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 Iesaisties Jēkabpils pilsētas attīstības programmas izstrādē
 Nominēsim „Gada jēkabpilieti 2011”
 Jēkabpilī notiks vērienīgākie autosporta svētki

“14.  jūnijā negaidīti pie daudzu cilvēku mājokļiem pieklauvēja. Tie bija 
godīgi cilvēki, kas dusēja pēc  labi padarītas darbadienas. Atverot durvis, 
svešā mēlē skanēja pavēle paņemt nedaudz mantas un doties  līdzi. Kurp? 
To nezināja neviens. Klauvēts tika ne tikai Rīgā, bet katrā Latvijas pilsētā, 
katrā Latvijas pagastā. Šeit nebija runa par īpašu Latvijas politisko eliti vai 
vadoņiem, jo klauvēts tika pie visu to cilvēku durvīm, kas veidoja Latvijas 
mugurkaulu. 

Netika sargāti ne sirmi viri, ne mazi bērni, ne grūtnieces. Pastāstīsim 
šo tēvutēvu stāstu bērniem, lai mēs zinātu savu vēsturi un apzinātos savas 
saknes. Jo mūs vieno mīlestība pret savu zemi, pret Latviju,” ir teicis Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers.

14. jūnijā kopīgi pieminēsim 1940.–1941. gada represijās cietušos...
(Turpinājums 7. lpp.)

13. maijā Jēkabpilī darba vizītē iera
dās Kultūras mi nistre Sarmīte Ēlerte. 
Mi nis tre tikās ar Jēkabpils pilsētas paš
valdības vadību un deputātiem, kā arī ar 
Jēkabpils pilsētas kultūras darbiniekiem. 

Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdē
tājs Leonīds Sal ce  vičs tikšanās laikā pre
zentēja Jēkabpils pilsētai raksturīgo pilsēt
vidi, kā arī kultūras jomas aktualitātes un 
problēmas. Savukārt S. Ēlerte pašvaldību 
aicināja veicināt radošo industriju centru 
izveidi, kā arī uzslavēja pašvaldību par 

sakārtotajiem infrastruktūras objektiem, 
pie mēram, Vecpilsētas lau kumu, Krustpils 
saliņu, arī Krustpils kultūras namu, ko 
šobrīd renovē.

Tiekoties  ar  kultūras  dar bi 
niekiem, ministre  atbil dēja  uz  jau
tājumiem par pro fe sionālās mākslas 
pieejamību un par amatiermākslas ko
lektīvu darbību reģionos, un par iespē
jamām valsts mērķdotācijām amatier
mākslas kolektīvu vadītā jiem, kā arī 
par Kultūras ministrijas turpmāko 

saikni ar reģioniem un no vadiem. Tik
šanās laikā pārrunāja arī jautājumus 
par valsts atbalstu dzies mu un deju 
svētku saglabāšanai un attīstībai un 
par “kultūras pases” ideju.

Darba vizītes ietvaros Kul tūras 
ministre apmeklēja Krustpils saliņu un 
Krustpils pili.

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašval dības

sabiedrisko attiecību speciāliste

10. maijā Jēkabpils pilsētas Do
mes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs 
parakstīja līgumu ar SIA “Lemmin
kainen Latvija” par Rīgas  ielas re
konstrukciju no Donaviņas upes līdz 
Gravas  ielai, kā arī pilnsabiedrību 
“Skonto Būve un Roadeks” par Brī
vības ielas rekonstrukciju no R. Blau
maņa līdz Neretas ielai.

30. martā un 1. aprīlī personu 
apvienība SIA “Saldus ceļinieks” un 
SIA “Talce” Iepirkumu uzraudzības 
birojā iesniedza iesniegumus par Jē
kabpils pilsētas pašvaldības rīkoto 
konkursu “Objektu “Brīvības  ielas 
rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz 
Neretas ielai), Jēkabpilī” un “Rīgas 
ielas  rekonstrukcija  no Donaviņas 
upes  līdz  Gravas  ielai),  Jēkabpilī” 
būvniecība”  apstrīdot  pašvaldības 
iepirkuma komisijas pieņemto lēmu
mu. 9. aprīlī Iepirkumu uzraudzības 

biroja  iesniegumu izskatīšanas ko
misija, pārbaudot un  izvērtējot  lie
tas materiālus un noklausoties lietas 
dalībnieku paskaidrojumus, secināja, 
ka personu apvienības SIA “Saldus 
ceļinieks” saņemtie  iesniegumi nav 
pamatoti, un pieņēma  lēmumu at
ļaut Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
slēgt  iepirkuma  līgumu ar atklātā 
konkursā noteiktajiem uzvarētājiem 
SIA “Lemminkainen” un pilnsabied
rību “Skonto Būve un Roadeks” un 
atstāt spēkā Jēkabpils pilsētas pašval
dības iepirkuma komisijas pieņemtos 
lēmumus par iepirkuma procedūras 
rezultātiem. 

Būvdarbi Rīgas un Brīvības ielās 
tiks uzsākti jūnija sākumā.

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte 
viesojas Jēkabpilī

Noslēdz līgumus par Rīgas un Brīvības 
ielas rekonstrukciju

Pašvaldība paraksta 
līgumu ar NVO

Jēkabpils pilsētas Domes priekš
sēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis 
10. maijā parakstīja  līgumu ar Jē
kabpils pilsētas nevalstiskajām orga
nizācijām par savstarpējo sadarbību.

Kopumā sadarbības līgumu ar paš
valdību parakstīja 35 nevalstiskās orga
nizācijas. Līgums stājās spēkā nākamajā 
dienā pēc tā parakstīšanas. Citas ne
valstiskās organizācijas var pievienoties 
līgumam ik pēc sešiem mēnešiem no 
līguma spēkā stāšanās dienas.

Sadarbības līgums tika parakstīts, 
lai veicinātu tiešo līdzdalību lēmu mu 
pieņemšanā, uzlabotu Jēkab pils pil
sētas pašvaldības lēmumu kvali tāti, 
veicinātu pilsētas ilgtspējī gu attīstī
bu, iedzīvotāju labklājību, kul tūras un 
sporta dzīves attīstību, kā arī pilsonis
kas sabiedrības veidošanos.

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste        

Latvijas Pasts šogad izdevis jau
nāko pastmarku bloku, kurā attēlots 
UNESCO Pasaules mantojuma sa
rakstā iekļautais Strūves ģeodēziskais 
loks, kura ģeodēzisko uzmērījumu 
un astronomisko novērojumu punkts 
“Jēkabpils” atrodas Jēkabpilī, Strūves 
parkā. Pastmarku blokā iekļautas di
vas pastmarkas.

Mākslinieces Artas OzolasJau
narājas veidotajā pastmarku blokā 
“Strūves ģeodēziskais loks” iekļautas 
divas pastmarkas ar nominālvērtību 
Ls 0,35 un Ls 0,55. Katras pastmar
kas tirāža ir 70 000 eksemplāru.

Strūves ģeodēziskais loks ir uni
kāls 19. gadsimta objekts astronomi
jas un ģeodēzijas zinātnes attīstībā, 
kas apstiprināja Ņūtona hipotēzi, ka 
mūsu planēta  ir saplacināta no po
liem, un precizēja tās  izmērus. Tas 
tika mērīts no 1816.  līdz 1855. ga

dam un nostiprināts dabā 1826. gadā. 
Mērīšanas darbus vadīja astronoms 
Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve.

2820  km  garais  ģeodēziskais 
loks  jeb meridiāns kopš 2005. gada 
15.  jūlija  ir  iekļauts UNESCO Pa
saules kultūras un dabas mantojumu 
sarakstā.

Elvīra Mantrova,
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja, 

galvenā valsts inspektore

Fo
to

: J
ā

N
Is

 L
ā

c
Is

14. jūnijā pieminēsim 
represijās cietušos

Fo
to

: J
ā

N
Is

 L
ā

c
Is

Latvijas Pasts izdod Strūves ģeodēziskajam 
lokam veltītu pastmarku bloku



2.

Acinām bērnus vecumā no 5 līdz 
13 gadiem piedalīties dienas nometnē 
“Pietura – Talantu ekspedīcija”, kas 
notiks Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centrā (Brīvības ielā 258) laika posmā 
no 6. līdz 10. jūnijam. Nometnes darba 
laiks – no plkst. 10.00 līdz 14.00. 

Pieteikšanās līdz 31. maijam. Da-
lības maksa – Ls 25. Tālr.: 65231284, 
e-pasta adrese: lilija67@inbox.lv.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Izglītības iestāde Klase Datums Plkst. Vieta

Jēkabpils Valsts ģimnāzija
9. 10. 06. 2011. 18.00 JVĢ sporta zāle

12. 17. 06. 2011. 18.00 JVĢ sporta zāle

Jēkabpils 2. vidusskola
9. 17. 06. 2011. 17.00 2.vsk.

12. 18. 06. 2011. 15.00 2.vsk.

Jēkabpils 3. vidusskola

9. 11. 06. 2011. 16.00 3.vsk.
12.a 18. 06. 2011. 13.00 3.vsk.
12.b 18. 06. 2011. 15.00 3.vsk.
12.c 18. 06. 2011. 17.00 3.vsk.

Jēkabpils vakara vidusskola
9. 10. 06. 2011. 18.00 Vakarskolas zālē

12. 18. 06. 2011. 15.00 Jēkabpils Tautas namā
Poļu pamatskola

Jēkabpils mākslas skola
3. 06. 2011. 18.00 Jēkabpils Tautas namā
27. 05. 2011. 18.00 Jēkabpils Tautas namā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Koledžas nod. studenti 22. 06. 2011. 17.00 Jēkabpils Tautas namā
Koledžas prof. vid. izgl. 

nodaļas studenti 25. 06. 2011. 16.00 Jēkabpils Tautas namā

PAZIŅOJUMS
par cirsmas izsoli

 1. Izsolāmās cirsmas nosau-
kums un atrašanās adrese: Mež-
aparks, Mežaparka ielā, Jēkabpilī. 
Izzāģējamais kokmateriāls – 303 m3.

2. Ar cirsmas izsoles notei-
kumiem var iepazīties: Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūrā (Brīvības ielā 120, Jēkabpi-
lī), Jēkabpils pilsētas pašvaldības viet-
nē www.jekabpils.lv, sadaļā “Izsoles”.

3. Pieteikumu iesniegšana: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā (Brīvības ielā 120, 
Jēkabpilī, LV 5201) līdz 2011. gada 
16. jūnija plkst. 17.00.

4. Cirsmas apskates datums: 
2011. gada 13. jūnijā plkst. 11.00.

5. Izsoles vieta un laiks: Izsole 
notiks 2011. gada 20. jūnijā plkst. 
15.00 Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 
209. kab.

6. Izsolāmās cirsmas nosa-
cītā cena: Ls 4545 (četri tūkstoši 
pieci simti četrdesmit pieci lati, 00 
santīmu).

7. Nodrošinājuma un dalības 
maksas apmērs un iemaksas kār-
tība: Lai varētu piedalīties izsolē, iz-
soles dalībniekiem pirms reģistrācijas 
jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašval-
dības kontā LV87 UNLA 0009 0131 
30793 (a/s Latvijas SEB bankā, kods 
UNLALV2X) nodrošinājums 10 % 
apmērā no izsolāmā objekta nosacī-
tās cenas, t. i., Ls 454,50 (četri simti 
piecdesmit četri lati, 50 santīmu), kā 
arī dalības maksa Ls 20 (divdesmit 
lati, 00 santīmu).

8. Izsoles veids: mutiska ar 
augšupejošo soli.

Tālrunis uzziņām: 65207320 
(Indra Stūriška), 65207425 (Alberts 
Barkāns) vai otrdienās no 8.30 līdz 
12.00, ceturtdienās no13.00 līdz 16.00 

65231383 (Inga Ostrovska).

Jēkabpils pilsētas  
attīstības programmas  

2014.–2020. gadam izstrāde

Paziņojums par tematisko darba grupu 
izveidi un pirmo tikšanos

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādes 
veicināšanai dokumenta izstrādes vadības grupa pieņēmusi lēmumu par 
četru tematisko darba grupu izveidi:

• SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS darba grupa;
• UZŅĒMĒJDARBĪBAS (BIZNESA) ATTĪSTĪBAS darba grupa;
• SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA (LABKLĀJĪBAS) darba grupa;
• PILSĒTVIDES darba grupa.

Tematisko darba grupu izveide un tikšanās organizēšana ir viens no 
sabiedrības līdzdalības pasākumiem, ko paredzēts organizēt Jēkabpils pilsētas 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādes gaitā.

Šī pasākuma mērķis ir iesaistīt Jēkabpils AP izstrādē iespējami plašu 
interešu grupu pārstāvniecību, tā panākot

• augstu attīstības plānošanas procesā iesaistīto personu informētības 
pakāpi,

• interešu saskaņotību starp pārvaldes līmeņiem un ieinteresētājām pu-
sēm, kā arī

• nodrošināt integrētās pieejas principu ievērošanu attīstības plānošanā,
• un nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstoša rīcības plāna izstrādi.

Tematisko darba grupu ietvaros paredzēta šādu tēmu apspriešana:

SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS  
darba grupa:

• izglītība, tostarp mūžizglītība 
un interešu izglītība; 

• kultūra, sports, atpūta;
• sadarbība, nevalstiskās organi-

zācijas;
• pašvaldības pārvalde;
• pilsētas sabiedriskais tēls.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (BIZNE-
SA) ATTĪSTĪBAS darba grupa:

• visa veida uzņēmējdarbība;
• nodarbinātība;
• uzņēmējdarbības infrastruktūra; 
• atbalsts attīstībai;
• ar uzņēmējdarbību saistītie vides 

aspekti;
• nekustamā īpašuma tirgus.

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA 
(LABKLĀJĪBAS) darba grupa:

• veselība;
• sociālais nodrošinājums; 
• sociālā infrastruktūra; 
• sabiedriskā kārtība un drošība; 
• vides atbildība

PILSĒTVIDES darba grupa:
• inženiertehniskā infrastruktūra 

(ūdens apgāde, siltumapgāde, elektro-
apgāde, telekomunikācijas, atkritumu 
saimniecība); 

• ceļu infrastruktūra;
• sabiedriskais transports; 
• dzīves vide un mājoklis; 
• vides aspekti.

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam vadības 
grupa aicina nevalstiskās organizācijas, kaimiņnovadu pašvaldības un citus 
interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Jēkabpils pilsētas izaug-
smes plānošanā, pieteikt savus pārstāvjus dalībai tematiskajās darba grupās, 
sūtot informāciju par pārstāvjiem līdz 2011. gada 1. jūnijam.

Lai saglabātu saturisko efektivitāti, dalībnieku skaits tematiskajās darba 
grupās ir ierobežots, tāpēc noteikti šādi dalībnieku atlases kritēriji:

• dalībnieks piedalās lēmumu pieņemšanā saistībā ar kādas no tematiskajā 
grupā noteiktās tēmas pārvaldi, attīstību;

• dalībnieks ir kādas NVO pārstāvis;
• dalībnieks ir atzīts eksperts saistībā ar kādu no tematiskajā grupā 

noteiktajām tēmām;
• dalībnieks ir Jēkabpils pilsētai piegulošo novadu pašvaldību vai NVO 

pārstāvis;
• dalībnieks ir ieinteresēts Jēkabpils pilsētas attīstības plānošanā un gatavs 

līdzdarboties plānošanas procesā ar idejām un komentāriem.
Pirmā tikšanās reize – seminārs “Tādi esam” (situācijas apzināšanās 

un ideju forums par vērtībām, attīstības iespējām un ierobežojumiem), kas 
notiks 14. 06. 2011. plkst. 14,00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, R. Blaumaņa 27, 
Jēkabpilī.

Par dalību tematiskajās darba grupās lūdzu interesēties elektroniski, no-
sūtot uz e-pasta adresi Sandra.Gogule@jekabpils.lv savu kontaktinformāciju 
(vārds, uzvārds, pārstāvniecība, pieredze, tālr. nr., e-pasta adrese un darba 
grupas nosaukums).

Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

Projekta “Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības sociālās mājas Rīgas 
ielā 237 energoefektivitātes paaug-
stināšana” ietvaros plānotie reno-
vācijas un rekonstrukcijas darbi drīz 
tiks pabeigti. 

Jāvērš uzmanība, ka ēka arī tiks 
pielāgota personām ar kustību traucē-
jumiem. Sociālās mājas ēkai pašlaik 
tiek izbūvēts panduss jeb uzbrauktuve 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
kur vienlaikus ēkā tiks ierīkots un 
uzstādīts lifts. Rekonstrukcijas gaitā 
jau ir veikti šādi darbi: ārdurvju mai-
ņa, koka logu maiņa, bēniņu pārse-
guma siltināšana, apkures maģistrālo 
cauruļvadu maiņa un siltināšana, 

ventilācijas kanālu izbūve, cokola 
siltināšana u. c.

Būvniecības darbi norit saskaņā 
ar līgumu.

Kopējās investīciju attiecināmās 
izmaksas ir Ls 173 080,61, kur ERAF 
līdzfinansējums ir Ls 129 810,46 un 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības iegul-
dījums ir Ls 43 270,15.

Irēna Pastare,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Attīstības un investīciju nodaļas  
projektu koordinatore

Tā kā Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas izsludinātais atklātais kon-
kurss “Stacionāro datoru un multi-
mediju kabinetu aprīkojuma iegāde 
apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības 
iestāžu informatizācija” ietvaros”, 
identifikācijas Nr. IZM 2010/26/AK/
ERAF, 15. 03. 2011. ir ticis pār-
traukts, sadarbības iestāde Valsts 
izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
ir plānojusi rīkoties šādi: 

• stacionāro datoru, kuri nav sais-
tīti ar multimediju aprīkojumu (brīvi 
stāvošā datortehnika), iegādei veikt 
centralizēto iepirkumu elektronisko 
iepirkumu sistēmā, ņemot vērā, ka to 
iegāde saskaņā ar Ministru kabineta 
2010. gada 28. decembra noteikumiem 
Nr. 1241 “Centralizēto elektronisko 
iepirkumu noteikumi” ir pieejama 
elektroniskajā iepirkumu sistēmā ar 
2011. gada 15. aprīli;

• pārējās datortehnikas un multi-
mediju aprīkojuma iegādei, lai nodro-
šinātu to savstarpējo savietojamību 
atbilstoši prasībām, nodrošināt at-
kārtotu atklātā konkursa “Stacionā-
ro datoru un multimediju kabinetu 
aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 
“Izglītības iestāžu informatizācija” 
ietvaros” izsludināšanu 2011. gada 
aprīlī, precizējot tā nolikumu atbil-
stoši Iepirkumu uzraudzības biroja 
Iesniegumu izskatīšanas komisijas 
2011. gada 18. februāra lēmumā no-

teiktajam un neiekļaujot tajā stacio-
nāros datorus (brīvi stāvošo datorteh-
niku), kuri tiks iepirkti elektroniskajā 
iepirkumu sistēmā;

• vienlaikus sadarbībā ar Valsts 
reģionālās attīstības aģentūru, kas 
atbild par elektronisko iepirkumu 
sistēmas darbību un uzturēšanu, 
nodrošināt 3.2.2.1.2. apakšaktivitā-
tē projektos paredzētā informācijas 
tehnoloģiju aprīkojuma iekļaušanu 
elektroniskajā preču un pakalpojumu 
katalogā, lai nepieciešamības gadīju-
mā varētu nodrošināt to iegādi, veicot 
centralizēto iepirkumu elektronisko 
iepirkumu sistēmā.

Ievērojot iepriekšminēto, stacio-
nāro datoru (brīvi stāvošās dator-
tehnikas) piegādi izglītības iestādēm 
plānots uzsākt 2011. gada maijā vai 
jūnijā, savukārt pārējā informācijas 
tehnoloģiju aprīkojuma piegādi – sākot 
ar 2011. gada augustu vai septembri.

VIAA norāda, ka šī informācija 
ir tikai plānotie pasākumi, kuri 
laika gaitā var mainīties. 

Irēna Pastare,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Attīstības un investīciju nodaļas  
projektu koordinatore

Avots: www.viaa.gov.lv

Izlaidumi Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs 2011. gadā

Turpinās projekta “Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības sociālās mājas Rīgas ielā 237 
energoefektivitātes paaugstināšana” 
īstenošana

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāžu informatizācija

Notiks nometne “Pietura – 
Talantu ekspedīcija”

IegUldīJUMS TAvā NākOTNē!

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība

IegUldīJUMS TAvā NākOTNē!

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība

IegUldīJUMS TAvā NākOTNē!

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība



3.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto 
tradīciju, no 27. līdz 30. jūnijam Jēkab-
pils Vēstures muzejā notiks Krustpils 
pils nedēļa.

Nedēļu ievadīs Torņa diena 27. jū-
nijā, kad pils apmeklētāji laikā no 10.00 
līdz 17.30 bez maksas varēs uzkāpt 
Krustpils pils vārtu tornī.

28. jūnijā 15.00 visus bērnus gai-
dīs Krustpils pils guvernante, lai kopīgi 
mācītos, ietu pils rotaļās un ceptu “Brū-
nās dāmas pankūkas”. Ieeja pasākumā: 
pirmsskolas vecuma bērniem bez mak-
sas, skolēniem – Ls 0,80, pieaugušajiem 
Ls 1,20.

Arī nākamajā dienā gaidīsim cie-
mos bērnus un, protams, arī pieaugu-
šos, kuru sirdīs vēl nav zudusi ticība 
brīnumam, jo 29. jūnijā 15.00 tieši 
Krustpils pilī savu dzimšanas dienu 
svinēs pats Ziemassvētku vecītis! Kopīgi 
pušķosim Ziemassvētku vecīša iemīļoto 
koku, dziedāsim dziesmas, iesim rota-
ļās. Dzimšanas dienas viesiem vecītis 
īpaši lūdz dāvanā nest mākslīgos zie-
dus, kurus viņš gatavojas vest līdzi uz 
Ziemeļpolu. Ieeja pasākumā Ls 1,50, ie-
priekšēja pieteikšanās pa tālr. 65221042.

30. jūnijā “Ceturtdiena pilī” – Ka-
rīnas Tatarinovas koncerts “Karīnas 
romances”. Koncerta programmā kino 
mūzika no spāņu, portugāļu, latviešu 
un krievu kinofilmām. Pasākuma sā-
kums 19.00, ieejas maksa – Ls 4. Notiks 
biļešu iepriekšpārdošana.

Krustpils pils nedēļas noslēgumā 
gaidāmas divu izstāžu atklāšanas. 
1. jūnijā 17.00 pils Izstāžu zālē atklāsim 
mākslinieces Jolantas Ābeles personāliz-
stādi, bet 2. jūnijā 14.00 Marmora zālē 
atklāsim medību trofeju izstādi, kuru 
kuplinās medību stāsti un atmiņas.

Sīkāka informācija par pasāku-
miem un biļešu rezervāciju pa tālr. 
65221042.

Ceram, ka Krustpils pils nedēļā 
katrs atradīs pasākumu savai gaumei 
un interesēm. Uz tikšanos Krustpils 
pils nedēļā! 

 Inita Kolkovska, 
Jēkabpils Vēstures muzeja  

Komunikāciju nodaļas vadītāja

Grāmatvedības nodaļa 
sagatavojusi finanšu un 
budžeta pārskatus

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Grāmatvedības nodaļa ir sagatavo-
jusi 2010. gada konsolidēto finanšu 
un budžeta izpildes gada pārskatu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
konsolidētais gada pārskats ir saga-
tavots, apvienojot piecpadsmit paš-
valdības pakļautībā esošo iestāžu 
gada pārskatus. Pašvaldības gada 
pārskatā iekļauti Kultūras pārval-
des, Sociālā dienesta, Jēkabpils vēs-
tures muzeja un Jēkabpils vispārējo 
un interešu izglītības iestāžu gada 
pārskati.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
ieņēmumi 2010. gada sākumā palie-
linājās no 9,6 miljoniem līdz 16,9 mil-
joniem latu, bet izdevumu kopsumma 
ir 13,7 miljoni.

2010. gada pašvaldības pārskata 
bilances kopsumma ir 45,9 miljoni 
latu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
pārskata periodu bilances kopsumma 
ir palielinājusies par 7,8 miljoniem 
latu, tai skaitā par 4,8 miljoniem latu 
pieauguši apgrozāmie līdzekļi aktī-
vu daļā un budžeta izpildes rezultāts 
3,7 miljoni latu bilances pasīva daļā. 
Budžeta izpildes rezultātu iespaidoja 
Eiropas Savienības projektiem saņem-
tie avansi 2010. gada beigās. 

Gada pārskats ir dokuments, ko 
sagatavo katra pārskata gada noslē-
gumā un kurš ir viens no galvenajiem 
informācijas avotiem Publiskajam gada 
pārskatam, potenciālajiem sadarbības 
partneriem, kā arī investoriem. 

Ārija Bokāne, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

galvenā grāmatvede

Šī gada 2. jūlijā notiks pilsētas 
svētki. Liela nozīme šo svētku norisē 
ir mūsu kopīgai sadarbībai. Katru 
gadu pilsētas iedzīvotāji uzpoš ēku fa-
sādes ar ziedu kompozīcijām, vītnēm, 
kas vienmēr tiek pamanītas un pozi-
tīvi novērtētas. Uzrunājot jūs šogad, 
aicinām piedalīties konkursā ar no-
saukumu “Pasaka par ...”. Konkursu 
organizē pilsētas pašvaldība. Šogad 
labākie pilsētas svētku noformējumi 
tiks vērtēti un to autori apbalvoti! 
•	 Konkurss notiks pilsētas svētku 

norises dienā, un noformējumu vērtēs 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības ievēlēta 
komisija.

Papildu vērtējumu un papildu 
balvu neatkarīgi no pašvaldības iz-
vēlētās komisijas vērtējuma sniegs 

bankas “CITADELE” pārstāvji.
Konkursa vērtējumā tiek ie-

saistītas:
•	 Vecpilsētas Laukuma teritorija,
•	 Brīvības iela no Vienības ielas līdz 

akmeņu ielai,
•	 Pasta iela,
•	 Akmeņu iela līdz A. Pormaļa ielai,
•	 Viestura iela no Pasta ielas līdz 

A. Pormaļa ielai,
•	 Katoļu iela līdz A. Pormaļa ielai.

Vērtēšanas kritēriji:
•	 rotājot ēku fasādes, veidojot 

kompozīcijas, svarīgi ievērot atbilstī-
bu konkursa dotajam nosaukumam 
“Pasaka par ...”;
•	 papildu punktus komisija pie-

šķirs par “dzīvo” skulptūru vai 

atveidoto pasaku tēlu iesaistīšanu 
noformējumā;
•	 uzņēmējiem, sabiedriskajām 

organizācijām tiek dota iespēja rek-
lamēt savu uzņēmumu, darbības vei-
du vai preci, pakārtojot to konkursa 
dotajam nosaukumam;
•	 vērtētas tiks ēku galvenās ieejas, 

fasādes, vitrīnas, logu ailes, priekš-
dārzi, žogi, vārti, kas atrodas ar ska-
tu uz ielu vai pieguloši tās teritorijai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
pateicas par sadarbību konkursa at-
balstītājiem. 

SIA “SEDUMI” un bankai “CITADELE”
Sanda Mālniece,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
galvenā māksliniece

Latvijas Zaļais punkts sadar-
bībā ar pilsētu pašvaldībām un 
reģionālajiem atkritumu uzņēmu-
miem no maija organizē atkritu-
mu šķirošanas kampaņu “Šķiro pa 
tīro!”, kas norisināsies 25 Latvijas 
pilsētās līdz pat augusta beigām. 
Akcijas mērķis ir iztīrīt Latviju 
un ierādīt iedzīvotājiem, ka šķi-
rot PET pudeles, stikla taru, elek-
trokrāmus, kā arī sulu un piena 
pakas ir vienkārši. Kampaņas re-
zultātā viss savāktais iepakojums 
un nolietotās elektropreces tiks 
pārstrādātas, tā piešķirot lietām 
“otru dzīvi” un taupot neatjauno-
jamos dabas resursus.

Šogad	akcija	norisināsies	Liepājā,	
Jelgavā,	 Bauskā,	 Dobelē,	 Talsos,	
Tukumā,	Ventspilī,	Saldū,	Kuldīgā,	
Rēzeknē,	 Preiļos,	 Ludzā,	 Aknīstē,	

Subatē,	Siguldā,	Jūrmalā,	Jēkabpi-
lī,	Krāslavā,	 Ilūkstē,	Rojā,	Balvos,	
Alūksnē,	Gulbenē,	Ogrē	un	Rīgā.

Latvijas	 Zaļā	 punkta	 valdes	
priekšsēdētājs	Māris	Simanovičs	min	
5	galvenos	iemeslus,	kāpēc	piedalīties	
kampaņā	un	šķirot	atkritumus:	“Šķi-
rojot	atkritumus,	mēs	nodrošinām	to	
pārstrādi	un	piešķiram	lietām	otru	
dzīvi,	 būtiski	 samazinām	neatjau-
nojamo	dabas	resursu	izmantošanu,	
kā	arī	nākotnē	samazinām	iepako-
juma	patēriņu.	Jo	tikai	šķirojot	mēs	
reāli	 redzam,	 cik	 daudz	materiāla	
izmetam	atkritumos	un	nākamreiz,	
iegādājoties	preci	 liekā	iepakojumā,	
padomāsim,	vai	tas	ir	lietderīgi.	Pil-
sētas,	kurās	atkritumu	šķirošana	jau	
kļuvusi	par	neatņemamu	iedzīvotāju	
ikdienas	paradumu,	ir	daudz	tīrākas	
un	sakoptākas	nekā	pilsētas,	kurās	

nešķiro.	Svarīgi	arī	iedzīvotājiem	at-
gādināt,	ka	šķirojot	atkritumus,	mēs	
samazinām	atkritumu	izvešanas	pa-
kalpojumu	izmaksas.”	

Kopumā	 kampaņas	 “Šķiro	 pa	
tīro!”	ietvaros	iedzīvotāji	tiek	aicināti	
piedalīties	četrās	akcijās:	saplacinātas	
plastmasas	pudeles,	stikla	taru,	sulu	
piena	un	kartona	pakas,	kā	arī	nolie-
totās	elektropreces	jānogādā	un	jāpie-
reģistrē	kādā	no	akcijā	iesaistītajiem	
šķiroto	atkritumu	pieņemšanas	lau-
kumiem.	Pilsētās,	kur	PET	pudeles	
akcijas	laikā	tiek	vāktas	arī	šķiroša-
nas	konteineros,	anketa	ar	dalībnieka	
kontaktinformāciju	ir	 jāievieto	PET	
pudelē.	Svarīgi	atcerēties,	ka	piena	
un	sulu	pakas	pirms	nodošanas	atkri-
tumu	apsaimniekotājam	nepieciešams	
izskalot	un	mājās	izžāvēt,	turklāt	ak-
cijā	iedzīvotājs	varēs	piedalīties	tikai	

tādā	gadījumā,	 ja	pakas	(vismaz	5)	
būs	tīras.	Detalizētāka	 informācija	
par	 akciju	 norisi	 un	 pieņemšanas	
laukumiem	katrā	pilsētā	atrodama	
www.zalais.lv.	

Reizi	mēnesī	katrā	akcijas	pilsētā	
tiks	izlozētas	veicināšanas	balvas	–	
6	 mēnešu	 abonements	 vienam	 no	
desmit	“Dienas	žurnāli”	izdevumiem	
pēc	laimētāja	izvēles.	Savukārt	pēdējā	
izlozē	no	visiem	veicināšanas	balvu	
ieguvējiem	katrā	pilsētā	tiks	izlozēts	
viens	dalībnieks,	kurš	saņems	akcijas	
galveno	balvu	–	dāvanu	karti	Ls	200	
vērtībā	no	veikalu	tīkla	“Rimi”.

Atkritumu	otrreizējā	pārstrāde	ir	
veids,	kā	piešķirt	lietām	otru	dzīvi	un	
samazināt	dabas	resursu	izmantoša-
nu	iepakojuma	ražošanai.	Visas	akci-
jā	savāktās	PET	pudeles	pārstrādās	
rūpnīcā	“PET	Baltija”,	kas	atrodas	

Jelgavā;	 stikla	 taru	 pārkausēs	 un	
izgatavos	jaunas	pudeles	un	burkas	
uzņēmumā	“Warta	Glass”	Paņevežā;	
sulu	un	piena	kartona	pakas	–	pa-
pīrfabrikā	“Līgatne”,	bet	nolietotās	
elektropreces	tiks	pārstrādātas	rūp-
nīcā	“EMP”	Viļņā.	

Iztīrīsim	savas	mājas	no	nevaja-
dzīgām	lietām	un	palīdzēsim	pasaulei	
elpot!

Kampaņas	informatīvie	atbalstī-
tāji	 ir	 interneta	portāls	 inbox.lv	un	
vides	reklāmas	operators	JCDecaux.

Informāciju sagatavoja
Indra Soika,

“EKO Media” projektu direktore
Tālr. 26455823

Līdz šā gada 9. jūnijam Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija aicina izvirzīt 
kandidātus “Gada jēkabpilietis 
2011” nominācijai.

Goda nosaukumu “Gada jēkab-
pilietis” piešķir fiziskām personām, 
kuras kļuvušas par autoritātēm pil-
sētā, ieguvušas popularitāti iedzīvo-

tāju vidū ar savu darbu, uzskatiem 
un uzvedību. Apbalvojuma ieguvējs 
saņem naudas balvu. 

Atcerēsimies jēkabpiliešus, kuri 
aizvadītajā gadā ir snieguši nozīmīgu 
ieguldījumu pilsētas attīstībā, ar savu 
rīcību guvuši atzinību mūsu pilsētas 
iedzīvotāju vidū, kuru vārds un darbi 
izskanējuši aiz mūsu pilsētas robežām.

Priekšlikumi jāiesniedz Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā. Iesniedzējs var būt 
juridiska persona, valsts un pašval-
dību iestāde, nevalstiskā organizā-
cija un fizisku personu grupa (ne 
mazāk kā 10 pilngadīgas personas, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils 
pilsētas administratīvajā teritorijā). 

Pieteikums noformējams aizpildot 
anketu, kura ir pieejama tiešsaistē 
Jēkabpils pilsētas Domes vietnē http://
www.jekabpils.lv vai Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Apbalvojumu piešķiršanas komisija

1. un 2. jūnijā no plkst. 17.30 līdz 19.00 

uzņemšanas eksāmeni 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā, 

Brīvības ielā 198. 
Tālruņi uzziņām: 65231512, 65233507.

Nominēsim “Gada jēkabpilieti 2011”

Aicinām uz Krustpils 
pils nedēļu!

ŠĶIRO PA TĪRO UN SAŅEM VĒRTĪGAS DĀVANAS NO “RIMI”

Jēkabpilī
1. Konkursa mērķis. 
2. Kā katru gadu jūlijā notiks 

pilsētai veltīti svētki. Liela nozīme 
šo svētku norisē ir pilsētas iedzīvo-
tāju līdzdalībai. Lai šī diena kļūtu 
ar īpašu svētku noskaņojumu, Jē-
kabpils pilsētas pašvaldība aicina 
Vecpilsētas teritorijā darbojošos 
uzņēmējus, sabiedriskās organizā-
cijas, privātīpašniekus piedalīties 
konkursā “Pasaka par ...”. 

3. Konkurss pakārtots pilsētas 
svētku noformējuma veidošanā un 
vispārējās gaisotnes radīšanā. 

4.1. Konkursa vērtējumā tiek 
iesaistītas šādas teritorijas:

4.1.1. Vecpilsētas laukuma teri-
torija,

4.1.2. Brīvības iela no Vienības 
ielas līdz Akmeņu ielai,

4.1.3. Pasta iela,
4.1.4. Akmeņu iela līdz A. Por-

maļa ielai,
4.1.5. Viestura iela no Pasta ie-

las līdz A. Pormaļa ielai,
4.1.6. Katoļu iela līdz A. Porma-

ļa ielai. 
5. Vērtētas tiks ēku galvenās 

ieejas, fasādes, priekšdārzi, žogi, 
vārti, vitrīnas, kā arī logu ailes, kas 
atrodas ar skatu uz ielu, vai piegu-
ļoši tās teritorijai.

6. Rotājot ēku fasādes, veidojot 
kompozīcijas svarīgi ievērot atbil-
stību konkursa dotajam nosauku-
mam (“Pasaka par ...”).

 7. Uzņēmējiem tiek dota iespē-
ja reklamēt uzņēmumu, vai preci 
tāpat atbilstībā ar konkursa izslu-
dināto nosaukumu “Pasaka par ...”.

8. Īpaši tiks vērtēts “dzīvo 
”skulptūru vai atveidoto pasaku 
tēlu iesaistīšana noformējumā.

9. Konkursa darbi tiks vērtēti 
2 grupās:

9.1. Iestādes un uzņēmēji;
9.2. Namu iedzīvotāji.
10. Katras grupas trīs labāko 

darbu autori tiks prēmēti:
10. 1. Iestādes un juridiskas 

personas ar dāvanu karti:
10.1.1. 1. vieta – Ls 100;
10.1.2. 2. vieta – Ls 80;
10.1.3. 3. vieta – Ls 60.
10.2. Privātīpašnieki –fiziskas 

personas ar dāvanu karti:
10.2.1. 1. vieta – Ls 100 vērtībā;
10.2.2. 2. vieta – Ls 80 vērtībā;
10.2.3. 3. vieta – Ls 60 vērtībā.
11. Konkursantu vērtēšanas 

laiks: Jēkabpils pilsētas Svētku no-
rises dienā.

12. Sadarbībā ar kādu no Jē-
kabpils pilsētā atrodošos banku fi-
liāli, kā vērtējumu no savas puses, 
papildus balvu saņem vēl kāds da-
lībnieks neatkarīgi no pašvaldības 
komisijas vērtējuma.  

KONKURSS
Pilsētas svētku noformējums “PASAKA PAR ...”

Pilsētas svētku noformējuma konkursa “Pasaka par ...” nolikums



Jēkabpils jauniešu izdevums # 13 2011. gada maijs

Redaktora sleja Pārvērtības

Aktuāli

Ir maija pēdējā nedēļa. Dienas rit ar-
vien straujāk un straujāk, mājot ardievas 
pavasarim un arī skolai. Ievas jau noziedē-
jušas un pagalmi piesniguši ar ābeļziedu 
kupenām, kaut kur paviz kādas tulpes 
izturīgākais zieds un kaijas aiz loga savu 
sveicienu izkliedz arvien skaļāk. Un es jūtu – 
vasara jau ir pavisam tuvu!

Domājot par, to, kas šajā gadā paveikts, 
mani pārņem nostalģija, jo aizvadīta vesela 
sezona kopā ar “Runā jaunieši”. Nodibinātas 
jaunas draudzības saites ar mūsu žurnālisti-
ņiem un iepazīta pasaule caur otru – avīzes 
veidotāju – pusi. Šogad mūsu avīzi pamet 
krietns pulciņš žurnālistiņu, jo jādodas tā-
lākajās skolas gaitās, nu jau kā studentiem. 
Un ceru, ka mūsu vārds izskanēs citās pil-

sētās vēl tālu, tālu. Un tieši tāpēc, ja tu esi 
radošs un tev patīk rakstīt un sevi izpaust 
tieši uz papīra, tad gaidam tevi mūsu avīzes 
pulciņā. Sīkāku informāciju vari uzzināt, raks-
tot mums uz e– pasta adresi runajauniesi@
inbox.lv. Gaidīsim tevi! 

Ehh, vasara, vasariņa. Ko nu kurš katrs 
mēs darīsim šajos brīvajos 3 mēnešos! No-
tekti zinu to, ka atpūtīsimies. Arī mēs, “Runā 
jaunieši”, dosimies pelnītā atpūtā līdz rude-
nim, lai ar jaunu sparu sāktu darboties jau 
jaunā sastāvā. Bet šis numurs jūs pārsteigs 
ar interesantiem stāstiem un burvīgu ievadu 
vasarai. Uz tikšanos rudenī!

Ieva Lapiņa, 
galvenā redaktore

Ir pienācis pēdējais numurs pirms vasaras sezonas, bet tas nebūt 
nenozīmē, ka mēs jau esam sākuši atslābst un slinkot! Šomēnes pār-
vērtību sadaļā apskatīsim nevis to, kas “lācītim vēderā”, bet gan to, kas 
“lācītim kājās”! Protams, teicieni, kā “Nespried par vīru pēc cepures” un 
“Par gaumi nestrīdas”, ir patiesi, tomēr nav noslēpums, ka ārējais izskats 
spēj daudz ko pateikt par cilvēku un viņa dzīvesveidu. Šajā numurā 
apkopojām dažādu apavu nēsātājus no Jēkabpils jauniešu vidus, kuri 
mums labprāt pastāstīja, kāpēc viņi dod priekšroku tieši šādiem apaviem 
un kā šī izvēle tiek veikta.

Ieva Stalidzāne (1.att) stāsta, ka dod priekšroku augstpapēžu 
kurpēm, jo šāda tipa apavi padara kāju slaidāku, gaitu graciozāku, kā arī 
lieliski der maza auguma meitenēm. Uz jautājumu, kā tiek veikta kurpju 
izvēle, Ieva stāsta, ka vērtē tās pēc papēža veida (ir vai nav platforma) 
un tā augstuma. Vēl Ieva piebilst, ka patiesībā šāda veida kurpes ir ļoti 
ērtas. Pašai tādu ir jau pieci pāri, kuras līdz šim ir iegādājusies internet-
veikalos un arī Rīgas veikalos.

Reinis Grandāns (2. att) ir sportiskā apavu stila piekritējs, tāpēc 
pārsvarā nēsā brīvā laika apavus, kurus izvēlas no sev pazīstamā apavu 
zīmola “Sifika” kolekcijas. Galvenie kritēriji apavu izvēlē ir divi – izskats 
un ērtums. Reinis uzskata, ka apavu kvantitāti nevar noteikt objektīvi, 
jo kādam daudz šķiet 2 apavu pāri, bet kādam veseli 50, tāpēc viņš sevi 
ierindo starp tiem, kuriem ir pietiekami apavu.

Santa Zarāne (3. att pa labi) labprāt nēsā kedas. Meitene nav 
augstpapēžu kurpju cienītāja, jo uzskata, ka arī bez liekiem papēžiem 
ir pietiekami gara, tāpēc ikdienas apavu izvēle parasti krīt uz parastām 
bezpapēžu kurpēm vai arī jau iepriekšminētajām kedām.

Izvērtējot mūsu pilsētas jauniešus, kārtējo reizi varam priecāties 
par to, cik liela dažādība valda mūsu vidū, kas arī bija galvenais mūsu 
sadaļas mērķis. 

Siltus un vasarīgus sveicienus vēlot,
Dana Balaboskina

Kad veidoju šo rakstu līdz vasarai bija 
palikušas vairs tikai 22 dienas. Kad tu tagad 
lasi šo rakstu ir palicis vēl krietni mazāk. Ār-
prāts, kā skrien laiks! Saulītei sildot arvien 
stiprāk, ne viens vien aizdomājas par sa-
viem plāniem vasarā. Lai mazliet ielūkotos 
jauniešu vasaras plānos es viņiem uzdevu 
jautājumu: “Kā tu pavadīsi vasaru?”

Beāte Kaktiniece
“Esmu aizdomāju-
sies par brīvprātī-
go darbu vasarā, 
kas mani varētu 
pilnveidot.

Vasarā no-
teikti ceļošu gan 
pa Latviju, gan 
ārpus tās. Lielāko 
vasaras daļu pa-

vadīšu ar draugiem, atpūšoties pie jūras, 
iepērkoties (arī skolai). Neiztrūkstoša manas 
vasaras sastāvdaļa ir riteņbraukšana, ar kuru 
nodarbošos gandrīz katru dienu!”

Laura Kalniņa
“Pēc eksāme-

niem es kārtīgi 
atpūtīšos. Tad ar 
vecākiem ceļošu 
pa Latviju un var-
būt, ja būs iespēja, 
aizbraukšu arī uz 
ārzemēm.

Protams, izklai-
dēšos ar draugiem, 

bet kad vasara pienāks, tad jau arī redzēs! ”

Valērija Ivanova
“Vasaru do-

māju iesākt drau-
gu kompānijā ar 
labu noskaņoju-
mu. Vēlāk domāju 
strādāt un iekrāt 
naudu. Noteikti 
vasarā bieži ap-
meklēšu Rīgu un 
Jūrmalu. Šovasar 

domāju vairāk pavadīt laiku kopā ar drau-
giem, nekā ar ģimeni, lai arī vecāki no manis 
atpūstos.  Izbaudīšu karsto vasaru, peldē-
šos un sauļošos.

Ceru aizceļot ar ģimeni uz ārzemēm, 
tikai vēl neesam izlēmuši, kur dosimies, tā-
pēc iespējams arī, ka nekur ārpus Latvijas 
nebraukšu.

Vasarā domāju cītīgi pilnveidot savu 
hobiju.

Tā kā nākamā ir 9. klase un sāksies ek-
sāmeni, es domāju pamācīties, kaut gan 
šaubos, ka tam pietiks laika.

Vārdu sakot, nāksies pastrādāt, bet 
brīvo laiku mēģināšu izbaudīt!”

Kristaps Bogovičš
“Tātad, ar ko lai sāk? Vasaras sākumā 

braukšu apsveikt karalisko pāri uz Angliju. 
Tad ķeršu sauli pludmalē pašā Dubaijā un 
ēdīšu čiabatas Parīzē. Augustā mani aicināja 
Parisa Hiltone. Lai pievienojos viņai perso-
nīgajā ballītē uz jahtas. Bet, ja nopietni, tad 
es kārtīgi atpūtīšos. ”

Kā tu pavadīsi šo vasaru?

Kurpjumode.lv
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija jeb VKPAI saistībā ar starptau-
tisku projektu ik gadu rīko fotokonkursu 
jauniešiem, kuri tiek aicināti iesūtīt dažādas 
kultūrpieminekļu tematiskās bildes. Šī gada 
konkursā galvenā balva ir dalība izstādē 
XVI International Heritage Photographic 
Experience Barselonā, kā arī darbu publi-
cēšana katalogā. Rezultātus izziņojot, tika 
noskaidrots, ka no Latvijas šo konkursu ir 
izturējuši divi kandidāti, un viens no tiem 
ir jēkabpilietis Ako Kurnosenko (1. att.), kas 
pēdējos gados īpaši interesējas par fotog-
rāfijas mākslu. Papildus galvenajai balvai 
puisis ir saņēmis arī veicināšanas balviņas – 
vairākus abonementus uz muzejiem un 
izstāžu zālēm.

To, kas izraisīja šo interesi, kā tika at-
tīstītas spējas un kādi ir turpmākie mērķi, 
noskaidrosim sarunā ar jauno fotogrāfu.

– Cik ilgi jau nodarbojies ar foto-
grāfēšanu, un vai tev ir arī kādas citas 
ar multimedijiem saistītas intereses? Ja 
ir, kur tu tās apgūsti?

– Ar fotografēšanu nodarbojos nepil-
nus divus gadus, bet interesēties sāku jau 
no bērnības. Kā multimedijs – arī otro gadu 
(Ako mācās Ogres amatniecības vidusskolā 
par multimediju dizaina speciālistu – aut.), 
bet diezgan daudz praktizējos jau pirms 
skolas – apguvu visus fotošopus, ilustrāto-
rus un citas programmas. Interesē arī video 
montēšana, bet tas iet klāt pie multimedija. 
Starp citu, esmu daļa no Ogres Fotokluba, 
kur arī apgūstu fotogrāfiju.

– Vai esi piedalījies vēl kādos līdzī-
gos konkursos? Kā tur veicās?

– Šis bija pirmais fotokonkurss, kurā 
piedalījos, tāpēc tas ļoti motivē tālākai 
attīstībai un aktīvai dalībai citos kon-
kursos.

– Kāpēc tu izvēlējies nosūtīt tieši šīs 
bildes dalībai konkursā?

– Pirms nosūtīju fotogrāfijas, kon-
sultējos ar savas skolas foto/video pa-
matu skolotāju – kopīgi izlēmām, kuras 
bildes atbilstu visvairāk šai konkursa 
tēmai, kā arī būtu ar oriģinālu pieeju 
un skatījumu. 

– Kādas bija izjūtas, uzzinot par la-
bajiem rezultātiem?

– Saņēmu vairākus zvanus no Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 
viņi pārprasīja manu vārdu un uzvārdu, pēc 
laiciņa saņēmu vēl vienu zvanu, kurā pazi-
ņoja, ka esmu uzvarējis. Jutos ļoti pacilāti, 
jo nebiju gaidījis šādu iznākumu, nemaz 
nebiju licis uz to lielas cerības. Protams, tas 
patīkami pārsteidza.

– Kādi ir tavi turpmākie mērķi rado-
šajā jomā – varbūt vēlies apgūt kaut ko 
jaunu vai pilnveidot jau esošo?

– Pašlaik ar to īpaši nenoslogoju sma-
dzenes, jo viss notiek, kā tam jānotiek. Uz-
skatu, ka mācos pareizajā skolā un augšana 
un attīstība multimediju jomā ir neizbēga-
ma (īpaši, ja vēl pieskaita manu gribasspēku 
kaut ko sasniegt), jo visa šī mediju būšana 
mani tiešām ir aizrāvusi.

– Kāds ir tavs skatījums uz mūsdie-
nu foto mākslu? Vai tev pašam ir kādi 
favorīti šajā jomā?

– Mūsdienu foto mākslas – fotogrāfijas – 
kultūra ir ļoti attīstījusies, arī tehnoloģijas ir ļoti 
labā līmenī, kas palīdz fotogrāfiem ar pieredzi 
būt vēl labākiem. Tas arī piesaista cilvēkus sākt 
ar to nodarboties. Salīdzināt ar veco fotogrā-
fijas laiku īsti nesanāks, jo pats esmu jaunās 
skolas fotogrāfs. Kopumā uzskatu, ka nekas 
ļoti raksturīgs pašā fotogrāfijā nav mainījies, 
jo, lai pasniegtu savu ideju, nav vajadzīga 
pati dārgākā tehnika, svarīgākā ir ideja un 
pieeja lietām. Favorītu fotogrāfu man nav, 
bet ir darbi, kas pievērsuši ļoti lielu uzmanību.

– Vai ir kāds moto, kas var paust tavu 
tā saucamo dzīves filozofiju jeb pārliecību?

– Es īpaši neuzticos kaut kam noteik-
tam, motivējošam, vienkārši izdzīvoju mirkli. 

Pielikumā lasītājiem tiek dota unikā-
la iespēja aplūkot Ako laureātfotogrāfijas, 
kuras arī kopā ar jauno fotogrāfu ceļos 
septembrī uz Barselonu. 

Pateicībā par sarunu novēlam Ako iz-
cilus panākumus profesionālajā darbības 
jomā arī turpmāk! Lai radošais gars un ideja 
nekad tevi nepamet!

Dana Balaboskina

Aktuāli

Objektīva 
otrā pusē

Aktuāli

2011. gads ir pasludināts par “Brīvprā-
tīgā darba gadu”. Šajā nozarē ir ļoti plaša 
iespējas, sākot ar nelielu un vienkāršu dar-
bu savā pilsētā vai novadā un beidzot ar 
nopietniem projektiem un apjomīgiem 
darbiem Eiropas Savienībā. 

Skolēni noteikti kaut ko jau ir dzir-
dējuši par brīvprātīgo darbu. Kas tad ir 
brīvprātīgais darbs? Brīvs un prātīgs – šis 
saliktenis sastāv no diviem plašiem jē-
dzieniem. Lai veiktu brīvprātīgo darbu, 
katram ir jābūt brīvam domāšanā un dar-
bībā, jāsaprot, ka, to darot, netiek saņemta 
atlīdzība. Galvenais ieguvums ir vērtīga 
pieredze un zināšanas, kuras sekos mugur-
somā mūža garumā. Un, protams, prāts, 
apdomība un skaidrība par to, ko un kā 
darīt, ir neatņemama sastāvdaļa. 

Kā jau iepriekš tika minēts, tad šo dar-
bu var veikt gan lokālā, gan ES mērogā. 
Arī mūsu pilsēta šogad piedāvā jauniešiem 
ļoti nozīmīgu pieredzi brīvprātīgā darba 
sektorā, veicot koordinatora uzdevumus 
28. maijā pasākuma “Latvju bērni danci 
veda” ietvaros. Katrs, kurš pieteiksies un 
veiks šo darbu, saņems sertifikātu par 
dalību šajā pasākumā.

Arī Latvijas mērogā bieži tiek piedā-
vāts jauniešiem iesaistīties kādā brīvprātī-
gajā darbā un saņemt par to rekomendāci-
ju un sertifikātu. Ir gan lielāki, gan mazāki 
projekti, bet ļoti labi noder vietne, kurā var 
uzzināt daudz interesanta un arī reālus 
piedāvājumus brīvprātīgajam un ne tik 
brīvprātīgam darbam  – www.prakse.lv, 
kurā katrs var atrast sev piemērotāko dar-
bības jomu, kurā izpausties un iemācīties 
kaut ko jaunu. 

Gan Jēkabpils skolās, gan semināros 
bieži ir bijuši pārstāvji no organizācijām, 
kuras sūta brīvprātīgajā darbā jauniešus uz 
dažādām ES valstīm. Parasti tie arī ir jauni 
cilvēki, kuri cenšas citiem jauniešiem atrast 
sev piemērotāko darbības veidu ārzemēs. 
Šādā darbā var piedalīties tikai vienu reizi 
mūžā, un maksimālais termiņš ir divpadsmit 
mēneši. Visi šie piedāvāti projekti balstās uz 
sociālo darbību. Aprunājoties ar cilvēkiem, 
kuri ir devušies šādā brīvprātīgajā darbā, 
galvenais iemesls, kāpēc doties, ir neizlē-
mība par to, kur studēt pēc 12. klases beig-
šanas. Vai tu zini, ko darīsi pēc 12. klases?

Ierakstot www.google.lv “brīvprātīgais 
darbs”, parādās daudz dažādu piedāvāju-
mu, bet – kā zināt, kurš ir īstais un piemē-
rotākais tieši tev? Vislabākais veids, kā to 
uzzināt, ir vērsties pie cilvēkiem, kuri ar to 
ir saskārušies un pabijuši šāda veida pro-
jektos. Iesaku izmēģināt to katram, kurš vēl 
nav parādījis savus spēkus šajā nozarē, kā 
arī tiem, kuri nezina, ko darīt pēc 12. klases 
beigšanas, vai vienkārši zinātkāriem un ak-
tīviem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka vienmēr 
var uzzināt daudz jauna un interesanta, 
pieliekot nedaudz no sava prāta un dar-
ba. Lielāki vai mazāki projekti – tam nav 
nozīmes. Galvenais ir ticēt sev, sadarboties 
un tvert visu, ko sniedz apkārtējie. Ja rodas 
iespēja, nepalaid to garām, un – lai veicas 
ar brīvību un prātīgumu vasarā!

Zane Vikšere

Brīvprātīgā 
darba 
gads

Dzirnavas Zasā 
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6.

Rallijs “Jēkabpils–Madona 2011”, 
kas norisināsies 4. un 5. jūnijā, ir lie-
lākie autosporta svētki, kādi jebkad 
ir notikuši abu šo kaimiņpilsētu ap-
kārtnē, turklāt Jēkabpilī rallijs, kas 
ir viens no populārākajiem sporta vei-
diem Latvijā, nav viesojies vairākus 
gadu desmitus. Šī ir lieliska iespēja 
gan pilsētniekiem, gan apkārtnes ie-
dzīvotājiem divas dienas sekot līdzi 
ļoti aizraujošām sacensībām un dzīvē 
redzēt kā ātrākie Baltijas, Krievijas 
un citu valstu rallija piloti cīnās par 
sekundēm un sekunžu desmitdaļām 
ceļos, kas ikdienā tiek izmantoti sa-
tiksmē. Taču tas nav viss – rallijs ir 
svētki gan jauniem, gan veciem: tā 
ietvaros notiks dažādi izklaides un 
atpūtas pasākumi. 

Rallija norise ir būtiska arī pilsē-
tas un reģiona attīstībai – jau vairā-
kas dienas pirms rallija abās pilsētās 
un reģionā viesnīcas un kafejnīcas 
piepildīs gan sportisti, komandu 
tehniskais personāls, gan skatītāji. 
Kopumā reģionā ieradīsies tūkstošiem 
rallija līdzjutēju, kuri tērēs savus 
līdzekļus restorānos, kafejnīcās un 
veikalos, tā reģionam dodot milzīgu 
naudas un nodokļu pieplūdumu. Tur-
klāt, pateicoties rallijam, kura trase 
būs viena no interesantākajām un 
tramplīniem bagātākajām, abu pil-
sētu vārdi izskanēs ne tikai Latvijā 
vien. Tas veicinās tūristu pieplūdu-
mu nākotnē. Tieši tādēļ rallija “Jē-
kabpils–Madona 2011” organizatori 
un pašvaldības aicina būt iecietīgus 
visus iedzīvotājus, kuriem rallija lai-
kā nāksies saskarties ar nelieliem, 
īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.

Rallijs “Jēkabpils–Madona 2011” 
vienlaikus būs trīs čempionātu apvie-
nojums – vienās sacensībās par čem-
pionāta punktiem sacentīsies rallija, 
rallijsprinta un rallijreida ekipāžas, 
kas nozīmē, ka vienlaikus rallijā 
būs redzamas gan ātrākās vieglās 
automašīnas, gan ātrākie apvidus 
automobiļi. 

Rallijs sāksies 4. jūnijā Jēkab-
pilī ar dažādām aktivitātēm iedzī-
votājiem un pilsētas viesiem – jau 
no paša rīta pilsētas centrā sāks 
darboties zemnieku, amatnieku un 
mākslinieku tirdziņš, kā arī atrak-
ciju parks visai ģimenei. Vienlaikus 
Vecpilsētas laukumā sāks ierasties 
rallija automašīnas, kuras būs ie-
spējams gan apskatīt, gan fotogra-
fēt. Savukārt jau dienas vidū turpat 
Vecpilsētas laukumā vieni no Latvijā 
pazīstamākajiem bārmeņiem, rādot 
dažādus trikus un izklaidējot skatī-
tājus, centīsies sasniegt jaunu rekor-
du – radīt Latvijā lielāko saldējuma 
kokteili. Kad kokteilis būs izdzerts, 
turpat sāksies oficiālā rallija “Jē-
kabpils–Madona 2011” atklāšana, 
kurā tiks dots starts visiem rallija 
dalībniekiem.

Pēc starta Jēkabpils centrā 
rallija dalībnieki uz brīdi pametīs 
Jēkabpili, lai sacenstos tikai dažus 
kilometrus no tās attālajā ātrumpos-
mā. Taču jau pus piecos pēcpusdienā 
Jēkabpils centrā atkal sāksies moto-

ru rūkoņa – pilsētas ātrumposmu 
veiks ROAD klases rallija dalībnieki, 
kuri sacenšas regularitātes sacensī-
bās – viņu uzdevums ir veikt ātrum-
posmus pēc iespējas tuvāk tiesnešu 
norādītajam ātrumam. Tūlīt pēc vi-
ņiem trasē, kas izveidota Jēkabpils 
centrā, dosies rallijreida dalībnieki, 
kuri demonstrēs, cik ātri ir lielie ap-
vidus automobiļi. Pēc pulksten 18.00 
visiem būtu jāsāk ieņemt labākās 
vietas pie Jēkabpils pilsētas ātrum-
posma, jo ātrākie rallija dalībnieki 
jau tajā brīdī tuvosies Jēkabpils cen-
tram, lai visu pilsētnieku un pilsē-
tas viesu acu priekšā parādītu savu 
braukt prasmi.

Drošība pirmajā vietā!
Lūdzam atcerēties, ka rallijs ir 

sporta veids, kurš ir saistīts ar āt-
rumu un risku, tādēļ skatītāji drīkst 
stāvēt tikai tam paredzētās vietās. 
Rallija organizatori lūdz nešķērsot 
trasi sacensību laikā un ievērot vi-
sus policijas, apsargu un tiesnešu 
norādījumus, lai nepakļautu savu 
dzīvību riskam.

Rallija radio – Radio 1 
Visiem rallija notikumiem vis-

labāk varēs sekot līdzi, klausoties 
rallija radio – Radio 1 107,0 FM. 
Abas rallija dienas Radio 1 ēters tiks 
atvēlēts rallijam – tajā būs dzirda-
mas jaunākās ziņas no rallija trases, 
intervijas ar sportistiem un komen-
tāri, kā arī informācija par rallija 
rezultātiem.

Balles rallija skatītājiem
Gan Jēkabpilī, gan Madonā pēc 

pirmās rallija dienas visiem rallija 
skatītājiem būs iespēja atpūsties vē-
rienīgos vakara pasākumos. Tajos 
uzstāsies dažādi Latvijā pazīstami 
mūziķi un dīdžeji.

Rallijs turpinās Madonā
Otrajā dienā, 5. jūnijā rallijs tur-

pināsies Madonā un tās apkārtnē. 
Jau pulksten 8.45 no rīta Madonas 
centrālajā laukumā tiks atklāta ralli-
ja otrā diena – šeit ar vētrainām ovā-
cijām tiks sveikti pirmās sacensību 
dienas ātrākie rallija piloti, kuriem 
visas dienas garumā vēl būs savs 
spēks jāpierāda īpaši sagatavotos 
ātrumposmos Madonas apkaimes 
ceļos. Pēc oficiālās 2. dienas atklā-
šanas rallija dalībnieki dosies ārpus 
Madonas pilsētas un pa dienu tajā 
atgriezīsies tikai, lai uzpildītu auto-
mašīnās degvielu un novērstu teh-
niskos defektus. Taču pulksten 15.50 
Madonas centrālajā laukumā fini-
šēs pirmie rallija dalībnieki, un jau 
stundu vēlāk turpat notiks oficiālā 
apbalvošanas ceremonija, kurā tiks 
sveikti visi ātrākie rallija dalībnieki.

Plašāku informāciju par ralliju 
“Jēkabpils–Madona 2011” un tā laikā 
notiekošajiem pasākumiem iespējams 
atrast www.rallyjekabpils-madona.lv.

Liene Apšvalka      

Esat laipni aicināti pieteikties 
zemnieku, amatnieku un mākslinieku tirdziņam, 

kurš norisināsies 4. jūnijā Jēkabpilī rallija “Jēkabpils–Madona 2011” ietvaros. 
Tirdziņš visai ģimenei darbosies no 10.00 līdz 19.00 Jēkabpils pilsētas Kena parkā. 

Visus tirgoties gribētājus aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 29110554 (Armands Lībietis), e-pasts: armands.libietis@dlla.lv

Jēkabpilī notiks vērienīgākie 
autosporta svētki

4. jūnijs
10.00–19.00 Zemnieku, amatnieku 
un mākslinieku tirdziņš
Vieta: Jēkabpils pilsētas Kena parks

10.00–20.00 Atrakcijas visai ģi-
menei
Vieta: Jēkabpils pilsētā starp Kļavu 
un Neretas ielām
Piepūšamās un cita veida atrakcijas 
ar stafetēm. Gaisa baloni ar iespēju 
pacelties virs Jēkabpils.

9.00–19.00 Pirmsstarta slēgtais 
Parks
Vieta: Jēkabpils vecpilsētas laukums
Laukumā tiks novietotas visas da-
lībnieku sporta automašīnas, kuras 
būs iespējams apskatīt un fotografēt 
vairāku stundu garumā.

12.00–21.00 Rallija oficiālais ra-
dio – 107,0 FM
Radio 1 visas dienas garumā darbo-
sies kā rallija radio, kurā klausītāji 
tiks informēti par aktuālajiem notiku-
miem Jēkabpils pilsētā un ātrumpos-
mos – rezultāti, sportistu intervijas 
un komentāri.

13.30 Lielākais saldējuma kok-
teilis
Vieta: Jēkabpils vecpilsētas laukums
Pilsētas centrā bārmeņi centīsies 
sasniegt Latvijas rekordu – sagata-
vot lielāko saldējuma kokteili, kuru 
izdzert būs jāpalīdz visiem klātesoša-
jiem. Papildus bārmeņi Gvido Elksnis 
un Stasis Jonāns savā šovā pierādīs, 

ka pudeles prot lidot.

15.30 Rallija “jēkabpils–Madona 
2011” atklāšana jēkabpilī
Vieta: Jēkabpils vecpilsētas laukums

16.00 Rallija un rallijsprinta 
starts 
Vieta: Jēkabpils vecpilsētas laukums

17.10 Rallijreida starts
Vieta: Jēkabpils vecpilsētas laukums

16.23 ss1 Bitānkalns – rallija un 
rallijsprinta dalībnieki
Rallija un rallijsprinta ekipāžas veic 
slēgtu ātrumposmu pa grants ceļu.

17.02 Rs1 jēkabpils – rallijsprin-
ta (ROAD) dalībnieki
Rallijsprinta (ROAD) dalībnieki veic 
slēgtu ātrumposmu pa Jēkabpils pil-
sētas ielām

17.33 ss1 jēkabpils – rallijreida 
dalībnieki
Rallija-reida dalībnieki veic slēgtu 
ātrumposmu pa Jēkabpils pilsētas 
ielām. 

18.24 ss2 jēkabpils 1 – rallija un 
rallijsprinta dalībnieki
Rallija un rallijsprinta dalībnieki 
veic slēgtu ātrumposmu pa Jēkab-
pils pilsētu.

18.41 ss3 jēkabpils 2 – rallija un 
rallijsprinta dalībnieki
Rallija un rallijsprinta dalībnieki 

veic slēgtu ātrumposmu pa Jēkab-
pils pilsētu.

5. jūnijs
8.45–17.00 Rallija oficiālais radio 
– 107,0 FM
Sadarbībā ar Radio 1 visas dienas 
garumā darbosies rallija radio, kurā 
klausītāji tiks informēti par aktuāla-
jiem notikumiem rallijā – rezultāti, 
sportistu intervijas un komentāri.

8.45 Rallija atklāšana Madonā
Vieta: Madonas centrālais laukums

9.00 Rallija starts Madonā
Vieta: Madonas centrālais laukums

9.13 ss4 Madona 1 – rallija, rallij-
sprinta un rallijreida dalībnieki.
9.50 ss5 Gaiziņš 1 – rallija, rallij-
sprinta un rallijreida dalībnieki.
11.30 ss6 Madona 2 – rallija, 
rallijsprinta un rallijreida dalīb-
nieki.
12.07 ss7 Gaiziņš 2 – rallija, ral-
lijsprinta un rallijreida dalībnie-
ki.
14.02 ss8 Bērzaune 1 – rallija un 
rallijreida dalībnieki.
15.10 ss9 Bērzaune 2 – rallija un 
rallijreida dalībnieki.

15:50 Rallija finišs Madonā
Vieta: Madonas centrālais laukums

18:40 Rallija uzvarētāju apbal-
vošana.
Vieta: Madonas centrālais laukums             

Rallija “Jēkabpils–Madona 2011” pasākumu plāns
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5. jūnijā plkst. 18.00 Jēkabpils 
tautas nama Lielajā zālē skatītājus 
priecēs instrumentāli krāsainais 
jauno un daudzsološo mūziķu “KA-
ZANOVAS ORĶESTRIS”. 

Kazanovas Orķestris radās 2008. 
gada rudenī Jēkabpils Valsts ģimnā-
zijā kā muzikāls pavadošais kolektīvs 
Žetonu vakara izrādei “Kazanovas 
mētelis”. Sākumā bija paredzēts, ka 
orķestris būs īslaicīgs projekts un 
pastāvēs tikai līdz izrādei. Notika 
pavisam citādi. Orķestra mākslinie-
ciskais vadītājs Toms Rēķis saka tā: 
“Es nekad nevarēju iedomāties, ka 
tik šķietami neiespējama ideja pa-
tiešām realizēsies. Īstajā laikā un 
vietā cilvēkiem pietika neprāta, lai 
orķestris pašizdomātos. Vēlāk pietika 
saprāta, lai viss turpinātos.” Saprāta 
patiešām pietika. Jau drīz orķestra 
mūziķi savu darbību turpināja Rīgā, 
arvien piesaistot jaunus dalībniekus. 
Orķestra darbību organizē jaunieši, 
kuri ikdienā mācās un ir saistīti ar 
dažādām sfērām – dabas zinātnēm, 
ekonomiku, medicīnu, valodām, hu-
manitārajām zinātnēm, mākslu, mū-
ziku. Vairāk nekā 50 cilvēku lielajā 
sastāvā ikkatram ir sava vieta, sava 
misija. No neliela apmēram divdesmit 
mūziķu sastāva kolektīvs ir izaudzis 
par lielu, instrmentāli krāsainu or-
ķestri.

“Pavisam atšķirīgas sajūtas ro-
das, klausoties orķestri, kurā mūziķi 
sēž, spēlēdami skaņdarbus no notīm, 
kuras esmu redzējis topam Vides Zi-
nātnes lekcijas laikā,” tā klausītājs.

Kazanovas Orķestra dalībnieki 
un vadītājs Toms Rēķis ir unikāls 
mūziķu kolektīvs, kādam Latvijā 
līdzīgu nav – katrs no programmā 
iekļautajiem skaņdarbiem ir aran-
žēts vai pārlikts tieši šim sastāvam, 
ir pārdomāta katra mūzikas instru-
menta neaprakstāmā toņa iekļauša-
nās kopējā stāstā. Dalībnieki rūpīgi 
ievēro visus orķestra pamatprincipus 
un seko līdzi savai izaugsmei, organi-
zējot nometnes un aktīvi koncertējot. 

Šajos jauniešos ir milzīga mīlestība 
un patiesums, ko jūt katrs klausītājs, 
kas piedalījies koncertā, – vienaldzīgu 
seju nav!

“Kazanovas Orķestrim varbūt 
nav pieejamas ar marmoru izklā-
tas koncertzāles, bet viņiem ir pie-
eja mūzikai ar visu dvēseli,” atzīst 
klausītāji.

Repertuārā joprojām ļoti dažā-
da mūzika – roka klasika, blūzs, 
mūzika no rokoperām, filmu mū-
zika un dažādi citi stilistiski or-
ķestrim it kā neraksturīgi mūzikas 
žanri. Koncerta programmā būs 
skaņdarbi no “System of a Down” 
un “Scorpions” repertuāra. Ska-
nēs ovācijām apbērtie skaņdarbi no 
filmas “Karību jūras pirāti”, noslē-
pumainā smeldze no filmas “Pūt, 
vējiņi”, kas aizvadītajos koncertos 
cēla publiku kājās un lika notraukt 
asaru no vaiga, un vēl daudzu citu 
valdzinošu, patiesu mūziķu emoci-
jām pildītu skaņdarbu.

Koncertā piedalīsies arī solisti. 
Un 5. jūnijā visiem būs iespēja “bau-
dīt patiešām brīvu mūziku, mākslu, 
kuru neierobežo augstu skolu akadē-
miskā precizitāte un dārgu koncert-
zāļu vīzdegunīgā publika”, rekomendē 
patstāvīgie “Kazanovas Orķestra” 
koncertu apmeklētāji.

Ieeja pasākumā par ziedojumiem!
web: www.kazanovaorchestra.lv
twitter: kazanovaorch

14. jūnijā plkst. 14.00 Krustpilī 
14. jūnija parkā notiks piemiņas brī-
dis, veltīts 1940.–1941. gada represijās 
cietušajiem jēkabpiliešiem. 

 Pēc 1941. gada izvešanas pali-
kušie centās iemūžināt aizvesto pie-
miņu. 1942. gada Meža dienās tika 
stādīti piemiņas koki. Tai skaitā arī 
ozoli Jēkabpils pamatskolas pagalmā 
aizvesto skolotāju Jāņa Kopmaņa un 
Martas Potsepas piemiņai. 14. jūnijā 

plkst. 15.00 represēto skolotāju 
un  skolēnu  atceres  brīdis  pie 
piemiņas ozoliem  (aiz grāmat-
nīcas “Aisma”, Brīvības ielā 157). 
Tiksimies piemiņas ozola pakājē un 
atcerēsimies represijās cietušos. 

Pēc piemiņas brīža tiksimies Jē-
kabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu 
zālē, lai kopā ar novada pētniekiem 
Lūciju Ķuzāni un Uldi Lasmani tur-
pinātu sarunas, dalītos informācijā 

un pārdomās par tā laika notiku-
miem un likteņiem.

Pie objekta “Pilsētas stāsts” 
Vecpilsētas laukumā skatāma vienas 
dienas izstāde un klausāmi represē-
to atmiņu stāstu fragmenti audio 
ierakstos.

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Diennakts laikā taps 
24 mākslas darbi!

Lai iezīmētu pilsētas aizsarg-
dambja rekonstrukcijas noslēgumu, 
Jēkabpils pilsētas svētku laikā no 
30. jūnija vakara līdz 1. jūlija vaka-
ram plānots aizsargdambja atklāša-
nas pasākums – mākslas performance 
“Sutka”. Performance būs savdabīgs 
objekta, vides, cilvēka un laika attie-
cību pētījums un atainojums ar da-
žādiem mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļiem.

Aktivitātes norisināsies uz Dau-
gavas kreisajā krasta aptuveni 1 km 
garumā gar pilsētas centru (no tilta 
līdz klosterim). Aizsargdambja posms 
improvizēti sadalīts 24 sīkākos frag-
mentos, kas līdztekus katrai topošo 
mākslinieku grupai atvēlētajai dien-
nakts stundai iezīmē grupas inter-
pretācijas telpu. Līdz ar to 24 stundu 
laikā tiks radīti 24 mākslas darbi, tā 
iezīmējot gan laika līniju, gan objektu 
telpā, gan cilvēku kā šo dimensiju 
sastāvdaļu. 

Performances laikā tapušie darbi 
tiks izvietoti pilsētas pārvaldes struk-
tūrvienībās, publiski pieejamās telpās 
un pilsētvidē – atkarībā no darba sa-
tura un formas.

Esat mīļi aicināti skatīties, pieda-
līties un iemūžināt savu unikālo brīdi!

Ieva Mikanovska,
Kultūras pārvaldes 

kultūras pasākumu organizatore

Izstāde “FINEST: latviešu, igau-
ņu un somu komiksi” tapusi LNB 
sadarbībā ar Somijas Institūtu Igau-
nijā un kuratoriem Dāvidu Šķilteru 
(Latvija), Jonasu Sildri (Igaunija) 
un Kalli Hakkolu (Somija). Par iz-
stādes vienojošo tēmu izvēlēts laiks, 
proti, “Rīts, diena, vakars, nakts”, 
ko dažādi interpretē trīs valstu 
mākslinieki. 

Komiksu nozīme katrā no pār-
stāvētajām valstīm atšķiras. Somijā 
komiksu mākslai ir senas tradīcijas 
un to kvalitāte un stils ir plaši pa-
zīstams arī ārpus Somijas robežām. 
Tur komiksus lasa visu vecumu 
cilvēki un komiksu gadagrāmatas 
tiek izdotas katru gadu. Savukārt 
Latvijā un Igaunijā komiksu kultūra 
tikai pēdējos gados strauji kļūst par 

patstāvīgu vērtību mākslas laukā.
Izstāde apskatāma no 17. jūnija 

līdz 1. jūlijam Jēkabpils galvenās 
bibliotēkas lasītavā, Rīgas ielā 190.

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Kopīgi pieminēsim 1940.–1941. gada represijās cietušos

Skatītājus priecēs instrumentāli krāsainais  
“KAZANOVAS ORĶESTRIS”

Komiksu izstāde “FINEST: latviešu, igauņu un somu komiksi”
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DATUMS LAIKS PASĀKUMS NORISES VIETA

1. 06. Mīklu diena “Burtu spēles puķu dārzā”
(1. jūnijā – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena). Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa (Pasta iela 39)

3. 06. 18.00 Jēkabpils mākslas skolas absolventu izlaidums
(pārcelts no 28. maija)

Jēkabpils tautas nama Lielā zāle 
(Vecpilsētas laukums 3)

3. 06. 20.00

Savvaļas dižkomēdija “Trakās Musketieru Avantūras”
Biļetes iepriekšpārdošanā Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā (tagad 
arī Jēkabpils tautas nama kasē), biļešu cena iepriekšpārdošanā Ls 
4, pasākuma dienā Ls 5. (Organizē Mūzikas aģentūra “SIMREX”, tālr. 
29610061)

Krustpils saliņa

4. 06. Aktivitātes jau 
no plkst. 10.00

Latvijas Rallija čempionāta posms “Jēkabpils–Madona 2011”
Pasākuma programma www.rallyjekabpils-madona.lv Jēkabpils

4. 06. 11.00 Motokross Jēkabpils, Daugavsala

4. 06. 20.00 Rallija ballīte. Programmā: “Apvedceļš”, “Z-Scars”, “Tranzīts”, “Keksi” un 
Aļģirdas Šuminskas. Ieejas maksa – Ls 3 Krustpils saliņa

5. 06. 18.00 Instrumentāli krāsainais “KAZANOVAS ORĶESTRIS” koncertā 
Jēkabpilī. Ieeja par ziedojumiem!

Jēkabpils tautas nama Lielā zāle 
(Vecpilsētas laukums 3)

9. 06. 16.30 Jāņu skola. Tradīcijas, dziesmas, spēles, rotaļas, danči, tradicionālo 
ēdienu gatavošana – viss par Vasaras saulgriežiem

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs 
(Brīvības iela 258)

11. 06.

Starptautiskais Motociklistu salidojums:
13.00 – pulcēšanās parādes braucienam pie t/c “Sala” (Rīgas ielā 213) 
14.00 – parādes brauciens pa Jēkabpils ielām
15.00 – Dienas programma: • Ielu vingrotāju šovs + sacensības 
apmeklētājiem, • Bērnu vizināšana, • Atrakcijas ar un bez motocikliem,  
• Riepu svilināšana būrī
21.00 – Vakara programma Krustpils saliņā. Programmā: “Age 
Of Stones”, Ivo Fomins, LieneCandy, Linga, Dj Jānis Balodis + Go Go 
dejotājas. 
Ieejas maksa – Ls 3, Ls 5 no katra motocikla, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja bez maksas!

Jēkabpils

14. 06. 14.00 Piemiņas brīdis veltīts 1941. gada 14. jūnija represijās cietušo 
piemiņai Krustpilī, 14. jūnija parkā

14. 06. No plkst. 12.00 Āra izstāde “1941. gads. Represijas Jēkabpilī”
Vecpilsētas laukums pie vides mākslas 
objekta “Pilsētas stāsts” (blakus 
“Aismai”)

14. 06. 15.00 Represēto skolotāju un skolēnu atceres brīdis pie piemiņas ozoliem (aiz 
grāmtnīcas “Aisma”)

Aiz grāmtnīcas “Aisma” (Brīvības iela 
157)

14. 06. 15.30 “Neaizmirst!” Tematiska pēcpusdiena kopā ar 1941. gada represiju 
pētniekiem Jēkabpilī Uldi Lasmani, Lūciju Ķuzāni. Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un 
tikšanās zāle (Vecpilsētas laukums 3c)

16. 06. 16.30 Jāņu skola. Tradīcijas, dziesmas, spēles, rotaļas, danči, tradicionālo 
ēdienu gatavošana – viss par Vasaras saulgriežiem

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs 
(Brīvības iela 258)

18. 06. 15.00 Jēkabpils vakara vidusskolas absolventu izlaidums Jēkabpils tautas nama Lielā zāle 
(Vecpilsētas laukums 3)

18. 06. 21.00 TOP radio ir klāt – Jēkabpilī! Krustpils saliņa

22. 06. 17.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu izlaidums Jēkabpils tautas nama Lielā zāle 
(Vecpilsētas laukums 3)

23. 06. 19.00

Jāņu pasākums – brīvdabas izrāde “PREILENĪTE” kopā ar tautā 
iemīļotiem Nacionālā teātra aktieriem, Jāņu uzgunskurs, rotāšanās 
ar folkloras kopu “Rūtoj” (Preiļi), zaļumballe ar grupu “Kreicburgas 
ziķeri”, deju kolektīvu “Kreicburga”. 
Biļešu cena iepriekšpārdošanā Ls 2, pasākuma dienā Ls 3. Līgām, Jāņiem 
(uzrādot personu apliecinošus dokumentus) un bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja bez maksas! Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs 
visā Latvijā (tagad arī Jēkabpils tautas namā).

Krustpils saliņa

25. 06. 16.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu izlaidums Jēkabpils tautas nama Lielā zāle 
(Vecpilsētas laukums 3)

30. 06. Mākslas performance “Sutka”
Daugavas dambis (Jēkabpils pusē – 
posmā no tilta pār Daugavu līdz 
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai)

IZSTĀDES:

19. 05.–
17. 06.

Fotoizstāde “Mana Itālija”
Apgāda “Jumava” vadītāja Jura Visocka iespaidu fotoizstāde “Mana Itālija” Jēkabpils 
galvenajā bibliotēkā būs skatāma no 19. maija līdz 17. jūnijam. Juris Visockis savās 
fotogrāfijās atklāj neatkārtojamo Itālijas dabas, sociālo un kultūras vidi. Vidusjūras 
maigais klimats un zemes reljefs ainavā rada pasakainas gaismēnas un negaidītus 
kontrastus. Autora poētiski vērīgais skatījums rosina interesi arī par Itālijas vēsturi, 
tradīcijām un cilvēku savstarpējām attiecībām. Izstādi “Mana Itālija” organizē Dantes 
Aligjēri biedrība Latvijā.
Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

1.–11. 06. Plaukta izstāde “ Starptautiskā bērnu aizsardzības diena”
Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

1.–30. 06. Helēna Heinrihsone. Ivars Heinrihsons. Anna Heinrihsone. Gleznas. Mākslas galerija MANS’S (Brīvības iela 
154)

2.–30. 06.
Grāmatu skate “Zaļš no A līdz Z” 
(5. jūnijs – Pasaules vides diena)
Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļas 
lasītava (Pasta iela 39)

2.–30. 06. Grāmatu izstāde “Uz zaļo aptieku!”
(6. izstāde ciklā “Gudru ņēmu padomiņu”). Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa (Pasta iela 39)

2.–30. 06. Grāmatu izstāde “Savu laiku romānā ierakstīt”
(Rakstniecei  Dagnijai Zigmontei – 80). Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa. (Pasta iela 39)

2.–30. 06. Izstāžu cikls: “Novadnieki jubilāri – 2011”
12. izstāde. Dzejniece, bibliotekāre – Velta Kaltiņa. Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka, lasītava 
(Rīgas iela 190)

3.–30. 06. ““Senču kalendāra” veidotājam Valdemāram Ancītim – 90 (1921–2006)
Izstāžu cikla “Ievērojami cilvēki Sēlijā” 24. izstāde. Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Abonementa telpa (Vecpilsētas laukums 
3c)

3.–30. 06. “Literatūras izstāde “Vieglu garu!”
Izstāžu cikla “Veselībai un skaistumam” 6. izstāde. Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Abonementa telpa (Vecpilsētas laukums 
3c)

6.–18. 06. Plaukta izstāde “Trīs mēnešus saule aploksnes vaļā plēsīs, 
Vasara lasīs un smiesies, vasara lasīs un raudās…”. Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

7.–20. 06. Plaukta izstāde: Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 80. Ieeja bez maksas! Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

13.–30. 06. Grāmatu izstāde “Gunāra Pieša filmas nenoveco”
(Kinorežisoram Gunāram Piesim – 80). Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa (Pasta iela 39)

13.–30. 06. Grāmatu izstāde:“Sanāciet, Jāņa bērni,Sagaidiet Jāņa dienu!”
(23. jūnijs – Vasaras saulgrieži). Ieeja bez maksas!

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa (Pasta iela 39)

17. 06.–1. 07.

Komiksu izstāde “FINEST: Latviešu, igauņu un somu komiksi”
Izstāde “FINEST: Latviešu, igauņu un somu komiksi” tapusi LNB sadarbībā ar Somijas 
Institūtu Igaunijā un kuratoriem Dāvidu Šķilteru (Latvija), Jonasu Sildri (Igaunija) un 
Kalli Hakkolu (Somija). Par izstādes vienojošo tēmu izvēlēts laiks, proti, “Rīts, diena, 
vakars, nakts”, ko dažādi interpretē trīs valstu mākslinieki. Komiksu nozīme katrā no 
pārstāvētajām valstīm atšķiras. Somijā komiksu mākslai ir senas tradīcijas un to kvalitāte 
un stils ir plaši pazīstams arī ārpus Somijas robežām. Tur komiksus lasa visu vecumu 
cilvēki un komiksu gadagrāmatas tiek izdotas katru gadu. Savukārt Latvijā un Igaunijā 
komiksu kultūra tikai pēdējos gados strauji kļūst par patstāvīgu vērtību mākslas laukā.
Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

20.–30. 06.

Plaukta izstāde “Tās vien bija Jāņu zāles,
Ko plūc jāņu vakarā;
Plūks rītā, saulītē,
Nebūs vairs Jāņu zāles.”
Izstādi organizē Jēkabpils galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. Ieeja bez 
maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Rīgas iela 
190)

Biļešu paradīzes kase arī Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, kases tālr. 65231475.
Uzzini vairāk: www.jkp.lv, www.jekabpils.lv, twitter.com/jkp_kultura
Tālruņi uzziņām: 65231475 (Jēkabpils tautas nama kase), 65221854 (Krustpils kultūras nama kase), 65221152 (Kultūras pārvalde).

Datums Laiks Vieta Pasākums

1. 06. 16.00–
19.00 Gustiņi “Orientieris 2011”

(Salas–Sunākstes ceļa 4. km)

2.–11. 06. 16.00 JSC spēļu 
zālē Klasifikācijas turnīrs 1. klases šahistiem

4. 06. 14.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-13
Jēkabpils SS : Daugavpils

4. 06. 17.00 stadions Latvijas 2.līgas čempionāts futbolā
Jēkabpils SC/SS : Viesīte

4. 06. 12.00 Meža parks Latvijas kausa posms Taku orientēšanās

5. 06. 12.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-16
Jēkabpils SS : Ludza

6. 06. 10.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-10
8. 06. 10.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-8
11. 06. 06.00 Radžu ŪK Jēkabpils atklātais čempionāts spiningošanā

11. 06. 10.00 JSC spēļu 
zāle Jēkabpils sporta centra balvu izcīņa šahā (noslēgums)

12. 06. 18.30 stadions Latvijas 2.līgas čempionāts futbolā
Jēkabpils SC/SS : Pļaviņas

18. 06. 10.00 JSC spēļu 
zālē “Līgo” ātrspēles turnīrs šahā

18. 06. skeitparks Jēkabpils pašvaldības kausa izcīņa skeitbordā
18. 06. 10.00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts dambretē
21. 06. 10.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-12
22. 06. 10.00 stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-10

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā 
2011. gada jūnijs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
14. 05.–
31. 10.

Izstāde “Latvijas Tekstilmozaīkas 
biedrības veikums” Krustpils pils Vārtu tornis

14.06.–
28. 06. Fotoizstāde “Ceļš mājup” Krustpils pils

Izstāžu zāle

18. 06. 14.00

Gardēžu sestdiena pilī  “Sēļu māte sieru 
sēja” 
Ieejas maksa – Ls 2.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 65221042

Jēkabpils Vēstures muzejā
Krustpils pilī

27. 06. 10.00– 
17.30

Krustpils pils nedēļa:
Torņa diena 
Bezmaksas ieeja Krustpils pils vārtu tornī

Krustpils pils Vārtu tornis

28. 06. 15.00
Krustpils pils nedēļa: 
Bērnu pēcpusdiena ar pils guvernanti 
Ieeja – Ls 0,80, Ls 1,20

Jēkabpils Vēstures muzejā
Krustpils pilī

29. 06. 15.00

Krustpils pils nedēļa:
Ziemassvētku vecīša dzimšanas dienas 
svinības Krustpils pilī.
Ieejas maksa – Ls 1,50 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 65221042

Jēkabpils Vēstures muzejā
Krustpils pilī

30. 06. 19.00

Krustpils pils nedēļa:
Ceturtdiena pilī.
K. Tatarinovas koncerts “Karīnas 
romances” Programmā: kino mūzika 
no spāņu, portugāļu, latviešu un krievu 
kinofilmām.
Ieejas maksa: Ls 4; notiks biļešu 
iepriekšpārdošana

Jēkabpils Vēstures muzejā
Krustpils pilī

Sporta pasākumi 2011. gada jūnijā

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS
JŪNIJS 2011

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,

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

Nākamais 
laikraksta

numurs 
iznāks

30. jūnijā

PARAKSTU VĀKŠANA
No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam likumprojeta «Grozījumi Latvijas 

Republikas satversmē» ierosināšanai. No 2011.gada 18.maija līdz 16.jūnijam 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem:Grozījumi 
likumā «Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 20112.
gadam»», «Grozījums lijumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu»», 
«Grozījums likumā «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam»» 

1. JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ, Brīvības ielā 120 -  
PIRMDIENĀ, TREŠDIENĀ, SESTDIENĀ, SVĒTDIENĀ no 9.00 līdz 13.00
OTRDIENĀ, CETURTDIENĀ no 14.00 līdz 18.00
2.KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ, Rīgas ielā 150A –
no PIRMDIENAS līdz PIEKTDIENAI no 10.00 līdz 14.00, 
SESTDIENĀ, SVĒTDIENĀ no 9.00 līdz 13.00

Jēkabpils Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229  
22. jūnijā plkst. 12 notiks 
Vasaras saulgriežu ielīgošana.

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

JRIB sveic maija jubilārus:
Olgu Bifku, Valiju Cīruli, Jāni Stalidzānu, Agifiju Sadovņikovu.

Rutu Laizāni dzimšanas dienā sveic 
Ielu komitejas
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