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Parakstīts sadarbības līgums ar  
Lidas pilsētu Baltkrievijā

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piektdien, 9. aprīlī Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības telpās 
Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Leonīds Salcevičs un 
Lidas rajona izpildkomitejas 

priekšsēdētājs Hudiks Andrejs 
Pavlovičs parakstīja sadarbības 
līgumu starp Lidas un Jēkab-
pils pašvaldībām.

Abu pušu noslēgtais līgums 
nosaka sadarbību ekonomikas, 
kultūras, izglītības, veselības 
aizsardzības, tūrisma un sporta 

nozarēs, kā arī jaunatnes politi-
kas sfērā. Tas stājies spēkā no tā 
parakstīšanas brīža un noteiks 
augstākminēto sadarbību līdz 
2015.gada 01.janvārim. Līguma 
parakstīšanas pasākumā pieda-
lījās Baltkrievijas vēstniecības 
Latvijā pārstāvji, Latvijas–Balt-

krievijas ekonomisko sakaru 
veicināšanas biedrības valdes 
priekšsēdētājs Alfrēds Čepānis, 
izpilddirektore Vera Jaroščika, 
kā arī Jēkabpils pilsētas domes 
deputāti, Kultūras pārvaldes 
pārstāvji, Jēkabpils uzņēmēji 
un Baltkrievijas uzņēmējs.

Foto: Jānis Lācis

4. maijs ir vēsturiska diena, kad pieminam 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanu. Šodien, pēc 20 gadiem, visiem 
kopā vēlreiz jāapzinās brīvības vērtība, lai arī 
cik grūts būtu šis laiks katram no mums un val-
stij. Mums ir jātic Latvijai šodien, tāpat kā tolaik 
Augstākās padomes deputāti noticēja neatkarības 
atjaunošanai.

Sargāsim un ticēsim Latvijai, kuras brīvība 
bija, ir un būs visaugstākā vērtība!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā  
domes priekšsēdētājs  
Leonīds Salcevičs

A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

12.aprīlī Jēkabpilī atklā-
ja renovēto pirmsskolas iz-
glītības iestādi Meža ielā 9. 
Bērnus un viņu vecākus jau 
no rīta, ienākot bērnudārzā, 
sagaidīja dažādi pasaku tēli. 
„Mazie zvaniņi” jauno bēr-
nudārzu ieskandināja svinīgā 
pasākumā ar dziesmām un 
dažādiem priekšnesumiem. 

I e s t ā d e s  v a d ī t ā j a 
S.Bērziņa pateicās pašval-
dības vadībai par sapratni 
un finansiālu atbalstu, bēr-
nudārza projektētājiem un 
būvniekiem, kā arī audzēkņu 
vecākiem un visiem, kuri šajā 
dienā bija ieradušies sveikt 
un sacīt laba vēlējumus. 

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jā-
nis Raščevskis, sveicot bēr-
nudārza darbiniekus un bēr-

nus jaunajās telpās, domes 
vadības vārdā vēlēja veiksmi, 
priecīgu un labu dzīvošanu, 
lai bērniem ik dienu būtu 
prieks nākt un uzturēties 
šajā bērnudārzā. 

Projekta gaitā renovējot 
bērnudārzu, iegūtas jaunas, 
skaistas telpas, kuras pare-
dzētas 12 bērnu grupiņām, 
jaunu izskatu ēka ieguvusi 
arī no ārpuses un iekārtota 
bērnudārza zaļā zona. Izglītī-
bas iestāde aprīkota ar visām 
nepieciešamajām mēbelēm 
un virtuves iekārtām. 

Kā informē pašvaldības 
Attīstības un investīciju no-
daļas projektu administra-
tore Irēna Pastare, projekts 
„Pirmsskolas izglītības ies-
tādes infrastruktūras attīs-
tība Jēkabpils pilsētā” tapa 
ar Eiropas reģionālā attīs-
tības fonda (ERAF), valsts 
un Jēkabpils pilsētas paš-
valdības finansiālu atbalstu.  

Jēkabpilī atklāta renovētā pirmsskolas 
izglītības iestāde

ERAF ieguldītais finansē-
jums ir 85%, valsts budžeta 
dotācija ir 6% un pašvaldības 
līdzfinansējums – 9% no ko-
pējām projekta attiecināma-
jām izmaksām, viss projekts 

kopumā izmaksāja ap 640 
tūkst. LVL.

Projekta renovācijas dar-
bus pirmsskolas izglītības 
iestādē veica SIA „Jēkabpils 
PMK”.

Foto: Jānis Lācis

Irēna Pastare,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas
projektu administratore

Pagājušā gada nogalē 
starp Jēkabpils pilsētas paš-
valdību un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru tika no-
slēgta vienošanās par projekta 
„Pirmsskolas izglītības iestā-
des infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 
12” realizēšanu.

Projekts rit savu gaitu –  
iepirkuma procedūra par būv-
darbu veikšanu ir jau noslē-
gusies, un konkursa uzvarē-

tājs ir noskaidrots. Drīzumā 
SIA „Jēkabpils PMK” uzsāks 
pirmsskolas izglītības iestā-
des renovēšanu, kuras laikā 
arī tiks paaugstināta ēkas 
energoefektivitāte. 

Veicot ēkas renovāciju, 
tiks siltinātas ārējās sienas, 
jumts un pagraba pārsegums, 
apkure un atjaunots iekšē-
jais ūdensvads un kanalizāci-
ja. Tādējādi ēka iegūs jaunu 
veidolu gan no ārpuses, gan 
iekšpuses. 

Projekta ietvaros tiks 
veikti arī dažādi labiekārtoša-
nas darbi.

Projekts „Pirmsskolas izglītības 
iestādes infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils pilsētā, Meža ielā 12”
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Projekts „Pirmskolas izgltbas iestžu infrastruktras attstba Jkabpils 

pilst” 

 

 

Pagjuš gada nogal Jkabpils kuva bagtka vl par vienu sakrtotu objektu 

pilst. Atgdinšu, ka projekta ietvaros, kurš uzsks prn gada mart ar ERAF un 

Jkabpils pilstas pašvaldbas ldzfinansjumu, tiek atjaunotas divas pirmsskolas 

izgltbas iestdes. 

Pateicoties SIA ,,Jkabpils PMK’’ darbbm ir jau nodota ekspluatcij viena 

no renovtajm pirmsskolas izgltbas iestdm- Meža iel 9. ka ir ieguvusi jaunu un 

patkamu veidolu gan no rpuses, gan iekšpuses, k ar tika sakrtota izgltbas 

iestdes za zona.  

Drzum pirmsskolas izgltbas iestde tiks aprkota ar vism nepieciešamajm 

mbelm un virtuves iekrtm. 

Renovtaj pirmsskolas izgltbas iestd pirmos sous zinbu pasaul vars 

iemint vismaz 220 mazie jkabpilieši.  
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Jkabpils pilstas pašvaldba 

Attstbas un investciju nodaa 

Projekta administratore 
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Šī gada 19.aprīlī tika no-
slēgta vienošanās par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansēta projekta 
īstenošanu – „Jēkabpils aiz-
sargdambju rekonstrukcija”.  
Projektu realizēs 2007.–2013.
gada plānošanas perioda 
3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Pļa-
viņu un Jēkabpils pilsētu plūdu 
draudu samazināšana” ietvaros.

Vienošanās par projekta „Jē-
kabpils aizsargdambju rekons-
trukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/
IPIA/VIDM/001) īstenošanu 
starp Vides ministriju un Jēkab-
pils pilsētas pašvaldību noslēgta 
š.g.19.aprīlī.

ERAF līdzfinansētās apak-
šaktivitātes 3.4.1.5.1. „Pļavi-
ņu un Jēkabpils pilsētu plūdu 
draudu samazināšana” ietva-
ros īstenoto projektu mērķis 
ir plūdu apdraudēto teritoriju 
aizsardzības nodrošināšana, 
plūdu risku novēršana Pļavi-
ņu un Jēkabpils pilsētās, ko 
izraisa grūti prognozējamu 
vižņu un ledus veidošanās 
Daugavā. Īstenojot projektus, 
plānots panākt, ka teritorija 
applūst ne biežāk kā reizi 100 
gados, to realizācijas termiņš 
48 mēneši.

Turpinājums 2.lpp.

Noslēgta vienošanās par 
Jēkabpils plūdu draudu 
samazināšanas projektu 
īstenošanu
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Noslgta vienošan par Jkabpils pldu draudu samazinšanas projektu stenošanu 

Š gada 19.aprl tika noslgta vienošans par Eiropas Reionls attstbas fonda (ERAF) ldzfinansta 

projekta stenošanu – „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”. Projektu realizs 2007.-2013.gada 

plnošanas perioda 3.4.1.5.1.apakšaktivittes "Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana" 

ietvaros. 

Vienošans par projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) 

stenošanu starp Vides ministriju un Jkabpils pilstas pašvaldbu noslgta š.g.19.aprl. 

ERAF ldzfinansts apakšaktivittes 3.4.1.5.1. „Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana” 

ietvaros stenoto projektu mris ir pldu apdraudto teritoriju aizsardzbas nodrošinšana, pldu risku 

novršana Paviu un Jkabpils pilsts, ko izraisa grti prognozjamu vižu un ledus veidošans Daugav. 
stenojot projektus plnots pankt, ka teritorija applst ne biežk k reizi 100 gados, to realizcijas termiš 48 

mneši. 

Vienošans par mint projekta stenošanu un Eiropas Savienbas Eiropas Reionls attstbas fonda 

finansjuma pieširšanu noslgta, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumiem Nr.899 

”Noteikumi par darbbas programmas "Infrastruktra un pakalpojumi" papildinjuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitti 
"Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana””, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas 

normatvajiem aktiem par Eiropas Savienbas fondu vadbu, k ar Vides ministrijas š.g. 27.janvr 
pieemtajiem lmumiem par š projekta apstiprinšanu. 

Projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) kopjs attiecinms 

izmaksas ir 2 661 929,31 LVL. No tm 85% jeb 2 262 639,91 LVL finans Eiropas Reionls attstbas fonds, 

bet atlikušos 15 % jeb 399 289,40 LVL sedz finansjuma samjs - Jkabpils pilstas pašvaldba. 

Šs aktivittes ietvaros stenoto projektu administratvs, finanšu un tehnisks vadbas uzraudzbu nodrošina 

Latvijas Republikas Vides ministrija. 

Papildu informcijai: Ieva Lazdne, Jkabpils pilstas pašvaldbas Attstbas un investciju nodaas projektu 

administratore, tlr. 65221147; e-pasts: ieva.lazdane@jekabpils.lv.  

 

 

Ieguldjums Tav nkotn! 
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projekta stenošanu – „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”. Projektu realizs 2007.-2013.gada 

plnošanas perioda 3.4.1.5.1.apakšaktivittes "Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana" 

ietvaros. 

Vienošans par projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) 

stenošanu starp Vides ministriju un Jkabpils pilstas pašvaldbu noslgta š.g.19.aprl. 

ERAF ldzfinansts apakšaktivittes 3.4.1.5.1. „Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana” 

ietvaros stenoto projektu mris ir pldu apdraudto teritoriju aizsardzbas nodrošinšana, pldu risku 

novršana Paviu un Jkabpils pilsts, ko izraisa grti prognozjamu vižu un ledus veidošans Daugav. 
stenojot projektus plnots pankt, ka teritorija applst ne biežk k reizi 100 gados, to realizcijas termiš 48 

mneši. 

Vienošans par mint projekta stenošanu un Eiropas Savienbas Eiropas Reionls attstbas fonda 

finansjuma pieširšanu noslgta, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.10.2008. noteikumiem Nr.899 

”Noteikumi par darbbas programmas "Infrastruktra un pakalpojumi" papildinjuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitti 
"Paviu un Jkabpils pilstu pldu draudu samazinšana””, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas 

normatvajiem aktiem par Eiropas Savienbas fondu vadbu, k ar Vides ministrijas š.g. 27.janvr 
pieemtajiem lmumiem par š projekta apstiprinšanu. 

Projekta „Jkabpils aizsargdambju rekonstrukcija” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/001) kopjs attiecinms 

izmaksas ir 2 661 929,31 LVL. No tm 85% jeb 2 262 639,91 LVL finans Eiropas Reionls attstbas fonds, 

bet atlikušos 15 % jeb 399 289,40 LVL sedz finansjuma samjs - Jkabpils pilstas pašvaldba. 

Šs aktivittes ietvaros stenoto projektu administratvs, finanšu un tehnisks vadbas uzraudzbu nodrošina 

Latvijas Republikas Vides ministrija. 

Papildu informcijai: Ieva Lazdne, Jkabpils pilstas pašvaldbas Attstbas un investciju nodaas projektu 

administratore, tlr. 65221147; e-pasts: ieva.lazdane@jekabpils.lv.  

 

 

Ieguldjums Tav nkotn! 

 



Jēkabpils VĒSTIS2.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, 

kādā 2010. gadā pašvaldības fi-
nanšu līdzekļu saņemšanai tiek 
iesniegti un izvērtēti pieteikumi 
par Jēkabpils pilsētas bērnu un 
jauniešu vasaras brīvdienu no-
metņu organizēšanu (turpmāk 
tekstā – konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir no-
drošināt pilnvērtīgu Jēkabpils 
pilsētas bērnu un jauniešu brī-
vā laika pavadīšanu skolēnu 
vasaras brīvdienās. 

3. Līdzekļi bērnu un jaunie-
šu vasaras nometņu rīkošanai 
tiek piešķirti konkursa kār-
tībā, ņemot vērā pieteikumu 
iesniegšanas laiku. 

4. Konkurss ir atklāts, tajā 
var piedalīties jebkura fiziska 
vai juridiska persona, valsts 
vai pašvaldības iestāde. 

5. Nolikumā noteiktās 
prasības attiecas uz visiem 
iesniedzamajiem projekta 
pieteikumiem. 

6. Jēkabpils pilsētas pašval-
dībā 2010. gadā nometņu orga-
nizēšanai piešķirtais kopējais 
finansējums ir 4050,00 LVL. 
Tiek noteikts, ka vienas Jēkab-
pils pilsētas bērnu un jauniešu 
vasaras brīvdienu nometnes 
organizēšanai finansējums no 
Jēkabpils pašvaldības budžeta 
nevar tikt pārsniegts 270,00 
LVL. Kopējais nometņu skaits, 
ko finansē no pašvaldības bu-
džeta – 15 dienas nometnes. 

II. Pieteikumu iesnieg-
šanas kārtība

7. Lai pretendents piedalī-
tos Jēkabpils pilsētas pašval-
dības izsludinātajā konkursā, 
tam jāiesniedz projekta pietei-
kums (Pielikums Nr. 1), turp-
māk tekstā pieteikums, ar tam 
pievienotiem šajā nolikumā 
noteiktiem dokumentiem. 

8. Pretendentam aizpildīta 
pieteikuma veidlapa un pie-
vienotie dokumenti jāiesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
Vienas pieturas aģentūrā, Brī-
vības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 
5201 līdz 2010. gada 06. maija 
plkst. 17. 00. 

9. Pieteikums ar tam pie-
vienotiem dokumentiem jā-
iesniedz vienā eksemplārā, 
latviešu valodā, noformēts uz 
A4 formāta lapām, nebrošēts 
un nelaminēts. Tekstam jābūt 
skaidri salasāmam, bez laboju-
miem un svītrojumiem. 

10. Pieteikumam jābūt 
cauršūtam un sanumurētam, 
lapu numerācijai jāatbilst 
klāt pievienotajam satura 
rādītājam. Dokumentiem, 
kas nav latviešu valodā, jā-
pievieno tulkojums (notariāli 
neapliecināts). 

11. Pieteikumam pievieno 
šādus dokumentus:

11.1. apliecības par nomet-
ņu vadītāju kursu program-
mas apguvi kopija;

11.2. nometnes vadītāja 

darba pieredzes apraksts;
11. 3. nometnes izmaksu 

tāme (Pielikums Nr. 2);
11. 4. komersanta, biedrī-

bas, nodibinājuma, reliģiskās 
organizācijas vai citas juridis-
kas personas reģistrācijas ap-
liecības kopija (iesniedz tikai 
juridiskas personas);

12. Pieteikumam var pie-
vienot arī citus dokumentus 
pēc iesniedzēja ieskata. 

13. Netiek izskatīti sekojoši 
pieteikumi:

13.1. kuri iesniegti pēc šī 
nolikuma 8. punktā noteiktā 
termiņa;

13.2. kuriem nav pievienoti 
visi nolikumā noteiktie doku-
menti un kuri nesatur piepra-
sīto informāciju;

13.3. kas jau ir realizēti līdz 
Jēkabpils pilsētas domes lēmu-
ma pieņemšanai saskaņā ar šo 
noteikumu 22. punktu. 

14. Par iesniegtajiem pietei-
kumiem, kuri netiks izskatīti 
saskaņā ar nolikuma 11. pun-
ktu, rakstisku atbildi sniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
izglītības darba speciālists. 

III. Pieteikumu izskatī-
šanas un lēmumu pieņem-
šanas kārtība

15. Iesniegtos pieteikumus 
izskata darba grupa trīs locek-
ļu sastāvā. 

16. Darba grupas sastāvā 
ietilpst:

16.1. Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības Sociālo, izglītības, 
kultūras, sporta un veselības 
aizsardzības jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs;

16.2. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītāja;

16.3. Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Izglītības nodaļas iz-
glītības darba speciālists. 

17. Ja kāds darba grupas 
loceklis pārstāv pretendentu, 
kurš iesniedz pieteikumu, tad, 
pieņemot lēmumu, par pietei-
kumu viņam nav tiesību pieda-
līties balsošanā. 

18. Pieteikumam jāatbilst 
01. 09. 2009. Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 981 „Bēr-
nu nometņu organizēšanas un 
darbības kārtība”, citiem nor-
matīvajiem aktiem un šādiem 
nosacījumiem:

18.1. pieteikumā ir norādīts 
precīzs un skaidrs nometnes 
apraksts (ja projekts turpinās, 
arī rakstiska atskaite par ag-
rāk piešķirtā Jēkabpils pilsē-
tas domes finansējuma apjomu 
un izlietojumu);

18.2. nometnes nepiecieša-
mības pamatojums, nometnes 
mērķi un uzdevumi ir formu-
lēti skaidri, nepārprotami un 
atbilstoši konkursa mērķim 
(projekta ilgtermiņa, īstermi-
ņa mērķu formulējums); 

18.3. darbības programma 
ir aprakstīta izsmeļoši un atbil-
stoši mērķiem un sasniedzama-

jiem rezultātiem (strukturēti 
jāizklāsta realizācijas gaita); 

18.4. informācijai par pa-
redzamajiem rezultātiem, 
ko plānots sasniegt, īsteno-
jot projektu, jābūt atbilstoši 
uzstādītajiem mērķiem un 
uzdevumiem; 

18.5. jābūt norādītai infor-
mācijai par projekta īsteno-
tājiem (īstenošanā iesaistītās 
personas un organizācijas); 

18.6. informācija par plā-
noto mērķauditoriju ir skaidri 
izteikta;

18.7. kopējā tāme ir precīza 
un pamatota;

18.8. no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības pieprasītā finan-
sējuma apjoms atbilst šiem 
noteikumiem;

19. Izvērtējot pieteikumus, 
darba grupa izmantos šādus 
kritērijus:

19.1. nometnei piesaistīts 
citu personu līdzfinansējums;

19.2. nometne nodrošina 
vismaz 18 bērnu un jauniešu 
iesaistīšanu, un nometne noris 
ne mazāk kā 4 dienas;

19.3. nometnes organizētā-
jam ir iepriekšēja pieredze no-
metņu organizēšanā. 

20. Līdzekļi tiek piešķirti 
nolikuma 6. punktā noteiktajā 
apmērā sekojošā kārtībā:

20.1. pieteikumiem, kas 
atbilst nolikuma 18. punktā 
minētajiem nosacījumiem un 
atbilst vairākiem 19. punktā 

noteiktajiem kritērijiem, pie-
teikumu iesniegšanas secībā;

20.2. pārējiem pieteiku-
miem, kas atbilst vismaz vie-
nam no nolikuma 19. punktā 
minētajiem kritērijiem, pietei-
kumu iesniegšanas secībā. 

21. Darba grupa izskata 
pieteikumus, izvērtē projektu 
atbilstību Nolikumam, sagata-
vo domes lēmuma projektu par 
finansējuma piešķiršanu un 
iesniedz izskatīšanai Sociālo, 
izglītības, kultūras, sporta un 
veselības aizsardzības jautāju-
mu komitejā. 

22. Lēmumu par finansēju-
ma piešķiršanu pieņem Jēkab-
pils pilsētas dome. 

23. Pieteikumu iesniedzē-
jiem, juridiskajām un fizis-
kajām personām, (izņemot 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
iestādes) jānoslēdz līgums ar 
Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
par finansējuma piešķiršanu 
viena mēneša laikā pēc Jēkab-
pils pilsētas domes lēmuma pie-
ņemšanas, bet ne vēlāk kā mē-
nesi pirms nometnes sākuma. 

24. Finansējuma saņēmējs 
desmit dienu laikā, bet ne vē-
lāk kā līdz 01. 10. 2010., pēc 
nometnes noslēguma, iesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Izglītības nodaļā finansiālo un 
saturisko atskaiti. 

Sēdes vadītājs
Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs L. Salcevičs

APSTIPRINĀTS 
ar Jēkabpils pilsētas domes 2010. gada 01. aprīlī

lēmumu Nr. 174, protokols Nr. 7,15. §

Bērnu un jauniešu 2010. gada Jēkabpils pilsētas vasaras brīvdienu nometņu 
organizēšanas konkursa nolikums

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šis nolikums nosaka 

kārtību, kādā Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība (turpmāk –  
pašvaldība) piešķir līdzfi-
nansējumu nevalstisko or-
ganizāciju, turpmāk tekstā 
NVO biedrību, nodibinājumu 
projektiem. 

2. Pašvaldība līdzekļus 
projektu līdzfinansēšanai 
piešķir konkursa kārtībā. Lī-
dzekļi tiek plānoti pašvaldības 
kārtējā gada budžetā. 2010. 
gadā projektu līdzfinansēša-
nai pašvaldības budžetā pa-
redzēti Ls 5185,00. ( budžeta 
sadaļa 08. 400. 02). 

3. Projektu līdzfinansēju-
ma pieteikumus savu mērķ-
programmu īstenošanai var 
iesniegt NVO un to struktūr-
vienības vai nodaļas (turpmāk –  
pretendents), kuru juridiskā 
adrese ir Jēkabpils pilsētā. 

4. Nevalstiskās organizā-
cijas projektus iesniedz divās 
kārtās – līdz kārtējā gada 1. 
maijam un 1. oktobrim Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībā, Brīvī-
bas ielā 120, Vienas pieturas 
aģentūrā, aploksnē ar norādi 
„ NVO projektu līdzfinansēša-
nas konkursam”. 

5. Paziņojumu par kon-
kursu publicē pašvaldības 
laikrakstā „Jēkabpils Vēstis” 
un pašvaldības mājas lapā 
www. jekabpils. lv, sadaļā 
NVO, Aktuāli. 

II. Konkursa mērķis
6. Atbalstīt sabiedriski no-

zīmīgu programmu, projektu 
un pasākumu īstenošanu Jē-
kabpils pilsētā. 

III. Līdzfinansējuma 
piešķiršanas nosacījumi

7. Viens pretendents var 
iesniegt tikai vienu pieteiku-
mu projekta līdzfinansēšanai. 
Iesniegtais projekts var būt 

iepriekš atbalstītā projekta 
turpinājums. 

8. Projektā pieprasītā līdz-
finansējuma apmērs no paš-
valdības nedrīkst būt lielāks 
par Ls 600, nepārsniedzot 
15% no plānotā projekta kopē-
jās summas. 

9. Projekta aktivitātēm 
jānotiek Jēkabpils pilsētā vai 
ieguvējiem no projekta rezul-
tātiem jābūt Jēkabpils pilsē-
tas iedzīvotājiem. 

10. Pašvaldības līdzfinan-
sējumu nepiešķir:

10. 1. projektiem, kuru ie-
sniedzēji nav savlaicīgi nokār-
tojuši līdzšinējās saistības ar 
pašvaldību;

10. 2. projektiem, kuri 
netiek iesniegti projektu kon-
kursa noteiktajā termiņā;

10. 3. projektiem, kuri ne-
atbilst pieteikumu projekta 
līdzfinansēšanas kritērijiem. 

IV. Projektu mērķu 
prioritāte

11. Mūžizglītības nodro-
šināšana un pilsētas vēstures 
popularizēšana;

12. Nacionālo kultūras 
biedrību un sociāli mazaizsar-
gāto iedzīvotāju integrācijas 
veicināšana;

13. Patriotiskā audzināša-
na bērniem un jauniešiem;

14. Vides aizsardzības un 
labiekārtošanas pasākumu 
organizēšana;

15. Veselīga dzīvesvei-
da un drošas pilsētvides 
veicināšana;

16. Starptautisku, starp-
valstu un pārrobežu pasāku-
mu realizēšana;

17. Jauniešu sociāli ekono-
miskā izaugsme, konkurētspē-
ja un iekļaušanās sabiedrībā. 

V. Projekta iesniegšana
18. Pretendents, iesnie-

dzot pieteikumu projekta 

līdzfinansēšanai, apņemas 
ievērot šī konkursa nolikuma 
noteikumus. 

19. Pretendents pietei-
kuma dokumentus projekta 
līdzfinansējumam iesniedz 
personīgi Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā, Brīvības ielā 120, 
Vienas pieturas aģentūrā ar 
norādi „NVO projektu līdzfi-
nansēšanas konkursam”. 

20. Pieteikums konkur-
sam projektu līdzfinansēšanai 
sastāv no:

20. 1. vadītāja paraks-
tīta pieteikuma projekta 
līdzfinansēšanai;

20. 2. projekta kopijas ar 
izmaksu tāmi;

20. 3. projekta pieteicēja re- 
ģistrācijas apliecības kopijas. 

VI. Projektu izvērtēšana
21. Iesniegtos projektus 

atver un izskata ar Domes lē-
mumu izveidotā darba grupa. 
Ja kāds darba grupas loceklis 
pārstāv pretendentu, kurš ie-
sniedz pieteikumu, tad, pieņe-
mot lēmumu, viņam nav tiesī-
bu piedalīties vērtēšanā. 

22. Darba grupa ir lemt-
tiesīga, ja tās sēdē piedalās 
vairāk nekā puse no komisijas 
locekļiem. 

VII. Projekta pieteiku-
ma vērtēšanas kvalitatīvie 
kritēriji 

(līdz 5 punktiem par katru 
kritēriju)

23. Vērtēšanas kritēriji:
23.1. Atbilstība noliku-

mam un prioritātēm;
23.2. Projekta aktualitāte, 

novitāte;
23.3. Skaidri formulēts 

mērķis, strukturēti izklāstīta 
realizācijas gaita un paredza-
mais rezultāts;

23.4. Projekta tāmes pa-
matotība un precizitāte. 

VIII. Domes lēmuma 

pieņemšanas kārtība
24. Pēc pieteikuma pro-

jekta līdzfinansēšanai izskatī-
šanas un izvērtēšanas Darba 
grupa sagatavo Domes lēmu-
ma projektu, norādot, kuriem 
NVO projektiem piešķirt līdz-
finansējumu, kā arī ar projek-
tā veicamajām aktivitātēm un 
to mērķiem, līguma summu 
kopā ar projekta dokumen-
tiem iesniedz Domes Finan-
šu komitejai un iesaka slēgt 
līgumu. 

25. Finanšu komiteja sēdē 
izskata Darba grupas sagata-
votos Domes lēmumu projek-
tus par izvēlētajiem nevalstis-
ko organizāciju projektiem un 
tiem pievienotos dokumentus. 

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

27. Jēkabpils pilsētas paš-
valdība ar konkursa kārtībā 
izvēlētā projekta iesniedzēju 
noslēdz līgumu par projekta 
līdzfinansējuma piešķiršanu. 

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

29. Nevalstiskās organi-
zācijas līgumā ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību noteikta-
jos termiņos pēc sniegtā pa-
kalpojuma izpildes, t. i. mē-
nesi pēc projekta noslēguma, 
iesniedz Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai atskaiti par fi-
nanšu līdzekļu izlietojumu un 
projektā sasniedzamo mērķu 
rezultātiem. 

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L. Salcevičs

NOLIKUMS
Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pieteikumus 

projektu līdzfinansēšanai
Nobeigums. Sākums 1.lpp.

Vienošanās par minētā 
projekta īstenošanu un Eiro-
pas Savienības Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda finan-
sējuma piešķiršanu noslēgta, 
pamatojoties uz Ministru 
kabineta 28.10.2008. noteiku-
miem Nr.899 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infra-
struktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.5.1.apak-
šaktivitāti „Pļaviņu un Jē-
kabpils pilsētu plūdu draudu 
samazināšana””, Eiropas Ko-
pienas un Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem par 
Eiropas Savienības fondu va-
dību, kā arī Vides ministrijas 
š.g. 27.janvārī pieņemtajiem 
lēmumiem par šī projekta 
apstiprināšanu.

Projekta „Jēkabpils aiz-

sargdambju rekonstrukci-
ja” (Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/
IPIA/VIDM/001) kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 
2661929,31 LVL. No tām 85% 
jeb 2262639,91 LVL finansē 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds, bet atlikušos 15 % jeb 
399289,40 LVL sedz finansē-
juma saņēmējs - Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība.

Šīs aktivitātes ietvaros 
īstenoto projektu administra-
tīvās, finanšu un tehniskās 
vadības uzraudzību nodroši-
na Latvijas Republikas Vides 
ministrija.

Papildu informācijai: Ieva 
Lazdāne, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Attīstības un in-
vestīciju nodaļas projektu ad-
ministratore, tālr. 65221147; 
e-pasts: ieva.lazdane@jekab-
pils.lv.

Noslēgta vienošanās par Jēkabpils 
plūdu draudu samazināšanas projektu 
īstenošanu

Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē pilna lai-
ka studiju formā, bez studiju maksas:

• grāmatvedību un finanses;
• komercdarbību 
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu 
Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc CE 

rezultātiem.
Dokumentus pieņems no 2010. gada 16. jūlija līdz 23. augustam.

Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē nepilna 
laika studiju formā, ar studiju maksu 35,83 LVL mēnesī:

• grāmatvedību un finanses;
• komercdarbību – uzņēmējdarbību;
• datorsistēmu un datortīklu administrēšanu;
• namu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 
Iestājpārbaudījumu nav.

Dokumentus pieņems no 2010. gada 16. jūlija līdz 30. augustam.
Atvērto durvju diena: 2010. gada 7. maijā, no plkst. 1000 
līdz plkst. 1500.
Informatīvās dienas: no 2010. gada 19. marta katru piekt-
dienu no plkst. 900 līdz plkst. 1500.
Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1, telefons: 65231726
Internets: e- mail: koledza@tvnet.lv; web: www.jak.lv

Jēkabpils Agrobiznesa koledža – 
augstākā izglītība bez studiju maksas



Jēkabpils VĒSTIS 3.

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

16.aprīlī par pašaizliedzīgu 
un profesionālu rīcību, glābjot 
cilvēka dzīvību, apbalvoti ar 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Sudraba zīmi 
„Par nopelniem” divi Valsts 
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Zemgales 
reģiona Jēkabpils daļas uguns-
dzēsēji – Aigars Miglāns un 
Valdis Mačuks.  

VUGD priekšnieka viet-
nieks Intars Zitāns apbal-
vošanas pasākumā uzsvēra: 
„Šāda rīcība, glābjot cilvēku, 
ir vērtējama kā drosmīga un 
meistarīga, kas liecina par 
augstu profesionālisma līme-
ni.” Arī Jēkabpils pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs atzina: „Ja Jēkabpilī 
ir tik drosmīgi un profesionāli 
ugunsdzēsēji, iedzīvotāji var 
justies droši un pasargāti.” Tā-
pat domes priekšsēdētājs pa-
teicās ģimenēm, kurām nākas 
rēķināties ar glābēju darbu un 
izjust ne mazums pārdzīvoju-
mu, uztraucoties par paša glā-
bēja dzīvību un drošību.

2010.gada 29.martā plkst. 
20:05 VUGD Zemgales reģiona 
brigādes Jēkabpils daļas saka-
ru punkts saņēma informāci-
ju, ka Daugavā pie Jēkabpils, 
pretī viesnīcai „Daugavkrasti” 

Saņem apbalvojumu par cilvēka 
izglābšanu Daugavā

Foto: Pēteris Drivinieks

uz ledus gabala peld cilvēks. 
Uz notikuma vietu izbrauca 2 
glābšanas brigādes – viena ar 
glābšanas dēli, otra ar laivu uz 
piekabes. Automobiļi brauca 
gar abiem Daugavas krastiem, 
jo cilvēks atradās upes vidū. 
Piebraucot pie upes, glābēji ie-
raudzīja, ka cilvēks atrodas uz 
ļoti maza, apmēram 2x2 met-
rus plata ledus gabala apmē-
ram 100 metrus no krasta, un 
straume to lielā ātrumā nesa 
uz priekšu. Jēkabpils daļas 
ugunsdzēsējs glābējs kaprālis 
Aigars Miglāns un ugunsdzē-
sējs glābējs seržants Valdis 
Mačuks pieņēma lēmumu 
aizbraukt garām peldošajam 
ledus gabalam, lai lejpus tā 
ielaistu laivu upē. Jau divatā 

velkot smago laivu no krasta 
līdz ūdenim, glābēji redzēja, ka 
cilvēks aizpeld tiem garām un 
uzkabināt motoru tiem nepie-
tiks laika, jo peldošajam priek-
šā upē sākās krāces, tāpēc tika 
nolemts panākt to laivā ar airu 
palīdzību. Glābējiem izdevās 
panākt un iecelt laivā uz ledus 
gabala peldošo cilvēku tikai 
apmēram 100 metrus no krā-
cēm, kas cilvēkam varēja būt 
liktenīgas. 

Abi ugunsdzēsēji jau ie-
priekš dienesta laikā ir vairak-
kārt apbalvoti. VUGD vadība 
viņus raksturo kā apzinīgus, 
profesionālus, atbildīgus, kā 
arī ar labām teorētiskajām un 
praktiskajām zināšanām.

...Dienas kā gājputni steidzas,
Sapņi un ilgas līdzi tiem trauc.
Skola, Tu dod(i) man spārnus,
Lai pacelties spētu gājputniem līdz…

/Sk.Pugača/

Jēkabpils. Strūves parks. 
Sarkana ķieģeļu ēka. Gluži kā 
netālās Daugavas tecējums 
daudzu skolēnu dzīves plūdums 
saistījies ar Jēkabpils Valsts 
ģimnāziju. Tā dibināta 1919.
gada 6.oktobrī kā toreizējā Jē-
kabmiesta Valsts vidusskola. 
Laikam ritot, skolas nosau-
kums vairākkārt ticis mainīts: 
Jēkabpils 1.vidusskola, Jēkab-
pils ģimnāzija, Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija. 

2009.gada 6.oktobrī sagai-
dīta un pašreizējā skolas ko-
lektīvā nosvinēta ģimnāzijas 
90.jubileja.

Maijā, kā tas jau tradicionāli 
ierasts, aicinām absolventus un 
bijušos darbiniekus uz skolas 

90 gadu jubilejas absolventu sa-
lidojumu. Skolas pastāvēšanas 
laikā to ir absolvējuši 4198 sko-
lēni. Tāpēc visiem, kuri jūtas šai 
skolai piederīgi, 8.maijs lai kļūst 
par īpašu datumu!

Salidojuma norise: 
14:00–17:30 tikšanās ar 

skolotājiem kabinetos, skolas 
apskate;

15:00 došanās uz kapiem 
pie bijušajiem skolotājiem (pul-
cēšanās pie skolas kancelejas, 
pavadīs skolotājas A.Vītola un 
S.Mekša);

17:40 pulcēšanās Kalpaka 
laukumā uz atklāšanas līniju;

18:00 koncerts ģimnāzijas 
sporta zālē; pēc koncerta – de-
jas, sarunas ar skolas biedriem 
(tiks piedāvātas vietas pie gal-
diņiem skolas telpās, par grozi-
ņiem jādomā pašiem).

Dalības maksa – ziedojums 
Ls 3 (taču būsim pateicīgi, ja 

radīsiet iespēju ziedot vairāk –  
šī pasākuma organizēšanai, 
bukletiem, gaismu un skaņas 
aparatūras īrei, muzikantiem). 

Lai prognozētu iespējamo 
dalībnieku skaitu, līdz 5.mai-
jam lūdzam pārskaitīt dalības 
ziedojumu skolas kontā:

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 
Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, 
LV5201. Tālr./fakss 65237551, e-
pasts jvg@jvg.edu.lv. Reģistrā-
cijas Nr.LV90000277613.SEB, 
bankas kods UNLALV2X,  konta  
Nr. LV57UNLA0050013846575. 
Ar norādi: „Skolas 90 gadu jubi-
lejas absolventu salidojumam”.

Ziedojumu iesniegt un reģis-
trēties var arī ģimnāzijas kance-
lejā līdz 7.maijam.

Ziedot un pieteikties varēs 
arī pasākuma dienā. 

Uz tikšanos salidojumā, 
Tava skola Tevi gaida!

JVĢ kolektīvs

8.maijā Jēkabpils Valsts ģimnāzija gaidīs savējos!

Astoņdesmito gadu beigās 
kopējā tautas atmodā atdzima 
paguruma māktie politiskās 
represijas izdzīvojušie, sāka 
sasaukties, organizēties un at-
klāti pieminēt bojā gājušos līdz-
gaitniekus. Vēl pirms Latvijas 
Valsts neatkarības atgūšanas 
visā Latvijas teritorijā parādījās 
pirmie piemiņas akmeņi.

Arī Jēkabpilī pēc atmodas 
laika aktīvistu ierosmes un da-
lības tika veidoti un uzstādīti 
komunisma režīma represiju 
piemiņas akmeņi. Šo piemiņas 
akmeņu uzstādīšanas vietas 
un vide ne vienmēr atbilda 
pareiziem arhitektoniskiem 
principiem.

Piemiņas akmens 1941.
gadā izvestajiem novietots Par-
ka ielas malā, pie privātas ga-
rāžas sienas, blakus lielam ozo-
lam, kura saknes veidojas zem 
pieminekļa, un ir vērojama tā 
sagāšanās. Piemineklis ir grūti 
ieraugāms, un laukums apmek-
lētājiem ir nepietiekami liels, ar 
nogāzēm no divām malām.

Piemiņas akmens pie 
Krustpils luterāņu baznīcas 

1941.–1949.gadā izvestajiem 
novietots Daugavas krastā, 
blakus baznīcas žogam, ir slikti 
saskatāms pat no neliela attā-
luma. Pavasarī, 25. martā, kad 
pie pieminekļa notiek piemiņas 
pasākumi, to apmeklētājiem 
jāstāv uz šaura betonēta celiņa 
vai slapjumā un dubļos. Arī pie-
minekļa novietojums nav har-
monisks ar apkārtējo vidi.

Turpat, netālu no Daugavas 
atrodas arī piemiņas akmens 
kaujās pret čekistiem krituša-
jiem Pārupa pretošanās grupas 
cīnītājiem. Nav arī norādes uz 
šīm piemiņas vietām.

No sen seniem laikiem ak-
mens kā piemiņas simbols ir 
iegājis mūsu senču vēsturē, re-
liģiskajā kultā, tautas dziesmās, 
personificējot pastāvību un ne-
zūdamību. Pie šī dabas veidotā 
altāra atceres un sēru dienās 
pulcējas represētie, viņu tuvi-
nieki, sabiedrības pārstāvji – ie-
dedz sveces, noliek ziedus, pie-
min mūžībā aizgājējus, atceras 
savus moku ceļus, remdē sāpes 
par varmācīgi sakropļoto mūžu 
un ieklausās akmens noslēpu-

mainajā valodā... Jā, akmeņi 
runā! Viņi liecina, un iekaltie 
vārdi apsūdz... Uz tiem birušas 
gan asaras, gan ziedi.

Ir iespēja ar ES finansiālo 
palīdzību, vietējās pašvaldības 
palīdzību un iedzīvotāju ma-
teriālo atbalstu pie Krustpils 
Luterāņu baznīcas izveidot 
skaistu, harmonisku skvēriņu, 
kurā būs sakārtoti un novietoti 
piemiņas akmeņi. Būs pilsētā 
izveidots, sakārtots vēl viens 
skvērs.

Biedrības Latvijas Politiski 
Represēto Apvienība, Jēkabpils 
nodaļas valde uzaicina represē-
tos un citus interesentus izteikt 
savus ieteikumus un priekšli-
kumus par piemiņas akmeņu 
pārvietošanu un augstāk mi-
nētā politisko represiju atceres 
skvēra izveidošanu pie Krust-
pils luterāņu dievnama.

Mūsu adrese: Brīvības 
ielā 45, tālrunis: 26333624; 
65233205; 65235546, e-pasts: 
jekrepresetie@inbox.lv

Jēkabpils  
politiski represēto valde

Par politiski represēto piemiņas vietu Jēkabpilī

2009.gadā būtiski turpi-
nāja palielināties kriminālso-
da – piespiedu darba nozīme 
starp Latvijā piemērotajiem 
kriminālsodiem.

Laika posmā no 2009.gada 
1.janvāra līdz 31.decembrim 
Valsts probācijas dienestā 
piespiedu darba izpildei no-
nāca 4289 jauni klienti. Sa-
līdzinājumam – 2008. gadā 
Valsts probācijas dienests iz-
pildīja piespiedu darba sodu 
3904 klientiem. Pērn piespie-
du darbos tika nostrādātas 
369524 darba stundas, kas 
darba devējiem ļāva ietaupīt 
402506,09 latus. Pavisam lai-
ka posmā no 2005.gada līdz 
2009.gada 31.decembrim pro-
bācijas klienti ir nostrādājuši 
1,27 miljonus piespiedu darba 
stundu.

„Piespiedu darbā nostrā-
dāto stundu skaits pieaug 
katru gadu. Arvien vairāk li-
kumpārkāpējiem, kurus nav 
nepieciešams izolēt no sabied-
rības, tiek piespriests piespie-
du darbs. Laikā, kad valsts 
budžetā trūkst līdzekļu, ir 
būtiski izvērtēt katru nozie-
gumu atsevišķi un piemērot 
pēc iespējas piemērotākus 
un efektīvākus sodus, jo tas 
ne tikai var ievērojami ietau-
pīt valsts budžeta līdzekļus, 
bet arī, piemēram, piespiedu 
darba gadījumā, ietekmēt arī 
sodītā apziņu par nodarīto, 
tādejādi pildot arī preventīvu 
funkciju un mazinot recidī-

vu,” uzsver Valsts probācijas 
dienesta vadītājs Aleksandrs 
Dementjevs.

Valsts probācijas dienesta 
Jēkabpils teritoriālajā struk-
tūrvienībā (turpmāk tekstā 
– VPD Jēkabpils TSV) laika 
posmā no 2009.gada 1.jan-
vāra līdz 31.decembrim tika 
saņemti 107 tiesas spriedumi 
par piespiedu darba izpildi, 
piemērotas tika 14611 piespie-
du darba stundas. Pilngadīgie 
klienti piespiedu darbā (turp-
māk tekstā – PD) nostrādāja 
13431 stundu, bet nepilngadī-
gie PD veicēji – 873 piespiedu 
darba stundas.

Ņemot vērā minimālo 
stundas tarifa likmi, kas ir 
1,083 lati, pilngadīgie VPD 
Jēkabpils TSV klienti 2009.
gadā valstij ir ieekonomējuši 
14545 latus 77 santīmus. Ņe-
mot vērā minimālo stundas 
tarifa likmi pusaudžiem, kas 
ir 1,239 lati, VPD Jēkabpils 
TSV nepilngadīgie klienti val-
stij ir ļāvuši ietaupīt 1081 latu 
65 santīmus. Pērn tika izpil-
dīti  78 tiesas spriedumi, kas 
VPD Jēkabpils TSV saņemti 
2009.gada laikā, kā arī 38 no 
2008.gadā saņemtajiem tiesas 
spriedumiem. Par piespiedu 
darba izpildes nosacījumu un 
kārtības pārkāpumiem un iz-
vairīšanos no piespiedu darba 
veikšanas 8 klientiem tiesa 
piemēroja reālu cietumsodu.

VPD Jēkabpils TSV klien-
ti ir piedalījušies Saukas da-

bas parka sakopšanā Saukas 
pagastā, Viesītes novadā. 
Salas novada pašvaldībā ir 
veikts pašvaldības vienistabas 
dzīvokļa remonts meitenei bā-
renei. Bāreņu namā „Līkumi” 
un PII „Auseklītis” ir veikts 
telpu remonts un teritorijas 
sakopšana. Krustpils Vissvē-
tās Trīsvienības Romas kato-
ļu draudzes baznīcā veikta 2 
ārdurvju restaurācija. Jēkab-
pils pilsētā PD veicēji ir pieda-
lījušies ceļa seguma labošanas 
darbos, kā arī tikuši nodarbi-
nāti pilsētas teritorijas sakop-
šanas darbos.

Norīkojot probācijas klien-
tu veikt piespiedu darbu, tiek 
nodrošināta soda izciešana 
sabiedrībā, neatraujot per-
sonu no ģimenes, pastāvīgās 
darba vietas un citiem pie-
nākumiem. Bez tam dienesta 
amatpersona ņem vērā klien-
ta prasmes, līdz ar to, veicot 
piespiedu darbu, liela daļa 
probācijas klientu papildina 
savas jau esošās prasmes, kā 
arī, veicot konkrētus darbus, 
iegūst jaunu pieredzi, tādejādi 
samazinot atkārtota noziegu-
ma izdarīšanas risku. Praksē 
ir gadījumi, kad darba devējs 
pēc piespiedu darba izpildes 
probācijas klientam piedāvā 
pastāvīgu darbu. 

Informāciju apkopoja Valsts 
probācijas dienesta Jēkabpils 
TSV vecākā referente Benita 

Bernāne

Sabiedrības labā pērn nostrādātas  
370000 piespiedu darba stundas

Lai nodrošinātu Jēkabpils 
pilsētas un tuvāko novada 
uzņēmēju interešu pārstāv-
niecību un sociālā dialoga vei-
došanu ar valsts institūcijām, 
pašvaldībām un starptautis-
kām organizācijām, ir nodi-
bināta „Jēkabpils Uzņēmēju 
biedrība”. 

Biedrībā apvienojušies uz-
ņēmēji, kas vēlas sekmēt sav-
starpējo sadarbību, informā-
cijas un pieredzes apmaiņu, 
veicināt uzņēmējdarbību un 
ar biznesa aktivizēšanu sais-
tītu pasākumu un projektu 
izstrādāšanu un īstenošanu.

Par biedrības Valdes 
priekšsēdētāju ievēlētā SIA 
„Krokuss” valdes priekšsē-
dētāja Ilona Studāne norāda: 
„Darbīgi, vienoti, organizēti 
uzņēmēji ir varens spēks dar-
bā, lai sakārtotu uzņēmējdar-
bības vidi un likumdošanu. 
Uzņēmējiem ir jākļūst par 
sava novada, valsts attīstības 
ietekmīgāko spēku. Tāpēc, ap-
vienojoties kopīgam darbam 
un izvirzot vienotus mērķus, 
mēs kļūstam par vērā ņema-
mu sadarbības partneri dia-
logā ar pašvaldību, ar valsts 
institūcijām un sabiedrību 
kopumā. 

Apvienošanās vienā or-
ganizācijā dod mums iespēju 
paust vienotu uzņēmēju vie-
dokli par procesiem, kas skar 

mūsu novada ekonomisko at-
tīstību. Vadot savus uzņēmu-
mus, uzņēmēji tiešā veidā, 
nepastarpināti jūt tos proce-
sus, kas nākotnē tautsaim-
niecību var ietekmēt gan 
labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. 
Darbojoties „Jēkabpils Uzņē-
mēju biedrībā”, varam kļūt 
par savu ideju realizētājiem 
sadarbībā ar pilsētas, novada 
pašvaldībām. Veidojot sadar-
bību ar Latvijas Darba de-
vēju konfederāciju (LDDK), 
uzņēmējiem rodas iespēja 
ietekmēt likumdošanas aktu 
veidošanu to izstrādes pro-
cesa gaitā. Novēlu uzņēmē-
jiem būt aktīviem, radošiem 
un patriotiskiem savā tiešajā 
darbā un rast laiku, spēku, 
darbojoties kopā vienotu 
mērķu sasniegšanai.”

„Jēkabpils pilsētā un no-
vadā ir jau vairākas reizes 
mēģināts apvienot uzņēmējus 
savu interešu aizstāvniecībai, 
bet diemžēl nesekmīgi. Līdz ar 
to uzņēmējiem nav bijusi ie-
spēja pilnvērtīgi pārstāvēt uz-
ņēmēju konsolidētu viedokli 
pašvaldībās un valsts institū-
cijās, apliecināt biznesa lomu 
pilsētas un reģiona attīstībā. 
Uzņēmēju apvienošanās bied-
rībā sekmēs uzņēmējdarbības 
attīstību Jēkabpils pilsētā 
un novadā, aktivizēs dialogu 
starp Jēkabpils pilsētas domi 

un vietējiem uzņēmējiem, vei-
cinot viedokļu apmaiņu un 
lēmumu pieņemšanu, pozitīvi 
ietekmējot uzņēmējdarbības 
vidi un aizstāvot vietējo uz-
ņēmēju intereses,” norāda Jē-
kabpils Uzņēmēju biedrības 
valdes priekšsēdētājas viet-
niece, LDDK sociālā dialoga 
koordinatore Zemgales reģio-
nā Zanda Lamba.

Uzņēmēju biedrība atvēr-
ta visiem pilsētas un novada 
uzņēmējiem, kuri ieinteresēti 
sadarbībā un biznesa attīstībā 
Jēkabpilī, lai saglabātu esošās 
darba vietas, nodrošinātu ie-
nākumus gan iedzīvotājiem, 
gan pašvaldībai nodokļu veidā 
utt., kā arī dalītos pieredzē. 

Dažas no pirmajām bied-
rības iniciatīvām ir kļūt par 
LDDK biedru, iesaistīties 
LDDK rosinātajā Mazo un vi-
dējo uzņēmumu (MVU) plat-
formā, veidot sociālo dialogu 
ar vietējo pašvaldību, kā arī 
uzsākt savstarpējo sadarbību 
ar citām darba devējus apvie-
nojošām organizācijām.

Informāciju sagatavoja:
Zanda Lamba

LDDK Sociālā dialoga koor-
dinatore Zemgales reģionā 
ES struktūrfondu projekta 

„LDDK administratīvās 
kapacitātes stiprināšana 

reģionos” ietvaros

Nodibināta Jēkabpils Uzņēmēju 
biedrība

Šis materils ir veidots ar Eiropas Savienbas Eiropas Socil fonda un Latvijas valsts finansilu atbalstu. 85% no 
projekta finans Eiropas Socilais fonds un 15 % Latvijas valsts 

 

 

Informcija presei         22.04.2010. 

Nodibinta Jkabpils Uzmju biedrba 

Lai nodrošintu Jkabpils pilstas un tuvko novada uzmju interešu 

prstvniecbu un socil dialoga veidošanu ar valsts institcijm, pašvaldbm un 

starptautiskm organizcijm, ir nodibinta „Jkabpils Uzmju biedrba”.  

Biedrb apvienojušies uzmji, kas vlas sekmt savstarpjo sadarbbu, informcijas 

un pieredzes apmaiu, veicint uzmjdarbbu un ar biznesa aktivizšanu saisttu paskumu 

un projektu izstrdšanu un stenošanu.   

Par biedrbas Valdes priekšsdtju ievlt SIA „Krokuss” valdes 

priekšsdtja Ilona Studne norda: „Darbgi, vienoti, organizti uzmji ir varens spks 

darb, lai sakrtotu uzmjdarbbas vidi un likumdošanu. Uzmjiem ir jkst par sava 

novada, valsts attstbas ietekmgko spku. Tpc, apvienojoties kopgam darbam un izvirzot 

vienotus mrus, ms kstam par vr emamu sadarbbas partneri dialog ar pašvaldbu, ar 

valsts institcijm un sabiedrbu kopum. Apvienošans vien organizcij dod mums iespju 

paust vienotu uzmju viedokli par procesiem, kas skar msu novada ekonomisko attstbu. 

Vadot savus uzmumus, uzmji tieš veid, nepastarpinti jt tos procesus, kas nkotn 
tautsaimniecbu var ietekmt gan labvlgi, gan nelabvlgi. Darbojoties „Jkabpils Uzmju 

biedrb”, varam kt par savu ideju realiztjiem sadarbb ar pilstas, novada pašvaldbm. 

Veidojot sadarbbu ar Latvijas Darba devju konfederciju (LDDK), uzmjiem rodas 

iespja ietekmt likumdošanas aktu veidošanu, to izstrdes procesa gait. Novlu uzmjiem 

bt aktviem, radošiem un patriotiskiem sav tiešaj darb un rast laiku, spku darbojoties 

kop, vienotu mru sasniegšanai.” 

„Jkabpils pilst un novad ir jau vairkas reizes mints apvienot uzmjus savu 

interešu aizstvniecbai, bet diemžl nesekmgi. Ldz ar to uzmjiem nav bijusi iespja 

pilnvrtgi prstvt uzmju konsolidtu viedokli pašvaldbs un valsts institcijs, 

apliecint biznesa lomu pilstas un reiona attstb. Uzmju apvienošans biedrb sekms 

uzmjdarbbas attstbu Jkabpils pilst un novad, aktivizs dialogu starp Jkabpils 

pilstas domi un vietjiem uzmjiem, veicinot viedoku apmaiu un lmumu pieemšanu, 

pozitvi ietekmjot uzmjdarbbas vidi un aizstvot vietjo uzmju intereses,” norda 

Jkabpils Uzmju biedrbas valdes priekšsdtjas vietniece, LDDK socil dialoga 

koordinatore Zemgales reion Zanda Lamba. 

Uzmju biedrba atvrta visiem pilstas un novada uzmjiem, kuri ieinteresti 
sadarbb un biznesa attstb Jkabpil, lai saglabtu esošs darba vietas, nodrošintu 

ienkumus gan iedzvotjiem, gan pašvaldbai nodoku veid utt., k ar daltos pieredz.  
Dažas no pirmajm biedrbas iniciatvm ir kt par LDDK biedru, iesaistties LDDK 

rosintaj Mazo un vidjo uzmumu (MVU) platform, veidot socilo dialogu ar vietjo 

pašvaldbu, k ar uzskt savstarpjo sadarbbu ar citm darba devjus apvienojošm 

organizcijm. 

 

Informciju sagatavoja: 

Zanda Lamba 

LDDK Socil dialoga koordinatore Zemgales reion  
ES struktrfondu projekta „LDDK administratvs kapacittes stiprinšana reionos” ietvaros 



Jēkabpils jauniešu izdevums # 3  2010.gada 29.aprīlis

Šomēnes mans uzdevums 
bija sagādāt divas intervijas. Vie-
nu – ar „Kazanovas orķestra” tā 
saucamo „tēvu” Tomu Rēķi, otru –  
ar uzticīgo orķestra dalībnieci Sa-
bīni Tišutinu. Abi cilvēki bija ļoti 
atsaucīgi un ļāvās vārdiem un 
domām, kas, intervijai tālāk prog-
resējot, kļuva arvien brīvākas. Tad 
nu tā...

Rūta: Sveicināts, Tom! Vai 
esi gatavs sniegt atbildi uz ne-
daudziem, man interesējošiem 
jautājumiem?

Toms: Kāpēc gan ne?
R.: Tātad sākšu ar galveno. 

Kad tika izveidots „Kazanovas or-
ķestris” un kāda mērķa labad?

T.: „Kazanovas orķestris” tika 
izveidots 2008. gada novembrī. 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika 
Žetonu vakars – ja jau ir teātra iz-
rāde, kāpēc nebūt arī orķestrim? 
Ar klasesbiedriem bijām ļoti aiz-
rāvušies ar šo ideju, jo, lai gan sā-
kumā bija doma tikai par diezgan 
nelielu un pieticīgu sastāvu, to-
mēr azarts darīja savu, un tika sa-
vākts samērā liels mūziķu skaits, 
cik nu tas toreiz bija iespējams.

R.: Bet kāda iemesla dēļ or-
ķestris turpināja pastāvēt arī pēc 
izrādes? 

T.: Pēc otrās un pēdējās izrā-
des mūzikas skolotāja pienāca klāt 
un teica, ka orķestrim ir jāpastāv. 
Es gan nodomāju, ka tas ir nereāli, 
plāns taču bija tāds – savācamies, 
nospēlējam, izklīstam. Redz, kā! 
Tomēr tas interesantais muzi-
kālais eksperiments kaut kā ļoti 
vilināja – ne tikai mani, arī parē-
jos. Tā jau mums te visiem patīk –  
spēlēties ar mūziku, eksperimen-
tēt. To, ka orķestris turpinās spē-
lēt, sapratu tad, kad Alise man 
teica, ka maijā jārīko mūzikas 
skolas absolventu koncerts. Atkal 
pārņēma patīkamā gatavošanās 
procesa sajūta.

R.: Un cik jūsu, t.i. mūziķu, 
orķestrī bija sākotnēji un cik to ir 
šobrīd?

T.: Sākumā orķestra sastā-
vā bija tikai stīgu instrumenti, 
flautas un sitaminstrumenti (nu, 
protams, arī ģitāra, bass, bun-
gas), toreiz bijām kādi divdesmit. 
Tagad – bail domāt (smejas). Es 
laikam šobrīd nevarēšu nosaukt 
kādu konkrētu skaitli, arī tāpēc, 
ka sastāvs arvien tiek papildināts. 
Šobrīd orķestris atrodas tādā sta-
dijā, kad mūziķu rindas nemitīgi 
tiek papildinātas ar, tā teikt, citām 
krāsām. Es laikam izklausos pārāk 
noslēpumains, vai ne?

R.: Noslēpumains? Varbūt 
nedaudz. Bet tomēr, ja vien tā nav 
konfidenciāla informācija, saki 

man, Tom, cik liels mūzikas reper-
tuārs orķestrim ir šobrīd, un pēc 
kādiem kritērijiem tiek izvēlēti 
skaņdarbi, kurus aranžēt?

T.: Par repertuāru – es tagad 
laikam varētu nosaukt kādus 10 
darbus. Protams, es tos nesaukšu, 
bet, jā, repertuārs ir. Lai gan, te arī 
jāsaka – repertuārs pagaidām ir 
vairāk uz papīra nekā skan. Ir va-

jadzīgs daudz laika, lai saliktu visu 
kopā. Es ļoti ceru, ka līdz lielajam 
koncertam izdosies visu dabūt 
gatavu, lai skan maksimāli labi. 
Skaņdarbu izvēlē gan nav nekādu 
īpašu kritēriju. Ir daudz kas atķek-
sēts listē, ko varētu spēlēt, bet ne 
vienmēr ir idejas par aranžējumu. 
Grūti jau ir ar to repertuāru – šā-
dam sastāvam praktiski nekas 
nav pieejams, jādomā vienmēr 
pašiem. Ir jau arī daži skaņdarbi, 
ko izpilda līdzīgs sastāvs, bet notis 
dabūt ir neiespējami, tāpēc ne-
kas cits neatliek kā klausīties un 
norakstīt.

R.: Lielajam koncertam? Lū-
dzu, pastāsti sīkāk!

T.: Varu stāstīt no paša sā-
kuma! Koncertā piedalīsies „Ka-
zanovas orķestris” un vokāli ins-
trumentālais ansamblis Alises 
Kļaviņas vadībā. Ne jau katram 
12. klasē ienāk prātā uzrakstīt kaut 
kādas tautas dziesmu apdares, 
savākt ansambli un vēl uzvarēt 
vokālo ansambļu konkursā, Alise 
tā izdarīja. Arī ne katrs izdomā uz 
kādu vienu 12. klases pasākumu 
savākt orķestri (un vispār, ja mani 
draugi, brāļi Jānis un Juris, nebū-
tu ar tik lielu vērienu visās lietās, 

Intervija ar 
„Kazanovas 
orķestra” 
dalībniekiem

mēs noteikti būtu aprobežojušies 
ar 3 vijolēm toreiz Žetonu vakarā). 
Un tā mēs visi laika gaitā esam vi-
sādas izdarības ar mūziku sastrā-
dājuši, bet sākās tas sen atpakaļ 
mūzikas skolā. Un tāpēc pagāju-
šogad notika I Arvīda Žilinska mū-
zikas skolas absolventu un draugu 
koncerts, kas saucās „Tā es kļuvu 
muzikants”. Koncerta idejas auto-
re bija Alise, viņa arī uzņēmās or-
ganizēšanu. Un šogad atkal notiks 
koncerts – II Arvīda Žilinska mūzi-
kas skolas absolventu un draugu 
koncerts. Mūsu lielais koncerts!

R.: Izklausās grandiozi! Kad 
un kur šis koncerts ir iecerēts?

T.: Koncerts notiks 16. maijā 
Jēkabpils TN, domāju – piemērota 
diena kādam koncertam!

R.: Jā, svētdiena šķiet piemē-
rota diena. Vai ir sagatavots kaut 
kas īpašs speciāli šim koncertam, 
vai tiks spēlēti skaņdarbi no die-
nām, kad orķestris bija pavisam 
jauns, tā teikt?

T.: Būs arī kas no pašiem 
pirmsākumiem, nedaudz citā in-
terpretācijā, bet noteikti. Cenša-
mies gatavot arī ko interesantu 
ar solistiem – gan dziedošiem, 
gan spēlējošiem. Tad jau dzirdēs! 
Zinu, ka arī Alise gatavo ko jaunu 
un nebijušu.

R.: Šķiet, ka esi veiksmīgi ra-
dījis intrigu sakot, ka gaidāms arī 
kaut kas nedzirdēts. Ko Tu pats 
personīgi visvairāk iegūsti, vadot 
„Kazanovas orķestri”?

T.: Atslēgas vārds visam ir 
„mūzika”. Tā ir tāda ļoti laba pie-
redze. Skaņas, notis – tas viss tur 
ir kopā. Arī kopīgi pavadīts laiks ar 
foršiem cilvēkiem. Te varētu raks-
tīt domrakstu.

R.: Tātad viss ir absolūti vien-
kārši – Tu mīli mūziku un laiku, ko 
pavadi kopā ar pārējiem orķestra 
dalībniekiem?

T.: Jā, tā ir!
R.: Tieši tādu atbildi no Tevis 

gaidīju! Šķiet, ka esmu uzzinājusi 
visu, ko vēlējos. Vai ir vēl kaut kas, 
ko Tu vēlies bilst pirms noslēdzam 
šo sarunu? 

T.: Nāciet uz koncertu!
Rūta: Sveicināta, Sabīne! Tev 

kā „Kazanovas orķestra” biedrei 

nu ir tas gods tikt intervētai. Vai 
esi gatava?

Sabīne: Sveika! Protams, va-
ram sākt!

R.: Kā aizsākās Tavas die-
nas „Kazanovas orķestrī”? Vai 
esi tā sastāvā jau kopš pašiem 
pirmsākumiem?

S.: Hmm... „Kazanovas orķes-
trī” spēlēju jau kopš paša sākuma. 
Tā kā ar Tomu tajā laikā spēlēju 
Kamerorķestrī, viņš arī man pie-
dāvāja piebiedroties izrādes „Ka-
zanovas mētelis” orķestrim. Es, 
protams, piekritu!

R.: Kādu instrumentu Tu spēlē?
S.: Es spēlēju flautu. „Kazano-

vas orķestrī” flautistes tiek īpaši 
godātas, iesaucot mūs – mani, 
Sabīni, Žaneti, Līgu un Ievu – par 
„trakajām flautistēm”. Kāpēc 
trakās? Nu, mēs mēģinājumos 
esam ļoti aktīvas, ja tā var teikt 
(pasmejas).

R.: Trakās flautistes! Cik ami-
zanti! Hmm, kas Tev visvairāk 

patīk, spēlējot šajā, jau tik daudz 
slavētajā orķestrī?

S.: Ja tikai visu spētu uzskaitīt! 
Nu, man ļoti patīk tieši skaņdar-
bi, kurus spēlējam. Arī ļoti jauka 
kompānija.

R.: Tagad gan tāds perso-
nisks jautājums. Kas, tavuprāt, ir 
mūzika?

S.: Mūzika. Šī tēma ietilpst vi-
sos manos latviešu valodas un an-
gļu valodas domrakstos un runās. 
Mūzika, manuprāt, ir māksla, vis-
labākais emociju izpausmes veids. 
Tā ir arī sava veida atkarība, kaut 
kas dzīvs, patiess un tik netverams.

R.: Kādas ir Tavas izjūtas pirms 
lielā 16. maija koncerta?

S.: Maija koncertu gaidu ar 
lielu, lielu nepacietību. Pat vairāk, 
nekā citus bijušos, tāpēc, ka tas 
notiks manā dzimtajā pilsētā Jē-
kabpilī, tieši tur, kur viss arī sākās.

R.: Milzīgs paldies par saru-
nu! Vai ir vēl kas vēstāms?

S.: Liels paldies arī Tev! Man 
bija prieks atbildēt uz šiem jau-
tājumiem! Ak, jā, noteikti ie-
plānojiet 16. maijā gājienu uz 
koncertu!

Rūta Kalviša

Pavasaris nu jau ir pilnā 
plaukumā: dārzu rotā pavasara 
ziedi, aiz loga dzirdam putnu 
čivināšanu un ik vakaru vēro-
jam brīnumainus saulrietus. 
Jā, laiks mūs tiešām lutina. Bet, 
nu ko, klāt maijs, mēnesis, kad 
sveicam savas māmiņas, vec-
māmiņas Māmiņdienā. Mēne-
sis, kad skolēni uz skolu dodas 
ar vēl priecīgākām sejām, jo, ko 
tur liegties, prieks un satrau-
kums par tuvojošos vasaru ir 
neizsakāmi liels. Bet daži sko-
lēni dodas uz skolu ar domu – 
Jā, mums vēl viss priekšā, laiks 
īstajām mācībām, eksāmeni, 
ehh... Bet kāds būs Tavs maijs?

Vai esi jau izdomājis, kā ap-
sveiksi savu māmiņu gaidāmajos 
svētkos? Atceries, tie taču ir mī-
lestības un pateicības svētki, par 
to, cik laba un jauka un visādi 
citādi brīnišķīga ir Tava mamma, 
vecmamma, vecvecmamma. Ak, 
nekas nav padomā? Došu Tev 
kādu fantastisku ideju – izvei-
do daudz jo daudz milzu papīra 
puķu, piepūt skaistus balonus 
un ar tiem izrotā dārzu. Neaiz-
mirsti uz baloniem uzrakstīt 
mīļus vārdus un laba vēlējumus 

savai mīļākajai mammai. Lielisks 
pārsteigums, vai ne? 

Dzin, dzin, dzin... Skan sko-
las zvans. Skolēni ar arvien lie-
lāku prieku dodas uz skolu, jo 
saprot – palicis taču pavisam 
maz, un ilgi gaidītā vasara un 
brīvlaiks vairs nav aiz kalniem. 
31.maijs un tad laiks atpūtai... 
Bet nesteigsimies ar vasaras 
gaidīšanu, mācību gads taču jā-
pabeidz ar labām sekmēm. Ma-
nuprāt, tam man piekritīs visi. 
Bet kādam šis pēdējais zvans 
atskanēs ātrāk, jau 21. maijā. 
Un tad tik sāksies mācības un 
centieni visu pagūt laikā, lai 
eksāmeni tiktu nokārtoti pēc 
iespējas labāk un atestāts mā-
jās tiktu nests ar smaidu, nevis 
rūpju pilnu seju. Veiksmi jums, 
devītie un divpadsmitie!

Mammas apsveiksim, gata-
vosimies pēdējai skolas dienai, 
mācīsimies eksāmeniem un 
vienkārši izbaudīsim pavasara 
pēdējo mēnesi visā tā košumā 
un burvībā. Pavasaris ir skais-
tākais gadalaiks, tik tiešām. Lai 
izdodas!

Sadaļas „Aktuāli” redaktore 
Ieva Lapiņa

Sveiciens maijā!

Cilvēkus arvien vairāk iein-
teresē šī spēle, kura pārsteigusi 
pasauli ar ekstrēmajiem sporta 
veidiem. Šī ir iespēju un piedzī-
vojumu spēle, spēle, kurā Tu 
vari kļūt par spiegu, aģentu, ja-
pāņu kamikadzi, ja vien vēlies! 
Spēle dod kaujas garšu, tikai 
bez asinīm.

Spēle, kas ierauj Tevi ad-
renalīnā, spēle, kurā Tu izjūti 
īstu kaujas garšu, spēle, kas 
uzdzen Tavu adrenalīna līmeni 
līdz maksimumam – „Airsoft”. 
„Airsoft” ir kas jauns aktīvās 
atpūtas cienītājiem, ekstrēmis-
tiem un aso izjūtu piekritējiem. 
Noķerot spēles garšu, Tu vari iz-
just, cik tas ir tuvu realitātei. Šī 
ir militārā piedzīvojumu spēle, 
kurā vari sajusties kā īstā kaujas 
laukā, iegūt jaunus draugus un 
uzticēties komandas biedriem. 
„Airsoft” ieroču kopijas ir tik 
identiskas īstajiem, ka atpa-
zīt tos var tikai pētot. Spēles 
mērķis ir iznīcināt pretinieku 
komandu, lietojot ieroču kopi-
jas vai armijas aksesuārus (gra-
nātmetējus, granātas, mīnas 

u.c.).Piemēram, iedomājies pa-
mestu divstāvu ēku, kurā Tu un 
Tava 10 cilvēku komanda dodas 
izsvēpēt vēl 10 teroristus, kuri 
jau atrodas ēkā. Iesākumā Tava 
komanda tiek sadalīta vienībās 
pa 5. Vienojamies par rācijas 
kanālu, kurā atradīsimies, un 
plānu, kā ieiesim ēkā, nokļūs-
tam pie secinājuma, ka vis-
efektīvāk būtu abām vienībām 
ienākt ēkā vienā laikā, vienai – 
pa parādes durvīm, otrai – pa 
aizmugures durvīm. Un spēle 
sākas...

Spēle Jēkabpilī norisināsies 
1.maijā Jēkabpils lidlaukā, sā-
kums plkst. 12:00. Spēlētājiem 
tiek nodrošināts arī pilns ekipē-
jums no sejas maskas līdz pat 
zābakiem. Dalības maksa par 
3 stundas ilgu spēli ir 12 Ls bez 
bumbiņu ierobežojuma. Vēla-
ma iepriekšēja pieteikšanās pa 
e-pastu: austra.breiksa@inbox.
lv. Vairāk informācijas var at-
rast mājas lapā www.bewo.lv. 
Tiekamies 1.maijā!

Austra Breikša

Piedzīvojumu spēle 
„Airsoft” norisināsies 
arī Jēkabpilī  no privātā arhīva



Jaunieši, 
pavasaris klāt!

 Sākoties siltajam laikam, va-
karos palielinās jauniešu aktivitāte 
sabiedriskās vietās. Tādēļ gribam 
informēt Jēkabpils jauniešus par 
dažādām lietām, kas būtu jāzina. 
Šī mērķa nolūkos mēs intervējām 
Valsts Policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes Kārtības policijas noda-
ļas vecāko inspektori Diānu Stiv-
riņu un „Vecāki Jēkabpilij” valdes 
priekšsēdētāju Aigu Kuzminu.

Daudzi no jauniešiem uzskata, 
ka nav vairs bērni. Kas tad īsti ir 
bērns, kādas ir viņa tiesības un pie-
nākumi? Lai noskaidrotu atbildes 
uz šiem jautājumiem, mēs devā-
mies pie D.Stivriņas. 

Kas ir bērns? 
Bērns ir persona, kas nav sa-

sniegusi 18 gadu vecumu. 
Kādas ir bērna tiesības? 
Bērnam ir tiesības un brīvību, 

ko nodrošina valsts visiem, bez jeb-
kādas diskriminācijas — neatkarīgi 
no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, 
ģimenes locekļu rases, tautības, 
dzimuma, valodas, partijas piede-
rības, politiskās un reliģiskās pār-
liecības, nacionālās, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, dzīvesvietas val-
stī, mantiskā un veselības stāvokļa, 
dzimšanas vai citiem apstākļiem. 
Bērnam ir tiesības saņemt veselības 
un dzīvības maksimālu aizsardzību, 
pret bērnu nedrīkst izturēties ciet-
sirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski 
sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. 
Bērnam ir tiesības uz labiem dzīves 
apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, 
kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un 
intelektuālo attīstību. Katram bēr-
nam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, 
apģērbs un pajumte. Bērnam, kurš 
nesaņem pietiekamu vecāku aprū-
pi, ir tiesības uz valsts un pašvaldī-
bas sociālo palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem.

Kas jauniešiem būtu jāievēro?
Katram jaunietim ir savi pienā-

kumi, kas ir jāievēro. Bērns ir piln-
tiesīgs sabiedrības loceklis, un viņa 
pienākumi pieaug atbilstoši vecu-
mam. Jaunietim noteikti ir jāiztu-
ras ar cieņu pret saviem vecākiem 
un citiem ģimenes locekļiem, kā 
arī pret apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Bērnam ir pienākums mācīties 
atbilstoši savai fiziskajai un garīga-
jai attīstībai. Bērnu lietu inspektore 
D.Stivriņa minēja: „Bērns, kas nav 
sasniedzis 16 gadu vecumu, stun-
du laikā nedrīkst atrasties ārpus 
skolas teritorijas bez vecāku ziņas 
vai skolas iestādes administrācijas 
rakstveida atļaujas.” Bērnu, kas ir 
sasniedzis 14 gadu vecumu, var so-
dīt administratīvi vai arī saukt pie 
kriminālatbildības. 

Policijai ir tiesības nogādāt po-
licijas iestādē jaunieti, kurš izdarī-
jis darbības, par kurām paredzēta 
kriminālatbildība; izdarījis admi-
nistratīvu pārkāpumu, ja citādi 
nav iespējams noskaidrot bērna 
identitāti un sastādīt administratī-
vā pārkāpuma protokolu; atrodas 
sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī; 
ubago; nav sasniedzis 16 gadu ve-
cumu un atrodas sabiedriskā vietā 
bez vecāku uzraudzības nakts lai-
kā. Par nakts laiku šā panta izprat-
nē uzskatāms laiks no plkst. 22.00 
līdz 6.00; apmaldījies vai pamests, 
vai arī atrodas tādos apstākļos, kas 
bīstami bērnam vai var kaitēt viņa 
attīstībai; patvaļīgi aizgājis no ģi-
menes, aizbildņa, audžu ģimenes 
vai bērnu aprūpes iestādes.

Sākoties pavasarim, aktīvākā 
vieta jauniešiem ir Kena parks. 
Daļa jauniešu uz turieni dodas, lai 
atpūstos, izbaudītu jauko laiku, bet 
otra daļa, lai iedzertu, smēķētu un 
tādējādi aizpilda savu brīvo laiku. 
D.Stivriņa atgādina, ka jaunieši, 
kas lieto alkoholiskos dzērienus vai 
citas apreibinošas vielas sabiedris-
kās vietās, vai par atrašanos rei-
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu, var tikt aizturēti. Pirmo reizi 

izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu līdz 100ls. Par tām pašām 
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 
25ls līdz 250ls vai piemēro admi-
nistratīvo arestu uz laiku no 3 līdz 
15 diennaktīm. Palielinoties jau-
niešu rosībai, pieaug huligānisms 
uz ielām. Par sīko huligānismu 
uzskata lamāšanos sabiedriskās 
vietās ar necenzētiem vārdiem, 
apvainojošu uzmākšanos un citas 
tamlīdzīgas darbības, kas traucē 
sabiedrisko mieru un kārtību, uz-
liek naudas sodu no 50ls līdz 250ls 
vai piemēro administratīvo arestu 
uz laiku līdz 15 diennaktīm.

Lai pieskatītu jauniešus naktīs, 
tika izveidota „Vecāku Patruļa”, tās 
mērķis – būt klāt un palīdzēt ar 
savu padomu, novērst kādu nevē-
lamu situāciju jaunieša dzīvē. Aiga 
Kuzmina sniedza ļoti interesantas 
atbildes par „Vecāku Patruļas” dar-
bību Jēkabpilī.

Kad un kā tika izveidota „Ve-
cāku Patruļa”?

Pagājušajā gadā Jēkabpilī no-
tika forums, kurā varēja piedalīties 
jebkurš pilsētas iedzīvotājs ar sa-
vām idejām par medicīnu, drošī-
bu un citām aktuālām tēmām. Tā 
rezultātā izveidojas cilvēku grupa, 
kura radīja projektu par „Vecā-
ku Patruļu.” Pamazām attīstot šo 
ideju, projekts realizējās. „Vecāku 
Patruļa” tika izveidota pērnā gada 
jūlija beigās. 

no kurienes un kad „Vecāku 
Patruļa” sāk savas apgaitas? 

„Vecāku Patruļa” savas vakara 
apgaitas sāk piektdienās no savas 
mājvietas – NVO centra Brīvības 
ielā 229, kur vienojas par apgaitas 
maršrutu un sadalās divi līdz trīs 
cilvēki vienā grupā. Pirms katras 
apgaitas tiek izlasīta instrukcija, 
kas jāievēro katram apgaitas da-
lībniekam. A.Kuzmina atgādina, ka 
apgaitās drīkst piedalīties ikviens 
interesents, kurš ir sasniedzis piln-
gadību un kuram rūp bērnu drošī-
ba Jēkabpils pilsētā. Ar A.Kuzminu 
interesenti var sazināties pa mob.t: 
26523242 vai e-pastu: vecaki.je-
kabpilij@inbox.lv 

Ar kādām jauniešu problē-
mām jūs visbiežāk sastopaties 
vakara apgaitās?

Problēmas, ar ko „Vecāku Pat-
ruļa” sastopas apgaitās, ir jaunieši, 
kas lieto alkoholu publiskās vietās 
vai grib iegādāties to veikalos. Par 
laimi Jēkabpils „Vecāku Patruļa” 
nav sastapusies ar jauniešiem, kas 
lieto narkotiskas vielas, tas liecina, 
ka Jēkabpilī nav īpaši aktuāla šī 
tēma, ar to mēs varam lepoties.  

Starp jauniešiem pastāv 
teikums „Vecāku Patruļa ir kā 
policija.” 

A.Kuzmina: „Nebaidaties no 
„Vecāku Patruļas”, jo tās mērķis ir 
palīdzēt un tai nav tiesību atņemt 
alkoholu vai izrakstīt soda kvīti. 
Mēs Jums labprāt palīdzēsim.”

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem?
A.Kuzmina sacīja: „Smēķēt 

mūsdienās nav stilīgi, goda vārds, 
tas ir ikdienišķi. Labas sekmes, labi 
sasniegumi sportā, mākslā, lūk, tas 
ir stilīgi un, ja Tu vēl proti beat box 
vai dejot tecktonik, tad Tu vispār 
esi unikāla personība. Es aicinu 
katru jaunieti uzdrīkstēties parādīt 
sevi.”

Avīze „Runā jaunieši”, rosina 
attīstīt sevi gan skolā, gan ārpus 
tās, lai nerastos nevēlamas situā-
cijas ikdienā, vairāk nodarboties ar 
sportu, piedalīties dažādos intere-
šu pasākumos, tādā veidā jaunie-
šiem pastāv iespēja izvairīties no 
alkohola lietošanas, smēķēšanas 
vai sliktākajā gadījumā no narko-
tisko vielu lietošanas. 

Rakstu sagatavoja 
Silvestrs Darbots, Sanita Līdaka

26. martā noslēdzās Jēkabpils 
rajona čempionāts basketbolā. 
Pirmā spēle bija starp komandām 
„Technonet” un „JRSS 93”. Uzvaru 
ar rezultātu 94:67 guva koman-
da „JRSS 93”. Rezultatīvākais ar  
24 punktiem bija Juris Kalniņš. Ar 
šo panākumu uzvarētāju koman-
da ieguva 3. vietu čempionātā. 
Finālā tikās „Jēkabpils 88-90” un 
„JRSS 91/92”. 

Spraigā cīņā uzvaru svinēja 
un 1. vietu Jēkabpils rajona čem-
pionātā ieguva komanda „JRSS 
91/92”. Rezultāts spēles beigās 

bija 73:61, un uzvarētāju koman-
das labā visvairāk punktus guva 
Oskars Prikulis, viņš iemeta 21 
punktu. Šis basketbola čempio-
nāts notiek katru gadu, un tajā 
var piedalīties visi interesenti, ja 
vien tiem ir sava komanda un ie-
maksa turnīram. Arī mēs paši, re-
daktori, aktīvi piedalījāmies šajā 
turnīrā, piemēram, Juris Kalniņš 
spēlēja „JRSS – 93” komandā, bet 
Edgars Turonoks spēlēja koman-
dā „JRSS 91/92”.

Edgars Turonoks

Noslēdzies rajona 
čempionāts basketbolā

Šī gada februāra beigās Rīgā 
notika trešais Latvijas TaeKwon-
Do kauss iesācējiem. Līdzīgi kā 
agrāk tajā piedalījās daudz spor-
tistu no deviņiem klubiem visā 
Latvijā. Kopā piedalījās aptuveni 
90 sportistu dažādās vecuma 
grupās. 

No mūsu kluba „T.K.D” pie-
dalījās četri dalībnieki. Protams, 
komanda nav īpaši liela, bet šo 
sportistu sasniegtais rezultāts 
pierādīja viņu lielo potenciālu, 
un meistarības līmenis ļāva gūt 
ievērojamas vietas uz goda pje-
destāla. Jau ierodoties sporta 
zālē, kur norisinājās sacensības, 
mūsu sportisti uzreiz sajuta, ka 
būs jāpacīnās un medaļas nenāks 
viegli, bet, tā kā puiši ir ar spēcī-
giem raksturiem, viņi nenokāra 
degunus un ticēja sev. Pirmkārt, 
sportisti kārtīgi iesildījās, jo visu 
sasniegumu pamats galvenokārt 
ir kārtīga iesildīšanās un, pro-
tams, arī ticība saviem spēkiem. 

Cīņu laikā mūsu kluba spor-
tisti parādīja labu tehniku, kas cī-
tīgi tika atstrādāta treniņos. Visi 
pretinieki bija cienīgi un nepade-
vās tik viegli, bet puiši, to redzot, 
saņēmās un cīnījās godam, klau-
soties arī trenera un citu kluba 

biedru norādēs un ieteikumos. 
Kopumā visi – gan treneris, gan 
brašie cīnītāji ir apmierināti ar 
sacensībām un rezultātiem, bet 
pie tā neviens negrasās apstā-
ties, jo vienmēr ir vēl augstākas 
virsotnes, uz ko tiekties. 

Rezultāti:
Žanuels Skopenko – 1.vieta 

sparringā – 32 kg
Daniils Skopenko – 2. vieta 

tajā pašā kategorijā
Dzintars Žarāns – 1. vieta TUL 

disciplīnā, 1.vieta sparringā –  
45 kg, 1.vieta speciālajā fiziskajā 
testā

Oskars Žarāns – 3.vieta spar-
ringā – 38 kg

Kopējā rezultātā Dzintars 
Žarāns kļuva par absolūto čem-
pionu kadetu (13–17 gadi) vidū.

Apsveicam mūsu sportistus 
un novēlam viņiem arī turpmā-
kus sasniegumus! 

Aicinām visus interesentus 
norūdīt savu raksturu, nostipri-
nāt veselību un nodarboties ar 
TaeKwonDo. Pierakstīties iespē-
jams pa tālr. 29678692 (treneris 
Jurijs Jeršovs)

Rakstu sagatavoja  
Valērija Skurjate

TaeKwonDo 
Jēkabpilī

 no privātā arhīva

No 26. līdz 30. aprīlim Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijā norisināsies 
Veselības nedēļa. Šī nedēļa ir īpa-
ša ar to, ka jauniešiem ir iespēja 
piedalīties veselības skrējienā, 
šogad skrējiena sauklis ir „Noķer 
pavasari!”, skrējienā piedalās gan 
skolēni, gan sportiskākās skolotā-
jas. Jau otro gadu turpinās tradī-
cija, ka pēc skrējiena fiziskās ak-
tivitātes nebeidzas. Pagājušogad 
notika aerobikas festivāls, šogad 
notiks vingrojumu kompleksu 
paraugdemonstrējumi mūzikas 
pavadījumā, tos vērtēs arī žūrija, 
vērtējot komandas priekšnesu-
ma ideju, izpildījumu, oriģinali-
tāti, skatītāju aplausu un ovāciju 
skaļumu, iesaistīto dalībnieku 
skaitu un noformējumu. Veselī-
bas nedēļas ietvaros ir iekļauti arī 
vairāki citi pasākumi, kuros pa-
stiprināta uzmanība tiks pievēr-
sta jauniešu veselībai. Veselības 
nedēļā plānotas arī fizioterapei-
tes Ineses Kaļupnieces lekcijas. 
Viņa vairākkārt apmeklēja mūsu 
skolu un pārbaudīja skolēnu stā-
ju, daudzi saņēma ieteikumus un 
arī praktisku palīdzību stājas ko-
rekcijai. Paldies viņai!

Veselība ir viena no vissva-
rīgākajām lietām, par ko katrs ir 
atbildīgs pats. Jaunieši bieži vien 
domā, ka visas lielās kaites pie-
mīt tikai veciem cilvēkiem, bet 
patiesībā tā nebūt nav, jo cēloņi 
tām var rasties jau jaunībā. 

Viens no veselībai kaitīgiem 
ieradumiem ir smēķēšana. Jau-
niešus ietekmē smēķējoši vecā-
ki, vienaudžu spiediens, kā arī 
sabiedrības pārstāvji. Cīņā pret 
smēķēšanu liela nozīme ir izglī-
tības darbam. Jaunieši smēķē 
pat vairākas reizes dienā, līdz tas 

kļūst par nopietnu ieradumu. 
„Viena cigarete cilvēka mūžu sa-
īsina par 6 – 7 minūtēm. Tu vari 
izvēlēties – dzīvot veselīgu, ilgu 
mūžu vai mirt priekšlaicīgi un pa-
vadīt dzīvi, smagi slimojot!” Šādi 
un citādi saukļi uzrunā smēķētā-
jus gan medijos, gan uz cigarešu 
iepakojuma, bet tikai reti kurš tos 
ņem vērā, jo domā – ar mani viss 
būs kārtībā, ar mani jau nekas 
nenotiks. Bet to, vai tā būs vai 
nebūs, katrs uzzinās pats. 

Jauniešiem smēķēšanas pār-
traukšana ir tikpat liela problēma 
kā pieaugušajiem, tikai rezultāts 
būs citādāks, jo, atmetot jaunī-
bā, organisms vēl dažu gadu laikā 
spēs attīrīties. Viena no lielāka-
jām kļūdām ir pieļaut situāciju – 
„es izsmēķēšu vēl tikai vienu ciga-
reti”. Tas vienmēr beidzas ar „vēl 
tikai vienu”... Tāpat jāpadomā 
arī par naudu, kuru var ietaupīt, 
atmetot smēķēšanu. Vai nebūtu 
lietderīgāk cigaretēm iztērētos 30 
latus mēnesī iztērēt kam daudz 
vērtīgākam? Un iedomāsimies, 
cik latu var iekrāt vesela gada 
garumā! Mēs, Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas parlaments, redzam 
nākotnes vīziju – jaunieši smē-
ķēs daudz mazāk, šis ieradums 
tiks apslāpēts ne tikai skolās, bet 
arī sabiedrībā kopumā sakarā ar 
ierosinātiem aizliegumiem valstī 
un naudas sodiem. Iespējams, 
nākotnē tiks izgudrota kāda al-
ternatīva smēķēšanai, bet tomēr, 
lai būtu vesels, ir jāmīl sevi un jā-
rūpējas par savu veselību. Un kā 
Tev ar smēķēšanu? Vai negribas 
saglabāt jaunību par dažām die-
nām, iespējams, gadiem ilgāk?

Zane Valeniece

Būsim jauni –  
veseli!

 no privātā arhīva
Augšā no kreisās puses – Ingars Liepiņš, Oskars Prikulis, Edgars 
Arnītis, treneris Juris Bobrovs, Edgars Leja, Ingus Cikanovičs, 
Artūrs Jākabsons. Lejā no labās puses – Mārcis Birste,  
Kristaps Leikučs, Artūrs Briška, Mareks Erts, Edgars Turonoks

24.aprīlis – lietains, drēgns 
rīts. Bet tā taču lielā talkas die-
na. Plkst. 11:00 Kena parkā sāk 
pulcēties krietns bariņš jauniešu 
ar grābekļiem rokās, gatavi dar-
bam. Un re, arī saulīte aiz koku 
galotnēm uzmirdz, garantēts – 
diena izdevusies.

Šogad ir pirmais gads, kad 
Jēkabpils Jauniešu dome (JJD) 
organizē talku jēkabpiliešiem. 
Mūs, organizatorus māca jau-
tājums – vai izdosies? 24. ap-
rīļa rītā visas šaubas pagaist kā 
nebijušas, kad talkot ieradušies 
vairāk kā piecdesmit strādāt 
griboši Jēkabpils iedzīvotāji. Par 
spīti lietum, krusai, vējam un 
šad tad karstai saulei, Jēkabpi-
lieši ir gatavi darbam, ar grābek-
ļiem rokās un smaidu uz lūpām. 
Ap Kena parka skatuvīti un tu-
aletēm rosīgi darbojas mākslas 
skolas darbinieki un skolēni, 
kas veic mākslinieciskās pārvēr-
tības, lai skatuvīte un tualetes 
būtu kā jaunas. 

Ar krāšņām krāsām un ne-
skaitāmiem otas triepieniem ir 
panākts tas, ka Kena parku vairs 
nepazīt. Skatuvīti rotā stilizētas 
pilsētas ainava, bet tualetes –  
mākslinieciskā improvizācija. Arī 

talkotāji, kas vākuši lapas, nu jau 
beidz savu darbu un parks mirdz 
un laistās. 

Nu ko, laiks atpūtai? Jā, arī 
par to mēs esam parūpējušies. 
Plkst. 13:00 ierodas restorāna 
„Oāze” gatavotā un ļoti gardā 
zupa. Tik tiešām, lieliski gan. 
Izgaršojuši gardo zupu, pat pa 
vairākām porcijām, talcinieki ga-
tavi konkursiem, kuros iespēja 
iegūt biļeti uz lielisku pasākumu 
Jēkabpilī – „Latviešu radio ballī-
ti”. Gan meitenes, gan zēni sta-
fetes paveic bez problēmām un 
pat ar ļoti labiem rezultātiem. 
Atrakcijas izspēlētas, balvas ie-
gūtas, sakām visiem lielu pal-
dies, novēlam izdevušos dienu 
un ar prieku par padarīto darbu, 
ar smaidiem sejās dodamies 
mājās.

Nu re, pasākums izdevies! 
Vai ne? Par to lielu paldies sakām 
visiem, visiem talkotājiem. Kā arī 
A. Vasilim, restorānam „Oāze”, 
Jēkabpils pilsētas domei un  
Jēkabpils Mākslas skolai. Tiksi-
mies nākošgad!

Sadaļas „Aktuāli”  
redaktore un JJD pārstāve  

Ieva Lapiņa

24. aprīlī talko visi –  
gan liels, gan mazs!
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* * *
Pēkšņi aizmirsu sapni, ko re-

dzēju pagājšnakt.
Kurp šodien doties?
Izvairoties lietus, ko satiksi?
Fantāzija atspoguļojas aizsa-

lušās peļķēs.
Lūk, nāk diena, ko Tu meklēji.

Paskaties – Tu pasmaidīji!
Smaidīt ir tik viegli...
Viļņi izskalo to Tev pie kājām, 
Tomēr Tu esi nobijies.
Var veidot ziedus savā iztēlē,
Bet rokā tie sabirst zvaigžņu 

putekļos.

Uz redzi, vakardiena!
Atkārto to atkal un atkal.
Tavs piedzīvojums ir Tev 

kabatā.

Ardievu, vakardiena!
Mākoņi turpina plūst pretī 

vējam.
Uz mirkli, pat ja esmu 

ievainots,
Es ne noteikti esmu mierīgs.

Šodiena ir maza,
Vēl joprojām atceros vietu, 

kur to atradu.
Ko lai dziedam?
Gaidot izdzišanu, vējš slēpjas 

klajumā.
Tava fantāzija nakts zvaigžņu 

debesīs
Baidās noslīkt.

Uz redzi, vakardiena!
Atkārto to atkal un atkal.
Ja pagriezīsi plaukstu otrā-

dāk, tā kļūs redzama.

Ardievu, vakardiena!
Pārāk tālas debesis.
Lai kādā krāsā tās būtu,
Es iešu tām tieši cauri.

Ko redzēju iepriekš, nevaru 
saskatīt –

Tas bija sācies, lai izzustu.
Bet tas, kas nāks tā vietā,
Noteikti
Vēl vienu reizi
Kļūs par dienu, jo jūtu 

nākam.
(Džila, 17)

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

Rūta Kalviša

✎ Ingus Vikšers

Biznesa augstskola „Turība” 
dod jauniešiem unikālu iespēju 
iepazīties tuvāk ar savu iespē-
jamo nākamo profesiju „Jauno 
profesionāļu skolā”, piedaloties 
lekcijās, kuras pasniedz šīs skolas 
absolventi, kas veiksmīgi darbo-
jas savā sfērā. Lekcijās ietverti ne 
tikai profesionāļu darba principi, 
bet arī padomi un ieteikumi spo-
žākai nākotnei sabiedrisko attie-
cību, uzņēmējdarbības, jurispru-
dences, tūrisma un viesmīlības 
nozarēs.

Vienas no interesantākajām 
lekcijām, kā izteicās jaunieši, bija 
zvērinātās advokātes Ilzes Silapē-
teres lekcijas „Kas notiek tiesas 
sēdē?”, viņa sniedza mazu ieska-
tu par to, kas ir advokātu kom-
petencē un kas nav. Man pašai 
viņas lekcijas likās vissaistošākās, 
bet tomēr, lai arī cik tās bija in-
teresantas, sapratu, ka šī nav tā 
profesija, ar ko noteikti savu dzīvi 
vēlētos saistīt. 

Lekcijas nav vienīgais, ko 
apmeklējam, mēs dodamies arī 
ekskursijās. Vienā no sestdie-
nām mums bija iespēja doties 
ekskursijā uz kādu no Jēkabpils 
iestādēm. Solveiga Krievāne ap-
meklēja Valsts Policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Jēkabpils iecir-
kni un izteicās šādi: „Manuprāt, 
visspilgtākās atsauksmes bija no 
tiem, kuri apmeklēja tieši šo Jē-
kabpils iestādi. Bija iespēja uzdot 
dažnedažādus jautājumus par 
pārkāpumiem un to iespējama-
jiem sodiem. Viens no pirmajiem 
jautājumiem, kas izskanēja, bija 
par Valsts Policijas Zemgales re-
ģiona kārtības policijas biroja 
patruļpolicijas nodaļas patruļdie-
nesta rotas darbu (kādreiz – Ceļu 

policija). Daudzus pārsteidza, ka 
„kukuļa došana” policistam ir 
tikpat smags noziegums kā „ku-
kuļa ņemšana,” par šiem pārkā-
pumiem ir piemērojams sods, 
ko nevarētu nosaukt par vieglu. 
Ļoti daudzi aizdomājās par to, ka 
sniedzot policistam „kukuli” kļūst 
par kriminālnoziedzniekiem. Vai 
mēs gribam sev tādu statusu? 
Šaubos, vai kāds pēc šīs lekcijas 
dotu apstiprinošu atbildi. „Lielā-
koties viss atkarīgs tikai no mums 
pašiem, bet, protams, neiztikt 
arī bez labvēlīgiem draugiem, 
kas šoreiz ir biznesa augstskola 
„Turība”, kas ne tikai dod iespēju 
piedalīties šajās lekcijās un eks-
kursijās, bet, ja esi apmeklējis 
„Turības” „Jauno profesionāļu 
skolu” vismaz sešas dienas, ie-
skaitot atklāšanu un noslēgumu, 
saņemsi sertifikātu par „Turības” 
„Jauno profesionāļu skolas ap-
meklējumu” un 10% atlaidi studi-
jām pirmajā studiju gadā Biznesa 
augstskolā „Turība”, kā arī varēsi 
piedalīties testā, lai saņemtu 
30% atlaidi studijām pirmajā 
studiju gadā Biznesa augstskolā 
„Turība”.

Šie veiksmīgie cilvēki ļoti 
daudz ko iemācīja ne tikai no sa-
vas nozares specifikas, bet lielu 
uzmanību pievērsa mērķtiecībai, 
jo, kā izteicās Aigars Rostovskis, 
SIA „Biznesa augstskola Turība” 
valdes priekšsēdētājs: „ Nezinu 
nevienu cilvēku, kurš mērķtiecīgi 
būtu gājis uz savu mērķi un ne-
būtu to sasniedzis!”

Lai mums izdodas!

Rakstu sagatavoja  
redaktora vietniece  

Kristiāna Kalniņa

Sekmes gūsi, ja 
profiņš būsi!

Nav noslēpums, ka tagad 
visaktuālākais jautājums īpaši 
devītās un divpadsmitās klases 
skolēniem ir savas nākotnes iz-
glītības plānošana. Pavisam drīz 
sāksies centralizētie eksāmeni. 
Pēdējais laiks kaut ko labot, uzzi-
nāt ko jaunu, kā arī pēdējais laiks 
izvēlēties to, ko darīt pēc pamat-
skolas vai vidusskolas beigšanas. 
Svarīgi, bet ļoti grūti izvēlēties 
to, kas tiešām ir tuvu sirdij.

Mācīties Latvijā vai ārzemēs, 
iet uz koledžu vai turpināt mācī-
bas vidusskolā, par to visu ir jā-
domā jau tagad, jo vasarā jau var 
būt par vēlu. 

Lai palīdzētu izvēlēties to-
pošajam abiturientam profesiju, 
Latvijā ir izveidots Karjeras izvē-
les centrs (turpmāk – KIC), kura 
galvenais uzdevums ir palīdzēt 
skolniekiem atrast to profesiju, 
kura viņiem tiešām būs intere-
santa, ka arī piedāvāt pieprasītā-
ko profesiju sarakstu.

KIC misija – būt kopā ar cil-
vēkiem, palīdzot meklēt atbildes 
uz jautājumiem, kas saistīti ar 
darba meklējumiem, karjeras 
plānošanu, izglītību un profesi-
jas izvēli. 

KIC pakalpojumi ir bezmak-

sas un domāti ikvienam, kas 
meklē darbu, strādā, mācās vai 
plāno tālāko izglītību un kam šajā 
profesionālās realizācijas ceļā ra-
dušies visdažādākie jautājumi. 

KIC palīdzēs, ja:
• Ja Jūs neesat pārliecināts 

par savu profesionālo izvēli;
• Ja Jūs nezinat, kur var ap-

gūt profesiju, kas Jūs interesē; 
• Ja Jūs šaubāties par savu 

profesionālo piemērotību un at-
bilstību izvēlētajai profesijai;

• Ja Jūs atgriežaties darba 
tirgū, bet neesat pārliecināts 
par savām profesionālajām 
prasmēm; 

• Ja Jums ir veselības problē-
mas vai invaliditāte un Jūs gribat 
saskaņot savas profesionālās ie-
ceres ar veselības stāvokli; 

• Ja Jūs gribat izpētīt savas 
profesionālās intereses, spējas, 
īpašības un plānot savu profe-
sionālo izaugsmi.

Bet, lasot avīzi, profesiju ne-
izvēlēsies, tāpēc, ja Jūs ir ieinte-
resējusi KIC darbība, laipni lūgti 
KIC Jēkabpils filiālē – Jēkabpilī, 
Jaunajā ielā 79e. 

Sergejs Ivanovs, 
rubrikas „Izglītība” redaktors

veiksmīgas karjeras 
pamatā – veiksmīga 
studiju izvēle

Pat acis nepaspējām pamirk-
šķināt, kad pavasaris jau klāt. 
Neviltots prieks par putniņu či-
vināšanu, pavasara sauli un sa-
līdzinoši garākām dienām nekā 
ziemā. Protams, nav labuma bez 
ļaunuma – pavasara iestāšanās 
nenozīmē mācību gada beigas. 
Pavasarim piemīt tāds mistisks 
spēks, kas lielai daļai skolēnu 
traucē koncentrēties uz mācību 
darbu. Ar ko tas izskaidrojams? 
Vai mūsdienu jaunatnei karstās 
saules ietekmē rādās halucināci-
jas, kurās viņi redz rūķīšus un vēl 
citas neizskaidrojamas lietas? Vai 
arī šo parādību var izskaidrot ar 
formulu E=mc2? Šo problēmu es 
arī centos izpētīt.

Lai uzzinātu ko vairāk, devos 
aprunāties ar vairākiem skolē-
niem, ar nolūku uzzināt viņu vie-
dokli. Viens no viņiem teica šādi: 
„Pavasaris ietekmē ietekmējoši.” 
Viņa komentārs par pavasari 
var likties skops, bet īstenībā aiz 
šiem trim vārdiem slēpjas rūgta 
patiesība, tas ir, pavasaris tik ļoti 
ietekmē mūsu vēlmi mācīties, ka 
par to pat ir grūti runāt. Ir jāpie-
min arī tāds fakts, ka viņam tajā 
brīdī „uz kakla” bija arī ZPD, bet 
acīmredzot slinkums palēnina šī 
darba izpildi, tāpēc viss smagais 
darbs tiek darīts pēdējā brīdī.

Kāds cits skolēns teica: „Pa-
vasarī man, protams, sekmes ir 
zemākas, pazūd arī koncentrēša-
nās spējas. Galvā sāk parādīties 
citas domas.” Uzreiz radās jau-
tājums – vai citas domas galvā 
parādās saules staru ietekmē? 
Aptaujājamais skolēns ar prieka 
pilnu sejas izteiksmi atbildēja: 
„Putniņi čivina, puķītes zied utt.” 
Tas nozīmē, ka daba, kura mos-
tas, liek mums kārtējā garlaicī-
gajā matemātikas stundā paska-
tīties pa logu, lai pavērotu dzīvo 
dabu un papriecātos par to. Tā 
nu mēs sēžam skolas solā un 
priecājamies par burvīgo skatu 
līdz brīdim, kamēr skolotāja neie-
saucas: „Jānīt, beidz gulēt!” Tajā 
brīdī mēs no idilliskās iztēles tie-
kam ar gaismas ātrumu atsviesti 
atpakaļ ierastajā dienas gaitā...

Kā tad ir ar sauli, kura mūs ce-
pina kā šašlikus uz iesma? Viens 
no skolēniem izrādīja nepatiku 
par to, ka saule mācību stundu 
laikā spīd virsū. Tā vien gribas 
pabļaut kādam, kurš sēž tuvāk 
pie loga: „Aizveriet kāds tās ža-
lūzijas!!!” Un nav jau arī nekāds 
brīnums – kuram gan patīk, ka 
stundas laikā saule spīd virsū, ka-
mēr jākustina pelēkās smadzeņu 
šūnas un jāpilda sarežģīti uzde-
vumi? Pēc 40 minūšu sēdēšanas 
saulē tik tiešām sāk sāpēt galva – 

to varu pateikt no personīgās pie-
redzes. Tādēļ žalūzijām katrā klasē 
vajadzētu būt obligātai prasībai.

Lai nenovirzītos no tēmas, te 
būs vēl viena skolēna viedoklis: 
„Pavasarī gribas domāt vairāk par 
mīlestību. Tieši šajā gadalaikā uz 
ielām sadevušies rokās parādās 
daudzi pārīši.” Nevar nepiekrist, 
jo tajā brīdī, kad mēs runājām 
par šo tēmu, mums garām pagāja 
vēl divi „mīlas balodīši”. Pavasarī 
laikapstākļi ir ideāli, lai sarunātu 
kādu randiņu. Un ne tikai. Ir arī 
tādas aktivitātes kā braukšana ar 
BMX, braukšana ar skrituļdēli un 
citas aizraujošas nodarbes.

Viss sākas ar to, ka jaunieši 
iemīlās kādā pretējā dzimuma 
pārstāvī, pēc tam viņi nav spējīgi 
domāt ne par ko citu. Droši vien 
kādam no šīs avīzes lasītājiem 
šī sajūta ir pazīstama. Apvienot 
mācības ar savu „otro pusīti” ir 
diezgan grūti, tādēļ nereti cieš 
atzīmes.

Visām problēmām vajadzīgs 
risinājums, tāpat kā šajā gadīju-
mā. Kā tad var cīnīties ar slinku-
mu? Manas klases vecāku sapul-
cē tika apskatīts šis jautājums –  
kā uzlabot sekmes. Dominēja 
viens viedoklis – jāmācās uz kat-
ru stundu, lai uz kontroldarbiem 
nebūtu jāmācās tik daudz. Citi 
skolēni apgalvo, ka nekāda burvju 
līdzekļa pret slinkumu nav: „Gal-
venais ir censties un nepadoties –  
pārējais ir Dieva rokās.” Es nezinu, 
cik daudz mūsu sekmes var ietek-
mēt Dievs, bet viens gan ir skaidrs 
– viss atkarīgs no mums pašiem, 
cik ļoti mēs esam motivēti mācī-
ties pavasarī. Visiem arī nav slik-
tākas sekmes pavasarī. Viens no 
skolēniem man apgalvoja, ka tieši 
pavasarī viņam rodas motivācija 
uzlabot savas sekmes. Nav nekā-
da reāla izskaidrojuma, kāpēc tā. 
Tādēļ katram jāmeklē savas me-
todes, kā cīnīties pret pavasara 
slinkumu. Ja pavasaris tik tiešām 
ļoti traucē, var ar visām mācību 
grāmatām ielīst ledusskapī, lai 
rastos sajūta, ka pašlaik ir ziema. 
  Viens no risinājumiem varētu 
būt atrast katram savu laiku, kad 
mācīties. Varbūt pēc plkst. 21.00 
vēlme mācīties vairs nav diez ko 
liela...

Secinājums ir viens – seci-
nājumu nav! Pavasaris ir tik ne-
izprotams un apdullinošs gada-
laiks, ka nebūtu pareizi šeit raks-
tīt savus secinājumus, jo katram 
lasītājam droši vien radīsies savi 
secinājumi. Vienīgais, ko vēl var 
piebilst – lai veicas devītajiem un 
divpadsmitajiem eksāmenos! 

Lauris Baumanis

Pavasara karstā saule 
un mācības

Pēc

Bailes pēc bailēm
Bailes pēc bailēm
Pēc bailēm 
Pēc bailēm

Roka sniedzas pēc palīdzības
Roka pēc palīdzības
Pēc palīdzības

Bailes pēc palīdzības
Bailes sniedzas pie cilvēka
Cilvēks sniedzas pēc palīdzības

Sniedzas pēc palīdzības
Pēc bailēm

Sniedzas bailes
Sniedzas roka
Pēc bailēm
Pēc palīdzības

Roka sniedzas
Pēc palīdzības
Pēc bailēm
Pēc...

(Zalaks)

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

Sveiki!  
Mani sauc Kristiāna Kalniņa 

un man ir tas gods iepazīstināt 
sevi kā „Runā jaunieši” redakto-
res vietnieci.

Kad uzzināju, ka man šajā 
numurā būs jāiepazīstina ar sevi, 
uzreiz jau zināju, ka to darīšu 
saistībā ar žurnālistikas vai mi-
litāro sfēru, kas man ir tuva un 
jūtu, ka kļūst arvien tuvāka. Ilgi 
nebija jādomā, ka mana iecie-
nītākā militārā žurnāla „Tēvijas 
sargs” galvenais redaktors Aigars 
Nesters, kurš, starp citu, arī ir no 
Jēkabpils, būs tas cilvēks, kuru 
aicināšu uz mazo interviju.

„Tēvijas sargs” ir vienīgais 
izdevums latviešu valodā, kurā ir 
detalizēta militāra rakstura infor-
mācija un vispilnīgākā informāci-
ja par aktualitātēm aizsardzības 
jomā. 

Kā Jūs atradāt ceļu pie šī 
žurnāla, vai arī tas atrada Jūs?

Atnācu uz žurnālu kā make-
tētājs, šos pienākumus veicu jau 
10 gadus, protams, piedalījos arī 
satura veidošanā. Ņemot vērā 
to, ka iepriekšējā galvenā redak-
tore ir dekrēta atvaļinājumā, uz 
laiku es pildu viņas pienākumus. 

Cik ļoti Jūsu dzīve ir saistīta 
ar militāro sfēru?

Pats gan neesmu dienējis 
profesionālajā dienestā, bet, kā 

jau minēju, 10 gadus darbojos 
šajā žurnālā un esmu lietas kursā 
par to, kas notiek Latvijā un ārze-
mēs aizsardzības jomā.

Ko Jūs ieteiktu cilvēkiem, 
kas savu dzīvi vēlas saistīt 
ar profesionālo dienestu ne-
vis kā militārpersona, bet kā 
civilpersona?

Noteikti un pirmkārt, ir jāiz-
vērtē savas spējas šajā jomā. Pēc 
iespējas vairāk jāievāc informā-
cija par profesionālo dienestu 
un visu, kas saistīts ar to, jo tā kā 
Latvija ir NATO dalībvalsts, tad 
misijas nenotiek tikai Latvijā, kā 
daudzi ir iedomājušies, liela daļa 
notiek arī ārvalstis. Kad pienāk 
laiks doties misijā, tad pēkšņi ka-
ravīrs saprot, ka tas nav tas, ko 
ilgtermiņā vēlas, tātad noteikti 
padomājiet vai tas ir tieši tas, ko 
ilgtermiņā vēlaties. 

Paldies Aigaram Nesteram 
par atsaucību un sveiciens visai 
mana mīļākā militārā žurnāla 
„Tēvijas sargs” darba grupai.

Kristiāna Kalniņa

 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.



Jēkabpils VĒSTIS 4.
Aicinām piedalīties Latvijas Republikas 
Neatkarības pasludināšanas dienai veltītajos 
pasākumos Jēkabpilī

4.maijā plkst.10.00 Dievkalpojumi Tautas 
un Latvijas valsts vienotībai. /Romas katoļu baz-
nīcā, Krustpils katoļu baznīcā, Jēkabpils Sv. Mi-
ķeļa ev. lut. Baznīcā, Krustpils ev. lut. baznīcā, 
Jēkabpils  Pomoras  Vecticībnieku baznīcā, Kr. 
Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznī-
cā, Jēkabpils baptistu baznīcā, Jēkabpils Vissvē-
tās Jaunavas Patvēruma  pareizticīgo baznīcā/

4.maijā plkst.10.30 Jēkabpils brīvdabas 
muzejā „Sēļu sēta” (orientēšanās pasākuma sā-
kums un noslēgums) notiks orientēšanās kon-
kurss visai ģimenei „Ieskaties vakardienā”.

4.maija svētku pasākuma Jēkabpilī 
centrālā programma:

Plkst. 12.00–12.40  Vienotības stafete. Sā-
kums plkst. 12.00 no Krustpils pils līdz tiltam, 
plkst.12.00 no Kalpaka laukuma līdz tiltam.

Plkst.12.20–12.40 Spēlē pūtēju orķestris 
/uz tilta/ 

Plkst.12.10–12.40    Spēlē pūtēju orķestris 
/pie „Rimi”/ 

Plkst.12.40 Vienotības skrējiens  nonāk uz 
tilta 

Plkst.12.40–12.50 Deviņu baznīcu zvani, 
ziedoklis Latvijai (Daugavā tiek palaisti līdzpa-
ņemti ziedi). 

Plkst. 12.50–13.00 Gājiens no tilta uz 
Tirdzniecības centra „Rimi” laukumu, Vienības 
ielā 7 /centrālā pasākuma norises vietu/ 

Plkst. 13.00 Jēkabpils pašvaldības vadības 
tradicionālo konfesiju garīdznieku, Goda pilso-
ņu un pilsētas jauniešu uzrunas.

Plkst. 13.10 Uģa Rozes koncerts – I.Kalniņa 
un O.Gūtmaņa „Saulgriežu cikls” 

Plkst. 13.45 Kopkoru sadziedāšanās.

Jēkabpils Latviešu biedrība aicina uz tikšanos

Renāte Lenša,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
vadītāja

Ņemot vērā dalībnieku lū-
gumu, tiek pagarināts atmiņu 
stāstu konkursa „Ulmaņlaika 
stāsts” iesniegšanas termiņš 
līdz š.g. 29.maijam. Ikviens tiek 
aicināts dalīties ģimenes no-
stāstos par Ulmaņlaikiem. 

Ir par maz tās vēstures, kura 
ir vēstures un mācību grāmatās. 
Patiesībā ziņu par mūsu pilsētu, 

notikumiem un cilvēkiem tajās 
ir ļoti maz vai gandrīz nemaz. 
Uzrakstīsim to paši, vismaz tik-
tāl, cik sniedzas mūsu atmiņas. 
Rakstīsim par visu: 
• par mājām, kas no tiem lai-
kiem vēl palikušas, arī par tām, 
kuru vairs nav, 
• par cilvēkiem, kuri šeit dzīvo-
ja, par to, ko viņi darīja un kā 
viņi to darīja,
• par notikumiem mūsu pilsētā 
un par cilvēkiem tajos,

• par senu fotogrāfiju no vecās-
mātes albūma... 

„Ulmaņlaika stāsts”. Ne-
meklēsim grāmatās precīzus 
gadu skaitļus, jo daudzreiz ar to 
saprotam visu mūsu pirmo brīv-
valsts pastāvēšanas laiku. Lai tā 
būtu! Šoreiz galvenais – dalīsi-
mies savās atmiņās, stāstos vai 
pierakstīsim citu stāstīto. 

Ar nepacietību gaidām jūsu 
stāstus, lai tos saglabātu un 
stāstītu tālāk.

Rakstīsim stāstus konkursam

Aicinājums ziedot grāmatas
Renāte Lenša,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
vadītāja 

Krīze un finansiālās grūtī-
bas ir skārušas visas bibliotē-
kas Latvijā. Grāmatu iegādei 
un preses abonēšanai atvēlētie 
naudas līdzekļi 2010. gadā ir sa-
mazināti uz pusi. Līdzekļu pie-
saistīšanai kolēģi izmanto da-
žādus veidus, un viens no tiem 
– grāmatu izsoles, ir guvis lielu 
atbalstu no bibliotēku lasītā-

jiem un pārējiem iedzīvotājiem. 
Tās ir to grāmatu izsoles, kuras 
šim mērķim ziedo bibliotēku la-
sītāji un citi interesenti.

Interese par šo pasākumu ir 
liela, jo tā ir iespēja atbrīvoties 
no vairs nevajadzīgām grāma-
tām un vienlaicīgi par sev pie-
ņemamu cenu iegādāties inte-
resējošo literatūru. 

Šo ideju pilsētas svētku lai-
kā vēlamies realizēt arī mēs. 
Vēlos aicināt jēkabpiliešus pār-

skatīt savus grāmatu plauktus 
un ziedot grāmatas labdarības 
izsolei līdzekļu iegūšanai biblio-
tēkas krājumu papildināšanai. 
Izsole notiks pilsētas svētku 
laikā un grāmatas tiks izsolītas 
par ziedojumiem ar simbolisku 
sākumcenu. Šī ir laba iespēja 
ikvienam pārskatīt savus grā-
matu plauktus un dot grāmatai 
„otru dzīvi”. Grāmatas var no-
dot Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 
Vecpilsētas laukumā 3c. 

Vienotības stafetes shēma

I.Bērziņa, jauktā kora 
„Noskaņa” diriģente 

Krustpils kultūras nama 
jauktais koris „NOSKAŅA” di-
bināts 1994. gada rudenī. Kopš 
pirmsākumiem diriģentu Jāņa 
Grigaļa un Ligindras Veides 
vadībā koris sniedzis neskai-
tāmus koncertus Jēkabpilī, 
Latvijas novados, kā arī ārpus 
Latvijas robežām – Čehijā, 
Austrijā, Vācijā, Francijā. 

Kopš 2006. gada rudens 
korim ir jauna diriģente Ilze 
Bērziņa un kormeistare Iveta 
Bērziņa, kā arī kori kuplinājis 
ievērojams skaits jaunu dzie-
dātgribētāju. Tie ir cilvēki, ku-
riem kora dziesma ir sirds un 
dvēseles valoda. 

Šīs sezonas kulminācija 
būs īpašais jubilejas koncerts 
„Noskaņai – 15”.  Koncerts 
veidots 2 divās daļās. Tā I daļā 
ar nosaukumu „Īstā latviešu 
kormūzika” koris atskaņos sev 
mīļas latviešu tautasdziesmas 

Dace Laizāne,
Kultūras pārvaldes projektu 
vadītāja 

Gada sākumā ar mākslas 
filmu „Rūdolfa mantojums” Jē-
kabpilī – Krustpilī tika atsākta 
kino rādīšanas tradīcija. Ņemot 
vērā dažāda vecuma skatītāju 
atsaucību un vēlmi turpināt 
skatīties kino Jēkabpilī, Kultū-
ras pārvalde sadarbībā ar Kino-
punktu, Nacionālo Kino centru 
un Latvijas Kinematogrāfistu 
savienību nolēma turpināt kino 
rādīšanu Jēkabpilī ceturtdienu 
vakaros Jēkabpils Tautas namā. 

Pirmais kino seanss tiek 
plānots 6. maijā plkst. 18.00 
Jēkabpils Tautas nama Lielajā 
zālē, kura laikā tiks izrādīta god-
algotā Latvijas – Austrijas kop-
ražojuma ģimenes filma „Mazie 
laupītāji” (ieejas maksa bērniem 
līdz 12 gadiem – Ls 0,50, pārē-
jiem – Ls 1,-). Pēc filmas noskatī-
šanās plānota tikšanās ar filmas 
režisoru Armandu Zvirbuli un 
galvenās lomas atveidotāju Gus-
tavu Vilsonu.  Savukārt 14. mai-
jā plkst. 18.00 Jēkabpils Tautas 
nama Lielajā zālē 1. „Kinopun-
kta” kino seanss Jēkabpilī. Kā 
pirmo „Kinopunkta” apmeklē-
tājiem būs iespējams noskatī-

ties režisora Denija Boila filmu 
„Graustu miljonārs”. Ieejas 
maksa – ziedojums 1 santīms 
SOS bērnu ciematiem.

Sākot ar šī gada 16. aprīli 
visā Latvijā darbību uzsāka pro-
jekts „Kinopunkts kopā ar Ami-
go”. Projekta ietvaros 26 Latvi-
jas pilsētās, tostarp arī Jēkabpilī, 
gada garumā iedzīvotājiem tiks 
piedāvāta īpaša iespēja par vienu 
santīmu apmeklēt kino seansus. 
Katru mēnesi „Kinopunktā” 
tiks izrādīta viena filma, tādejādi 
skatītājiem ir iespēja apmeklēt 
12 seansus un redzēt 12 dažādas 
filmas. 

 „Kinopunkta” galvenie  mēr- 
ķi ir dot iespēju Latvijas reģionu 
iedzīvotājiem regulāri apmeklēt 
kinovakarus, neraugoties uz fi-
nansiālajām iespējām, tādējādi 
veicinot iespēju satikties, pabūt 
kopā un kvalitatīvi pavadīt brīvo 
laiku, kā arī ar pozitīvām emo-
cijām celt Latvijas sabiedrības 
kopējo noskaņojumu. 

Informāciju par norises vie-
tām, seansu laikiem un mēneša 
filmu iespējams uzzināt   mā-
jaslapā www.kinopunkts.lv, kā 
arī zvanot uz Kinopunkta info 
tālruni – 26200000.

27. maijā plkst. 19.00 Jēkab-
pils Tautas nama Kamerzālē 

plānots demonstrēt Ilzes Ramā-
nes pilnmetrāžas dokumentālo 
filmu „Vecmāmiņu koris” (ieeja 
Ls 1,-). „Vecmāmiņu koris” ir 
Ilzes Ramānes pirmā pilnmet-
rāžas dokumentālā filma, kas 
tapusi trīs gadu laikā. Tā ir 
jaunas režisores mēģinājums sa-
prast to, ko ikvienam agrāk vai 
vēlāk nāksies piedzīvot: kā tas ir 
– būt „dzīves nogalē”, un galve-
nais – kā pret šo nepielūdzamo 
faktu attiekties ar tādu cieņu un 
humora izjūtu, kā to spēj filmas 
varones. Daudzas no koristēm ir 
vientuļas, daudzām ir pavisam 
nelieli ienākumi, lielākajai da-
ļai – veselības problēmas, tomēr 
par spīti tam viņas reizi nedēļā 
mēro ceļu uz kora mēģināju-
miem, uzstājas koncertos un 
pat negrasās padoties vecuma 
nogurumam un īgnumam. 

Paralēli „Kinopunkta” un 
Latvijas Kinematogrāfistu sa-
vienības piedāvātajiem kino  se-
ansiem Jēkabpilī jūnijā plānots 
izrādīt Nacionālā kino centra 
sagatavotās „Lielā Kristapa” 
filmu programmas (sīkāka in-
formācija tiks publicēta www.
jekabpils.lv, kā arī nākamajā 
„Jēkabpils Vēstis” numurā).  

Uz tikšanos kino seansos 
Jēkabpilī!

Mātes dienai veltīts koncerts

Pirmo reizi Latvijā – greznās 
un trakās „Latviešu radio” bling-
bling ballītes kopā ar Latvijas popu-
lārākajiem mūziķiem – „Musiqq”, 
Aishu, Jenny May, Ellu, „Per,” 
Mārtiņu Freimani un Kristīnu 
Zaharovu.

Radio ballīšu tūre dosies arī 
uz Jēkabpili, kur 2.maijā Jēkabpils 
Tautas namā plkst. 22:00 uzstāsies 
satriecošie „Musiqq”, Ella un Jenny 

May. Vakara īpašais pārsteigums 
būs „Tallink” kruīzu izloze uz gran-
diozo radio galá ballīti – ceļojumā 
uz stokholmu ar „Tallink” jaunāko 
un modernāko kuģi „Romantika”.

Dreskods: stilīgas saulesbrilles. 
Ierodoties dreskodā, ikviens pieda-
līsies ekskluzīvo „Ray-ban” briļļu 
izlozē!  Baudīsim lielisku latviešu 
mūziku un dejosim līdz rītam tā, lai 
nākamajā dienā varētu teikt: „Tā 

tik bija ballīte!!”
Biļetes pasākumu norises vie-

tās, „Biļešu servisa” kasēs: Jēkab-
pils pasta nodaļā, Pormaļa iela 27; 
„Swedbank” Jēkabpils filiālē, Brīvī-
bas iela 131; DUS „Statoil”, Rīgas 
ielā 218G un www.bilesuserviss.lv. 
Biļetes cena Ls 2,50. Pasākuma die-
nā Tautas nama kasē biļetes cena 
Ls 3,-. Sīkāka info: www.latviesura-
dio.lv, www.micrec.lv

Inita Kolkovska,
Jēkabpils Vēstures muzeja
Komunikāciju nodaļas vadītāja

Seno deju grupai „Ballare” 
ir tradīcija katru gadu rīkot 
labdarības koncertu kādā no 
Latvijas pilīm. Šogad kārta 
pienākusi Krustpils pilij.

Grupas nosaukums cēlies 
no itāļu vārda ballare un no-
zīmē dancot, dejot, lēkāt, ko 

grupas dalībnieki – 16 dejotāji 
un 5 mūziķi – aktīvi arī dara, 
ar prieku iesaistot arī koncer-
ta apmeklētājus. „Ballare” re-
pertuārs un tērpi ataino XV –  
XVII gadsimtus dažādās Eiro-
pas valstīs – Itālijā, Spānijā, 
Anglijā, Francijā u.c.

„Ballare” ar dejām priecē-
jusi skatītājus dažādos pasāku-
mos gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Seno deju grupas „Ballare” 
koncerts Krustpils pilī notiks 
8.maijā plkst. 15.00. Ieeja kon-
certā būs par ziedojumiem, 
kuri tiks izmantoti Krustpils 
pils mazgāšanās telpas remon-
tam. Aicinām apmeklēt kon-
certu, lai ar savu ziedojumu 
paātrinātu brīdi, kad pils viesi 
varēs skatīt atjaunoto mazgā-
šanās telpu.

30.aprīlī pulksten 17.00 Jēkabpils Tautas namā savās izjūtās un atmiņās par Latvijas Republikas 
neatkarības atgūšanas dienu  dalīsies publicists, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dai-
nis Īvāns. Jēkabpils Latviešu biedrība aicina visus interesentus būt kopā ar mums šajā tikšanās reizē!

Jēkabpils Latviešu biedrība

Jauktajam korim „Noskaņa” – 15

Cienījamie AS „Swedbank” Jēkabpils filiāles darbinieki!
Sirsnīgi pateicamies un priecājamies par jūsu sniegto materiālo atbalstu – mēbeļu un datorteh-

nikas dāvinājumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldei. Tas ir vērtīgs papildinājums 
pārvaldes biroja telpu iekārtošanai.Vēlam veiksmi un jaunus sasniegumus jūsu finanšu organizāci-
jai un ceram uz veiksmīgu turpmāku sadarbību!

Kultūras pārvalde

Jēkabpilī atdzimst kino – tiks realizēti trīs dažādi 
kino projekti9. maijā plkst.15.00 Jēkabpils Tautas nama pašdarbnieki aicina Jūs uz koncertu, kas veltīts 

Mātes dienai. Sajūties īpaši, māmiņ, un nosvini šos svētkus kopā ar mums! Visi labie vārdi un 
saulainie smaidi būs veltīti Tev!

Senās dejas Krustpils pilī

Foto: Jānis Lācis
un oriģināldziesmas. Koncer-
ta II daļā  būs iespēja dzirdēt 
kora draugu kolektīvus – Ķe-
kavas jaukto kori „Mozaīka”, 
Baložu k/n jaukto kori, jaukto 
kori „Sigulda”, kā arī mūsu 
pašu sieviešu kori „Unda”, 
Sēlpils jaukto kori, Viesītes 
jaukto kori un senioru kori 
„Atvasara” – visus vienkopus. 

Katrs koris sniegs savu priekš-
nesumu, kā arī sadziedāsies ar 
„Noskaņu”, ne velti koncerta 
II daļas nosaukums – „Dziedi 
ar Noskaņu”. 

22. maijā plkst. 18:00 
Krustpils kultūras namā jauk-
tais koris „Noskaņa” svinēs 
savu 15. dzimšanas dienu! 

Uz tikšanos koncertā!

„Latviešu radio” ballītes

Inta Ūbele,
Kultūras pārvaldes direktore 

Pirms 20 gadiem mēs visi 
kopā bijām Rīgā,  Daugavas 
krastmalā – sarkanbalti sar-
kanu karogu un ziedu jūras 
ieskauti un dziļi sirdīs ticē-
jām un vēlējām neatkarību 
Latvijai. Šobrīd, lai apliecinā-

tu savu vienotību un ticību 
Latvijas valstij, piedalīsimies  
4. maija pasākumos – Vieno-
tības skrējienā un kopkoru 
sadziedāšanās koncertā. Ska-
not visiem baznīcu zvaniem 
uz brīdi apstāsimies un savās 
domās sūtīsim klusu lūgsnu 
„Dievs svētī Latviju, mūsu 

zemi un mūsu cilvēkus”.  
Līdzi paņemtos ziedus ziedo-
sim Daugavai kā uzticības ap-
liecinājumu brīvai un neatkarī-
gai  Latvijai. 

Aicinām uz pasākuma no-
rises vietu ierasties ar Latvijas 
Valsts karogiem.  Latvija sākas 
mūsu sirdīs, glabāsim to.



Jēkabpils VĒSTIS5.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 27. maijā

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

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

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Sporta pasākumi 2010.gada maijā

Kultūras pasākumu plāns 2010.gada maijam

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

5. maijā plkst.11.00 – akmensdārza sakopšana;
11. maijā plkst. 11.00 – salātu diena;
20. maijā ekskursija pa Zemgales skaistākajām vietām. Izbraukšana plkst. 7.00 no autoos-

tas. Pieteikties personīgi vai pa tālruni 26712629 (līdz 10. maijam).

Jau pūpoli meža ielokā zied,
Un vizbulītes ēnā smaida.
Ik lapiņa saulei dziesmiņu dzied,
Un siltus sveicienus Tev sūta.

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Sveicam aprīļa jubilārus: Emiliju Kalniešu, 

Osvaldu Rakutu, Mildu Stūrnieci, Ernu Rubeniņu, 
Ludmilu Pinkovsku, Irēnu Vārnu, Rasmu Dimanti.

JRIB valde

Sveicam!

11. un 25. maijā plkst.12.00 Brīvības ielā 45  (Jēkabpils politiski represēto nodaļas telpās)

tiks demonstrētas Dzintras Gekas dokumentālās filmas.
Jēkabpils Politiski represēto nodaļa

Šodien, 29.aprīlī, dzimšanas dienu svin 66 jubilāri.
Vecākā jubilāre ir Erna Zvirgzda (1929.), 

jaunākā jubilāre – Jekaterina Ivanova (2008.). 
Vārda dienu svin 6 Laines, 35 Viļņi 

un 57 Raimondi.

Tev maija koki zeltā staro
Tev katrs mazais ziediņš mirdz,
Ar jaunu kvēli saulē staro
Un visam labam veras sirds.

Sveicam aprīļa jubilārus: Ingu Terehovsku, Aiju Lejiņu 
un Birutu Lipuri. Vēlam veselību, dzīvesprieku un 

veiksmi visās lietās.
Ielu komitejas

8. maijā plkst. 18.00 Krustpils Katoļu draudzē notiks 
AIZLŪGUMS, pieminot Otrā pasaules kara upurus.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.04.–
29.05.

Atmiņu stāstu konkurss „Ulmaņlaika stāsts” (darbu iesniegšana 
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā līdz 29.maijam)

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

07.04.–
07.05.

„Izstāde kaķiem” 
Jēkabpils Mākslas skolas ironiska izstāde

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.04.–
05.05.

Lisabonas līgums vienotākai Eiropas Savienībai Jēkabpils galvenā bibliotēka

14.04.–
30.05.

A. Karlsones personālizstāde „Grāmatzīmes un pinumi” Mākslas salons „Pie 
Sīpolnieka”

15.04.–
15.05.

Mākslas dienu ietvaros – maketu konkurss „Dārza dizains” (formāts 
ne lielāks par 50x 50cm) Jēkabpils Mākslas skolā un filiālēs. Vērtēšana 

16.05.2010. plkst. 16.00

Jēkabpils Mākslas skola un 
filiāles

16.04.–
07.05.

Kaķi krūzēs 1. daļa no Elgas un Arņa Timpu kolekcijas Jēkabpils galvenā bibliotēka

26.04.–
10.05.

„Manas Latvijas ceļos” (4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas diena )

Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

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

29.04.–
29.05.

Literatūras izstāde „Ceļā uz neatkarību” (veltīta Latvijas Republikas 
Neatkarības pasludināšanas dienai).

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

30.04. 17.00 „Trešā atmoda – ceļš uz neatkarību” – tikšanās ar publicistu Daini Īvānu Tautas nama Lielā zāle
01.05.–
30.06.

Izstāde: Maija Tabaka „Jūtu laiks” Galerija „MANS’S”

01.05.–
31.05.

Grāmatu skate „Smaidošā bērnības pasaule”–  
/Atzīmējot Dzidras Rinkules–Zemzares 90. dzimšanas dienu/

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

01.05.–
31.05.

Izstāde „Viņa grāmatas plauktos nestāv”  
/Rakstniekam Mārim Rungulim – 60/

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

01.05.–
31.05.

Izstāde „Mātes diena – mīļuma diena”  
/Atzīmējot Mātes dienu/

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

01.05.–
31.05.

Izstāde „Amerikāņu rakstnieki – bērniem”  
/Sakarā ar Amerikas kultūras mēnesi Latvijā/

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

02.05. 22.00 Latviešu Radio bling–bling ballīte.  
Uzstāsies: grupa „Musiqq”, Ella, Jenny May. Biļetes iepriekšpārdošanā 
Biļešu servisa kasēs Ls 2,50; pasākuma dienā Tautas nama kasē Ls 3,00

Tautas nama Lielā zāle

03.05.–
29.05.

Gaidas Rešetņikovas, Krista Pluša, Ziedoņa Bārbala darbu izstāde 
„Portreti, ainavas, gleznas, zīmējumi” Tikšanās ar autoriem 7.05. plkst. 16.00

Jēkabpils Mākslas skolas zāle

04.05. 10.30 Orientēšanās konkurss visai ģimenei „Ieskaties vakardienā” Brīvdabas muzejs „Sēļu sēta’’
04.05. 13.00 Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai 

veltīts koncerts
Laukums pie tirdzniecības 

centra „Rimi”, Vienības ielā 7
05.05. 15.45 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 1. klašu koncerts, 

veltīts Mātes dienai
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas 

skolas kamerzāle
06.05.–
31.05

Cikla „Apceļo Latviju” 1.izstāde –  
„Braucam Rīgu lūkoties!”

Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

06.05. 15.00 O. Raševicas keramikas izstādes atklāšana Krustpils pils izstāžu zāle
06.05. 18.00 Latvijas–Austrijas kopražojuma ģimenes spēlfilma „Mazie laupītāji”. 

Ieejas maksa – bērniem līdz 12 gadiem Ls 0,50, pārējiem Ls 1,–
Jēkabpils Tautas nama  

Lielā zāle
06.05.–
30.05.

O. Raševicas keramikas izstāde Krustpils pils izstāžu zāle

07.05. Mātes dienai veltīta Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Jēkabpils Mākslas skola
07.05.–
31.05.

Literatūras izstāde „Laika upes kapteini atceroties”  
(vēsturniekam un kultūras darbiniekam Valentīnam Cirsim – 80).  

Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā” 9.izstāde

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

07.05.–
31.05.

Literatūras izstāde „„Zilo krastu” autoram Jānim Sārtam – 105”.  
Izstāžu cikla „Rakstnieki–jubilāri” 5.istāde

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

07.05. 13.30 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  
koru konkursa atlases skate

Tautas nama Lielā zāle

07.05. 16.00 Izstādes atklāšana „Ainavas, portreti un klusās dabas” 
Kalvja Kalniņa akvareļi

Jēkabpils galvenā bibliotēka

07.05. 19.00 Preiļu Rozā kora koncerts.  
Biļešu cenas iepriekšpārdošanā Ls 3,–, koncerta dienā Ls 4,–

Krustpils kultūras nams

08.05. 15.00 Seno deju grupas „Ballare” koncerts Krustpils pils
08.05.–
31.05.

Mātes dienai veltīta izstāde „Māmiņ, mīļo māmulīt, Tevi samīļošu es,  
Tu visjaukākā man esi uz šīs skaistās pasaules.”

Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

09.05. 15.00 Mātes dienai veltīts koncerts.  
Piedalās Tautas nama pašdarbības kolektīvi

Tautas nama Lielā zāle

10.05.–
31.05.

Izstāžu cikls: „Aktuāli  jautājumi par…”  
4. izst. – Dārzs un vide

Jēkabpils galvenā bibliotēka

11.05.–
31.05.

Izstāde  
„Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim — 175”

Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

12.05. 17.00 Jēkabpils BJC atskaites koncerts Jēkabpils BJC
13.05. Izstādes „Ceļā uz neatkarību”  

prezentācija
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

izstāžu zāle
13.05. 16.00 Dokumentālā amatierfilma „Mītiņš Krustpils (Komjaunatnes) saliņā 

1988.gada 15.oktobrī”
Tautas nama Baltā zāle

14.05. 18.00 „Kinopunkts” Latvijā, režisora Denija Boila filma „Graustu miljonārs” 
Ieejas maksa 1 santīms

Tautas nama Lielā zāle

14.05. 19.30 Latviešu danču vakars Jēkabpils BJC
15.05. 12.00 Apvienības „Literāts” radošā darbnīca Jēkabpils galvenā bibliotēka
15.05. 20.00 Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstādes 

atklāšana
Krustpils pils vārtu tornis

15.05. 21.00 Muzeju nakts Krustpils pilī Krustpils pils
15.05.–
29.10

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstāde 
„Radīts Latgalē”

Krustpils pils vārtu tornis

16.05.–
31.05.

Izstāde „Rakstniekam Mārim Rungulim – 60” Jēkabpils galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

18.05. 11.00 Konference „Arhitektūras pieminekļu saglabāšana un aizsardzība 
Zemgales reģionā”

Krustpils pils

18.05. 18.00 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestra koncerts. Diriģents 
Mārtiņš Bergs

Jēkabpils 3.vidusskola

19.05. 17.00 „Tavas telpas noslēpumi”– tikšanās ar telpu filozofi Sanitu Rozenšteinu Jēkabpils galvenā bibliotēka
22.05. 11.00 Konference „Latvija – Daugavas zīmē”. Rīko Jēkabpils Latviešu biedrība Tautas nama Lielā zāle
22.05. 18.00 Jauktā kora „Noskaņa” 15 gadu jubilejas vakars Krustpils kultūras nams
24.05. 16.00 Pasākums bērniem „Multeņu pēcpusdiena” Jēkabpils galvenās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļa
25.05. 15.00 Rotaļu pēcpusdiena  

1.–4. klasēm bibliotēkas pagalmā „Mūsu sētas bērni”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļa 
(pagalmā)

27.05. 14.00 Tematiska pēcpusdiena „Veselība no zaļās pļavas”. Tikšanās ar Jēkabpils 
Rehabilitācijas kabineta vadītāju Aiju Bērziņu un Atašienes pagasta 

uzņēmēju, bioloģiskās veselības saimniecības „Martaskalns” īpašnieci 
Kristīnu Rubinu. (Pasākumu cikla „Mūsējie” 2.tikšanās).

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
izstāžu zāle

27.05. 17.30 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Pūtēju dārza svētki Jēkabpils, Brīvības 203
27.05. 18.00 Ilzes Ramānes dokumentālā filma „Vecmāmiņu koris”  

(ieejas maksa Ls 1,-)
Jēkabpils Tautas nama 

Kamerzāle
27.05.–
31.12

Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde Jēkabpils Mākslas skolas zāle

28.05. Jēkabpils Mākslas skolas izlaidums 5.klasēm Jēkabpils Mākslas skola
28.05. 17.00 A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas absolventu izlaidums Tautas nama Lielā zāle
30.05. 14.00 Bērnu svētki Meža parks (pie Radžu 

ūdenskrātuves)

Datums Laiks Vieta Pasākums
1.05. 12:30 Salas peldbaseins Jēkabpils atklātais čempionāts peldēšanā
1.05. 10:00 JSC ēka Sporta centra balvu izcīņa šahā
4.05. 12:00 Jēkabpils Vienotības stafete veltīta LR neatkarības atgūšanas 20.gadadienai
5.05. 16:00–19:00 Laukezers – 2 „Orientieris 2010” (Jēkabpils – Daugavpils šosejas 8.km)
8.05. 06:00 Radžu ŪK Jēkabpils atklātais čempionāts spiningošanā
8.05. 10:00 sporta nams Latvijas čempionāts galda tenisā jauniešu komandām
8.05. 12:30 Salas peldbaseins Pusstundas peldējums

8.–9.05. 11:00 stadions Pētera Zeltiņa un Jura Bērziņa piemiņas sacensības vieglatlētikā un 
JSS sacensības „B” grupai

10.05. 12:00 3.vidusskola „Zelta zivtiņas” čempionāts
12.05. 16:00–19:00 Pļaviņas „Orientieris 2010” (Pļaviņu apvedceļš)
14.05. 10:00 stadions vai sporta 

nams
PII sporta svētki

15.05. 10:00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64 - lauciņu dambretē
15.05. 12:00 Sala Sacensības triatlonā (skriešana, peldēšana, riteņbraukšana)

15.–16.05. 11:00 stadions Baltijas čempionāts vieglatlētikā daudzcīņās
16.05. 12:00 Mežaparks Taku orientēšanās Latvijas kausa 4.posms „Jēkabpils balva”
19.05. 16:00–19:00 Gustiņi „Orientieris 2010” (Salas – Sunākstes ceļa 4.km)
22.05. 11:00 stadions Futbola diena
22.05. 10:00 JSC ēka Klasifikācijas turnīri šahā
26.05. 16:00–19:00 Ābeļu skola „Orientieris 2010” (Jēkabpils – Dunava ceļa 1.km)
26.05. 14:00 Salas peldbaseins Sezonas noslēguma sacensības peldēšanā

Biedrība „Jēkabpils NVO Resursu centrs” 
INFORMATĪVĀS DIENAS ietvaros trešdien, 
5.maijā no plkst. 11:00 līdz 19:00 aicina izmantot 
iespēju un noskaidrot atbildes uz Jums intere-
sējošiem jautājumiem, kā arī izteikt viedokli un 
priekšlikumus par visdažādākajiem sabiedriska-
jiem procesiem Jēkabpilī pa tālruni 652 20097

Atgādinām, ka „Jēkabpils NVO Resursu 

centrs” katra mēneša pirmajā otrdienā organizē 
informatīvo dienu Brīvības ielā 229, Jēkabpilī, 
zaļajā (pagalma) mājā. 

Tā kā pirmā maija otrdiena ir svētku diena, 
tad šoreiz trešdien, 5.maijā interesentus konsul-
tēs biedrības „Jēkabpils NVO Resursu centrs” 
valdes locekļi G.Cankale un A.Kalniņš. 

NVO Resursu centra valde

Aicina informatīvā diena

Jēkabpils Latviešu biedrība paziņo, ka šā 
gada 22.maijā rīko konferenci „Daugavas zīmes”, 
kas palīdzēs izprast tās ar mūsu likteņupi sais-
tītās vērtības, ko mēs varētu zaudēt, ja Dauga-
vas privatizētājiem izdotos panākt savus plānus. 
Konferencē uzstāsies zinātnes, vides aizsardzības 
speciālisti, literāti un kultūras darbinieki. Aici-
nām jēkabpiliešus, jo sevišķi skolu audzēkņus, 
būt aktīviem un piedalīties konferences izzinoša-

jā darbā. Būs iespējams pieteikties arī debatēm. 
Konference notiks 22.maijā pulksten 11:00 

Jēkabpils Tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3. 
Konferences laikā turpināsies arī parakstu vāk-
šana Daugavas aizstāvībai. 

Pēc konferences notiks arī Jēkabpils Latviešu 
biedrības kopsapulce. Aicinām ierasties biedrības 
locekļus un tos, kuri vēlas par tiem kļūt!

Jēkabpils Latviešu biedrības valde

Jēkabpils Latviešu biedrības aicinājums


