
Dis ku si jā par Jē kab pils tē la stra tē
ģi ju, ku ru rī ko ja Jē kab pils pil sē tas paš
val dī bas Sa bied ris ko at tie cī bu no da ļa, 
klāt eso šie at bal stī ja ie ce ri Jē kab pils at pa
zīs ta mī bas vei ci nā ša nā vai rāk iz man tot 
lū si, kas jau šo brīd ro tā pil sē tas ģer bo ni.

“Ik vie na pil sē ta un re ģi ons cen šas 
at rast kaut ko uni kā lu un īpa šu. Lū sis, 
ma nu prāt, ir tie ši tas, ar ko Jē kab pils var 
būt īpa ša jau šo brīd, ta ču šīs ie spē jas līdz 
šim ir ne pie tie ka mi iz man to tas,” uz ska ta 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālists Kris ti ans 
Ro zen valds, kurš bi ja viens no pie ai ci nā
ta jiem dis ku si jas eks per tiem. 

Dis ku si jas lai kā ti ka kon sta tēts, ka 
lū si var ļo ti pla ši eks plu atēt gan pre ču 
un pa kal po ju mu snie dzē ju no sau ku mos, 
gan arī vei do jot īpa šus no ti ku mus. Tā var 
būt gan spor ta ko man da “Lū ši”, sko lē nu 
ko man das un ko lek tī vi “Lū sē ni”, kā arī 
“Lū ša kau sa” iz cī ņa vai kon kurss “Zel ta 
lū sis”. Klāt eso šie Jē kab pils uz ņē mē ji šo 
ide ju sa rak stu pa pil di nā ja ar bā ru “Pie 
lū ša”, vei kals “Lū sēns”, kliņ ģe ri ar lū ša 
ķe pas no spie du mu u. c. 

Ļo ti pla šas ir lū ša iz man to ša nas ie spē
jas tū ris ma vei ci nā ša nā. Jē kab pils pil sē tas 
paš val dī bas Sa bied ris ko at tie cī bu no da ļas 
va dī tā ja Mar gi ta Lie pi ņa at klā ja, ka lū sis 
kā pil sē tas sim bols tiks iz man tots jau feb

ru ārī no tie ko ša jā tū ris ma iz stā dē “Bal tto ur 
2012”. Pla šāk par lū ša iz man to ša nu tū ris
ma vei ci nā ša nā vēl līdz tū ris ma iz stā dei 
plā nots dis ku tēt ar tū ris ma spe ci ālis tiem 
un no za res uz ņē mē jiem. 

Jē kab pils Kul tū ras pār val des va dī tā ja 
In ta Ūbe le dis ku si jā pie kri ta, ka ak tī vāk ir 
jā iz man to lū sis, jo jau šo brīd sim bols, kas 
at tē lots pil sē tas ģer bo nī, no rau gās Vec pil sē
tas lau ku mā uz pil sēt nie kiem un vie siem. 
“Pie au gu šie fo to gra fē jas, sa vu kārt ma zie 
bēr ni steidz vi ņu ap mī ļot. Lū sis dod im
pul su, viņš jau ta gad pie dā vā dzī vot dzī vi 
ap vi ņu,” sa cī ja In ta Ūbe le. 

Dis ku si jā pie da lī jās arī SI A “Edo
Con sult” pro jek ta va dī tā ja Ie va Lei ma ne, 
ku ra šo brīd iz strā dā Jē kab pils at tīs tī bas 
prog ram mu 2014.–2020.  ga dam. Vi ņa 
mi nē ja trīs lie tas, ku ras bū tu ak cen tē ja

mas Jē kab pils tē la vei do tā jiem. Pirm kārt, 
Jē kab pils ir la ba vi de dzī vo ša nai, otr kārt, 
te ir priekš no tei ku mi dar ba vie tu ra dī ša nai, 
treš kārt, Jē kab pils ir vie ta, kur var sa ņemt 
pla šu pa kal po ju mu klās tu un so ci ali zē ties. 

“Mums kat ram pa šam ir jā iz ma ina sa va 
do mā ša na. Jā cen šas vai rāk ie rau dzīt po zi tī
vo, lai sa vā at tīs tī bā mēs va rē tu do ties uz 
priekš u,” dis ku si jā ak cen tē ja Jē kab pils pil sē
tas Do mes priekš sē dē tājs Le onīds Sal ce vičs. 

Kā pie ai ci nāts eks perts dis ku si jā pie
da lī jās arī rek lā mas māk sli nieks Vies turs 
Sta ņis lav skis, ku ram ir pie re dze “Lat te le
com”, “Parex” ban kas, Jaun ā Rī gas te āt ra 
un ci tu at pa zīs ta mu kor po ra tī vo iden ti tā šu 
iz strā dē. Vies tu ram Sta ņis lav skim ir uz ti cēts 
arī iz strā dāt pil sē tas lo go ski ces. “Pil sē tas 
lo go ne var būt sa māk slots, tam ir jā at spo
gu ļo vi su ie dzī vo tā ju un or ga ni zā ci ju ko pē jā 

bū tī ba. Tā pēc ir bū tis ka šī dis ku si ja, lai sa
pras tu, kas mēs esam, kā se vi jū tam un kā di 
vē la mies būt,” tei ca Vies turs Sta ņis lav skis. 

Mar gi ta Lie pi ņa at gā di nāja: “Mār ke
tin ga stra tē ģi jas iz strā des pro ce sā īpa ši no
zī mī ga ir pil sē tas ie dzī vo tā ju ie sais tī ša na, 
lai vie no tos par ko pē ju mēr ķu iz vir zī ša nu. 
Pirm ā dis ku si ja ir labs pa mats turp mā ka jai 
paš val dī bas sa dar bī bai ar da žā dām sa bied
rī bas gru pām un to ie sais tī ša nu stra tē ģi jas 
un tē la ra dī ša nā. Pirm ās dis ku si jas lai kā 
vis i klāt eso šie vie no jās, ka šo brīd ir ļo ti 
daudz da rā mā pie tā, lai vei ci nā tu pil sē
tas ie dzī vo tā ju ener ģis ku mu, ak ti vi tā ti un 
lep nu mu par sa vu dzī ves un dar ba vie tu. 
Tad pie tā arī šo brīd jā strā dā!”

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
Sa bied ris ko at tie cī bu no da ļa
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 Deputātu pieņemšanas laiki 2012. gadā;

 Aicina iesniegt zinātniski pētnieciskos darbus konkursam “Jēkabpils 2012”;

 Jēkabpilī februāra mēnesī notiks Ledus skulptūru festivāls.

No 2007. ga da līdz 2012.  ga da 
4. jan vā rim Jē kab pils pil sē tā pie sais tī
tas Eiro pas Sa vie nī bas fon du in ves tī
ci jas Ls 53 278 667,40 ap mē rā, lie ci na 
Zem ga les plā no ša nas re ģi ona ES struk
tūr fon du in for mā ci jas cen tra ap ko po tā 
in for mā ci ja.

Mi nē ta jā pe ri odā vis lie lā kais fi nan
sē ju ma ap joms – vai rāk ne kā 32 mil jo ni 
la tu – pie sais tī ti no Eiro pas Re ģi onā lās 
at tīs tī bas fon da (ERAF). Jē kab pils pil sē

tā īs te no ti 34 ERAF fi nan sē tie pro jek ti – 
13 pro jek tus ir īs te no ju si Jē kab pils pil sē tas 
paš val dī ba, 10 pro jek tus ie vie su šas Jē kab
pils pil sē tas paš val dī bas ie stā des (Jē kab pils 
re ģi onā lā slim nī ca – 3, “JK Na mu pār val
de” – 7), bet 11 pro jek tus ie vie su šas ju ri
dis kās per so nas. 

Jē kab pils pil sē tā no 2007.  līdz 
2012.  ga dam ko pu mā īs te no ti as to ņi 
Eiro pas So ci ālā fon da (ESF) fi nan sē tie 
pro jek ti – čet ri Jē kab pils pil sē tas paš

val dī bas (tos tarp Jē kab pils So ci ālais 
die nests) pro jek ti, di vi ne val stis ko or
ga ni zā ci ju pro jek ti, bet pa vie nam ESF 
pro jek tam re ali zē jis kāds Jē kab pils uz ņē
mums un Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le dža. 
Ko pu mā no Eiro pas So ci ālā fon da pie
sais tīts fi nan sē jums ap tu ve ni Ls 508 000 
ap mē rā. 

Sa vu kārt no Ko hē zi jas fon da lai ka 
pos mā no 2007. līdz 2012. ga dam Jē kab
pils pil sē tā pie sais tī ti ap tu ve ni 20,5 mil jo ni 

la tu un īs te no ti 4 pro jek ti – trīs no tiem 
ir Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas re ali zē tie 
pro jek ti, bet viens – ju ri dis kās per so nas 
pro jekts. 

Līdz 2007.–2013.  ga da plā no ša nas 
pe ri oda bei gām Jē kab pi lī vēl ir pa re dzēts 
īs te not vai rā kus Eiro pas Sa vie nī bas fon du 
fi nan sē tus pro jek tus.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
Sa bied ris ko at tie cī bu no da ļa

2012. ga da 20. jan vā rī Jē kab
pils Bēr nu un  jaun ie šu cen tra 
tel pās ne for mā lā gai sot nē no ri si
nā jās jaun ie šu dis ku si ja par tē
mu “Kar je ra un prak ses ie spē jas 
Jē kab pi lī”. Dis ku si jā pie da lī jās 
jaun ie ši no pil sē tas sko lu paš
pār val dēm un  jaun ie šu do mes, 
kā arī dis ku si jas vie sis – “Swed
bank” Jē kab pils fi li āles va dī tājs 
Gvi do Lie piņš. 

Dis ku si jas sā ku mā jaun ie šiem 
bi ja ie spē ja ie klau sī ties Gvi do Lie
pi ņa stās tī ju mā par sa vas pro fe si
jas iz vē li un ie gū to pie re dzi. Dis
ku si jai tur pi no ties, jaun ie ši sa ņē ma 
ie dves mo jo šus un dzī ves pie mē riem 
ba gā tī gus stās tus. Gvi do Lie piņš 
aicināja jaun ie šus pie da lī ties Ēnu 
die nās un va sa ras dar bā, lai tu
vāk ie pa zī tos ar iz vē lē tās pro fe si jas 
dar ba vi di. 

Sa ru nas gai tā jaun ie ši uz de va 
jau tā ju mus par dar ba un prak ses ie
spē jām Jē kab pi lī, at tīs tī bas iz re dzēm 
pēc vi dus sko las beig ša nas, ban ku 
sek to rā strā dā jo šo pro fe si onā ļu dar ba 
ie spē jām, kā arī sa ņē ma ie tei ku mus 
par CV rak stī ša nu, pro fe si jas iz vē li 
un sa ga ta vo ša nos prak ses un dar ba 
in ter vi jām. “Viss ir ie spē jams. Jā būt 
mēr ķim un vī zi jai, jā da ra tas, kas 
ne pie cie šams, lai sa snieg tu iz vir zī to 
mēr ķi un strā dā tu sa vā sap ņu pro
fe si jā,” sa cī ja Gvi do Lie piņš.

Jē kab pils Bēr nu un jaun ie šu 
centrs arī turp māk ik mē ne si rī kos 
dis ku si jas, ku rās jaun ie ši va rēs ar 
da žā diem spe ci ālis tiem pār ru nāt sev 
ak tu ālas tē mas. 

 
Sar mī te Sti kā ne, 

Jē kab pils Bēr nu un jaun ie šu cen tra 
me to di ķe 

Mar ta Kol pa ko va, 
BJC prak ti kan te 

Lūsis veicinās Jē kab pils at pa zīs ta mī bu Jaun ie ši 
dis kutē par 
kar je ras un 
prak ses  
ie spē jām  
Jē kab pi lī
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Jē kab pils pil sē tā pie sais tī tas ES in ves tī ci jas 53 mil jo nu la tu ap mē rā

Diskusijā par Jēkabpils tēla stratēģiju piedalījās apmēram 60 dalībnieki.



2.

1 m² apkures izmaksas 2011. gada decembrī bez PVN.
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (Ls/tūkst.nm³) 226,10.
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN Ls 43,25.

Iela Mājas nr. m² Mwh 1 m² apkures 
izmaksas 

Auseklīša 3 1988,41 39,348 0,856
Auseklīša 15 1904,80 26,075 0,592
Auseklīša 21 2677,10 49,939 0,807
Bebru 1 822,40 17,687 0,930
Bebru 2 819,00 13,868 0,732
Bebru 5 1880,20 37,464 0,862
Bebru 6 666,33 14,251 0,925
Bebru 7 1905,19 34,692 0,788
Bebru 8 700,60 14,104 0,871
Bebru 9 1946,20 38,160 0,848
Bebru 11 1873,30 33,104 0,764
Bebru 12 712,00 13,896 0,844
Bebru 15 567,10 12,693 0,968
Bebru 16 1895,18 38,353 0,875
Bebru 18 591,00 12,770 0,935
Bebru 22 1837,12 33,451 0,788
Bebru 23 1855,20 35,160 0,820
Bebru 26 1007,39 18,283 0,785
Bebru 27 1088,40 18,896 0,751
Bebru 28 724,00 14,879 0,889
Bebru 29 1054,51 20,660 0,847
Bebru 30 1044,80 21,830 0,904
Bebru 31 771,83 16,200 0,908
Bebru 33 1014,07 19,036 0,812
Brīvības 2g/1 235,50 8,627 1,584
Brīvības 2h/2 129,30 3,783 1,265
Brīvības 5a 1417,20 22,768 0,695
Brīvības 5a 1367,50 21,843 0,691
Brīvības 5a 1418,00 26,777 0,817
Brīvības 7 1792,15 31,530 0,761
Brīvības 9 876,60 18,113 0,894
Brīvības 140 220,92 4,183 0,819
Brīvības 199a 397,70 14,515 1,579
Brīvības 286a 459,76 11,696 1,100
Brīvības 286v 638,60 15,500 1,050
Celtnieku 3 759,39 13,889 0,791
Celtnieku 5c 1520,10 43,980 1,251
Celtnieku 7 1168,50 27,560 1,020
Celtnieku 9 442,49 12,170 1,190
Celtnieku 11 1298,34 29,433 0,980
Celtnieku 11a 422,80 7,420 0,759
Celtnieku 13 1158,75 25,820 0,964
Celtnieku 15 3103,11 54,827 0,764
Celtnieku 17; 17a 2918,50 0,950
Celtnieku 19 3427,02 63,095 0,796
Celtnieku 21 1484,30 25,990 0,757
Draudzības aleja 8 2550,93 53,082 0,900
Draudzības aleja 10 2384,14 43,992 0,798
Draudzības aleja 11 1255,72 30,723 1,058
Draudzības aleja 12 493,10 11,222 0,984
Draudzības aleja 13 1212,38 30,222 1,078
Draudzības aleja 14 455,14 10,325 0,981
Draudzības aleja 15 1252,71 26,502 0,915
Draudzības aleja 16 375,72 9,947 1,145
Draudzības aleja 18 554,30 10,120 0,790
Draudzības aleja 19 3906,95 67,310 0,745
Draudzības aleja 20 1233,70 26,293 0,922
Draudzības aleja 21 1308,20 25,410 0,840
Draudzības aleja 23 1435,20 26,385 0,795
Draudzības aleja 23 2084,00 24,669 0,512
Draudzības aleja 24 2180,68 34,960 0,693
Draudzības aleja 24 2118,33 38,645 0,789
Draudzības aleja 26 2888,50 65,887 0,987
Dārzu 1 1128,18 0,950
Dārzu 2 493,11 11,803 1,035
Dārzu 4 1747,59 40,054 0,991
Dārzu 5 1674,39 33,752 0,872
Dārzu 6 1735,42 36,290 0,904
Dārzu 7 1576,18 42,753 1,173

Jē kab pils  pil sē tas  paš val
dī ba  līdz šī ga da 15.  feb ru ārim 
aici na  ie sniegt zi nāt nis ki pēt
nie cis kos dar bus kon kur sā “Jē
kab pils 2012”.

Kon kur sā var pie da lī ties ik viens 
sko lēns, kurš 2011./2012. mā cī bu ga
dā ir iz strā dā jis zi nāt nis ki pēt nie cis
ko dar bu par tē mu, kas sais tī ta ar 
Jē kab pils pil sē tu. Kon kur sa mēr ķis 
ir ro si nāt sko lē nus veikt pē tī ju mus 
par Jē kab pils pil sē tu. 

Kon kur sa dar bi ie snie dza mi Jē
kab pils pil sē tas paš val dī bas Vie nas 
pie tu ras aģen tū rā Brī vī bas ie lā 120, 
Jē kab pi lī, līdz 2012. ga da 15. feb ru
āra plkst. 17.00. Dar bus kon kur sam 
var pie teikt iz glī tī bas ie stā des va
dī ba, zi nāt nis ki pēt nie cis ko dar bu 
va dī tā ji un dar bu au to ri. Da līb nie ki 
star tēs di vās kla šu gru pās – pa mat
sko la un vi dus sko la.

La bā ko kon kur sa dar bu au to
riem Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba 
pie šķirs Pa tei cī bas rak stus un nau
das bal vas: di vas pirm ās vie tas – 
Ls 40 vie na, ko pā Ls 80; di vas ot rās 
vie tas – Ls 30 vie na, ko pā Ls 60; 
di vas tre šās vie tas – Ls 20 vie na, 
ko pā Ls 40. Kon kur sa ko mi si jai ir 
tie sī bas pie šķirt vei ci nā ša nas bal vas 
20 la tu ap mē rā.

Elīna Bite, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Aici na ie sniegt  
zi nāt nis ki  
pēt nie cis kos dar bus 
kon kur sam  
“Jē kab pils 2012”

Dārzu 8 1622,61 35,610 0,949
Dārzu 10 1754,69 38,490 0,949
Jaunā 22 2657,71 40,751 0,663
Jaunā 24 3933,01 72,431 0,797
Jaunā 31c 779,00 17,645 0,980
Jaunā 34 3763,25 64,711 0,744
K.Skaubīša 14 1637,40 34,467 0,910
K.Skaubīša 20 1673,52 39,621 1,024
Kaļķu 1 815,93 22,127 1,173
Krasta 61 5692,50 122,182 0,928
Krasta 63 3185,76 66,871 0,908
Liepu 22 926,04 24,047 1,123
Madonas 53a 2888,17 54,050 0,809
Meža 6 828,45 20,760 1,084
Meža 10 860,30 20,319 1,022
Mežrūpnieku 8 1102,80 20,420 0,801
Mežrūpnieku 10 992,99 18,978 0,827
Nameja 1 2594,17 47,950 0,799
Nameja 14 3862,28 59,180 0,663
Nameja 16 3916,67 61,976 0,684
Nameja 18 4994,75 101,128 0,876
Nameja 20c 2593,10 46,039 0,768
Nameja 24 1837,00 42,146 0,992
Nameja 26 3803,30 54,887 0,624
Nameja 26a 2918,50 68,067 1,009
Nameja 30 3775,30 63,239 0,724
Nameja 32 2634,90 44,980 0,738
Nameja 34 2547,00 42,626 0,724
Nameja    (1–55) 36 2995,20 54,436 0,786
Nameja   (56–98) 36 1993,60 34,889 0,757
Palejas 9 2545,88 55,191 0,938
Palejas 11 2566,91 51,410 0,866
Palejas 13 1607,99 40,915 1,100
Rīgas 104 454,87 10,445 0,993
Rīgas 175 104,90 2,620 1,080
Rīgas 190a 2899,28 47,977 0,716
Slimnīcas 2 1977,80 37,550 0,821
Slimnīcas 3 1137,24 25,586 0,973
Slimnīcas 4 1962,70 25,510 0,562
Slimnīcas 12 2407,18 38,573 0,693
Viestura 12a 542,70 13,870 1,105
Viestura 12b 86,00 3,294 1,657
Viestura 12c 521,39 12,675 1,051
Viestura 13b 397,40 9,120 0,993
Viestura 14 2360,41 46,928 0,860
Viestura 14b 2810,80 47,077 0,724
Viestura 16 2412,85 52,434 0,940
Viestura 26 1159,40 22,857 0,853
Viestura 31 1884,50 38,760 0,890
Viestura 36a 3802,05 66,775 0,760
Viestura 38a 3858,70 67,588 0,758
Viestura 38c 3752,10 63,567 0,733
Viestura 41 3646,91 64,035 0,759
Viesītes 18 2578,51 42,899 0,720
Viesītes 18a 1887,30 36,413 0,834
Viesītes 18b 1961,50 37,781 0,833
Viesītes 39 3431,90 56,642 0,714
Viesītes 41 3822,29 51,763 0,586
Viesītes 47 3983,91 79,499 0,863
Viesītes 49 3866,59 68,546 0,767
Viesītes 51 3980,20 79,007 0,859
Zemgales 7 2616,90 36,534 0,604
Ziemeļu 6 2657,70 40,000 0,651
Ziemeļu 22 2576,70 42,588 0,715
Zīlānu 4 665,09 18,163 1,181
Ķieģeļu 1 2109,20 44,704 0,917
Ķieģeļu 5 1696,62 42,090 1,073
Ķieģeļu 7 1697,96 41,230 1,050
Ķieģeļu 11 2116,76 46,246 0,945
Ķieģeļu 13 2490,41 45,141 0,784
Ķieģeļu 13b 2463,71 42,155 0,740
Ķieģeļu 13c 2519,60 47,163 0,810

Vidējais 0,885

2012. gada 3. javnārī tika apstipri
nāts Jēkabpils pilsētas pašvaldības Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta program
mas “Siltumnīcefekta gāzu emisiju sama
zināšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” projektu 
atlasē iesniegtais projekts “Jēkabpils paš
valdības publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūras modernizācija”.

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšana, veicot gaismekļu 
nomaiņu Jēkabpils pilsētas ielās, kopumā 
nomainot 698 gaismekļus.

Projekta ietvaros plānots veikt esošo 
kvēlspuldžu, nātrija (Na), dzīvsudraba (Hg) 
spuldžu nomaiņu uz gaismu izstarojošu 
diožu (LED) tipa spuldzēm. 

Plānotais CO2 ietaupījums sastāda 
110,4 tonnas.

Inga Virsnīte,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Attīstības un investīciju nodaļas
vadītāja vietniece

Veiks gaismekļu 
nomaiņu 
Jēkabpils pilsētas 
ielās

SIA “Jēkabpils siltums” informācija par 2011. gada decembri
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DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 2012. gADĀ
Leonīds Salcevičs Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz 17.00 Brīvības iela 120,

201. kab.

Jānis Raščevskis Katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 14.00 līdz 17.00 Brīvības iela 120,
204. kab.

Edgars Lamba Katra mēneša pirmā trešdiena no plkst. 9.00 līdz 11.00
4.01., 1.02., 7.03., 4.04., 2.05., 6.06., 4.07., 1.08., 5.09., 3.10., 7.11., 5.12.

SiA “Jēkabpils sporta centrs” 
telpās, Brīvības iela 289

Anatolijs Grigorjevs Katra mēneša pirmā trešdiena no plkst. 10.00 līdz 12.00
4.01.,1.02., 7.03., 4.04., 2.05., 6.06., 4.07., 1.08., 5.09., 3.10., 7.11., 5.12.

Brīvības iela 120, 209.  kab., 
sēžu zāle

Miervaldis Ziediņš Katra mēneša pirmā trešdiena no plkst. 9.00 līdz 11.00
4.01., 1.02., 7.03., 4.04., 2.05., 6.06., 4.07., 1.08., 5.09., 3.10., 7.11., 5.12.

Brīvības iela 120, 209.  kab., 
sēžu zāle

Aivars Kraps
Katra mēneša ceturtā pirmdiena no plkst. 15.00 līdz 17.00
23.01., 27.02., 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10., 
26.11.

Jaunā iela 31c,
Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības telpās

Aleksandrs Deinis Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 14.00 līdz 16.00
2.01., 6.02., 5.03., 2.04., 7.05., 4.06., 2.07., 6.08., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12.

Jēkabpils 2. vidusskola,
Jaunā iela 44

Dainis Dzērvītis
Katra mēneša pēdējā trešdiena no plkst. 15.00 līdz 17.00
25.01., 29.02., 28.03., 25.04., 30.05., 27.06., 25.07., 29.08., 26.09., 31.10., 
28.11., 19.12.

Zvanītāju iela 72, Jēkabpils 
SiA “LC Būve” 
administrācijas ēkā

Broņislavs Ivanovskis Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 10.00 līdz 12.00
2.01., 6.02., 5.03., 2.04., 7.05., 4.06., 2.07., 6.08., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12.

Brīvības iela 3b, Jēkabpils

Aigars Nitišs Katra mēneša pirmā ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz 10.00
5.01., 2.02., 1.03., 5.04., 3.05., 7.06., 5.07., 2.08., 6.09., 4.10., 1.11., 6.12.

Bebru iela 104a,
Jēkabpils

Nataļja Čehova
Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 15.00 līdz 17.00
2.01., 06.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 
05.11., 03.12.

Brīvības iela  45 (3.  stāvā 
biedrības “Rodņik” telpās)

Māris Dimants Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 16.00 līdz 18.00
2.01., 6.02., 5.03., 2.04., 7.05., 4.06., 2.07., 6.08., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12.

Madonas iela 27,
SiA “Jēkabpils PMK”

Modris Lācis
Katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 13.00 līdz 15.00
2.01., 6.02., 5.03., 2.04., 7.05., 4.06., 2.07., 6.08., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12.

Kurzemes iela 8,
“Citrusspa”
konferenču zāle

Sā ko ties jaun am ga dam, pa ras ti 
at ska tā mies uz pa veik to un vē la mies 
ie zī mēt nā kot nes ie ce res. 2011.  gads 
Jē kab pils Vēs tu res mu ze jam ir bi jis 
ga na ra žīgs. Krust pils pi li un Sē ļu sē tu 
ko pu mā ap mek lē ju ši vai rāk ne kā 24 tūk
sto ši ap mek lē tā ju, mu ze ja dar bi nie ki 
no va dī ju ši 129  iz glī to jo šās prog ram
mas, no la sī ju ši vai rāk ne kā 40 lek ci jas 
ne ti kai mu ze jā, bet arī Jē kab pils Valsts 
ģim nā zi jā, 3. vi dus sko lā un ci tās pil sē tas 
un no va da sko lās. Īpa ši daudz lek ci ju bi
ja tie ši valsts svēt ku mē ne sī – no vem brī. 
Gan par pil sē tas vēs tu ri, gan brī vī bas 
cī ņām.

Pa gā ju ša jā ga dā iz vei do jās veik smī ga 
sa dar bī ba ar vai rā kiem žur nā liem – in
for mā ci ju par Jē kab pils Vēs tu res mu ze ju 
pub li cē ja “Ilus trē tā Vēs tu re”, “100 la bi pa
do mi” un “Prak tis kais lat vie tis”.

Pa gā ju ša jā ga dā arī ti ka sāk ti vai rā ki 
pa sā ku mu cik li, ku ri gu va at sau cī bu pil
sēt nie ku vi dū. Tos plā no jam tur pi nāt arī 
šo gad. Feb ru ārī, mar tā un ap rī lī aici nā sim 
jūs uz Gard ēžu sest die nām, bet kat ru mē
ne si vie na ce tur tdie na būs kār tē jā “Ce turt
die na pi lī”. Šo gad vē la mies pie dā vāt kā du 
jau nu mu ve cā kiem, ku riem nav, kur at stāt 
sa vus ma zu ļus, bet ir vē lē ša nās nākt uz 
pa sā ku mu mu ze jā. Ka mēr jūs ap mek lē siet 
pa sā ku mu, ma zie ap mek lē tā ji tiks no dar
bi nā ti ra do ša jās dar bnī cās. Ti kai lū gums 
ie priekš in for mēt mu ze ja dar bi nie kus par 
šā du ne pie cie ša mī bu.

Tā pat pie dā vā sim jaun āko kla šu sko
lē niem pie da lī ties “Brīv die nās mu ze jā”. Šo

gad plā notas četr as no dar bī bu ne dē ļas, 
kat ra ar sa vu te ma ti ku. Īpašs pie dā vā jums 
būs ru dens brīv lai kā – Pat ri otis kā ne dē
ļa – ga ta vo ša nās valsts svēt kiem.

Pa gā ju ša jā ga dā lie lu in te re si pil sēt
nie kos iz rai sī ja ar he olo ģis kie iz ra ku mi 
Rī gas un Brī vī bas ie lā. Sep tem brī Eiro pas 
kul tū ras man to ju ma die nās ar da ļu no at
ra du miem va rē ja ie pa zī ties eks pre siz stā dē 
Krust pils pi lī. Paš laik vis i jaun ie gu vu mi 
tiek ap strā dā ti, un esam vie no ju šies ar 
ar he olo giem, ka ap rī lī mu ze jā no tiks gan 
ar he olo gu la sī ju mi, gan iz stā de.

Ap jo mī ga iz stā de vis as va sa ras ga ru
mā mu ze jā būs vel tī ta Krust pils cu kur fab
ri kai. Šo gad ap rit 80 ga di, kopš fab ri ka ti ka 
uz cel ta, un dau dzus ga dus tās dar bī ba tie šā 
vai ne tie šā vei dā ie tek mē ja pil sē tas un tās 
ap kār tnes ļau žu dzī vi.

Ru de nī plā no jam fo to iz stā di par Lat
vi jas Ze mes sar dzi, pie dā vā sim jaun us lek
ci ju te ma tus sko lām.

Nā ka mā “Ce tur tdie na pi lī” no tiks 
2.  feb ru ārī, kad Krust pils pi lī vie so sies 
dārz nie cī bas “Ne slin ko” saim nie ce El ga 
Bra žū ne ar lek ci ju “No sēk las līdz ra žai”. 
Uz pa sā ku mu aici nā ti vis i, kas sa vos dār zos 
vē las iz au dzēt gar šī gus, ve se lī gus da žā du 
šķir ņu to mā tus un ķir bjus. Būs pie eja mas 
dārz nie cī bas “Ne slin ko” ko lek ci jas sēk las. 
Ie priek šē ja pie teik ša nās pa tālr. 65221402 
līdz 1. feb ru ārim. Da lī bas mak sa Ls 1,50.

Tik si mies mu ze jā!

Ine se Ber ķe,
Jē kab pils Vēs tu res mu ze ja di rek to re

Pa gā ju ša jā ga dā no dar bi nā tī bas pa
sā ku mā “Ap mā cī ba dar ba ie ma ņu ie gū
ša nai un uz tu rē ša nai, ja dar ba de vējs ir 
paš val dī ba” ie sais tīts 1702 bez darb nieks.

“2011.  ga dā Jē kab pils pil sē tas paš
val dī ba sim tla tu sti pen di ātu prog ram mā 
no dar bi nā ja 701 bez darb nie ku,” in for mē 
Jēkabpils pilsētas No dar bi nā tī bas no da ļas 
va dī tā ja Ive ta Vār na.

Pa vi sam Eiro pas So ci ālā fon da pro
jek ta ie tva ros ti ka no dar bi nā ti 1702 bez
darb nie ki. Pro jekts il ga 2 ga dus un 4 mē
ne šus – no 2009. ga da 25. sep tem bra līdz 
2011. ga da 30. no vem brim. Bi ju šā Jē kab pils 
ra jo na te ri to ri jā no ko pē jā pro jek ta pie eja
mā fi nan sē ju ma ap gū ti 43 %, t. i., vai rāk 
ne kā Ls 766 000.

“Šis pro jekts bi ja liels at balsts vai rā
kiem sim tiem jē kab pi lie šu ģi me ņu, ku rām 
ir ti kai viens strā dā jo šais. Lai arī daudz 
dzir dēts par dar ba tir gus krop ļo ša nu un 

ci tiem bla kus efek tiem, to mēr kat ram bez
darb nie kam, kurš ti ka no dar bi nāts ša jā 
pro jek tā, tas ir bi jis at spaids ik die nas dzī
vē. Pro jek ta ie tva ros sa kop ti dau dzi tā di 
ob jek ti un te ri to ri jas, ku ru sa kār to ša nai 
ie priek šē jos ga dos trū ka re sur su. Daudz ir 
pa lī dzēts arī sko lu, bēr nu dār zu te ri to ri ju 
sa kop ša nā, lai veik smī gi ri tē tu šo ie stā žu 
darbs, tā pat Jē kab pils pil sē tā bez darb nie ki 
sa ko pa arī par kus un skvē rus, no dro ši nā
ja ie lu un tro tu āru tī rī bu un kār tī bu. Šīs 
prog ram mas ie tva ros bez darb nie ki vei ca 
arī Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas in for ma
tī vā iz de vu ma “Jē kab pils Vēs tis” pie gā di 
Jē kab pils pil sē tas daudz dzī vok ļu na mos. 
Bez darb nie ces ti ka ie sais tī tas so ci ālās ap
rū pes dar ba veik ša nā,” stās ta I. Vārna.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas No dar
bi nā tī bas no da ļas dar bi nie ki at zīst: “No 
dar bu va dī tā ju vie dok ļa var teikt, ka grū ti 
ir nā cies pa nākt dau dzu dar bi nie ku at bil

dī bas iz jū tu un dis cip li nē tī bu, jo ir bi ju ši 
dau dzi ga dī ju mi, kad pār trauk tas dar ba 
at tie cī bas dis cip lī nas trū ku ma dēļ.”

Jan vā ra bei gās Jē kab pils pil sē tas paš val
dī bā ir iecerēts sākt īs te not pro jek tu “Al go tie 
pa gai du sa bied ris kie dar bi”, kur bez darb nie
kus ga da lai kā kat ru va rēs no dar bi nāt 4 mē
ne šus, par ko tie sa ņems at lī dzī bu Ls 100 
ap mē rā “uz ro kas”, bet Ls 10 tiks ie skai tī ti 
pen si ju fon dā. Pro jekts ilgs 2 ga dus.

“Ir kat ram ro ka jā pie liek, lai lie lais 
darbs uz priekš u tiek,” at zīst Ive ta Vār na 
un no vēl ik vie nam ie dzī vo tā jam ie sais tī
ties pil sē tas sa kop ša nā, lai tā tap tu ar vien 
tī rā ka un sakārtotāka.

ive tas Vār nas snieg to in for mā ci ju 
pub li cē ša nai sa ga ta vo ja 

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

Pa gā ju šā ga da 30. no vem brī bei dzās 
ak tī vās no dar bi nā tī bas pa sā kums “Ap mā
cī ba dar ba ie ma ņu ie gū ša nai un uz tu rē
ša nai, ja dar ba de vējs ir paš val dī ba” jeb 
tā dē vē tā sim tlat nie ku prog ram ma. Tas 
no zī mē, ka “sim tlat nie ki” vairs ne veiks 
te ri to ri jas sa kop ša nu Jē kab pils pil sē tā, 
tā dēļ Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Sa
bied ris kās kār tī bas uz rau dzī bas sek tors 
aici na kat ram pat stā vī gi rū pē ties par sa va 
īpa šu ma, kā arī īpa šu mam pie gu lo šās 
pub lis kā lie to ša nā eso šās te ri to ri jas sa
kop ša nu un uz tu rē ša nu kār tī bā. 

Ar jē dzie nu “pub lis kā lie to ša nā eso šās 
te ri to ri jas” ir jā sa prot, ka ne kus ta mo īpa šu
mu īpaš nie kiem jā kopj gā jē ju ie tves (iz ņe
mot ie tvju pos mu, kur at ro das sa bied ris kā 
trans por ta pie tur vie ta), grāv jus, caur te kas 
vai zā lā jus līdz brauk tu ves ma lai. 

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Sa
bied ris kās kār tī bas uz rau dzī bas sek tors 

turp māk pie vēr sīs pa stip ri nā tu uz ma
nī bu kār tī bas un tī rī bas uz tu rē ša nai 
īpa šu mam pie gu lo šā pub lis kā lie to ša nā 
eso šās te ri to ri jās, un pār kā pu mu ga dī ju
mā tiks sa stā dīts ad mi nis tra tī vā pār kā
pu ma pro to kols, pa ma to jo ties uz Jē kab
pils pil sē tas Do mes 2010. ga da 8.  jū li ja 
sais to šo no tei ku mu Nr.  21 “Jē kab pils 
sa bied ris kās kār tī bas no tei ku mi” 5.7., 
5.8. un 5.9. pun ktu. (Jē kab pils sa bied
ris kās kār tī bas no tei ku mi at ro da mi 
in ter ne ta viet nēs www.jekabpils.lv, 
www.likumi.lv u. c.)

Vien lai kus in for mē jam, ka no 
ie tvēm no tī rī to snie gu ne drīkst mest 
vie tās, kur nav pa re dzē ta tā sa vāk
ša na un gla bā ša na, pie mē ram, uz 
brauk tu vēm, gā jē ju ce ļiem, ie tvēm 
u. c., jo tas ap grū ti na gan gā jē ju 
pār vie to ša nos, gan trans port lī dzek
ļu kus tī bu. Par snie ga me ša nu un 

iz gā ša nu vie tās, ku ras nav pa re dzē
tas tā sa vāk ša nai un gla bā ša nai, 
piemērojama at bil dī ba pēc sais to šo 
no tei ku mu Nr. 21 “Jē kab pils sa bied
ris kās kār tī bas no tei ku mi” 7.3. un 
7.4. pun kta.

Lai ap zi nā tu pēc ie spē jas pla
šā ku ie dzī vo tā ju lo ku un da rī tu 
zi nā mas vi ņiem šo pār kā pu mu se
kas, Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
Sa bied ris kās kār tī bas uz rau dzī bas 
sek tors ir sa ga ta vo jis in for ma tī vu 
at gā di nā ju ma vēs tu li, ku ru sa vās 
past kas tēs at ra dīs dau dzi Jē kab pils 
pil sē tas ie dzī vo tā ji.

Bū sim at bil dī gi par vi di sev ap
kārt, jo ti kai mēs pa ši va ram vei dot 
sa vu pil sē tu sa kop tu.

In ga Os trov ska,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas in spek to re

Pievērsīs pastiprinātu uzmanību kārtības un tīrības 
uzturēšanai īpašumam pieguļošajās teritorijās

Jēkabpils pilsētā projekta ietvaros  
nodarbina 1702 bezdarbniekus

Ikdienas steigā mēs bieži 
nepadomājam par to, ka, radot prieku 
sev, mēs varam un spējam iepriecināt 
arī apkārtējos. Katra bērna sajūsma 
un prieks, vecāku atzinīgs vārds un 
smaids arī mums rada prieku par labi 
padarītu darbiņu. Lai vairotu prieku un 
līksmību, mēs ik dienu rūpējamies, lai 
mūsu mazo audzēkņu actiņās mirdzētu 
prieka uguntiņas. 

Bērnu čalas un smiekli pieskandināja 
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaigznīte” abus korpusus teātra 
nedēļas ietvaros, kas risinājās no 6.  līdz 
13.  janvārim. Ik viena no mūsu iestādes 
16 grupām iejutās aktieru lomās, rādot 
citām grupām savu iestudēto izrādi. 
Savu lomu bērni notēloja pēc vislabākās 
sirdsapziņas, lai pārējām grupām, kas 
skatījās, būtu prieks. Kā atalgojums 
par labu darbu katrai grupai, kas rādīja 
priekšnesumu, bija konfektes. Ar lielu 
prieku, atsaucību un interesi bērni sēdēja 
arī skatītāju rindās un aktīvi dziedāja līdzi 
sev zināmās dziesmas.

Mēs dzīvojam multikulturālā vidē, 
tāpēc ir jārūpējas par to, lai ikviens 
Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no rases, 
tautības vai ādas krāsas justos saprasts 
un mīlēts. Lai spertu solīti tuvāk tam, 
mūsu pirmsskolas izglītības iestāde 
atbalstīja ar savu līdzdalību Izglītības 
Iniciatīvu centra rīkoto projektu “Skola 
un sabiedrība čigānu (romu) bērnu 
iekļaušanai”. Šī projekta mērķis ir sekmēt 
čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un 
integrāciju vispārējās izglītības sistēmā 
un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, 
veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu 

sociālo atšķirību samazināšanai. Projekta 
ietvaros tika rīkota diskusija un izstāde, 
kurā ir iespēja iepazīt tuvāk romu kultūru. 
Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir 
čigānu (romu) tautības bērni, kas jau ir labi 
iejutušies mūsu vidē un ar prieku apmeklē 
un aktīvi darbojas ikvienā nodarbībā.

Janvāra otrajā nedēļā PII “Zvaigznīte” 
pedagogi un 13.  grupas bērnu vecāki 
atbalstīja Jēkabpils 2.  vidusskolas labo 
darbu projektu “Palīdzi iepazīt pasauli”. 
Kā zināms, šajā skolā jau trešo gadu ir 
iespēja apgūt jaunas zināšanas bērniem 
ar īpašām vajadzībām. Šobrīd klasē mācās 
5 bērni ar garīga un smaga fiziska rakstura 
traucējumiem. Kā mēs zinām, šiem 
bērniņiem ir nepieciešama īpaša mācību 
metode. Kā skolotāja teica: “Visefektīvākā 
mācību metode ir dažādu uzskates līdzekļu 
pielietošana, jo bērniem ar attīstības 
traucējumiem rodas grūtības ar abstrakto 
domāšanu. Tā kā bērniem, neraugoties 
uz viņu ierobežotām spējām, ļoti patīk 
apmeklēt skolu un apgūt jaunas iemaņas 
un zināšanas, rodas nepieciešamība 
nodrošināt klasi ar interaktīvo tāfeli. 
Aprīkojums būs piemērots ilglaicīgai 
lietošanai.” 

Vairojot prieku un labo domu, 
arī pasaule ap mums kļūs gaišāka un 
skaistāka. Raudzīsimies, lai ikviens mūsu 
solis, ko speram, nestu prieku, laimi un 
labestību. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc 
veidosim to labvēlīgu.

Solvita Raga,
pirmsskolas skolotāja 

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes 
«Zvaigznīte» filiālē

Jēkabpils vēstures muzejā  
jaunas ieceres 2012. gadam

Radot prieku sev,  
mēs radām to arī citiem....
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Kas notika – kas notiks

Ui, karsts!

Sports

Izejam ielās

ne vie nam nav no slē pums, ka Jē kab pi lī 
ir daudz ak tī vu jaun ie šu, kas lab prāt aiz pil da 
sa vu brī vo lai ku, no dar bo jo ties ar spor tu. 
Vis po pu lā rā kie spor ta vei di ir bas ket bols, 
fut bols, vo lej bols, ta ču pirms pār is ga diem 
mū su pil sē tā po pu la ri tā ti ie gu va arī flor bols. 

Jau tre šo ga du pēc kār tas Jē kab pils 
Valsts ģim nā zi jā no tiek flor bo la tur nī ri 
sko lē nu star pā. tur nī rā pie da lās vai rā kas 
ko man das, to vei do ša nas no sa cī ju mi  – 
ko man dā 6–11 cil vē ki, no ci tām kla sēm 
ko man dā var ie kļaut mak si mā li 3 cil vē kus. 
Sā ku mā ko man das cī nās par vie tām apakš
gru pās, pēc tam, kad vie tas gru pās sa da lī
tas, no tiek iz slēg ša nas spē les jeb play-off. 
Lai tur nīrs ne bū tu pā rāk vien muļš un gar
lai cīgs, or ga ni zē tā ji rī ko arī Zvaig žņu spē les 
(ko man dā sa vāc re zul ta tī vā kos spē lē tā jus 
no kat ras apakš gru pas) un spē les starp Jē
kab pils Valsts ģim nā zi jas un 3. vi dus sko las 
la bā ka jiem spē lē tā jiem. Jā sa ka, ka pir mos 
di vus ga dus spē ļu lai kā tri bī nēs va rē ja re
dzēt daudz vai rāk cil vē ku ne kā šo gad, arī 
pa ši at bal stī tā ji bi ja ak tī vā ki. Pē dē jo di
vu ga du JVĢ flor bo la or ga ni za to ri ir ints 

Lie piņš, Armands Stan ke vičs un Ro lands 
Fe do tovs. 

Lai arī Jē kab pi lī lie lā kā da ļa spē ļu no
tiek tie ši JVĢ, mū su pil sē tas ak tī vā kie flor
bo lis ti ap vie no ju šies Krust pils flor bo la ko
man dā “X3M”, ku ras tre ne ris ir Jā nis Aigars. 
Paš laik “X3M” ir Lat ga les 2. lī gas 1. vie tā. 

Kurš ir tei cis, ka flor bols ir ti kai vī rie šu 
spor ta veids? tā ne būt nav! Jē kab pi lī ir arī 
mei te ņu ko man da, ku ras tre ne ris arī ir Jā nis 
Aigars. Mei te nes ir ak tī vas, pie da lās da žā dos 
tur nī ros Jē kab pi lī, ābe ļos, Spuņ ģē nos un 
ci tur. Va sa rā mei te nes pie da lī jās arī Uk rai nas 
tur nī rā, kur ie gu va 6. vie tu. 

Jē kab pi lī po pu la ri tā ti flor bols ie gu va 
ļo ti ātr i un tur pi na pie sais tīt uz ma nī bu vēl 
jo pro jām. tas ir lie lisks fi zis kais tre niņš kom
plek tā ar po zi tī vām emo ci jām! At liek ti kai 
pie da lī ties!

Pa pil du in for mā ci jai:
http://www. twitter. com/JVGFLOR BOLS
http://www. x3m. lv/
http://www. drau giem. lv/sportaklubsx3m

Kris ti āna Ščer bic ka 

ir klāt jaun ais gads, un šo reiz tas ir arī jauns sā kums. 
tas sā kas ar ma ni, un jau at kal – ie vu. Mei te ni, kas vēl 
ne sen ie pa zīs ti nā ja ar se vi kā vie nu no “Ru nā jaun ie ši” 
žur nā lis tēm. ta gad ir liels prieks se vi stā dīt priekš ā kā jaun o 
re dak to ri. tas bi ja tie šām pa tī ka mi ne gai dīts pa dā vā jums, 
ku ram bi ja ne ie spē ja mi at teikt. Šī būs lie lis ka pie re dze. Bet, 
pro tams, jauns gads nāk arī ar ap ņem ša nos ša jā ga dā kaut 
ko da rīt la bāk, ci tā dāk vai vien kār ši – bei dzot sākt da rīt. 
Arī es ša jā ga dā ap ņe mos. Ap ņe mos ik mē ne si cī nī ties un 
pa da rīt šo ga du jums vis maz ne daudz skais tā ku. tad nu 
šo nu mu ru es vē los vel tīt tie ši mū su ap ņē mī bai. iz tu rī bu, 

spē ku, sa vas ap ņem ša nās pil dot, un lai iz do das pa veikt kaut ko, par ko ne maz ne uz dro ši
nies vēl sap ņot. Bet at ce ries, ka ne vien mēr ir jā gai da jauns gads, lai pats mai nī tos vai kaut 
ko iz mai nī tu dzī vē. tu ne ko ne esi no ka vē jis! Skais tu mums šo ga du ko pā!

Ie va De ņi so va, foto no personiskā arhīva

no piet ni un ne no piet ni par to, kas šo reiz sa ņem os ka ru. 
1) Ķe pai nī šiem par go du. 101, tie ši tik daudz ki lo gra mu ba rī bas sa zie do ti pa tver smes 

ie mīt nie kiem 21. de cem brī, pa sā ku mā “Pirms svēt ku va kars pi lī”. 
2) Vie ta, kur sa tik ties. Jē kab pi lī ne sen at vēr ta jaun a un in te re san ta vie ta – “Su ši bārs”. 

Vie ta, kur do ties, kad ār ā ir no mā cies vai vien kār ši gri bas pa ru nā ties un, pro tams, pa ēst. 
3) Ģeo grā fisks at klā jums. Mēs dzī vo jam arī http://je kab pils-jaun ie si. lv/. 
4) Twitter gud rī bas. “Es ap ņē mos ne smie ties kul tur lo ģi jas stun dās, pie rak stīt vi su, 

mā cī ties… Vis i smē jās… ne sa pro tu – kā pēc. ” (@In te el)
5) Mū žī gā mīk la. Un ku ra šo reiz ir mū su pil sē ti ņas ma zā in tri gan te/kla či ņa/bau mo tā ja? 
6) Gar lai cī bas kil lers. Ap ni cis sē dēt mā jās? iz man to ie spē ju – BJC par ti kai Ls 2 mē ne sī 

trīs rei zes ne dē ļa va ri ap mek lēt da žā das spor ta no dar bī bas. Ej un uz zi ni vai rāk. 
7) Ap ni cī gā kais sa ru nu te mats. Un uz cik il gu lai ku sniegs uz sni dzis šo reiz? 
8) Jaun a aiz rau ša nās. http://www. ces mes. fi/pal lo. swf – Skaidrs ta ču, ka jums pa tiks. 
9) Pār do mām. Kā tu ap rak stī tu ide ālu dzī vi vie nā tei ku mā? 

Ie va De ņi so va

Pa vi sam ne sen ir sā cies jauns gads. Kat
ra ga da bei gās cil vē ki ap ņe mas tikt va ļā no 
kai tī ga jiem ie ra du miem, iz mē ģi nāt daudz 
ko jaun u, at rast dar bu, kas pa tīk, vai rāk sa zi
nā ties ar drau giem ār ze mēs, vai rāk spor tot, 
at brī vo ties no lie kā sva ra, sko lē ni ap ņe mas 
kār tī gāk mā cī ties utt. ta ču kas īs ti ir ap ņem
ša nās, un cik cen tī gi mēs tās pil dām? 

Lai kaut ko ap ņem tos, daudz spē ka 
ne va jag, ta ču, lai to iz pil dī tu, va jag dros mi 
un stin gru rak stu ru. Kam gan nav ga dī jies 
iz teikt frā zi “viss, no nā ka mā ga da pil dī šu 
vi sus mā jas dar bus un kār tī gāk ga ta vo šos 
kon trol dar biem!”, ta ču vai mēs to vien mēr 
iz pil dām? Vis bie žāk at ro dam at tais no ju mus, 
lai to ne da rī tu, vai arī no sā ku ma ļo ti cen
ša mies, bet bei gās tā pat ap ņē mī ba pa zūd. 

Ap ņē mī ba ir ļo ti ne pie cie ša ma arī da žā
dos spor ta vei dos. tre ni ņos tā di vār di kā “es 
pa do dos” un “es ne va ru” ir aiz lieg ti gan drīz 
vai ar li ku mu. Arī čīk stē ša nai nav lai ka. Sports 

at tīs ta ne ti kai fi zis kās spē jas, bet arī rak stu ru. 
Daž kārt la su da žā du spor tis tu bio grā fi jas un 
ap brī no ju, kam ti kai vi ņi nav gā ju ši cau ri, lai 
iz vei do tu sa vu kar je ru. tie ir cil vē ki, ku riem 
spē ka ir at li ku li kām, cil vē ki, ku ri krīt, bet, kad 
ce ļas, tad kāpj vēl div reiz aug stāk. Pa ma tā 
vis am ir ap ņē mī ba un cen tī ba!

“tik il gi, ka mēr tu ne bū si pie ņē mis ga
lē jo lē mu mu, te vi mo cīs šau bas, tu zi nā si, 
ka tev ir at kāp ša nās ie spē ja, un tie ši tas tev 
liegs pa nā ku mus. Bet ta jā mir klī, kad tu iz
lem si pil nī bā se vi zie dot, Pro vi den ce no stā
sies ta vā pus ē. Sāks no tikt tā das lie tas, kas 
ne va rē tu no tikt pie ci tiem ap stāk ļiem. Lai 
arī uz ko tu ne bū tu spē jīgs, lai arī ko ne sap
ņo tu, sāc to īs te not. Dros me dod cil vē kam 
spē ku un pat brī nu mai nu va ru.”

J. V. fon Gē te

 Kristiāna Ščerbicka

Jaun ais Pū ķa gads ir sa gai dīts, un arī 
pir mais ga da mē ne sis gan drīz jau aiz ri tē jis. 
Kat ram jaun as ap ņem ša nās, jaun i mēr ķi, ko 
šo gad gri bē tos sa sniegt. tā pēc ša jā mē ne sī 
jaun ie šiem jau tā ju tie ši par to. Kā das, ta
vu prāt, va rē tu būt ne pa ras tā kās Jaun ā 
ga da ap ņem ša nās? Ko ša jā ga dā esi ap
ņē mies tu pats? 

Lin da Jau dze ma: “ne pa ras tā kā ap
ņem ša nās va rē tu 
būt Lat vi jas ap ce
ļo ša na, jo pa ras ti 
vis i vē las ce ļot uz 
ār ze mēm. Ša jā ga dā 
es mu ap ņē mu sies 
mai nīt sa vu ik die nu, 
dzī vot ve se lī gāk, ak
tī vāk, pro tams, tiek

ties uz mēr ķi, kurš sais tīts ar ma nu nā kot nes 
pro fe si ju.” 

Mār cis Bir ste: “Ma nu prāt, ne pa ras tā kā 
ap ņem ša nās bū tu 
ga da lai kā no te to
vē ties. Pats šo gad 
sa lī dzi nā ju mā ar ci
tiem ga diem ne es
mu ap ņē mies tā das 
stan dar ta ap ņem ša
nās, bet gan eju un 
da ru!” 

Lī ga Bei na ro vi ča: “Es do mā ju, ka ļo ti 
ne pa ras ti bū tu ap
ņem ties kat ru rī tu 
slau cīt pu tek ļus no 
da to ra. ik die nā par 
tā dām lie tām ne
viens ne aiz do mā jas. 
Bet pa ti ša jā ga dā 
es mu ap ņē mu sies 
uz tu rā vai rāk lie tot 

dār ze ņus, bet ma zāk lie tot sā li un cu ku ru, kā 
arī ie pa zī ties ar jo gu. Pa gai dām viss iz do das!” 

Arī man, tā pat kā ap tau jā ta jiem, ir sa vas 
Jaun ga da ap ņem ša nās, bet šo reiz tās pa tu
rē šu pie se vis. Ap ņem ša nās iz vir zu, lai pa šai 
bū tu sti muls do ties uz priekš u un tiek ties uz 
iz aug smi. Gal ve nais jā būt stin gram rak stu
ram, un tad jau iz do sies ie vē rot vi su ie ce rē to!

Lī ga Dze ne 
Au to res fo to

• nu jau pa gā ju ša jā ga dā, 22. de cem
brī, aiz ri tē ja at mi ņās pa lie ko ši pa sā ku mi – 
Zie mas svēt ku bal les gan 3. vi dus sko lā, gan 
Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā. 

• De cem brī no ti ka arī Ar vī da Ži lin ska 
lab da rī bas Zie mas svēt ku kon certs.

• Šo mē nes vis iem spor ta fa niem un 
in te re sen tiem bi ja ie spē ja ap ska tīt iz stā di 
“Lat vi jas ho ke jam – 80”.

• 19. jan vā rī Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā 
un 20. jan vā rī 3. vi dus sko lā no ti ka Ba ri kā žu 
at ce res pa sā kums.

• 20. jan vā rī Jē kab pils Valsts ģim nā zi
jas par la ments de vās un Ma do nu, kur no
ti ka sa drau dzī bas pa sā kums ar Ma do nas 

jaun ie šu par la men tu. 
• 4. feb ru ārī Jē kab pils Valsts ģim nā

zi jā un 2. vi dus sko lā no tiks že to nu va kars.
• 4. feb ru ārī arī 3. vi dus sko lā no tiks 

že ton va kars un rei zē ar to arī ab sol ven tu 
va kars. 

• 23. feb ru ārī 2. vi dus sko lā no tiks 
kon kurss “Bru ņi nie ku cī ņas” (starp 8.–9. kl. 
zē niem).

• 2. vi dus sko lā gai dāms arī KVns (kon
kurss starp 9. un 10. kla sēm) un pa sā kums 
par go du Mas ļe ņi cai. 

Na omi Far be re, Ie va De ņi so va,  
Ane te Las ma ne



5.Runā jaunieši

Šī ir pa tie šām īpa ša in ter vi ja  – ar  
Ie vu La pi ņu, kas di vus ga dus ir bi ju si 
“Ru nā jaun ie ši” re dak to re. Šo reiz vi ņa 
ne būs tā, kas in ter vē. Šo reiz mēs uz vi ņu 
pa šu pa rau dzī si mies ne daudz ci tā dāk. 

– Vai, ta vu prāt, tev ir lie la ap ņē mī ba 
un tu ar to spēj pa nākt vi su? 

– Hmm... Kas tad ir ap ņē mī ba. Ja man 
tā kon krē ti jau tā, tad šau bos vai spē ju pa
nākt vi su. Bet do mā ju, ka to, ko ļo ti, ļo ti vē
los, – to nu gan es va ru pa nākt. At liek vien 
pa cen sties vai rāk, ne kā ie rasts. Pa ulu Ko el ju 
ir tas lie lis kais tei ciens – “kad tu kaut ko vē
lies no vis as sirds, tad vis a pa sau le sle pus 
sa do das ro kās, lai tas pie pil dī tos”. Ar ma ni 
lai kam ir tā pat. 

– Ja tu spē tu mai nīt vie nu lie tu uz 
pa sau les, kas tā bū tu? 

– Cil vē ku rak stu ri. Un savs, pirm kārt. 
– Vai tev ir īpa ši ie mī ļo ti laik rak sti, 

žur nā li? 
– Kā jau lie lā kā da ļa ma na ve cu ma 

mei te ņu es bie ži vien ie me tu aci “Cos
mo po li tan”, lai uz zi nā tu, kas ir ak tu āls 
mo dē vai arī kā di sla ve nī bām jau nu mi. 
Bet, kad vē los no piet nā ku la sām vie lu, 
tad ķe ros klāt “ie vai”. Starp ci tu, tie ši “ie
vas” gal ve nās re dak to res sle ja ir tas, no 
kā es ie dves mo jos sa viem rak sti ņiem, – 
tas ir pir mais, ko iz la su, at ve rot šo žur
nā lu. Pro tams, ne iz pa liek arī Jē kab pils 
laik rak sti, kā “Brī vā Dau ga va” vai “Jaun ais 
Vēst ne sis”. Bet vis mī ļā kais man vien mēr 
pa liks “Ru nā jaun ie ši”, tur es es mu ie li
ku si se vi vi su. 

– Kas ir pats la bā kais, ko līdz šim esi 
uz rak stī ju si? 

– Grū ti tā at bil dēt. ir tas, ko es rak stu 
sko lā, – jaun ra des dar bi, dom rak sti. Un ir 
tas, ko es rak stu, kad man ir īpašs no ska
ņo jums, – dze ja, šis tas no pro zas. Un ir arī 
rak sti, kas tiek pub li cē ti “Ru nā jaun ie ši”. Bet 
lai kam vis mī ļā kais no tā vis a man ir ma ni 
pro zas dar bi ņi, jo tur es ie lie ku se vi, tā du, 
kā ta jā brī dī jū tos. 

– Ja tev se vi va ja dzē tu rak stu rot ar 
vie nu grā ma tu, kas tā bū tu? 

– tā no teik ti bū tu kā da fi lo zo fis ka rak
stu ra grā ma ta. Vis ti ca māk, os ho, jo no vi ņa 
es ie dves mo jos daudz un rī ko jos pēc vi ņa 
grā ma tās rak stī tā dau dzās dzī ves si tu āci jās. 
Bet kā ot ro va ri an tu es no teik ti lik tu kā du 
pa sa ku grā ma tu, kur ne kad ne var sa prast, 
kas no tiks tā lāk, jo ie spē jams ir viss. Arī sa vā 
dzī vē es to ļo ti la bi es mu iz bau dī ju si. Pē dē jo 
3 ga du lai kā ma na dzī ve tie šām ir bi ju si kā 
pa sa ku grā ma ta. Pie ti cis pa sa ku ar la bām un 
arī ar slik tām bei gām un tā du, kur bei gas 
vēl nav pie nā ku šas. 

– Vai ir mū zi ka, kas tev liek rau dāt? 
– Vis pār es pie de ru pie tiem grū ti sa

rau di nā ma jiem cil vē kiem. Sa rau di nāt ma ni 
var re ti kas – ti kai kaut kas tāds, kas man 
no zī mē jis īpa ši daudz. Bet, ja ru na ir par 
mū zi ku, tad no teik ti skais tā kā mū zi ka, kas 
var būt, ir kla vier mū zi ka – to es va rē tu klau
sī ties stun dām il gi. 

– Ko tu cil vē kam pil nī gi no teik ti  
ne kad ne pie do tu? 

– Ja cil vēks man ir pa tie šām dārgs un 
sva rīgs, tad es pie do tu vi su. nav sva rī gi, kas 

tas ir, bet, ja es ne gri bu šķir ties no šī cil vē ka, 
tad dus mas il gi ne tu ru. Pro tams, pa dus mo
ties mē dzu bie ži, tas gan. 

– Kas ir vēr tī gā kais, ko esi man to ju si 
no ve cā kiem? 

– no teik ti tas ir mam mas dziļ do mī
gums un tas, kā vi ņa spēj vi sām lie tām 
pie iet no ot ras pus es un iz ana li zēt lie tas 
bū tī bu, ne vis aiz svil ties dus mās. Šo īpa šī
bu es no vē lē tu dau dziem, ko pa zīs tu. no 
tē ta es es mu man to ju si azar tu, jo es es mu 
vie na no re ta jām mei te nēm, kas die vi na 
auto spor tu, mo to spor tu un vi su, kas sais tīts 
ar āt ru mu un ad re na lī nu. 

– Ku ra bū tu tā grā ma ta, ku rai tu vis
vai rāk vē lē tos pa rak stī ties kā au to re? 

– tā no teik ti bū tu kā da grā ma ta, ar ku
ras pa lī dzī bu es va rē tu mai nīt cil vē ku dzī
ves, bet, ja ne dzī ves, tad vis maz uz ska tus. 
Pro tams, uz la bo pus i. 

– Ta va spil gtā kā bēr nī bas at mi ņa? 
– tā du at mi ņu man ir jū ra, pat grū ti no

saukt vie nu kon krē tu. Lai kam jau tas, kā mēs 
ar mā su ma zas, lai kam pie cu ga du ve cu mā, 
vār tī jā mies pa dub ļiem un klie dzām “Es es mu 
me ža cū ka!”. no teik ti arī skais tās pa stai gas gar 
Ra džu ūdens krā tu vi, jo tā ir vie ta, kur es es mu 
iz do mā ju si mil jons do mu, tā vēl jo pro jām ir 
vie ta, kur es eju vien kār ši pa do māt un sa prast 
to, kas no tiek. turp do dos arī spor tot un iz likt 
se vi, kad jū tos slik ti. Jo, dzī vo jot bla kus, tā du 
ie spē ju ne iz man tot ir grēks. 

– Kā das trīs vē lē ša nās tu šo brīd  
pa lūg tu zel ta ziv ti ņai? 

– Es lai kam es mu tas māņ ti cī gais cil
vēks, kas ne at klāj sa vas vē lē ša nās, ci tā dāk 
ne pie pil dī sies. Bet vē lē ša nās man no teik ti 
ir un vai rāk ne kā trīs. 

– Pirm ā anek do te, kas ie nāk prā tā? 
– Kat ras sie vie tes dzī vē ir trīs pe ri odi: 

pir ma jā vi ņa spē lē uz ner viem tē vam, ot ra jā 
vī ram un tre ša jā zno tam. Pat ne zi nu, kā pēc 
tie ši šī anek do te.

– Vai tu ti ci spo kiem? 
– no teik ti nē. Vis maz nav nā cies sa

skar ties. 
– Ko tu no žē lo vai rāk  – to, ko esi  

iz da rī ju si, vai to, ko ne esi? 
– Abus. Bet, ja paš laik – tad to, ko es mu 

iz da rī ju si. Vis pār no žē lu uz ska tu par vie nu no 
vis bries mī gā ka jām iz jū tām, jo tā – vēl tra kāk 
ne kā sirds ap zi ņa – te vi grauž no iek šas un 
tu ne spēj ne ko da rīt. Vēl tra kāk ir tas, ja tu 
zi ni, ka no žē lo to, ko esi iz da rī jis, bet la bot to 
vairs ne kā ne va ri un esi sā pi nā jis kā du tik ļo
ti, ka jeb kā da vei da at tie cī bām jā liek punkts. 

– Vai rak stot tu mēdz iz man tot se vi 
kā kā du no tē liem? 

– Lai kam jau ne. Bet bū tu tie šām in
te re san ti ie dzi ļi nā ties kā dā tē lā un no vi ņa 
ska tu pun kta uz rak stīt kaut ko. 

– Ko tu ne da rī tu pat tad, ja par to 
sa ņem tu mil jo nu? 

– ne pa ze mo tu se vi. Es es mu no tiem 
cil vē kiem, kam ļo ti, ļo ti sva rī gi ir tas, ko par 
ma ni do mā ap kār tē jie, un ne kad ne at ļau tos 
da rīt kaut ko tā du, kas kaut kā da vei dā ļo ti 
ie dra gā ma nu tē lu. 

– Ja lai me nav nau dā, kur tā ir? 
– Cil vē kos un emo ci jās mums ap kārt. 

Un man no teik ti ir ma na lai me, un šī lai me 
sa stāv no ļo ti ma za cil vē ku skai ta. Es zi nu, 
ka ma nis dēļ vi ņi bū tu ga ta vi uz vi su, un 
tie ši tā pat es vi ņu dēļ. Un emo ci jas – tās 
jau nāk līdz i cil vē kiem. 

– Trīs lie tas, ko tu ņem tu līdz i uz  
ne ap dzī vo tu sa lu? 

– oi, uz reiz prā tā nāk fil ma ar Hjū Gran tu 
gal ve na jā lo mā. Ja tā bū tu lab prā tī ga do ša nās 
turp, tad no teik ti na zi, pa pī ru un rak stā mos. 
na zi, lai iz dzī vo tu, un pa pī ru un rak stā mos, lai 
at ai no tu vi su, ko es mu pie dzī vo ju si, – gan zī
mē jot, gan rak stot. Pēc tam uz rak stī tu grā ma
tu un pel nī tu mil jo nus ar best sel le ri (sme jas).

– Kā du īpa šu ta lan tu tu sev vē lē tos? 
– ne kad ne es mu bi ju si la ba dzie dā tā ja, 

tā pēc mans ma zais sap nī tis vien mēr ir bi jis 
ie gūt skais tu bal si. 

– Kas ir pats ne pa ras tā kais, ko esi 
da rī ju si? 

– no teik ti lē kā ša na pa peļ ķēm uz šo
se jas ne gai sā un nakts vi dū, kad no abām 
pus ēm ir ti kai mežs un uz priekš u un aiz 
mu gu ras – ceļš. tās ir bai les, ad re na līns un 
prieks rei zē. Bet tās ir vie nas no spil gtā ka
jām at mi ņām ma nā mū žā. tas ir viens no 
mir kļiem, kad es va ru teikt – jā, tad ar ma ni 
bi ja ma na lai me, bet pa vi sam dī vai nā vei dā. 

– Cik lie la no zī me ta vā dzī vē ir  
grā ma tām? 

– Par grā ma tu tār pu se vi no saukt 
ne va rē tu, bet la sīt man pa tīk. Un la su es 
pār sva rā fi lo zo fis ka rak stu ra grā ma tas, arī 
da žus ro mā nus. 

– Pir mais kas ie nāk prā tā ar bur tu J? 
– Jā Ņi. Lai kam jau tā pēc, ka tie ir ma ni 

mī ļā kie ga da svēt ki. 
– Ja tev bū tu ie spē ja kļūt par pil nī gi 

jeb ko, kas tu gri bē tu būt? 
– Ka ķis, no teik ti ka ķis. tās ir mier mī lī

gā kās, skais tā kās, jau kā kās būt nes pa sau lē. 
Bet, ja va jag, tad rak stu ri ņu arī var pa rā dīt 
un vil tī bi ņas iz strā dāt. 

– Ja tu bū tu žur nā lis te, ku rai jā ra
da pil nī gi jauns pre ses iz de vums, par 
ko tas bū tu? 

– tas bū tu mul ti žur nāls. no teik ti jaun ie
šiem, ku rā bū tu at spo gu ļots tas, kas no tiek 
mums ap kārt, – pro blē mas, to ri si nā ju mi. 

– Ko tu da rī tu, ja uz vie nu die nu  
va rē tu kļūt ne re dza ma? 

– Klu si ņām ie kāp tu lid ma šī nā un aiz
li do tu uz Spā ni ju, un tur arī pa lik tu, jo tā ir 
ma na sap ņu ze me. Vēl es pa rū pē tos par to, 
lai ma niem līdz cil vē kiem viss ir kār tī bā, un 
bū tu kā tāds la bais ga riņš, kas, esot ne re
dzams, pa līdz pa vi sam ik die niš ķās si tu āci jās.

– Kas ir sva rī gā kais mēr ķis dzī vē, uz 
ku ru tu šo brīd tie cies? 

– Pa beigt 12. kla si ar la bām sek mēm 
un no dot “Ru nā jaun ie šu” un Jē kab pils 
Jaun ie šu do mes sta fe ti la bās ro kās, jo es 
ļo ti uz trau cos par to, kas no tiks tā lāk. Vēl 
arī būt sa ska ņā ar vis iem līdz cil vē kiem, jo 
tas man ir jā mā cās un jā mā cās. 

Ie va De ņi so va, foto no personiskā arhīva

Cilvēks, kas iedvesmo

Literārais  
stūrītis

Izglītība

“Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv

Avīzes vadītāja  
Lelde nitiša 
tālr. 28603052, epasts – lelde_n@inbox.lv
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ieva Deņisova
epasts – ievucis234@inbox.lv

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

Saruna par kaķiem un laimi

Ma za at kā pe šo die nai
ar pa va sa ri sa jau cu zie mu un
ba sām kā jām iz gā ju ie lās.

vai zi nā ji, ka sniegs gurkst vie nā di
kā zem sma giem zā ba kiem, 
tā zem kai lām pē dām? 

es mu no sa lu si maz liet, 
bet tu zi ni, ka ap sar mo ju šas ro kas
ne drīkst ar kar stu ūde ni liet. 

ap skau ju tik pat kai lu ko ku
un dzir du kā tas rit mis ki el po. 

es gri bu uz adīt tam zi lu džem pe ri, 
lai sa plūs tu ar de be sīm
un put niem mig rē tu līdz i. 

viens. es at ce ros, ka ir zie ma. 
di vi. pal dies, man pie tiek. 

Ar ta Vei gu re

Visapkārttikaidūmi
untukšums...
tas kliedz, plē šot rīk li: Jā! 
Viņš iz da rī ja nē.  
Viņš sa jau ca cu ku ru ar sā li.  
Viņš kļu va par ne lie ti.  
Lai pār iet mig la, ma nas spo kai nās die nas.  
Viss sa deg ugu nī.  
Zi li dū mi. Zi li dū mi. tie vi jas ap ma ni.  
Šau rā jos lā. Mū žī gi ar ma ni. Es ar tiem.  
Lai ma ni pie pil da rei bums, lai ti kai...  
Bet kā pēc tas viss un kam?  
Do mās. tāds ir mū su lik te nis.  
Vis ap kārt dū mi un tuk šums.  
Un ne viens ne sa pra tīs kā es...

Os kars Ver zem nieks

Ēnu diena
Strau jiem so ļiem tu vo jas “Ēnu die na 

2012”, kas būs jau 15. feb ru ārī! Pie teik
ties Ēnu die nai va rēs līdz 9.  feb ru ārim  
http://www. enu die na. lv/. 

Kas ir ši Ēnu die na? Ša jā die nā sko lē ni 
var ap mek lēt vis da žā dā kās ie stā des un vē rot 
da žā dus pro fe si ju pār stāv jus. Kļūt par vi ņu 
“ēnu”, tā dā vei dā ie pa zīs tot pro fe si ju la bāk un 
re dzot, kā ik die nā strā dā šīs pro fe si jas pār
stāv ji. Pa tei co ties Ēnu die nai, var arī uz zi nāt 
da žā das pro fe si jas īpat nī bas un no skaid rot, 
vai tā tie šām ir tev pie mē ro ta. Kļūt par “ēnu” 
var pat mū su Valsts pre zi den tam, mi nis triem 
vai po li ti ķiem. Gal ve nais ir ne bai dī ties un rī
ko ties. tā pēc ne no ka vē un pie sa kies!

Ie va De ņi so va

Ar steidzīgiem soļiem tuvojas 
februāris – tātad žetonvakaru laiks. 
Arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sko
lēni šobrīd veic pēdējos darbus, lai 
sagatavotu nu jau tradicionālo že
tonvakara izrādi. Šogad tas būs kaut 
kas neparasts un citādāks. Par ko tad 
būs šis stāsts? 

Jānim pienācis laiks apņemt sievu. 
taču – kā lai uzzina, kura būtu īstā? tad 

nu viņš ķeras pie mazas viltības – baznīcas 
zvanos klausoties, tam aizkrīt ausis, un šī 
ķibele izrādās labs iegansts, lai izzinātu 
daiļo mātes meitu īstos tikumus un pa
tiesos nolūkus. tā nu viņš brauc līgavu 
lūkoties, gluži vai kurls būdams, tomēr 
izrādās dzirdīgāks, nekā vienai otrai pre
cību kandidātei gribētos... Anni, izrādās, 
apsēdis slinkuma netikums, Marijas prāts 
gan tiecas pēc Jāņa, taču sirds paliek 

iepakaļ. Rozes un Magones nekautrība 
biklo precinieku burtiski nogāž gar zemi, 
bet Alīdas gultu jau tobrīd ieņēmis kāds 
cits... Kā sastapt to līgavu, kura pie Jāņa 
ietu mīlestības, nevis kā cita dēļ? Dzirdes 
atgūšanai vajagot atrast brīnumzālīti. Bet 
kas ir jāatrod, lai sastaptu mīlestību? Par to 
arī būs šī “Īsā pamācība mīlēšanā”.

Kā tad Jānim veiksies ar mīlestības 
ceļiem un neceļiem, kopīgi varēsim vērot 

4. februārī plkst. 17.00 Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē. Kā jau katru gadu, 
uz izrādi laipni aicinām visus absolventus, 
abiturientu ģimenes un draugus.

Ar smaidiem rotātām sejām un satrau
kumā pukstošām sirdīm gaidīsim jūs, lai 
kopīgi varētu dalīties priekā šajā piedzīvo
jumu pilnajā vakarā!

Ieva Lapiņa

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēni aicina!



6.

Jaun a ka len dā rā ga da sā kums sko lā 
sa krīt ar ot rā se mes tra sā ku mu. Lī dzī gi 
kā sā kot jaun u ga du, iz vēr tē jam ie priek
šē jo, arī sā kot jaun u se mes tri, vērts at
ska tī ties uz pa veik to. Šo reiz at skats uz 
da žiem kon kur siem un sa cen sī bām.

Ģim nā zis ti ko man du  
ma te mā ti kas olim pi ādē un 
eru dī ci jas kon kur sā

Pa sā ku mu ar šā du no sau ku mu rī ko ja 
Krās la vas Valsts ģim nā zi ja, uz ai ci not ci
tu valsts ģim nā zi ju ko man das. Pa sā ku ma 
mēr ķi: po pu la ri zēt ne stan dar ta ma te mā
ti kas uz de vu mu ri si nā ša nu un piln vei dot 
pras mes strā dāt ko man dā, ri si not ma te
mā ti kas olim pi āžu uz de vu mus, mek lē jot 
at bil des eru dī tu kon kur sā.

Olim pi ādē kat rai ko man dai bi ja jā at
ri si na as to ņi uz de vu mi no da žā dām ma
te mā ti kas no za rēm, ie skai tot “Pen to mi no” 
un spē ļu te ori ju. Da līb nie ki pa ši va rē ja 
iz vē lē ties ri si nā ša nas stra tē ģi ju un tak ti ku: 
ri si nāt vi sai ko man dai ko pā, pa pār iem vai 
pa vie nam. Katrs iz ju ta lie lu at bil dī bu par 
ko man das ko pē jo re zul tā tu. Tā kā laiks 
bi ja ie ro be žots – ti kai trīs stun das –, tad 
po pu lā rā kā tak ti ka bi ja sa da līt uz de vu
mus un kat ram no dar bo ties ti kai ar 2–3 
uz de vu miem. Katrs iz ju ta lie lu at bil dī bu 
par ko man das ko pē jo re zul tā tu.

Ka mēr sko lē ni ri si nā ja olim pi ādes 
uz de vu mus, sko lo tā jiem no ti ka pie re dzes 
ap mai ņas se mi nārs par sko lē nu zi nāt nis ki 
pēt nie cis ko dar bu va dī ša nu, par ma te mā ti
kas no za rei at bil sto šu te ma tu iz vē li.

Eru dī ci jas kon kurss no ti ka četr ās 

kār tās. Vie nā no kār tām jau tā ju mi bi ja 
par pa sau lē sla ve nu ma te mā ti ķu dar biem, 
at klā ju miem. Bi ja jā zi na da žā di vi ņu iz tei
cie ni, do mas. Ci tā kār tā – jau tā ju mi no 
ma te mā ti kas vēs tu res. 3. kār tā va ja dzē ja 
zi nāt da žā dus li ku mus, te orē mas, sa ka
rī bas, kas no sauk tas zi nāt nie ku vār dā. 
Vis in te re san tā kā bi ja ce tur tā kār ta, ku
ras jau tā ju mus kā mā jas dar bu sa ga ta vo ja 
un kon ku ren tiem uz de va pa ši da līb nie ki. 
Pie tam at bil dē tā ja ko man da, vēl ne dzir
dot jau tā ju mu, drīk stē ja pa slu di nāt, cik 
pun ktus ie gūs, ja pa rei zi at bil dēs. Ta ču 
ne pa rei zas at bil des ga dī ju mā tie ši tā du 
pa šu pun ktu skai tu zau dēs. Tā dā vei dā 
sa cen sī bas kļu va di na mis kā kas, mu di not 
da līb nie kus uz ņem ties sa prā tī gu ris ku.

Jē kab pils Valsts ģim nā zi ju Krās la vā 
pār stā vē ja di vas div pa dsmi to kla šu ko man
das. 12.c kla se: Elī na Fo ki če va, Li gi ta Volt
ma ne, Vla dis lavs Vo ite ho vičs un Mār tiņš 
Iv bu lis sko lo tā jas San dras Sak so nes va dī bā 
un 12.d kla ses ko man da: Edžus Ur tāns, 
Jā nis Briš ka, Ar tjoms Šlot skis, Ro māns 
Ša ri povs un Nik lāvs Ūd ris sko lo tā jas Le on
tī nas Vi zu les va dī bā. Vis i mi nē tie sko lē ni 
pār lie ci no ši pār stā vē ja sa vu sko lu. Veik
smī gā ka šo reiz bi ja 12.d kla ses ko man da, 
iz cī not ot ro vie tu.

Pa tei ca mies Krās la vas Valsts ģim nā zi
jai par in te re san tā, ne tra di ci onā lā pa sā ku
ma rī ko ša nu, par vies mī lī go uz ņem ša nu. 
Mūs pār stei dza Krās la vas pil sē tas ru de nī
gais skais tums. 

Mā jās at grie zā mies lep ni, ka go dam 
va ram cī nī ties ar sa rež ģī tiem ma te mā ti
kas uz de vu miem un vil tī giem eru dī ci jas 
jau tā ju miem. Prie cā ja mies, ka at klā ša nas 

pa sā ku mā mū su skan dē tā dzies ma iz sau ca 
ska ļus ap lau sus un ovā ci jas.

Mār tiņš Iv bu lis, Nik lāvs Ūd ris,
 Le on tī na Vi zu le

Valsts ģim nā zi ju  
elek tro nis kais kon kurss  
“Ad ven ta lai ka ma ra tons”

Mēs, Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas 10.b 
kla ses sko lē ni, no lē mām at sauk ties sko lo tā jas 
Ri tas Me žaEri ņas aici nā ju mam pie da lī ties 
Rī gas Valsts vā cu ģim nā zi jas rī ko ta jā elek tro
nis ka jā kon kur sā “Ad ven ta lai ka ma ra tons”. 
Kon kur sa mēr ķis bi ja no stip ri nāt ie gū tās zi
nā ša nas, at tīs tīt sprie ša nas spē jas un pras mi 
dar bo ties ko man dā. Kon kurss no ri si nā jās 
3 ne dē ļas (no 2011. ga da 28. no vem bra līdz 
16. de cem brim), ša jā lai kā mums bi ja jā veic 
12 uz de vu mi – kat ru ne dē ļu čet ri, no tiem 
viens sveš va lo dā – an gļu, krie vu vai vā cu. 

Ne skaid rās si tu āci jās de vā mies mek lēt 
pa lī gus – mū su at sau cī gos sko lo tā jus. Vi ņi 
mūs laip ni pie ņē ma un pa lī dzē ja ar pa do
mu. Šo ne dē ļu lai kā ak tī vi sa dar bo jā mies 
sa vā trīs cil vē ku ko man dā, or ga ni zē jām 
ik die nas dar bus tā, lai uz de vu mus pa spē tu 
ie sniegt pa re dzē ta jā ter mi ņā. Uz de vu mi 
bi ja ļo ti in te re san ti, sais tī ti ar ma te mā ti ku, 
eko no mi ku un da bas zi nāt nēm. Pro blē mas 
mē dza ra dīt tas, ka arī at ri si nā ju mi bi ja 
jā ie sniedz at tie cī ga jā sveš va lo dā un no
for mē ti da tor gra fi kas prog ram mā, ne vis 
uz rū ti ņu la pām, kā tas ir ie rasts.

Kon kurss mums no stip ri nā ja pie re dzi 
strā dāt ko man dā, snie dza jaun as zi nā ša nas, 

kā arī bal vas – dā va nu kar tes “Zvaig znes 
ABC” grā mat nī cā, kas bi ja kā at al go jums 
par mū su pū li ņiem un ie gū to tre šo vie tu. 
Uz ska tām, ka šā dos kon kur sos no der pie
da lī ties ik vie nam, par spī ti grū tī bām. To 
da līb nie ki ir ti kai ie gu vē ji.

Ro lands Fe do tovs, Lin da Ošā ne,
De niss Pro ko povs

Sa snie gu mi spor tā

 Pa pil dus in te lek tu ālām sa cen sī bām 
mū su sko las sko lē niem pa tīk ak tī vi ie sais
tī ties arī spor ta dzī vē. Ar spor ta sko lo tā ju 
at bal stu jau vai rā kus ga dus pēc kār tas no
tiek pa šu sko lē nu or ga ni zē ti tur nī ri da žā
dos spor ta vei dos. Ša jā mā cī bu ga dā jau 
no ti ku šas sa cen sī bas bas ket bo lā, flor bo lā, 
ie ce rēts arī sko las fut bo la čem pio nāts. 

Prie cē sko lē nu sa snie gu mi ār pus sko
las sa cen sī bās. 25. no vem brī ģim nā zi jas ko
man da – M. Go ber ga, A. Bo jārs, M. Gād
ma ne, B. Bi se nie ce, V. Iv bu lis, K. Plei ko, 
L. Til ti ņa, A. An ča – ie gu va 1. vie tu valsts 
ģim nā zi ju sa cen sī bās pel dē ša nā. Pirm ā vie
ta arī 11. jan vā rī starp no va du sa cen sī bās 
bas ket bo lā 1992.–1995. g. dz. jaun ie tēm, 
ko man dā E. Čak ša, J. Ki ri lo va, M. Va na ga, 
L. Ma ti ko, V. Kal ve, R. Pa užo le, D. Jē rā ne. 

Laiks rā dīs, ko ne sīs ot rais se mes tris. 
Sāk tu un da rā mu dar bu daudz! Zi nām, ka 
ik viens ģim nā zi jas sko lēns un sko lo tājs 
pie kri tīs šā dam sko las de vī zes pār frā zē ju
mam – zi no šam, pro to šam vien mēr dar ba 
pil nas ro kas! Lai vis iem vei cas!

JVĢ ad mi nis trā ci ja

At skats uz aiz va dī to se mes tri Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā

Jē kab pils pa mat sko las sko lē ni ir ta
lan tī gi, ra do ši un vē las mu zi cēt. Dzie
dā ša na un mu zi cē ša na ir ne at ņe ma ma 
mū su sko las ik die nas dar ba sa stāv da ļa.

Ne sen iz ska nē ja jauks un daudz vei dīgs 
Zie mas svēt ku kon certs, kas pa rā dī ja tik 
da žā dos sko lē nu ta lan tus. Uz stā jās ko ri, 
vo kā lis ti so lis ti, in stru men tā lis ti, du eti, 
vo kā lie un vo kā li in stru men tā lie an sam bļi, 
tau tu de ju un spor ta de ju ko lek tī vi. Ti ka 
at ska ņo tas po pu lā ras Zie mas svēt ku me lo
di jas uz sak so fo niem, flau tām, me tal la fo na. 
Vis lie lā ko sa jūs mu klau sī tā jos iz rai sī ja ap
mē ram pirms ga da sko lā iz vei do tais vo kā li 
in stru men tā lais an sam blis “Any Fa ce”. Šis 
an sam blis jau kon cer tē jis dau dzos pa sā ku
mos, ie gu vis arī 1. vie tu kon kur sā “Zel ta 
ta lan ti” sko lā. An sam blis uz stā jās Jē kab pils 
ra jo na sko lu bib li otē ku kon kur sa “La sīt
prieks” da līb nie kiem, prie cē ja ar sa vām 
dzies mām klau sī tā jus liel vei ka la “Ri mi” 
Zie mas svēt ku ak ci jas pa sā ku mā, kā arī 
mu zi cē ja ka fej nī cā “Ce ļa vējš”. An sam blim 

ir vai rā ki pie dā vā ju mi, kur var pa rā dīt se vi 
pla šā kai pub li kai. Paš laik sko lē ni ga ta vo jas 
uz stā ties Krust pils pa gas ta paš darb nie ku 
kon cer tā un Bir žu pa mat sko las kon kur sā 
“Po pie la”.

Pa tei co ties sko las un ve cā ku sa dar bī bai, 
in stru men tā la jai gru pai “Any Fa ce” ie gā dā
ti mū zi kas in stru men ti. “Mil zīgs pal dies 
jā sa ka Kas pa ram Jau dze mam (an sam bļa 
da līb nie ka Ni ka Jau dze ma tē vam), kurš 
fi nan si āli at bal stī ja an sam bli  ar mū zi kas 
in stru men tiem, kā arī no dro ši na ar trans
por tu gru pas brau cie nus uz kon cer tiem, kā 
arī ga ra jos mē ģi nā ju mos pa lu ti na ar kā du 
naš ķi. Vien mēr mū su gru pas kon cer tos ir 
klāt bēr nu ve cā ki, ku ri at bal sta, uz mun
dri na, ie dro ši na un prie cā jas par sa snie
gu miem ko pā ar sa viem bēr niem,” sa ka 
an sam bļa va dī tā ja sko lo tā ja In ga Zvir bu le.

Mū su sko la le po jas ar sko lē nu sa snie
gu miem da žā dos kon kur sos un ska tēs. Ko
lek tī vi ak tī vi mu zi cē ju ši ne ti kai sko las, bet 
arī pil sē tas pa sā ku mos – Jē kab pils pil sē tas 

svēt ku kon cer tos, de ju fes ti vā la “Lat vju 
bēr ni dan ci ve da” pa sā ku mā. Paš laik vis i 
ko lek tī vi no piet ni ga ta vo jas an sam bļu un 
ko ru ska tēm, vai rā ki sko lē ni pie da lī sies 
lat vie šu tau tas dzies mu kon kur sā “Lak stī
ga las”. Ta lan tī gā kie la bā ko bal su īpaš nie ki 
dzie dās zē nu vo kā lis tu kon kur sā “Aiviek
stes lak stī ga las”. In stru men tā lais an sam
blis un ka pe la “Pi pa ri” un arī “Any Fa ce” 
ga ta vo jas sko lu in stru men tā lo un vo kā li 
in stru men tā lo an sam bļu kon kur sam un 
fes ti vā lam, kas no tiks Rī gā.

Mū su sko las 2.a kla ses sko lē ni Kris ta 
Fa de je va un Ma rats Dā bo liņš prie cē ja pa
sā ku mā ar ska nī gām dzies mām Krust pils 
no va da Dzim tsa rak stu no da ļas or ga ni zē
ta jās Zel ta un Sud ra ba kā zās.

Pa gā ju ša jā ga dā sko lā no ri si nā jās pa
sā kums “Dzie di ar...”, kurš no tiks arī šo
gad. Jau ta gad sko lē ni cen tī gi un ar lie lu 
aiz rau tī bu ga ta vo jas šim kon kur sam ko pā 
ar sa viem ve cā kiem vai ci tiem ra di nie
kiem. Kon kurss ir gu vis lie lu at sau cī bu, 

ie in te re sē tī bu arī no ve cā ku pus es. Tas ir 
kā vie no jošs pa sā kums ko pā ar ve cā kiem 
sko lē nu ta lan tu un spē ju iz kop ša nā.

At ska to ties uz sko lē nu un sko lo tā ju 
ko pī gā dar ba re zul tā tiem, se ci nām, ka šā da 
ak tī va uz stā ša nās, ko pā mu zi cē ša na at tīs ta 
sko lē nu emo ci onā lo pa sau li. Tas ir spē
cīgs un ie dar bīgs es tē tis kās un sa bied ris kās 
audzi nā ša nas lī dzek lis vis pus īgai bēr na 
per so nī bas at tīs tī bai. Kā at zīst ap tau jā tie 
mā cī bu priekš me tu sko lo tā ji – bēr ni, ku
ri pie da lās kon cer tos, ak tī vi mu zi cē, ir ar 
lie lā ku at bil dī bas iz jū tu, ra do šā ki, la bāk 
prot plā not sa vu lai ku, ir dro šā ki, prot se vi 
pre zen tēt un at rast jaun us iz ai ci nā ju mus 
per so nī bas paš pil nvei dei.

K. Stu dā neIn drik so ne,
Jē kab pils pa mat sko las

Māk slu jo mas Mk va dī tā ja

Mēs le po ja mies ar sa vas sko las ta lan tiem

Ir agrs zie mas rīts. Kā dā Dār za ie las 
pa gal mā ir pie sni dzis pir mais sen gai dī
tais sniegs. Tur rū ķī tis Kā pē cī tis pa līdz 
sēt nie cei Ļe nai to sa stumt. Rū ķī tis kļūst 
stei dzīgs, jo ik pa lai kam ve ras vār ti un 
dzir dams ska nīgs “lab rīt!”. 

Pulk ste nis ir ne daudz pirms pus as to
ņiem, un uz sa vām dar ba vie tām stei dzas 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā des “Kā pē cī tis” 
pirms sko las sko lo tā jas.

Vie na pēc ot ras ie de gas sil tās lo gu 
acis, lai aici nā tu ma zos jē kab pi lie šus.

Te jau vi ņi nāk: cits vēl pa vi sam bik
liem so lī šiem mā mi ņai vai tē tim pie ro kas, 
cits pats at ver vār tus un aiz skrien kā vējš, 
lai pir mais no kļū tu gru pi ņā. Tik da žā di 
ir vi ņi, PI I “Kā pē cī tis” audzēk ņi, bet vis i 
vi ņi lab prāt vē las ap gūt kaut ko jaun u un 
in te re san tu, lai pēc ne daudz ga di ņiem ar 
prie ku va rē tu vērt sko las dur vis.

Par pras mju un ie ma ņu sek mī gu ap
gū ša nu rū pē jas 24 čak las, ra do šas pirms
sko las sko lo tā jas.

Ar lie lu mī les tī bu pret ma za jiem ķi pa
riem un sa vu dar bu at tie cas ma zo gru pi ņu 
sko lo tā jas. Vi ņu uz de vums nav no vieg
la jiem, jo jā ie mā ca pirm ās paš ap kal po
ša nās ie ma ņas, jā vei ci na bēr nu va lo di ņas 
at tīs tī ba, kā arī jā at tīs ta pirm ās kul tu rā las 
uz ve dī bas ie ma ņas.

No 3 ga du ve cu ma ma zie ķi pa ri do das 
uz gru pām pie pirms sko las sko lo tā jām, ar 
ku rām pa va dīs ko pā lai ku, līdz do sies sko
las gai tās. Te nu nav no zī mes, pie ku rām 
sko lo tā jām bēr ni no kļūs, jo vi ņas vis as 
ir ra do šas, dar bī gas un ta lan tī gas: skais ti 
dar bi top sko lo tā jas Li gi tas va dī ta jās no
dar bī bās, skais ti un in te re san ti svēt ki tiek 
or ga ni zē ti pēc at rak tī vo sko lo tā ju An že li
kas un Sar mī tes sce nā ri jiem. Ar lie lu at bil
dī bas iz jū tu par bēr nu sek mī gu sa ga ta vo
ša nu sko lai at tie cas arī pā rē jās pirms sko las 
sko lo tā jas. Šeit va rē tu mi nēt sko lo tā jas, 
ku rām ir 20 un vai rāk ga du pe da go ģis kais 
dar ba stāžs un ba gā tī ga prak tis kā dar ba 
pie re dze: sko lo tā jas Va len tī na, Mu dī te, Li
di ja, In gu na. Par bēr nu vis pus īgu at tīs tī bu 
rū pē jas arī mū zi kas sko lo tā jas Je ļe na un 
Ive ta, Sil vi ja, kā arī spor ta sko lo tā ja Za ne. 

Lai mēs ne ie slīg tu ik die nas ru tī nā, uz 
jaun iem mek lē ju miem mūs ne no gur sto ši 
mu di na PI I “Kā pē cī tis” ne mie ra ga riņš – 
me to di ķe Ine ta.

Bet kam tas stin grais so lis gai te nī? 
Mū su va dī tā jai  – Ja nī nai, pra sī gai un 
tais nī gai.

Lai cik ra do ši mēs bū tu, ne iz tikt arī 
bez tā sau ca mā teh nis kā per so nā la: čak
la jām, mī ļa jām auk lī tēm, pa vā rī tēm u. c. 
dar bi nie kiem. 

Med mā si ņa Va len tī na vien mēr ar 
lie lu rū pī bu se ko tam, lai mū su na mi ņā 
vien mēr bū tu tī rī ba un kār tī ba, lai bēr ni 
va rē tu mie lo ties ar ve se lī giem un gar šī
giem ēdie niem.

Tā da nu ir mū su PI I “Kā pē cī tis” ik
die na: dar bī ga un ra do ša, lai ma za jiem 
ķi pa riem bū tu jau kas mā jas, kur pa va dīt 
lai ku un ap gūt jaun as zi nī bas. Par to rū
pē jas 61 dar bi nieks, un katrs ap zi nī gi veic 
sa vus pie nā ku mus, par kat ru no tiem mēs 
va rē tu teikt daudz la bu vār du. 

Zie mas svēt ki ir la bo dar bu mē ne sis, 
tā pēc mū su pirms sko las ie stā de zie do ja 
Jē kab pils dzīv nie ku pa tver smei spil ve
nus. Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba pie šķī ra 
lī dzek ļus jaun u spil ve nu ie gā dei, un ve
cos no lē mām zie dot mū su pū kai na jiem 
drau giem.

Skaid rī te Zar tma ne, 
Pi i “Kā pē cī tis” pirms sko las sko lo tā ja 

“Kā pē cī tis” pedagogi  
ar lielu atbildību sagatavo 
audzēkņus skolai

2012. gads Eiro pas Sa vie nī bā iz slu di
nāts par ak tī vas no ve co ša nas un pa au džu 
so li da ri tā tes ga du. Lab klā jī bas mi nis tri ja 
iz vei do ju si pla šu dar ba gru pu, ku ras uz
de vums ir ko or di nēt un va dīt pa sā ku mu 
plā na īs te no ša nos dzī vē, kas vieš ce rī bas 
uz la bā ku dzī ves kva li tā ti ve cum die nās.

Mēs gai dām, ka mū su dzī ves iz ai ci nā
ju miem val stī un paš val dī bās tiks pie vēr sta 
lie lā ka uz ma nī ba un mai nī sies at tiek sme, 
ka ve cie ļau dis nav slogs sa bied rī bai, bet 
gan lie la so ci ālā ka pi tā la bā ze, kas ie sais
tās vi sai sa bied rī bai no zī mī gu va ja dzī bu 
ri si nā ša nā. Sa bied rī bai ir jā at ve se ļo jas, lai 
spē tu vir zī ties uz la bā ku dzī vi. Un tas ir 
jā da ra mums vis iem ko pā – gan jaun ajiem, 
gan ve cā kās pa au dzes ļau dīm.

Pa au džu so li da ri tā te un sa dar bī ba ir 
vie na no ie spē jām, kā būt ak tī viem. Gri bu 
mi nēt vie nu la bu pie mē ru no mū su dzī ves. 
Jē kab pils pen si onā ru ap vie nī bai “Sa sais te” 
vai rā ku ga du gā ju mā ir bi ju si ie spē ja dar
bo ties se ni oru or ga ni zā ci ju sa dar bī bas tīk la 
“Dzī vot prieks”, ko ko or di nē Lī vā nu bied rī ba 
“Bal tā mā ja”, vi sās no zī mī gā ka jās ak ti vi tā
tēs – ik ga dē jos iz glī to jo šos se mi nā ros, Ve co 
ļau žu die nas ie di bi nā ša nā un at zī mē ša nā 
sa vās paš val dī bās un sa dar bī bas tīk lā. Tie
ši sa dar bī bas tīk la ak ti vi tā tēm 2009. ga da 
ru de nī LR 9. Saei ma pa slu di nā ja 1. ok tob ri 
par at zī mē ja mu die nu mū su val stī. Ko pā 
ar sa dar bī bas par tne riem re ali zē ti 5 da žā di 
pro jek ti. Arī 2011. ga dā. “Bal tā mā ja” ko pā 
ar 5 sa dar bī bas par tne riem re ali zē Lat vi jas 

un Švei ces sa dar bī bas prog ram mas fi nan sē tu 
apakš pro jek tu “Se ni oru la bo dar bu ma ra
tons”. JPA “Sa sais te” ir šī pro jek ta par tne re 
un la bu ma ie gu vē ja ve cā kā ga da gā ju ma 
cil vē ku dzī ves kva li tā tes un pa au džu mij ie
dar bī bas vei ci nā ša nā. Pro jek ta ie tva ros sa rī
ko ti 10 se mi nā ri pen si onā riem par da žā dām 
iz glī to jo šām tē mām, no or ga ni zē ta la bo dar bu 
die na, ku rā pen si onā ri ko pā ar sko lu jau nat ni 
Jē kab pils brīv da bas mu ze ja “Sē ļu sē tā” iz vei
do ja ārst nie cis ko augu do bi. Ok tob rī 8 mū su 
pil sē tas se ni ori pie da lī jās trīs die nu pie re dzes 
ap mai ņas pa sā ku mā “Zi nošs, dar bīgs, kus
tīgs” Og res ra jo nā. Šo brīd tiek ga ta vo ta un 
drī zu mā tiks ie spies ta se ni oru la bo dar bu 
grā ma ta, ku ru Jē kab pi lī pa re dzēts pre zen
tēt 23. feb ru ārī. Šā da sav star pē jā sa dar bī ba 

da žā du pa au džu NVO star pā dod ie spē ju 
būt ak tī viem vis os ve cu mos. Diem žēl ar la
bu gri bu vien ne pie tiek, ko pī giem spē kiem 
jā ri si na jau tā ju mi un jā no ņem bar je ras, kas 
vēl ļo ti ie ro be žo ie spē jas ve cā ka jai pa au dzei 
re ali zē ties dzī vē la bā kā kva li tā tē. Par to mēs 
gri bam ie stā ties un de ba tēt šā ga da ga ru mā.

Aici nu vi sus ve cā kās pa au dzes ļau dis 
ap zi nā ties sa vas ie spē jas, būt ak tī viem – no 
la ba prā ta un la bes tī gas sirds zie dot sa vas 
zi nā ša nas, pie re dzi un ener ģi ju kā sa vu 
ie gul dī ju mu ko pī ga jā mēr ķī. Pa nākt sa vas 
un ap kār tē jās dzī ves kva li tā tes uz la bo ša
nos. Lai mums iz do das!

Bi ru ta Je meļ ja no va, 
Jē kab pils pen si onā ru ap vie nī bas

 priekš sē dē tā ja

Arī vecumdienās aktīvi un kopā



7.

Kan trī gru pas “Ses tā jū dze” kon certs 
11. feb ru ārī plkst. 17.00 Krust pils kul tū ras na mā vie so sies kan trī gru pa “Ses tā jū

dze”. Gan drīz di vu stun du ga ra jā kon cer tā mū zi ķi akus tis kā ver si jā iz pil dīs ie mī ļo tus 
hi tus no ie priek šē jiem al bu miem “Emig rants” un “Ka len dārs”, kā arī jaun as dzies mas 
no to po šā al bu ma.

Kon certs būs vien rei zē ja ie spē ja būt klāt un dzir dēt “Ses tās jū dzes” jaun ās dzies mas! 
Bi ļe šu ce nas – Ls 4, 5 un 6.
Bi ļe šu ie priek špār do ša na Krust pils kul tū ras na mā.

Zi na īda Dzin ta re,
Krust pils kul tū ras na ma pa sā ku mu or ga ni za to re

Kon cert pro gram ma “Edī te Pi afa. At mi ņu nakts” 

14. feb ru ārī plkst. 19.00 Jē kab pils Tau tas na mā sāk sies kon certs “Edī te Pi afa. 
At mi ņu nakts”, ku rā ko pā ar vi ņu at mi ņās būt, vēl reiz sa dzir dēt dzies mas, kas uz
ār da dvē se li, – “Mi lord”, “Dzī ve ro žai nā gais mā”, “Him na mī les tī bai”, “Zem Pa rī zes 
de be sīm” un dau dzas ci tas.

Pi afas lo mā LNO so lis te Bai ba Ber ķe. Ko pā ar Pi afu uz ska tu ves kāps mū zi ķi ar 
krāš ņo un sav da bī go tem bru in stru men tiem: vi jo li (In du lis Cin tiņš), akor de onu (Jū li ja 
Ski po re) un kontra ba su (Vik tors Ve ļič ko). Vi su prog ram mu ko pā tu rēs mu zi ko lo ģes 
Ka ri nas Bēr zi ņas stās tī jums. 

Bi ļe tes ce na – Ls 2.
Bi ļe tes no pēr ka mas Tau tas na ma ka sē.

Eve ri ta Stra di ņa,
Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re

Le dus skul ptū ru fes ti vāls Jē kab pi lī
No 17. līdz 19. feb ru ārim Jē kab pi lī Jē kab pils vēs tu res mu ze ja brīv da bas no da

ļā “Sē ļu sē ta” būs ap ska tā mi 14. Starp tau tis ka jā Le dus skul ptū ru fes ti vā lā Jel ga vā 
ta pu šie dar bi.

Jau trīs pa dsmit ga dus Jel ga vas pil sē tas paš val dī bas aģen tū ra “Kul tū ra” veik smī gi 
or ga ni zē ju si Starp tau tis ko Le dus skul ptū ru fes ti vā lu, kas pa stā vē ša nas ga du lai kā ir 
audzis un at tīs tī jies gan māk sli nie cis ki, gan or ga ni za to ris ki, ie man to jot at zi nī bu un 
la bas at sauk smes ār zem ju māk sli nie ku un ci tu starp tau tis ku fes ti vā lu vi dū. Tā pēc ik 
ga du tas pul cē pa sau lē at zī tus pro fe si onā lus tēl nie kus un māk sli nie kus no da žā dām 
pa sau les val stīm, ra dot plat for mu pie re dzes ap mai ņai un jaun iem at klā ju miem le dus 
un snie ga tēl nie cī bā.

Jē kab pi lī trīs die nas būs ap ska tā mas 24 skul ptū ras. 
Bi ļe tes ce na – Ls 1,50, skol nie kiem un pen si onā riem – Ls 1, bet bēr niem līdz 7 ga du 

ve cu mam ie eja iz stā dē bez mak sas.
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

Krust pils kul tū ras na ma 
jauk tais ko ris “No ska ņa” 
kon cer tā “Par mī les tī bu”

Krust pils kul tū ras na ma jauk
tais ko ris “No ska ņa” ie lūdz uz ko ru 
mū zi kas kon cer tu “Par mī les tī bu” 
18. feb ru ārī plkst. 18.00 Krust pils 
kul tū ras na mā.

Kā jau kat ru ga du, vi sā pa sau
lē, arī Lat vi jā, feb ru āri at zī mē kā 
mī les tī bas mē ne si. Arī mēs, ko ris 
“No ska ņa” ko pā ar di ri ģen ti Il zi 
Bēr zi ņu un kor meis ta ri Ive tu Bēr
zi ņu, vē la mies to no svi nēt ar mī
les tī bas dzies mu prog ram mu. Esam 
aici nā ju ši sen ne re dzē tus vai pat 
pa vi sam ne re dzē tus cie mi ņus no 
da žā dām Lat vi jas ma lām kup li nāt 
šo kon cer tu arī ar sa vu uz stā ša nos.

Ie ejas mak sa uz kon cer tu – Ls 1. Bi ļe tes 
no pēr ka mas Krust pils kul tū ras na ma ka sē.

Ar cie ņu, 
jauk tais ko ris “No ska ņa” un Il ze Bēr zi ņa

Ar drā mu “HA NA NA”  
Krust pils kul tū ras na mā 
vie so sies Lie pā jas te āt ris 

22. feb ru ārī plkst. 19.00 Krust pils 
kul tū ras na mā sāk sies Lie pā jas te āt ra 
vies iz rā de – Ger ma na Ger ko va drā ma 
“HA NA NA”. Iz rā de ta pu si Dž. Dž. Dži
lin dže ra re ži jā, 6 no mi nā ci jās no mi nē
ta 2009./2010. ga da se zo nas “Spēl ma ņu 
nakts” bal vai un pie da lī ju sies 2011. ga da 
fes ti vā lā “Zel ta mas ka” Krie vi jā.

Vēs ma Lē val de laik rak stam “Die na” 
pēc pirm iz rā des rak sta: “God al go tās lu gas 
“HA NA NA” ie stu dē jums Lie pā jas te āt rī sit 
zem jos tas vie tas un skrā pē dvē se li. Ie stu dē
jums bez dra ma ti zē ša nas rā da re ālo dzī vi 
lau kos. Vi de ir ti pis ka lie lai da ļai lau ku 
vien sē tu. Tē lu ga le ri ja šķiet kā no ik die nas 
po li ci jas zi ņām pa ņem ta. 

Iz rā des sā ku mā pa ma zām pār ņem 
dus mas un iek šējs pro tests – nē, tik ze mu 
mēs vēl ne esam, tik slik ti jau nav! To mēr 
viens pēc ot ra tē li ie gūst aso ci atī vas ap ri ses 
ar kon krē tiem cil vē kiem – kai mi ņos, ra
dos, ga lu ga lā – sa dzī vis kos re ģi onā lās pre ses 
stās ti ņos. Un pa ma zām at klā jas cil vēks. Lai 
kā da bū tu vi ņa čau la, sva rī gi ir tas, ka kat rā 
slēp jas cil vēks. Ķe ce rī ga do ma – vai lu gas 
tē lu ga le ri ja virs pu sē ji ne sim bo li zē to tau tu, 
ku ru sa ska ta Lat vi jas tā sau ktā eli te, ap vel tot 
ar ni ci nā ju mu un iz tu ro ties pret vi ņiem kā 
pret mēs liem? Ti kai – kurš gan vi ņus par tā
diem pa da rī jis? Kurš vi ņiem li cis aiz mirst par 
spē ju ie klau sī ties se vī un sa dzir dēt cil vē ku?”

Avots: www.die na.lv
Bi ļe šu ce nas  – Ls 4, 5 un 6. Bi ļe tes 

no pēr ka mas “Bi ļe šu pa ra dī zes” ka sēs un 
Krust pils kul tū ras na ma ka sē.

Zi na īda Dzin ta re,
Krust pils kul tū ras na ma 
pa sā ku mu or ga ni za to re

Val mie ras Ki no stu di jas iz rā de bēr niem “Pin gvī ni nāk!!!”
23.  feb ru ārī plkst. 11.00 Jē kab pils Tau tas na mā vie so sies Val

mie ras Ki no stu di ja ar te āt ra iz rā di bēr niem “Pin gvī ni nāk!!!”.
“Pin gvī ni nāk!!!” ir ori ģi nāls un mu zi kāls stāsts par to, kā di vi pa

laid nī gi pin gvī ni pa zau dē kaut ko ļo ti sva rī gu un no zī mī gu ne ti kai pin
gvī niem, bet arī vi sai pa sau lei, un, lai at ras tu zu du šo, vi ņiem jā iz iet 
cau ri pār bau dī ju miem un jā sa cen šas ar dī vai no Grā fu Ro do den dru. Bet, 
pro tams, bei gu bei gās drau dzī ba uz var un ma zo ra ka ru ne darbs ne kā du 
skā di pin gvī niem un pa sau lei ne ra da.

Izrādesgarums1h15min.Izrādenotiekbezstarpbrīža.
Biļetescena–Ls1,50.
BiļetesnopērkamasTautasnamakasē.

Eve ri ta Stra di ņa,
Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re

Krust pils kul tū ras na mā ar kon cert pro gram mu 
“Sa man tas SexSongs” vie so sies Sa man ta Tī na 

Lai kā no Mī les tī bas svēt kiem – Va len tī na die nas – līdz pat Sie vie šu 
die nai po pu lā rā dzie dā tā ja Sa man ta Tī na aici na uz pi kan tā ko Lat vi jas 
kon cert pro gram mu “Sa man tas SexSongs”, ku rā ne ti kai ska nēs pa sau lē 
po pu lā ri pi kan ti me ga hi ti, bet arī pir mo rei zi Lat vi jas kon cer tu vēs tu rē 
būs re dzams pro fe si onāls sie vie šu un vī rie šu strip tīzs!

Kon certs Krust pils kul tū ras na mā no tiks 25. feb ru ārī plkst. 19.00.
Uz ma nī bu! Ve cu ma ie ro be žo jums – 16+.
Biļetescena–Ls5.
Biļetesnopērkamas“Biļešuparadīzes”kasēs.

Zi na īda Dzin ta re,
Krust pils kul tū ras na ma pa sā ku mu or ga ni za to re

Do ku men tā lā fil ma  
“Či kā gas Pie cī ši. Par ma ni, drau dziņ, ne bē dā!”

16. feb ru ārī plkst. 18.00 Jē kab pils Tau tas na ma Ka mer zā lē de mon strēs pērn Ju ra 
Pod nie ka stu di jā ta pu šo do ku men tā lo fil mu “Či kā gas Pie cī ši. Par ma ni, drau dziņ, ne
bē dā!” par le ģen dā ro trim das lat vie šu gru pu, kas 2011. ga dā svi nē ja 50 ga du ju bi le ju.

Pie ci jaun i trim dā dzī vo jo ši lat vie ši sa ti kās Či kā gā tā la jā 1961. ga dā, lai dzie dā tu tau
tie šiem trim dā. Gru pas hu mo ra pil nās prog ram mas vi ņus aiz ve da uz lat vie šu cen triem 
vi sā pa sau lē, bet ti kai 1989. ga dā vi ņi no nā ca Lat vi jā, kur le ģen dā ra jā Me ža par ka kon cer tā 
sa pra ta, cik po pu lā ra un sim bo lis ka vi ņu mū zi ka ir bi ju si šeit. Ga diem ejot, gru pas sa
stāvs ir mai nī jies, bet as prā tī ba, jaut rī ba un mī les tī ba pret dzī vi ir ne iz sīk sto ša arī šo dien.

Fil mas ga rums: 60 min. Bi ļe tes ce na – Ls 1, bēr niem līdz 12 ga du ve cu mam Ls 0,50.
Bi ļe tes no pēr ka mas Tau tas na ma ka sē.

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

Lie pā jas te āt ra viesizrāde
“Run cis zā ba kos” 
22. feb ru ārī plkst. 13.00 Krust pils kul tū
ras na mā sāk sies Lie pā jas te āt ra vies iz
rā de bēr niem “Run cis zā ba kos”. Iz rā de 
ir pa vi sam, pa vi sam jaun a – pirm iz rā di 
tā pie dzī vos ti kai 9. feb ru ārī.

Re ži sors so la dzies mas, de jas, sav da
bī gus kos tī mus, daudz no zī mī gus di alo gus, 
dū mus un pār vēr tī bas, kas mūs vi sus ko pā 
no ve dīs pie la bām pa sa kas bei gām.

Avots: http://lie pa jas te at ris.lv/
Bi ļe šu ce nas – Ls 2 un 3.
Bi ļe tes no pēr ka mas “Bi ļe šu pa ra dī zes” 

ka sēs un Krust pils kul tū ras na ma ka sē.

Zi na īda Dzin ta re,
Krust pils kul tū ras na ma 
pa sā ku mu or ga ni za to re

De cem brī sa bied ris kā la bu ma bied rī ba 
“Jē kab pils NVO re sur su centrs” uz ru nā ja 
vis as Jē kab pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
un sko lu pir mo kla šu audzēk ņus, aici not pie
da lī ties lab da rī bas ak ci jā “Pa da rī sim Zie mas
svēt kus Jē kab pi lī gai šā kus un prie cī gā kus!”.

Sa bied ris kā la bu ma bied rī ba “Jē kab
pils NVO re sur su centrs” pa tei cas vis iem, 
kas pie da lī jās lab da rī bas ak ci jā “Pa da rī
sim Zie mas svēt kus Jē kab pi lī gai šā kus un 
prie cī gā kus!”. Īpa šu pal dies gri bam teikt 

pirms sko las iz glī tī bas ie stā žu “Kā pē cī tis” 
un “Bēr ziņš” audzi nā tā jām, kas bi ja ie gul
dī ju šas gan sa vu or ga ni za to ris ko dar bu, 
gan pa lī dzē ju šas bēr niem kar ti ņu tap ša nā. 

Sa kām lie lu pal dies vis iem, kas ak ci jas 
lai kā sa dar bo jās ar mums, un no vē lam, lai 
ne zus tu dzī ves prieks un iz do tos viss ie ce
rē tais!

Lī ga Bri ku le,
nVo re sur su cen tra ad mi nis tra to re 

“Jē kab pils NVO re sur su centrs”  
pa tei cas lab da rī bas kar tī šu vei do tā jiem
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Izdevējs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,

atbildīgā par izdevumu – Elīna Bite, tālrunis 65207319.
Datorsalikums – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests – SIA “Poligrāfijas Grupa Mūksala”

Fotogrāfiju autors – Jānis Lācis

Nākamais 
laikraksta

numurs 
iznāks

24. februārī

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 
FEbRUĀRIS 2012

SPORTA PASĀKUMU PLĀNS 
FEbRUĀRIS 2012

JPA “Sasaiste” aicina 
vecākā gadu gājuma 

cilvēkus 
uz veselīgo kustību  

nodarbībām
ik ceturtdienu plkst. 10.30 
Brīvības ielā 45. 2. stāvā  
veselības atbalsta centra 

telpās.

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā

2.02. 18.00
Ceturtdiena pilī – “no sēklas līdz ražai”. Visiem, kas savos dārzos vēlas izaudzēt 
garšīgus, veselīgus dažādu šķirņu tomātus un ķirbjus!
ieeja – Ls 1,50. iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 65221042 līdz 1. februārim.

Krustpils pils

4.02. 13.00 Sveču diena Krustpils pilī. ieeja: Ls 1,20 vai 1. Krustpils pils
14.02 Garais vakars pilī. Muzejs atvērts līdz plkst. 20.00. ieeja: Ls 0,80 vai 0,60. Krustpils pils

Da
tums Laiks Pasākums Norises vieta

3.02. 18.00 Mazākumtautību kolektīvu koncerts un skate. Jēkabpils tautas nams
9.02. 18.00 Rutas Štelmaheres grāmatas “Klēpis” atvēršana. Jēkabpils tautas nams
11.02. 17.00 Grupas “Sestā jūdze” koncerts.

Biļešu cenas Ls 4, 5 un 6. Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.
Krustpils kultūras 
nams

11.02. 22.00 GACHo Latvijas koncerttūres “Mēs varam!” atklāšana.
ieejas maksa Ls 3,50. Biļetes nopērkamas tautas nama kasē pasākuma dienā.

Jēkabpils tautas nams

14.02. 19.00 “Edīte Piafa. Atmiņu nakts”. Piafas lomā soprāns Baiba Berķe.
Kopā ar viņu uz skatuves būs mūziķi ar krāšņu un savdabīgu tembru  
instrumentiem: vijoli (indulis Cintiņš), akordeonu (Jūlija Skipore) un kontrabasu 
(Viktors Veļičko).
Programmu bagātinās muzikoloģes Karinas Bērziņas stāstījums.
Biļetes cena – Ls 2. Biļetes nopērkamas tautas nama kasē.

Jēkabpils tautas nams

16.02. 18.00 Dokumentālā filma “Čikāgas Piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā!”.
ieejas maksa Ls 1, bērniem līdz 12 g. v. Ls 0,50.

Jēkabpils tautas nams

17.– 
19.02.

12.00 –
22.00

Ledus skulptūru festivāls.
14. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla Jelgavā ietvaros.
Biļetes cena Ls 1,50, skolēniem un pensionāriem – Ls 1, 
bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja izstādē bez maksas.

Jēkabpils Vēstures mu
zeja brīvdabas nodaļa 
„Sēļu sēta”

18.02 18.00 Pasākumu cikls “ielūdz amatierkolektīvi” – kora “noskaņa” un draugu koncerts
“Par mīlestību”.
ieejas maksa uz koncertu – Ls 1. Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras 
nams

22.02 13.00 Liepājas teātra izrāde bērniem “Runcis zābakos”.
izrāde pirmizrādi piedzīvo tikai 9. februārī.
ieejas maksa Ls 2, 3.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras 
nams

22.02 19.00 Liepājas teātra izrāde G. Grekova drāma “Hanana”
Režisors Dz. Dž. Džilindžers.
izrāde nominēta 2009./2010. gada sezonas “Spēlmaņu nakts” balvai 6 nomināci
jās, piedalījusies 2011. gada festivālā “Zelta maska” Krievijā.
ieejas maksa Ls 4, 5 un 6.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras 
nams

23.02. 11.00 Valmieras kinostudijas teātra izrāde bērniem “Pingvīni nāk!!!”.
Biļetes cena Ls 1,50. Biļetes nopērkamas tautas nama kasē.

Jēkabpils tautas nams

25.02. 14.00 Masļeņica. organizē Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”. Kena parkā
25.02. 19.00 “Samantas SEX songs” – dziedātāja Samanta tīna aicina uz pikantāko Latvijas 

koncertprogrammu.
Vecuma ierobežojums – no 16 gadu vecuma.
Biļešu cena Ls 5. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

Krustpils kultūras 
nams

27.02.–
3.03.

Starptautiskā žēlsirdības fonda “Jaunatne ar misiju” labdarības pasākumi. Jēkabpils tautas nams

Jēkabpils Sociālais dienests aicina atsaukties lūgumam 
ziedot lietotu automātisko veļas mazgājamo mašīnu 

divu bērnu māmiņai.  
Ja ir iespēja palīdzēt, tālr. 65207088 vai 29449622.

Da
tums Laiks Vieta Pasākums

1.02. 19.00 Spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

2.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs 
POOL 8

4.02. 10.00 JSC ēka “Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā

4.02. 11.00 Sporta nams
Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā 
(U14, U15, U16, U17, U18)   
Jēkabpils/Madona–BS Rīga/Pārdaugava

4.02. 12.00 Jēkabpils 2. vsk.
Latvijas čempionāts nacionālajā līgā  
volejbolā vīriešiem
Jēkabpils SC–Burtnieku novads

5.02. 11.00 Sporta nams
Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā
U-14 Jēkabpils/Madona–Cēsis
U-15 Jēkabpils/Madona–Saldus
U-17 Jēkabpils/Madona–BJBS Rīga/VEF

5.02. 14.00 Meža parks
Jēkabpils atklātās sacensības distanču 
slēpošanā “Veselības kilometri 2012” 2. kārta 
(nepiemērotu laika apstākļu gadījumā sacen
sību datums var tikt mainīts)

5.02. 17.00 Sporta nams
Latvijas 1. līgas čempionāts handbolā 
vīriešiem 
Jēkabpils SS/SC–RtUJ

8.02. 19.00 Spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

9.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
biljardā

9.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs 
POOL 8

11.02. 11.00 Sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts telpu 
futbolā

11.02. 12.00 Salas peldbaseins 2012. gada 5 kārtu sacensības peldēšanā – 
2. kārta

12.02. 11.00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā 
vīriešiem

12.02. 14.00 Meža parks
Jēkabpils atklātās sacensības distanču 
slēpošanā “Veselības kilometri 2012” 3. kārta 
(nepiemērotu laika apstākļu gadījumā sacen
sību datums var tikt mainīts)

15.02. 19.00 Spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

16.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs 
POOL 8

19.02. 11.30 Sporta nams
(trenažieru zālē)

Jēkabpils un novadu čempionāts svara  
stieņa spiešanā guļus

19.02. 12.00 Sporta nams Latvijas čempionāts nacionālajā līgā volejbo
lā vīriešiem Jēkabpils SC–Cēsis

19.02. 14.00 Meža parks
Jēkabpils atklātās sacensības distanču 
slēpošanā “Veselības kilometri 2012” 4. kārta 
(nepiemērotu laika apstākļu gadījumā  
sacensību datums var tikt mainīts)

22.02. 19.00 Spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

23.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
biljardā

23.02. 18.00 Spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs 
POOL 8

25.02. 10.00 Spēļu zāle “oāze” Zolītes turnīrs “oāZES kauss 2012”

25.02. 11.00 Sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts telpu 
futbolā

25.02. 19.00 Sporta nams Latvijas 1. līgas čempionāts handbolā vīrie
šiem  Jēkabpils SS/SC–Jūrmalas Sports-2

26.02. 11.00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā 
vīriešiem

29.02. 19.00 Spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

LKLSSb Jēkabpils nod. bezmaksas nodarbības 
adīšanā – otrdienās no plkst. 10.00,  

tekstilmozaikas šūšana, ceturtdienās no plkst. 10.00. 
Nodarbības notiek Brīvības ielā 45 (3. stāvā 305. telpā).

“Masļeņica” Kena parkā
Tradīcija svinēt „Masļeņicu” iesākās jau senos laikos. Mitoloģijas ticējumos  
pavasara atnākšana nozīmēja uzvaru pār ļaunuma spēkiem un tumsu.  

Jēkabpilī – Kena parkā – “Masļeņicu” svinēsim 
25. februārī pulksten 14.00.

Pareizticīgajiem “Masļeņica” sākas 7 dienas pirms Lielā gavēņa – no pirmdienas 
līdz svētdienai. Katrai dienai ir savs nosaukums un sava nozīme, kā arī svinēšanas 
noteikumi. Pirmdiena – tā ir sagaidīšana, bet septītā diena, svētdiena, – pavadīšana, 
piedošanas diena. Šajā dienā pirms Lielā gavēņa visi pareizticīgie lūdz cits citam 
piedošanu un atbild cits citam: „Dievs piedos, un arī tu man piedod”.

Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” priekšsēdētāja N. Čehova

Sestdien, 2012. gada 18. februārī, 
notiks tautas nobalsošana par likum
projektu “Grozījumi Latvijas Repub
likas Satversmē”. Likumprojekts pa
redz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 
101. un 104. pantu, iekļaujot tajos 

nosacījumu par krievu valodu kā 
otru valsts valodu, nosakot, ka arī 
pašvaldībās darba valodas ir latvie
šu un krievu valodas un ikvienam ir 
tiesības saņemt informāciju latviešu 
un krievu valodā. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
tautas nobalsošanas dienā būs no 
pulksten 7.00 līdz 22.00. 

Jēkabpils pilsētā ir noteikti 9 tau
tas nobalsošanas iecirkņi (sk. tabulā). 
Informatīvais tālrunis: 65207333.

Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Adrese
 484   JĒKABPiLS VALStS ĢiMnāZiJA  RŪDoLFA BLAUMAŅA iELA 27, JĒKABPiLS, LV5201
 485   JĒKABPiLS tAUtAS nAMS  VECPiLSĒtAS LAUKUMS 3, JĒKABPiLS, LV5201
 486   JĒKABPiLS AGRoBiZnESA KoLEDŽA  PAStA iELA 1, JĒKABPiLS, LV5201
 487   PAŠVALDĪBAS ĒKA  BRĪVĪBAS iELA 45, JĒKABPiLS, LV5201
 488   JĒKABPiLS PAMAtSKoLA  RĪGAS iELA 200A, JĒKABPiLS, LV5202
 489   JĒKABPiLS 3. ViDUSSKoLA  SLiMnĪCAS iELA 5, JĒKABPiLS, LV5202
 490   JĒKABPiLS 2. ViDUSSKoLA  JAUnā iELA 44, JĒKABPiLS, LV5201
 491  PiRMSSKoLAS iZGLĪtĪBAS iEStāDE “AUSEKLĪtiS”  DŪMU iELA 1, JĒKABPiLS, LV5201
 492   ĢiMEnES AtBALStA CEntRS  StACiJAS LAUKUMS 5, JĒKABPiLS, LV5202

Par  tautas nobalsošanas vietām


