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Atmiņu stāsts par Arvīdu Ozoliņu portretfilmā 
„JĒkAbpILS dIžOzOLS” 
Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī gada 5. martā Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas telpās noti-
ka portretfilmas par Jēkabpils 
Goda pilsoni Arvīdu Ozoliņu 
pirmizrāde, kuras nosaukums 
ir „JĒKABPILS DIŽOZOLS”. 
A. Ozoliņš savas dzīves laikā 
sniedza nenovērtējamu ieguldī-
jumu pilsētas vēstures izzinā-
šanā un popularizēšanā, dau-
dziem palicis spilgtā atmiņā kā 
profesionāls un aizraujošs gids, 
zinošs skolotājs, padomdevējs 
jauniešiem, saprotošs un atsau-
cīgs kolēģis un šo uzskaitījumu 
varētu vēl turpināt. 

Pirmizrādes apmeklētāju 
lielā ieinteresētība par filmu 
bija kā apliecinājums tam, ka 
A. Ozoliņš bija ļoti cienīts un 
godājams cilvēks pilsētā un 
savu kolēģu, draugu un skolē-
nu vidū. Uzņemtā filma ir kā 
vēstījums un atmiņu stāsts arī 
nākamajām paaudzēm par šo 
izcilo jēkabpilieti.

Pirmizrādē Jēkabpils pil-
sētas domes priekšsēdētājs L. 
Salcevičs uzsvēra, ka A. Ozoliņš 
bija cilvēks ar apbrīnojamām 
zināšanām un atmiņu, cilvēks, 

Foto: Jānis Lācis

par sagatavošanos un 
rīcību plūdu gadījumā
Edgars Līcis,  
Krustpils novada pašvaldības 
civilās aizsardzības speciālists

Sakarā ar siltā laika iestā-
šanos un strauju sniega kuša-
nu notiek ūdens līmeņa celša-
nās upēs. Jēkabpils pilsēta un 
Daugavai pieguļošās pārējo 
pašvaldību teritorijas ir plūdu 
apdraudētas vai ik pavasari. 

Jēkabpils pilsētas, Krust-
pils, Jēkabpils un Salas nova-
du pašvaldības jau savlaicīgi 
ir izveidojušas vienotu civilās 
aizsardzības komisiju, kas 
sastāv no pašvaldību vadītā-
jiem un atbildīgajiem speciā-
listiem, kā arī atbildīgajiem 
valsts dienestiem un institū-
cijām, lai apzinātu uz vietas 
esošos materiālos un cilvēku 
resursus, kas iesaistāmi glāb-
šanas darbos, ārkārtas situā-
ciju kontrolēšanā un seku no-
vēršanā, kā arī citu papildus 
resursu iesaistīšanā.

Lai samazinātu jebkādus 
zaudējumus plūdu vai palu 
rezultātā, atvieglotu un pa-
ātrinātu glābšanas darbus 
atbildīgajiem dienestiem, 
nepieciešama arī iedzīvotāju 
iesaistīšanās, sākot jau ar per-
sonīgo sagatavošanos iespēja-
mai evakuācijai. 

Sagatavošanās ietver se-
kojošus pasākumus:

1. Pēc pašu ieskatiem vēr-
tīgāko mantu pārnešana uz 
ēkas augšējiem stāviem vai 
bēniņiem;

2. Mājlopu un mājdzīvnie-
ku sagatavošana evakuācijai, 
kā arī tiem nepieciešamās 
barības sagatavošana līdzi 
ņemšanai;

3. Līdzi ņemšanai sagata-
vot svarīgākos dokumentus, 
naudu, apģērbu, apavus un 
produktus trim dienām;

4. Ja mājā atrodas cilvēks 
ar ierobežotām kustību iespē-
jām (slimība, traumas), par to 
savlaicīgi ziņot Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienes-
tam pa tālruni 01 vai 112. 

5. Lai saņemtu jaunāko 
nepieciešamo informāciju, 
līdz evakuēšanās brīdim turēt 
ieslēgtu radio un TV;

6. Evakuējoties, nepiecie-
šams atslēgt gāzes, elektrības 
un ūdens padevi.

Evakuēšanās Jēkabpils 
pilsētā sāksies ar trauksmes 
sirēnu iedarbināšanu un tūlīt 
tai sekojošo ārkārtējo infor-
māciju vietējā televīzijā un 
radio. Evakuēšanās notiks ar 
pašvaldības organizētu trans-
portu no konkrētām vietām 
VUGD darbinieku vadībā.

Uz plūdu laiku pa-
mesto māju apsardzi no-

drošinās Valsts policija un 
Zemessardze. 

Iedzīvotāju izmitināšanai 
paredzētas skolas, bērnudār-
zi un citas sabiedriskas ēkas, 
par ko parūpēsies konkrētā 
pašvaldība. Informāciju par 
šiem pasākumiem Jēkabpils 
iedzīvotāji var saņemt Jēkab-
pils domes pilsētsaimniecī-
bas departamentā pa tālruni 
29211420, bet novadu pagastu 
iedzīvotāji – pie konkrēto pa-
gastu pārvaldniekiem.

Iedzīvotājiem, kuru mājas 
atrodas lauku teritorijās, kas 
neapplūst, bet tiek nošķirtas 
no ārpasaules, nepieciešams 
zvanīt konkrētās pagasta 
pārvaldes vadītājam, lai sa-
ņemtu vispārēju informāciju 
un prognozes par situāciju 
Daugavā, plūdu apdraudē-
to teritoriju iedzīvotāji var 
zvanīt pašvaldību civilās 
aizsardzības speciālistiem 
pa tālruņiem 29556842 vai  
26388004.

Negaidītas dzīvojamo tel-
pu applūšanas gadījumā ne-
kavējoties lūdzam ziņot Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam pa tālruni 01 vai 
112. 

Papildus informējam, 
ka ikviens Jēkabpils domes 
mājas lapā www.jekabpils.lv, 
sadaļā „Pilsēta” var aplūkot 
konkrētā brīža ūdens līmeņa 
augstuma atzīmes Daugavā, 
pie Jēkabpils tilta.

Sekojot šo augstuma at-
zīmju raksturlielumiem, tiek 
veikti sekojoši pasākumi:

1. Pie atzīmes 6,3 metri 
ūdeni sāk turēt pilsētas aiz-
sargdambis, sāk applūst Sa-
kas sala un tiek sasaukta Paš-
valdību civilās aizsardzības 
komisija, kuras uzdevums ir 
mobilizēt un organizēt nepie-
ciešamos resursus iespējama-
jiem glābšanas darbiem;

2. Tiek sākta Sakas salas 
iedzīvotāju evakuācija;

3. Tiek pārtraukta trans-
porta kustība pār Sakas tiltu;

4. Tiek novērots tilts uz 
Salu pār Pelītes upi un apturē-
ta transporta kustība tilta iz-
skalošanas draudu gadījumā; 

5. Pastāvīgi tiek ievākta 
un apstrādāta informācija 
par ūdens un ledus stāvok-
li visā Daugavas upes garu-
mā, lai prognozētu iespējamo 
scenāriju;

6. Pastāvīgi tiek novēroti 
aizsargdambji un lietus ūdens 
kanalizācijas aizvaru sistēmas;

7. Pie augstuma atzīmes 
6,7 metri ūdens sāk plūst pāri 
pārgāznei uz Sakas salas;

8. Sakas salas pārgāzne 
tiek nodrošināta ar traktoru, 

Pēdējo divu gadu laikā jē-
kabpilieši, kā arī visi Latvijas 
iedzīvotāji piedzīvojuši vairā-
kus smagus pārbaudījumus. 
Pirmais pārbaudījums, pro-
tams, ekonomiskā krīze, kas 
skāra daudzus, otrkārt, bargā 
ziema, bet jēkabpiliešiem vēl 
jāpacieš arī gaidāmie plūdi. 
Kā šos divus pārbaudījumus 
esam izturējuši? Man šķiet, ka 
šos procesus mēs izpratām un 
katrs meklējām kādu risināju-
mu. Daļa iedzīvotāju uzsāka 
tērēt savus iekrājumus, citi 
atteikušies no liekas greznības 
un dzīvo pieticīgāk, citi ir pār-
profilējušies, daudzi emigrēju-
ši no Latvijas, un bija arī cilvē-
ki, kam radās nepieciešamība 
pēc valsts un pašvaldības soci-
ālās palīdzības. Lai gan publis-
kajā telpā izskanēja viedoklis 
par sociālā sprādziena iespē-
jamību, taču tā nenotika. Tas 
nozīmē, ka iedzīvotāji ir pacie-
tīgi, bet šo pacietību nedrīkst 
pārmērīgi izmantot. Valdībai 
jāmeklē risinājumi, lai strauji 
uzlabotu ekonomisko situā-
ciju Latvijā. Ir jādomā par to, 

lai cilvēki varētu realizēt sevi 
šeit, Latvijā. Lai šeit būtu no-
drošinātas darba vietas, lai 
nebūtu nepieciešamības palie-
lināt sociālo budžetu. Kā tas 
viss ietekmē dzīvi Jēkabpilī? 
Man ir jāpateicas jēkabpilie-
šiem par izturību, izpratni par 
laicīgi nenotīrītām ielām un 
neizvesto sniegu, par lielajiem 
siltuma rēķiniem, par krasiem 
algu samazinājumiem pašval-
dības iestādēs. Es vēlos teikt 
vienu – tā bija naudas līdzek-
ļu trūkuma izraisīta objektīva 
realitāte, kas bija jāpārdzīvo. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
pēc Administratīvi teritoriālās 
reformas bija jāuzņemas funk-
cijas bez reāla naudas seguma 
un pie krasa budžeta samazi-
nājuma, bet, ņemot vērā visu 
augšminēto, mēs kopējiem 
spēkiem varējām nodrošināt 
pašvaldības funkcijas.

Ziema ir aizvadīta, un ie-
stājies pavasaris, kas ienesis 
arī savu dienas kārtību paš-
valdības darbā. Šobrīd norit 
gatavošanās iespējamiem plū-
diem, taču jāatzīst, ka jēkabpi-

lieši pie šīs situācijas pieraduši 
un zina, kā rīkoties. Savukārt 
pašvaldība pieliks visas pūles, 
lai gādātu par iedzīvotāju dro-
šību. Ir izveidota apvienotā 
civilās aizsardzības komisija, 
izstrādāts operatīvais plāns, 
kā arī atrasti nepieciešamie 
tehniskie glābšanas līdzekļi.

Līdz ar pavasara iestāša-
nos, tuvojas arī aktīvs būvnie-
cības periods. Ikviens iedzīvo-
tājs redz, cik kritiskā stāvoklī 
ir ielu segumi. Tāpēc šogad 
aktīvi ir jāuzsāk ielu seguma 
atjaunošana, taču diemžēl ātri 
šos darbus veikt kavē garās 
iepirkumu procedūras. Fi-
nansējums šiem darbiem jau 
ir rasts, taču darbus varēsim 
uzsākt tikai augusta mēnesī. 
Lai arī būs neērtības, kas jā-
pacieš, tomēr tas ļaus 15 līdz 
20 gadus pie ielu rakšanas 
darbiem neatgriezties. Šogad 
jāsāk renovēt Krustpils kultū-
ras nams, jāpabeidz Ādamso-
na saliņas projektā paredzētie 
darbi, Vecpilsētas laukums, 
bērnudārzs Meža ielā 12, kā 
arī slimnīcas rekonstrukcija.

Iestājoties pavasarim, ro-
sība jūtama arī sabiedriskajās 
aktivitātēs. Mani priecē Jē-
kabpils Jauniešu domes akti-
vitātes, kas parāda, ka jaunie-
šu sadarbībai ar pašvaldību ir 
jābūt vēl ciešākai. Jauniešos ir 
jāieklausās, jo viņiem ir šķie-
tami „neprātīgas” idejas un 
jaunības degsme, ko apvieno-
jot ar brieduma pragmatismu, 
var sasniegt lielus mērķus. 
Par sabiedrisko aktivitāti un 
drošas vides veicināšanu ru-
nājot, esmu gandarīts par to 
darbu, ko veic biedrība „Ve-
cāki Jēkabpilij”. Šī aktivitāte 
veicina dialogu ar jauniešiem, 
palīdz apzināt tās problēmas, 
kas ir viņiem aktuālas. Un 
ikvienam no mums ir iespēja 
palīdzēt – dodoties apgaitās, 
aktīvi reaģējot situācijās, ja 
acīmredzami pārdevējs tirgo 
alkoholu vai tabakas izstrādā-
jumus nepilngadīgai personai, 
vai arī palīdzot jaunietim, ku-
ram tas ir nepieciešams. 

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs

A. Ozoliņa dzīvesbiedre Lidija Ozoliņa pēc filmas noskatīšanās  
sarunā ar Jēkabpils Goda pilsoni Gunāru Kiršbergu.

kurš vienmēr bija savas pilsē-
tas patriots. Filmas „JĒKAB-
PILS DIŽOZOLS” scenārija  
autors – Andris Grīnbergs, 

operators, montētājs – Jāzeps 
Brencis, aizkadra tekstu saga-
tavoja Sandra Mikanovska, par 
muzikālo noformējumu rūpējās 

Aigars Godiņš. Šī ir jau trešā 
portretfilma, kuras tapšanu fi-
nansiāli atbalsta Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība.

lai novērstu tās aizdambē-
šanos ar ledus gabaliem, kas 
var palielināt ūdens līme-
ni un spiedienu uz pilsētas 
aizsargdambjiem;

9. Pie 7,5 metru augstuma 
atzīmes tiek mobilizēti resursi 

tūlītējai iedzīvotāju glābšanai;
10. Pastiprināti tiek novē-

roti aizsargdambji, tiek slēg-
tas tiem pieguļošās ielas;

11. Ūdens līmenim pie-
turoties 7,5 m, pēc četrām 
dienām tiek sākta iedzīvotāju 

evakuācija Jēkabpils pilsētā 
no celtnieku mikrorajona, 
Dambja, Pļaviņu, Pasta un 
Brīvības ielas centra posma 
rajoniem;

12. Pie 8 metru augstuma 
atzīmes nekavējoties tiek sāk-

ta iedzīvotāju evakuācija.
Ūdens līmenis Jēkabpi-

lī 1981. gada pavasarī bija  
8,9 metri un 2007. gada pa-
vasarī 7,3 metri. Dambju 
augstums Jēkabpils pilsētā ir  
8,5 līdz 9 metru robežās.

Līdz ar pavasara iestāšanos jaunas aktualitātes  
arī pašvaldībā



Jēkabpils VĒSTIS2.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

I Z S O L E
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 

120, Jēkabpilī pārdod pirmajā izsolē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5601 001 4007 Ba-
rona ielā 1, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala 663 m2 platībā, 
uz zemes gabala atrodas viens (1) ēku un būvju īpašums – kapliča 
ar kadastra Nr. 5601 001 4007 001.

Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
100000470724.

Nekustamam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2010.gada 7.maijā plkst. 13.00 Jēkabpilī, Jaunā ielā 

31c, konferenču zālē.
Nekustamais īpašums novērtēts par LVL 3300.00 (trīs tūkstoši 

trīs simti lati, 00 santīmi), kas ir arī izsoles sākotnējā cena.
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrā-

cijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 
0009 0131 30793, A/S „Latvijas SEB banka”, kods UNLALV2X, 
nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 
LVL 330.00 (trīs simti trīsdesmit lati, 00 santīmi).

Izsoles dalībnieki tiek lūgti uz izsoli pieteikties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120 līdz 2010.
gada 5.maijam, iemaksājot minēto nodrošinājumu.

Informācija pa tālr. 65207415, 29991536 (S. Marksa).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
L. Salcevičs

Zemgales reģionālā 
enerģētikas aģentūra

Zemgales reģionālā ener-
ģētikas aģentūra (ZREA) in-
formē, ka ar 2010.g. 1.martu 
darbu aģentūrā uzsācis ener-
goeksperts Juris Asars, kura 
pārziņā būs aģentūras funkciju 
un pakalpojumu nodrošināšana 
Jēkabpils pilsētā. 

Lai veicinātu energoefek-
tivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu publiskajā un pri-
vātajā sektorā, kā arī lai nodro-
šinātu informācijas pieejamību 
iedzīvotājiem, 2008. gada beigās 
ar Eiropas Komisijas program-
mas „Inteliģenta enerģija Ei-
ropai” atbalstu tika izveidota 
biedrība „Zemgales reģionālā 
enerģētikas aģentūra” (ZREA). 
Savu darbību tā uzsāka 2009. 
gada martā.

ZREA izveidošana ir Jelga-
vas domes iniciatīva, kas šim 
projektam piesaistījusi četras 
Zemgales pašvaldības – Jē-

kabpils, Bauskas, Auces un 
Ozolnieku, kā arī uzņēmumus  
SIA „Fortum Jelgava” un SIA 
„Jelgavas Nekustamā īpašuma 
pārvalde”, kā arī biedrības „Zi-
nātnes inovāciju un testēšanas 
centrs” un „Zemgales reģionā-
lais nevalstisko organizāciju at-
balsta centrs”.

ZREA darbība 51,86 % 
apmērā tiek finansēta no ES 
budžeta, bet pārējos līdzekļus 
nodrošina iepriekš minēto part-
neru līdzfinansējums.

ZREA funkcijas ir:
1) Sniegt iedzīvotājiem kon-

sultatīvos, informatīvos un mā-
cību pakalpojumus enerģētikas 
jomā.

2) Izstrādāt un uzturēt 
enerģētikas datu bāzi.

3) Veikt reģiona un pašval-
dību plānošanas dokumentu 
izstrādi enerģētikas nozarē un 
koordinēt to ieviešanu.

4) Piesaistīt investī-
cijas energoefektivitātes 
paaugstināšanai.

5) Veicināt sadarbību ener-

ģētikas jomā ar juridiskām un 
fiziskām personām vietējā, na-
cionālā un starptautiskā līmenī.

6) Piedalīties tiesību aktu, 
politikas plānošanas un norma-
tīvo dokumentu izstrādē atbil-
stoši savai kompetencei.

Primārie Jēkabpils energo-
eksperta uzdevumi būs konsul-
tāciju sniegšana iedzīvotājiem 
jautājumos par daudzdzīvokļu 
namu siltināšanas un siltum-
enerģijas paaugstināšanas pro-
jektiem, kā arī jaunu biedru pie-
saiste ZREA. Pašvaldību dalība 
ZREA ļauj ietaupīt pašvaldības 
līdzekļus enerģētikas projektos, 
tiek radīta iespēja tiešo Eiropas 
Savienības fondu finansēju-
mam pašvaldību enerģētikas 
projektiem. 

Aģentūras energoeksperti 
darbojas kā partneri pašvaldību 
namu apsaimniekotājiem, sil-

tumenerģijas ražotājiem, sniedz 
konsultācijas pašvaldības iedzī-
votājiem jautājumos, kas sais-
tīti ar enerģētikas projektiem. 
Jau šobrīd ZREA ir gatava pie-
dāvāt jaunajiem biedriem Eiro-
pas Savienības fonda „ELENA” 
līdzekļu piesaisti pašvaldību 
tehnisko projektu sagatavoša-
nai (līdz 90% no tehnisko pro-
jektu izmaksām).

Aicinām pašvaldības izman-
tot iespēju un kļūt par jauna-
jiem ZREA biedriem jau šobrīd! 

Iedzīvotāji konsultāci-
jas var saņemt trešdienās 
no plkst. 14:00 līdz 17:00 
pie ZREA energoeksperta  
Jura Asara, Jēkabpilī, Nameja 
ielā 4.

Sīkāka informācija mūsu 
mājas lapā www.zrea.lv, vai pa 
tālruni 63080205.

darbu uzsācis energoeksperts
 

 
 

  
 

Ar 2010. gada 4. marta (protokols Nr. 5, 6.§) lēmumu Nr. 110 
„Par Jēkabpils teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu pieņemšanu” Jēkabpils pilsētas dome 
ir apstiprinājusi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma gro-
zījumus „Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi  
2007. – 2019. gadam” un izdevusi teritorijas plānojuma grafis-
ko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Jēkabpils pilsētas teri-
torijas plānojums ar grozījumiem 2007. – 2019. gadam”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka ar saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, tālr. 
65236777, 65207304, Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta 
mājas lapā: www. jekabpils.lv.

paziņojums par Jēkabpils teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu  
un saistošo noteikumu pieņemšanu

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Š. g. 18. martā Jēkabpils 
pilsētas domes sēdē deputāti 
apstiprināja nolikumu  „No-
likums par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas ie-
sniedz projektus konkursam”. 
No pašvaldības šim projektu 
konkursam budžetā atvēlēti 
kopumā 5250 lati. Viena ie-
sniedzamā projekta summa 
nedrīkst pārsniegt 500 Ls, 
un  gadā viena organizāci-

ja var saņemt finansējumu 
ne vairāk kā divu projektu 
realizēšanai. Nolikumā no-
teiktas arī projektu mērķu 
prioritātes.

Nevalstiskās organizāci-
jas projektus var iesniegt līdz 
š.g. gada 1.maijam Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 120, Vienas pieturas 
aģentūrā.

Pilns nolikuma teksts un 
pieteikuma veidlapas atro-
damas arī mājas lapā www.
jekabpils.lv, sadaļā „NVO”, 
„Aktuāli”.

Apstiprina nolikumu nevalstisko organizāciju 
projektu konkursam

NOLIKUMS
par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam

I. Nolikuma mērķis
1.Nevalstisko organizāciju 

projektu konkursa mērķis ir 
sabiedriskā labuma sniegšana 
un sabiedrisko aktivitāšu or-
ganizēšana Jēkabpils pilsētas 
iedzīvotājiem.

 II. Vispārīgie noteikumi
2.Jēkabpils pilsētas dome 

nosaka nevalstisko organizā-
ciju projektu konkursam ko-
pējo finanšu līdzekļu summu 
kārtējam gadam Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības budžetā, to 
apstiprinot. 
III. Projektu iesniegšana

3.Nevalstiskās organizāci-
jas projektus iesniedz līdz kār-
tējā gada 1.maijam Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā, Brīvības 
ielā 120, Vienas pieturas aģen-
tūrā aizzīmogotā aploksnē, ar 
norādi „NVO projektu kon-
kursam”. Projekta pieteikuma 
lapām jābūt numurētām un 
cauršūtām. Projektu iesnieg-
šanas laiku izsludina vismaz 
mēnesi iepriekš pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Jē-
kabpils Vēstis” un pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpils.lv, 
sadaļā „NVO”, Aktuāli”. 

4.Projekti, kuri iesniegti 
pēc noteiktā termiņa, netiek 
izskatīti, par to tiek rakstiski 
paziņots projekta pieteicējam. 

5.Viena iesniedzamā pro-
jekta summa nedrīkst pār-
sniegt 500 Ls.

6.Lai piedalītos projektu 
konkursā, nevalstiskajai orga-
nizācijai jāiesniedz:

6.1.projekta pieteikums 
(pielikums Nr.1);

6.2.projekta izmaksu tāme 
(pielikums Nr.2).

7.Ja iesniegtais pietei-

kums neatbilst 5. un 6.punktā 
minētajām prasībām, tas ne-
tiek izskatīts, par to tiek pa-
ziņots projekta iesniedzējam 
rakstiski.

8.Nevalstiskās organizāci-
jas projekta aktivitāšu realizā-
cijas laiks ir līdz kārtējā gada 
7.decembrim.

IV. Projektu mērķu 
prioritāte

9. Projekti iesniedzami 
šādu sabiedrisko aktivitāšu 
organizēšanai Jēkabpils pilsē-
tas iedzīvotājiem:

7)mūžizglītības nodroši-
nāšana un pilsētas vēstures 
popularizēšana;

8)nacionālo kultūras bied-
rību un sociāli mazaizsar-
gāto iedzīvotāju integrācijas 
veicināšana;

9)patriotiskā audzināšana 
bērniem un jauniešiem;

10)vides aizsardzības un 
labiekārtošanas pasākumu 
organizēšana;

11)veselīga dzīvesveida un 
drošas pilsētvides veicināšana.
 V. Projektu finansēšanas 

nosacījumi
10.Daļa no projekta finan-

šu līdzekļiem, bet ne vairāk kā 
30 % no kopējās pieprasāmās 
summas, var tikt izlietoti ad-
ministratīvajiem izdevumiem, 
pārējie – NVO pasākumu un 
aktivitāšu apmaksai.

VI. Projektu izvērtēšana
11. Iesniegtos projektus 

atver, reģistrē atsevišķā do-
kumentā un izskata ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu iz-
veidotā darba grupa. Ja kāds 
darba grupas loceklis pārstāv 
pretendentu, kurš iesniedz 
pieteikumu, tad, pieņemot 

lēmumu par pieteikumu, vi-
ņam nav tiesību piedalīties 
vērtēšanā. 

12. Darba grupa projektus 
izvērtē pēc nolikuma 15. pun-
ktā noteiktajiem  kritērijiem.

13. Par prioritāru tiek 
uzskatīts projekts, kurā bez 
pašvaldības finanšu līdzek-
ļiem ir iesaistīts  projekta 
pieteicēja vai tā partnera 
līdzfinansējums.

14.Nevalstiskās organizā-
cijas, kuras iepriekš nav no-
kārtojušas savas saistības ar 
Jēkabpils pilsētas pašvaldību, 
projekti šajā konkursā netiek 
izskatīti.
VII. Projekta pieteikuma 
vērtēšanas kvalitatīvie 

kritēriji 
(līdz 5 punktiem par katru 

kritēriju)
15.Vērtēšanas kritēriji:
a.Atbilstība nolikumam 

un prioritātēm;
b.Projekta aktualitāte, 

novitāte;
c.Skaidri formulēts mēr-

ķis, strukturēti izklāstīta rea-
lizācijas gaita un paredzamais 
rezultāts;

d.Projekta tāmes pamato-
tība un precizitāte;

e.Projekta mērķauditorija 
ne mazāk kā 25 cilvēki.

VIII. Domes lēmuma 
pieņemšanas kārtība
16. Pēc projektu rezultātu 

izvērtēšanas un apstiprinā-
šanas darba grupa sagata-
vo domes lēmuma projektu, 
norādot izvēlētos projektus, 
NVO veicamās aktivitātes un 
to mērķi, līguma summu un 
kopā ar projekta dokumen-
tiem iesniedz domes finan-

šu komitejai un iesaka slēgt 
līgumu.

17. Finanšu komiteja sēdē 
izskata darba grupas sagata-
votos domes lēmumu projek-
tus par izvēlētajiem nevalstis-
ko organizāciju projektiem un 
tiem pievienotos dokumentus.

18. Lēmumu par izvēlēta-
jiem NVO projektiem pieņem 
Jēkabpils pilsētas dome. Do-
mes lēmumu iesniedz Juri-
diskajā dienestā pakalpojumu 
līgumu noslēgšanai ar minēto 
nevalstisko organizāciju. 

19. Jēkabpils pilsētas paš-
valdība ar konkursa kārtībā 
izvēlētā projekta iesniedzēju 
nevalstisko organizāciju – no-
slēdz līgumu par pakalpojuma 
sniegšanu atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam. 

20.Līgumu par projektu 
īstenošanu Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldībā jānoslēdz ne 
vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā 
pēc rezultātu paziņošanas 
iesniedzējam.

21. Ar vienu nevalstisko 
organizāciju noslēdz līgumus 
ne vairāk kā par diviem izvē-
lētajiem projektiem kārtējā 
gada laikā.

22.Nevalstiskās organi-
zācijas līgumā ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību noteikta-
jos termiņos pēc sniegtā pa-
kalpojuma izpildes iesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
atskaiti par finanšu līdzek-
ļu izlietojumu un projektā 
sasniedzamo mērķu rezultā-
tiem, bet ne vēlāk kā līdz kār-
tējā gada 17.decembrim. 

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

J.Raščevskis

Anita Truksne,
Lielās Talkas Jēkabpilī 
koordinatore

Jēkabpils pilsētas iedzīvo-
tāji tiek aicināti 24. aprīlī Lie-
lās Talkas laikā sakopt Ķieģeļu 
ielas mikrorajonu un pilsētas 
mežu, kas atrodas starp pilsētas 
kapiem un Dolomīta ielu. Sko-
lu audzēkņi talkas laikā kops 
Strūves parku, Daugavas malu 
no Klostera līdz Viestura ielai, 
Zaļās-Blaumaņa ielas skvēru, 
Kalpaka laukumu, skvēru Brī-
vības-Neretas-Jaunā ielā, Kena 
parku, Uzvaras parku, Pils par-
ku, teritoriju pie Krustpils ka-
toļu baznīcas, Palejas ielas par-
ku, kā arī savu skolu apkārtni. 
Aicinām pilsētas iedzīvotājus 
pievienoties kādai no šīm talkas 
vietām. Talkas norises laiks – 
no plkst.9:00 līdz 14:00. 

Bezmaksas maisus būs ie-
spējams saņemt oficiāli pieteik-
tajās talkas vietās pie atbildīga-
jiem, kā arī veikalos „Rimi” un 
„Supernetto”. cimdus jānod-
rošina pašiem. Ja tiek talkots 
individuāli, tad savāktie atkri-
tumi jānogādā līdz tuvākajai 
oficiāli reģistrētai talkas vietas 
atkritumu kaudzei vai pilsētas 

publiskajos nestandarta atkri-
tumu laukumos (Nameja ielā 
34A, Nameja iela 14, Pils rajons 
12, celtnieku iela 15/17/, Pale-
jas iela 11, Rīgas iela 190A), par 
atstātajiem maisiem jāpaziņo 
atbildīgajiem.Visu informāciju 
par talkošanu pilsētā var sa-
ņemt pie Lielās Talkas koor-
dinatorēm Ivetas Vārnas (m.t. 
29275368) un Anitas Truksnes 
(m.t. 26131430).

Pasākuma ideja ir balstīta 
uz brīvprātīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta 
darba sajūtu. Lielās Talkas ide-
jas autore ir rakstniece Anna 
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no 
igauņiem, kas vides sakopšanu 
visas valsts mērogā pirmoreiz 
rīkoja 2008. gada 3. maijā. Pro-
jekta mērķis ir 10 gadu laikā 
padarīt Latviju un Baltijas jū-
ras reģionu par tīrāko vietu pa-
saules kartē – dot iespēju dabai 
atveseļoties, to attīrot no plast-
masas pudelēm, gumijas rie-
pām, indīgām krāsu bundžām 
un citiem atkritumiem. Izklau-
sās neiespējami? Pamēģināsim! 
Viss notiekošais ir mūsu pašu 
rokās un tieši mēs esam tie, kas 
veidos labāku nākotni...

Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties Lielajā Talkā!

Š.g. 27.martā plkst. 18:00 Jēkabpils Tautas namā
koru koncerts „Mēs tiekamies martā”

Koncertā piedalās: 
Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris „Unda”. Diriģente 

Sandra Zalāne
Jēkabpils 3. vidusskolas jauktais koris „Triole”. Diriģentes 

Ligita Ašnevica, Sandra Zalāne
JVĢ jauktais koris „ritums”. Diriģente Sandra Zalāne
Viesi:
Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna Tautas 

nama vīru koris „Gaiziņš”. Diriģente Rita Briņķe
cesvaines jauktais koris „Cesvaine”. Diriģente Rita Briņ-

ķe, kormeistare Baiba Putniņa

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

11.martā Rokišķos svinīgi 
parakstīts sadarbības līgums 
starp Jēkabpils pilsētas pašval-
dību un Rokišķu rajona pašval-
dību. Līgumu parakstīja Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Leonīds Salcevičs un Rokiš-
ķu rajona padomes priekšsēdē-
tājs Almantas Blažis. Svinīgajā 
pasākumā piedalījās arī Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Jānis Raščevskis. 
Abu pašvaldību noslēgtais lī-
gums paredz veicināt sadarbību 
kultūras, ekonomikas, sociālajā 
un izglītības jomās. 

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L.Salcevičs uz-
svēra, ka noslēgtais līgums pa-

līdzēs izmantot iespējas, pieda-
loties dažādos pierobežas pro-
jektos, tāpat attīstīt sadarbību 
ekonomikas, uzņēmējdarbības 
un citās jomās. Sadarbības lī-
gums paredz uzturēt sistemā-
tisku informācijas un darba pie-
redzes apmaiņu abu pašvaldību 
darbībā un sociālekonomiskajā 
attīstībā, veicināt arī partnerat-
tiecību attīstību starp izglītības 
iestādēm, skolēnu tikšanās pa-
sākumu norisi, skolotāju un au-
dzēkņu delegāciju apmaiņu, at-
tīstīt kontaktus starp kultūras 
iestādēm, kultūras biedrībām 
un radošajiem kolektīviem, kā 
arī sadarboties vides aizsardzī-
bas jomā, koordinēt un atbal-
stīt pasākumus, kas virzīti uz 
apkārtējās vides piesārņošanas 
novēršanu. 

parakstīts līgums ar Rokišķu 
rajona pašvaldību



Jēkabpils VĒSTIS 3.

par Vecpilsētas laukumu
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Svetlana Pavāre,
nūjošanas aktivitāšu vadītāja

Klāt ir pavasaris un, lai 
uzlabotu veselību, dzīvesvei-
du, kā arī lietderīgi pavadītu 
laiku, gūtu pozitīvas emocijas, 
cilvēkiem, kam patīk uzturē-
ties un kustēties brīvā dabā, 
tiek piedāvāts pamēģināt nū-
jošanu. Nūjošana šobrīd ir vie-
na no visstraujāk augošajām 
sporta aktivitātēm pasaulē. 

Nūjošana ir intensīvs 
staigāšanas veids, izmantojot 
speciālas nūjas. Pastaiga ar 
nūjām, salīdzinot ar parastu 
pastaigu, nodrošina par 45% 
intensīvāku, kā arī visap-
tverošāku treniņu jebkuram 

cilvēkam, neatkarīgi no dzi-
muma, vecuma un fiziskās 
kondīcijas. 

To apstiprina no 1992.
gada veiktie pētījumi nūjoša-
nā. Zinātniskie pamatojumi ir 
pozitīvi un spēcīgi argumentē-
ti. Tie ir bāzēti arī uz cilvēku 
personīgo pieredzi. 

Regulāra nūjošana 
• uzlabo dzīves kvalitāti un 

fiziskās spējas; 
• atbrīvo no stresa;  
• veicina pareizu ķermeņa 

stāju;
• vairo organisma pretestības 

spējas; 
• attīsta izturību, kustīgumu, 

koordināciju; 
• paaugstina imūno sistēmu;

• veicina veselīgu miegu un 
vispārēju labsajūtu;

• īpaši noderīga sirds un 
asinsvadu, muguras, locīta-
vu, elpošanas un nervu sistē-
mas slimību, kā arī osteopo-
rozes un diabēta profilaksei.

No 2009.gada decembra 
arī mūsu pilsētas Meža parkā 
notiek nūjošanas nodarbības. 
Nodarbības vada sertificēta 
nūjošanas aktivitāšu vadītāja 
Svetlana Pavāre. Nodarbības 
notiek bez maksas. Ir iespēja 
speciālās nūjas iznomāt uz 
nodarbības laiku, iepriekš gan 
piesakoties pa tālr. 65235143 
vai mob. t. 28847406. 

Pievienojieties! Gaidām 
Jūs!

pamēģini nūjošanu arī Tu!

Valija Berkina 
Latvijas kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrības 
(LKLSSB) vadītājas Valijas 
cīrules un biedrības „Melnā 
muša” vadītājas Gitas can-
kales, sadarbojoties ar Salas 
novada biedrību „Esparsete”, 
Kūku pagasta sabiedrisko lau-
ku biedrību „Mežābele” un 
biedrību „Birži 2009”, 8.mar-
tā Jēkabpils Tautas nama 
Baltajā zālē rīkotā „Rokdarbu 
maģijas skola” apliecināja, ka 
cīņā pret ekonomisko krīzi, 
bezdarbu un depresiju efektī-
vākais līdzeklis ir pašu aktī-
va darbošanās. To labi izprot 
arī Jēkabpils pilsētas dome, 
piešķirot šai sabiedrisko or-
ganizāciju rīkotai Jēkabpils 
mēroga aktivitātei finansiālo 
atbalstu (50 latus). 

8.marts ir Starptautiskā 
sieviešu diena, kuru Latvi-
jas parlaments ar 2007.gada 
24.maijā pieņemtā likuma 
„Par svētku, atceres un atzī-
mējamām dienām” grozīju-
miem atzinusi par svinamu 
dienu arī mūsu valstī. Dažā-
das aptaujas liecina, ka Lat-
vijā 63 % daiļā dzimuma pār-
stāves 8.martu uzskata par 
saviem svētkiem, priecājas par 
saņemtajiem ziediem un dā-
vanām. Arī šoreiz, atnākot uz 
Tautas namā notiekošo „Rok-
darbu maģijas skolu”, ikviena 
dāma vai jaunkundze (kopā 
gandrīz 200) saņēma īpašu 
rokdarbnieču darinātu puķi.

Tautas nama Baltajā zālē 
sen nebija bijis tik daudz ro-
sīgu ļaužu, kur gandrīz vai 
katrs otrais demonstrēja sa-
vas prasmes un paša rokām 
darinātu, adītu vai tamborētu 

pret krīzi ar aktīvu darbošanos

Foto: Inga Dambrāne
Biedrības „Melnā muša” vadītāja Gita Cankale (vidū)  

ar čaklajām rokdarbniecēm
šallīti, plecu lakatu, cimdus, 
zeķes, somas un pat rotas 
lietas. Lūk, Dzidrai Lapiņai 
galvā glīta balta cepure, kuru 
pati sev un arī vairākām Ei-
ropas deju kopas dalībniecēm 
uztamborējusi. Inga Dambrā-
ne rādīja 21.gs. adītu cimdu 
modi. Rīgā notikušā NATO 
samita viesiem tika dāvināti 
arī viņas adītie 13 cimdu pāri. 
Daigas Minakovskas no Dig-
nājas pagasta adītās bizbiz-
mārītes, simtkāji, astoņkāji 
un bruņurupucis liecināja, ka 
ar mīlestību pašu darinātās 
rotaļlietas bērniem labāk pa-
tīk. Arī Zinta Kazāka, Jeļena 
Ivanova, Daina Peņģerote, 
Ļubova Muižniece, Klaudija 
Jeršova, Rita Pētersone, Dai-
na Kļaviņa, Vija Giptere un 
daudzas citas rādīja savu vei-
kumu. Redzētais liecināja, ka 
LKLSSB, „Melnās mušas” un 
citu biedrību rīkotās mācības 
un nodarbības ar Jēkabpils 
domes un bijušās rajona pa-
domes atbalstu iesniegtajiem 

biedrību projektiem nesušas 
pozitīvus rezultātus. Bija ie-
radušies ciemiņi no Ādažiem, 
Ilūkstes, Aknīstes un citām 
vietām, kuri atvadoties prie-
cājās par Jēkabpilī gūtajiem 
pozitīvajiem iespaidiem.  

Daudz jaunu un noderīgu 
padomu sniedza Valija cīrule 
un Gita cankale, kuras iepa-
zīstināja ar profesionālajām 
un tunēziskā adījuma adatām. 
„Rokdarbu maģijas skolā” vi-
sas dienas garumā bija iespē-
ja iemācīties, kā ar nelieliem 
līdzekļiem uzburt brīnišķīgas 
lietas, kas svētkos iepriecinā-
tu ne tikai sevi, bet arī vistu-
vākos cilvēkus. 

Jēkabpils Tautas nama 
direktors Aigars Godiņš atzi-
nīgi izteicās par sabiedrisko 
organizāciju aktivitātēm, ku-
rām tieši šajos grūtajos laikos 
ir lielāka nozīme, lai depresi-
jas māktie cilvēki neieslēgtos 
sava mitekļa četrās sienās, bet 
atraisītu savus talantus un 
darbotos.

A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Šī gada februārī Jēkabpilī 
par aptuveni 25 % – 29% sa-
mazinājies siltumenerģijas pa-
tēriņš, attiecīgi samazinājušies 
arī apkures rēķini.

SIA „Jēkabpils siltums” 
valdes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Karpenko informēja, ka 

pamatā tas ir saistīts ar vidējās 
ārgaisa temperatūras paaugsti-
nājumu, salīdzinot ar janvāri. 
Ja janvārī ārgaisa temperatūra 
bija aptuveni mīnus 13 grādi, 
tad februārī, vidēji rēķinot, tā 
bija gandrīz uz pusi augstāka, 
aptuveni mīnus 7 grādi. Aprē-
ķini rāda, ka viena kvadrātmet-
ra izmaksas par apkuri februārī 
ir no 0,84 Ls (ar PVN) līdz 1,80 

Ls, vidēji – 1,26 Ls. Zemākās iz-
maksas, uz vienu kvadrātmet-
ru rēķinot, ir daudzdzīvokļu 
mājās Viestura ielā 38c (0,84 
Ls par kvadrātmetru ar PVN), 
Draudzības alejā 24 (0,88 Ls) 
un Viesītes ielā 39 (0,87 Ls). 
Rēķinu samazinājumu par ap-
kuri februārī ietekmēja arī tas, 
ka norēķinu periods bija par 3 
dienām īsāks nekā janvārī.

Februārī apkures rēķini Jēkabpilī 
samazinājušies

Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Kultūras pārvalde un 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka 
izsludina atmiņu stāstu kon-
kursu „Ulmaņlaika stāsts”, 
veltītu Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pa-
sludināšanas 20. gadadienai. 

Galvenais vēstures avots 

ir atmiņas, kas veido mūsu 
priekšstatu par pagātni, par 
„labajiem” un „sliktajiem” 
laikiem. Atmiņas ir tās, kuras 
rada mūsu piederības sajūtu 
un identitātes pamatu. 

Gandrīz katrs ir dzirdējis 
kādu „Ulmaņlaika” stāstu, 
vecvecāku un vecāku stāstī-

tu, iznestu cauri padomju lai-
kiem. Konkurss ir aicinājums 
uzklausīt stāstītājus, dalīties 
atmiņās un nostāstos. Ikviens 
no iesniegtajiem darbiem tiks 
saglabāts un būs nenovērtē-
jams mūsu pilsētas vēstures 
un tā laika dzīves liecinieks. 

Izsludina atmiņu stāstu konkursu

ATMIŅU STĀSTU KONKUrSA 

„Ulmaņlaika stāsts” 
N O L I K U M S

1. Konkursa organizētājs – 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Kultūras pārvalde, Jēkabpils 
pilsētas bibliotēka.

2. Konkursa mērķis:
2.1. apkopot un saglabāt vēs-

tures liecības,
2.2. iesaistīt sabiedrī-

bu vēsturisko notikumu 
dokumentēšanā,

2.3. veicināt paaudžu savstar-
pējo saskarsmi,

2.4. rosināt pētīt Jēkabpils pil-
sētas, dzimtu un cilvēkvēsturi.

3. Konkursa priekšmets:
Konkursa kontekstā ar „atmi-

ņu stāstu „Ulmaņlaika stāsts”” 
jāsaprot dokumentālu, patiesu 
stāstu par Jēkabpili 20.gadsim-
ta 20. – 40.gados, kurā var at-
spoguļot stāstu par cilvēku, vie-
tu un notikumu Jēkabpilī, kā 
arī tā laika ar Jēkabpili saistītas 
fotogrāfijas izvērstu stāstu. 

4. Konkursa dalībnieki:
4.1. ikviens interesents,
4.2. viens dalībnieks var iesū-

tīt neierobežotu skaitu stāstu. 
6. Darba apjoms:
Darba apjoms nevar būt ma-

zāks par 500 vārdiem, bērnu 
grupā – par 300 vārdiem.

5. Darba noformējums:
5.1.stāsts var būt sagatavots 

rokrakstā vai drukātā formātā,
5.2.stāstam vēlams pievienot 

atbilstošu fotogrāfiju (sk. pun-
ktu 11.2.),

5.3.titullapā jānorāda:
5.3.1.stāstu konkursa nosau-

kums „Ulmaņlaika stāsts”, 
5.3.2.darba nosaukums;
5.3.3.darba autora vārds un 

uzvārds,
5.3.4.stāsta avots (kā zināms 

konkrētais stāsts),
5.4. uz atsevišķas, pēdējās la-

pas jānorāda kontaktinformāci-
ja (pasta adrese, e-pasts, telefo-
na numurs. Bērniem un jaunie-
šiem – skola, klase, vecums).

6. Darbu iesniegšana: 
Darbus var iesniegt:
6.1. Jēkabpils pilsētas bibliotē-

kā, Vecpilsētas laukumā 3c,
6.2. nosūtot elektroniski uz e-

pasta adresi: jpb@zednet.lv,
6.3. nosūtot pa pastu: Jēkab-

pils pilsētas bibliotēka, Vecpil-
sētas laukums 3c, Jēkabpils, LV 
5201.

7. Darbu iesniegšanas ter-
miņš: 2010.gada 14.maijs.

8 .  Konkursa  darbu 
izvērtēšana:

8.1. visus noteiktajā termiņā 
iesniegtos darbus vērtē žūrijas 
komisija:

8.1.1. Inta Ūbele – Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Kultūras 
pārvaldes direktore,

8.1.2. Renāte Lenša – Jēkab-
pils pilsētas bibliotēkas vadītāja,

8.1.3. Līga Kļaviņa – Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Izglītības 
nodaļas vadītāja,

8.1.4. Inese Berķe – Jēkab-
pils novadpētniecības muzeja 
direktore,

8.1.5. Jānis Apinis – laikrak-
sta „Brīvā Daugava” galvenais 
redaktors,

8.1.6. Sandra Mikanovska – 
laikraksta „Jaunais Vēstnesis” 
galvenā redaktore,

8.1.7. Gundars Kalve – Latvie-
šu biedrības valdes loceklis.

Uzvarētājs tiek noteikts bal-
sojot. Balsošanā visiem žūrijas 
locekļiem ir vienādas balsis.

8.2. vērtēšana notiek grupās:
8.2.1. bērnu,
8.2.2. jauniešu,
8.2.3. pieaugušo,
8.2.4. profesionāļu (žurnālisti, 

rakstnieki).
8.3. vērtēšanas kritēriji:
8.3.1. atbilstība konkursa no-

likumā noteiktajam mērķim un 
priekšmetam,

8.3.2. stāsta doku mentalitāte,
8.3.3. pievienota fotogrāfija/-

as tiks uzskatīta par papildus 
kvalitātes rādītāju.

8.4. konkursa atbalstītāji 
ir tiesīgi iepazīties ar stāstu 
konkursam iesūtītājiem dar-
biem un noteikt savas balvas 
saņēmēju.

9. Balvu fonds un apbalvošana:
9.1. žūrijas komisija piešķir 

naudas balvas 20, 30, 40 un 50 
latu apmērā,

9.2. tiek pasniegtas pārstei-
guma balvas no konkursa 
atbalstītājiem.

10. Konkursa rezultātu 
paziņošana:

10.1. stāstu konkursa „Ul-
maņlaika stāsts” rezultāti tiks 
paziņoti un publicēti Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības laikrakstā 
„Jēkabpils Vēstis” š.g. jūnija 
numurā, citos masu medijos. 
Konkursa godalgoto vietu ie-
guvējiem rezultāti tiks paziņoti 
personīgi līdz 31.maijam. 

11. Iesniegto materiālu tālāka 
izmantošana:

11.1. iesniegtie stāsti tiek 
iekļauti Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas novadpētniecības 
krājumā,

11.2. fotogrāfiju oriģināli tiek 
kopēti un oriģināli izsniegti 
īpašniekiem, 

11.3. stāsti un iesniegtās fo-
togrāfijas var tikt publicētas 
laikrakstos, citos izdevumos. 

Papildus informāciju var 
saņemt Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā, Vecpilsētas lauku-
mā 3c, pie vadītājas Renātes 
Lenšas, pa tālruni 65237392, 
29554991 vai e-pastu:  
jpb@zednet.lv.

Konkursu atbalsta:
Latviešu biedrība, „Lauvas 

klubs”, Latvijas politiski repre-
sēto biedrības Jēkabpils nodaļa, 
laikraksts „Brīvā Daugava”, 
laikraksts „Jaunais Vēstnesis”.

I.Buka,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Arhitektūras-plānošanas 
nodaļas vadītāja 

2010. gada vasara Jēkabpils 
vecpilsētā būs īpaša, jo pilsētas 
sirdī – centrā tiks atklāts re-
novētais Vecpilsētas laukums. 
No bijušā autoostas laukuma 
tas būs kļuvis par pastaigu, 
atpūtas vietu, kur uzmanību 
piesaistīs vairāki interesanti 
objekti. Galvenais no tiem – 
pilsētas simbols lūsis – bronzā 
atlietas skulptūras veidolā so-
ļos pāri renovētajai strūklakai, 
kura simbolizē upi ar diviem 
krastiem – gluži kā mūsu pil-
sētu, kura atrodas Daugavas 2 
krastos. Pie strūklakas atradī-
sies laukuma klusākā daļa ar 
atpūtas zonu, soliņiem, krāš-
ņiem stādījumiem. Vecpilsētas 
laukums sākotnēji ir veidojies 
kā tirgus laukums. Kā liecība 
par šo faktu laukumā atradīsies 
svari. Tie būs metāla un kom-
pozītmateriālu veidola stilizēti 

Turpinot labdarības akcijas 
„Sasildīsim patversmes iemīt-
nieku sirdis” aizsākto, joprojām 
notiek darbs pie sabiedrības 
informēšanas un patversmes 
vajadzību apzināšanas. Patei-
coties cilvēku atsaucībai, bez 
maksas ir izveidota Jēkabpils 
dzīvnieku patversmes mājas 
lapa – www.jekabpilspatvers-
me.lv. Tajā ikviens interesents 
var apskatīt informāciju par 
patlaban patversmē mītošajiem 
iemītniekiem, kas meklē sev 
jaunus un mīļus saimniekus. 
Tāpat mājas lapā publicēta pat-
versmes un SIA „Jēkabpils pa-
kalpojumi” kontaktinformācija 

un ziedojumu konta numurs. 
Patversmei joprojām nepiecie-
šama arī finansiāla palīdzība, jo 
tajā strauji pieaug iemītnieku 
skaits un ļoti bieži visi dzīvnie-
ku būrīši un voljēri ir aizņemti, 
gandrīz izlietota ir arī decem-
brī saziedotā dzīvnieku barība. 
Dzīvnieki nespēj paši par sevi 
parūpēties, taču mēs, cilvēki, 
varam atlicināt kaut nedaudz 
savu līdzekļu, lai mūsu labāka-
jiem draugiem palīdzētu!

Patversmes mājas lapā iz-
veidota arī sadaļa „Laimīgie 
stāsti”. Ikviens iedzīvotājs, kas 
palīdzējis grūtībās nonākušam 
suņukam vai kaķēnam, dodot 

tam siltas mājas, ir aicināts 
savu stāstu/aprakstu (vēlams 
kopā ar fotogrāfiju) sūtīt uz 
e-pasta adresi jekabpilspatvers-
me@gmail.com. Interesantā-
kie un iedvesmojošākie stāsti 
tiks publicēti www.jekab-
pilspatversme.lv, sadaļā „Lai-
mīgie stāsti”. Iepazīstieties ar 
mājas lapu paši un informējiet 
par to paziņas, kas meklē sev 
jaunu mīluli! 

Drīzumā patversmes at-
balstam tiks rīkoti arī citi pa-
sākumi! Sekojiet līdzi infor-
mācijai jaunajā mājas lapā un 
medijos!

Lāsma Skļarska

Atrodi sev mīluli un padalies ar savu stāstu 
Jēkabpils dzīvnieku patversmes mājas lapā!

svari, kuros varēs nosvērties 
gan kilogramos, gan senajās 
mērvienībās – mārciņās.

Katrā tirgus laukumā at-
rodas arī aka. Par to liecina ie-
raksts 1930. gada Jēkabpils pil-
sētas īpašumu sarakstā – ūdens 
pumpis. Vecajā akas vietā tiek 
veidots stilizēts pumpis, kurš 
reāli darbosies. Ūdens baseini-
ņā varēs iemest monētas „uz 
atgriešanos”.

Laukuma dienvidu daļā, pie 
piemiņas ozola atradīsies kom-
pozīcija „Pilsētas stāsts”. To 
veidos metāla plākšņu figūras 
ar uzdrukātām fotogrāfijām. 
Pilsētas stāsta dalībnieki būs 
reāli cilvēki, kas kādreiz ir dzī-
vojuši pilsētā. Šīs fotogrāfijas 
ir ņemtas no Jēkabpils muzeja 
fondiem, palielinātas un tiks 
izvietotas šeit, lai dzīvotu savu 
otru dzīvi nu jau Vecpilsētas 
laukumā. Ikdienā laukumu va-
rēs izmantot arī kā stāvvietu, 

bet svētkos kā pasākumu, kon-
certu norises vietu, sestdienās 
– arī kā tematisko tirgus vietu.

Laukuma renovācija tika 
uzsākta 2009.gada septembrī. 
Decembrī tie tika pārtraukti 
un turpināsies maijā, pēc ze-
mes atkušanas. Naudas līdzek-
ļi šī projekta realizācijai tika 
saņemti no Eiropas reģionālās 
attīstības fonda mērķa sadaļas 
„Valsts nozīmes pilsētbūvnie-
cības pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana un infrastruktūras 
pielāgošana tūrisma produktu 
attīstībai”. Projekta mērķis ir 
radīt jaunu tūrisma produktu –  
vietu, kurā satiksies gan pilsē-
tas iedzīvotāji, gan viesi. Līdz 
ar to šī projekta ietvaros notiek 
ne tikai būvdarbi, bet arī tiek 
izstrādāts laukuma logo, uz-
ņemta reklāmas filma, veidoti 
tūrisma bukleti, kā arī šis tū-
risma produkts tiks prezentēts 
tūrisma izstādē.



Jēkabpils jauniešu izdevums # 2  2010.gada 25.marts

Diskusijas ievadā Andris 
Grūtups stāstīja par savu dzīvi, 
par savām sarakstītajām grā-
matām, kā arī jauniešus mu-
dināja izvirzīt savu mērķi. Viņš 
teica, ka jaunietim vajag apzi-
nāt savus mērķus, lai veidotu 
savu nākotni, ar rūgtumu viņš 
atzina, ka diemžēl Latvijai nav 
izvirzīti savi mērķi. Grūtups ļoti 
uzsvēra, ka katram latvietim 
ir jabūt daudz latviskākam –  
obligāti jāpiedalās 18.novem-
bra pasākumos, kā arī jāru-
nā latviski gan Latvijā, gan 
pasaulē.

Turpinājumā jaunieši ļoti 
aktīvi piedalījās diskusijā. 
Jaunieši uzdeva ļoti dažādus 
jautājumus, uz kuriem And-
ris Grūtups atbildēja labprāt. 
Jaunieši vēlējās uzzināt, kāpēc 
viņiem palikt Latvijā, kāda ir 
viņu nākotne Latvijā. Andris 
Grūtups atbildēja: „Latvijā ir 
jāpaliek, šeit ir ļoti lielas ie-
spējas, lai veidotu savu karje-
ru, savu ģimeni, savu dzīvi.

Valoda, kultūra, vēsture –  
šie ir ļoti svarīgi noteikumi,  
kuri ir jāciena, jāmīl, jāpilnvei-

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas svinību 
zālē notika Jēkabpils Jauniešu domes 
rīkotā diskusija ar advokātu, patriotisko 
reklāmu virzītāju, vairāku grāmatu 
autoru Andri Grūtupu.

Ģimnāzijā notiek 
ikgadējais konkurss 
„9klasnieks”

12. marta vakars Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā aizritēja „9klas-
nieka” zīmē. Četras meitenes, 
Ieva Kampāne, Madara Jako-
vļeva, Agate Ščablija, Valērija 
Skurjate, un četri puiši, Mārtiņš 
Aldiņš, Raivis Ziemelis, Inguss 
Vikšers, Krišjānis Pleiko, vairāku 
nedēļu garumā gatavojās šim 
pasākumam, lai rādītu savus 
talantus, prasmes, attapību un 
gudrību.

Šī gada vienojošā pasākuma 
tēma bija „Mana profesija pēc 
10 gadiem” – dalībnieki iepriekš 
sagatavotajos priekšnesumos 
rādīja savu talantus, kā, piemē-
ram, klavierspēli, dejošanu, cī-
ņas sporta un ping pong spēles 
paraugdemonstrējumus, origa-
mi papīra locīšanas mākslu, arī 
sanākušie skatītāji ar neviltotu 
apbrīnu skatījās visā notiekoša-
jā un bija labs atbalsts konkursa 
dalībniekiem.

Pēc radošo mājas darbu 
nodošanas žūrijas un skatītāju 
vērtējumam astoņiem dalībnie-
kiem nācās arī atbildēt uz āķī-
giem un ne tik āķīgiem jautāju-
miem un atpazīt savu skolotāju 
rokrakstus. Ļoti lielu sajūsmu 
izraisīja uzdevums, kurā, sadalo-
ties pa pāriem, dalībniekiem va-
jadzēja veidot asprātīgu dialogu 
atbilstoši kādas filmas klipam,  no privātā arhīva

do. Ja šos noteikumus mēs pil-
dīsim no visas sirds, tad mūsu 
Latvija izveidosies tīkama 
mums pašiem.” 

Diskusijā A.Grūtups pauda 
arī domu: „Ja mēs cienīsim 
sevi, tad mūs cienīs arī citi. Par 
to noteikti ir jāpadomā katram 
no mums, jo mums ir jāciena 
savs izdarītais darbs, jāciena 
pašam sevi un savu valsti.

Savukārt, runājot par po-
litiku A.Grūtups uzsvēra, ka 

mums jāatceras, ka „Valsts 
nav politiķi, valsts esam mēs 
paši! Un vienmēr vaina vis-
pirms ir jāmeklē sevī pašā, ti-
kai pēc tam apstākļos vai citos 
cilvēkos!”

Andris Grūtups izteica gan-
darījumu par jauniešu izrādīto 
iniviatīvu šajā diskusijā. Uz sa-
runu ar A.Grūtupu bija ieradu-
šies vairāk nekā 140 jaunieši.

Kristaps Dreimanis

 no privātā arhīva

No kreisās: Jānis Miķēns, Laura Dronka, Elīna Plāne, Andris Grūtups, Edijs Zalaks, Jeļena Okuņeva, 
Kristiāna Kalniņa, Ieva Lapiņa, Lelde Nitiša

Aprīlis ir prieka, Lieldienu un 
pavasara atnākšanas mēnesis. 
Kas Tev šogad padomā 1. aprīlī, 
kā domā izjokot draugus? Kā sa-
gaidīsi Lieldienas? Vai jūti pava-
sara elpu aizsnigušajos laukos?

1. aprīlis – nebeidzamu 
smaidu un prieka diena. Ašiem 
soļiem tā mums tuvojas, die-
na, kad visu parasto pārvērst 
elpu aizraujošā jokā. Bet, pirms 
smieties par citiem, jāpadomā, 
vai tik ieplānotais jociņš nebūs 
par skarbu un aizvainojošu. Do-
māsim jau laicīgi jokus, kas spēj 
iepriecināt pat visdrūmāko, lai 
veicas!

Nu, jokus pie malas, klāt Liel-
dienas. Bet pirms Lieldienām vēl 
Pūpolsvētdiena, kas šogad ir 28. 
martā. Diena, kurā ar pūpola ža-
gariņiem nopērsim savus radus, 
draugus un visos mīļos, lai jau 
tiek pa kārtīgai veselības šaltij. 2. 
aprīlis, Lielā piektdiena, pārdo-
mu un sevis atklāšanas diena. 4. 
un 5. aprīlis – ilgi gaidītās Lieldie-

nas, par tām viss skaidrs – kaulē-
šanās, šūpošanās, olu ripināšana 
un visādi citādi prieki. 

Aprīlī nekāda sēdēšana mā-
jās nenotiks, dosimies pie da-
bas. 24. aprīlī ir Lielā Vislatvijas 
talkošanas diena. Sakopsim savu 
dārziņu, ceļu, kas vijas gar mā-
jām, vai arī kādu no vietām, kur 
notiks kopīgā talkošana. Tam nu 
gan jābūt aizraujoši. Šajā sakarā 
arī Jēkabpils Jauniešu domei ir 
kas padomā, bet pagaidām tas 
lai paliek kā pārsteigums mums 
visiem. 

Aprīlis tiešām būs lieliem 
priekiem un patīkama darba pil-
dīts mēnesis. Ar putnu čivināša-
nu un peļķēm, kā arī visas dabas 
atmošanos sagaidīsim pavasari. 
Tas ir tik skaisti, jūs taču man 
piekritīsiet, vai ne? Veiksmi un 
neremdināmu smaidu uz lūpām 
vēlu aprīlī, lai izdodas!

Ieva Lapiņa, 
rubrikas „Aktuāli” redaktore

Aprīlis –  
prieka mēnesis

Šī gada 5. martā Jēkabpils 
galvenajā bibliotēkā patīkamā 
gaisotnē tika atklāta topošās 
foto mākslinieces Jeļenas Oku-
ņevas otrā foto izstāde „O! 
Nekusties!”, kurā iespējams 
iepazīties ar 50 profesionālām 
fotogrāfijām, no kurām lielākā 
daļa tapušas aizvadītajā vasarā.

Septiņpadsmitgadīgā Jeļe-
na absolvējusi Jēkabpils rajona 
Mākslas skolu, kur, veidojot 
diplomdarbu, arī radās pirmā 
lielā interese par fotogrāfijām 
un to rašanās mākslu. Šo rado-
šo garu pamanīja gan skolotāji, 
gan fotomākslinieks Vladimirs 
Boltans. Tieši viņš arī noorga-
nizēja meitenes pirmo foto iz-
stādi. Pašreiz topošā foto māks-
liniece mācās Jēkabpils 3. vi-
dusskolas 11.a klasē un turpina 
savu pilnveidošanos izvēlētājā 
mākslas veidā.

„Kad cilvēki neredz uz vi-
ņiem vērsto fotoobjektīvu, var 
novērot viņu patiesās emocijas, 
bet, līdzko tiek pamanīts pa-
vērstais fotoobjektīvs, ir jūta-

mas „uzspīlētas” emocijas, un 
darbs, lai iegūtu emocionāli pa-
tiesas bildes, paliek arvien grū-
tāks, tāpēc „jāķer” katrs kadrs, 
uzsaucot „O! Nekusties!””, stās-
ta Jeļena. Jāatgādina, ka izstāde 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 
būs apskatāma vēl tikai līdz šī 
gada 4. aprīlim.

Rakstu sagatavoja  
Solveiga Krievāne

„O! Nekusties!”

 no privātā arhīva

Avīzes veidošanā var iesaistīties jekurš Jēkabpils jaunietis!
Pirmo „Runā jaunieši” numuru veidojuši 28 jaunieši. Avīzes vei-
došanā vari iesaistīties arī Tu! Savus rakstus, ierosinājumus vai 

ieteikumus sūti uz e-pastu runajauniesi@inbox.lv.

kuru arī uzreiz nodeva klāteso-
šo vērtējumam. Pavisam viegli 
izpildāms uzdevums konkursan-
tiem šķita pasaku atminēšana, 
kad noteikumi paredzēja galve-
no varoņu vārdu nenosaukša-
nu. Pirms žūrijas apspriedes un 
skatītāju simpātijas noteikšanas 
katrs devītklasnieks teica arī 
runu, kurā īsumā pastāstīja par 
sevi, gatavošanos konkursam, 
ieguvumu no tā un nākotnes 
nodomiem.

Ģimnāzijas skolotāja Valen-
tīna Ukre, kuras vairāki audzēkņi 
piedalījās konkursā, atzīst, ka šī 
gada pasākuma tapšanā no au-
dzēkņu puses bija jūtama liela 
atbildības sajūta, skolā mēģinā-
jumos pavadītas arī sestdienas 
un svētdienas, un liels darbs 
ieguldīts deju soļu iestudēšanā. 
Viņasprāt, galvenais skolēnu 
ieguvums, piedaloties „9klas-
niekā”, ir māka iesāktos darbus 
pabeigt līdz galam, ar pasākuma 
palīdzību skolēni izkopuši savu 
runas mākslu, iemācījušies jau-
nus deju soļus, parādījuši savas 
iegūtās zināšanas skolā un ār-
pusstundu nodarbībās, taču tas 
viss nebūtu noticis bez skolēnu 
vecāku atbalsta.

Svinīgās daļas nobeigu-
mā tika teikti pateicības vārdi 
visiem organizatoriem, skolo-
tājiem un pašiem skolēniem, 
un, protams, notika apbalvo-
šana. Nominācijas dalībnie-
ku starpā tika sadalītas šādi: 
„Pārliecinātais” – M. Aldiņš,  
„Pozitīvākā” – V. Skurjate, „Ra-
došākā” – A. Ščablija, „Ele-
gantākais” – R. Ziemelis, „Šar-
mantākais” – K. Pleiko, par 
skatītāju simpātijām tika atzīti 
I. Kampāne un I. Vikšers, bet gal-
veno titulu „9klasnieks” izcīnīja 
M. Jakovļeva.

Lauma Krastiņa, 
rubrikas „Kultūra un izklaide” 

redaktore



Ko man darīt, ja 
vecāku nav līdzās?

Turpinot iesākto tēmu par 
pusaudžiem, kuru vecāki atro-
das ārzemēs, par viņu problē-
mām un to risināšanu, šoreiz 
tika uzklausīts psihologa un pe-
dagoga viedoklis.

Vecāku ilgstošā prombūtne 
un neatrašanās tuvumā rada 
psiholoģiskas problēmas mājās 
palikušajiem bērniem, neatkarī-
gi no viņu vecuma un situācijas.

Tieši tāpēc bērnam ir ietei-
cams meklēt kādu pieaugušo, 
kas varētu izprast bērna situā-
ciju un spētu tam palīdzēt, uz-
klausīt problēmas un ierosināt, 
kā tikt pāri pārdzīvojumam.  
Viens no tiem varētu būt psiho-
logs. Jēkabpilī šāds speciālists 
ir pieejams jebkurā mācību ies-
tādē. Lai satiktos ar speciālistu, 
nav nepieciešams iepriekš pie-
teikt vizīti un to apmeklējumiem 
nav jātērē milzīgas naudas sum-
mas. Jaunieši droši var doties 
pie skolas psihologa, viņš lab-
prāt jūs uzņems un būs gatavs 
palīdzēt.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
psiholoģes Lailas Šķadro vie-
doklis par šo situāciju: „Manu-
prāt, patreizējā situācijā, kad 
ekonomiskie apstākļi nav tie 
labākie, vecākiem ir jāpieņem 
ļoti smagi lēmumi par ģimeni 
un ģimenes labklājību. Vecāki 
ir dilemmas priekšā, kad viņiem 
jāizvēlas – palikt kopā ar ģimeni 
bez pietiekamiem iztikas līdzek-
ļiem vai braukt prom un pelnīt 
naudu ārpus Latvijas, tā ģimeni 
nodrošinot materiāli.” Psiholoģe 
uzsver, ka vecāki bērnus labprāt 
ņemtu līdzi, bet ir šķēršļi, kas to 
neatļauj darīt, un norāda uz to, 
ka vecākiem jāapzinās visas ie-
spējamās sekas, kas var notikt 
ar pusaudzi pēc viņu aizbrauk-
šanas, jo šādās situācijās bēr-
niem var sākt rasties dažādas 
problēmas.

Psiholoģe norādīja, ka zē-
niem uzvedības traucējumi ir 
izteiktāki nekā meitenēm. Kā 
raksturīgākās problēmas zēniem 
ir atzīmju pasliktināšanās skolā, 
zūd koncentrācija, samazinās 
kontakts ar vienaudžiem. Slik-

tākajā gadījumā jaunietis sāk 
lietot alkoholu, savukārt meite-
nēm rodas pamestības sajūta, 
stress un nemiers, kas beigās var 
novest pie depresijas. 

„Pastāv divas iespējas, kāds 
izveidosies jaunietis pieaugušā 
vecumā. Pirmais – bērns kopēs 
vecāku rīcību un izdarīs tāpat 
kā viņa vecāki, t.i., meklējot un 
risinot samilzušo situāciju, ie-
spējams, atstās savus bērnus vai 
otrais – viss notiks pretēji. Tas 
ir atkarīgs no bērna reakcijas, 
psiholoģiskā un emocionālā stā-
vokļa. Ja viņu pārņems dusmas 
un naids, tad ar laiku bērns var 
iet vecāku pēdās, bet, ja bērns 
būs pozitīvi noskaņots, līdzsva-
rots, nesalūzīs ticība, tad viņš 
nevēlēsies pieļaut tādu kļūdu kā 
vecāki.”

Pedagoģe no Rīgas Inese 
Nagle iesaka, ka vecākiem, do-
doties prom, nepieciešams sa-
meklēt bērnam cilvēku, pie kā 
viņam griezties sarežģītā, grūtā 
brīdī pēc padoma, vai tas būtu 
psihologs, smilšu terapeits, ra-
dinieks vai draugs, bet noteikti 
tāds cilvēks, kam bērns uzti-
cētos. Tāpat skolas brīvdienas 
bērniem noteikti būtu nepiecie-
šams pavadīt kopā ar vecākiem, 
ciemojoties pie viņiem ārzemēs, 
vai arī vecākiem atbraukt uz Lat-
viju, lai pusaudžiem būtu sajūta, 
ka vecāki viņus mīl un rūpējas 
par viņiem. „Protams, četras rei-
zes gadā – bērnam tas ir nepie-
tiekoši un stipri par maz, tomēr 
vajag skatīties arī uz šo situāci-
ju reāli, jo šādu bērnu Latvijā ir 
un paliek aizvien vairāk”, saka 
I.Nagle.

Tādēļ šajā gadījumā, it seviš-
ķi skolas psihologam kopā ar kla-
ses audzinātāju, te būtu ļoti liels 
darbs, jo tieši viņi ir vieni no pir-
majiem, kas saskaras ar šo bēr-
nu emocionālo un psiholoģisko 
stāvokli, sliktajām sekmēm, uz-
vedības un citām problēmām.

Šī problēma ir jārisina vals-
tiskā līmenī. Diemžēl mūsu 
valsts izliekas to neredzam.

Silvestrs Darbots

Jēkabpilī vienmēr ir bijis 
daudz futbolistu, bet tikai di-
viem ir izdevies iekļūt Latvijas 
futbola jauniešu U-16 izlasē. 
Un viens no tiem ir 17-gadīgais 
jēkabpilietis Mārtiņš Miezītis, 
kurš ir arī divkārtējs Latvijas 
čempions un pagaidām ir atzīts 
par vienu no perspektīvākajiem 
vārtsargiem Latvijā.

Savas gaitas sācis Jēkabpilī, 
bet, lai pilnveidotu savu sporta 
izaugsmi un gūtu lielāku piere-
dzi, spēlē arī vienā no spēcīgā-
kajām Latvijas komandām „Dau-
gavpils BJSS”, ar kuru ir gūti šie 
lielie panākumi, kā arī vairākās 
Jēkabpils komandās, kurās tiek 
uzkrāta spēļu prakse un pilnvei-
dota vārtsarga spēle.

Juris: Cik ilgi jau Tu nodarbo-
jies ar futbolu?

Mārtiņš: Futbolu sāku spē-
lēt no astoņu gadu vecuma, kad 
uz skolu atnāca futbola treneris 
un piedāvāja iespēju trenēties.

J: Kādēļ izvēlējies vārtsarga 
pozīciju?

M: Vienā no treniņiem ne-
bija ieradies pamatvārtsargs un 

man simboliski lika iestāties, 
man tas padevās, treneris to ie-
vēroja, un tā sāku spēlēt vārtsar-
ga pozīcijā. 

J: Cik bieži ir treniņi?
M: Ikdienā trenējos ar pie-

augušo komandu, treniņi ir trīs 
reizes nedēļā. Vasarā braucu ar 
Daugavpils komandu un Latvi-
jas izlasi uz nometnēm, kā arī 
individuāli strādāju pie fiziskās 
sagatavotības.

J: Cik bieži tev ir spēles?
M: Sezonā ir aptuveni 60 

– 70 spēles, jo spēlēju vairākās 
komandās un dažādos turnīros. 
Tas nav daudz, ja ņem vērā to, 
ka sezona ilgst septiņus mēne-
šus un spēļu prakse ir vajadzīga.

J: Vai bieži sanāk spēlēt ār-
pus Latvijas?

M: Ārpus Latvijas esmu spē-
lējis ar Latvijas izlasi un Daugav-
pils komandu. Pārsvarā braukā-
jam pa Eiropu un Baltkrieviju. 
Parasti apmeklējam dažādus 
turnīrus, bet ar izlasi gatavoja-
mies oficiālajām spēlēm.

J: Vai sports netraucē 
mācībām?

M: Īpaši netraucē, jo sezo-
na sākas aprīļa vidū un beidzas 
oktobra vidū, tādēļ mācības ne-
cieš. Vienmēr laicīgi cenšos visu 
izpildīt un nesakrāt parādus. 

J: Pastāsti par savām gaitām 
Latvijas izlasē!

M: Latvijas izlases treneri 
mani ievēroja, kad es spēlēju 
Daugavpilī. Sākumā mani iz-
sauca atrādīties. Kopā bijām 10 
vārtsargi, bet uz turnīru tikām ti-
kai mēs divi. Un tā vēl joprojām, 
ik pa laikam mani uzaicina uz 
kādu turnīru vai nometni. Esmu 
aizvadījis arī oficiālu spēli.

J: Cik liela nozīme tavā nā-
kotnē būs sportam?

M: Pagaidām svarīgākais ir 
mācības, protams, futbolu spē-
lēšu, bet, kā zināms, vārtsarga 
karjera sākas 26 – 28 gados, 
jo vārtsargam jābūt pieredzē-
jušam. Bet es vienmēr mek-
lēšu iespējas un būšu atvērts 
piedāvājumiem.

J: Kā vecāki skatās uz Tavām 
futbola gaitām?

M: Vecāki mani vienmēr ir 
atbalstījuši gan morāli, gan fi-
nansiāli. Domāju, bez viņiem 
tik tālu nebūtu ticis. Un paldies 
viņiem par to!

J: Kāds ir Tavs futbolista ide-
āls, kuram Tu gribētu līdzināties?

M: Vienmēr esmu vērojis 
vācu vārtsarga Olivera Kāna spē-
les un francūža Zidāna spēles. 
Un vienmēr jūtu līdzi Jēkabpils 
komandai un Spānijas „Madri-
des Real”.

J: Kur un kad mēs varam re-

Viens no 
perspektīvākajiem 
vārtsargiem Latvijā

 no privātā arhīva

„Kas ir fotogrāfija?” – ar 
šādiem vārdiem 4. marta pēc-
pusdienā Jēkabpils Tautas nama 
Baltajā zālē tika atklāta Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas audzēknes 
Jeļenas Stogovas portretu foto 
izstāde „Atšķirīgi vaibsti vienotā 
mozaīkā”. 

Zinātniski runājot, fotogrā-
fija ir attēlu iegūšanas tehnolo-
ģisks process, apkopojot un fo-
kusējot atstarotos elektromag-
nētiskos starus uz gaismjūtīga 
materiāla, bet šis definējums 
nebūs piemērots, ja vēlas izprast 
fotogrāfijas būtību. Fotogrāfija 
ietver sevī emocijas, izjūtas, at-
tieksmi, apstākļus, garastāvokli, 
tas ir stāsts, kuru ir jāmāk pa-
sniegt skaisti un baudāmi, un 
ir cilvēki, kuriem tas padodas. 
Viens no šādiem cilvēkiem no-
teikti ir Jeļena. 

Klases audzinātāja Kristīne 
Modnika par Jeļenu saka šādi: 

„17 gadu vecumā apbrīnojama 
ir Jeļenas uzņēmība patstāvīgi 
noorganizēt pirmo izstādi un uz-
drošināšanās atklāt savu radošo 
veikumu. Jeļenai piemīt spēja 
saskatīt skaisto, košo ikdienišķa-
jā pelēcībā – to apliecina viņas 
kolorītie fotoportreti. Sirsnīga 
atvērtība, vienkāršība un inteli-
ģence – tas raksturo gan Jeļenu 
pašu, gan viņas foto darbus. Bija 
prieks vērot, ar kādu atsaucību 
klasesbiedri palīdzēja Jeļenai 
izkārtot izstādi un gatavot tās 
atklāšanas pasākumu.” 

Arī Jeļenas klasesbiedri ir 
priecīgi par viņas paveikto un 
cer, ka arī turpmāk viņa turpinās 
izkopt savu talantu, un izveidos 
ne vienu vien foto izstādi. Foto 
izstāde ir apskatāma Jēkabpils 
Tautas nama Baltajā zālē līdz  
28. martam. 

Linda Zarāne

Skolēnu attiecības ar sko-
lotājiem veidojas dažādas. Tas 
atkarīgs gan no pašu skolēnu 
motivācijas mācīties, gan no at-
tieksmes un personīgajām rak-
stura īpašībām. Tāpat šīs attiecī-
bas ietekmē arī skolotājs. Par to, 
kādas ir šīs skolotāju – skolēnu 
attiecības un kā ir būt skolotā-
jam, runāsim ar Jēkabpils 3.vi-
dusskolas angļu valodas skolotā-
ju – Gundegu Ozoliņu.

Gundega Jēkabpils 3.vidus-
skolā strādā tikai trešo gadu un 
ir viena no jaunākajām skolo-
tājām, arī gadu ziņā, visā skolā. 
Šajā skolā viņa absolvēja 9.kla-
si. Jautājot Gundegai, kā viņa 

kļuva par skolotāju, atbilde ir 
pavisam vienkārša: „Tas bija ie-
rakstīts zvaigznēs. Jau pirmajās 
klasēs bija vēlme kļūt par sko-
lotāju. Angļu valodas skolotāja, 
kura bija diezgan stingra un ļoti 
gudra, mani iedvesmoja jau bēr-
nībā, jo viņai citi skolēni nesa 
tulkot vēstules no radiniekiem, 
kuri dzīvoja ārzemēs, un es no-
domāju, cik tas ir forši, ka var zi-
nāt visu! ” Taču, jautājot Gunde-
gai, vai tas bija apzināts lēmums, 
ka viņa kļuva par angļu valodas 
skolotāju, viņa atbildēja sekojo-
ši: „Nē, tas nebija apzināti. Pēc 
skolas beigšanas augstskolā do-
kumentus iesniedzu tikai vienā 

Visskaistākais laiks 
dzīvē ir skola –  
vidusskola

fakultātē, un tajā mani arī pie-
ņēma. Tā vienkārši sanāca.” 

Runājot par skolēniem, 
Gundega uzskata, ka daļai skolē-
nu ir ļoti līdzīgi kaitīgie ieradumi 
– smēķēšana, lamāšanās un arī 
nedraudzīga attieksme skolēnu 
vidū – kaujas, grūstās. Šīs prob-
lēmas ietekmē arī mācīšanos: 
„Daļa skolēnu ir ļoti izlaidušies 
un slinki, bet ne jau visi. Tagad 
skolēniem galīgi neko negribas 
darīt ne skolā, ne arī ārpus tās. 
Nav nekādas atbildības sajūtas. 
Nemaz jau nerunājot par mājas-
darbiem, tie ir milzīga problēma 
katram skolēnam. Lielākā daļa 
skolēnu labāk izgudro dažādus 
attaisnojumus, nekā izpilda 
vienu uzdevumu, kas palīdzētu 
viņiem pašiem apgūt valodu. 
Bet otra daļa no mājasdarbu ne-
pildītājiem vienkārši paziņo, ka 
viņam vienalga, un tas mani kā 
skolotāju neapmierina. Es mācu 
skolēnus, ielieku savu darbu, 
bet tiem ir vienalga.” Gunde-
ga atzīst, ka viņai kā vienai no 
jaunākajām skolotājām skolā ir 
viegli pievērst skolēnu uzmanī-

bu un komunicēt ar skolēniem. 
Skolēniem, kuriem nav vēl-

mes un motivācijas mācīties, 
Gundega novēl: „Kļūt prātīgā-
kiem un atrast motivāciju tam, 
ko darāt. Gan jau vēlāk sapratī-
siet, ka tas ir vajadzīgs – ir jāmā-
cās! Viss slēpjas izglītībā. Dzīvē 
nevienu nežēlo un tāpat arī 
augstskolās. Ņemiet visu, ko dzī-
ve dod. Visskaistākais laiks dzīvē 
ir skola – vidusskola. Vislabākās, 
patiesākās emocijas un atmiņas 
dzīvē saistīsies tieši ar to, nekas 
cits nelīdzināsies tam!”

Gundegai ir savs dzīves 
sauklis jeb moto, pie kā viņa arī 
turas un iesaka arī citiem: „ La-
bāk nožēlo to, ko izdarīji, nekā 
to, ko neizdarīji. Kad tad vēl va-
rēs baudīt dzīvi, ja ne tagad? La-
bāk sastrādāt visādas muļķības 
tagad, nekā sēdēt krēslā septiņ-
desmit gadu vecumā un žēloties 
– kāpēc es toreiz tā neizdarīju? 
Bet es taču varēju tā un citādāk”.

Zane Vikšere, 
galvenā redaktore

6. marta rīts, plkst. 6.50. 
Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju 
izmanto sestdienas rītu, lai at-
pūstos no nedēļas darbiem un 
gūtu jaunus spēkus, bet Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas delegāci-
jai: Solveigai Krievānei, Kristiānai 
Kalniņai, Aijai Dzenei, Kārlim Bu-
kacinskim, Erikam Gruzdovam, 
Jānim Rubanam un viņu skolotā-
jai Jolantai Martinsonei, ir pienā-
kusi nedēļas gaidītākā diena. Bija 
pienākusi diena, kad jāpiedalās 
Latvijas Jauniešu organizācijas 
„Tellus” rīkotajā vienas dienas 
reģionālajā sesijā, kas risinājās 
Rīgā, 69. vidusskolā. 

Viņiem bija jādarbojas No-
darbinātības un Sociālo sfēru 
komitejā. Uzdevums pirmajā 
mirklī šķita samērā vienkāršs, jo 
bija jāaizstāv jau izstrādāta rezo-
lūcija, bet, kā vēlāk atklājās, tas 
nebūt nebija tik vienkārši. Viens 
no jautājumiem, kas izraisīja asas 
debates, bija par to, vai skolotā-

jiem būtu nepieciešami atsevišķi 
semināri par audzēkņu motivē-
šanu mācībām un ārpusstundu 
aktivitātēm. Daļa delegātu šim 
apgalvojumam nepiekrita, jo 
uzskatīja, ka skolotājiem ir aiz-
ņemts darba grafiks un šādas ap-
mācības būtu liekas. Apspriežot 
šo jautājumu, kļuva skaidrs, ka 
tas tikai palīdzētu izveidot ciešā-
ku kontaktu starp audzēkņiem 
un skolotājiem, tādā veidā arī 
uzlabojot mācību darba kvalitā-
ti gan audzēkņiem, gan pašiem 
skolotājiem. Citas komitejas uz-
deva āķīgus jautājumus, centās 
ar saviem skatieniem radīt ne-
drošības sajūtu, bet uzdevums 
tika godam izpildīts, jo no četrām 
rezolūcijām, kas tika izskatītas, 
tikai divas no tām pieņēma. Un 
viena no tām bija šo delegātu 
rezolūcija. Viens no delegātiem, 
K.Bukacinskis, izteicās šādi: „Uz-
skatu, ka EJP seminārs ir ļoti in-
teresants un noderīgs pasākums, 

kurā var ļoti labi izkopt savas ko-
munikācijas spējas un angļu valo-
das zināšanas, ja ir iespēja – bez 
apdomāšanās apmeklējiet.”

Šie seši cilvēki īpaši izcēlās 
ar savu draudzīgumu un izpa-
līdzīgumu, visi jautājumi un 
atbildes citām komitejām tika 
domāti kopā. Kā izteicās Solvei-
ga: „Pēc šīs sesijas mēs visi sa-
pratām, kas īsti ir produktīvs ko-
mandas darbs, un man ir prieks, 
ka strādāju tieši ar šiem sešiem 
atraktīvajiem jauniešiem. Mil-
zīgu paldies, protams, jāsaka 
visiem organizatoriem, bet jo 
īpaši komitejas vadītājiem Kris-

tapam Ozoliņam, Līvai Brēmenei 
un žurnālistei Ingrīdai Misiņai, 
kas palīdzēja ne tikai ar savām 
zināšanām, bet sniedza arī neie-
domājamu morālo atbalstu. 

6.marts, plkst. 18.00. Nogu-
rušo jauniešu delegācija dodas 
mājās, līdzi ņemot pozitīvu un 
vērtīgu atziņu čemodānu.

Nākamā sesija „EJP Vidzeme 
2010” – 10.aprīlī. Sīkāka infor-
mācija par jauniešu organizāci-
ju „Tellus” atrodama mājaslapā 
www.tellus.lv.

Rakstu sagatavoja redaktora 
vietniece Kristiāna Kalniņa

Eiropas Jauniešu parlamenta 
pirmā reģionālā sesija  
ir saulaini un silti aizvadīta

„Saskatīt skaisto, košo 
ikdienišķajā pelēcībā...”

 no Ingrīdas Misiņas arhīva

dzēt Tavas spēles?
M: Tagad nedēļas noga-

lēs piedalos Jēkabpils rajona 
čempionātā, spēlēju komandā 
„Litrs”, bet vasarā pārstāvēšu 
Jēkabpils komandu U-18 Lat-
vijas nacionālajā līgā. Gaidām 
lielu atbalstu un atsaucību no 
līdzjutējiem!

Juris Kalniņš, 
rubrikas „Sports” redaktors



1. Apsēdieties kabineta bei-
gās, pie pašas sienas, lai atrastos 
pēc iespējas tālāk no pasniedzē-
ja. Stundas laikā nepārtraukti 
izsaucieties „Kā, lūdzu?” un „Ru-
nājiet skaļāk. Jūsu murmināšanu 
neviens nedzird!” Ja pasniedzējs 
iesaka apsēsties tuvāk, paskaid-
rojiet, ka nevarat to darīt, jo no-
vērojat, vai kabinetā kāds nega-
tavojas izdarīt slepkavību. 

2. Uz stundu ierodieties ar 
desmit minūšu nokavēšanos. 
Klasē iebrauciet ar velosipēdu, 
iekliedzieties „Sargieties!” un 
ietriecieties tāfelē. Piecelieties, 
aizejiet uz savu vietu un izliecie-
ties, it kā nekas nebūtu noticis. 

3. Pamatīgi apsaitējiet sevi. 
Klasē ierodieties invalīdu ra-
tiņos. Nodarbības laikā skaļi 
klaigājiet un vaidiet, izmantojot 
apmēram šādas frāzes „Kāpēc 
tieši es?” 

Centieties piecelties kājās, 
nogāzieties uz grīdas un sāciet 

kliegt no sāpēm. Kad nodarbība 
beigusies, sakiet „Tagad es jūtos 
labāk,” pieleciet kājās un skrie-
niet uz mājām. 

4. Paņemiet līdzi putekļu-

Kā „iepriecināt” 
skolotāju 1. aprīlī

sūcēju. Stundas vidū sāciet to 
izmantot. Ja skolotājs iebilst, 
paskaidrojiet, ka „vairs nevarat 
sēdēt šādā cūkukūtī”. Turpiniet 
sūkt putekļus, nikni kurnot. 

5. Uz nodarbību paņemiet 
nelielu kaktusu. Paceliet roku un 
sakiet, ka kaktusam ir jautājums. 
Pagriezieties un sāciet skatīties 
uz kaktusu, it kā cerot, ka tas 
kaut ko teiks. Pēc kāda mirkļa 
paraustiet plecus un gaidiet, 
līdz skolotājs turpinās nodarbī-
bu. Atkārtojiet to vairākas reizes 
Raidiet kaktusam niknus skatie-
nus, kad tas atsakās „runāt”. Sā-
ciet kliegt uz kaktusu: „Nespēju 
noticēt, ka tu ATKAL nostādīji 

mani neērtā situācijā...”
6. Apstrīdiet katru skolotāja 

vārdu, pat ja tās ir vienkāršas 
lietas. Piespiediet viņu „pierā-
dīt” pilnīgi visu. Skaļi klaigājiet, 
ka nepiekrītat skolotāja teikta-
jam. Audzēkņiem, kas kaut ko 
pieraksta, uzkliedziet „Beidziet 
taču pierakstīt visus šos melus!”

7. Paslēpieties kaut kur kla-
sē. Kad skolotājs piemin Jūsu 
vārdu, neatsaucieties. Apmē-
ram nodarbības vidū izleciet no 
slēpņa un sauciet „Es pajokoju! 
Esmu šeit. Atkal Jūs apmānīju!” 
Atlikušo nodarbības daļu sēdiet 
klusu. 

8. Kad skolotājs Jums iedod 
mācību programmu, paņemiet 
to uz mājām, izlabojiet kļūdas, 
ielieciet atzīmi un atdodiet vi-
ņam. Par paveikto darbu pie-
prasiet labu atzīmi.

9. Uzdodiet jautājumus iz-
domātā svešvalodā. Tēlojiet, 
ka uzskatāt skolotāju par galī-
gu muļķi, ja viņš nespēj saprast 
Jūsu teikto. Sarunājiet, lai arī 
pārējie sāk runāt šajā „valodā”. 
Nodarbību laikā rīkojiet dažādas 
diskusijas. Tēlojiet, ka runājat 
par patiesi interesantām lietām. 
Ja skolotājs mēģina Jūs apklusi-
nāt, tēlojiet neapmierinātību un 
pamājiet, lai viņs apklust.

Evisa Brandule, 
rubrikas „Humors” redaktore

runajauniesi@inbox.lv
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e-pasts: Lelde_n@inbox.lv
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e-pasts: elinaplane@inbox.lv
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e-pasts: Elina.Bite@jekabpils.lv

✎ Ingus Vikšers

Stiebrs

Nevietā izaudzis zālesstiebrs,
Mūžs nebūs ilgs tam lemts,
Sabradās, saplosīs, pat 

nepamanīs,
Ka zemes bērns, tāpat kā 

mēs.

Nesaprasts,
Skumjām pieliets,
Gar zemi triekts, tas guļ un 

neraud,
Jo ticība to nepamet,
Ka laime nekur nepazūd.

Tic, mīl
Rītdienas saules gaida –
Nav svarīgi, ka stiebrs,
Bet prot nepadoties.

04.03.2010.

* * *
Du – duc, du – duc.
Klusi – 
es nopūšos,
māja to sadzird,
bet neatbild.

Tik pulkstens sirdspukstus
ritmiski atbalso:
du – duc, du – duc,  

du – duc...

Klusums.
Du – duc, du – duc,  

du – duc...
Tik sirdspuksti skaita
rietošas minūtes.

Du – duc, du – duc,  
du – duc...

(Ēriks Solovjevs) 

Vai vēlies, lai pasaule Tevi dzird? Sūti savus literāros gara-
darbus (dzeja, proza utml.) uz e-pastu runajauniesi@inbox.lv,  
norādot savu vārdu vai pseidonīmu un vecumu, un, iespējams, tieši 
Tevi pamanīs un citēs!

Rūta Kalviša

Jau gandrīz divus gadus 
Jēkabpilī notiek vēstures un 
militārās tuvcīņas apvienības 
„Tēvijas Sargi” nodarbības. Šī 
ir organizācija cilvēkiem, kuri 
vēlas iemācīties aizstāvēt sevi, 
savus tuviniekus un tēvzemi.

Kas tad īsti ir militārā tuvcī-
ņa? Kā jau izsaka pats vārds, tā 
ir cīņa tuvumā. Cīņa ir divu pušu 
vēlme ar fizisku spēku iespaidot 
otru sev vēlamā virzienā. Cīņa ir 
māksla, līdzīgi kā tēlnieka pras-
me no akmens izkalt sev vēla-
mu tēlu. Cīņas māksla ir prasme 
pakļaut pretinieku savai gribai 
un vadīt to sev vēlamā virzie-
nā. Cīņā uzvar tas, kurš vislabāk 
spēj tikt galā ar savām bailēm, 
uztraukumu, spēj koncentrēties 
un izdarīt precīzākas kustības. 
Kā redzams, ļoti daudz nosaka 
cīnītāja iekšējā stabilitāte, tikai 
otrajā vietā fiziskās dotības, bez 
kurām, protams, neiztikt. 

Militārā tuvcīņa nav sports. 
Treniņos netrenējas sacensī-
bām, nekrāj punktus. Militārās 
tuvcīņas treniņos netiek iz-
mantoti mīkstie paklāji, aizsarg 
ekipējums, vai kādi citi līdzekļi 
realitātes efekta zaudēšanai. 
Tuvcīņas mērķis ir iemācīt cīnī-
tāju izdzīvot jebkurā situācijā, 
uzvarēt ar jebkādiem pieeja-
miem līdzekļiem, būt gatavam 
cīnīties pret fizisku pārspēku, 
cīnīties neērtās vietās, nepie-
mērotā apģērbā un situācijās. 

Lai trenētos militārajā tuv-
cīņā, ir jābūt gatavam intensī-
vam darbam, disciplīnai, jābūt 
vēlmei apgūt latviešu militāro 

vēsturi un gatavam savas pras-
mes izmantot tikai taisnīgiem 
mērķiem. Pašaizsardzības pa-
matus tādā līmenī, lai spētu 
sevi aizsargāt, var apgūt ap-
tuveni divos gados. Tuvcīņas 
sistēmu kopumā – aptuveni 
piecos gados. Protams, visu no-
saka individuālās īpašības, tre-
niņos ieguldītā laika daudzums, 
fiziskie dotumi. 

Biedrības „Tēvijas Sargi” 
mērķis ir veicināt latviešu no-
darbošanos ar militāro tuvcīņu 
un interesi par militārismu un 
Latvijas militāro vēsturi. „Tēvi-
jas sargi” nav tā vieta, kur izlik-
ties par cīnītāju. „Tēvijas sargi” 
piedāvā apgūt militāro tuvcīņu, 
kas balstās uz reālās dzīves si-
tuācijām, nevis polsterētiem 
aizsargiem un ķīniešu kustību 
imitācijām. Tāpat ir iespēja ap-
gūt prasmes izdzīvot ekstremā-
lās situācijās. Organizācija rīko 
pārgājienus, nometnes, semi-
nārus, kā arī piedalās dažādos 
valstiskos un arī nevalstiskos 
pasākumos.

Ar tuvcīņu nodarboties ai-
cināts ikviens patriotiski domā-
jošs latvietis ar vēlmi aizstāvēt 
sevi, savus tuvos un, protams, 
Latviju. Jēkabpils „Tēvijas sar-
gu” nodaļā treniņi notiek ce-
turtdienās Krustpils pamatsko-
las telpās, vasaras sezonā – āra 
apstākļos. Sīkāka informācija pa 
tālruni 29196154 vai 29118940.

Mārtiņš Nautrāns, 
rubrikas „Ko man darīt?” 

redaktors

Militārās tuvcīņas un 
vēstures apvienība „Tēvijas 
sargi” arī Jēkabpilī

 – Aizmiedz kā laimīgs un 
mirstošs, – nodomāju. 

Pulkstenis lēni tikšķ, galvā 
dun bezformīgas melodijas, acis 
smagas un nogurušas; sega šķiet 
tāda pārāk ne tāda, un pēdas ir 
pārņēmis nejauks aukstums, 
tāds mikls un salts; iestājusies 
pilnīga nespēja normāli domāt; 
iztrūkstos kāda smagas nopūtas 

dēļ, tādas rūpju pilnas. Istabā 
vairs neesmu viena. Česlavs sēž 
blakus manai gultai, uz raupju 
drēbi pārklātā koka krēsla. Viņš 
veras manī mīklainu skatienu, 
mati glīti ķemmēti, bet krekls 
saburzīts; kreisā kāja pārlikta 
pār labo, ko es nekad neizpratī-
šu. Man tas liekas visneērtākais 
veids, kā sēdēt. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 
nemanot ir aizsākušās jaunas 
sporta tradīcijas, pateicoties 
aktīviem un uzņēmīgiem jau-
niešiem, Mārcim Birstem un 
Jānim Pugam, kuri noorganizē-
ja skolas basketbola turnīru. 

Turnīrs tika noorganizēts 
augtā līmenī. Tajā piedalījās 
vairākas komandas, kas pēc no-
teikta nolikuma izspēlēja grupu 
turnīru un, kā jau pienākas, arī 
nākamās kārtas, līdz finālā tikās 
„Birzu Bērzu Biržu” komanda 
un „Ill fallo”. Ideāli noorgani-
zētā finālā pie pilnām tribīnēm 
un vienreizējas atmosfēras uz-
varu izcīnija „Ill fallo” koman-
da! Komandas tika apbalvotas 
ar kausiem un goda rakstiem, 
kā arī ar individuāliem sasnie-
gumiem. Par visa turnīra gaitu 
katru dienu bija lasāms uz ziņo-
juma dēļa un dzirdams skolas 
radio ziņojumu laikā. 

Ņemot piemēru no iepriek-
šējā turnīra, sarosījās arī citi 

aktīvisti, piemēram, 12.klases 
skolnieks Andris Brumbergs 
sāka organizēt skolas florbola 
turnīru. 

Pats Andris saka, ka ir grūti 

apvienot mācības un organiza-
toriskos darbus, bet, ja esi uz-
ņēmies, lieta ir jānoved līdz ga-
lam. Turnīram ir ļoti liela atsau-
cība, un dalību pieteica vairāk 
nekā desmit komandas. Turnīrs 
rit pilnā sparā, uzņem apgrie-
zienus un tuvojas finālam. 

Bet jau pēc florbola savu 
dalību pieteica skolas volejbo-
la turnīrs, ko organizē Armands 
Stankevičs un Vladislavs Voite-
hovičs. Cerēsim, ka šis tradīci-
jas turpināsies un būs cilvēki, 

kas uzņemsies šo grūto darbu 
un organizēs jaunus sporta 
turnīrus.

Visi organizētāji lielu pal-
dies saka skolas vadībai par 
atbalstu un, protams, arī spor-
ta skolotājiem, kas nekad nav 
atteikuši savu palīdzību, kā arī 
gada beigās jauniešus novērtē 
ar labu vērtējumu. 

Juris Kalniņš,  
rubrikas „Sports” redaktors

Ņemsim piemēru un 
būsim aktīvi!

 no privātā arhīva

Komanda „Ill fallo”. No kreisās, augšā – Jānis Dimants, Juris Kalniņš, Dagnis Irbenieks, 
Mārcis Liepsalds, Arturs Turonaks, Jurģis Kalnietis, Dairis Donāts

sanācis.
 – Redzi to grāmatu, kas stāv 

uz galda?
 – Nē, ne no šī leņķa, – savie-

bis dīvainu grimasi, viņš atbild.
Česlavs Česlavovičs pieceļas 

no krēsla; tas it kā priekā iečīk-
stas, jo ticis vaļā no smaguma, 
kas bija uzglūlies; mistiskais 
ciemiņš pieiet pie rakstāmgal-
da, pēkšņi viņa acis priekā un 
satraukumā iemirdzas. Ak, šis 
mūžam līksmais! Nu viņa slai-
dajās rokās guļ grāmata par Led 
Zeppelin dēkām.

 – Tā ir īstā, jā!
 – Izbaudi koncertus un pa-

sveicini Bonzo.
Man pēdējo skatienu veltī-

dams, Česlavs iesūcas grāmatas 
lapās. Atkal dzirdu tikai pukste-
ņa tikšķēšanu un bezformīgas 
melodijas, kas sāk līdzināties 
kādai no The Beatles dziesmām. 
Šķiet, ka Česlavu nesatikšu kādu 
laiku.

Laiks filmai. Es aizveru acis.
3, 2, 1. Action.

(Rūta Kalviša, 17)

Centieni čučumuižas vilcienā 
iekāpt

 – Šonakt nu jauks mēness, 
nu jauks, – viņš man saka.

 – Tu nu gan esi sentimentāls.
 – Pati tāda!
 – Kāpēc tu esi atnācis?
Šis pēkšņais jautājums ma-

nāmi samulsinājis manu laisko 
biedru. Klusums – smags un 
gandrīz nepanesams, mulsinošs 
un baigs. Vai nu viņš nespēj at-
rast īstos vārdus, vai nu viņš 
nevēlas atklāt apciemojuma 
iemeslu, atklāt to, kādas dziņas 
vadīts, viņš kā rēgs ir man pie-
zadzies. Bet varbūt es kļūdos. 
Varbūt viņš ir atnācis tāpat vien, 
varbūt esmu tikai iedomājusi to, 
ka pastāv kāds konkrēts iemesls. 
Minējumu ir daudz, bet, nu jā, 
tie ir tikai nenozīmīgi minējumi.

 – Zini, Česlav, – es atsāku 
sarunu, – es uzdevu jautājumu, 
uz tiem parasti atbild.

 – Ā, labs ir!
 – Runā, – īgni pusčukstus 

norūcu un sakužinu spilvenu 

ērtākai gulēšanai. Miegs vēl aiz-
vien nevēlas glābt mani no šīs 
trakoti nepanesamās situācijas.

 – Esmu ieradies, lai tev pa-
stāstītu par maniem nodomiem 
attiecībā uz turpmākajām ne-
dēļām, – Česlavs ātri nober, un, 
izstiepis rokas gaisā, pusčukstus 
līksmi iebļaujas (to varētu saukt 
par skaļu iečukstēšanos).

 – Es dodos ceļojumā!
Esmu neizpratnē. Ceļoju-

mu? Uz kurieni?
 – Es dodos ceļojumā.. Jā, 

es dodos ceļojumā uz turieni, 
kur neviens vēl nav devies ceļo-
jumā, varbūt vienīgi multfilmā 
„Fairy Odd Parents”, vai ir arī 
kāds, kuru es noteikti nepazīstu. 
Esmu iecerējis apciemot pāris 
grāmatas. Vai vari man ko ie-
teikt? Vēl neesmu izlēmis, kuros 
konkrētajos stāstos es varētu 
asistēt. Būtu tik jauki pakomu-
nicēt ar, piemēram, Behemotu. 
Tāds jauks mincītis Bulgakovam 

Straujiem soļiem tuvojas 1.aprīlis – joku diena. 
Tāpēc šoreiz rubrikā „Humors” piedāvājam ielūkoties 
1.aprīļa jokos „Kā „iepriecināt” skolotāju 1.aprīlī”.



Jēkabpils VĒSTIS 4.

Pavasaris Latvijā ierodas 
ar X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku atla-
ses skatēm un konkursiem. 
Svētkiem gatavojas vairāk 
nekā 100 000 skolēnu, bet 
mūsu pilsētā – 606 dalībnieki 
un pedagogi. Žūrija izvēlēsies 
labākos – kopā 30 000 svētku 
dalībnieku no visas Latvijas, 
kuri šovasar pulcēsies Rīgā.

X Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētki 
notiks no 2010. gada 6. jūlija 
līdz 11. jūlijam Rīgā, tie kā ar-
vien notiks Mežaparka Lielajā 
estrādē, stadionā „Daugava”, 
Ķīpsalas izstāžu komplek-
sā, LU Lielajā aulā un Rīgas 
Latviešu biedrības namā, kā 
arī Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā un citur. 
Svētku rīkotājs ir Valsts izglī-
tības satura centrs sadarbībā 
ar X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku rīcī-
bas komiteju. Arī katrā pilsētā 

un novadā tiek veidota rīcības 
komiteja, kas koordinē gata-
vošanos svētkiem un nodro-
šina kolektīvu dalību svētkos.

Jauniešiem tiek dota ie-
spēja individuāli piedalīties 
foto konkursā ar savām repor-
tāžām, kuras attēlo dziesmu 
un deju svētku sagatavoša-
nas procesu un norisi. Kon-
kursa laureāti varēs iejusties 
fotoreportiera un žurnālista 
lomā svētku koncertos Rīgā. 
Sīkāka informācija Jēkabpils  
BJc (e-pasta adrese –   
jekabpilsbjc@inbox.lv).

Svētku koncepcija „Svītru 
kods” balstās uz filozofiju par 
svītrām, kuras ir katra Lat-
vijas novada etnogrāfiskajā 
bruncī un ir savam novadam 
raksturīgo krāsu un ornamen-
tu savienojums. Viss audums 
ir unikālo līniju ritma saliku-
ma bezgalīgs atkārtojums. Kā 
mūsu dzīve. Brunču rakstos 
varam meklēt, šifrēt, atklāt, 
atpazīt tautas seno un mūsdie-
nu izpratni par pasauli – sar-
kanajā, dzeltenajā, zilajā, mel-
najā, pelēkajā, zaļajā, brūnajā.

Norisēm jātop mūsdienī-
gā formā, bet tautiskā, tradi-
cionālā vai jaunrades saturā, 

saturu veidojot 3 joslās un  
5 svītrās.

JOSLAS jeb horizonts 
• SAKNES josla – PAGĀTNE 
• STUMBRA josla –  

TAGADNE 
• ZAROTNES josla –  

NĀKOTNE 
SVĪTRAS jeb vertikāle 

• DZIESMU svītra (kori, ma-
zie mūzikas kolektīvi)

• DEJU svītra (tautas deju 
kolektīvi, mūsdienu deju 
kolektīvi)

• MŪZIKAS svītra (pūtēju 
orķestri, simfoniskie or-
ķestri, tautas mūzikas 
ansambļi) 

• MĀKSLAS svītra (folkloras 
kopas, vizuālā un lietišķā 
māksla) 

• SPĒLES svītra (teātri) 
Logo „Vilciņš” – „...tas 

rūca, dūca, dancoja un ap-
kārt grie-ie-zās...” Svītru kodi 
mums katram savi. Jauna 
cilvēka tapšana par lielu cil-
vēku notiek spēlējoties. Sena 
latviešu spēlīte, koka vilciņš, 
ir pasaules modelis laicīgā ho-
rizonta un garīgās vertikāles 
saskarē. Tas ir dzīvs, ja bēr-
na roka to iegriež. Kustībā ir 
būtība.

2.- 5.jūlijs - pasākumi pašvaldībās
Laiks Pasākums Vieta
Trešdiena, 7.jūlijs
9.00 Finālskate koriem Rīgas Latviešu biedrības nams
10.00 Finālskate pūtēju orķestriem Lielā ģilde
20.00 Jaunrades kora dziesmu koncerts Latvijas Universitātes Lielā aula
Ceturtdiena, 8.jūlijs
10.00 „Svētki Vērmanes dārzā” Vērmanes dārzs
11.00 Folkloras kopu koncerti Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs
15.00 Pūtēju orķestru koncerta ģenerālmēģinājums Izstāžu centrs „Ķīpsala”
19.00 Mūsdienu deju koncerta ģenerālmēģinājums Rīgas Kongresu nams
20.00 Pūtēju orķestru koncerts Izstāžu centrs „Ķīpsala”
Piektdiena, 9.jūlijs
10.00 „Svētki Vērmanes dārzā” Vērmanes dārzs
12.00 Mūsdienu deju koncerts Rīgas Kongresu nams
15.00 Pūtēju orķestru defile Laukums pie Brīvības pieminekļa
17.00 Folkloras kopu koncerts Rīgas Tehniskā universitāte
17.00 Koru koncerta ģenerālmēģinājums Mežaparka Lielā estrāde
18.00 Tautas mūzikas koncerts Rīgas Latviešu biedrības nams
19.00 Mūsdienu deju koncerts Rīgas Kongresu nams
Sestdiena, 10.jūlijs
9.00 Gājiens Doma laukums - Dailes teātris
10.00 „Svētki Vērmanes dārzā” Vērmanes dārzs
18.00 Tautas deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums Kultūras un sporta centrs  

„Daugavas stadions”
19.00 Koru koncerts Mežaparka Lielā estrāde
Svētdiena, 11.jūlijs
11.00 Tautas deju lielkoncerts Kultūras un sporta centrs 

„Daugavas stadions”
16.00 Tautas deju lielkoncerts Kultūras un sporta centrs 

„Daugavas stadions”
10.00 „Svētki Vērmanes dārzā”, Bērnu forums Vērmanes dārzs

Sanita rozenšteina,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldes direktora 
vietniece

Lieldienas kristietībā ie-
tilpst Klusajā nedēļā, kurai ar 
baltu un latviešu mitoloģiju 
maz sakara. Lieldienu izdarī-
bas, vēlāku kristietības uzslā-
ņojumu rezultātā ir sadalītas 
3 daļās – Zaļajā ceturtdienā, 
Lielajā piektdienā un Lielajā 
dienā. Pēc baznīcas tradīcijas 
Lieldienas vienmēr svinētas 
svētdienā, bet senči tās svi-
nējuši tai dienā, kad diena un 
nakts ir viena garuma, tātad 
ap 19. – 21.martu.

Pamatā jebkuru svētku 
mērķis bija panākt cilvēkiem 
eiforisku stāvokli, izjūtot Die-
va pilnību, vai gluži vienkārši 
atgūt garīgo līdzsvaru. Svētki 
risinājās kā rituāls, kas noņē-
ma spriedzi, deva jaunu ener-
ģiju un ierosmi. cilvēki ticēja, 
ka gadskārtās enerģētiskais 
spēks un arī ļaunie spēki ak-
tivizējās, tādēļ īpaši svarīgi ir 
labajam būt aktīvam, svētkus 
sagaidot fiziski un garīgi tī-
ram. Tāpēc tradicionāli visos 
svētkos (senāk sauktos par 
„laikiem”) latvieši lielu uz-
manību veltīja laikam, kad 
svētkiem gatavojās. Ārējo tī-
rību nodrošināja mazgāšanās 
tekošā ūdenī, iekšējo – labu 
domu domāšana. Lai atvai-
rītu ļaunumu, pašam jākļūst 
labākam.

Pagāniskajā kultūrā mek-
lējamas saknes uguns rituālos, 
kas notika Klusajā svētdienā. 
Tā ir uguns atjaunošanās ce-
remonija, aizdedzinot 9 koku 
sugu ugunskuru, no tā aiz-
dedzināja lāpas un iznēsāja 
pa mājām. Šādi ugunskuri it 
kā pastiprināja Saules spēku. 
Saules un Zemes savienību, 
bet varbūt Zemes un Uguns 
savienību…

Lieldienas ir pavasara 
saulgrieži, ko svin par godu 
atmodai, mēģina palīdzēt ze-
mes atmodināšanai un jau 
laikus nodrošina zemes aug-
lību, veicina tās svētību. Kris-
tīgo Lieldienas ir savijušās ar 
latviskajām. Tradīciju ievir-
ze latviešiem nav aizgūta no 
kristiešiem, bet gan mantota: 
tā ir tautas maģisko priekš-
statu izpausme, kas galveno-
kārt saistās ar dažādiem ticē-
jumiem par laika pareģošanu, 
auglības nodrošināšanu, vese-
lības uzlabošanu utt.

Lielā Piekta (Lielā piekt-
diena), kā arī Zaļā ceturtdiena 
tautas apziņā saistīta galveno-
kārt ar burvju un raganu akti-
vizēšanās laiku. Zaļās ceturt-
dienas vakarā laumas staigā 
apkārt, cilvēki atturējās jeb 
ko no meža savā mājā ienest. 
Seno Lieldienu tradīcijas, kas 
atspoguļo rituālus un maģijas 
darbības, saglabājušās maz, 
bet joprojām ir noturīgas.

Lieldienas ir laiks, kad lat-
vieša klēts ir jau iztukšota un 
laiks, kad sākas pavasara dar-
bi. Latviešiem šie svētki ir vis-
nabagākie, pretstatā Ziemas-
svētkiem. Tāpēc tradīcijas ir 
daudz pieticīgākas, it kā lēna 
mošanās no Ziemas miega, bet 
pietiekoši skaļa un rosinoša, 
lai gulētāji pamostos. Faktiski 
tie tā ir izdzīvojami arī šodien. 

Varbūt šis ir tas gads, 
kad varam Lieldienu maģis-

„Skani ar mani!” ir kon-
certprogramma, kas vairākus 
simtus skatītāju uzrunāja jau 
2009.gadā – Latvijas novados, 
Dzintaru koncertzālē, kor-
poratīvajos pasākumos. Kon-
certa augstā mākslinieciskā 
kvalitāte un skatītāju atsaucī-
ba veicināja to, ka 2010.gadā 
„Skani ar mani” koncerts ir 
iekļauts kā viens no Dzinta-
ru koncertzāles 113. sezonas 
atklāšanas koncertiem. Tāpēc 

mākslinieki vēlas doties cie-
mos pie skatītājiem tajos Lat-
vijas novados, kuros pagājuša-
jā sezonā neizdevās pabūt. 

„Skani ar mani!” ir kon-
certs, kurā visiem klātesoša-
jiem ir iespēja skanēt kopā ar 
Latvijas vadošajiem vieglās 
mūzikas vecmeistariem – so-
listiem Žoržu Siksnu, Adrianu 
Kukuvasu, Viktoru Lapče-
noku, Uģi Rozi. Un ne tikai! 
Skanēs arī Latvijas Nacionālā 
teātra aktieris Jānis Skanis 
un Kristapa Krievkalna ins-

trumentālās grupas mūziķi. 
Sirdi sasildīs Imanta Kalniņa, 
R.Paula, A.Kukuvasa dzies-
mas – tikai tās pašas labākās! 

Š.g. 16. aprīlī plkst. 19:00 
skanēsim kopā ar Latvijas va-
došajiem vieglās mūzikas vec-
meistariem Jēkabpils Tautas 
namā.

Koncerta ilgums – 2 h, 
starpbrīdis – 20 minūtes.

Biļetes iepriekšpārdošanā 
Tautas nama kasē, cena Ls 3,-

Tālr. uzziņām: 65231172; 
65231475

Iedzīvināsim Lieldienu tradīcijas!X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki rīgā  
2010.gadā, no 6.jūlija līdz 11.jūlijam

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinators Jēkabpils pilsētā-
Jēkabpils bērnu un jauniešu centra direktors Oskars Elksnis

Tālrunis uzziņām 65232115

„Skani ar mani”  
Jēkabpils Tautas namā 16. aprīlī

Foto: Jānis Lācis
ko spēku iedzīvināt mazliet 
sparīgāk, kā citu gadu. Tagad 
mums vairāk kā jebkad var 
noderēt senču zināšanas un 
dabas spēks. Tās ir lietas, ko 
varam gūt arī finansiāli tik 
smagā laikā. Ir lietas, kas iz-
devumus neprasa, pietiek vien 
ar ticību.

Lieldienu rītā agri jāceļas, 
lai redzētu kā saulīte rotājas, 
jānomazgājas tekošā ūdenī, 
kas tek pret sauli. Tas ir ma-
ģisks šķīstīšanās rituāls, kas 
palīdz iegūt možumu, gaišu 
prātu, veselību un skaistumu.
(Turpretim Lieldienu Piekt-
dienas rītā jāguļ ilgi, lai burvji 
neaizkliedz).

Dzīvības un auglības tēma 
ir galvenā Lieldienu tradīcija, 
ko pasvītro vai ikkatrs rituāls. 

Šūpošanās ir vistiešākais 
auglības veicināšanas ritu-
āls, kurš ir saglabājies tikai 
Latvijā. Nereti pie Lieldienu 
šūpolēm ir dīguši pirmie asni 
vēlākai mūža derībai, kas ie-
sākusies ar šūpošanos pārī. 
Ap šūpolēm Lieldienu laikā 
vienmēr daudz ļaužu lustējās. 
Latvieši ticēja, jo augstāk šū-
pojas, jo labāka raža, jo bran-
gāki lopi. Šūpošanās kustību 
cilvēki neizgudroja vis savā 
prātā, bet gan noskatījās 
dabā. Piemēram, kā labība, 
vējā šūpojoties, pamazām no-
birst. Šūpoles gan parasti iz-
jauca, nekad neatstāja, citviet 
pat sadedzināja, lai raganām 
nebūtu,  kur šūpoties. Šūpojās 
visas trīs Lieldienas, vietumis 
arī nedēļu pēc Lieldienām, tad 
rīkoja tās saucamās „šūpotņu 
bēres”. 

Lieldienas, tāpat kā citus 
svētkus, latvietis sagaidīja 
iekšēji un ārēji sagatavojies, 
tīrs un atvērts. Katrā sētā, 
katrā istabā visu, kas vien bija 
izcilājams, iznesa plāna vidū, 
mazgāja un purināja, kārtoja 
un pušķoja. cilvēki sakārtoja 
ap sevi vidi, piepildīja ar jaunu 
vēsmu, uzņemdami tā arī sev 
tik nepieciešamo enerģiju, kas 
bija pavasarīgi silta un dvē-
selei tīkama pēc tik smagās 
un garās ziemas. Pēc tumsas 
nāca gaisma, pēc kuras orga-
nisms bija tik ļoti izslāpis.

Kad bija beigta dzīvā rosī-
šanās pa māju, sievas devās uz 
augstāko vietu un sāka ūjināt 
un ieskandināt apkaimi. Kad 
bija dzirdama sievu sasaukša-
nās, visi zināja, ka drīz Liel-
dienas ir klāt. 

Liela uzmanība tika vel-
tīta olu krāsošanai. Ola – 
jaunas dzīvības un pilnības, 
atdzimšanas simbols. Kas 
svarīgi, ka olu krāsošana bija 
tikai saimnieces ziņā, meitas 
palīdzēja, bet pati krāsošana 
bija katras saimnieces rituāls. 
Tika celtas no skapju augšas 

zālīšu buntītes un ziedu puš-
ķīši, kas rūpīgi bija glabāti 
šim notikumam. Tie atgādinā-
ja par pagājušo vasaru, dodot 
zemapziņai labu spērienu un 
atmodinot maņas, kas ziemas 
salā bija piemirstas

Izsenis olas krāsoja tikai 
sarkanas. Sarkanā krāsa bija 
Lieldienu krāsa.

Sarkanus vilnas dzīparus 
izmantoja dažādos buršanas 
rituālos, sēja tos ap olām, ku-
ras gan citam deva, gan zemē 
raka, gan apvārdoja, gan iz-
mantoja zīlēšanai.

Sarkanā krāsa ne tikai 
mūsu senčiem, bet arī mums 
asociējas ar seksualitāti, vī-
rišķības, auglības krāsu (ga-
taviem augļiem, ogām), asins 
krāsu (asinis ir dzīvības un 
auglības pamatā, tās ir ne ti-
kai simbols). Pretstatā sarka-
najām olām tika krāsotas arī 
melnas olas – tās krāsoja ar 
sodrējiem. Visam vienmēr ir 
pretmeti, dienai – nakts, sau-
lei – mēness, gaismai – tumsa 
utt. Tāpat kā sievišķā un vī-
rišķā aspekts.

Lieldienās nekad nepie-
mirsa veļu pasauli – aizkapa 
dzīvi. Daudzi rituāli bija sais-
tīti ar aizsaulē dzīvojošo senču 
garu godināšanu.

Tradīcija, kad Lieldienu 
rītā tika vilkti jauni linu vai 
zīda krekli, arī liecina par to, 
ka senči Lieldienas uztvēra 
kā jaunu sākumu, norobežo-
joties no vecām lietām, kas 
var iekavēt atjaunošanos. Pa-
vasara svētku rituāli veltīti 
enerģijas un prieka atgūšanai, 
skaļai uzgavilēšanai, jaunam 
startam, jaunajam it visā. To 
varam ielāgot arī mēs un jau 
šogad startam veltīt daudz 
vairāk uzmanības, cerot uz 
jauniem pirmsākumiem karje-
rā, jaunu posmu dzīvē, jaunu 
sparu un enerģiju it visā, ko 
esam nolēmuši uzsākt.
Dārgie jēkabpilieši un 
pilsētas viesi! 

Esiet mīļi aicināti 4. aprī-
lī plkst. 14.00 Kena parkā uz 
Lieldienu pasākumu, kurā va-
rēsiet kaulēties, šūpoties, lus-
tēties un iepirkties amatnieku 
tirdziņā. Nākot uz pasākumu, 
esiet aicināti ņemt līdzi gan 
krāsainas olas ar ko kaulēties, 
gan slotiņas (deviņu zariņu), 
gan dažādus krāsainus dzīpa-
riņus, lentītes. 

Bērni tiek aicināti ieras-
ties zaķu maskās un pieda-
līties 1. Zaķu salidojumā, kā 
arī piedalīties zaķu skriešanās 
sacensībās.

Dodoties uz pasākumu, 
iesakām ņemt vērā tās dienas 
laika apstākļus un padomāt 
par piemērotu apģērbu un 
apaviem.

Priecīgas Lieldienas!



Jēkabpils VĒSTIS5.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 29. aprīlī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas dome
reģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu 

Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA “rK Media”. 

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Sveicam!

Sporta pasākumi 2010.gada aprīlī

kultūras pasākumu plāns 
2010.gada aprīlim

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

6., 13., 20. aprīlī plkst.11:00 – Veselības vingrošana;
13. aprīlī plkst.12:00 – Stikla apgleznošana, vada D. Kļaviņa;
27. aprīlī plkst.11:00 – Kartupelis un tā receptes.

6. un 20. aprīlī plkst.12.00 Brīvības ielā 45
(Jēkabpils politiski represēto nodaļas telpās )

tiks demonstrētas Dzintras Gekas dokumentālās filmas.
Jēkabpils Politiski represēto nodaļa

Sniegpulkstenīte saka –
Mīļi sveicam Tevi mēs.
Piesaulītē balta taka,
Katrs zieds Tev laimi nes.

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Sveicam marta jubilārus:  

Valentīnu Zembergu, Egitu Kazarjanu, Dainu 
Kļaviņu, Andri Spani, Albertu Korosteļovu, 

Viesturu Anaiti, ričardu Baži, Vilmu Spēku, Lūciju 
Mačuku, Ināru Peregudovu.

JrIB valde

Šodien, 25.martā, dzimšanas dienu svin
75 jubilāri.

Vecākās jubilāres ir Valentīna Spaskova (1930.) 
un Tamāra Vakarina (1930.), 

jaunākā jubilāre – Amanda Neimane (2008.). 

Vārda dienu svin 50 Mārītes, 36 Māras 
un 16 Maritas.

Uz pavasari domas iet,
Kad lauks un putns ausīs dzied,
Kad cerības kā bērzi zied,
Uz pavasari domas iet.

Sveicam martā dzimušos jubilārus:  
Viktoru Veiguru, Silviju Nikonovu, Ņinu Šilkovu,  

Leontinu Dubrovsku un Viju Bērziņu.

Pavasaris klāt! Vēlam spēku un izturību, gaišas domas un dzīves prieku.
Ielu komitejas

Biedrība „Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība” 
Jēkabpils Tautas namā š.g. 5. aprīlī plkst.14.00 rīko 

Lieldienu pēcpusdienu. 
Aicinām pilsētas pensionārus, invalīdus, represētos, nevalstisko 

organizāciju biedrus. Līdzi ņemiet groziņus, mazliet naudas un labu 
garastāvokli! Būsiet visi mīļi gaidīti!

Biedrības valde

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
05.03.– 
05.04.

Jeļenas Okuņevas foto izstāde„O! Nekusties!” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

25.03.–
26.04.

Izstāde „Lielais terors 1937. – 1938. un citi gadi” Krustpils pils 
izstāžu zāle

29.03–
01.04.

10.00–
13.00

Radošās darbnīcas skolēniem: „Brīvdienas pilī” Krustpils pils

01.04.–
30.04.

Grāmatu skate „Likteņa lēmums – būt jēkabpilietim” – 
2. izstāde ciklā „Hercoga Jēkaba mantojums”

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

01.04.–
30.04.

Izstāde „Pasaku karalis Andersens”  
/H.K. Andersenam – 205/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

01.04.–
30.04.

Izstāde „Zaķu pamācības olu krāsošanā”  
/Sagaidot Lieldienas/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

01.04.–
30.04.

„Ahoi, pirāti!”  
/Pirāti īstenībā un daiļliteratūrā/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

03.04. 11.00 Prasmju skola „Vaska sveču liešana” Krustpils pils
04.04. 14.00 Lieldienu pasākums  

„Nāc Lieldienu šūpolēs”
Kena parks

05.04. 14.00 Lieldienu pasākums pensionāriem Tautas nama Lielā 
zāle

06.04.–
10.04.

„Meklē atbildi Andersena pasakās”  
/Viktorīna visiem apmeklētājiem/

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

06.04.–
26.04.

Izstāžu cikls: „Aktuāli jautājumi par…”  
3. izst. – Darba tiesības

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

06.04. 17.00  „Neskaties ar acīm” Kalvja Kalniņa zīmējumi, 
pirmās personālizstādes atklāšana

Tautas nama Baltā 
zāle

07.04. 16.00 „Lieldienu Zaķis ciemos nāca” Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

07.04.–
07.05.

„Izstāde kaķiem”, 
Jēkabpils Mākslas skolas ironiska izstāde

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

08.04. 18.00 Arvīda Žilinska 105. Jubilejai veltīts koncerts. Uzstājas 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi, 

kamerorķestris M. Berga vadībā, soliste Diāna Kregere 

Tautas nama Lielā 
zāle

09.04. 17.00 TN bērnu vokālo ansambļu pavasara koncerts  
„Saulīt danci ritināja, pavasaris nāca”

Tautas nama Lielā 
zāle

09.04. 19.00 Jelgavas Tirkīza zemes kora koncerts.  
Biļešu cena Ls 3, – ,4, – ,5, – 

Krustpils kultūras 
nams

10.04 17.00 Krustpils kultūras nama deju kolektīva  
“Delveri” 10 gadu jubilejas koncerts

Krustpils kultūras 
nams

10.04. 11.00 Prasmju skola „Kalēja amata prasmes” „Sēļu sēta”
12.04.–
05.05.

Lisabonas līgums vienotākai Eiropas Savienībai Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

14.04.–
30.05.

Ainas Karlsones personālizstāde  
„Grāmatzīmes un pinumi”

Mākslas salons 
„Pie Sīpolnieka”

15.04. 17.00 NBS štāba orķestra ansambļu koncerts. Tautas nama Lielā 
zāle

16.04. 11.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  
koru konkursa 1. kārta

Tautas nama Lielā 
zāle

16. 04. 19.00 Koncerts „Skani ar mani”  
Solisti: Viktors Lapčenoks, Adrians Kukuvass,  

Žoržs Siksna, Uģis Roze, Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Jānis Skanis. Biļetes cena Ls 3, – 

Tautas nama Lielā 
zāle

16.04. 19.00 Grupas „Baltie lāči” koncerts.  
Biļešu cena Ls 3, – ,4, – 

Krustpils kultūras 
nams

19.04.–
24.04.

Fotokonkurss „Mans pavasaris” Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

20.04. 13.00; 
17.00

Dokumentālā portretfilma „Dakteris Kiršbergs” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

21.04. 13.00; 
17.00

Dokumentālā portretfilma „Ak, pasaulīt”  
(par L. Ķuzāni)

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

22.04. 10.00 Publisko un skolu bibliotēku darbinieku sanāksme Tautas nama Baltā 
zāle

22.04. 13.00 cirka „Arino” (Lietuva) izrāde.  
Biļešu cena Ls 1,50,  2, – 

Krustpils kultūras 
nams

23.04. 13.00; 
17.00

Dokumentālā portretfilma „Jēkabpils dižozols” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

23.04. 18.00 Grupas „Eolika” 30 gadu jubilejas koncerts.  
Biļešu cenas Ls 3, – ,4, – ,5, – 

Krustpils kultūras 
nams

24.04. Bērnu teātru festivāls „Mazā Laipiņa” Tautas nama Lielā 
zāle, Kamerzāle

24.04. 14.00 Prasmju skolas noslēguma pasākums Krustpils pils
25.04. Jēkabpils pilsētas un novadu koru skate Tautas nama Lielā 

zāle
26.04.–
12.05.

Jēkabpils sociālo resursu kartes veidošana  
(2010. – Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo 

atstumtību)

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

26.04.–
08.05.

„Mana un Tava – Mūsu Latvija!”  
(4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas diena)

Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

28.04. 16.00 Noslēguma pasākums fotokonkursam  
„Mans pavasaris”

Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

28.04. „Es@e – pasaule”  
/Aktivitātes visiem apmeklētājiem, atzīmējot 

datorlasītavas 1 gada jubileju

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa

30.04. 17.00 „Trešā atmoda – ceļš uz neatkarību”.  
Tikšanās ar publicistu Daini Īvānu 

Tautas nama  
Lielā zāle

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.04. 18:00 spēļu zāle „Oāze” „Latvijas biljarda čempionāts POOL 8”
03.04. 10:00 JSc ēka Jēkabpils Sporta centra balvu izcīņa šahā
08.04. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” „Latvijas biljarda čempionāts POOL 8”
10.04. 10:00 JSc ēka Jaunāko šahistu turnīrs
14.04. 16:00–

19:00
Gravāni „Orientieris 2010” (Jēkabpils–Sala ceļa 3.km)

15.04. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” „Latvijas biljarda čempionāts POOL 8”
17.04. 10:00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē  

64–lauciņu dambretē
17.04. 12:30 Salas peldbaseins Jēkabpils atklātais čempionāts peldēšanā

   LSVS 47. sporta spēļu sacensības:

17.04. 11:00 spēļu zāle „Oāze” šahā
11:30 sporta nams šautriņu mešanā, svaru stieņa spiešanā guļus
11:00 3.vsk., JVĢ, Sala telpu futbolā ( arī 18.04. ja būs daudz komandu)

21.04. 16:00–
19:00

Sūnas „Orientieris 2010”  
(Jēkabpils–Rēzekne šosejas 10.km) 

22.04. 18:00 spēļu zāle „Oāze” „Latvijas biljarda čempionāts POOL 8”
24.04. 06:00 Radžu ŪK Jēkabpils atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā
28.04. 16:00–

19:00
Pļaviņas „Orientieris 2010”  

(Pļaviņu apvedceļš) 
––.04. sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā

Ielu komitejas

Šī gada 14. aprīlī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 119. kabinetā (sēžu zālē) 
notiks Jēkabpils-Averojas-Bredebro draudzības biedrības biedru kopsapulce. 
Laipni aicināti visi biedrības biedri un arī citi interesenti.

Biedrības valde


