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Leonīdam Salcevičam pasniedz Labās gribas sūtņa simbolu

Domes sēdē L. Salcevičam tiek pasniegta “Labās gribas sūtņa” nozīmīte.
publicitāti. Likums ir tulkots jau vairāk ne
kā četrdesmit valodās (tostarp latviešu) un
ir pieejams ikvienam drukas versijā vietnē
www.lawofselfconfidence.com. Es ceru, ka
Jūs atbalstīsiet “Pašapzi ņas li ku mu” un
savās iespēju robežās šo ideju izplatīsiet,”
savu kolēģi Jēkabpilī aicina Holbekas pil
sētas mērs.
Vairākas Jēkabpils pilsētas nevalstiskās
organizācijas ir uzaicinātas pārstāvēt Lat

viju “Pašapziņas likuma” projektu īsteno
šanā. Likuma autors ir dānis Stigs Elliots
Nijegards. Pirmā aktivitāte jau ir notiku
si – seminārs Dānijas pilsētā Holbekā, kur
kopā ar jaunatnes darbiniekiem no asto
ņām citām Eiropas Savienības valstīm bija
uzaicināts piedalīties un pārstāvēt Latviju
arī biedrību “Dialogs plus” un “Jēkabpils
NVO resursu centrs” da l ībnieks Alek
sandrs Kalniņš. Šīs tikšanās mērķ is bija

Budžets ar attīstības tendenci
Ziņojums par Jēkabpils pilsētas bu
džetu 2012. gadam, pilsētas ekonomisko
un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevu
miem 2012. un nākamajos gados.
Darbs pie 2012. gada budžeta sastā
dīšanas salīdzinājumā gan ar 2010. gada
budžetu, kas bija viens no grūtākajiem un
sāpīgā k ajiem pēdējo desmit gadu lai k ā,
gan ar 2011. gadu bija daudz vieglāks, bet
ne mazāk saspringts.
Līdz 2009. gadam (ieskaitot) – 5 ga
dus pašvaldība nesaņēma dotācijas no fi
nanšu izlīdzināšanas fonda, kas liecināja,
ka pilsētas budžeta vērtētie ieņēmumi (ie
dzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašu
ma nodokļu ieņēmumi) sedz pašvaldībai
aprēķ ināto finanšu nepieciešamību. Paš
vald ību finanšu izlīdzināšanas sistēmas
izmai ņu rezult āt ā 2010. gad ā Jēk abpils
pilsētas pašvald ības finansiā lā sit uācija
krasi paslik t inājās. 2010., 2011. un arī
2012. gadā Jēkabpils pilsētas pašvald ība
ir jau dot ācijas sa ņēmēja. Tas galveno
kārt saistīts ar faktu, ka Jēkabpils pilsētas

pašvaldība pēc vietējo pašvaldību admi
nistratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
ieguva papildu funkcijas.
Pašvaldības funkciju izpildes finan
siā lo nod rošinājumu būt u jānod rošina
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistē
mai. Taču tās rezultātā Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai kopš 2010. gada prognozētie
izlīdzinātie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzī
votāju bija vieni no mazākajiem valstī. Šī
sistēma ir spēkā arī 2012. gadā, un pēc iz
līdzināšanas prognozētie izlīdzinātie vēr
tētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju – Ls 271.
Problēmu daļēji atrisina ar valsts budžeta
dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie
vēr tēt ie ieņēmu mi uz vienu ied zīvotāju
pēc pašvald ību finanšu izl īd zinā š a nas.
Pateicot ies papildu dot āc ijai, Jēk abpils
pils ēt ai 2012. gad ā minēt ais rād īt ājs ir
Ls 289, kas joprojām ir ma z ā k ais rād ī
tājs valstī.
Ieņēmu mu zi ņā darbu pie bud žet a
veidošanas atviegloja fakts, ka, pašvaldībai
strādājot ekonomijas režīmā, no iepriek

šējā gada izveidojās to līdzekļu atlikums,
kuri nav mērķa finansējums, – Ls 667 434.
2012. gada pašvaldības budžeta izde
vumu daļas sastādīšanai un sabalansēša
nai Jēkabpils pilsētas Dome jau 2011. gada
septembrī noteica jaunā bud žeta priori
tātes:
w pašvaldības finansējuma un līdzfi
nansējuma nodrošināšana Eiropas Savienī
bas struktūrfondu, Valsts mērķdotāciju un
investīciju apguvei saskaņā ar aktualizēto
Jēkabpils pilsētas attīstības programmu;
w prioritāro pasākumu realizācija so
ciālās palīdzības jomā: sociālās palīdzības
nodrošināšana sociā lajām riska grupām
ekonomiskās krīzes ietekmes mazināšanai;
w energoefekt iv itātes un energore
sursu taupības programmas izstrāde un
realizācija;
w nodarbinātības veicināšana un uz
ņēmējdarbības atbalsts.

Turpinājums 3. lpp.

1. Tev jātic sev.
2.Tev jātic, ka Tu esi kā vērts.
3. Tev jātic, ka Tu esi tik pat vērts kā
pārējie.
4. Tev jātic, ka Tu esi tik pat gudrs
kā pārējie.
5.Tev jātic, ka neviens nav labāks
par citiem.
6. Tev jātic, ka Tu pats vislabāk zini
par savām problēmām.
7. Nekādā gadījumā netici, ka kāds
zina vairāk par pārējiem.
8. Tev jāsmejas kopā ar pārējiem.
9. Tev jātic, ka Tu esi neaizstājams.
10. Tev jātic, ka mēs visi varam mācīties viens no otra.
gatavošanās jaunatnes semināram Dānijā,
kurā 2012. gada vasarā piedalīsies jaunieši
no desmit valstīm. Projek ta da l ībnieku
uzdevums ir popularizēt un attīstīt “Paš
apziņas likuma” ideju savās valstīs, kā arī
iesaistīt sabiedrībā pazīstamus cilvēkus kā
“Labās gribas sūtņus”.
Vasa ras beigās plā notajā projek tā
Dā nijā Lat v iju pārstāvēs čet ri Jēk abpils
jaunieši un grupas vadītājs. Jau tiek izstrā
dāta vizītes programma, kurā iespējama

Foto no A. Kalniņ a pri vātā foto ar h ī va

Pašapziņas likums

Foto: Jān is Lācis

17. februārī Jēkabpils pilsētas pašval
dībā Domes priekšsēdētājam Leonīdam
Salcevičam tika pasniegta Latvijā pirmā
oficiā lā “Labās gribas sūtņa” nozīmīte,
“Pašapzi ņas li kuma” apraksts, kā arī
Holbekas pilsētas (Dānija) mēra Surena
Kjersgarda oficiālā vēstule ar aicinājumu
atbalstīt likuma idejas.
L. Salcev ičs atzīst: “Man ir liels pa
godinājums saņemt “Labās gribas sūtņa”
nozīmīti, jo es uzskatu, ka šī iniciatīva ir
atbalstāma un sabiedrībai nepieciešama.
Jaunatne ir sabiedrības prioritāte, ko arī
Jēkabpils pilsētas pašvaldība definēja pa
gājušā gadā. Šī iniciatīva noteikti stiprinās
Jēkabpils pilsētas vārdu starptautiskā līme
nī. Tāpēc, lai turpinātu šīs idejas popula
rizēšanu, es jau tuvākajā laik ā nosūt īšu
Holbekas pilsētas mēram adresētu vēstuli,
aicinot uz sadarbību.”
Jēk abpils pilsētas Domes priekš
sēdētājam pasnieg tajā vēstu lē norād īts:
““Pašapziņas likuma” mērķ is ir atbalstīt
jaunos cilvēkus, lai tie gūtu lielāku pārlie
cību, tātad daudz aktīvāku un pozitīvāku
jauniešu dzīvi. Sasniedzot augstāko pašap
ziņas līmeni, pieaug izglītošanās iespējas
un nodarbinātība. Pašapziņa ir universāla
dzīves daļa, kas var sniegt ticību nākot
nei. “Pašapziņas likums” uz to fokusējas
un šim būtiskajam jautājumam nodrošina

No labās – likuma autors Stigs Elliots Nije
gards, Holbekas pilsētas mērs Surens Kjer
sgards un A. Kalniņš.
arī jauniešu tikšanās ar Dānijas karalieni
Margrēti Otro.
Šobrīd zināms, ka “Labās gribas sūtņa”
statusu ieguvuši Dānijas kroņprincese Mēri
ja, vairāki parlamenta deputāti, Grenlandes
valdības ministri, Dānijas skolu un vecāku
asociācijas prezidente, Holbekas mērs un
citas amatpersonas. Patlaban tiek meklē
ti kandidāti sūtņa statusam Čehijā, Vācijā,
Portugālē, Īrijā, Polijā, Maltā un citās valstīs.

Jēkabpils pilsētas budžets 2012. gadam. Izdevumi (%)

Jēkabpils pilsētas budžets 2012. gadam. Ieņēmumi (%)

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

2.

Lūša kā Jēkabpils atpazīstamības simbola
izvēle izstādē “Balttour 2012” attaisnojusies
No 10. līdz 12. februārim Jēkabpils
pilsētas pašvaldības Tūrisma informāci
jas centrs piedalījās starptautiskajā tūris
ma izstādē “Balttour 2012”, prezentējot
tūrisma iespējas pilsētā. Šogad Jēkabpils
pilsēta pirmo reizi tika prezentēta atse
višķā stendā, aicinot apmeklētājus doties
“pa lūša pēdām uz Jēkabpili”, kas savus
nospiedumus bija atstājis stendā izlik
tajā bruģ ī. Lūsis, kas ir viens no iemī
ļotākajiem tūristu apskates objektiem,
ir izvēlēts kā Jēkabpils atpazīstamības
simbols. “Izstādes apmeklētāju pozitīvās
atsauksmes apliecina, ka stenda koncep
cijas izvēle bija ļoti veiksmīga,” stāsta
tūrisma organizatore Laura Afanasjeva.
Jēkabpils pilsētas stendā interesentiem
tika izsniegti vairāki tūkstoši jaunizveidoto
pilsētas un apkārtnes tūrisma karšu, pasā
kumu kalendārs 2012. gadam, kā arī tika
sniegtas atbildes uz interesējošiem jautā
jumiem. Īpaši iemīļota ģimenēm un izstā
des mazākajiem apmeklētājiem bija iespēja
izveidot savu lūša masku un iepazīties ar
teiku par Jēkabpils rašanos.
Ārvalstu viesi un Latv ijas indiv idu
ālie ceļotāji, apmeklējot Jēkabpils pilsē
tas stendu, galvenok ārt interes ējās par
tūrisma iespējām ne tikai pilsētā, bet arī
Jēk abpils apk ār t nē. Izprotot tū ristu va
jadzības, Jēkabpils Tūrisma informācijas
centrs izstādē prez entēja nupat izdoto
Jēkabpils un apk ārt nes novadu tūrisma
karti 2012.
Sav uk ārt tūrisma profesionāļi inte
resējās par praktisk iem jautājumiem, kā
arī jaunajiem pakalpojumiem un tūrisma
objek t iem, kas pieeja mi Jēk abpi l ī. Cit u
pilsētu gidi un tūrisma speciālisti uzteica
Jēkabpils pilsētas pozitīvās pārmaiņas un
attīstību pēdējo gadu laikā.
Pateicot ies atbalstītājiem – viesnī
cai “Luīze”, spa centram “Citrus spa” un
Krustpils pilij –, Jēkabpils stenda apmek
lētājiem, uzrakstot novēlējumu Jēkabpils
pilsētai, bija iespēja piedalīties loterijā. Trīs
no teju 200 novēlējumu autoriem laimēja
dāvanu karšu komplektus pilsētas apmek
lējumam.
Savukārt uz “Balttour” skatuves īpa
ši kuplu skatītāju pulku priecēja lustīgie

un talant īgie Aijas Rūlietes vad ītie deju
kolektīvi – “Kreicburga” un “Pastalnieki”.
Pēc da l ības izstādē “Balt tour 2012”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no Latv ijas
Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas
saņēma atzinības rakstu par dalību izstādē.

Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā

2012. gada 1. janvā r ī stājas spēk ā
grozījumi likumā “Par nekustamā īpa
šuma nodokli”. Tie nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli tiks
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m², ja pašvaldība to
ir noteikusi savos saistošajos noteikumos;
2) ar nekusta mā īpašu ma nodok
li apliek inženierbūves – laukumus, kas
tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, ja
pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos
noteikumos;
3) vidi degradējošu, sagruvušu vai cil
vēku drošību apdraudošu būv i apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 pro
centu apmērā no būvei piekritīgās zemes
kadast rā lās vēr t ības, ja to ir notei kusi
pašvaldība savos saistošajos noteikumos;
4) ar nekustamā īpašuma nodokli ap
liek garāžu ēkas.
Tā kā šogad pašvaldībai attiecībā uz
2012. gadu ir paredzētas tiesības caur sais
tošajiem noteikumiem piemērot atsevišķas
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
normas, 19.01.2012. Dome pieņēma lēmu
mu Nr. 25 “Par saistošo noteikumu Nr. 2

“Par likuma “Par nekustamā īpašuma no
dokli” normu piemērošanu 2012. gadā”
apstiprināšanu”. Šie noteikumi nosaka, ka:
1) 2012. gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli nav apliekamas dzīvojamo māju
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m² (izņemot palīgēkas – garāžas);
2) ja nemainās nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis (atsevišķi par katru ze
mes vienību), piemērot 2012. gadā nodokļa
apmēra pieaug uma ierobežojumu zemei
25 % apmērā pret iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķ ināto nodokļa apmēru (ne
ņemot vērā atvieglojumus);
3) vid i deg radējošu, sag ruv ušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būv i apliek
ar nekusta mā īpašu ma nodok ļa lik mi
3 procentu apmērā no būvei piek rit īgās
zemes kadastrālās vērtības. Pamats piemē
rot nosacījumu ir pašvaldības Būvvaldes
lēmums par minētās būves atzīšanu par
vidi degradējošu, sagruv ušu vai cilvēku
drošību apdraudošu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir nolē
musi 2012. gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli neaplikt palīgēkas, tā dodot iespēju

nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot
sav us īpašumus, lai nodokli nevajadzētu
maksāt par ēkām, kas sav ulaik reģistrē
tas, taču da ž ādu iemeslu dēļ dabā vairs
nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir
laiks informēt Valsts zemes dienestu par
izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt
datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā,
lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts
nodoklis par dabā neesošajām būvēm. Tā
pēc iedzīvotāji aicināti pārliecināties por
tālā www.latvija.lv, kā arī pa bezmaksas
tālr uni 67038677 vai arī klātienē Valsts
zemes dienesta (VZD) klientu apkalpoša
nas centrā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150, vai nav
šādu objektu, un, ja ir, – doties uz VZD
reģ ionā lo noda ļu un dzēst no reģ ist ra.
Līdz 2012. gada 1. oktobrim ir iespējams
to izdarīt bez maksas. Lai dzēstu būvi no
kadastra reģistra, Jēkabpils pilsētas pašval
dībā jāsaņem izziņa, kas apliecina būves
neesamību dabā. Izziņas saņemšanai jāvēr
šas ar iesniegumu Vienas pieturas aģentūrā
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.
Jēk abpils pilsētas pašvald ība ir ap
rēķ inājusi nekusta mā īpašu ma nodok l i

Iedzīvotāju ievērībai

Datumi, kad pie
ēkām paceļams
Latvijas valsts
karogs

2012. gadam un kat ram nodok ļa mak
sātājam nosūt ījusi mak sā ša nas pa zi ņo
jumu. Ja nodokļa maksātājs nav saņēmis
maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada
15. februārim, viņa pienākums ir mēne
ša lai k ā rak stisk i vai zva not pa tālr u ni
65207424, 65207312 par to informēt paš
valdību. Ja nodokļa maksātājs nav dekla
rējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā
un paziņojis pašvaldībai adresi, kurā viņš
ir sasniedzams, kā arī nav saņēmis mak
sāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas
paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa
aprēķ ins stājas spēk ā kārtējā taksācijas
gada 22. martā.
Nodokļu maksātāju ērtībām aicinām
izmantot iespēju nek ust a mā īpašu ma
mak s āš a nas pa z i ņoju mu sa ņemt elek
tronisk i savā e-pastā. Lai saņemtu mak
sāšanas paziņojumu e-pastā, reģistrējieties
elektroniski vietnē www.e-pakalpojumi.lv,
autor iz ējot ies ar savas internetban k as
lietotājvārdu.

Ar 2009. gada 18. novembri stā
jies spēkā “Latvijas valsts karoga
likums” (turpmāk tekstā – Likums).
Šā Likuma mērķis ir noteikt vieno
tus Latvijas valsts karoga lietošanas
principus.
Likumā ir noteikts, ka Latvijas
valsts karogu lieto šajā likumā un
citos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā, garantējot
tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot
bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi
nepiemērotu Latvijas valsts karogu.
Latvijas valsts karogu aizliegts
lietot:
w pie ēkām, kas atrodas avāri
jas stāvoklī;
w pie ēkām, kuru fasāde tiek
remontēta;
w citās nepiemērotās vietās un
apstākļos.
Likuma 7. pantā noteikts, ka
Latvijas valsts karogu pie publis
ko personu ēkām, privāto tiesību
juridisko personu un personu ap
vienību ēkām, kā arī dzīvojamām
ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā,
11. novembrī un 18. novembrī,
bet Latv ij as valsts kar og u sēr u
nof orm ēj um ā nov iet o 25. mart ā,
14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un
dec emb ra pirm aj ā svētd ien ā.
Latvijas valsts karogu lieto arī ci
tos Ministru kabineta vai pašvaldī
bu noteiktajos gadījumos. Latvijas
valsts karogu var lietot tautas, re
liģiskajos un ģimenes svētkos, atce
res dienās un citos gadījumos, ga
rantējot tam pienācīgu cieņu. Līdz
ar to Likumā ir noteiktas 9 dienas
gadā (agrāko 11 dienu vietā), kad
Latv ij as vals tī obl ig āt i ir jāp ac eļ
Latvijas valsts karogs.
Atgādinām, ka saskaņā ar Lat
vijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 201. 43. pantu “Latvijas
valsts karoga pacelšanas veida un
kārtības pārkāpšana, kā arī nepa
celšana un citu valstu karogu nepa
celšana” tiek sodīta. Par Ministru
kabineta noteiktā Latvijas valsts
karoga pacelšanas veida vai kārtī
bas pārkāpšanu uzliek naudas sodu
līdz trīsdesmit latiem.
Par Latvijas valsts karoga vai
citu valstu karogu nepacelšanu
Saeimas, Ministru kabineta, rajonu
padomju, pilsētu domju vai pagastu
padomju noteiktajās dienās vai ga
dījumos – uzliek naudas sodu līdz
piecdesmit latiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu ekonimikas nodaļa

Inga Ostrovska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības inspektore

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Jēkabpilī jau vairākas nedēļas norisinās ziemas autosporta sacensības
Kopš 12. februāra Jēkabpilī pie Ra
džu ūdensk rātuves ik svētdienu plkst.
11.00 tiek dots starts Jēkabpils pilsētas
Domes un biedrības “SKN Sports” orga
nizētajām ziemas autosporta sacensībām
ielas automašīnām “Jēk abpils pilsētas
Ziemas kausa izcīņa Lūsis 2012”.
Plānots, ka šīs sacensības Jēkabpilī no
tiks katru svētdienu, kamēr to pieļaus laika
apstākļi un neatkusīs trases virsma, kas ir
pārklāta ar ledus kārtu. Par sacensību no
rises datumiem interesējieties vietnē www.
jekabpils.lv un draugiem.lv domu biedru
grupā “Radžu trase Jēkabpilī”, kur infor
mācija par kārtējām sacensībām tiks ievie
tota ne vēlāk kā divas dienas pirms tām.
Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs
Leonīds Salcevičs uzsver, ka esošā iniciatī
va ir veiksmīga un pašvaldība ir gatava arī
turpmāk atbalstīt tās norisi. Tāpat Domes
priekšsēdētājs izteicis vēlmi attīstīt sacensību
norisi valstiskā mērogā, piesaistot sportistus
ne tikai no reģiona, bet visas Latvijas.
Auto sporta entuziasts un sacensību
galvenais tiesnesis Raivis Ragainis stāsta:
“Šīs trases izveide ir būtiska, lai ikv iens
interesents ziemas periodā var atkārtot sa
vas iemaņas braukšanai ziemas apstākļos.
Var teikt, ka šī trase ir glābšanas riņķ is,
jo savas iemaņas iespējams slīpēt ne tikai
sacensību laikā, bet arī ikdienā. Iespējams,
pateicoties treniņiem trasē, kāds indivīds
izg lābs sav u dzīv ību vai iz vair īsies no
smagu traumu gūšanas. Otrkārt, trase ir
iespēja apliecināties tiem, kas, azartu auto
braukšanā nereti demonstrē uz ielām. Šeit,
ievērojot trases noteikumus, tas ir atļauts
un vēlams.” Arī sacensību orga niz ator i
aicina ikvienu interesentu izmantot trases
sniegtās iespējas meistarības slīpēšanā kā
sacensībās, tā arī ikdienā. Ja trase uz kādu

laiku ir slēgta, tad tajā brīdī tā tiek sagata
vota sacensībām, taču pēc darbu veikšanas,
tā atkal tiks atvērta braucējiem.
Sacensībās var piedalīties ikviens in
teresents ar sev pieejamu auto. Tāpat au
tomašīnai jābūt aprīkotai vismaz ar trīs
punktu drošības jostām, tām vizuāli jābūt
tehniskā kārtībā un aprīkotām ar ielas zie
mas riepām, savukārt mašīnām ar drošības
kark asu obligāta drošības aizsargķ ivere
(moto vai auto).
Sacensības not iek vairāk ās klasēs –
mono pievada (viena tilta) klase ar bezra
džu riepām, mono pievada klase ar radžu
riepām, pilnpiedziņas klase, junioru klase
(līdz 16 gadiem) un sievietēm. Jāņem vērā,
ka jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu
vecumu, jābūt līdzi vienam no vecākiem,
kuri dod rakstisku piekrišanu sava bērna
dalībai sacensībās.
Sacensību nolikums nosaka, ka dalīb
nieki veic trīs braucienus, katrā braucienā
trīs apļus pret pulksteņrādītāja virzienu,
tač u jā ņem vēr ā, ka braucienu un apļu
skaits var tikt mainīts sacensību dienā.
Katrā braucienā sportisti gūst punktus at
bilstoši ieņemtajai vietai. Sav ukārt katrā
posmā iegūto punktu skaits tiek summēts.
Kausu iegūst visvairāk punktu ieguvušais
dalībnieks katrā klasē.
Reģ ist rēšanās dal ībai sacensībās
pie trases kat r u svētd ienu not iek no
plkst. 9.00. līdz 10.00. No plkst. 9.30 līdz
10.00 notiek brīv ie treniņi (ne vairāk kā
trīs apļi), sav ukārt piecpadsmit minūtes
pirms sacensībām noris dalībnieku sapul
ce, bet starts tiek dots plkst. 11.00. Dalības
maksa par vienu sacensību – Ls 5.
Sacensību organizatoriskais vadītājs ir
Ainars Vasilis, tās tiesās galvenais tiesnesis
Raivis Ragainis un tiesnesis Edgars Līcis,

Foto: J. Lācis

“Jēkabpils pilsētas Ziemas kausa izcīņa Lūsis 2012”

Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs
Leonīds Salcevičs un deputāts Aigars Nitišs
sveic sacensību pirmā posma uzvarētājus
mono klasē ar radzēm – 1. vietā Arvis
Kluss, 2. vietā – Ojārs Ošāns, 3. vietā –
Edgars Eglītis.
bet auto tehnisko sagatavotību pārbaudīs sa
censību tehniskais komisārs Mārtiņš Svilis.
Sacensību orga niz ator i pateicas at
balstītājiem sacensību trases izveidē un
uzturēšanā – SIA “Ošukalns”, SIA “Brēķu
student i”, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”,
SIA “Jēkabpils ūdens”.
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Budžets ar attīstības tendenci

Sākums 1. lpp.

Ba ž as, ka eiroz onā piepild īsies ne
gat īv ais scen ār ijs, vad oš o spec iā list u
aicinājums sagat avot ies iespēja m i slik
tā k ajam ekonom isk ās sit uācijas at t īst ī
bas model im lik a pašvald ības Bud žet a
kom isijai iz veidot objek t īv us kritēr ijus
bud žeta vad l ī nijām, ievērojot pašvald ī
bas not eik t as priorit āt es, un pēc tam
det a l iz ēt i iz vēr tēt visus pieprasīju mus.
Neu zl ab oj ot ies soc iā lai sit uā cij ai un
pa l iek ot augsta m bezd arb a lī m en im,
pašv ald īb ai būt isks fin ans ēj ums bij a
jāp ar edz soc iā lajiem pab als tiem, gal
ven ok ārt GMI (ga r ant ēt o min im ā l o
ienā k umu) nod rošināš anai un dzīvok
ļu pab als tu izm ak s ām, kur u ar nā k a

mo apk ures sez onu nel īdzf in ans ēs no
valsts. Jāt ur p in a darbs liel o proj ek t u
rea liz ēš an ai, kur os ies aist īts Eirop as
Sav ien ības (ES) prog r ammu un fondu
līdzf in ans ējums.
Administrācijai un bud žeta iestāžu
vad īt ājiem intensīva darba rez ult āt ā ir
izdevies izveidot sabalansētu – starp pro
gnozētajiem ieņēmumiem un izdev umu
rādītājiem – budžetu.
Šādā finansiā lā, ekonomiskā un so
ciālā situācijā ir veidojies Jēkabpils pilsē
tas pašvaldības budžets 2012. gadam. Ja
2010. gad a bud žet u va rēja nosaukt par
“izdzīvošanas”, 2011. gada – par budžetu,
kas parāda zināmas stabilizācijas pazīmes,
tad 2012. gada budžets jau uzrāda attīs
tības tendences.

Jēkabpils pašvaldībā
Ēnu dienā – 10 jaunieši

Kād i uzdev u mi pašvald ību sagaida
turpmākajos gados. Attīstības tendences
joprojām tiks saist ītas ar līdzda l ību ES
projektos. Intensīv i jāstrādā energoefek
tivitātes paaugstināšanas programmās –
gan pašvald ības iestāžu, gan dzīvojamo
ēku jomā, 2013. gad ā būs nepiecieša m i
līdzpasāk umi jaunā tilta projektēšanai,
jāsniedz atbalsts pašvald ības uzņēmu
mam siltumtrašu nomaiņu programmās.
Prioritāro uzdevumu jomā saglabāsies arī
sociālās palīdzības nodrošināšana, izglītī
bas iestāžu modernizācija, kā arī kultūras,
sporta un pašvaldības iedzīvotāju atpūtas
pasākumi.
Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas
domes priekšsēdētājs

Jēk abpils pilsētas pašvald ībā Ēnu
dienā viesojās 10 jaunieši no Jēkabpils
pilsētas un novadu izglītības iestādēm.
Ēnu dienas lai k ā skolēni iepa zinās
ar pašvald ības struktūru, funkcijām un
speciā listu darbu. Jēkabpils pilsētas paš
vald ība ik gadu akt īv i iesaist ījusies Ēnu
dienas norisē, tāpat iepriekš rīkotas gan
izbraukuma Domes sēdes, gan skolēnu ek
skursijas pašvaldībā, lai jauniešiem sniegtu
iespēju iepazīt pašvaldības darbu.

Šī gada 15. februārī Ēnu diena Latvijā
norisinājās jau divpadsmito reizi. Ēnu die
nas laikā skolēni apmeklē dažādas darba
vietas un 4–6 stundas kļūst par daž ādu
darbinieku ēnām – vēro un izzina sav u
ēnu devēju ikdienas darbu, tā iepazīsto
ties ar sev interesējošās profesijas noslēpu
miem, informē portāls www.enudiena.lv.
Lāsma Skļarka,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste

4.

Arvien vairāk pāru laulājas Jēkabpils pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā
2011. gadā sa l īdzinājumā ar
2010. gadu palielinājies noslēgto laulību
skaits Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu
noda ļā. Kopumā 2011. gadā noslēg tas
193 laulības, kas ir par 51 laulību vairāk
nekā iepriekšējā gadā.
Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu no
daļas vadītāja Silv ija Leikuma stāsta, ka
nodaļas darbinieki strādā ar augstu atbil
dības izjūtu un velta visas pūles, lai jaunie
pāri saņemtu ne tikai formālu pakalpo
jumu, bet gan tādu, lai viņu dzīves lielais
notikums paliktu vēl ilgi siltās atmiņās.
“Mūsu prioritāte ir nodrošināt kvalitatī
vas jaunā pāra konsultācijas pirms laulību
ceremonijas, savukārt laulību laikā mūsu
galvenais uzdev ums ir rad īt svin īg u ma
atmosfēru,” atzīst S. Leikuma.
Anita un Ēriks Ka zini k i Jēk abpils
Dzimtsarakstu nodaļā laulību slēdza ma
ģisk ajā datu mā 8.08.2008. A. Ka zini k a
stāsta, ka Dzimtsarakstu nodaļā viņu pa
tīkami pārsteidza darbinieku attieksme:
“Mūs šajā nodaļā uzņēma ļoti laipni. Dar
binieces izskaidroja jautājumus, kas radās
saistībā ar ceremoniju. Tāpat mums patika
gan svinību zāles greznība, gan līgavas un
līgavaiņa istaba, kur uzkavējāmies līdz ce
remonijas sākumam.”
S. Leikuma atzīst, ka Jēkabpils pilsē
tas Dzimtsarakstu nodaļa saņem daudz
labu, sirsnīgu pateicības vārdu un vēstuļu,

sav ukārt tas dod iedvesmu, spēku, iztu
rību un gandarījumu būt darba ierindā,
radot cilvēk iem prieku un svētku izjūtu,
kā arī izpratni vajadzīgajos brīžos.
“Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļa bija
tepat tuvu, savā pilsētā. Šo nodaļu laulībām
izvēlējās mani draugi un māsa, tad arī mēs,”
stāsta Anda Jurgeviča, kura ar vīru Uģi laulī
bu slēdza 2011. gada vasarā. “Mums Jēkabpils
Dzimtsarakstu nodaļā patika it viss – mu
zikālais pavadījums un runa ceremonijas
laikā, nepiespiestā gaisotne, kur vari justies
brīvi. Jau pēc pirmā kontakta ar darbiniecēm
pazuda rūpes un uztraukums par ceremoni
jas norisi, un uz kāzām gājām ar smaidu,”
atmiņās dalās A. Jurgeviča.
Jēkabpils pilsēta veidojas par vietu,
kur dzīvot, augt un attīstīties. Arī Jēkabpils
pilsētas pašvaldība, respektējot iedzīvotāju
ērtības un labklājību, uzlabo iedzīvotājiem
sniegtos pakalpojumus. Kā apliecinājums
tam ir 2008. gada 29. maijā saņemtais kva
litātes vadības sistēmas ISO 9001 sertif i
kāts. Ieviestā sistēma ik gadu tiek attīstīta,
arvien tiek meklēti risinājumi, kā šos pro
cesus padarīt vēl efektīvākus, tā uzlabojot
iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces kopā ar ilggadējo Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Ilgu Stari

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilsētas vizītkarte ir arī ielas un ceļi
Aizvad ītājās brīvdienās “Balttour
2012” izstādē mēs visus Latvijas iedzīvo
tājus aicinājām pie sevis ciemos – iepazīt
Jēkabpils kultūrvēsturiskās vietas, satikt
interesantus cilvēkus, kopā priecāties par
pilsētas izaugsmi. Lai mūsu viesi vēlētos
atgriezties vēl un vēl, ir nepieciešams sa
kārtot pilsētas ielas un ceļus.
Visi pilsētas iedzīvotāji un viesi ir pa
manījuši intensīvos darbus vasaras periodā,
taču darbi pie ceļu un ielu remontiem un
uzturēša nas not iek visu gadu. Finansē
jums ielu remontdarbiem un uzturēšanai
2011. gadā bija atvēlēts Ls 221 200.
2011. gada ziemā, kad daba mūs ap
veltīja ar pamatīgu sniega daudzumu, re
gulāri tika izvests sniegs pie pirmsskolas
izglītības iestādēm Meža, Palejas un Ražas
ielā. Sniegs tika izvests arī Rīgas ielā (labā
puse), Skaubīša, Viestura, Dambja, Pasta,
Brīvības, Pormaļa ielās, Zīlānu ielā no tilta
līdz pareizticīgo baznīcai, Nākotnes ielā.
Lai Vecpilsētas laukumā nek rātos netīra
sniega kaudzes, tas tika izvests pat 6 rei
zes. Kopumā tika izvesti gandrīz 19 000
kubikmetru sniega.
Aizvadītajā gadā daudz darba ir pa
veikts ielu remontos un lietus ūdens no
vadīšanas sakārtošanā.
Tika veikta Niedru ielas seguma izbū
ve un sakārtota lietus ūdens novadīšanas
sistēma. Izbūvēta Meža ielas asfaltbetona
sega gar pirmsskolas izglītības iestādi. Īves,
Ganu, Ceriņu, Ziedu, Kalēju, Lazdu Ru
dens ielu grantētais segums tika uzlabots,
pieberot šķembu izsiju maisījumu. Vairā
kās vietās – Akmeņu, Brīvības, Dignājas
ielās – tika izbūvētas nosēdakas, paceltas
kanalizācijas un ūdensvada akas.
Graudu, Radžu, Sporta, Dzirnavu, Jē
kaba, Lašu, Liepu, Mežāres ielās ar frēzēto
asfaltu tika uzlabots ielu segums.
Savukārt Kuģu iela pagājušā gadā tika
noasfaltēta no jauna. Kalna ielā ap katoļu
dievnamu tika veikta bordakmeņu izbūve

ap gājēju celiņiem. Priecājos, ka aizvadītajā
gadā ir radusies iespēja paveikt arī kādu
neieplānotu darbu, piemēram, Zvaigžņu
ielas asfaltbetona segas izbūvi un stāvlau
kumu pie Kapeles kapiem.
Vasarā esošā finansējuma ietvaros ielu
bedrītes tika remontētas ar emulsiju un
labotas ar asfaltu, greiderētas grantētās
ielas, ziemā tīrītas un kaisītas pilsētas ielas.
Tika atjaunotas ceļa zīmes un uzstādītas
jaunas, kā arī remontētas barjeras un aiz
sargstabiņi. Tika veikta luksoforu ikdienas
uzturēšana un remonts.
Diemžēl ieplānotā Ražas ielas asfalta
segas izbūve netika paveikta 2011. gadā,
jo ūdensvada raktajai tranšejai jānostāvas
vismaz 2 mēneši, lai uzliktā sega neiesēs
tos. Tā kā laika apstākļi pēc šiem 2 mē
nešiem nepieļāva asfalta iek lāša nu, tad
šīs ielas remonts tiks pabeigts 2012. gadā.
Tika veikta tranšejas testēšana sablīvējuma
noteikšanai. Testēšanas rezultāti apliecina,
ka sablīvējums ir vairāk par divām reizēm
mazāks nekā būtu pieļaujams. Līdz ar to
nav pieļaujama asfalta uzklāšana uz šādas
tranšejas, kas nākamgad būs iesēdusies, tā
tad gan darbs, gan finansējums būs iztērēts
veltīgi. Tāpēc uzskatu, ka labāk nedaudz
nogaidīt un darbu veikt kvalitatīvi.
Iedzīvotājiem tika solīts, ka 2011. ga
dā ar frēzmateriālu tiks sakārtota Asotes
un Robežu iela. Robežu ielas sakārtošana
tika sākta, taču netika pabeigta, jo trūka
frēzmateriāla. Šogad, tiklīdz laika apstākļi
būs piemēroti, Robežu ielas segums tiks
sakārtots. Arī Asotes ielas segums netika
uzlabots, jo trū k a frēzmateriā la, bet šīs
ielas iedzīvotājus 2012. gadā sagaida labi
jaunumi – viņu iela tiks nok lāta ar asfal
ta segumu. Manuprāt, bija jēga šo vienu
gadiņu uzgaidīt.
Ceļu ielu fonda un pār vad āju mu
nodaļas darbiniek i vienmēr uzk lausa ie
dzīvotāju priekšlikumus, ierosinājumus
un iespēju robežās palīdz. 2011. gadā tika

sniegtas atbildes uz 91 iesnieg umu, pēc
iedzīvotāju lūguma, papildus tika apsekoti
daudzi objekti. Izsniegtas 22 licences un
licences kartītes pasažieru pārvadāšanai
ar vieglo taksometru Jēkabpils pašvaldības
teritorijā. Veikti visi nepieciešamie iepir
kumi ielu apsaimniekošanai 2012. gadam.
Sagatavoti un izsniegti 30 apliecinājumi
pasa žier u pār vad ā ša nai ar sabiedr isko
transportu.
Es uzskatu, ka 2011. gadā ir paveikts
daudz labu darbu, ir ies ākt i darbi, kas
pras a tur pin āju mu, ir jauna s iec eres.
Ti k ai diem ž ēl 2012. gad a finans ējums
(Ls 174 471) ir par Ls 46 729 maz āks
nek ā 2011. gadā.

2012. gadā turpinās sakārtot
Jēkabpils pilsētas ielas
Lai arī finansējums kārtējo reizi ti
ka samazināts – šoreiz salīdzinājumā ar
2011. gadu par Ls 46 729 –, darbi pilsētas
ielās turpināsies tikpat sparīgi kā līdz šim.
Tiks turpināti un pabeigti darbi pie
Brīvības, Rīgas ielu rekonstrukcijas, kā arī
izdarīti daudzi citi mazāk i, bet ļoti sva
rīgi darbi.
Turpinot iesākto tradīciju, katru ga
du noasfaltējot kādu grants seguma ielu,
arī šogad tiks asfaltēta Asotes iela, kā arī
Stadiona ielai tiks iek lāts jauns asfaltbe
tona segums.
Tiks sakārtotas lietus ūdens kanalizā
cijas sistēmas Kļavu ielā pie DUS “Viada”
un Viestura 31. Madonas ielā tiks ierīkota
virsūdeņu novadīšanas sistēma. Tiks izbū
vēts stāvlaukums pie Draudzības alejas 26
un uzstādīts apgaismojums Mež āres un
Sporta ielas krustojumā. Rudens, Medņu,
Meža ielās tiks veikta ielu apgaismojuma
izbūve.
Turpināsies darbs pie caurteku izbūves
Zīlānu ielā (~ 3–4 vietās), Zīlānu mikrora

jonā, lietus ūdens novadīšana sistēma tiks
sakārtota Režģu, Pamatu, Strauta, Putnu,
Bērzu un Ceriņu ielās. Raiņa, Donaviņas,
Pormaļa, Jēkaba, Bebru, Nameja ielas sa
gaida kanalizācijas/ūdensvada aku iesēdu
mu un novadsistēmu sakārtošana.
Ir plānots turpināt ielu segumu uzla
bot ar frēzētā asfalta materiālu šādās ielās:
Gaujas, Dzintaru, Liliju, Druvas, Tīruma,
Varoņu (mazās), Biržu, Līkās, Ūdens, Aug
ļu, Dīķu, Staburaga, Daugavas Krasta, Zīļu,
Lakstīgalu, Klints, Kaļķu, Arāju, Imantas,
Sakas. Precīzi ielu skaitu, ko izdosies uzla
bot ar frēzmateriālu, šobrīd pateikt ir grūti,
jo precīzi nevar paredzēt pieejamā frēzma
teriāla daudzumu, – tas ir atkarīgs no tā,
kad tiks sākta Neretas ielas rekonstrukcija.
Vasarā ielas tiks greiderētas, grants
segums tiks uzlabots ar šķembu un izsi
ju materiā liem, bedrītes tiks remontētas
ar emulsiju un labotas ar asfaltu. Nepie
cieš a m ības gad īju mā autobusu piet ur u
stik lojums tiks labots, sol i ņ i remontēt i
un atjaunoti. 2012. gadā ir plānots Lie
lajā ielā Zī lā nos uzstād īt jaunu stik lotu
pieturvietu.
Pilsētas pasažieru pārvadājuma jomā
2012. gadā saglabājās 50 % mēnešbiļešu
atlaide 1.–12. klases skolēniem, kā arī no
2012. gada 1. aprīļa Jēkabpilī deklarētie ie
dzīvotāji, kuru vecums pārsniedz 70 gadu
slieksni, varēs izmantot Jēkabpils pilsētas
maršruta autobusus ar 50 % atlaidi – viens
brauciens izmaksās Ls 0,15.
Ceru, ka finanšu līdzekļi nebūs jātērē,
labojot speciāli salauztos soliņus, izdemo
lētās pieturvietas, sasistās apgaismojuma
spuld zes, bet gan radot kaut ko jaunu
un skaistu mūsu pilsētā, mūsu Jēkabpilī.
Leposimies ar sav u pilsētu, kas ar katru
gadu kļūst arvien sakoptāka un skaistāka.
Aivars Kraps,
Ceļu, ielu fonda un pārvadājuma
nodaļas vadītājs

Dabā neesošas
palīgēkas no
kadastra
reģistra
var dzēst
bez maksas

Tās palīgēkas, kas daž ādu iemeslu
dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas
kadastra reģ istrā un par kurām tāpēc
var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis, līdz 1. oktobrim ir iespējams
dzēst no reģistra bez maksas. Lai ikviens
nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastar
pinātu un objektīvu informāciju par dabā
neesošu palīgēku dzēšanu no kadastra
reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis
informatīvo tālruni 67038677, pa kuru
ikvienam interesentam tiks sniegta infor
mācija par viņa īpašumā esošām būvēm
un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas
procesu.
Kā zināms, ar 2012. gadu pašvald ī
bām ir tiesības iz vēlēt ies ar nek usta mā
īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas
reģ ist rētas Valsts zemes dienesta uzt u
rēt ajā kad ast ra reģ ist rā. Tomēr liel ā k ā
da ļa pašvald ību ir nolēmuš as to at l ikt,
tā dodot iespēju nodok ļu mak s āt ājiem
apzināt un sakārtot sav us īpašumus, lai
nodok l i nevajad zēt u mak sāt par ēkām,
kas sav ulaik reģistrētas, taču dažādu ie
meslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar
to būv ju īpašn iek iem ir laiks informēt
Valsts zemes dienest u par izm ai ņ ām
īpaš u m a sas tāv ā un ak t ua liz ēt dat us
atbilstoši fakt isk ajai sit uācijai dabā, lai
turpm ā k ajos gados net ik t u aprēķ in āts
nodoklis par dabā neesošajām būvēm.
Inform āc iju par to, kād as būves,
tost arp pa l īgēkas, kas, iespējams, dabā
vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sa
stāvā, jebkurš interesents var saņemt bez
maksas portālos http://www.latvija.lv un
www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakal
poju mu “Ma n i dat i kad ast rā”, por t ā l ā
http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni
67038677, kā arī klātienē – Valsts zemes
dienest a klient u apk alp oš a nas cent ros
vai pašvald ībās.
Kopu m ā vals tī va rēt u būt vair ā k i
tūkstoši palīgēku, kas sav ulaik ir reģ is
trēt as kad ast ra reģ ist rā, tač u pat laban
reā li dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas
vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes die
nesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām –
dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnī
cām, piebūvēm – sistēmā automātisk i ik
gadus tiek aprēķ ināta kadastrālā vērtība
pēc noteiktajam kritērijiem – atrašanās
vietas, celtniecības gada, materiā liem un
citiem parametriem atbilstoši spēkā eso
šajai li kumdoša nai. Sav u k ārt pēc būvei
noteikt ās kad ast rā l ās vērt īb as pašv al
dībām ir tiesības aprēķ ināt nek ust a mā
īpašuma nodok li.
Lai dzēstu palīgēku no kadastra re
ģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldī
bas (būv valdes) at zinums, ka reģ ist rētā
būve dab ā nep as tāv, un tas jā iesniedz
Valsts zemes dienest ā, kura darbin iek i
neesošo pal īgēku no reģ ist ra dzēsīs bez
mak s as. Lai spēt u kva l it at īv i veikt pa
kalpojumu un laikus aktua lizētu datus,
pa k alpojums bez mak sas būs pieejams
līdz šā gada 1. oktobrim.
Valsts zemes dienests

5.

Jēkabpilī diskutē par siltumapgādes jautājumiem
9. februārī Jēkabpilī notika
Latvijas siltumuzņēmumu aso
ciācijas (LSUA) padomes sēde,
kurā piedalījās vairāk nekā
divdesmit siltuma ražotāju no
visas Latvijas.
To atklāja pilsētas Domes
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs,
kurš, uzrunājot sēdes dalībnie
kus, sniedza ieskatu par situāciju
siltumapgādes jomā Jēkabpilī un
ieskicēja pašvaldības līdzdalību, lai
iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatī
vu siltuma pakalpojuma saņemšanu,
neraugoties uz daudziem sarežģī
tiem aspektiem – lielajiem klientu
parādiem uzņēmumam u. c. Lai
arī situācija nav vienkārša, uzņē
mums kopā ar pašvaldības atbalstu
ir spējis sabalansēt un uzturēt pie
tiekami kvalitatīvu siltuma piegādi
iedzīvotājiem. L. Salcevičs norādīja,
ka SIA “Jēkabpils siltums” ir viens
no retajiem siltuma piegādātājiem
Latvijā, kas trīs gadu laikā, t. i.,
kopš 2009. gada, nav mainījis sil
tumenerģijas tarifus.
Domes priekšsēdētājs piebilda,
ka esošo siltumenerģijas tarifu Jē
kabpilī palīdz saglabāt arī pagāju
šajā gadā uzbūvētā SIA “Ošukalns”
jaunā koģenerācijas termoelektro
centrāle, ko kurina ar biomasu.
L. Salcevičs: “Šis projekts ir ļoti
inovatīvs un tapis sadarbībā ar
pilsētas Domi. Pašvaldība sniedza
visu iespējamo atbalstu, lai uzņē
mums varētu investēt un attīstīties,
vienlaikus pozitīvi ietekmējot esošā
siltuma tarifa saglabāšanu. Pašval
dība kā vienu no pilsētas attīstības
mērķiem ir izvirzījusi investīciju
piesaisti un inovatīvu ražotņu ie
viešanu pilsētā, kas dotu labumu arī
pilsētas iedzīvotājiem. Varu teikt,
ka koģenerācijas projekts ir viens
no pasākumu kompleksiem, kas
pilsētai palīdz nodrošināt siltuma
tarifa nepaaugstināšanu.”

Uzņēmums piesaista ES
naudu siltumtrašu nomaiņai

SIA “Jēkabpils siltums” valdes
priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko
klātesošos informēja par plānotajām

uzņēmuma iecerēm tuvāko gadu
laikā. Kā iepriekš uzsvēra A. Kar
penko, pilsētā siltumapgādes jomā
vislielākās raizes sagādā tieši esošo
siltumtrašu sliktais tehniskais stā
volis. Lai šo problēmu kaut daļēji
varētu atrisināt, uzņēmums iesais
tās Eiropas Savienības projektos,
lai novirzītu finansējumu tieši sil
tumtrašu nomaiņai, tā samazinot
siltuma zudumu trasēs. Patlaban
“Jēkabpils siltums”, pēc Iepirkumu
uzraudzības biroja (IUB) lūguma,
atkārtoti veic konkursa pieteikumu
izvērtēšanu projektam “Siltumtīklu
rekonstrukcija Jēkabpilī Nameja,
Viestura un Jaunās ielas mikrora
jonā”, un drīzumā kļūs zināms arī
izvēlētais darbu veicējs. Ja nepiecie
šamās procedūras netiks kavētas no
pretendentu puses, tad uzņēmums
varēs slēgt līgumu ar konkursa uz
varētāju, un plānots, ka vasarā tiks
sākta siltumtīklu rekonstrukcija.
Vēl uzņēmums sagatavojis un
iesniedzis pieteikumu otram ES
projektam, kurš paredz maģistrālo
siltumtrašu nomaiņu Jaunās ielas
mikrorajonā. Šī projekta realizāci
ja ļaus ievērojami samazināt sil
tumenerģijas zudumus un padarīs
daudz drošāku lielas pilsētas daļas
siltumapgādi.

“Jēkabpils siltums” tarifu nav
mainījis trīs gadus

Arī iepriekš valdes priekšsēdē
tājs A. Karpenko uzsvēra, ka SIA
“Jēkabpils siltums” ir viens no reta
jiem siltuma piegādātajiem Latvijā,
kas trīs gadus nav mainījis siltum
enerģijas tarifus. Turpretim pa šo
laiku krasi palielinājušās energone
sēju cenas – elektrības, gāzes cena,
kā arī kurināmā cenas, piemēram,
šķeldas cena u. c.
A. Karpenko: “Uzņēmums cenšas
sabalansēt savu finansiālo stāvokli
tā, lai spētu saglabāt esošo siltum
enerģijas cenu un nepalielināt to.
Situāciju ļoti apgrūtina fakts, ka
klientu parāds uzņēmumam februā
ra sākumā bija vairāk nekā miljons
latu. Ja mēs šo naudu, ko neesam
saņēmuši par pakalpojumu, varētu

novirzīt uzņēmuma attīstībā, t. i.,
vispirms jau trašu nomaiņā, situācija
būtu daudz labāka. Ir daļa klientu,
kuri patiešām nevar samaksāt objek
tīvu iemeslu dēļ, taču, ja klients nāk
uz uzņēmumu un mēģina piedāvāt
kādu risinājumu, mēs cenšamies pa
līdzēt un rast kompromisu parāda
pakāpeniskai nomaksai. Diemžēl ļoti
daudz ir arī ļaunprātīgu nemaksā
tāju. Arī asociācijas sēdē ne reizi
vien ir diskutēts par to, kā varētu
uzņēmumiem palīdzēt atgūt savu
naudu, jo jāsaprot, ka jāmaksā ir
gan par gāzi, gan elektrību, gan ci
tiem pakalpojumiem, un siltums ir
viens no tiem. Tas ir kā apburtais
loks – nesaņemot klientu maksāju
mus, uzņēmumam nav līdzekļu, ko
investēt uzņēmuma attīstībā (sama
zinot siltuma zudumu u. c.).
Jēkabpilī notikušajā asociāci
jas sēdē tika runāts par Latvijas
siltumuzņēmumu asociācijas aktu
ālajiem darbības jautājumiem – par
Ekonomikas ministrijas sagatavo
to “Enerģijas stratēģiju 2030”, par
grozījumiem Civilprocesa likumā
par komunālo maksājumu parādu
atgūšanu, par grozījumiem Dzīvo
jamo māju pārvaldīšanas likumā,
siltumtarifiem Latvijā, kā arī dažā
dām citām aktualitātēm, par ko vai
rāk informācijas sniedza asociācijas
prezidents Leons Žutauts un valdes
loceklis Andris Akermanis.
Sēdes laikā varēja iepazīsties ar

Latvijas siltumasociācijas apkopo
tajiem datiem par siltumenerģijas
tarifiem Latvijā, kur Jēkabpils sil
tumenerģijas tarifs, salīdzinot ar 33
siltuma ražotājiem, atrodas vidējā
līmenī – 22. vietā.
Asociācijas biedri apmeklēja
SIA “Ošukalns” koģenerācijas ter
moelektrocentrāli. Kā iepriekš norā
dīja SIA “Jēkabpils siltums” valdes
priekšsēdētājs A. Karpenko, asoci
ācijas biedri vienmēr cenšas iepazīt
jaunus inovatīvus risinājumus, citu
uzņēmumu pieredzi, tādēļ Jēkabpilī
asociācijas dalībnieki lielu interesi
izrādīja par SIA “Ošukalns” koģene
rācijas termoelektrocentrāli (TEC),
kura darbināma ar biomasu un savu
darbību sāka pagājušajā gadā. Jaunā
stacija ir Latvijā pirmā, kas strādā
pēc sintētiskās eļļas noslēgtā iztvai
košanas cikla principa (ORC – Or
ganiskais Renkina cikls), nodrošinot
videi draudzīgu enerģijas ražošanu.
SIA “Ošukalns” valdes priekšsēdētājs
Aigars Nitišs asociācijas biedrus klā
tienē iepazīstināja ar koģenerācijas
termoelektrocentrāles darbības prin
cipiem un atbildēja uz klātesošo in
teresējošajiem jautājumiem. Iepriek
šējo reizi Latvijas Siltumuzņēmumu
asociācijas padomes sēde Jēkabpilī
notika pirms trim gadiem.
Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

dzējums par Latvijā notiekošajiem proce
siem vides aizsardzības jomā un jāformulē
savas idejas un priekšlikumi situācijas uz
labošanai. Konkursam kopumā tika iesūtīti
280 darbi, kurus izvērtēja konkursa žūrija:
vides eksperts Māris Olte, “DnB NORD”
ban k as viceprezidents Ivars Kapitov ičs
un Vides ministrijas Vides aizsardzības
departamenta direktors Rolands Bebris.
Par vienu no labā k ajiem autor iem ti k a
atzīta arī Elizabete Ladeiko no Jēkabpils
3. vidusskolas, kura balvā sa ņēma por
tatīvo datoru.
11. klasē Elizabete piedalījās R. Blau
maņa memoriālā muzeja “Braki” rīkotajā
eseju konkursā. Jaunā rakstniece rakstīja
eseju par tēmu “Manas pārdomas par Jāņa
Streiča filmu “Rūdolfa mantojums””. Izturot
konkurenci starp 243 rakstītājiem, Elizabete
ieguva 1. vietu un 70 latu naudas balvu.

Pavasa r ī noslēd zās jau trešais “Pil
sonisk ās sav ien ības” orga niz ētais skolu
jau nat nes literā rās jaunrades kon kurss,
kas velt īts Oskara Kalpaka piemiņai. Šī
kon k urs a pat ronese ir Eiroparla ment a
deputāte Inese Vaidere, kura atbalstījusi
konkursu arī iepriekšējos gadus. Konkur
sam tika atsūt īti vairāk nek ā 100 darbu
no visas Latv ijas, protams, viena no uz
va rēt ājām bija Eliz abete Ladei ko. Gal
venā balva bija iespēja 2011. gada maijā
viesoties deputātes darba vietā – Eiropas
Parlamentā Briselē.
Šobrīd pēdējā ābol i ņa lapi ņa ir
12. klase. Elizabete atrada iespēju pieda
līties eseju konkursā “Latvia could learn
from Switzerland”. Tas tika rīkots sadar
bībā starp Šveices “Lions Club (LC) “Ba
sel”” un Latvijas LC “Rīga”. Kopumā tika
saņemtas 12 esejas. Kā radošāko un intere

Jēkabpils sociālais dienests
informē, ka turpinās a/s “Latv
energo” dāvanu karšu piešķir
šana. Šajā gadā a/s “Latvenergo”
sadarbībā ar Latvijas pašvaldību
savienību sāka jaunu sociālā at
balsta kampaņu, kuras ietvaros
sociāli mazaizsargātas ģimenes
ar bērniem var saņemt elektrības
norēķinu kartes Ls 53,70 vērtībā.
Jaunā akcija atšķiras ar to, ka
šīm dāvanu kartēm ir noteikta vēr
tība, nevis noteikts kWh skaits, kā
arī tās varēs saņemt jaunas mērķa
grupas. Tātad uz jaunajām kartēm
var pretendēt šādas mērķa grupas
(izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās
akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes):
w trūcīgas ģimenes ar bērniem;
w ģimenes ar bērniem invalīdiem;
w ģimenes ar audžubērniem un aiz
bildniecībā esošiem bērniem;
w daudzbērnu ģimenes, kas nav
saņēmušas tarifa kompensāciju
2400 kWh patēriņam.
Dāvanu kartes var saņemt Jē
kabpils sociālajā dienestā 4. stāvā
401. kabinetā klientu pieņemšanas
dienās (pirmdienās, otrdienās, treš
dienās un ceturtdienās laikā no plkst.
9.00 līdz 16.00, ņemot vērā pusdienu
pārtraukumu). Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments, elektroenerģi
jas piegādes līgums ar a/s “Latvener
go”, kā arī dokumentus, kas apliecina
atbilstību kādai no minētajām mērķa
grupām (izziņa par invaliditāti, bā
riņtiesas lēmums par aizbildniecības
nodibināšanu, izziņa par atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam
u. c.). Daudzbērnu ģimenes statuss
nav jāpierāda, jo dienestam ir pieeja
ma nepieciešamā informācija.
Saņemtās dāvanu kartes summa
Ls 53,70 tiks attiecināta uz norādīto
līguma numuru, un tā realizēsies iz
rakstītajā rēķinā kā atlaide. Tā var
atspoguļoties pēc 2–3 mēnešiem no
kartes saņemšanas brīža. Sociālais
dienests katru mēnesi sagatavo at
skaiti par izsniegtajām dāvanu kar
tēm un to nosūta a/s “Latvenergo”
līdz nākamā mēneša 8. datumam.
Elektrības norēķinu kartes kompen
sēto elektroenerģiju var izmantot ne
ierobežotā termiņā, kā arī var segt
uzkrāto parādu par elektroenerģiju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sociālais dienests

Elizabetes Ladeiko daiļrades ceļš
Elizabete Ladeiko šobrīd mācās Jē
kabpils 3. vidusskolā 12.a klasē. Tā ir
vienmēr ideju bagāta personība. Vi ņa
prot savas domas un idejas pasniegt gan
emocionālās un pārliecinošās esejās, gan
arī gleznojumos. Interese par mākslu un
tās radīšanu Elizabetei palīdzēja ar izci
lām sekmēm absolvēt Jēkabpils novada
Mākslas skolu un nemitīgi sekot visam
jaunajam un radošajam.
Katrs vidusskolas gads Elizabetei ir
panākumiem bagāts un uzvaru pilns. To
varētu salīdzināt ar Laimes trīslapu ābo
liņu, kur katra lapiņa nozīmē aizvad īto
vidusskolas gadu.
Kā pirmā un visnotaļ svarīga lapiņa ir
10. klase. Šajā gadā viņa piedalījās “DnB
NORD” Vides glābšanas komandas rīkota
jā eseju konkursā “Vides Vīzija”. Konkursa
ietvaros dalībniekiem bija jāpauž savs re

Turpinās a/s “Latvenergo”
dāvanu karšu piešķiršana

santāko eseju žūrija ir novērtējusi Jēkabpils
3. vidusskolas skolnieces Elizabetes Ladei
ko iesūtīto eseju. Elizabetei kā konkursa
uz va rētajai būs iespēja pavad īt šī gada
vienu vasaras mēnesi pilnībā apmaksātā
nometnē Šveicē. Nometnē piedalīsies jaun
ieši no dažādām pasaules valstīm vecumā
no 17 līdz 21 gadam, un, gan dzīvojot vies
ģimenēs, gan kopīgi nometnē, iepazīsies ar
Šveices kultūru, apmeklēs valsts skaistākās
vietas, piedalīsies sportiskās aktivitātēs un
kopā lieliski pavadīs laiku.
Esam pārliecinātas, ka Elizabetei dzī
ves karjeras ceļā būs liels āboliņu pušķis,
kur katra lapiņa viņai nesīs laimi un pa
nākumus. Esam lepnas par to, ka Elizabete
ir mūsu klasesbiedrene.
Līga Ozoliņa un Diāna Rimša,
12.a klases skolnieces

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina
būvēt kokskaidu granulu rūpnīcu
pašvaldībai piederošajā
industriālajā teritorijā
Jēkabpils pilsētas pašvaldība šī gada
janvārī nosūtīja Jēkabpils novada pašval
dībai vēstuli, kurā pausta noraidoša nostā
ja par SIA “NGF” ieceri būvēt kokskaidu
granulu rūpnīcu Jēkabpils novada Ābeļu
pagasta Radžu ielā 1A.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atvērta
sadarbībai uzņēmējdarbības attīstībai un
veicināšanai Jēkabpilī. Tādēļ šī gada janvāra
beigās pilsētas pašvaldība ir nosūtījusi SIA
„NGF” piedāvājumu realizēt projektu Jēkab
pils pilsētas pašvaldībai piederošajā indus
triālajā teritorijā Jēkabpilī, Aizupes ielā 20.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Aktuāli

Redaktora sleja
Februāris jau ilgstoši, pateicoties 14. februārim jeb
Valentīndienai, tiek uzskatīts par mīlestības mēnesi. To
mēr noteikti ir diezgan apnicīgi ik gadu februārī lasīt par
vienu un to pašu. Tāpēc šajā gadā mēs Valentīndienu
pārvērtīsim par vispārīgo mīlestības dienu. Pret ikvienu
sev tuvu un dārgu cilvēku. Ne tikai savu otro pusīti. Arī
labākajiem draugiem, ģimenei, tuviniekiem vai varbūt pat
uz ielas nejauši sastaptam cilvēkam šajā dienā sniegsim
vismaz mazumiņu mīlestības. Tomēr arī šis numurs būs
par mīlestību. Un to, ko tā vispār mums nozīmē. Lai arī
jāpiekrīt Emīlijai Diksonei: “Mīlestība ir viss. Un tas ir viss,
ko mēs par to zinām,” diez vai mēs paši kādreiz spēsim izprast mīlestību. Mīliet sev tuvos
un neaizmirstiet stipri jo stipri mīlēt sevi pašu!
Ieva Deņisova

Ko man darīt ?

Apadītājas

Aukstums. Un sals. Gandrīz ikkatram
galvā ir adīta cepure un rokās cimdi, arī šal
le ap kaklu. Bet cik daudzi atceras pilsētas
svētkus, kuros bija redzami koki, apadītos
tērpos? Varbūt retais. Tomēr – kas tad ir šī
apadīšana?
Tas viss nāk no Hjūstonas Teksasā. Tā ir
diezgan pelēka pilsēta – it kā tajā būtu ap
sīkusi dzīvība. Tāpēc četras meitenes nolēma
atdzīvināt to, ik palaikam pilsētā ar krāsainu
dziju kaut ko apadot. Lai cilvēki ikdienas ru
tīnā uz brīdi iepauzētu un paskatītos apkārt.
Meitenes tādā veidā vēlējās iepriecināt, reizē
it kā parādot, ka adīšana un rokdarbi nav
aktuāli tikai darbmācības stundās. Lielai
daļai sabiedrības ir negatīvs viedoklis par
grafiti – tie izbojājot māju sienas un ar to
nodarbojoties tikai huligāni. Bet meitenes
parādīja, ka tas var būt arī kaut kas jauks un

Ui, karsts!

1) Jaunvārds. Par šī mēneša jaunvārdu
pasludinām “ēnojamo”. Peronu, kuru ēna ēno.
Un kas bija tavējais ēnojamais?
2) Omas bojātājs. Aukstums, aukstums
un vēlreiz aukstums. Pret to jācīnās ar adī
jumiem. Apadi arī vietējos kokus un stabus,
lai nesalst.
3) Otrs nozīmīgais notikums. Uzraksti,
piemēram savus dzimšanas datus un uzzi
ni, kas vēl zīmīgs notika šajā laikā. Protams,
galvenais bija tava dzimšana, taču – kas vēl
interesants pasaulē atgadījās? http://dmarie.

mīļš. Adīšana galu galā asociējas ar omīšu
adītajām zeķēm. Tad nu aizsākās “Knitta Ple
ase” kustība (2005. gadā). Viss sākās ar mazu
apadītu aprocīti uz kāda veikaliņa ārdurvīm.
Vēlāk – ceļa zīmei. Liela daļa sabiedrības bija
sajūsmā, tāpēc meitenes turpināja sākto. Tā
šī biedrība izplatījās arvien lielākā mērogā.
Šobrīd tā iekarojusi pasauli diezgan plaši.
“Knitta Please” tiek aicināta arī piedalīties
mākslas šovos, teātra izrādēs un citur. Ir pat
bijuši piedāvājumi veidot personīgās kolek
cijas, taču tas nav bizness vai lieta, ar kuru
“taisīt naudu”. Tas ir priekam, un tieši to arī
mēs gūstam un sniedzam citiem!
Uzadi arī tu savu uzroci, izrotā mājas
rokturi, karoga kārti vai auto antenu. Lai
nenosalst šajos mīnusos!
http://www.magdasayeg.com/
Ieva Deņisova

com/timecap/step1.asp
4) Matemātikas uzdevums: gribi būt
miljonārs? Piedalies TV šovā “Gribi būt mil
jonārs” apmēram 50 reizes, un tavs sapnis
kļūs par realitāti.
5) Mēneša stila lieta. “Hesburgera” kuponi,
smieklīgi jau. Bet tomēr – jo vairāk, jo labāk!
6) Vakaru aizpildīšanas veids. Šajā laikā
vislabākais, protams, būs atrasties siltā gultā,
ar tējas krūzi rokās. Tāpēc, ja kādu vakaru
gribas izlādēties un izlaist negatīvās emoci
jas, noskaties filmu – “Hachiko a dog’s story”.

Mīlestības mēnesī
Pa ielām pastaigājās februāris. Tuvojas
mīlestības svētki. Dzejnieki, rakstnieki,
un mākslinieki gūst iedvesmu no mīles
tības. Bet kas tad īsti ir mīlestība?
Uz šo jautājumu mēs devāmies meklēt
atbildi pie reāliem cilvēkiem, vaicājot, ko viņi
domā par šo tēmu.
Kas ir mīlestība?
Liāna, alpiniste. “Mana māte ir izteiku
si viedokli, ka iemīlēties var 101 reizi, bet
mīlēt var tikai vienu reizi. Kad tu esi gatavs
atteikties no sevis citu dēļ, tad tā ir mīlestība.
Bet par Bībeles pantu “Mīlēt kā sevi pašu”
ļoti grūti pateikt, jo mēs jau bieži sevi tā
nemīlam, toties citu dēļ esam gatavi darīt
daudz ko.”
Zigrīda Lukša, psiholoģijas maģistre.
“Tas jautājums mani interesē, jo sabiedrībā
ļoti bieži var saskarties ar viedokli, ka mī
lestības nav. Tāpēc izvēlējos šo tēmu par
psiholoģijas maģistra darba tēmu. Veido
jot maģistra darbu, iepazinos ar daudzu
psihologu darbiem, un manas dzīves atziņa
vistuvāk saskanēja ar Stenberga teoriju, ka
mīlestībai pamatā ir trīs faktori: intimitāte,
kaisle un uzticība.”
Liene, skolniece. “Mīlestība ir sajust, ko
katrs izjūt citādāk, līdz ar to vairs neeksistē
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ne laiks, ne vieta viss neiespējamais sāk šķist
iespējams, ikdienas skrējiens pierimst, un ir
mirkļi, kad šķiet – paliec bez elpas, jo tevi
kāds notur pie dzīvības.”
Renāte, bibliotekāre. “Mīlestība ir brī
nišķīgs stāvoklis, kurā atrodas cilvēks. Tā
ir vēlme dāvāt sevi, uzmanību, palīdzību
un no tā gūt lielu baudu. Mīlēt tā ir spēja
pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir. Mīles
tība – tā ir tieksme pilnveidoties, kā teica
viens krievu dzejnieks Osips Mandelštams:
“Viss kustās ar mīlestības palīdzību.””
Natālija Vinogradova, friziere, sko
lotāja. “Mīlestība ir dabas fenomens. Par
mīlestību ir teikts dzejā, dzirdēts dziesmās,
skatīts filmās... Man šķiet, ar mīlestību cilvēks
piedzimst. Tas ir dots viņam kā talants, kurš
ir jālolo un jāsaudzē, jāattīsta un, protams, ar
to ir jādalās. Es domāju, lai šo talantu attīstī
tu, ir vajadzīga dvēseles un prāta darbības
simbioze. Un tieši šajā darbībā es saskatu
lielu spēku. Tam, kurš būs spējīgs akumulēt
sevī dziļās zināšanas un pozitīvo pieredzi
attiecībās starp cilvēkiem, būs lielāka iespē
ja baudīt rezultātu – apmierinātību, laimi,
prāta un dvēseles harmoniju.”
Esiet laimīgi!
Vadims Hotuļovs

Izejam ielās
Februāris jau klāt un gaisā jūtama
Valentīndienas noskaņa. Uz šīs sirsnīgās
nots devos ielās, lai uzdotu jauniešiem
jautājumu: “Kā tu izrādi mīlestību sev
tuvajiem cilvēkiem?” Šoreiz laiks bija ļoti
auksts tāpēc jauniešus ielās bija sastapt
diezgan pagrūti.

Elmīra Gasanova: “Es sev tuvajiem cil
vēkiem palīdzu pēc savas iniciatīvas, cenšos
atbalstīt grūtā brīdi. Es atbildu pati par sevi
un savu rīcību, lai neradītu liekas problēmas
un pārdzīvojumus.”

Kas notika – kas notiks

8. februārī 3. vidusskolā notika skatuves runas konkurss 1.–12. klasei.
14.–21. februārī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās Dzimtās valodas nedēļa.
16.–17. februāris 2. vidusskolā – Makulatūras vākšanas dienas.
17. februārī 3. vidusskolā atzīmēja Valentīndienu ar ballīti 5.–9. klasēm.
23. februārī 3. vidusskolā notiek Dziesmu kari 10.–12. klasēm.
24. februārī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas koris “Ritums” dodas uz Zemgales reģiona Valsts
ģimnāziju jaukto koru festivālu Bauskā.
Februārī/martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notiek makulatūras vākšana.
8. martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisināsies konkurss “Devītklasnieks”.
9. martā 3. vidusskolā notiks Draudzības pēcpusdiena Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils
3. vidusskolas 6. klasēm.
10. martā notiks orķestru skate, kurā piedalīsies Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēji
orķestris “Vitamīns”.
10. martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pipariņi” dosies uz deju kolektīvu
sadanci Lubānā.
16. martā 2. vidusskolā notiks KVN.
21. martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notiks Vecāku diena.
23. martā 2. vidusskolā notiks Talantu konkursa atlase.
23. martā 3. vidusskolā norisināsies Dziesmu kari 10–12. klasēm.
29. martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas norisināsies konkurss “Nocel skolai jumtu”.

Līga Bite: “Es apsveicu svētkos, piemē
ram, 8. martā es mammai dāvinu ziedus.
Patīkami pārsteidzu, pagatavojot kaut ko
gardu. Parasti tie ir atzinību guvušie ma
fini. Protams, palīdzu mammai ikdienas
mājas darbos.”
Anete Lasmane
Autores foto

7.

Runā jaunieši

Cilvēks, kas iedvesmo

Sports

...laikam jau izteikts zēns

Basketbols
Jēkabpilī

Mūsu vidū ir daudz aktīvu un talantī
gu jauniešu, kas savu brīvo laiku izmanto
lietderīgi un radoši. Spilgts piemērs tam
ir Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 11.a klases
skolnieks Krišjānis Pleiko – persona, kas
iedvesmo.
– Tu esi ļoti daudzpusīgs jaunietis,
tāpēc iesākšu ar jautājumiem par video.
Kā tev radās doma pievērsties video
montāžai?
– Jauki dzirdēt, ka esmu daudzpusīgs.
Man šī doma radās nevis tā, ka man to kāds
lika vai uzstāja, ka jādara, – tas mani inte
resēja. Liela iedvesma bija tas brīdis, kad
internetā vai kino noskaties ļoti interesantu
un aizraujošu filmu vai video un saproti – jā,
es arī ko tādu gribu uztaisīt! Tā kā no da
toriem zināju vairāk nekā citi, tad arī bija
vēlme un interese kaut ko tādu mācīties.
Pamēģināju vienu programmu, otru prog
rammu – un man jau kaut kas bija. Tad nu
man bija arī kamera (lai gan ļoti parasta),
un es sāku veidot kaut ko savienojumā ar
virtuāli radīto video un uzfilmēto. Tas šķita
jau tuvāk tiem YouTube hitiem, kuros ideja
un izpildījums bija perfekts. Kaut kas bija
noticis, un mani tas ļoti ieinteresēja.
– Kur tu smelies idejas video vei
došanā?
– Video parasti veidoju tāpēc, lai izpaus
tu kādu pārdzīvojumu, bet parasti nonāku
līdz vienkāršam situācijas atainojumam. Šīs
situācijas ir mana vai arī kādas iedomātas
personas, kura es varētu būt, ja nebūtu es,
dzīve. Arī varu paust savu nostāju kādā jau
tājumā vai izcelt kādu neaktuālu jautāju
mu gaismā. Ideja rodas ļoti spontāni, tāpēc
daudzkārt tās pierakstu – ātri un nekārtīgi.
– Kuru no saviem video tu varētu
nosaukt par veiksmīgāko?
– Lai gan jaunākais ar stopmotion saistī
tais video “StopCola – 1000stopmotion” bija
arī pats ilgākais projekts un arī sabiedrībā
atzītākais, es to neuzskatu par pašu veiksmī
gāko, bet arī nenoliedzu tā kvalitāti. Daudz
konkrētāks un aizraujošāks bija “Mans Stop
motion” jeb pirmais veikums stopmotion
jomā, to arī varu uzskatīt par veiksmīgāko.
– Tu esi viens no laikam līdzi ejoša
jiem jauniešiem, kuri blogo. Kāpēc tu ar
to nodarbojies un par ko raksti?
– Blogu izveidoju arī tā spontāni. Sā
kumā tam bija cita funkcija, bet tad sapra
tu – ja man vajag blogu, tad palikšu pie tā,
kas man jau ir, jo šo vietni, kurā var blogot,
izveidoju jau diez gan pasen. Pārsvarā rak

stu par saviem darbiem vai kādiem pasā
kumiem, kuros esmu iesaistījies vai vēlos
iesaistīties. Dažkārt arī ievietoju kaut ko
vienkārši aizraujošu. Blogs arī palīdz paš
reklāmai. :)
– Daudziem JVĢ jauniešiem tu aso
ciējies ar dejošanu. Kā sauc deju stilu, ar
ko nodarbojies?
– Par konkrētu nosaukumu var strī
dēties. Manās dejās ir daudzi elementi no
popping un locking deju stiliem. Lai radītu
ko iespaidīgu, iesaistu vingrošanas elemen
tus – špagatu. Varētu gadīties, ka esmu
kāds no show dance pārstāvjiem, pašam
to nezinot. Pamatā ilustrēju mūziku un tās
ritmu ar kustībām.
– Kad pievērsies dejošanai?
– Pēc 2010. gada “Devītklasnieka” pa
sākuma, jo tur kaut kas sanāca un jau biju
sācis mazliet dejot, zināju dažas kustības.
Apmēram pirms 2–3 gadiem, bet ne ļoti
aktīvi. Tagad, lai vairāk pievērstos dejošanai,
esmu pievienojies TDK “Delverēni”, kurā mā
cos dejot tā, kā vēl nekad neesmu mācējis.
– Vai ir personības, no kurām tu
iedvesmojies?
– Ir personas dejošanas jomā, ir per
sonas video jomā, un ir arī vienkārši perso
nas, kuras zina, ko grib. Gan dejošanas, gan
video elki un iedvesmas avoti ir ārzemnieki.
Nevis tikai tāpēc, ka liekas, ka citur ir labāk,
bet tāpēc, ka tie cilvēki ir kļuvuši pasaulsla
veni bez ideju zagšanas, bet ar savu spožo
prātu. Iedvesmoja dejotāji Robert Murrai
ne un Phillip Chbeeb un labi pazīstamais
Mysteryguitarman, kura video ir spīdoši un
radoši. Dažiem varbūt zināms, ka Phillip
Chbeeb ir ABDC jaunākās sezonas uzvarē

tāju “I.Am.Me” deju grupas dalībnieks, bet
par viņu interesējos jau visus šos 3 gadus. Ir
arī personas, kas ikdienā pārliecina, pārmāca
vai vienkārši pamāca.
– Kādas īpašības visvairāk cieni cil
vēkos?
– Atsaucību, uzklausīšanu, citu ideju
pieņemšanu. Ja cilvēks ir tāds, tad viņš var
būt elastīgs un aizraujošs jebkurā gadījumā.
(Daudz, daudz vairāk var izlasīt un padomāt
iekš ask.fm/krissjanisP)
– Zēni parasti nav visai aktīvi grā
matu cienītāji. Kā ir ar tevi?
– Laikam esmu izteikts zēns. Ir dažas
grāmatas, kuras varu izlasīt pilnīgi visā tās
biezumā, bet parasti apstājos pie vidus vai
vietas, kad mana interese ir zudusi pilnībā.
Nesaku, ka lasīt grāmatas ir “nūģīgi”, – tās
ir jālasa un tajās var daudz ko atrast, bet
man reti iznāk izlasīt pat obligāto literatūru.
– Kā tu spēj tik daudz apvienot – la
bi mācīties, montēt video, dejot, blogot
un saglabāt pozitīvismu?
– Ja atteiktos no viena, tad beidzot iz
gulētos. Necenšos visas atmiņas un traģis
kos, pat arī labos pārdzīvojumus “vilkt” sev
prātā un domās līdzi, tad arī atliek domāt
par pašlaik notiekošo. Bet tas jau nav viss,
ko apvienoju. Kādu laiciņu gāju peldēšanas
treniņos (9. gads pašlaik), bet tagad vairs
nepietiek laika. Turpinu izdzīvot un reizē arī
smaidīt. Tas man tā dabīgi, ka daru daudz
ko, jo zinu – kaut kad vēlāk noderēs.
– Raksturo sevi vienā vārdā.
– Tas būs grūti – “visurpusējs”. Zinu, ka
tāda vārda nav.
– Vai ir vēl kāds lauciņš, kurā vēlies
sevi pilnveidot?

– Skan dīvaini, ka vēlos nodarboties ar
programmēšanu: pirms gada gribēju kļūt
par olimpisko čempionu peldēšanā. Vēlos
pilnveidot sevi lēmumu veikšanā. Tad arī
būs vieglāk izspriest sev nepieciešamu un
atmest sevi “gremdējošo”.
– Kurš no visiem brīvā laika pava
dīšanas veidiem ir tavai sirdij mīļāks?
– Gulēt! Vai arī pastaigāties ar kādu
aizraujošu cilvēku. Tas brīvais laiks arī pa
zūd... izguļoties.
– Savu nākotni tu saisti ar radošajām
un mākslinieciskajām vai tomēr eksak
tajām nodarbēm?
– Man vajag kompromisu. Varētu būt
eksaktās jomas darbinieks ar radošu pieeju,
bet nevarētu būt galīgs vienā jomā, jo viss
tomēr ir saistīts.
– Kādu tu sevi redzi pēc 10 gadiem?
– Ar ļoti nogurušām acīm un seju, jo
beidzot būšu kaut ko sasniedzis. Redzu sevi
kādā darbavietā, kurā varu izpausties radoši
un pasniegt to diezgan kārtīgi un aizraujoši
citiem, lai viņi no tā varētu gan mācīties,
gan to baudīt.
Vairāk par Krišjāņa darbošanos var uz
zināt šādās vietnēs:
http://stopview.do.am/ (blogs);
https://vimeo.com/krisss (Vimeo video
profils, kurā ir ievietoti radošie darbi);
http://stopview.do.am/index/0-2 (norā
dīta Krišjāņa kontaktinformācija).
Ceru, ka Krišjāni varēsim redzēt arī uz
“Latvijas Zelta talantu” skatuves un viņu
atbalstīt.
Elīna Aļeiņikova
Foto: no personīgā arhīva

JVĢ skolēnu parlaments pieredzes apmaiņas pasākumā Madonā
Janvāra beigās Jēkabpils Valsts ģimnā
zijas parlamenta pārstāvji devās uz Mado
nas Valsts ģimnāziju. Braucienā piedalījās
6 parlamenta pārstāvji un d. v. audzināšanas
darbā, skolēnu parlamenta atbalsta persona
Dace Druveniece.
Pieredzes apmaiņas un krāšanas nolūkā
madonieši rīkoja pasākumu, kurā pieda
lījās vairākas valsts ģimnāzijas: Alūksnes,
Krāslavas, Ogres, Cēsu, Gulbenes, Siguldas
un Jēkabpils. Katras ģimnāzijas pārstāvjus
sagaidīja divi pavadoņi, kas raiti iepazīsti
nāja ar skolas dzīvi, izrādīja dažādas skolas
telpas un kabinetus. Tā tika dota iespēja
izvērtēt un salīdzināt katram savu skolu ar
Madonas Valsts ģimnāziju – telpu dizainu,
izvietojumu, skolas ikdienas ritmu (zvana
skaņas, pusdienas, stendus utt.). Pēc nelielas
ekskursijas pa skolu pārstāvji devās uz kul

tūras namu, kur notika pieredzes apmaiņas
pasākums. Izlozējot tika noteikti skolu pāri.
Katrai skolai tika dots uzdevums otras sko
las pārstāvjus nedaudz iepazīstināt ar savas
skolas dzīvi, tās spilgtākajiem pasākumiem
un iezīmēm. Pēc nelielas abu skolu pārstāv
ju diskusijas katras skolas komandai bija
jāizveido vizuāla kolāža un pārējiem jāde
monstrē prezentācija par iepazīto skolu. Tā
mēs uzzinājām daudz jauna par citu valsts
ģimnāziju ikdienu un tradīcijām.
Pasākuma otrajā daļā notika seminārs
“Spēļu metodes izmantošana skolēnu paš
pārvaldes darbā”, ko vadīja mag. psych. Sol
vita Lauka. Ievadā skolēni tika iepazīstināti
ar spēles metodiku, tās iedarbību un funkci
jām, kuru atslēgvārdi ir atkarība, konfron
tācija, darbs, sinerģija. Diskusijā izmēģinot
un izanalizējot katru no šiem soļiem, var

pilnvērtīgi sadarboties kolektīvā un piln
veidot tā darbu. Katrs semināra dalībnieks
pārliecinājās par spēļu metodikas efekti
vitāti, veicot dažādus uzdevumus grupās.
Interesanti, kā tika veidotas grupas! Skolēni
tika grupēti pēc dzimšanas mēneša, vecu
ma, bērnu skaita ģimenē u. c. Izveidotajām
grupām kopīgā diskusijā vajadzēja atbildēt
uz dažādiem jautājumiem, veikli izvēlēties
risinājumu, rast vajadzīgo pieeju izvirzītajai
problēmai. Vienā no uzdevumiem koman
dai bija nepieciešams izveidot stratēģiju, ar
kuras palīdzību tā fiziski pārvarētu izveidoto
šķērsli. Tas bija aizraujoši! Vēlāk pēc uzde
vuma izpildīšanas komandas varēja dalīties
iespaidos un analizēt grūtības. Veicot šos
uzdevumus, darbībā tika realizēta spēļu
metodika. Tās rezultāti, efektivitāte bija
sajūtama pozitīvajā noskaņojumā, vēlmē

sadarboties un jaukajā atmosfērā, kas val
dīja grupās. Grupu dalībnieki bija smaidīgi
un emociju pilni.
Interešu, viedokļu savstarpēja apmaiņa,
spēļu metodikas izmantošana – tas viss ra
dīja neaizmirstamu, patīkamu noskaņojumu.
Mēs ne vien ieguvām pieredzi, iepazināmies
ar citu valsts ģimnāziju dzīvi, pasākumiem,
bet arī ieguvām jaunus draugus. Un seci
nājām, ka daudz kas skolu dzīvē ir līdzīgs,
bet ir arī pasākumi un tradīcijas, kas katrai
skolai ir atšķirīgi un kas to pārstāvjiem ra
da lepnumu par piederību tieši šai skolai.
Arī mums bija, ar ko palepoties! Savukārt
gūto labo pieredzi varēsim iedzīvināt savā
skolā. Pirmais, ko jau izmēģinājām, – spēļu
metodes skolas parlamenta saliedēšanai.
Silvija Minajeva,
JVĢ parlamenta preses sekretāre

Zināms, ka viens no populārākajiem
sporta veidiem gan Latvijā, gan Jēkabpilī
ir basketbols. Ļoti daudzu jauniešu brīvo
laiku aizņem tieši šis sporta veids, jo tas ir
gan aizraujošs, gan spraigs un to var spē
lēt jebkurā gadalaikā kopā ar draugiem:
vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir grozs, bumba
un stabils pamats zem kājām.
Viens no nozīmīgākajiem notiku
miem basketbolā dzīvē tieši jauniešiem ir
LJBL (Latvija Jaunatnes basketbola līgas)
kauss. Šajā turnīrā komandas ir sadalītas
pa vecuma grupām, un mēs, jēkabpilieši,
varam būt lepni, jo mūsu pilsētas vārds
tiek pārstāvēts katrā vecuma grupā: gan
U-14, gan U-15, gan U-16, gan U-17 un
U-19. Šobrīd vislabākie sasniegumi savās
grupā ir mūsu U-15 un U-16 komandām,
kas abas savās grupās ieņem piekto vietu
(U-15 no 13, U-16 no 12). Runājot par
šo turnīru, nevar nepieminēt arī faktu,
ka šogad Jēkabpils basketbolistiem nāk
talkā madonieši, lai komanda gūtu jau
nus spēkus.
Tā kā komandu ir daudz, ir vajadzīgi
arī vairāki treneri. Jēkabpilī iespējams ap
gūt basketbolu pie tādiem pieredzējušiem
treneriem kā Juris Bobrovs, Agnis Beķeris,
Imants Beķeris, Andris Čerjaks un Aivars
Naglis. Ja tev ir vēlme iemēģināt roku
basketbolā, bet līdz šim esi baidījies, tad
beidzot saņemies un ej, jo varbūt tevī mīt
apslēpts talants un tieši tava palīdzība ir
vajadzīga kādai no šīm komandām, tāpēc –
uz priekšu!
Viens no spilgtākajiem notikumiem
basketbola dzīvē Jēkabpilī ir Jēkabpils at
klātais čempionāts basketbolā vīriešiem,
kurš mūs nebeidz priecēt jau neskaitāmo
gadu pēc kārtas. Šogad šajā čempionātā
piedalījās 9 komandas – gan jau piere
dzējuši spēlētāji, gan arī jaunie, kas grib
pierādīt savus spēkus šajā lauciņā. Šobrīd
čempionāts jau ir iegājis fināla taisnē, un ir
zināmas tās 4 komandas, kas cīnīsies par
zelta medaļām. Tās ir “JSS-A”, “ZEM ELLI”,
“Tornado” un “Bebrīši/Ceļi”. Finālā ir iekļu
vušas divas jau pieredzējušas komandas
un divas vēl ar svaigām asinīm. Kas gan
šoreiz uzvarēs – pieredze vai jaunība? Spē
les solās būt karstas, tāpēc nākat atbalstīt
jau februāra beigās savus draugus, paziņas
un ģimeni!
Papildinformāciju par mūsu jauniešu
veiksmēm un neveiksmēm un sekot līdzi to
sasniegumiem var šajā vietnē: http://www1.
basket.lv/sljbl/zeni/1_divizija/, bet jaunākās
ziņas par pašmāju turnīru ir atrodamas šeit:
http://jekabpilssc.lv/.
Evija Kaulakane

“Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv
Avīzes vadītāja
Lelde Nitiša
tālr. 28603052, e-pasts – lelde_n@inbox.lv
Galvenā redaktore
Ieva Deņisova
e-pasts – ievadenisova@gmail.com
Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Skļarska
tālr. 25906344,
e-pasts – lasma.sklarska@jekabpils.lv
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Slāpes, kas paceļ virs zemes
Kāpēc biskvītam pievieno cieti? Kurš
rakstnieks pirmais izdomāja elektrisko
krēslu? Uz šiem un vēl daudziem citiem
jautājumiem bija jāatbild Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas komandas “Slāpes” dalībnie
kiem, kas pieda l ījās Valsts ģimnā ziju
skolēnu komandu erudīcijas konkursā
“Ceļojums pa Eiropu” Sig uldas Valsts
ģimnāzijā 2012. gada 10. februārī.
“Komandas nosau kums simboliz ē
mūsu vēlmi pēc jauniem piedzīvojumiem,
zināšanām. Pat ja slāpes tiek remdētas, tās
pēc kāda laika atgriežas – tāpat arī mēs
neizbēgami meklējam savā dzīvē kaut ko
jaunu. Lielāk ā daļa no mūsu komandas
mācās 12. klasē, tuvojas eksāmeni, jādo
mā par vērtējumiem atestātā. Šajā laik ā
gribas arī at pūt u un kaut ko interesan
tāku par skolas ikdienu. Pozitīvs piemērs
bija šis konkurss ar nestandarta uzdevu
miem, kas bija laba atslodze no mācību
stundām. Nebija uzdev uma, kas neliktu
padomāt. Konkurss bija organizēts augstā
līmenī, un varēja redzēt, ka padomāts par
katru sīkumu,” stāsta komandas dalībnieki.
Sā ku mā kat ra komanda 2 minūšu
lai k ā iepa zīst ināja ar sev i, tur pināju mā
bija iespēja uzdot vienu jautāju mu pre
tiniekiem.
Pirmā konkursa kārta bija sponsoru

uzdotie jautājumi. Dalībnieki varēja iepa
zīties ar Siguldas pašvaldības pārstāvjiem,
uzņēmējiem, pilsētā rīkotajiem pasāku
miem un atpūtas iespējām.
Otrās kārtas tematika bija ļoti plaša:
mūzika, ģeogrāfija, politika, matemātika,
latviešu valoda un literatūra, dabaszināt
nes, māksla un sports. Par katru tēmu tika
uzdoti ļoti dažādi jautājumi. Piemēram,
mū zi k ā bija jāatpa zīst skaņdarbi, sā kot
no Bēthovena līdz “ABBA” un “Gorillaz”,
jāprot nosaukt pūtēju orķest ra mūzikas
instru ment i, atpa zīstot tos pēc ska ņas,
atbildot uz jautājumiem dabaszinātņu jo
mā, jāizprot visi trīs Ņūtona likumi – te
noderēja mācību stundās gūtās zināšanas.
Organizatori bija padomājuši par to, lai
jautājumi būtu daudzveidīgi, tika izmantoti
video materiāli un projekcijas.
Edžus Urtāns, Kristaps Vītols, Renārs
Broks, Jānis Briška, Kristaps Ūdris (visi no
12.d klases) un Lauris Rzujevs (11.a kla
se) deviņu komandu konkurencē spraigā
cīņā izrād ījās viserud ītāk ie un uzvarēja
abās kārtās.
Kon kursa orga niz ator i bija pado
mājuši ne tikai par uzdevumiem, bet arī
par balvām. Tās saņēma visas komandas.
Mūsējie, kā jau uzvarētāji, drīkstēja balvu
izvēlēties pirmie. Ko izvēlēties – “Aerodi

Publiskās runas konkurss
politiskās noskaņās

No kreisās: J. Briška, L. Razujevs, R. Broks, K. Vītols, N. Ūdris, E. Urtāns
um” gaisa tuneļa apmeklējumu, lēcienu ar
gumiju no gaisa vagoniņa, 3 stundu pie
dzīvojumu parkā “Meža kaķis”, lidojumu
ar gaisa balonu?
JVĢ komanda, izcīnot uzvaru, saņēma
galveno balvu – dāvanu karti Ls 500 vēr
tībā lidojumam ar gaisa balonu. Puišiem
būs iespēja lidot līdzīgi Ž. Verna grāmatas
varoņiem, jo tieši viņš, kā izrādās, pirmais

aprakstīja elektrisko krēslu.
Priecājamies! Lepojamies! Novēlam
lidojumam labvēlīgu laiku! Sponsoru dāvi
nāto “Lielo Pasaules Atlantu” skolas bibli
otēkā tagad varēs izmantot visi interesenti.
Paldies pasākuma rīkotājiem Siguldā!
Stella Mekša,
JVĢ skolotāja

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu veidotā filma par pasaku “Anša laime”
konkursam vācu valodā

Sakarā ar viena no brāļu Grimmu –
Vilhelma Grimma – 225. dzimšanas die
nu Vācu valodas skolotāju asociācija kopā
ar Gētes institūtu izsludināja konkursu
skolēniem par brā ļu Grimmu pasa ku
tēmu modernu versiju teātra vai filmas
veidā.
Vienpadsmit ie uzreiz atsauc ās šim
aicinājumam. Izvēlējāmies pasaku “An
ša lai me”. Va lērija Skur jate piek rita uz
rak stīt scenā riju, un rudens brīvd ienās
sapulcējāmies skolā, lai nof ilmētu visas
daļas. Ansis – Artūrs Perederijs, viņam
bija visgarākais teksts, bet viņš lieliski tika
ar to galā. Citās lomās iejutās māsas Māra
un Marta Krasovskas, Linda Rībeniece,
Mārtiņš Aldiņš, Lauris Razujevs, kurš ne
tikai spēlēja, bet arī beigās salika visu ko
pā, Agate Ščablija, kura bija galvenā balss

starp dialogiem. Un filmējām mēs ar Lin
du ar parastu fotoaparātu gan skolā, gan
skolas un mājas pagal mā un pat ēst uvē
“Hesburger”.
Pēc Jaungada saņēmām priecīgu zi
ņu, ka esam uzaicināti uz Gētes institūta
rīkoto noslēguma pasākumu. Spītējot –28
grādu salam, devāmies uz Rīgu.
Nos lēg u m a pas ā k ums nor it ēj a
draudzīgā, siltā atmosfērā, uzrunu teica
gan Gēt es ins tit ūt a vad īt ājs R. Buhtz
kungs, asoc iā cij as vad īt āj a Va h er es
kund ze.
Izska nēja uza icinājums pieda l īt ies
jaunā konkursā – reklāmas klipa veido
šanā par izlasītu grāmatu, ar mērķi, rosināt
skolēnus lasīt.
Kon kursā pieda l ījās arī divas JVĢ
12. klašu grupas, kuras māca skolotāja

No kreisās: Vācu valodas skolotāju asociācijas vadītāja V. Vahere, JVĢ skolēni M. Krasov
ska, A. Prederijs, V. Skurjate, M. Krasovska, L. Rībeniece, Gētes institūta vadītājs R. Buhtz
Daira Spārīte. Pav isam konkursam tika
pieteiktas 14 filmas un uzvedumi.
Ja kādam radās interese, filmas var
noskatīties interneta vietnē www.dlvl.lv.

Anita Ošiņa,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
svešvalodu MK vadītāja

CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” pusfinālā uzvar Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda

6. līdz 8. klašu konkursa “Gribu būt
mobils!” pusfināls ir noslēdzies. Konkur
sā jau piekto gadu piedalās arī Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas skolēni. Šogad tās bi
ja divas 7.d klases skolēnu komandas –
“Šaursliežu dzelzceļš” (A. Ābele, A. Bo
jārs, S. Vīksna, E. Mitris, N. Vaiders)
un “Tīģeri-1” (R. Avotiņš, K. Ba lu lis,
K. Stankevics, G. Krūmiņš, A. Bekusovs),
kuras konkursam gatavoja skolotājs Mār
tiņš Ermansons. CSDD vietnē snieg tā
informācija liecina, ka šogad konkurss
“Gribu būt mobils!” guva ļoti lielu at
saucību skolēnu vidū. No daudzām sko
lām piedalījās pat vairākas komandas.
Kopumā konkursā piedalījās rekordliels
komandu skaits – 394.
Pusfinālistiem bija trīs uzdevumi: pir
mais – tests pie datora, otrais uzdevums –
ma kets ar ceļa situāciju, kur komandai
bija jāizvieto 40 ceļazīmes un papildu uz
devums komandas kapteinim, trešais bija
mājas darbs, kur komandu uzdevums bija
sagatavot un prezentēt pētījumu/aptauju
par jauniešiem mopēdu vadītājiem aktu

āliem jautājumiem, ar kuriem viņi saskaras
ceļu satiksmē.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas rī
kotā konkursa “Gribu būt mobils!” pusfi
nāls norisinājās 8. februā rī Ogrē. Ogres
reģiona pusfinālā 10 komandu konkurencē
uzvarēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ko
manda “Šaursliežu dzelzceļš”. Visu sep
tiņu reģionu pusfinālu uzvarētāji, tostarp
Jēk abpils Valsts ģimnā zijas komanda,
5. martā sacentīsies konkursa finālā Rī
gas Motormuzejā.
Konkursa “Gribu būt mobils!” finā
la uzvarētāja komanda brauks izglītojošā
ekskursijā uz zinātnes centru “Copernicus
Science Centre” Varšavā, Polijā. Savukārt
finā la sacensību 2. un 3. vietas ieg uvēji
saņems dāvanu karti pašu plānotai ekskur
sijai pa Baltijas valstīm, bet pārējie fināla
dalībnieki – vērtīgas balvas.
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pusf inā
la uzvarētāji ir apņēmības pilni turpināt
darbu un cīnīties par kādu no balvām!
M. Ermansons,
JVĢ skolotājs

Abas 7.d klases skolēnu komandas

Pirmdien, 13. februā rī, Jēk abpils
Valsts ģimnāzijā notika pilsētas un no
vadu publisk ās runas kon kurss, kura
tēma bija “Es piedzimu laik ā”. Šī kon
kursa otrajā posmā pieda l ījās pilsētas
un novadu 14 labāk ie 8.–12. klašu ora
tormākslas pratēji.
Skolēniem bija jāsagatavo 3 minūšu
pārliecināšanas runa divās valodās un jā
atbild uz komisijas jautājumiem abās va
lodās. Latvijas valodu skolotāju asociācijas
rīkotā konkursa mērķis šogad bija popu
larizēt daudzvalodību un reizē apliecināt,
ka izcilas dzimtās valodas prasmes ir liela
vērtība. Svarīgākās prasmes šajā konkursā
ir spēja skaidri, izteiksmīgi pateikt sav u
domu un pārliecināt klausītāju, kā arī brīvi
vienlaikus runāt divās valodās.
Vērtēšanas komisija, kurā bija trīs sveš
valodu skolotājas – Baiba Gabranova (Zasas
vsk. angļu val. skolotāja), Dace Jansone (Jē
kabpils 3. vsk. vācu val. skolotāja), Ingrīda
Maurāne (Salas vsk. krievu val. skolotāja) –,
divas latviešu valodas skolotājas – Anna Ka
rāne (Atašienes vsk.), Kristīne Modnika
(JVĢ) –, kā arī Izglītības nodaļas vadītāja
Līga Kļaviņa, bija patīkami pārsteigta par
jauniešu spilgtajām oratorrunām, kurās
lielākā daļa runāja par šī brīža Latvijas po
litiskajām aktualitātēm valstī, par valodu kā
nacionālas valsts pamatu, spilgti apliecinot
savu patriotisko nostāju. Spilgtākās politiskās
pārliecināšanas runas bija Jānim Briškam,
Kristapam Vītolam, Elīnai Fokičevai (visi
JVĢ 12. klases skolēni) un Mārtiņam Leitie
tim (Zasas vsk.). Līdz ar to visa publiskās ru
nas konkursa noskaņas bija politiskā gaisotnē
un raisīja arī aktīvas diskusijas. Tas pierāda,
ka jaunieši nav inerti un vienaldzīgi, bet jau
tagad redz savu nākotnes vietu Latvijā. Vēl
jaunieši savās runās aktualizēja problēmas
par cilvēcības zudumu tehnoloģiju laikmetā,
tik viegli pakļaujoties naudas varai, – par to
runāja Anna Naumova, Ilze Zeltiņa (abas
JVĢ 10. klases skolnieces), par laiku, kad
zūd tautas kopība un dominē individuālisms
un savtīgums, – Vita Kalve (JVĢ), par cilvē
ka spēju pašam piepildīt savu laiku – Elva
Poriete (JVĢ), par globālismu un ekoloģiju,
kas ietekmē mūs visus, – Valters Krišjānis
(Zasa vsk.).
Par izcilākajiem jaunajiem oratoriem
tika atzīti ģimnāzijas skolēni Elva Poriete
(9.d), kura saņēma visaugstāko vērtējumu
(maksimālos 20 punktus), un Jānis Briška
(12.d) – abiem pirmās vietas. Abi skolēni
piedalīsies publiskās runas konkursa tre
šajā – valsts posmā Rīgā.
Ar viena punkta starpību 2. vietu ieguva
10.b klases skolniece Anna Naumova, kuru
komisija novērtēja kā drošāko un izteiksmī
gāko runātāju. 3. vietu ieguva 12.c klases skol
niece Elīna Fokičeva, kura jau pirms diviem
gadiem ar labiem rezultātiem piedalījās valsts
konkursā. Atzinība tika piešķirta 12.d klases
skolēnam Kristapam Vītolam.
Šos skolēnus konkursam sagatavoja
latv iešu valodas skolotājas Anita Vītola,
Silvija Tumanova un Kristīne Modnika.
Novadu skolu vērtējumā 2. vieta tika
piešķirta Mārtiņam Leitietim (Zasas vsk.
11. klase), viņš izvirzīts uz valsts konkur
su, 3. vieta – Sabīnei Ozoliņai (10. klase),
Dagnijai Krukovskai (11. klase), atzinī
ba – Aigai Martinovai (8. kl.), visi skolēni
no Zasas vidusskolas.
Skolēnus sagatavoja skolotājas Zinta
Nagle un Baiba Gabranova.
Turēsim īkšķus par Elvu Porieti, Jā
ni Brišku un Mārtiņu Leitieti 12. martā
valsts publiskās runas konkursā!
Kristīne Modnika,
Latviešu valodas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja

9.

Koledžas audzēkņu panākumi biznesa plānu konkursā
19. un 20. janvārī Laidzes profesi
onālajā vidusskolā norisinājās Latvijas
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
biznesa plānu konkurss. Šogad biznesa
plānu konkurss notika sadarbībā ar VISC
un līdzfinansētā ESF projekta “Profesi
onālo mācību priekšmetu pedagogu un
prakses vadītāju teorētisko zināšanu un
praktisko kompetenču paaugstināšana”
komercpakalpojumu nozares aktivitāšu
ietvaros. Īpašs paldies Laidzes pedagogu
un darbinieku kolektīvam, kas rūpējās
par īpašu atmosfēru visu div u dienu
garumā!
Uz Laidzi devās arī Jēkabpils Agrobiz
nesa koledžas 4.a kursa audzēknes Evita
Naktiņa un Rūta Rūtkupe ar savu biznesa
ideju “Saimniecīšu centrs”. Šogad konku
rence bija lielāka nekā iepriekšējos gados,
pavisam sacentās 22 biznesa plānu autori,
no kuriem uz finālu tika izvirzīti 15. Pirms
darba prezentēšanas Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas audzēkņu biznesa plāns tika no
vērtēts kā labākais, un tāds tas palika arī
līdz konkursa beigām – meitenēm grūtā
cīņā izcīnīta 1. vieta Latvijas profesionālo

izglītības iestāžu audzēkņu vidū. Apsvei
cam un priecājamies!
Jāpiebilst, ka koledžas audzēkņi bizne
sa plānu izstrādāšanā tradicionāli ir kon
kurētspējīgi starp profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem: arī pirms 2 gadiem
tika izcīnīta 1. vieta. Un tā, pēc tradīcijas,
ka uzvarētājskola rīko nākamo konkursu
pie sevis, tas nākamajā mācību gadā atkal
atgriežas Jēkabpilī, Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas telpās.
Pied a lot ies kon k urs ā kā biznes a
plā n a vad īt āj ai un vērojot audzēk ņu
prez ent āc ijas, biju pat ī k a m i pārsteig t a
par augsto lī men i, kādu demons trēj a
audzēk ņi: gan savas biznesa idejas, gan
veidu, kā tās tika prezentētas žūrijai un
skatītājiem, – tika demonstrēti pašradīti
rek lā mas klipi, videof il m i ņas, spēlēt as
nelielas teātra etīdes.
Noslēgumā tika izveidots konkursan
tu kopkoris, kas vienojās kopējā dziesmā
“Manai tautai”, kas izskanēja kā solījums
turpināt iesāktās tradīcijas.
Šā gad a kon k urs a īpat n ība bija tā,
ka 6 lab ā k ie da l ībs kolu audzēk ņ i ti k a

iz v irz īt i uz kon k urs u “Jauna is pro
fes io nā l is 2012”, kurš not iks Rīg ā no
1. līdz 4. mar tam izstādes “Skola 2012”
iet va r os. Audzēk ņ iem tā būs liel isk a
iespēja cī n īt ies par tit u lu “Jauna is Pro
fesionā l is” un novēr tēt savas zinā ša nas

Nāc uz koledžu un apgūsti izvēlēto profesiju
www.jak.lv

Jēk abpils Agrobiznesa koled ža kā
izglītības iestāde dibināta 1927. gadā. Di
rektors Kārlis Lamberts gribēja izveidot
izglītības iestādi, kura vienlaikus dotu
profesiju un vidējo izglītību ar tiesībām
iestāties augstākās mācību iestādēs.
Izg līt ības iestādes ilgajā pastāvēša
nas lai k ā ir not i kušas daud zas būt isk as
pārmaiņas. Šo pārmaiņu nepieciešamību
noteikuši gan no mums neatkarīgi ārēji
apstākļi, gan arī mūsu pašu iniciatīva, rū
pējoties par iestādes izaugsmi un attīstību.
1998. gads nāk ar ievērojamām pār
maiņām tehnikuma dzīvē. Ar 1. janvāri
tehnikums ieg ūst nosaukumu Jēkabpils
Agrobiznesa koledža, kas noteica izglītī
bas iestādes virzību uz augstākās izglītības
studiju programmu ieviešanu, un ar 6.jan
vāri par direktoru ieceļ Robertu Glaudiņu.
2002. gada septembrī not iek pirmā
uzņemša na pirmā lī meņa profesionā lās
augstākās izglītības studiju programmās.
Studiju daļu vada Eleonora Martemjanova.
Koledža realizē 4 studiju programmas:
w grāmatvedība un finanses;

w komercdarbība (uzņēmējdarbība);
w datorsistēmu un datortīklu admi
nistrēšana;
w namu apsaimniekošana un pār
valdīšana.
Koled žā ir gan pilna lai k a stud ijas
(bez stud iju mak sas), gan nepilna lai k a
studijas (maksas studijas).
Atvērto durvju diena Profesionālās
augstākās izglītības nodaļā (ar vidussko
las izglītību) būs 13. aprīlī plkst. 12.00.

Koledžas struktūrvienība ir profe
sionālās vidējās izglītības nodaļa, kuru
vada Valda Kalniņa. Profesionālās vidē
jās izglītības nodaļā īsteno trīs izglītības
programmas.
w Grāmatvedība (mācību ilg ums –
4 gadi)
Grāmatvedis prot organizēt un vadīt
neliela uzņēmuma grāmatvedības darbu,
kārtot grāmatvedības uzskaiti un finanšu
darījumus, sastādīt un noformēt lietvedī
bas dokumentus, plānot un analizēt uzņē
muma finansiālo darbību, prot patstāvīgi
savākt un apstrādāt ekonomisko un grā

matvedības informāciju un sagatavot to va
dības grāmatvedības lēmumu pieņemšanai,
izmantojot šajā procesā informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas (datorgrāmat
vedības programmas).
w Datorsistēmas (mācību ilg ums –
4 gadi)
Datorsistēmu tehniķ is strādā mazās
orga niz ācijās vai pie ind iv iduā liem da
torlietot ājiem, kur sniedz konsult ācijas
darbā ar datortehniku, programmatūru
un biroja tehn i k u, uzstād a, konf ig urē,
diag nost ic ē un modern iz ē dator tehn i
ku, vienkāršus datortīklus un program
matūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi
pār vald a biroja lietojumprog rammas
dokumentu, aprēķ inu tabulu, prezentā
ciju sagatavošanai un datorlietotāja dar
ba procesu automatizēšanai, sagatavo un
uztur vienkāršas datubāzes un interneta
vietnes. Var strādāt patstāv īgi vai darba
grupā. Augstāka kvalifikācijas līmeņa da
torspeciālista vadībā var veikt arī citus ar
datortehniku saistītus darbus.
w Komerczinības (mācību ilgums –
4 gadi)

Mīlēsim un
saudzēsim
Latvijas dabu!

un personīgi Jēkabpils Domes priekšsē
dētājam Leonīdam Salcev ičam, privat i
zējamā SIA “JK Namu pārvalde” valdes
priekšsēdētājam Jurim Kozuliņam, Jēkab
pils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram
Dainim Līcim, Jēkabpils pilsētas pašvaldī
bas Ielu tīklu inženierim Albertam Barkā
nam, Jēkabpils Uzņēmēju biedrības valdes
priekšsēdētājai Ilonai Studānei, Jēkabpils
novada īpašuma apsaimniekošanas un pa
kalpojumu sniegšanas nodaļas speciālistei
Rasmai Mazulānei, Ābeļu pagasta pārval
des vadītājam Raimondam Jaunzemam,
privat izējamā SIA “JK Namu pārvalde”
valdes loceklim Aināram Labzovam un
DzĪKS “Neretieši” valdes priekšsēdētājai
Anitai Savickai.
Nākamajiem studentiem mācības aug
stākās izglītības iegūšanai un kvalifikācijas
“Namu pārvaldnieks” apg ūšanai sāksies
2012. gada 1. septembrī.

Pasaulē katrs cilvēks gadā vi
dēji patērē 58 kg papīra. Austrum
eiropā šis patēriņš ir atšķirīgs
atkarībā no katras valsts ekono
miskā līmeņa (jo tas augstāks,
jo arī papīra patēriņš lielāks un
otrādi). Latvijā papīra patēriņš
ar katru gadu strauji palielinās.
Šobrīd tas varētu būt vairāk nekā
40 kg uz cilvēku.
Papīru ražo no celulozes pulpas
(masas), kurai pievieno pigmentus un
pildvielas. Izejmateriāls celulozei ir
koksne. Papīrs, kartons un makula
tūra kopējo sadzīves atkritumu plūsmā
ieņem vienu no galvenajām vietām.
Dažādās valstīs procentuāli tā dau
dzums ir atšķirīgs, tomēr tas sasniedz
pat 40 % no kopējā atkritumu apjoma.
Makulatūra (no vācu Makulatur, kas
veidojies no latīņu macula – ‘traips’) ir
bojātas papīra loksnes, lietots papīrs
(avīzes, grāmatas, kartona iepakojums),
kas derīgs otrreizējai pārstrādāšanai.
Makulatūra ir 1,5–2,5 reizes lētāka par
citiem pusfabrikātiem (celulozi, kok
masu). 1 t makulatūras ietaupa vidēji
4 kubikmetrus koksnes, tas nozīmē, ka
tiek saglabāti 12–14 pieauguši koki.
Turklāt, izmantojot makulatūru, uz
katriem 100 kg saražotā papīra tiek
ietaupīti aptuveni 800 l ūdens un līdz
5000 kilovatu elektroenerģijas.
Jēkabpils 3. vidusskolā jau ot
ro mācību gadu notiek makulatūras
vākšanas konkurss, kurā piedalās visi
klašu kolektīvi, bet aktīvi iesaistās arī
skolēnu vecāki un skolotāji. Janvāra
sākumā skolā tika izsludināts maku
latūras vākšanas konkurss sadarbībā
ar “Jēkabpils pakalpojumiem” – “Otru
elpu papīram!”. Makulatūras vākša
nas akcija ir pārsniegusi pat visopti
mistiskākās prognozes. Akcijas laikā
tika savākti 10 528 kg makulatūras.
Sīva cīņa izvērtās par pirmās vietas
iegūšanu, par kuru cīnījās divu klašu
komandas – 11.a klase (klases audz.
Ligita Ozoliņa) un 7.a klase (klases
audz. Inga Vaivode). Rezultāts tomēr
bija neizšķirts, jo abas klases savāca
vienādu kilogramu skaitu – 2645 kg
katra. Otro vietu ieguva 2.a klase (kla
ses audz. Mārīte Viļuma) ar 1391 kilo
gramiem un trešo – 1.a klase (klases
audz. Laimdota Ozoliņa) – 429 kg. Ak
cijas beigās notika svinīgs konkursa no
slēgums, kurā piedalījās SIA “Jēkabpils
pakalpojumi” direktors G. Spalis. God
algoto klašu kolektīvi saņēma balvas
un pateicības rakstus, bet pavasarī ar
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” palīdzību
tiks labiekārtota skolas teritorija.
Skolēni nolēma arī turpmāk pie
dalīties otrreizējo izejvielu konkursos,
jo no pārstrādājamā papīra otrreizējā
ražošanā iegūst dažādus ikdienā lieto
jamus papīra izstrādājumus – avīzes,
salvetes, biroja papīru un tipogrāfijas
papīru, aploksnes, kartona kastes, ie
tinamo papīru utt. Savāktais un pār
strādātais papīrs ļauj samazināt koku
izciršanu – taupīt dabas resursus. Jē
kabpils 3. vidusskolas skolēni aicina
aktīvāk arī pārējos jēkabpiliešus iesais
tīties otrreizējo atkritumu šķirošanā un
vākšanā. Mīlēsim mīļās Latvijas dabu!

E. Martemjanova,
direktora vietniece
studiju un pētniecības darbā

L. Ašnevica,
Jēkabpils 3. vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā

un prasmes komercpakalpojumu nozarē.
Lai izdod as!
V. Kalniņa, direktora vietniece,
I. Veipa, ESF projekta komercpakalpojumu
nozares eksperte

Mazumt irdzniecības komercdarbi
nieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu
struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju
apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, perso
nāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību,
darba koordināciju, materiālo vērtību uz
skaiti un kontroli. Komercdarbinieks var
veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta,
darba organizatora un citus pienākumus
mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pār
zina tirdzniecības tehnoloģisko procesu,
pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt
sava un neliela kolektīva darba plānošanu,
izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās
darbības analīzi, pieņemt lēmumus, kas
balstās uz zināšanām par tirg us ekono
mikas likumsakarībām, LR likumdošanas
prasību izpildi un radošu attieksmi pret
profesionālu uzdevumu veikšanu.
Atvērto durvju diena Profesionālās
vidējās izglītības nodaļā (pēc 9. klases)
būs 30. martā plkst.11.00.
S. Strušele,
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
direktora vietniece audzināšanas darbā

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanā jāstrādā darbiniekiem ar attiecīgo izglītību
Pirmā līmeņa augstā k ās profesi
onā lās izg līt ības studiju programma
“Namu pārvaldīšana” Jēkabpils Agro
biznesa koledžā tika izveidota atbilstoši
reģ iona darba tirg us vajadzībām. Par
programmas satura atbilstību nozares
vajadzībām liecina kvalifikācijas prakšu
vadītāju atsauksmes, kā arī neatkarīgo
ekspertu – Latvijas Namu pārvaldītāju
un apsaimniekotāju asociācijas, Jēkab
pils Uzņēmēju biedrības, Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Rīgas Tehniskās
universitātes – atzinumi.
Stud iju progr ammas “Na mu pār
valdīšana” īstenošana koledžā tika sākta
2009. gadā nepilna lai k a stud iju formā.
Pašreiz na mu pār vald īš a nas zinā š a nas
apgūst divas studentu grupas, 2012. gada
vasarā notiks kvalifikācijas darbu aizstā
vēšana un pirmais speciālistu “Namu pār
valdnieks” izlaidums. Lai koledža varētu
izsniegt diplomu par augstākās izglītības
programmas “Namu pārvaldīšana” absol
vēša nu, 2011. gada noga lē prog rammas
īstenoša nu vēr tēja Augstā k ās izg līt ības

kvalitātes novērtēšanas centra komisija.
Vizītes laikā komisija iepazinās ar studiju
programmas darbību reglamentējošiem
dokumentiem, izvērtēja studiju program
mas sasniegumus, docētāju un studentu
paveikto zinātniski pētnieciskajā darbībā,
izzināja studējošo viedok ļus par stud i
ju procesa piedāvātajām iespējām, darba
devēju domas par stud iju programmas
atbilstību darba tirgus vajadzībām un tās
nepieciešamību, par studējošo perspek
tīvām darba tirg ū pēc studiju program
mas absolvēš a nas. Izg līt ības kva l it ātes
pilnvērt īgāk ai izvērtēš anai tik a pēt īt i
kon k rēt ā stud iju kursa normat īv ie do
kumenti, izstrādātie metodiskie materiāli,
kas studentiem pieejami koledžā un ārpus
koledžas telpām, prakses dokumentācijai,
kursa projektiem un citām koledžas pie
dāvātajām iespējām studiju kursu apguvē.
Dokumentu izpētes un akreditācijas gaitā
komisija pārliecinājās par demok rāt ijas
princ ipiem stud iju progr ammas rea li
zēš a nā, par labo un radoš o at mosfēr u
koled žā, skaidri noteiktām ad minist rā

cijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un
studentu savstarpējām attiecībām, kā arī
akadēm isk ā personā la profesiona l it āt i,
labo sadarbību ar darba devējiem.
Ekspertu secinājums: Jēkabpils Agro
biznesa koledžas realizētais studiju process
nod rošina stud iju programmas “Na mu
pārvald īšana” speciā listu sagatavošanu.
Šobrīd pieprasījums pēc šiem speciā lis
tiem reģ iona darba tirg ū pārsniedz pie
dāvājumu.
Akreditējamā studiju programma at
bilst LR normatīvo aktu prasībām. Līdz
ar to Lat v ijas Republ i k as Izg līt ības un
zinātnes ministrijā 2011. gada 14. decem
brī pieņemts lēmums augstākās izglītības
studiju programmu “Namu pārvaldīšana”
ar ieg ūsta mo kva l if i k āciju “Na mu pār
vald nieks” ak red itēt uz mak simā lo ter
miņu – 6 gadiem.
Par atbalstu un radošu sadarbību stu
diju programmas izstrādē un akreditācijā
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas adminis
trācija pateicas docētājiem, student iem,
atbalsta personālam, sadarbības partneriem
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Atšķirotie atkritumi kļūst par jauniem resursiem SIA “Jēkabpils
Biedrība “Vides iniciatīvu centrs”
kopā ar abu vietējo laikrakstu – “Brīvā
Daugava” un “Jaunais Vēstnesis” – pār
stāvjiem apmeklēja papīrfabriku “Līgatne”
un plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu
“PET Baltija” Jelgavā, lai klātienē pār
liecinātos, kur un kā turpinās atšķirotā
sadzīves iepakojuma ceļš.
Jautājums ir aktuā ls, jo ekspluatāci
jā nodots reģionālais sadzīves atk ritumu
poligons “Dziļā vāda”, un visiem – iedzī
votājiem, pašvald ībām, kas ir pol igona
īpašnieces, un atkritumu apsaimniekotā
jiem – vajadzētu būt maksimāli ieinteresē
tiem šķirošanā. Vai tas tā ir, un kur slēpjas
procesa zemūdens akmeņi?

Papīram ir septiņas dzīvības
Līgatnes papīrfabrikas pagalmā rin
dojas makulatūras ķīpas. No raibākajām
lien ārā mācību grāmatu vāki. Uzņēmums
jau vairākus gadus rīko skolu konkursu
makulatūras vākšanā. Tajos piedalījušās
arī Jēkabpils un pagastu mācību iestādes.
Jēkabpilī aktīva ir 3. vidusskola. Tomēr tā
nav tikai vecu mācību grāmatu vākšana.
Skolēni var savā ģimenē sākt šķirošanu,
makulatūru nesot uz skolu. Savas skolas tā
var atbalstīt arī vietējie uzņēmēji un paš
valdība. Skolu akciju laikā pērn savāktas
900 tonnas makulatūras.
“Tā mums nav tikai iespēja iegūt izej
vielu, bet arī popularizēt skolēnu vidū zaļo
domāšanu. Latvijā šķirošana ir nožēlojamā
līmenī. Ir daži labi piemēri, kaut vai Zie
meļvidzemes atkritumu apsaimniekotāji,
kur tā ir ieviesta. Bet nav valstiska skatī
juma uz šo jautājumu. Šķirošana būtu jā
veicina, pareizi saliekot nodokļu akcentus.
Tagad ir vienkārši un izdevīgi to visu rakt
zemē poligonos, jo šo procesu vēl subsi
dē,” saka uzņēmuma direktors Normunds
Dzērve. Par to, ka sav u makulatūru ne
izmantojam, liecina arī izejvielu piegāde
Līgatnei. Makulatūras vākšana nodrošina
aptuveni tikai 15 % nepieciešamo izejvielu,
pārējo fabrika iepērk gan no atk ritumu
apsaimniekotājiem, tipogrāfijām un citām
valstīm, piemēram, Lietuvas, Igau nijas,
Somijas. Tātad at t īrām citas zemes, bet
savu piesārņojam.
Līgatnes papīrfabrikā pārstrādā ma
kulatūru un tagad jau arī tetrapakas. Ta
jās 75 % ir papīrs. Šī ir vienīgā rūpnīca
visā Baltijā, kas spēj pārstrādāt tetrapakas.
Sākumā lielā katlā kopā ar ūdeni visu sa
maļ putrā, ko izfiltrē caur sietiem, atda
lot skavas un tetrapaku plastikāta iekšē
jo kārtu, un masa ceļo uz ruļļiem. Tajos
sā kot nēji līdz 80 % slapjo pelēko put r u
izk lāj plānā slān ī, ko, tinot ap ruļļiem,
pakāpeniski karsē un žāvē, līdz iznākumā
ap serdeni vijas papīra loksne. Papīra ruļ
ļus kā tapešu pamatnes eksportē uz Uk
rainu, pārējo produkciju arī uz Lietuv u,
Slovākiju, Čehiju, Skandināvijas valstīm.
Tā lā k ais sadarbības par t ner is šobrīd ir
Čīle. Atkarībā no makulatūras veida tiek
ražoti daž ādi produkti un izejmateriā li,
kurus tālāk pārdot citu produktu ražoša
nai. Tās ir sagataves gofrētajam kartonam,
biroja papīrs, ietinamais papīrs, materiāls
papīra iepirkuma somu ražošanai un ci
ti. Ar speciā las krāsv ielas palīdzību tiek
ražots arī melnais papīrs.
“Šogad, pievēršot uzmanību tetrapaku
vākšanai, skolās būs sulu akcija, ko rīko
sim kopā ar šo paku ražotājiem un “Cido”,
kas tetrapakas izmanto. Paku pārstrāde ir
ilgāka nekā papīram, bet tam ir visgarākās
šķiedras, kas ir būtisk i papīra kvalitātei.
Vispār papīram ir septiņas dzīvības – tik
reižu to var pārstrādāt. Bet ar katru reizi

šķiedras ga r ums sa ma zinās,” stāsta Lī
gatnes papīrfabrikas mārketinga vadītāja
Oļesja Dreimane.
Vēl viena pastāvīga akcija ir speciālo
Līgatnes biroja papīrgrozu izmantošana.
Tos fabrika ražo no prāva izmēra kartona
čaulītēm. Birojs, pašvaldība vai cita iestāde,
kas piesakās akcijai, var šos papīrgrozus iz
vietot darba telpās, un piepildīti tie nokļūs
Līgatnē. No fabrikas makulatūrai brauc
pakaļ, kad savākti vismaz 100 kilogrami.
Sīkāku informāciju par akcijām var iegūt
vietnē www.makulatura.lv. Tās tiek orga
nizētas sadarbībā ar Zaļo jostu.
Brauciena dalībniek i interesējās, vai
papīrfabrikai bijusi sadarbība ar SIA “Jē
kabpils pakalpojumi”. Sarunas bijušas arī
par tetrapaku vākšanu, bet sadarbība ne
esot izveidojusies. N. Dzērve nenoliedz, ka
papīrfabrikai esot arī finansiālas grūtības,
tāpēc dažreiz tiek kavēti samaksas termiņi,
kas var nepatikt izejv ielu piegādātājiem.
Bet apgrozījums esot pietiekami liels, lai ar
pastāvīgajiem klientiem visu varētu saru
nāt. Makulatūras cenas pasaulē palielinās,
jo resursu trūkst, un arī Latvijā darbojas
starpniek i, kas sašķiroto vai rūpniecisko
makulatūru uzpērk un izved. Jājautā gan,
vai tas ir ieguvums Latvijai, jo varētu taču
izvest pārstrādātu produkciju ar piev ie
noto vērtību.

PET pudeles Latvijā var 
atšķirot daudz vairāk

Uzņēmums “PET Balt ija” iz veidots
vienā no pamestajiem bijušās “RAF” rūp
nīcas korpusiem. Nepārtrauktā 24 stundu
darba ciklā PET pudeles no Lietuvas, Igau
nijas, Somijas un Dānijas tiek pārstrādātas
sasmalcinātā masā, ko atkal importē uz
ārzemēm, kur no tās top granulas pārtikas
iepakojumu izgatavošanai.
No Latvijas ar Zaļā punkta starpniecī
bu tiek saņemti tikai 5 % izejvielu, pārsva
rā izejmateriāls tiek iepirkts no Igaunijas,
Somijas un Dānijas. “PET Baltija” ražoša
nas un tirdzniecības vadītāja Iveta Nagle
atzīst, ka šķirošanas Latvijā tikpat kā nav.
Jelgavā tiek pārstrād ātas ti k ai PET
pudeles, kurās bijuši pildīti dzērieni, bet
ne sad zīves ķī mijas trau k i. Tos Lat v ijā
pārstrād ājot Olaines ķī misk ās šķiedras
rūpnīcā. Tur sūta arī no pudelēm atda
lītos korķus un etiķetes, ko var izmantot
nepārtikas trauku granulu un cita veida
ražošanā.
Sākumā pudeles tiek mazgātas,
attīrītas no etiķetēm un daļēji arī
noņemti plastmasas korķīši. Tālāk
tās tiek šķirotas pa krāsām. Roku
darbs nepieciešams vien šķirojot.
Rūpnīcā pārsvarā pārstrādā trīs
krāsu PET pudeles – caurspīdīgās,
zaļās un tumšās. Visvērtīgākās ir
caurspīdīgās. Tālāk pudeles tiek
sagrieztas sīkos gabaliņos, vēl div
reiz mazgātas, tīrītas un žāvētas un
bērtas lielos maisos jau kā gatavs
produkts.
No rūpnīcā radītā PET pārslu
izejmateriāla var tālāk ražot ļoti
daudzas lietas, pat zeķubikses un
džemperus, no tā top traipu lupa
tiņas, celtniecības materiāli ceļu
būvei, arī sagataves jaunām PET
pudelēm, līdz ar to vienu un to pa
šu pudeli pārstrādājot var izmantot
neskaitāmas reizes, tādā veidā ne
piesārņojot dabu ar atkritumiem.
“Igau nijā un Skand ināv ijas valstīs
darbojas depozītsistēma, kad pudeles var
nodot speciālos automātos, par to saņemot
samaksu. Atsevišķi ir noteikta pudeles un

dzēriena cena. Ja veikalā nodosi tukšo pu
deli un vietā ņemsi citu, maksāsi tikai par
dzērienu. Ja pudeli izmet, tu zaudē šo nau
du, bet to var pacelt un iegūt cits. Pētījums
Igaunijā liecina, ka pudeles automātos no
dod galvenokārt mazturīgi ļaudis, kuriem
tas ir ienākums. Tas ir cieši saistīts ar vides
aizsardzību, jo šie cilvēki būs ieinteresēti
pacelt katru nomestu pudeli. 100 % apmērā
iepakojumu atpakaļ nenodod nekur, bet tik
slikta situācija kā Latvijā ar tā šķirošanu
un savākšanu arī nav.
Lietuvā nav depozītsistēmas, bet tur
valsts radījusi izdevīgus nosacījumus pri
vātajiem, kas uzpērk pārstrādājamos atkri
tumus, un tiek subsidēta to šķirošana. Mēs
lepojamies ar Lielo pavasara talku, bet tā
klaji parāda problēmu, cik nesakārtota ir
sistēma atkritumu savākšanā un šķiroša
nā,” stāsta I. Nagle.

Jo vairāk atšķirosim, 
jo mazāk maksāsim

Vēl 2011. gada vasarā SIA “Jēkabpils
pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs atzi
na: “Nav īst i skaidrs, kā sadarbosimies
ar “Vidusdaugavas SPAAO”, kas apsaim
nieko jauno at k ritu mu poligonu “Dzi ļā
vāda” un šķirošanas laukumu Jēkabpilī,
Zvaigžņu ielā.
Taču esam ieinteresēti maksimāli at
šķirot visu, ko var pārstrādāt, un uz po
ligonu vest pēc iespējas mazāk. Ja mazāk
vedīs, būs mazāk jāmaksā par atkritumu
noguldīšanu.”
Tas ir veids, kā cilvēkus iei nteresēt
šķirot: vairāk šķirosi, mazāk maksāsi. Na
mu pārvalde saviem klientiem ik pusgadu
vai biežāk varētu veikt pārrēķinu, koriģējot
maksu atbilstoši uz poligonu aizvestajam
daudzumam.
“Mēs slēdzam līgumu ar pārvaldi, un
viņiem jādomā, kā viņi risinās šo jautāju
mu. Mēs sav ukārt domāsim, kā veicināt
atkritumu šķirošanu privātmājās un atbil
stoši samazināt samaksu namīpašniekiem,
ar kuriem mēs paši slēdzam līgumus,” tā
G. Spalis.
Pa privāt māju rajoniem jau no de
cembra tiek organizēti braucieni, savācot
sašķirotās atkritumu frakcijas, lai nodotu
pārstrādei. Par katru braucienu iedzīvotāji
iepriekš tiek informēti avīzēs.
G. Spalis uzsver, ka jau šobrīd visi, arī
privātmāju iedzīvotāji, bez maksas var vest
atšķirotos atkritumus uz tam paredzēta
jiem sešiem lau kumiem: Celtnieku ielā,
netālu no “Gaļas nama” Nameja ielā, Pils
rajonā, Rīgas ielā aiz veikala “Falkorns”,
Palejas ielas mikrorajonā un ievietot stik
lu, papīru un plastmasu šādam nolūkam
paredzētajos arī citos pilsētā izvietotajos
dalītās vākšanas konteineros.
“Nezinu, kādi vēl būs secinājumi, bet
esam gatavi atbalstīt kampaņu par šķiroša
nu, aģitējot par to iedzīvotāju sapulcēs. Ja
būs dati no “Jēkabpils pakalpojumiem” par
aizvesto atkritumu apjomu, varam risināt
jautājumu par rēķinu koriģēšanu par labu
šķiroša nai,” laik rak stam “Brīvā Dauga
va” atzina SIA “JK Namu pārvalde” valdes
priekšsēdētājs Juris Kozuliņš.
Savukārt laikrakstam “Jaunais Vēst
nesis” G. Spalis norāda, ka par atkritumu
poligonā novietotajiem atkritumiem rēķins
tiek piestādīts namu apsaimniekotājam, tā
tad namu pārvaldēm. “Tās tālāk iekasē no
iedzīvotājiem. Ja sašķiroto atkritumu būs
vairāk, mazāk vajadzēs novietot poligonā,
SIA “Jēk abpils pa k alpoju mi” piestād ītu
namu apsaimniekotājiem maz āku rēķ i
nu un sav uk ārt iedzīvotājiem vajadzētu
maksāt mazāk.”

Norēķ ini pēc “sa ra ž otā” at k rit u mu
daudzuma būtībā ir vienīgā atbilde uz jē
kabpiliešu vaicājumiem pēc taisnīgas at
kritumu apsaimniekošanas samaksas. Ir
vairāki ceļi, kā to panākt, bet galvenie ir
divi priekšnoteikumi:
pašvaldība maina norēķ inu sistēmu,
ieviešot daudzdzīvokļu mājām ikmēneša
korekciju par reāli mēnesī poligonā attiecī
gi noglabāto atkritumu daudzumu. Šo ie
spējams realizēt, jo pirmoreiz visi Jēkabpilī
radušies atkritumi tiek nosvērti. Protams,
nepieciešama detalizēta uzskaite;
politiskā deputātu griba un atbalsts
šādas sistēmas un deta l iz ētas uzskaites
atbalstam.
Šāda griba pašlaik tiek demonstrēta,
jo Domes sēdē pēc diskusijām ir nobalsots
par noteik tas normas atcelša nu privāt
māju ied zīvot ājiem, solot pieprasīt “Jē
kabpils pakalpojumiem” mazāka izmēra
maisu pieejamību. Ja pārņemtu Valmieras
piered zi, ind iv iduā lo māju īpašniek iem
gan varētu piedāvāt pašiem noteikt, cik
maisus gadam iegādāties, samaksājot ne
tik ai maisa kā lietas vērt ību, bet arī tā
apglabāšanas maksu, ko aprēķ inātu ap
saimn iekot ājs. Ja maisu piet rūks, gad a
lai k ā tos va rēt u iegād āt ies klāt. Pašlaik
norma, ka atk ritumus izved ne retāk kā
reizi mēnesī, joprojām saistošajos notei
kumos paliek, tātad arī līg ums var tikt
noslēgts par “ne retāk kā reizi mēnesī”.
Labā ziņa ir tā, ka būs pieejami mazāka
apjoma maisi. Daudzdzīvokļu sektoru sola
sadalīt zonās, kurās attiecīgi tiks veikta
uzskaite par mēnesī iz vesto at k rit u mu
apjomu.

Lai Latvija būtu tīra
Lai arī aizdomāt ies par šķiroša nas
lietder ību jēk abpi l iešiem šoreiz ir licis
at k rit u mu apsaimniekoša nas ta r ifa pa
augstinājums, biedrība “Vides iniciatīv u
centrs” cer, ka pašreiz Jēkabpils sabiedrībā
pastāvošā diskusija par atkritumu apsaim
niekošanas kārtību būs plats solis ceļā uz
izpratni par atk ritumiem nev is kā zemē
aprokamiem ikdienas pārpalikumiem, bet
gan kā otrreizējo izejvielu neizsīkstošu avo
tu apkārtējās vides saudzēšanai. Ja pieņem,
ka planēta nav iedota mums lietošanā, bet
ka esam to aizņēmušies no sav iem bēr
niem, par vides saudzēšanu nāksies do
māt ikdienā.
Arī Līgatnes papīrfabrikas direktors
Normunds Dzēr ve ir za ļās domā ša nas
piekritējs un ar uzņēmuma atbalstītajām
akcijām vēlas panākt, lai iedzīvotāji atbil
dīgāk izturētos pret apkārtējo vidi. “Mums
ir ārkārtīgi svarīga skolu programma, lai
nākotnē cilvēk i domātu zaļi. Lai Latv ija
būtu tīra.”
Agita Pleiko,
biedrības “Vides iniciatīvu centrs”
valdes priekšsēdētāja

pakalpojumi”
informācija
iedzīvotājiem

1997. gad a ruden ī SIA “Jēk abpils
pa k alpojum i” sā k a sav u darbību Jē
kabpils pils ēt ā, sav ācot, pār vedot un
apg labājot sad zīves atk ritumus izgāz
tuvē “Plaušuk alns”. Pirmajā darbības
gadā (1998. gads) apglabājām 26 334 m³
sad zīves at k rit umu, bet 2011. gad ā –
71 158 m³ jeb par 44 824 m³ vair āk.
Straujš at k ritumu pieaug ums bija lai
ka posmā no 2007. līdz 2008. gad am
(ieskaitot), kad gad ā tas sasnied za
31 505 m³ irdenā veidā. Krīzes periodā
no 2009. gad a līdz šim brīd im sad zī
ves at k ritumu daudzums par 10–15 %
samazinājās.
Kopējais at k rit u mu daud zums sa
mazinājās, bet nelegālo atk ritumu vietu
skaits pilsētas teritorijā palielinājās līdz
12–14 vietām, kuras regulāri ir jāsavāc, lai
neveidotos antisanitāri apstākļi.
Negribētos piekrist, ka daudzi iedzī
votāji no privātā sektora apgalvo “man at
kritumu nav”. Jautājot, kur tie viņus liek,
vairums atbild, ka sadedzina un pārējos
(pārtikas atkritumi) aprok zemē. Kāds gan
var izskatīties ģimenes dārzs no regulāras
rakņāšanas un ar piesārņotu atmosfēru,
saded zinot plēves, PET pudeles un rek
lāmas lapas.
Esošās sad zīves at k rit u mu cenas ir
vienas no mazākajām reģionā, jo četrus ga
dus, sākot no 2008. gada, tās ir 4,29 Ls/m³,
jo pieaugumu rada dabas resursu nodokļa
un pievienotās vērtības nodokļa palielinā
jums, ko ne visi iedzīvotāji grib saprast.
Tas pats ir salīdzināms ar jauno po
ligonu “Dzi ļā vāda”, kur at k rit u mu sa
vākšanas operatora cenas palielinājās par
nodokļu un attāluma pieauguma daļu. No
žēlojami, ka poligona izdevumu daļa tiek
attiecināta uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
izmaksām, tostarp iepirktās jaunās tehno
loģijas, kas kopā arī sastāda 63,05 Ls/tn.
Iedzīvotāji nekorektiem vārdiem, izman
tojot e-pastu un tiešo klātbūtni, slēdzot
līg umus, apvaino uzņēmumu un darbi
niekus, nemaz necenšoties noskaidrot, ka
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” nav nekāda
sakara ar iepirktajām jaunajām tehnolo
ģiskajām iekārtām.
Vēlreiz atgādinu, ka par atkritumu sa
vākšanu, pārvešanu un šķirošanu izmaksa
par vienu 1 m³ ir Ls 4,95 bez pievienotās
vērtības nodokļa 22 %.
Paldies tiem, kas šo informāciju iz
lasīja.

Raksts tapis sadarbībā ar “Brīvās Dau
gavas” korespondenti Inesi Zoni un “Jaunā
Vēstneša” redaktori Liānu Puduli-Indāni.

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek,
Sapņo, tie tavi svētītie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek!
Sveicam februāra jubilārus
Leonginu Antonovu, Ņinu Ierniņu,
Daci Kmpāni un Tamāru Lejiņu.
Veselību, možu garu un dzīvesprieku!
Ielu komitejas

Gunārs Spalis,
SIA” Jēkabpils pakalpojumi”
valdes priekšsēdētājs

11.

“RoadTrip: 
PartyEdition” ballīte
Jēkabpils Tautas namā “Road
Trip: PartyEdition” ballīte 10. martā
plkst. 22.00!
Tā nebūs vienkārši ballīte, bet
gan īpašs atpūtas piedzīvojums, ku
ru piedāvājam baudīt kopā ar mums
visas nakts garumā. Jūs sagaida
spēcīga dīdžeju komanda, kura
ir apvienojusies ar mērķi parādīt
jums, kāda ir īsta mājas ballītes at
mosfēra! Būs arī dažādas atrakcijas
un jautras izklaides.
Ieejas maksa: ar flaijeri Ls 3,
bez Ls 3,50.
Biļetes varēs iegādāties Tautas
nama kasē pasākuma dienā.
Ieeja no 16 gadu vecuma.
Everita Stradiņa,
Jēkabpils Tautas nama kultūras pasākumu
organizatore

Leģendārais Muravejs kopā
ar grupu “Keksi” un lietuviešu
solistu Aļģirdas Šuminskas
turpina Jaunā gada tūri pa
Latvijas pilsētām
Turpinot Jaunajā gadā ie
sākto tūri, rokenrola grupa
“Keksi” ielūdz savus draugus
un atbalstītājus uz tradicionā
lā “Muzikālā skudrupūzņa” sa
ietu, kā tautā pieņemts saukt
šīs populārās grupas koncertus,
10. martā plkst. 18.00 Krustpils
kultūras namā.
Skatītājus sagaida jauna prog
ramma ar pārsteigumiem un, pro
tams, nepārspējamo lietuvieti Aļģir
das Šuminskas.
Jautrs noskaņojums garantēts!
Biļešu cenas no Ls 3 līdz Ls 6.
Biļetes nopērkamas “Biļešu pa
radīzes” kasēs un Krustpils kultūras
nama kasē.
Rafails Balkins,
grupas “Keksi” menedžeris

Dziesmas sievietei, 
mīlestībai un pavasarim 
koncertprogrammā 
“Bez skaistām sievietēm nav
dzīvot vērts”
Populāras, draiskas un tau
tā iemīļotas dziesmas no teātra
izrādēm, operu un operešu me
lodijas, neapolitāņu dziesmas,
kā arī pasaules labāko mūziklu
skaistākās ārijas un mīlas du
etus izdzīvos lieliskie dziedātāji
Dainis Skutelis, Endija Rezgale,
Andris Ērglis, Ieva Sutugova un
Oranžā kora meitenes Olga Stu
piņa, Anita Levša un Inta Ļaksa.
Koncertprogramma “Bez skais
tām sievietēm nav dzīvot vērts” Jē

kabpils Tautas namā viesosies 15.
martā plkst. 19.00.
Biļešu cenas no Ls 4 līdz Ls 6.
Biļetes iepriekšpārdošanā iespē
jams iegādāties “Biļešu paradīzes”
kasēs, arī Tautas nama kasē.
Everita Stradiņa,
Jēkabpils Tautas nama kultūras pasākumu
organizatore

Dziedošo ģimeņu – 
Rudeviču un Riču – koncerts

17. mart ā 19.00 Krustp ils
kult ūr as nam ā uz sav u kon
certp rog ramm u aicin a LNT
šov a “Dzied oš ās ģim en es” da
lībn iek i – Rič u un Rud ev ič u
ģimenes.
Rudeviču ģimene savā koncert
prog ramm ā iek ļāv us i gan tād us
latviešu skaņdarbus kā “Daugavi
ņa”, “Rudens vēji”, “Skaisti dziedi
laks tīg al a”, gan arī dziesm as no
ārzemju repertuāra. Savukārt Ri
ču ģim en e pied āv ās klaus īt āj iem
savu jauno koncertprogrammu “Ri
ču kāzas” – par un ap mīlestību,
kaislībām un kāzu muzikantiem.
Abas ģimenes vienosies arī vairā
kos kopīgos skaņdarbos.
Biļešu cenas no Ls 3 līdz Ls 5.
Biļetes nopērkamas Krustpils
kultūras nama kasē un “Biļešu pa
radīzes” kasēs.
Zinaīda Dzintare,
Krustpils kultūras nama
pasākumu organizatore

Instrumentālais ansamblis
“Excelsus” Jēkabpils Tautas
namā
18.martā plkst. 16.00 Jē
kabpils Tautas namā koncer
tēs instrumentālais ansamblis
“Excelsus”. 6 mūziķi – 4 akor
deonisti, basģitārists un bundzi
nieks – izpildīs skaņdarbus, kas
tapuši no baroka laika līdz pat
mūsdienām.
“Excelsus” repertuārā ir dažādu
stilu un žanru skaņdarbi – no baro
ka līdz pat tango nuevo, rokam un
popmūzikai: A. Vivaldi, J. S. Bahs,
A. Hačaturjans, A. Pjacolla, “ABBA”,
“Metallica”, latviešu tautas dzies
mas... Kas vēl? Jānāk 18. martā uz
Tautas namu klausīties!
Biļetes cena Ls 2.
Biļetes nopērkamas Tautas na
ma kasē.
Everita Stradiņa,
Jēkabpils Tautas nama
kultūras pasākumu organizatore

Grupa “Hameleoni” aicina uz
vakara koncertu sēriju 
“Vēlreiz 2012”
23. martā plkst. 19.00 Jē
kabpils Tautas namā grupa
“Hameleoni” aicina visus savas

mūzikas cienītājus uz vakara
koncertu romantiski dinamis
kā gaisotnē.
Koncertā skanēs gan populārā
kās, gan arī jaunākās “Hameleonu”
dziesmas.
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3
un Ls 4.
Pirmsskolas vecuma bērniem
(kopā ar vecākiem un neaizņemot
papildu sēdvietu) ieeja ir bez mak
sas.
Biļetes iepriekšpārdošanā no
pērkamas Tautas nama kasē, kā arī
visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecī
bas vietās.
Everita Stradiņa,
Jēkabpils Tautas nama kultūras
pasākumu organizatore

Komēdija “Miljonārs uz 
kredīta” Jēkabpils Tautas
namā
Jēkabpils Tautas nams un
teātra trupa “Žanis” aicina uz
Anitas Knētas komēdiju “Miljo
nārs uz kredīta” Irinas Tomso
nes un Ivara Brakovska režijā
24. martā plkst. 18.00 Tautas
namā.
Tomasam – Bosam ir viss. Sie
va, meita, mīļākā, seksīga sievas
māt e un idej as, bet nav milj on a,
lai dibinātu vienu kārtīgu, uztica
mu banku pie mums. Un tad no
tiek kaut kas pavisam negaidīts…
Ciemos ierodas multimiljonārs no
Amer ik as Fjū Kepn ers un iep a
zīstas ar… nu tas jums ir jāredz
un jāzina!
Biļešu cenas Ls 3 un Ls 4.
Biļetes nopērkamas Tautas na
ma kasē.
Everita Stradiņa,
Jēkabpils Tautas nama kultūras
pasākumu organizatore

Ielūdzam uz “Rokdarbu maģijas skolu”
Jēkabpils tautas namā
8. martā plkst. 10.00

Krustpils kultūras namā 
atgriežas “Kailie brieži”

30. martā plkst. 19.00 Krust
pils kultūras namā, atzīmējot
Teātra dienu, atgriežas popu
lārā izrāde – patiess stāsts par
to, kā Latvijas vīri striptīzu de
joja, – “Kailie brieži”.
Lug as darb īb a ris in ās kād ā
Latvijas mazpilsētā, kas ir saskā
rusies ar šobrīd visai valstij aktu
ālām prob lēm ām – bezd arb u un
apāt ij u, pret kur u cīn īt ies paš u
spēkiem ir nolēmuši mūsu izrādes
varoņi, ķeroties pie, viņuprāt, vi
sai radikālām metodēm – izveido
jot vīriešu striptīza kolektīvu. Vai
puišiem izdosies iekarot Latvijas
sieviešu sirdis, mēs visi redzēsim
jau 30. martā Jēkabpilī, Krustpils
kultūras namā.
“Kailie brieži” ir viens no šī brī
ža skaļākajiem un skandalozākajiem
iestudējumiem Latvijā, un biļetes uz
šīm izrādēm gandrīz vienmēr tiek
pilnībā izpārdotas!
Izrāde ilgst 3 stundas.
Biļešu cenas no Ls 4 līdz Ls 8.
Biļetes nopērkamas “Biļešu pa
radīzes” kasēs un Krustpils kultūras
nama kasē.
Zinaīda Dzintare,
Krustpils kultūras nama
pasākumu organizatore

Šī gada 8. martā Jēkabpils Tautas namā plkst. 10.00 notiks
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta rokdarbu diena “Rokdarbu
maģijas skola”, kuras ietvaros notiks dažādu rokdarbu prasmju
demonstrējumi. Pasākumā jau pieteikušās rokdarbnieces gan no
mūsu pilsētas, gan no citiem rajoniem. Tā būs iespēja redzēt citu
veikumu un katram pašam iemācīties dažādus rakstus, apgūt jau
nas tehnikas, gūt ierosmi un idejas, dalīties pieredzē, uz vietas
izgatavot sev suvenīru. Kā ik gadu varēs iegādāties profesionālās
adāmadatas, kvalitatīvus jaunākos materiālus. Organizatori sarūpējuši
nelielus pārsteigumus. Iemācīsimies ar nelieliem līdzekļiem uzburt
brīnišķīgas lietas, kas iepriecina ne vien sevi, bet arī mūsu mīļos.
Aicinām ņemt līdzi labu garastāvokli. Pateicoties Jēkabpils Domei,
pasākums ir bez dalības maksas.
Lūdzam pieteikties rokdarbnieces, kuras vēlas savus darbus parādīt
arī citiem, pieteikties līdz 1. martam (ieskaitot) – vietu skaits ir ie
robežots, tāpēc neatlieciet, bet dariet to laikus, lai varētu rezervēt
vietu (galdu) darbu izlikšanai. Dalībniekiem no pilsētas ar kustību
traucējumiem iespēju robežās nodrošināsim transportu.
Sīkāka informācija, zvanot Valijai pa tālruni 26089356 (Tele-2),
e-pasta adrese: cirulitis5@inbox.lv.
LKLSSB Jēkabpils nodaļas pasākumi martā:
otrdienās no 10.00 nodarbības adīšanā;
ceturtdienās no 10.00 nodarbības tekstilmozaīkā.

Vairāk informācijas www.jkp.lv

12.
KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS

Sporta PASĀKUMU PLĀNS

Marts 2012

Datums Laiks
Pasākums
27.02.–
Starptautiskā žēlsirdības fonda “Jaunatne ar misiju” labdarības pasākumi.
3.03.
No 5.03.
Mākslas skolas direktora Z. Bārbala darbu izstāde “Ainavas un ziedi”.
5.03.

16.00 Pasākums “Pasakas pie kamīna”, piedalās PII “Zvaniņš”.

7.03.
8.03.
9.03.

11.00 Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” 1.kārta
10.00 Rokdarbu diena “Rokdarbu maģijas skola”
20.00 “Dziedam latvju dziesmas!”.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas jauniešu radošās grupas “Interalia” dziesmu
vakars (sadarbībā ar “Visu Latvijai!”).
22.00 “RoadTrip: PartyEdition” ballīte. DJ EmilDeo (Kefīrs, Multiklubs), DJ/MC
CMZ (Multiklubs) un DJ Nill Ketner (SMOG).
Ieejas maksa: ar flaijeri Ls 3, bez Ls 3,50. Ieeja no 16+ gadiem.
Biļetes varēs iegādāties pasākuma dienā Tautas namā.
10.00 Dokumentālā filma “Bruno Groninga fenomens”.
Ieeja par ziedojumiem
15.00 Aivis Pīzelis. Gleznu personālizstāde “Kaislības”. Izstādes atklāšana.
17.00 Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums.
Rīko Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”. Biļešu cenas: balkonā Ls 3, zālē Ls 4.
18.00 Muravejs kopā ar grupu “Keksi” un lietuviešu solistu Aļģirdas Šuminskas
“Muzikālajā skudrupūznī”. Jautrs noskaņojums garantēts!
Biļešu cenas no Ls 3 līdz Ls 6. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs
un Krustpils kultūras nama kasē.
19.00 Koncerts “Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts...”.
Piedalās Dainis Skutelis, Endija Rezgale, Andris Ērglis, Ieva Sutugova un
Oranžā kora meitenes.
Organizē Izklaides producentu apvienība 7. Biļešu cenas Ls 4, 5 un 6.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs, arī Tautas nama kasē.
19.00 Dziedošu ģimeņu – Rudeviču un Riču – koncerts.
Biļešu cenas Ls 3, 4 un 5. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un
Krustpils kultūras nama kasē.
16.00 Instrumentālā ansambļa “Excelsus” koncerts. Vadītāja – Zane Ludborža.
Repertuārā – no baroka līdz mūsdienu mūzikai.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas nama kasē, cena Ls 2.
11.00 Mazo vokālistu konkurss “CĀLIS 2012”. Piedalās mazie dziedātāji no Jēkab
pils pilsētas un kaimiņu novadiem. Ieeja – bez maksas.
Konkursa nolikums pieejams vietnē www.jkp.lv un Tautas namā.
19.00 Krustpils kultūras nama teātris aicina uz Teātra dienai veltītiem H.Paukša
viencēlieniem “Absurda apoteoze” un “Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beke
tam”. Ieejas maksa Ls 1.
Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.
19.00 Grupa “Hameleoni” aicina uz romantisku vakara koncertu “Vēlreiz...”.
Koncertā kopā ar Hameleoniem piedalīsies: Inga Karpiča (vokāls), Kristīne
Grundmane (vokāls) un Vadims Markovs (saksafons).
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 3. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs, arī
Tautas nama kasē.
18.00 Laura Reinika koncerts.
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 5. Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.
18.00 Jēkabpils Tautas nams un teātra trupa ŽANIS aicina uz Teātra dienai veltītu
Anitas Knētas komēdijub“Miljonārs uz kredīta”.
Režisori: Irina Tomsone un Ivars Brakovskis
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 3. Biļetes nopērkamas Tautas nama kasē.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti piemiņas pasākumi.
19.00 Krustpils kultūras nams aicina uz Teātra dienai veltītu lielu popularitāti iegu
vušu izrādi “Kailie brieži”. Patiess stāsts par to, kā Latvijas vīri striptīzu dejoja.
Biļešu cenas no Ls 4 līdz Ls 8. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs
un Krustpils kultūras nama kasē.
19.00 7. Jauniešu alternatīvās un rokmūzikas festivāls– koncerts. Ieeja Ls 1,50.
17.00 Festivāla dalībniekiem bezmaksas meistarklases (basģitāra, soloģitāra, bungas).

9.03.

10.03.
10.03.
10.03.
10.03.

15.03.

17.03.
18.03.
23.03.
23.03.

23.03.

24.03.
24.03.

25.03.
30.03.

31.03.

Norises vieta
Jēkabpils Tautas nams

12.–
16. 03.
31. 03.
31. 03.

Māra Čačkas izstāde “Dažādi laiki”, grafika
Ceturtdiena pilī – svētku dienā mecosoprāns Baiba Berķe un tenors
Kristaps Niedra priecēs ar romantiskām ārijām un duetiem no pasaules
populārākajām operām, operetēm un mūzikliem.
Ieeja Ls 2, biļešu iepriekšpārdošana.
10.00- Radošās darbnīcas jaunāko klašu skolēniem “Brīvdienas pilī”.
13.00 Ieeja Ls 1, iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 65221042.
13.00 “Gardēžu sestdiena pilī” – Gatavojamies Lieldienām kopā ar Lietuviešu
kultūras biedrību “Rasa” no Daugavpils.
Ieeja Ls 2. Vietu skaits ierobežots – iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 65221042.
20.30- Akcija “Zemes stunda” Krustpils pilī. Aicinām iepazīt pili sveču gaismā!
21.30 Ieeja Ls 1,50. Ekskursiju iepriekš pieteikt pa tālr. 65221042
19.00

1.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

3.03.

Valsts
10.00 Jēkabpils
ģimnāzija

3.03.

12.00 Sporta nams

3.03.

12.30 Salas peldbaseins

3.03.

14.00 Meža parks

3.03.

14.00 Sporta nams

Jēkabpils Tautas nams

7.03.

vsk. sporta
13.00 3.
manēžā

7.03.

19.00 Spēļu zāle “Oāze”

8.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

8.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

Jēkabpils Tautas nams
Jēkabpils Tautas nams
Jēkabpils Tautas nams
Krustpils kultūras nams

Jēkabpils Tautas nams

Krustpils kultūras nams
Jēkabpils Tautas nams
Jēkabpils Tautas nams
Krustpils kultūras nams

Jēkabpils Tautas nams

10.03.

19.00 Sporta nams

10.03.

10.00 JSC ēka

10.03.

11.00 Sporta nams

14.03.

19.00 Spēļu zāle “Oāze”

15.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

17.03.

10.00 Spēļu zāle “Oāze”

17.03.

11.00 Sporta nams

17.03.

12.30 Salas peldbaseins

18.03.

11.00 Sporta nams

21.03.

19.00 Spēļu zāle “Oāze”

22.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

22.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

24.03.

11.00 Sporta nams

28.03.

19.00 Spēļu zāle “Oāze”

29.03.

18.00 Spēļu zāle “Oāze”

31.03.

10.00 Sporta nams

31.03.

12.30 Salas peldbaseins

Pasākums
BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda
turnīrs POOL 8
Latvijas Skolēnu sporta spēles 100 lauciņu
dambretē (Latvijas jaunatnes čempionāta
pusfināls)
Latvijas čempionāts Nacionālajā līgā volej
bolā vīriešiem Jēkabpils SC–SK RTU
2012.gada 5 kārtu sacensības peldēšanā –
3. kārta
Stundas slēpojums Jēkabpilī “Meža parka
apļi 2012”
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
telpu futbolā
Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības
ziemas daudzcīņā vieglatlētikā C un D
grupām
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda
turnīrs POOL 8
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
biljardā
Latvijas 1. līgas čempionāts handbolā
vīriešiem Jēkabpils SS/SC–RTU-S
“Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
telpu futbolā
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda
turnīrs POOL 8
Zolītes turnīrs “OĀZES kauss 2012”
Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem
2012. gada 5 kārtu sacensības peldēšanā
– 4. kārta
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
telpu futbolā
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda
turnīrs POOL 8
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
biljardā
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
telpu futbolā
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda
turnīrs POOL 8
36. Lieldienu turnīrs galda tenisā
2012. gada 5 kārtu sacensības peldēšanā
– 5. kārta

Krustpils kultūras nams
Jēkabpils Tautas nams

Krustpils kultūras nams

Jēkabpils Tautas nams

Krustpils pils izstāžu zālē
Krustpils pils
Lielajā zālē
Krustpils pils
Krustpils pils
Krustpils pils

A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas informācija par pasākumiem martā
Datums Laiks
Pasākums
5. 03.
18.00 Anitas Cinkmanes klavieru klases vecāku sapulce un koncerts L. Krasinska
“Sarkangalvīte”.
6. 03.
18.00 Annas Korņejevas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts.
7. 03.
18.00 Ligitas Tuntules klavieru klases tematisks audzēkņu koncerts – R. Šūmanis.
8. 03.
17.30 Ivetas Serkovas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts
“Kolektīvā muzicēšana”.
10. 03.
11.00 Antras Korņejevas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts ar
absolventu piedalīšanos.
20. 03.
18.00 Anitas Godiņas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts.
21. 03.
17.30 Ingas Bartkevičas klavieru klases koncerts vecākiem.
24. 03.
17.00 “Mūzika mana dzīve” – absolventu un ped. A. Cinkmanes solo
dziedāšanas klases vakars.

Februāris 2012

Vieta

Jēkabpils Galvenā
bibliotēka, Rīgas iela 212
Jēkabpils Galvenā
bibliotēka, Bērnu literatūras
nod., Rīgas iela 212
Jēkabpils Tautas nams
Jēkabpils Tautas nams
Jēkabpils pilsētas bibliotē
kas Izstāžu zāle

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā 2012. gada martā
1.–9. 03.
8. 03.

Datums Laiks

Norises vieta
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē
Mūzikas skolas kamerzālē

Gardēžu sestdienas Krustpils pilī!
Turpinot jau iesākto tradīci
ju, arī šogad Jēkabpils Vēstures
muzejs piedāvā programmu ciklu
“Gardēžu sestdienas pilī”. Apmek
lējot šos pasākumus, jūs gūsiet ne
tikai īstenu gardēžu baudījumu,
bet arī saņemsiet vērtīgu prak
tisko informāciju.
Šogad ciklu aizsāksim 25. febru
ārī plkst. 13.00 ar programmu “Siera
stāsts”. Baroni Korfi bijuši lieli siera
cienītāji un savus viesus cienājuši ar
sieru, nereti pārvēršot siera baudīša
nu par aizraujošu nodarbi.
Apmeklētājiem tiks piedāvāta ne
tikai siera degustācija, bet arī aizrau
joši stāsti pie vīna glāzes par dažā
du šķirņu sieru ienākšanas vēsturi
Krustpilī. Programmas noslēgumā
apmeklētājiem būs iespēja noskatī
ties video filmu par siera gatavošanu.
Dalības maksa – Ls 3,50.
31. marta “Gardēžu sestdiena”
noritēs Lieldienu gaidās. Plkst. 13.00
Krustpils pilī viesosies lietuviešu kul
tūras biedrība “Rasa” no Daugavpils,

Nākamais
laikraksta
numurs
iznāks
29. martā

kas izglītos apmeklētājus par svētku
svinēšanu, ēdienu gatavošanu pēc se
najām lietuviešu tradīcijām. Protams,
neizpaliks arī cienasts, dziesmas, de
jas un rotaļas. Dalības maksa – Ls 2.
Pavasara plaukumā “Gardēžu
sestdiena” notiks 28. aprīlī plkst. 13.00
ar programmu “Kad medus kūst uz
mēles”. Baudot dažāda veida bišu pro
duktus un medu, dzerot veselīgu tēju,
būs iespēja uzzināt par biškopības pro
dukcijas nozīmi ārstniecībā un skais
tumkopšanā. Dalības maksa – Ls 2,50.
Aicinām jūs piedalīties “Gardēžu
sestdienās”! Vietu skaits ir ierobežots,
tāpēc lūdzam iepriekš pieteikties pa
tālr. 65221042 un ieejas biļetes uz
pasākumiem izņemt ne vēlāk kā vie
nu dienu pirms konkrētā pasākuma.
Ir iespējams arī iegādāties dāva
nu kartes un iepriecināt sev mīļos,
tuvos cilvēkus svētkos!
Dace Ozola-Ozoliņa,
Jēkabpils Vēstures muzeja
Komunikāciju nodaļas vadītāja

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

