr ķi ir 
ziv ju re sur su un vi des aiz sar dzī ba, 
ziv ju re sur su at jau no ša na, sa bied
rī bas in for mē ša na par iz mai ņām 
nor ma tī va jos ak tos un par ak tu ali
tā tēm ziv ju re sur su aiz sar dzī bas 
jo mā, kā arī zve jas un mak šķe rē
ša nas no tei ku mu ie vē ro ša nas kon
tro lē ša na. 2011. ga da 27. jū ni jā ti ka 
no slēgts lī gums ar Jē kab pils pil sē
tas paš val dī bu par “Zve jas un mak

šķe rē ša nas no tei ku mu ie vē ro ša nas 
kon tro li Jē kab pils pil sē tas ūdens
til pnēs”. Bied rī ba veic gan plā no tos 
ziv ju aiz sar dzī bas pa sā ku mus, gan 
ope ra tī vi re aģē uz sig nā liem par 
pār kā pu miem.

Lai ka pos mā no 2011. ga da 
mai ja līdz šim brī dim ir veik
ti 20 plā no tie rei di un 16 rei zes 
esam iz brau ku ši pēc ie dzī vo tā ju 
snieg tās in for mā ci jas par ne li ku
mī bām. Re gu lā ri tiek kon sta tē ti 
mak šķer nie ki bez mak šķe rē ša nas 
kar tēm, bez per so nu ap lie ci no
šiem do ku men tiem, ar vai rākiem 
mak šķe rē ša nas rī kiem, ne kā tas 
ir at ļauts, ar no mak šķe rē tām 
maz iz mē ra lī da kām, bet vie na no 
vis lie lā ka jām pro blē mām Dau ga
vā ir malu zvej nie ku iz lik tie tīk li, 
ku rus nā kas at rast gan drīz kat rā 
Bied rī bas or ga ni zē tā rei dā. Līdz 
šim ti ka iz ņem ti 17 malu zvej nie
ku tīk li, ku ru ko pē jais ga rums ir 
1,4 km, kā arī ci ti ne li ku mī gi ziv ju 
ie gu ves rī ki. Ir uz rak stī ti 8 ad mi
nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko li. Ir 
bi ju ši ga dī ju mi, ka pil sē tas ie dzī

vo tā ji pa ma na, ka malu zvej nie ki 
gai šā die nas lai kā Pils dī ķī iz liek 
tīk lus un zi ņo mums, par to liels 
pal dies! Šā dos ga dī ju mos ope ra tī vi 
re aģē jam un brau cam kon statēt šo 
fak tu pār kā pu ma vie tā. Vie nā no 
šā diem ga dī ju miem pār is stun du 
lai kā ir nā cies braukt pat di vas 
rei zes – pir ma jā rei zē ti ka kon
fis cē ti malu zvej nie ku tīk li un uz
rak stīts ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma 
pro to kols, bet ot ra jā rei zē malu zvej
nie ki ne ti ka “pie ķer ti pie ro kas”. 
Esam re aģē ju ši uz ie dzī vo tā ju zva
niem, ku rus sa trauc arī ne li ku mī gi 
ie gū tu ziv ju tirdz nie cī ba. Pēc vie na 
no šā da vei da zva niem esam pār
bau dī ju ši ziv ju tir go tā jus Jē kab pils 
tir gū, kur gan kon sta tē jām, ka tir
go tā jiem ar do ku men tiem viss ir 
kār tī bā un tir go ties ar zi vīm bi ja 
at ļauts. Ga dī ju mos, kad ir aiz do
mas par ne li ku mī gu ziv ju ie gu vi 
un tirdz nie cī bu, aici nām ie dzī vo
tā jus zi ņot pa tālr. 26706059, lai 
va rē tu ope ra tī vi re aģēt, kon sta tēt 
fak tus un no vērst ne li ku mī bas. Rū
pē si mies par ap kār tē jo vi di ko pā!

Jau tā ju mu ga dī ju mā rak stiet uz 
bied rī bas elek tro nis ko pas tu: ziv ju
aiz sar dzi ba@inbox.lv, lab prāt snieg
sim at bil des uz jums in te re sē jo šiem 
jau tā ju miem. 

Il mārs Luksts, 
Ziv ju re sur su aiz sar dzī bas bied rī bas 

val des priekš sē dē tājs

ZivjuresursuaizsardzībuJēkabpilīveicarībiedrība

Jau tā jums – kas liek cil vē kam 
ne žē lī gi iz tu rē ties pret dzīv nie
kiem? Jo tas, kas daž kārt no tiek, 
tas, ko nā kas re dzēt tele vī zi jā un 
iz la sīt pre sē, ir šaus mi no ši un 
prā tam ne ap tve ra mi.

Pirm ām kār tām jau sāk sim ar 
to, no ku rie nes ro das šie klai ņo jo šie 
dzīv nie ki. Lē mu mu par dzīv nie ka 
ie gā di ne va jag pie ņemt im pul sī vi un 
vien per so nis ki. To va jag ap spriest ar 
vis iem ģi me nes lo cek ļiem, jo kat ram 
mai nī sies die nas re žīms, dzī ves tel
pa un lai ka sa da lī jums. Būs jā ie vē
ro vie nā da at tiek sme pret dzīv nie ka 
uz ve dī bu. 

Sva rī gā kais jau tā jums, kas sev 
jā uz dod pirms pa ņe mam dzīv nie ku, – 
kā dam mēr ķim es to vē los? Kā ģi me
nes drau gu, kom pan jo nu vai ro taļ lie tu 
bēr nam. Ja vē la ties skais tu mam, tad 
la bāk no pēr ciet mo bi lo tele fo nu – ne
būs jā ba ro un jā ved pa stai gās. Dzīv
nieks nav un ne drīkst būt ro taļ lie ta. 
Kaut arī bērns sā ku mā iz rā da mil zu 

prie ku par dzīv nie ku, mēs zi nām, ka 
en tu zi asms var no plakt. Ve cā ka ga da
gā ju ma cil vē kiem ne va ja dzē tu ie gā dā
ties jaun us lie lo šķir ņu su ņus, ku ru 
augums, ape tī te un ci tas pra sī bas 
ti kai pie augs. Abos ša jos ga dī ju mos 
pa stāv drau di no nākt kā su nim, tā 
ka ķim uz ie las, kur turp mā kais lik
te nis, it se viš ķi ja ce ļā ga dās ne žē lī gi 
cil vē ki, būs ļo ti bē dīgs.

Gri bē tu mi nēt vai rā kus pie mē rus, 
kad cil vē ki ir ne žē lī gi iz tu rē ju šies pret 
dzīv nie kiem, ku ri pēc tam ir no nā ku ši 
tie ši mū su pa tver smē.

Pirms pār is ga diem sē ņo tā ji at ra
da me žā Sa las no va dā pie sie tu su ni ar 
pār sis tu gal vu un brū cēm kak lā. At
ve da uz pa tver smi, iz ār stē ja, adop tē ja.

Kū ku pa gas ta me žā arī pie ko ka 
ar kap ro na ze ķi pie sie tu at ra da ma zu 
su nī ti. Arī at ra da jaun us saim nie kus.

Pļa vi ņu paš val dī bas po li ci ja at
ve da ku cē nu ar sa sis tām kā jām, esot 
iz mests no ma šī nas. Kad iz ve se ļo jās 
no kļu va Ak nīs tes Z/S, ta gad ir liels, 
skaists vil ku su gas suns.

Bi ja mums su nī te Bet ta – pa ņē
ma ve cā ki bēr nu dēļ, bet pēc pus ot ra 
mē ne ša mēs bi jām spies ti su nī ti vest 
at pa kaļ, jo tie dzī ves ap stāk ļi ga lī gi 
ne bi ja pie mē ro ti, ku cī te dzī vo ja ār ā pie 
īsas ķē des, tur klāt gu lē ja dub ļos. Ta
gad vi ņa ir aiz brau ku si uz Zī lā niem 
un dzī vo kā nie re tau kos.

Par pus sab rauk tiem un no brauk
tiem dzīv nie kiem ir at kal at se višķs 
stāsts. Dau dzi šo fe ri, es pie ļau ju, šā di 
sa vai no dzīv nie kus ne tī šām. Pro tams, 
ir la sīts, ka dzīv nie kus no brauc ap zi
nā ti, uz ska tot par ļo ti uz jaut ri no šu 
no dar bi. Vie nu pus nob rauk tu su ni 
mums pa va sa rī at ve da, vis a aiz mu
gu re bi ja sa sis ta, pēc pus ot ra mē ne
ša cī ni ņiem par iz ve se ļo ša nos to mēr 
bi jām spies ti su ni ie mi dzi nāt.

Cil vē ku vi dū ir tā di, ku ri bez žē
las tī bas pa met ag rā ko mī lu li, vien
kār ši at brī vo se vi no nas tas, ko reiz 
brīv prā tī gi uz ņē mu šies. No žē lo ja mi, 
ka pēc uz ti cī gas va sa ras mā jas sar gā
ša nas ru de nī var at ļau ties dzīv nie ku 
pa mest pie sie tu pie va sar nī cas vār ti

ņiem, tā de mon strē jot sa vu va re nī bu. 
Ne pie cie šams ak tī vāk pie mē rot 

li ku mu, kas pa redz so du saim nie kam 
par ne vē rī gu at tiek smi un ne žē lī gu 
iz tu rē ša nos pret dzīv nie kiem. Pie vērst 
lie lā ku uz ma nī bu dzīv nie ku re ģis trā
ci jai un no de vas ie ka sē ša nai, līdz ar 
ko ras tos vai rāk lī dzek ļu dzīv nie ku 
ste ri li zē ša nai un kas trā ci jai. Vai rums 
klai ņo jo šo dzīv nie ku jau klai ņo pa
au dzēs, kas ļo ti ap grū ti na me žo nī go 
ka ķu no ķer ša nu un ste ri li zē ša nu.

Ie stā jo ties ru de nim, klai ņo jo šo 
dzīv nie ku skaits pil sē tā un līdz ar 
to arī pa tver smē ie vē ro ja mi pa lie li nās. 
Ie mes li ir da žā di, dau dzas ka ķe nes 
un ku cī tes ir lai du šas pa sau lē jaun
as pa au dzes. Pēc va sa ras prie kiem 
bēr ni un ve cā ki at to pas, ka māj dzīv
nie kam nav vie tas un nav lai ka, ne 
vē lē ša nās ar dzīv nie kiem no dar bo ties. 
Da ži pa ma nās aiz mirst sa vus sar gus 
va sar nī cās...

In gu na Avo ti ņa
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”,

 ainavu arhitekte

Kopš 8. augus ta Jē kab pi lī 
dar bu uz sā cis Ie kļau jo šās iz glī
tī bas at bal sta centrs, kurš sniegs 
pa lī dzī bu iz glī to ja ma jiem ar fun
kci onā liem trau cē ju miem, lai 
no dro ši nā tu kva li ta tī vas iz glī tī
bas ie gū ša nu un sek mē tu vi ņu 
ie kļau ša nos sa bied rī bā.

Ie kļau jo šās iz glī tī bas at bal sta 
centrs ta pis Eiro pas So ci ālā fon da 
pro jek ta “Iz glī to ja mo ar fun kci onā
liem trau cē ju miem at bal sta sis tē mas 
iz vei de” ie tva ros. Pro jek ta gai tā ir 
iz vei do ti vai rā ki šā di cen tri, un viens 
no tiem at ro das Jē kab pi lī. Centrs no
dro ši na iz glī tī bas at bal sta sis tē mas 
fun kci ju īs te no ša nu, ie tve rot di vus 
as pek tus – in di vi du ālo at bal stu iz glī
to ja ma jam ar spe ci āla jām va ja dzī bām 
un in sti tu ci onā lo at bal stu. Cen tra sa
stā vā eso ša jai pe da go ģis ki me di cī nis
ka jai ko mi si jai būs ie spē ja vei dot un 
pa pil di nāt vie no tu da tu bā zi, tā vei

ci not sa dar bī bu ar ģi me nes ār stiem 
un so ci ālās pa lī dzī bas die nes tiem, kā 
arī ārst nie cis ka jām ie stā dēm. 

Nā kot nē plā nots, ka Ie kļau jo šās 
iz glī tī bas at bal sta centrs sniegs at
zi nu mus arī tiem iz glī to ja ma jiem ar 
fun kci onā liem trau cē ju miem, ku riem 
at bil sto šas iz glī tī bas prog ram mas 
šo brīd var ie teikt ti kai Valsts pe da
go ģis ki me di cī nis kā ko mi si ja. Tā dā 
vei dā iz glī to ja miem tiks no dro ši nāts 
pa kal po jums pēc ie spē jas tu vāk vi ņu 
dzī ves vie tai. Pro jek tā pa re dzēts, ka 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Ie
kļau jo šās iz glī tī bas at bal sta centrs 
ap kal pos ap tu ve ni div des mit paš
val dī bas (Ma do nu, Aiz krauk li, Og
ri, Sa las pi li un to ap kai mē eso šas 
paš val dī bas).

Cen tra spe ci ālis ti pa pil di nā ju ši 
sa vas zi nā ša nas mā cī bu se mi nā ros 
Nī tau rē un Rī gā.

Jē kab pils Ie kļau jo šās iz glī tī bas 
at bal sta cen trā strā dā va dī tājs, lo

go pēds, psiho logs, spe ci ālais pe da
gogs un sek re tārs. Cen tra spe ci ālis ti 
sniedz me to dis ku un kon sul ta tī vu 
bez mak sas at bal stu, tos tarp lo go
pē da, psiho lo ga, spe ci ālā pe da go ga 
at bal stu, iz glī tī bas ie stā dēm, ve cā
kiem, spe ci ālis tiem.

Kopš dar bī bas sā ku ma cen tra 
spe ci ālis ti ir snie gu ši 78 kon sul tā ci
jas, tos tarp gan klā tie nē, gan tele fo
nis ki un elek tro nis ki. Pār sva rā kon
sul tā ci jas snieg tas bēr nu ve cā kiem, 
iz glī tī bas ie stā žu dar bi nie kiem, ne
daudz me di cī nas un so ci ālā die nes ta 
dar bi nie kiem. 

Cen tra spe ci ālis ti kon sul tē iz glī
tī bas ie stā žu pe da go gus un at bal sta 
spe ci ālis tus par in di vi du ālā iz glī tī bas 
plā na sa stā dī ša nu un īs te no ša nas 
gai tu, kā arī ie teiks, kad un kā dus 
at bal sta pa sā ku mus sniegt sko lē niem 
ne ti kai pār bau des dar bos, bet vi sā 
mā cī bu pro ce sa lai kā.

Dau dzas pro blē mas ir ie spē jams 

at ri si nāt, ja vien lai kus ir ap zi nā ti 
cē lo ņi un no vēr stas se kas. Tā dēļ ir 
ļo ti sva rī gi (jau pirms sko las ve cu mā) 
pa ma nīt cē lo ņus, kas ka vē bēr na vis
pus īgu at tīs tī bu, un lai kus sa ņemt 
spe ci ālis tu pa lī dzī bu. 

Esat gai dī ti mū su cen trā!

Spe ci ālis tu dar ba laiks:
Lo go pēds – An dra Mak si mo va: P., 
O., T., C. plkst. 13.30–17.00
Psiho logs – San dra Bob ro va: P., O., 
T., C. plkst. 14.00–18.00
Spe ci ālais lo go pēds – ie priekš sa zi
no ties pa tāl ru ni 20371529

Pa pild in for mā ci ja, kā arī pie teik
ša nās uz kon sul tā ci jām pa tāl ru ni 
20371543, 20371529, epa sta ad re se 
sar mi te.sa fro no va@je kab pils.lv, da ce.
lai za ne@je kab pils.lv.

Sarmīte. Sa fro no va, 
Ie kļau jo šas iz glī tī bas at bal sta cen tra 

va dī tā ja 

JēkabpilīdarbojasIekļaujošāsizglītībasatbalstacentrs

Parattieksmipretmūsulabākajiemdraugiem–mājdzīvniekiem
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Lielā intervija

Kā jū ta mies pē dē jās ok tob ra die nās? 
Šo brīd sko lē ni no teik ti iz bau da brīv die nas 
no vis as sirds. Aiz lo ga krāš ņais ru dens jau 
pār vēr ties drēg na jā ru de nī. Tas ir laiks, kas 
dau dziem ie nes skum jas sir dī, jo jā sa prot, 
ka va sa ra jau prom un sko la rit pil nā spa
rā. bet jā ska tās no gai šās pus es – klāt ta ču 
no vem bris, valsts svēt ku mē ne sis. Arī es 
jums, mī ļie la sī tā ji, no vē lu ša jā no vem brī 
sa just sa vu pat ri otis ko ga ru un būt lat vie
šiem par vis iem 100 %. Jo mēs esam lie lis ka 
un ne at kār to ja ma tau ta. 

Ir cil vē ki, no ku riem mēs ie dves mo
ja mies ne pār trauk ti. un ša jā nu mu rā mēs 
ar tā diem tik si mies – uz klau sī sim to, kā ir 
vei cies jaun ajam de pu tā tam Vla di mi ram 
Res kā jam. La sī sim arī par to, ko par aiz gā ju
šo un eso šo lai ku do mā spor ta ve te rāns un 
vien kār ši fan tas tisks un ļo ti efek tīgs cil vēks 
Jā nis Ābo liņš. Iz zi nā sim to, kā da ir gra fi ti 
no zī me mums vis iem, un, kā jau ie rasts, 
uz do sim sa vu ak tu ālo ik mē ne ša jau tā ju mu 
mū su la sī tā jiem. ne lie lu at ska tu gū sim arī 
par aiz va dī to sko lo tā ju die nu, kas bi ju si ļo ti 
emo ci onā la. un tas jau ir ti kai sā kums, mī ļie!

ne sen iz la sī ju tā du in te re san tu un 
ami zan tu do mu – “cil vēks 80 % sa stāv no 
ūdens. Ja cil vē kam nav ne kā du mēr ķu dzī
vē, tad viņš ir ti kai ver ti kā la peļ ķe”. Arī es 
es mu sa pra tu si to, ka sva rī gā kais dzī vē ir 
iz vir zīt sa vu mēr ķi un ar vis iem spē kiem 
do ties pie tā. ne gri bam mēs būt ver ti kā lās 
peļ ķes, vai ne? un arī jums vis iem to no vē
lu, un, lai īs te no tu sa vus mēr ķus, jums ta ču 
jā pār zi na sa vas pil sē tas ak tu ali tā tes, tā pēc 
šķi ram mū su lap pu ses un bau dām! 

Ie va La pi ņa,
gal ve nā re dak to re

Sveiciens 
arītev! Sil tā va sa ras pēc pus die nā, ejot pa Jē

kab pils Vec pil sē tas lau ku mu, pār stei dza 
mūs die nī ga un mū su pil sē tai tik ne ie ras ta 
mū zi ka. Mū zi ka, kas skais to Vec pil sē tas lau
ku mu at dzī vi na un aici na ik vie nu uz brī di 
ap stā ties un iz bau dīt mir kli. Ap stā jos un 
ie klau sī jos. Ko tā du ir ie rasts dzir dēt Rī gas 
mo dī ga jos klu bos vai kā dā no Eiro pas pil
sē tām, bet ne Jē kab pi lī. bi ja “Te āt ra bā ra 
Te ra ses” at vēr ša nas svēt ki. Pa sā ku ma ap
mek lē tā jus un ziņ kā rī gos ga rām gā jē jus 
prie cē ja jaun ais ta lan tī gais jē kab pi lie tis – 
sak so fo nists Jā nis da ne vičs ko pā ar DJ As
pi rins. Kā iz rā dās, Jā nim ik pa lai kam iz nāk 
uz spē lēt arī Jē kab pi lī.

Jā nis ir mūs die nīgs, po zi tīvs un cil vē cī gi 
vien kāršs jaun ie tis, kas skaid ri ap zi nās, ko 
vē las sa vā dzī vē sa sniegt, – vi ņa ta lan tam 
un do mā ša nai ro be žu nav. 

– Pa stās ti maz liet par se vi – kur esi 
dzi mis, mā cī jies un kas pa mu di nā ja dar
bo ties mū zi kā? 

– Es mu dzi mis Rī gā, mā cī jies Jē kab
pils Valsts ģim nā zi jā, ab sol vē jis Jē kab pils 
A. Ži lin ska mū zi kas sko lu. Vē lāk mā cī bas 
tur pi nā ju Jel ga vas Mū zi kas ko le džā pie 
pa snie dzē ja – ār zem ju lat vie ša no Ka nā
das (To ron to) ni ka Got ha ma. Viņš paš laik 
pa sniedz im pro vi zā ci ju un sak so fo na spē li 
Lat vi jas Mū zi kas aka dē mi jā. Pēc mū zi kas 
ko le džas ab sol vē ša nas stu dē ju Rī gas do
ma ko ra sko lā pie pa snie dzē ja un mū zi ķa 
de ni sa Paš ke vi ča. Ar mū zi ku pir mo rei zi sa
skā ros mā co ties Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā, 
kad no kļu vu pie mū zi kas sko lo tā ja ha ri ja 
Zda nov ska. Tad arī sā ku spē lēt pū tē ju or
ķes trī “Vi ta mīns”. Ko pā ar or ķes tri pie da lī jos 
vai rā kos mū zi kas kon kur sos, kā arī dzies
mu un de ju svēt kos. Pirm ā sa stap ša nās 
ar dže za un so ul mū zi ku bi ja, klau so ties 
gru pas “Ti me af ter Ti me” ie rak stus, kur spē
lē ja mū zi ķis de niss Paš ke vičs. dar bo ties 

mū zi kā ma ni pa mu di nā ja iek šējs spēks 
un vēl me to ap gūt dzi ļāk. La bā pie re dze, 
ko de va sa dar bī ba ar mū zi kas sko lo tā ju – 
ha ri ju Zda nov ski un mū zi ķi, pro du cen tu 
de ni su Paš ke vi ču. 

– Ar ko tu paš laik no dar bo jies? 
– Šo brīd dzī vo ju Rī gā. Es mu mū zi ķis, 

me ne dže ris un pro du cents gru pai “So ul 
Emo ti on”, kā arī dar bo jos kā so lists. Tie ku 
aici nāts pie spē lēt sak so fo nu dže za, blū za vai 
so ul mū zi kas kon cer tos. Šo brīd strā dā jam 
pie stu di jas al bu ma gru pai “So ul Emo ti on”. 
Al bu ma tap ša nā pie da lās tā di mū zi ķi kā 
de niss Paš ke vičs, Pa ul Mu ras hov, Ģirts Ro
zen tāls (Ozols). “So ul Emo ti on” dzies mas 
“You will smi le” un “Im pos sib le lo ve” skan ne 
ti kai Lat vi jas, bet arī Ņu jor kas un Lon do nas 
ra di o sta ci jās – tās no vēr tē tas un at zī tas 
par la bu esam.

In te re si ir iz rā dī ju ši vai rā ki jaun ie cen
so ņi, un pa ra lē li vi sām ie priekš mi nē ta jām 
no dar bēm šo brīd pa snie dzu arī pri vāt stun
das sak so fo na spē lē.

– Ar ko at šķi ras klau sī tājs Lon do nā, 
Rī gā, Jē kab pi lī?

– Jeb kurš klau sī tājs mūs die nās ir ļo ti 
iz lu ti nāts. At šķi rī ba ir do mā ša nā. Sva rī gi ir 
tas, uz ko vēr sta do mā ša na, ko klau sī tājs vē
lās ie gūt, uz zi nāt vai sa just no māk sli nie ka, 
kas sniedz kon krē to kon cer tu. Pie mē ram, 
Rī gā klau sī tā jiem ir lie la iz vē le – vai tā bū tu 
ope ra, Lie lā ģil de vai dže za klubs “ham
lets” – cil vē ki zi na, uz ko vi ņi iet, jo kat rā 
no vie tām būs at šķi rī ga mū zi ka. Ope ras na
mā aka dē mis kās mū zi kas kon cer ti, Lie la jā 
ģil dē – po pu lā rās mū zi kas kon cer ti, dže za 
klu bā “ham lets” – dže za kon cer ti...

Jē kab pi lī cil vē kiem ne tiek piln vēr tī gi 
pie dā vā ta ie spē ja iz zi nāt kva li ta tī vu po pu
lā ro un dže za mū zi ku. Šī sti la mū zi ku va
rē tu pie dā vāt pil sē tas svēt kos vai arī valsts 
svēt kos, kā arī ka fej nī cas, kur va rē tu ska nēt 

gau mī ga, mūs die nī ga dže za un so ul mū zi
ka. Po zi tī vi ir tas, ka aiz vien bie žāk tie kam 
aici nā ti uz Jē kab pi li – es mu spē lē jis iz stā
žu at klā ša nās ga le ri jā “Mans’s” un šo va sar 
“Te āt ra bā ra Te ra ses” at vēr ša nas svēt kos. 
Jē kab pi lī ir cil vē ki, kam tu va dže za, blū za 
un so ul mū zi ka. Tas ne no lie dza mi prie cē. 
Ma nu prāt, ja būs kva li ta tīvs pie dā vā jums, 
būs arī in te re se. In te re si par šā du mū zi
ku – ar vēl mi uz zi nāt kaut ko jaun u, dzir dēt 
to – iz rā da jaun ie ši, sā kot jau no 23 ga du 
ve cu ma. Ma nu prāt, tir gus ir pār sā ti nāts ar 
ne kva li ta tī vu ko mer ci ālu mū zi ku, kas ro tē 
ra di o sta ci jās un no tru li na klau sī tā jus, tā dēļ 
ir jā pie dā vā arī kaut kas kva li ta tīvs, kas liek 
do māt un just.

– Kā di ir ta vi nā kot nes plā ni?
– Šo brīd ir vēl me iz dot gru pas “So ul 

Emo ti on” stu di jas al bu mu. Tas būs at spē
rie na punkts tā lā ka jiem dar biem  – gan 
stu di jām Stok hol mas Ka ra lis ka jā mū zi kas 
aka dē mi jā, gan jaun iem dže za mū zi kas fes
ti vā liem, kon cer tu se si jai pa Lat vi ju, ku ras 

ie tva ros va rē tu sniegt kon cer tu arī Jē kab pi lī. 
Vē los sniegt ie spē ju cil vē kiem dzir dēt to, ko 
pa šo lai ku esam pa vei ku ši. 

– Vai tu sais ti sa vu nā kot ni arī ar 
Jē kab pi li?

– Es mu at vērts sa dar bī bai ar la bo pār
mai ņu pil sē tu Jē kab pi li. Vē los da lī ties ar sa
vu pie re dzi, or ga ni zē jot ne ti kai kon cer tus, 
bet arī meis tar kla ses, mū zi kas no met nes, 
kā arī pa snie dzot sak so fo na spē li ik vie nam 
in te re sen tam. Vē los po pu la ri zēt Jē kab pi li 
starp tau tis kos fes ti vā los.

– Ko tu no vē lē tu jaun ie šiem? 
– Jaun ie šiem ie sa ku ne kad ne pa do ties 

un cen sties tiek ties uz sa vu mēr ķi, ko vē lies 
sa sniegt. Mā cī ties no sa viem pa snie dzē jiem 
vai el kiem, kas ir au to ri tā tes, bet ne kad ne
aiz mirst par sa vu ES.

Da ce Lai zā ne
In ter vi ja pub li cē ta sa īsi nā ta, ar pil no 

in ter vi jas tek stu va ri ie pa zī ties Jē kab pils 
jaun ie šu por tā lā www.je kab pils-jaun ie si.lv

Talantamunradošaidomāšanairobežunav
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Aptauja

Runā jaunieši

Aktuāli

ne es mu jau sen vairs jaun ie tis, bet ar 
re dak to res Ie vas laip nu at ļau ju vē los pa
da lī ties ie spai dos, vē ro ju mos at zi ņās jū su 
vei do ta jā avī zī tē “Ru nā Jaun ie ši” par tiem 
aiz gā ju ša jiem lai kiem, ku rus pa ras ti rak stu ro: 
“Tas bi ja tra kais jau nī bas laiks” vai arī – “Kad 
mēs augām, tad gan tā ne bi ja”. Sa lī dzi nā ju
mā ar šo die nu dzī vē ir ra du šās ļo ti daudz 
un lie las po zi tī vas, bet tām līdz ās arī ne ga
tī vas iz mai ņas. 

Mums piec des mi ta jos, seš des mi ta jos, 
sep tiņ des mi ta jos ne bi ja da to ra, in ter ne ta, 
mo bi lo sa ka ru. Lai pie zva nī tu kaut kur tā
lāk par re pub li ku, nā cās gai dīt tāl sa tik smes 
at ļau ju dau dzas stun das. 

Spor to jot pil sē tas sta di onā, skrē jām pa 
iz de džu ce li ņu, sko lā tā lu mā lē cām zā ģu 
skai du bed rē, bet augst lēk ša nu pār auk li ņu. 
Slē po jām ar sma gām ko ka lu be nēm, bet 
sli das mā cē jām meis ta ris ki pie siet pie zā
ba kiem un vel te ņiem. ho ke ja nū jas iz zā ģē
jām no ko ku za riem, jo no pirkt ne va rē ja un 
ne bi ja jau arī. To mēr tas viss mūs in te re sē ja 
un aiz rā va. Sa vā lai kā tāds skeit parks, slēgts 

pel dba seins, mo der nas spor ta zā les bi ja 
uto pi ja, šo dien – re ali tā te. Ej un dar bo jies!

Ja pa dom ju lai kā kāds sa do mā ja ar 
sma gu miem “ka čāt” lie lā kus mus ku ļus, 
tad ti ka rak stu rots kā krop lis no ka pi tā
lis ma pa lie kām. Se viš ķi aiz lie dza jeb kā du 
dar bo ša nos aus trum cī ņās, kā ka ra tē, kik
bokss, teik von do u. c. Aiz pa dom ju ro be žām 
dzī ves lī me nis bi ja daudz aug stāks, ti kai to 
slē pa aiz dzelzs priekš ka ra, lai ie dzī vo tā ji 
ne zi nā tu, jo pa dom ju cil vē ki – tas ta ču bi
ja pa raugs, tā pat kā vis a ie kār ta... Pro tams, 
daudz kas uz la bo pus i mai nī jās pēc Sta ļi na 
nā ves, bet pa vi sam – Gor ba čo va un Jeļ ci na 
val dī ša nas lai kā. 

Šo die nas jaun ie šu re dzes loks, zi nā ša nas 
ir dzi ļā kas, ie spē jas lie lā kas. Ja at ļauj ap stāk ļi, 
var ce ļot, mā cī ties ār ze mēs. un to mēr tam 
bla kus at se viš ķās dzī ves jo mās ir fan tas tis
ka ne sa pra ša na. Vē ro jot šo die nas jaun ie šu 
iz da rī bas, ma nī ne re ti ro das šaus mu sa jū ta. 
dzī ve mums kat ram ir do ta kā vien rei zē ji 
dār ga dā va na, ku ra jā sau dzē jau no ma zot
nes, ta ču tā ne no tiek, kaut vis ap kārt ir tik 

ļo ti daudz in for mā ci jas par to, kas labs un 
kas slikts. Pie mē ram, sko lās, se viš ķi pil sē tās, 
ce tur ta jās un piekt ajās kla sēs sā kās smē
ķē ša nas bums. Mei te nēm pat vai rāk ne kā 
zē niem. bet tie jau ir ti kai zie di ņi. Odzi ņas 
se ko pē dās. Tā lāk tur pi nās al ko ho la, nar ko
ti ku ie dar bī ba. Pa ras ti ar le tā lu iz nā ku mu, 
la bā kā ga dī ju mā ar sa krop ļo tu or ga nis mu 
un ve se lī bu. It kā to vi su ap ka ro, bet, ja ir 
pie pra sī jums, vien mēr būs pie gā de.

nav jau vis i jaun ie ši tie slik tie, bet dau
dzi gan. At ce ros, se nāk ne bi ja tā du at pū tas 
vie tu kā dis ko tē kas un nakts klu bi. no ti ka 
bal les, ku rās spē lē ja dzī vā mū zi ka. bal lēs, 
se viš ķi kul tū ras na mos, ti ka pra sī ta augst a 
kul tū ra – ap ģēr ba jo mā, uz ve dī bā. Ja sa lī dzi
na to ar šo die nu, tad cū ku kūts dar bi nie ki 
ir uz aug stā kas at tīs tī bas pa kā pes. uz ska tu, 
ka pil nī gi pa ma to ti ir to ie dzī vo tā ju pro tes ti 
un pra sī bas, ku ri dzī vo nakts klu bu tu vu mā. 

de mo krā ti ja vai vis at ļau tī ba? Lai kam 
jau mo ti vē vis at ļau tī ba pil nī bā. ne tik sen 
at pa kaļ at ce ros: pie au to bu su pie tu ras se vi 
pie sa ka iz teik ti skaļš pus au džu pul ciņš. Viens 

no vi ņiem iz ce ļas ar se viš ķu rup jī bu un ci
nis mu. Ga rām iet tan tuks, vi ņai tiek ie mests 
ar cie tu snie ga pi ku. Pā rē jiem – lie lais prieks. 
Cie tu šās sā pes šo jau nek ļu tru la jā ap zi ņā 
ne ek sis tē. Pie brauc au to buss, jā iz mē ģi na, 
cik stip ri ir tā lo ga stik li. Ja sāk vi ņus audzi
nāt, tad sa gai dā ma at bil de: “On ku līt, ta gad 
ir de mo krā ti ja, ko gri bu, to da ru!” Šāds “vīrs” 
spēj sa prast ti kai un vie nī gi fi zis ku ie dar bī bu, 
bet ro ku pret vi ņu pa celt ne drīkst. Tas jau 
ir cil vē ka tie sī bu pār kā pums. bie ži dzir dam 
sa kām: “uz bēr nu ne drīkst kliegt, ar vi ņu mī ļi 
jā ap ru nā jas, jā au dzi na.” Sko lu sā kum kla sēs 
vi sur jā rak sta ti kai “la bi”, lai bēr niņš aug un 
vei do jas ar do mu, ka viss, ko viņš da ra, pa tie
si ir la bi. Vai gan va ras augs tu mos to ne zi na 
un ne sa prot? un kā vēl zi na un sa prot. Ti kai 
tas ir tik ne no zī mī gi, kad cī ņa pa ras ti no tiek 
par va ru un nau du, bet nau da, kā zi nāms, 
ne smird. Jo se viš ķi mūs die nās. 

Lai pa nā ku mi avī zī tes “Ru nā jaun ie ši” 
au to riem!

Jā nis Ābo liņš, 
spor ta ve te rāns

Kādreizuntagad
Vai ta vā ģi me nē svin valsts svēt kus 

(11. no vem bris, 18. no vem bris), un, ja 
svin, vai ir kā das tra dī ci jas sais tī bā ar 
šo svēt ku svi nē ša nu?

Pirm ie auk stie rī ti lie ci na par ru dens 
sā ku mu. Tas arī lie ci na, ka strau ji tu vo jas 
11. no vem bris – Lāč plē ša die na un 18. no
vem bris – ne at ka rī gas Lat vi jas pro kla mē ša
nas die na. Tā pēc šo reiz jaun ie šiem jau tā ju, 
vai šos svēt kus vi ņi at zī mē.

Me li ta Vi dē jā: 
– Pro tams, ma nā ģi me nē 11. un 

18. no vem bris ir diez gan no zī mī gi da tu mi, 
jo esam lie li sa vas valsts pat ri oti. Tā kā dzie
du sko las ko rī, ša jos svēt kos mums pa ras ti ir 
jā uz stā jas kā dā no pil sē tā rī ko ta jiem kon cer
tiem, ku rus kā ska tī tā ji lab prāt ap mek lē arī 
ma na ģi me ne. Ja ir ie spē ja, pie da lā mies arī 
lā pu gā jie nā. Sa vu kārt 18. no vem bra va ka rā 
pa ras ti lo gā tiek ie deg tas sve cī tes un gal dā 
tiek cel tas svēt ku va ka ri ņas.

Lau ra un Lie ne Grau zi ņas: 
– Jā, svi nam valsts svēt kus. Kat ru ga du 

ska tā mies svēt ku pār rai des un pat ri otis kās 
fil mas, ku ras pa ras ti rā da tele vī zi jā. Aiz de
dzi nām sve cī tes.

El vis Fjo do rovs: 
– Šos svēt kus ģi me nē īpa ši ne at zī mē

jam, bet vien kār ši at ce ra mies.

Es, lī dzī gi kā ap tau jā tie jaun ie ši, kat ru 
ga du ska tos svēt ku pār rai des un daž reiz 
es mu pie da lī ju sies arī lā pu gā jie nā. Šie ka
len dā rā ie rak stī tie da tu mi man ir sva rī gi 
kā sa vas valsts pat ri otei, tā pēc mēs sa vā 
ģi me nē tos svi nam. Gan drīz kat ru ga du 
ejam ska tī ties pil sē tas sa lū tu un pēc tam 
mums ir svēt ku va ka ri ņas.

Ko pu mā pēc ap tau jas re zul tā tiem es 
se ci nu, ka jaun ie šu vi dū da ži šos svēt kus 
sa vās ģi me nēs ne svin, bet tas ne no zī mē, 
ka ne zi na, šo ka len dā rā at zī mē to sar ka no 
da tu mu no zī mi.

Ane te Las ma ne

5.

Mū su pil sē tas ik die nā uz hip no tis ka
jiem graus tiem, uz ce ļa zī mēm, pri vāt mā jām, 
žo giem, tu ne lī un ci tur ir vē ro ja mi da žā di 
uz rak sti ar krā su ba lo ni ņiem, mār ke riem, ko, 
par ne lai mi, lie lā kā da ļa sa bied rī bas uz ska ta 
jeb jauc ar gra fi ti māk slu. Ātr i uz ķē pā tie uz
rak sti, no te cē ju šās krā sas un ne sa pro ta mu 
for mu bur ti. uz rak sti, kas at kār to jas par vi su 
pil sē tu. Es vē lē tos iz skaid rot šo to un pa
teikt, ka tā nav gra fi ti sa stāv da ļa. Pro tams, 
pa stāv daudz da žā du no vir zie nu ša jā māk
slas vei dā, bet, kā mēdz teikt, ne kur ne iz tikt 
bez sa viem pa ra zī tiem. To mēdz saukt par 
“bom bin gu”, un šie “cen so ņi” ne ti kai bo jā 
pil sē tas tē lu, aiz zī mē jot ar ne pro fe si onā
liem, pa vir šiem dar biem ap kār tni, bet arī 
ra da zau dē ju mus pri vāt mā ju īpaš nie kiem, 
uz ņē mu miem, paš val dī bai un val stij (bo jā jot 
ce ļa zī mes, ko var so dīt ar li ku mu). do mā ju, 
ka lie la da ļa ie dzī vo tā ju ir ie vē ro ju si šā dus 
uz rak stus, kas arī vei do ie spai du par gra fi ti 
māk slu ko pu mā, šeit arī ro das pro blē ma 
gan gra fi ti māk sli nie kiem, kas ar to vē las 
no dar bo ties pro fe si onā li, gan cil vē kiem, kas 
cen šas pil sē tā to pa sniegt pro fe si onā lā un 
ofi ci ālā lī me nī. Pēc pie re dzes, va ru teikt, ka 
ir ļo ti grū ti at spē kot šo “bom be ru” rī cī bu.

Gra fi ti nav māk slas veids, kur, no pir cis 
vie nu krā su ba lo ni ņu un ap rak stī jis pār
is sie nas, ar sa vu pa rak stu to no sauc par 
“ga ra dar bu”, tas arī nav ar trīs ba lo ni ņiem 
uz pūsts ātrs darbs tu ne lī, stei gā, lai tik ne
no ķer. Tā ir ne cie ņa ne ti kai pret gra fi ti, 
bet arī pret hip-hop kul tū ru ko pu mā. Vai 
vieg lāk nav tre nē ties pa mes tās ēkās, ku ru 
mums ir pie tie ka mi, ie krāt nau du, no pirkt 
vai rāk krā sas, ra dīt dar bu ar ide ju, vēs tī ju
mu un ska tu? Vieg lāk ir pūst vie nu un to 
pa šu pa rak stu uz sie nām? uz pil sē tas svēt
kiem bi ja ie spē ja vē rot pro fe si onā lu gra fi ti 
māk sli nie ku, Lat vi jas gra fi ti le ģen du Krys 
un do mu bied rus no da žā dām val stīm, tur 
bi ja re dzams lī me nis un cie ņa pret māk
slu. Pro tams, da ži dar bi vē lāk ti ka sa bo jā ti, 

jo pie mums ne kas labs il gi ne var stā vēt. 
Ci tē šu Krys: “Mū su darbs ir da rīt la bu, ra
dīt māk slu, pā rē jais ir cil vē ku zi ņā, kā vi ņi 
to uz tvers.” Paš laik pil sē tā ir vē ro ja mi da ži 
dar bi, ku ros re dza mi ie gul dīts darbs un 

ide ja, pie vēr siet uz ma nī bu, ne jau ciet ar 
van da lis mu. bei gās pie bil dī šu – ce ļa zīm
ju bo jā tā ji un “bom be ri”, tā kom pā ni ja ar 
da žiem bur tiem kā pa rak stu, vār dus šo reiz 
ne rak stī šu, bet, kas zi na, – vai ne aiz ie šu 

bei dzot uz kā du ie stā di skais ti iz klās tīt par 
jums, pui kas. Warning!

Niks Mar ti novs, 
bied rī bas “KA7” pār stā vis

Grafitiunvandalisms
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Ir ce tur tdie na, 13. ok tob ris. Jē kab pils 
paš val dī bā val da sa trau kums, jo šī die na ir 
svēt ku die na. die na, kad Jē kab pils do mes 
de pu tā ti teic ce ļa vār dus un vēl veik smi 
Jē kab pils do mes de pu tā tam Vla di mi ram 
Res kā jam, kas nu jau ofi ci āli ir ie vē lēts 
lie la jā Saei mas simt nie kā. Kā jau zi nāms, 
V. Res kā jam vi ņa dar bī bas lai kā Jē kab pils 
paš val dī bā ir iz vei do ju sies cie ša saik ne ar 
Jē kab pils jaun ie šiem, tie ši tā pēc no lē mu vi
ņu aici nāt uz sa ru nu, lai no skaid ro tu to, kas 
mums, jaun ie šiem, tik ļo ti in te re sē. Sa tie kot 
Vla di mi ru, vi ņa se jā vir mo mū žī gi po zi tī vais 
smaids, un ar lie lis ku ga ra stā vok li no do da
mies sa ru nai.

– Kat ra cil vē ka lie lā kais dzī ves balsts 
ir ģi me ne. Kā ģi me ne vēr tē ta vus sa snie
gu mus?

– Ļo ti po zi tī vi, es do mā ju, ka ģi me ne 
le po jas ar ma ni. Man prieks par to, ka es 
va ru sa viem ve cā kiem dot tā du sa jū tu, ka 
vi ņi var le po ties par sa vu bēr nu. Tā ir ļo ti 
ko lo sā la sa jū ta. 

– Mēs, jaun ie ši, esam ak tī vis ti, un 
mū su brī vais laiks aiz pil dīts ar ne ma
zums ak ti vi tā tēm. Bet kā ir ar te vi – ar ko 
tu no dar bo jies brī va jā lai kā? Kā di ir ta vi 
ho bi ji, kas va rē tu in te re sēt jaun ie šus? 

– brī va jā lai kā es cen šos aiziet uz tre
na žie ru zā li, cen šos aiziet uz jo gas no dar
bī bām. brī vo lai ku arī aiz pil du ar kur siem, 
ku ros va ru piln vei dot se vi. Ir tā, ka man ir 
aiz ņemts gan drīz katrs va kars līdz jaun ajam 
ga dam, iz ņe mot svēt die nas. Kur si, ku ros 
es mu ie sais tī jies, ir vis da žā dā kie – sā kot no 
an gļu va lo das un bei dzot ar ora to ru kur
siem, jo uz ska tu, ka šīs pras mes man ne pie
cie šams piln vei dot. bet lie lā kie va ļas prie ki ir 
sports un la sī ša na. La su es daudz, ie priekš 
es la sī ju grā ma tas vai arī avī zes, bet ta gad 
es vairs ne šķi ros no sa va tele fo na, ku rā ir 
in ter ne ta pie slē gums un ie spē jams iz la sīt 
vi su pēc kār tas. Va sa rā es pa mē ģi nā ju wa
keboard, man ļo ti pa ti ka un uz ska tu, ka tas 
ir ļo ti in te re sants spor ta veids. Wakeboard 
ļo ti at tīs ta cil vē ku fi zis ki. Man tā ie pa ti kās, 

ka arī Jē kab pils paš val dī bas at tīs tī bas ko mi
te jā ru nā jām par to, ka va ja dzē tu iz vei dot 
šī spor ta vei da tra si arī Jē kab pi lī. Tas bū tu 
ko lo sā li, un do mā ju, ka vis iem Jē kab pils 
ie dzī vo tā jiem tas lik tos in te re san ti. Zie mā 
es cen šos aiz braukt uz kal nu – “pa sno vot”. 
Jā, šie ir ma ni pri mā rie ho bi ji. 

– Wakeboard – tas tie šām ir fan tas
tis ki. Arī ko pā esam pa vei ku ši daudz – 
kas tev vis la bāk pa li cis at mi ņā no lai
ka, kas pa va dīts sa dar bo jo ties ar mums, 
jaun ie šiem? 

– Zi ni, man pa li cis at mi ņā pil nī gi viss. 
no tā brī ža, kad sā kām dar bo ties ko pā – 
kad zie mas svēt kos ko pā vā cām zie do ju
mus lab da rī bas ak ci jai Jē kab pils dzīv nie ku 
pa tver smei, da lī jām pi par kū kas, dzie dā jām 
dzies mas “Ri mi” un bei dzot ar lek ci ju, ku ru 
va dī ja A. Grū tups. Pro tams, arī mū su lie
lis kais fo rums, kurš iz de vās ko lo sā li. Tā ka 
at mi ņā pa li cis viss ko pī gais. 

– Kā tu vis pār vēr tē jaun ie šu dar bī
bu Jē kab pi lī? 

– Es to vēr tē ju ļo ti la bi un, pro tams, 
sa pro tu to, ka tas viss at du ras pret tām per
so nām, kas strā dā, un teik šu go dī gi – man 
ir bail par to, kas no tiks, kad prom aizies 
Jē kab pils Jaun ie šu do mes līdz ši nē jais sa
stāvs, un par to, kas nāks vie tā. Man tie šām 
ir bail, jo es sa pro tu, ka viss, kas ta gad ir 
iz da rīts, ir mū su sa dar bī ba. Viss bal stās uz 
šo sa dar bī bu. Pro tams, ta gad ir iz vei do ta 
jaun a šta ta vie nī ba – Jē kab pils jau nat nes 
lie tu spe ci ālists. Es ļo ti ce ru, ka šis cil vēks, 
kas tur strā dā, spēs tur pi nāt ie sāk to, spēs 
sa dar bo ties ar jau nat ni, ka vi ņam tas būs 
ne ti kai darbs, bet arī dzī ves stils. Jo at ce ros, 
ka kā dā jau nat nes fo ru mā dzir dē ju tā du for
mu lē ju mu, ka cil vē kam, kurš strā dā ar jau
nat nes lie tām, jā būt zi nā mā mē rā tra kam, 
ar deg smi, jo to ne var da rīt tā sta tis tis ki. 
un tie ši tā pēc pa veik to un sa dar bī bu es 
vēr tē ju ļo ti augs tu, un es uz ska tu, ka šo brīd 
un ša jos ap stāk ļos ir iz da rīts gan drīz viss, 
kas bi ja at ka rīgs no paš val dī bas un paš iem 
jaun ie šiem. Pro tams, vien mēr būs gan jaun
ie ši, gan pie au gu šie, ku ri būs ne ap mie ri nā ti, 

bet to va jag ņemt vē rā, tā pēc ne va jag tam 
pie vērst uz ma nī bu. 

– Ir dzir dēts, ka tev bi ju si ļo ti la ba 
sa dar bī ba ar Jē kab pils jaun ie šu do mi. 
Kā tie ši tu vēr tē sa dar bī bu ar vi ņiem, 
un vai tā tiks tur pi nā ta? 

– Kā es jau mi nē ju, vēr tē ju to ļo ti augs
tu, jo es bi ju tik ties ar Jaun ie šu do mes sa
stā vu, kas bi ja pirms paš rei zē jā sa stā va, 
ne pa spē ju il gi pa strā dāt, bet ne ju tu tā du 
at tiek smi kā no paš rei zē jā sa stā va, jo šis 
sa stāvs ir īpašs. un vēl reiz at kār to šos, ka 
bai dos par to, kas no tiks tā lāk. 

– Jā, sa dar bī ba bi ju si lie lis ka ar JJD, 
bet kā ir ar lie lo Jē kab pils Do mi, kā das 
ir ta vas gal ve nās at zi ņas, at ska to ties uz 
di vu ga du dar bu Jē kab pils paš val dī bā? 

– Es to uz tve ru kā ļo ti la bu un lie lu 
tram plī nu sa vai nā kot nei. Tas ir tas, kas ļo
ti spē cī gi ie tek mē ja ma nu dzī vi ta jā brī dī, kā 
arī vi su at li ku šo mū žu. Es ne zi nu, kā bū tu, ja 
es ne tik tu ie vē lēts 2009. ga dā par de pu tā tu, 
ne zi nu, kā pa griez tos ma na dzī ve, kāds bū
tu mans lik te nis, bet acīm re dzot tas bi ja tā 
lemts, un es ti cu lik te nim. Es ti cu, ka ir kaut 
kas, kas te vi dzī vē ved, un ka kat ram cil vē
kam ir sa va sū tī ba – gal ve nais tam se kot un 
ne pre to ties, jo bie ži re dzam, ka, pie mē ram, 
bēr nam ir ta lants zī mēt, bet ve cā ki stin gri 
uz stāj, lai viņš bū tu uz ņē mējs. Var būt tas īs ti 
nav pa rei zi, bet, ja vi ņam ir ta lants zī mēt, 

tad jā zī mē. un tie ši tā pat ir arī ar ma ni, ja 
tā no ti ka: es sa pra tu, ka po li ti ka – tas ir ma
nē jais, tā pēc tur pi nu at tīs tī ties ta jā vir zie nā 
un vēl reiz sa ku, ka man ir liels prieks, ka 
2009. ga dā ma ni ie vē lē ja. Tad ma na dzī ve 
pa grie zās pat ne par 360, bet jau par vis iem 
1024 grā diem. Tas ir viens no tiem brī žiem, 
kas mai na vi su dzī vi, un es no vē lu kat ram 
cil vē kam tā du brī di, kurš mai na vi ņa dzī vi 
un pa ver acis uz vi su, un liek sa prast, kā da 
ir ta va mi si ja.

– Tu tie šām esi ļo ti mo ti vēts – gri
bē tu zi nāt, kas ir tas dzi nēj spēks, kurš 
te vi ie dves mo un liek tev pa nākt to, ko 
esi sa snie dzis? 

– Tas nav ne kāds no slē pums, es uz ska
tu, ka gal ve nais ir skaid ri de fi nēt sa vu mēr ķi, 
ku ru tu vē lies sa sniegt, un uz kat ru sa vu 
dar bī bu, kat ru sa vu rī cī bu ska tī ties cau ri tā 
mēr ķa priz mai. Tad arī pa šam būs skaidrs 
vai tas, ko tu da ri, at bilst iz vir zī ta jam mēr
ķim un vai tas tev ne sīs kā dus pa nā ku mus 
vai ne ne sīs. Gal ve nais kat ram cil vē kam ir 
sa prast, ko viņš grib sa sniegt sa vā dzī vē, 
un es uz ska tu, ka man šāds re dzē jums ir.

– Pē dē jais pa vi sam vien kāršs jau
tā jums: ko tu no vē lē tu Jē kab pils jaun
ie šiem? 

– Jaun ie šiem Jē kab pi lī es vē lē tos 
no vē lēt at rast un de fi nēt sev tā du mēr ķi, 
ku ra dēļ bū tu vērts at tīs tī ties un ku ra dēļ 
bū tu vērts kaut ko da rīt. Es aici nā tu kat ru 
sa prast, ko viņš redz no sa vas dzī ves. un 
es aici nā tu šos jaun ie šiem, kas dar bo jās 
ko pā ar ma ni Jē kab pi lī līdz šim šos di vus 
ga dus, būt tik pat ak tī viem un ar tā du pa šu 
deg smi ķer ties klāt kat ram nā ka ma jam 
uz de vu mam un iz ai ci nā ju mam, jo tās ie
ma ņas, ko cil vēks ie gūst tie ši sko las lai kā, 
ļaus vai nu at tīs tī ties, vai arī de gra dē ties 
nā kot nē. Ja cil vēks sko las lai kā ir ak tīvs, 
ja viņš nav vien al dzīgs, ja viņš uz ņe mas 
ini ci atī vu, tad vien no zī mī gi tāds cil vēks 
arī nā kot nē spēs gūt la bu mu gan sev, gan 
sa vai ģi me nei un tu va jiem, gan val stij, gan 
arī vi sai pa sau lei.

Ie va La pi ņa

Ok tob rī no ti ka Jē kab pi lī vēl ne bi jis pa
sā kums – “nakts tur nīrs flor bo lā”. dar bī ba 
no ti ka Spun ģē nu spor ta zā lē uz di viem lau
ku miem. Gal ve nie or ga ni za to ri bi ja flor bo la 
tre ne ris Jā nis Aigars un Jē kab pils mei te ņu 
flor bo la ko man das spē lē tā ja Ini ta Vo iti ņa. 
Spē les sā kās plkst. 23.00 un il ga ap tu ve
ni līdz sep ti ņiem no rī ta. Ko man dām bi ja 
mā jas darbs no for mēt ko man du at bil sto ši 
no sau ku mam. Veik smī gā kie bi ja ko man da 
“Flin sto ni”, ku ri arī sa ņē ma ska tī tā ju sim pā
ti ju bal vu. 

Ko pā tur nī rā pie da lī jās 16 ko man das, 
62 spē lē tā ji. da līb nie ki pār stā vē ja vai rā kas 
pil sē tas – Za su, Jaun jel ga vu, Ma do nu un 
Jē kab pi li. “

Labs spor ta, iz klai des pa sā kums. La bi 
pa va dīts laiks, da rot to, kas vis vai rāk pa
tīk, – nak tī. Jaun a pie re dze, emo ci jas,” stās ta 
Ints Lie piņš. Pa ši or ga ni za to ri un da līb nie ki 
sa ka: “Tur nīrs bi ja iz de vies, to no teik ti va ja
dzē tu at kār tot!” 

Florbola
naktsturnīrs

Izvirzisavumērķiuntevizdosies!

īs tais ru dens jau klāt! Ru de nī gās die nas 
lu ti na mūs ar sil ta jiem sau les sta riem, krā
so ie las un pa gal mus, me žus un par kus ar 
ko ša jām ko ku la pām da žā dos to ņos, un arī 
ok tob ris jau gan drīz aiz va dīts. Sko las dzī ve 
un ik die na ie gā ju si sa vā ie ras ta jā mā cī bu 
ga da rit mā, to mēr kaut kas īpašs ir no ti cis 
arī ša jā mē ne sī. 

2. ok tob rī, skais tā un sau lai nā svēt die
nā, bi ja mū su gal ve no zi nī bu un gud rī bu 
de vē ju svēt ki – sko lo tā ju die na. Šo gad, kā 
kat ru ga du, sko lē ni bi ja pa cen tu šies ie prie
ci nāt sa vus sko lo tā jus vi sās Lat vi jas sko lās. 
Arī Jē kab pi lī. Tie ši šo reiz Jē kab pils 3. vi dus
sko las audzēk ņu sir snī gais svei ciens no nā cis 
līdz “Ru nā jaun ie ši” pie li ku ma lap pu sēm, 
lai arī tu, la sī tāj, uz zi nā tu par no ti ku miem 
ša jā sko lā.

Jau 29. sep tem brī ti ka su mi nā ti sko las 
sko lo tā ji, un kā gal ve nie pa sā ku ma vei do tā ji 
bi ja šī ga da div pa dsmi tie. “Li mu zīns sko lo
tā ju die nas krā sā”, kā mēs pa ši, div pa dsmi
tie, šo die nu sau cām, ve da sko lo tā jus cau ri 
da žā diem audzēk ņu vei do ta jiem priekš
ne su miem un at rak ci jām, kas vai na go jās 
ar kon cer tu sau lai na jā pēc pus die nā. de ju 
ie stu dē ju mi, dzies mas, uz de vu mi, ku ros ti ka 
pār bau dī tas ko lē ģu zi nā ša nas ci tam par ci tu 
un arī paš iem par se vi, pār stei gu mi sko las 
kup la jam mā cī bu da ļas ko lek tī vam – viss 
mi nē tais un vēl daudz kas cits, ne aiz mir stot 
par gau mī ga jiem un at rak tī va jiem pa sā
ku ma va dī tā jiem, vei do ja svēt ku gal ve no 
da ļu. Po zi tī vā at mo sfē ra vir mo ja ne ti kai 
pa sā ku ma lai kā, bet tur pi nā jās vēl pēc tā, 
tā pēc, ska not rit mis kai un pa zīs ta mai lat
vie šu mū zi kai, sko lo tā ji vēl pa ka vē jās ko pā 
ar div pa dsmi ta jiem un bau dī ja pa tī ka mo 
gai sot ni pie tē jas ta ses, kā arī vie no jās ko
pī gā de jā.

Pēc šīs sko lo tā ju die nas ir sa ņem ti dau
dzi la bi vār di un at sauk smes. Paš iem div pa
dsmi ta jiem par pa veik to un sa gā dā to prie ku 
sko lo tā jiem ir liels gan da rī jums, un gū ta 
ie dves ma nā ka mo pa sā ku mu vei do ša nā. 
Kaut gan šīs svēt ku die nas or ga ni zē ša na un 
ie stu dē ša na pra sī ja lie lu da ļu mū su lai ka un 
ener ģi jas, tas bi ja tā vērts. Ar jaun u mē ne si 
nāks jaun as ie spē jas iz paus ties. Vēl reiz vē lot 
sko lo tā jiem iz tu rī bu un spē ku, kā arī gai dot 
ar svēt ku die nām un pat ri otis mu pie pil dī to 
mē ne si, no vēr tē sim sa vus šī mē ne ša pa da
rī tos dar bu un aiz va dī tos mir kļus. Tik si mies 
jau nā ka ma jā nu mu rā! 

Lī ga Dze ne

Skolotāju
diena

Izglītība

Runā jaunieši

Sports
Ma ni sauc Ki ti ja. Es mu vi dus skol

nie ce. nā ku no Krust pils no va da, Kū ku 
pa gas ta, ma za, lau ku no stū rī ša, ku rā vir
mo op ti misms un dzī ves spars ik die nu. 
Cil vēks – ie dves ma, mu zi ka li tā te. Jau no 
ma zot nes in te re sē jos par mū zi ku, tā pēc, 
il gi ne do mā jot, ie stā jos Jē kab pils Ar vī da 
Ži lin ska mū zi kas sko lā, ku rā ap gu vu un 
ab sol vē ju kla vie ru no da ļas kla si. Kā jau 
vis iem jaun ie šiem, arī ma ni skar brī ži, kad 
ir sa vi po zi tī vi mir kļi un ne tik la bi mir kļi 
dzī vē, tā pēc sa vas emo ci jas iz lā dē ju vai
rāk kārt kla vier spē lē, ne vis iz da rot spie
die nu uz cil vē kiem. To es ie teik tu kat ram 
mūs die nās, jo, zi not mū su jaun ie šu dzī vi, 
sa vas slik tās emo ci jas bie ži vien vi ņiem 
nā kas iz lā dēt uz ne vai nī giem cil vē kiem. 
Tā pēc va ja dzē tu kat ram no mums at rast 
se vi pa šu – tī ka mu ho bi ju, un tad dzī ve un 
ap kār tē jie pret mums būs ob jek tī vi. Aiz
rau jos ne ti kai ar mū zi ku, bet arī ar dze jo ļu 
un dzies mu tek stu rak stī ša nu (sa ce rē ša nu), 
kas var būt ša jā avī zī tē kā du ie in te re sēs un 
kāds pie vie no sies do mu bied ros. In te re sē 
arī as tro lo ģi ja un viss, kas sais tās ar cil vē
ka psiho lo ģis ko ie tek mi uz dzī vi, ik die nu 
jaun ie šu sa bied rī bā.

dzī ve ir skais ta, un, lai tā bū tu skais tā ka 
un za ļā ka, mums tā jā pie pil da ne ti kai ar 
vār diem, bet arī dar biem, lai tā bū tu in te re

san tā ka un daudz vei dī gā ka! Tā pēc, jaun ie ši, 
ceļš mums ir at vērts uz vi sām de bess pu
s ēm, va ja dzī ga ti kai gri bē ša na! Kas bai dās 
uz dro ši nā ties, tas jau ir zau dē jis!

Mēs, jaunie avīzes veidotāji

Ma ni sauc Evi ja, es mu 20 ga dus 
jaun a stu den te.

Ir 21. gad simts, tā tad in for mā ci jas laik
mets, tā pēc arī pie tei cos jaun ie šu avī zes 
vei do ša nā. Pie da lī ša nos avī zes vei do ša nā 
uz ska tu par lie lis ku ie spē ju piln vei dot sa vas 
zi nā ša nas, kā arī rak stīt par to, kas jaun ie
šiem ir ak tu āls. Vē los vei dot in ter vi jas, ap
tau jas, kā arī ci ta vei da pub li kā ci jas.

dzī vē es mu daudz pu sīgs cil vēks – in
te re sē gan drīz viss, kas no tiek ap kārt. Tā kā 
es mu diez gan ak tī va, tad man pa tīk spor
tis kās ak ti vi tā tes, pie mē ram, vo lej bols, bas
ket bols, ori en tē ša nās u. c. Arī kat ru va sa ru ir 
sa va tra dī ci ja – ar ģi me ni pie da lā mies spor ta 
spē lēs. Vēl ma ni in te re sē mo des lie tas, grā
ma tas, viss ne zi nā mais un mis tis kais, māk sla, 
pa sā ku mi, ce ļo ša na, de jas, au to, IT lie tas un 
daudz kas cits. 

Evi ja Ku si ņa 

“Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv

Avīzes vadītāja  
Lelde nitiša, 
t.28603052, epasts – lelde_n@inbox.lv,

Galvenā redaktore
Ieva Lapiņa, 
t.28360304, epasts ieva.el@inbox.lv,

Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Skļarska, 
t.25906344, 
epasts – lasma.sklarska@jekabpils.lv



7.

AICINĀJUMS IESŪTĪT BILDES 
„MŪSU JĒKABPILS”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina Jēkabpils iedzīvotājus un tās viesus iesaistīties 
kopīgā fotoreportāžas veidošanā. 

Caur fotogrāfijām „Mūsu Jēkabpils” meklēsim pilsētas īpašo raksturu.  
Aicināti piedalīties visi – nav svarīgi, vai esi iesācējs vai profesionālis!

Kas jādara?
Līdz decembrim aicinām iesūtīt darbus uz epastu: foto@jekabpils.lv

Iesūtītie attēli var tikt izmantoti Jēkabpils pilsētas prezentēšanai.

Lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un telefona numuru, pa kuru iespējams fotogrāfiju autoru sazvanīt!

Veidosim mākslas objektu pilsētā – foto kolāžas izstādi pilsētvidē!

3. no vem brī plkst. 18.00 Jē
kab pils tau tas na mā kār tē jā 
KI NO PUN KTA fil mu se an sā do
ku men tā lā fil ma “As to ņi piln mē
ne ši”. Fil mas au to ri Ģirts Straus
tiņš, Za ne Pe ne ze un San dijs 
Sem jo novs.

No ka ra cil vē ki at grie žas no ve co
ju ši – tik spē cī ga, grū ta un emo ci onā
la ir šī pie re dze. Ap ri tot 15 ga diem, 
ko Lat vi ja pa va dī ju si starp tau tis ka
jās mi si jās, žur nā lis ti Za ne Pe ne ze, 
San dijs Sem jo novs un ope ra tors Ģirts 
Straus tiņš iz vei do ju ši do ku men tā lo fil
mu “As to ņi piln mē ne ši”. Tas ir stāsts 
par mū su ka ra vī riem, Na ci onā lo bru
ņo to spē ku spe ci ālo uz de vu mu vie nī
bu, kas 2009. ga da bei gās no slē dza 
mi si ju Af ga nis tā nā.

Do ku men tā lā fil ma “As to ņi 
piln mē ne ši” ta pu si Af ga nis tā nas 
aus tru mu pie ro be žā, Ku nā ras pro
vin cē 2010. ga dā. Pie cu ne dē ļu lai kā 
fil mē ša nas gru pa ir pirm ā un līdz 
šim vie nī gā no Lat vi jas, kam iz de
vies fik sēt NBS spe ci ālo uz de vu mu 
vie nī bas un ASV 101. Air bor ne di
vī zi jas vie nī bas un ASV Mi či ga nas 
Na ci onā lās gvar des sau sze mes spē ku 
ko pē jo dar bu un cī ņas uguns zo nā. 
Ska tī tā jam tiek snieg ta vēl ne bi ju si 
ie spē ja se kot līdz i ka ra vī ru gai tām 
ār pus pos te ņa aiz sarg vaļ ņiem un sa
klau sīt, kā das pār do mas ro das pēc 
spē cī gām ap šau dēm, sa vu kau jas 
bied ru dzī vī bu glāb ša nas un bīs ta
mām ope rā ci jām kal nos. Fil mas va
ro ņi at zīst, ka vē las at griez ties ka ra 
zo nā, jo zi na, ka tur ie gū tie bied ri un 
pie re dze ne pie vils.

Šis nav stāsts par starp tau tis ko 
ka ru pret te ro ris mu. Šis ir stāsts par 
to, kā karš mai na ka ra vī ru. 

Do ku men tā lā fil ma ta pu si sa dar
bī bā ar Lat vi jas Aiz sar dzī bas mi nis
tri ju un ASV vēst nie cī bu Lat vi jā.

Bēr niem līdz 12 ga diem ska tī ties 
fil mu nav ie tei cams.

Fil mas trei le ris pie ejams: 
h t t p : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QF4JHJVPLkE

Ie ejas mak sa uz se an su ne mai nī
ga – 1 san tīms. Sī kā ka in for mā ci ja 
par Ki no pun ktu – www.ki no punkts.lv.

Ie va Mi ka nov ska, 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 

Kul tū ras pār val des 
kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re

Pār ag ri aiz sau lē aiz gā ju šā 
mū zi ķa Mār ti ņa Frei ma ņa drau
gi un skol nie ki “Put nu bal le” 
un tri o “PeR” uz ska ta, ka nav 
la bā kas pie mi ņas drau gam kā 
vi ņa dzies mu at ska ņo ša na un 
po pu la ri zē ša na kon cer tos, tā
pēc vai rā kās Lat vi jas pil sē tās 
ok tob rī un no vem brī vie no sies 
kon cer tos “Tu esi mans draugs”.

Kon cer tā ska nēs M. Frei ma ņa 
kom po nē tās dzies mas, kas lai ka gai tā 
kļu vu šas par ne at ņe ma mu šo gru pu 
re per tu āra sa stāv da ļu. Re per tu ārā 
būs arī vēl ne pub lis ko tas Frei ma ņa 
dzies mas, kas ra dī tas tie ši šiem ko
lek tī viem. 

Mū zi ķi at klāj, ka vi ņus vie no sa
jū ta, ka tie ši ta gad va jag dzie dāt un 
tur pi nāt ne pa beig tos dar bus, ie rak
stīt ne ie rak stī tās Mār ti ņa dzies mas, 
ku ras Mār tiņš at stā ja tie ši “Put nu 
Bal lei” un “PeR”.

“Put nu bal li” sa dar bī ba ar 
M. Frei ma ni sais ta jau kopš 21. gad
sim ta sā ku ma, ša jā lai kā pie dzī vo ti 
dau dzi ko pī gi kon cer ti, ie rak stī tas 

vai rā kas M. Frei ma ņa dzies mas, 
ar du etu “Val ters un Ka ža” ie gū ta 
piekt ā vie ta 2005. ga da Eiro vī zi jas 
dzies mu kon kur sā. 

Sa vu kārt gru pa “PeR” ar Frei
ma ni sa dar bo jās kopš 2009. ga da. 
Mār tiņš tei cis, ka “PeR” at griež 
vi ņā jau nī bu un aiz dzen de pre si ju. 
Frei ma nis ir dau dzu po pu lā ru, kā 
arī vēl ne pub lis ko tu “PeR” dzies mu 
au tors, pa lī dzē jis pui šiem ga ta vo ties 
arī da lī bai kon kur sā “Jaun ais vil nis” 
pa gā ju ša jā va sa rā. 

Koncerts notiks 3. de cem brī 
plkst. 17.00 Krust pils k/n.

Bi ļe tes ie gā dā ja mas www.bi le se
pa ra di ze.lv, “Bi ļe šu Pa ra dī zes” ka sēs. 
Ce na: Ls 3, Ls 4, Ls 5.

“Putnuballe”un“PeR”vienosies
MārtiņaFreimaņadziesmukoncertā

Jē kab pils vēs tu res mu zejs valsts 
svēt ku mē ne sī pie dā vā ap mek lēt Lat
vi jas Na ci onā lā vēs tu res mu ze ja ce ļo
jo šo iz stā di “Lat vi ja Brī vī bas cī ņu 
lai kā. 1918–1921”, kas Krust pils pils 
iz stā žu zā lē būs ska tā ma no 7. līdz 
27. no vem brim. Iz stā des mēr ķis ir 
at ai not Lat vi jas valsts vei do ša nos, 
Brī vī bas cī ņu sva rī gā kos no ti ku mus 
(ar mi jas iz vei di, cī ņas pret lie li nie
kiem, Cē su kau jas, ber mon ti ādi), 
bēg ļu at grie ša nos no Krie vi jas, ka
ra pos tī ju mus, Lat vi jas nau das ie
vie ša nu, iz glī tī bas un kul tū ras dzī vi 
un ik die nu. Iz stā des vei do tā ji vē lē jās 
ra dīt kop ai nu par Lat vi jas valsts sā
kot ni – vie nu no vis sa rež ģī tā ka jiem 
pos miem Lat vi jas vēs tu rē.

No 7. no vem bra mu ze jā ska tā ma 
arī jē ka bi lie ša, māk sli nie ka Nau ra 

Kras ti ņa ma ģis tra dar ba “se kun
des>mi nū tes>stun das” pre zen tā
ci jas iz stā de. Ma ģis tra dar ba tē ma – 
Strū ves ģeo dē zis kais loks mūs die nās 
un tā at tīs tī bas vī zi ja. Iz stā des au
tors ar sa vu ska tī ju mu jē kab pi lie šus 
ie pa zīs ti nās 10. no vem brī 18.00 
kār tē jā cik la “Ce tur tdie na pi
lī” pa sā ku mā “Stās ti par pa gāt ni 
un nā kot ni”. Pa sā ku ma ap mek lē
tā ji va rēs no ska tī ties arī fil mas no 
mu ze ja krā ju ma un jaun ie gu vu mus 
no Lat vi jas Valsts ar hī va par Jē kab
pi li tā lā un arī ne tik se nā pa gāt nē, 
da lī ties at mi ņās un var būt sa ska tīt 
se vi vai sa vus pa zi ņās kā dā no ātr i 
zi bo ša jiem ki no kad riem. Būs ska tā
mas fil mas “Je kab pi lī – spā ru laiks” 
(1972), “Jē kab pils pu ķo pis Vik tors 
Ore hovs” (1989), ki no hro ni ku ma te

ri āli par Krus tpis cu kur fab ri ku lai ka 
pos mā no 1939. līdz 1950. ga dam un 
ci ti jaun ie gu vu mi. Ie eja pa sā ku mā – 
bez mak sas.

No vem bra īpa šais pie dā vā jums 
sko lām – iz brau ku ma lek ci ja “Mū
su un jū su ko pī gā vēs tu re”, sais
tošs stās tī jums par Jē kab pils vēs tu ri 
100 ga du ga ru mā, ba gā tī gi ilus trēts 
ar fo to ma te ri ālu. Lek ci ja ļaus sko
lē niem, ie pa zīs tot dzim tās pil sē tas 
vēs tu ri, la bāk iz prast no ti ku mus Lat
vi jas un pa sau les vēs tu rē. Lek ci ju 
lū dzam pie teikt pa tālr. 65221042, 
lek ci ja ir bez mak sas.

Uz tik ša nos mu ze jā!

Ini ta Kol kov ska, 
Jē kab pils vēs tu res mu ze ja 

ko mu ni kā ci ju no da ļas va dī tā ja

Jēkabpilsvēsturesmuzejapiedāvājumsvalstssvētkumēnesī

Lai sāk tu jaun u biz ne su no 
nul les vai at tīs tī tu eso šo, ne re ti 
pie tiek arī ar sa lī dzi no ši ne lie
liem nau das lī dzek ļiem. Hi po tē
ku ban ka tie ši šā dām va ja dzī bām 
sāk pie dā vāt jaun u valsts at bal sta 
mikro kre di tē ša nas prog ram mu. 
Tur klāt šī prog ram ma pa re dzē ta 
ne ti kai ra žo ša nas un pa kal po ju
mu no za rē strā dā jo ša jiem uz ņē
mu miem, bet arī lauk saim nie cī
bas no za res uz ņē mu miem, kā arī 
tiem, kas sa va uz ņē mu ma iz vei di 
vēl ti kai plā no. 

Jaun ā prog ram ma pie dā vā aiz de
vu mu līdz 10 000 la tu, kā arī gran tu, 
kas ir ne at mak sā jams fi nan sē jums un 
ļaus sa ma zi nāt aiz de vu ma at mak sas 
sum mu. Jaun ā prog ram ma tiek īs te
no ta Lat vi jas un Švei ces sa dar bī bas 
prog ram mas ie tva ros.

Par jaun o mikro kre dī tu prog ram
mu in for mē Hi po tē ku ban kas Jē kab
pils fi li āles va dī tā ja Mā rī te Laz di ņa.

Kas var pie teik ties at bal stam?
Jaun ās prog ram mas ie spē jas ir 

ļo ti pla šas. Tā ir pa re dzē ta gan jau 
no di bi nā tiem uz ņē mu miem, gan in
di vi du āla jiem ko mer san tiem. Tā pat 
pie teik ties var cil vē ki, kas sa vu uz
ņē mu mu plā no iz vei dot pēc tam, kad 
būs sa ņem ta po zi tī va ban kas at bil de 
par fi nan sē ju ma pie šķir ša nu. Vie nī
gais no sa cī jums – uz ņē mums no dar
bi na līdz 10 dar bi nie kiem un ga da 
ap gro zī jums un bi lan ce ne pār sniedz 
1,4 mil jo nus la tu. Bū tisks jau nums ir 
tas, ka at bal stu var sa ņemt arī lauk
saim nie cī bas no za res pro jek ti.

Ko pie dā vā mikro kre di tē ša
nas prog ram ma?

Prog ram mā pie ejams fi nan sē jums 
aiz de vu ma un gran ta vei dā. 

Aiz de vums ie spē jams līdz 10 000 
la tu in ves tī ci jām un ap gro zā miem 
lī dzek ļiem. To ie spē jams sa ņemt 
la tos ar fik sē tu vai mai nī gu lik mi, 
aiz de vu ma ter miņš ir līdz 5 ga diem. 
Ja biz ne sa pro jek ta ko pē jā sum ma 

ne pār sniegs 5000 la tu, aiz de vums 
tiks pie šķirts līdz 100 % no pro jek ta 
sum mas. Ja pro jek ta ko pē jā sum ma 
būs lie lā ka par 5000 la tu, aiz de vums 
tiks pie šķirts 90 % ap mē rā no pro jek
ta sum mas, bet 10 % būs uz ņē mē ja 
līdz fi nan sē jums. 

Pēc tam, kad pro jekts īs te nots un 
biz ness sā cis dar bo ties, uz ņē mu mam 
būs pie ejams grants jeb ne at mak sā
jams fi nan sē jums aiz de vu ma dzē ša
nai. Gran ta sum ma būs 50 % no in
ves tī ci jām pie šķir tās mikro aiz de vu ma 
sum mas, bet ne vai rāk kā 500 la tu, 
ja pro jekts tiek īs te nots Rī gā, Dau
gav pi lī, Jē kab pi lī, Jel ga vā, Jūr ma lā, 
Lie pā jā, Rē zek nē, Val mie rā, Vents pi lī 
vai Rī gai pie gu lo ša jās paš val dī bās, 
un ne vai rāk kā 750 la tu, ja biz ne sa 
pro jekts tiek īs te nots pā rē jā Lat vi jas 
te ri to ri jā. Šāds no sa cī jums ie viests ar 
mēr ķi vei ci nāt at tīs tī bu re ģi onos un 
ār pus lie la jām pil sē tām. Grants tiks 
iz mak sāts pēc 12 mē ne šiem no aiz
de vu ma lī gu ma no slēg ša nas da tu ma.

Kā pie teik ties?
Vis pirms jā aiz pil da aiz de vu ma 

pie tei kums un at bal sta ap jo ma veid
la pa. Klien tu ēr tī bām šo do ku men tu 
veid la pas ir ie vie to tas Hi po tē ku ban
kas viet nē www.hi po.lv, to mēr ik viens 
klients ir laip ni aici nāts nākt uz Hi
po tē ku ban kas fi li ālēm un no rē ķi nu 
gru pām, kur Hi po tē ku ban kas kre
dīt spe ci ālis ti sniegs kon sul tā ci jas par 
valsts at bal sta prog ram mām. 

Kā ar mums sa zi nā ties?
Hi po tē ku ban kas Jē kab pils fi li āle 

at ro das Brī vī bas ie la 116, Jē kab pi lī.
Kon sul tā ci jas pa tāl ru ni 26414128, 

65231135, 65233722.
Pla šā ka in for mā ci ja par šo un 

ci tām valsts at bal sta prog ram mām 
pie eja ma arī Hi po tē ku ban kas viet nē 
www.hi po.lv, kā arī zva not uz klien
tu bez mak sas in for mā ci jas tāl ru ni 
80000100. 

Hi po tē ku ban ka vē las jūs ie dro ši nāt 
īs te not sa vas biz ne sa ide jas!

Hipotēkubankāizveidota
jaunamikrokredītuun
grantuprogramma

No 2011. gada 1. novembra līdz 30. novembrim 

notiks parakstu vākšana 
likumprojekta 

“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai. 

Jēkabpils vēlēšanu komisija noteikusi šādus darba laikus:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
brīvības iela 120, Jēkabpils

Krustpils novada pašvaldība, 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils

Pirmdien 13.00–18.00 10.00–14.00

Otrdien 13.00–18.00 10.00–14.00

Trešdien 13.00–18.00 10.00–14.00

Ceturtdien 9.00–13.00 10.00–14.00

Piektdien 9.00–13.00 10.00–14.00

Sestdien 9.00–13.00 9.00–13.00

Svētdien 9.00–13.00 9.00–13.00

KINOPUNKTAfilmu
seanss–3.novembrī



8.

Izdevējs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,

atbildīgā par izdevumu – Elīna Bite, tālrunis 65207324.
Datorsalikums – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests – SIA “Poligrāfijas Grupa Mūksala”

Fotogrāfiju autors – Jānis Lācis

Nākamais 
laikraksta

numurs 
iznāks

24. novembrī 

Gadi nāk un gadi projām skrien,
Tikai sirds lai jauna ir arvien.

Sveicam savus bijušos kolēģus, oktobra jubilārus Birutu 
Sudrabu, Rutu Kļepņikovu, 

Anastasiju Bluku un Skaidrīti Čariņu.
Novēlam daudz enerģijas, labu veselību un daudz laimīgu 

dienu!
Ielu komitejas

Nodarbības adīšanā, tamborēšanā 
sāksies 15. novembrī Brīvības ielā 45, 2. stāvā, 22. kabinetā, plkst. 10.30. 

1. nodarbība tekstilmozaīkā – 15. novembrī plkst. 10.00 turpat.
LKLSSB Jēkabpils nodaļa

KULTŪRASPASĀKUMUPLĀNS
NOveMBRIS2011

SPORTAPASĀKUMUPLĀNS
NOveMBRIS2011

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
3.11. 18.00 Kinopunkts Latvijā

Žurnālistu Zanes Penezes, Sandija Semjonova un operatora 
Ģirta Straustiņa kopīgi veidotā dokumentālā filma
“Astoņi pilnmēneši”
Ieeja – ziedojums 1 santīms

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

4.11. 22.00 Grupas “AEiropa” koncerts
biļetes Tautas nama kasē
biļetes cena – Ls 3

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

11.11.
17.00
17.30
18.00

Lāčplēša diena
Pulcēšanās laukumā pie kafejnīcas “Oāze” Rīgas ielā
Lāpu gājiens (pa Palejas ielu, Ozolu ielu, Rīgas ielu)
Piemiņas brīdis pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”

18.11.
10.00 
15.00 

17.30

18.00 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Valsts svētku dievkalpojumi visu konfesiju baznīcās
Svinīgs sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 93. 
gadadienai Krustpils kultūras namā Rīgas ielā 210/212
Gaismas ceļš no Krustpils kultūras nama līdz pieminekļiem 
“Kritušiem par Tēviju”
Atceres pasākums pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”
Svētku salūts

Krustpils kultūras 
nams

18.11. 22.00 Svētku balle. Spēlē grupa “Lauku muzikanti”
notiek biļešu iepriekšpārdošana un vietu rezervēšana tautas 
nama kasē (tālr. 65231475)
biļetes cena – Ls 1

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

19.11. 15.00 Maģiskais 7. Eksotisko deju festivāls – koncerts
biļetes tautas nama kasē
biļetes cena – Ls 1,50
bērniem līdz 12 g. v. un pensionāriem ieeja brīva

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

25.–26.11. Starptautiskais teātru festivāls “LAIPAVII” Jēkabpils tautas 
nams

Datums Laiks Vieta Pasākums

1.11. 18.00 spēļu zāle “Oāze” Apmācības biljardā iesācējiem POOL 8 

2.11. 17.45 Meža parks noslēguma posms pusstundas 
velobraukšanā

2.11. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens 

2.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

3.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” bdK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

5.11. 10.00 JSC ēka “Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā

5.11. 11.00 Sporta nams
Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā 
(u14, u15, u16, u17, u18)   
Jēkabpils/Madona – bS Rīga

6.11. 12.00 Sporta nams
Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 
volejbolā vīriešiem
Jēkabpils–Aizkraukle

8.11. 18.00 spēļu zāle “Oāze” Apmācības biljardā iesācējiem POOL 8 

9.11. 18.00 Pie Ābeļu kapsētas Lāčplēša dienai veltīts skrējiens 

9.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

10.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” bdK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

11.11. 19.00 Sporta nams 
Latvijas 1.līgas čempionāts handbolā 
vīriešiem 
Jēkabpils SS/SC–dobeles SS

14.11. 19.00 Sporta nams 
Latvijas 1.līgas čempionāts handbolā 
vīriešiem 
Jēkabpils SS/SC–hK S&A Skrīveri

15.11. 18.00 spēļu zāle “Oāze” Apmācības biljardā iesācējiem POOL 8 

16.11. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens 

16.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

17.11. 16.30 Salas peldbaseins Atklātās sacensības peldēšanā

17.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” bdK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

18.11. 10.00 JSC ēka draudzības mačs šahā un dambretē 
Jēkabpils–Krustpils

19.11. 11.00 JSC ēka Jāņa Mileikas piemiņas šaha turnīrs

19.11. 12.00 Sporta nams
Latvijas čempionāts nacionālajā līgā 
volejbolā vīriešiem
Jēkabpils–Limbaži

22.11. 18.00 spēļu zāle “Oāze” Apmācības biljardā iesācējiem POOL 8 

23.11. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens 

23.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

24.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” bdK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

25.11. 14.00 JSC ēka Jēkabpils sporta skolas “Jauno šahistu 
festivāls – 2011”

26.11. 12.00 Sūnas Orientēšanās sacensības “uz divu sezonu 
robežas”

26.11. 10.00 spēļu zāle “Oāze” “Oāzes” kausa izcīņa zolītē

26.–27.11. 9.00 JSC ēka Jēkabpils sporta skolas “Jauno šahistu 
festivāls – 2011”

29.11. 18.00 spēļu zāle “Oāze” Apmācības biljardā iesācējiem POOL 8 

30.11. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens 

30.11. 19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

27.10.–
26.11.

Ceļojošā fotoizstāde “Purvu noslēpumi” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190 

10.–21.11. Izstāde: “Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā jūrai, kas Tev šalc pie kājām!
Pats dievs sen senis svētīja
Še Tavas āres mums par mājām!“
Latvijas svētki: Lācplēša un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190 (rīko bērnu lit. 
nod.)

2.–29.11. Izstāžu cikls: novadnieki jubilāri 2011
17.izstāde “un tu ļaujies būt māls“
Elita Kļaviņa

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190

4.–30.11. Izstāde
“Mana un Tava Latvija”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 
Abonementa
telpa

4.–30.11. Literatūras izstāde
“Ārstējies citādāk!” (Alternatīvā medicīna)
Izstāžu cikla “Veselībai un skaistumam” 10. izstāde
(Plaukta izstāde)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 
Abonementa
telpa

4.–30.11. Literatūras izstāde
“Pedagogs un literāts” (novadniekam Mārtiņam bruņeniekam – 145)
Izstāžu cikla “Ievērojami cilvēki Sēlijā” 28. izstāde
(Plaukta izstāde)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas 
Abonementa
telpa

12.–29.11. 16.00 Izstāde: Rakstniekam ērikam Kūlim – 70 Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190 (rīko bērnu lit. 
nod.)

14.–17.11. Laiks tiks 
precizēts

“humors Ziemeļos” pasākumi sadarbībā ar Jēkabpils Vakara vidusskolu 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190

15.11. 16.00 “humors Ziemeļos”
JGb bērnu literatūras nodaļā ciemosies PII “Zvaniņš”

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190
(rīko bērnu lit. nod.)

21.–30.11. Izstāde: Pasaules televīzijas diena Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190
(rīko bērnu lit. nod.)

28.–28.12. Fotoizstāde “dabas ritmu harmonija” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka, Rīgas iela 
190

1.–30.11. darbu turpina lasīšanas veicināšanas programma 
“bērnu/Jauniešu žūrija – 2011”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

14.–17.11. “Sen to Rīgu daudzināja”
(Viktorīna visiem bibliotēkas apmeklētājiem)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

1.–30.11. Grāmatu skate
“Rīga, mana Rīga,
Kas tu esi man?” 
(Atzīmējot Rīgas 810. gadadienu un Latvijas 93. dzimšanas dienu)

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļas
lasītava


