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 Jē kab pi lī dis ku tē par sil tum ap gā des jau tā ju miem

 Ar vien vai rāk pār u lau lā jas Jē kab pils pil sē tas Dzim tsa rak stu no da ļā

17. feb ru ārī Jē kab pils pil sē tas paš val
dī bā Do mes priekš sē dē tā jam Le onī dam 
Sal ce vi čam ti ka pa snieg ta Lat vi jā pirm ā 
ofi ci ālā “La bās gri bas sūt ņa” no zī mī te, 
“Paš ap zi ņas li ku ma” ap raksts, kā arī 
Hol be kas pil sē tas (Dā ni ja) mē ra Su re na 
Kjer sgar da ofi ci ālā vēs tu le ar aici nā ju mu 
at bal stīt li ku ma ide jas.

L. Sal ce vičs at zīst: “Man ir liels pa
go di nā jums sa ņemt “La bās gri bas sūt ņa” 
no zī mī ti, jo es uz ska tu, ka šī ini ci atī va ir 
at bal stā ma un sa bied rī bai ne pie cie ša ma. 
Jau nat ne ir sa bied rī bas pri ori tā te, ko arī 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba de fi nē ja pa
gā ju šā ga dā. Šī ini ci atī va no teik ti stip ri nās 
Jē kab pils pil sē tas vār du starp tau tis kā lī me
nī. Tā pēc, lai tur pi nā tu šīs ide jas po pu la
ri zē ša nu, es jau tu vā ka jā lai kā no sū tī šu 
Hol be kas pil sē tas mē ram ad re sē tu vēs tu li, 
aici not uz sa dar bī bu.”

Jē kab pils pil sē tas Do mes priekš
sē dē tā jam pa snieg ta jā vēs tu lē no rā dīts: 
““Paš ap zi ņas li ku ma” mēr ķis ir at bal stīt 
jaun os cil vē kus, lai tie gū tu lie lā ku pār lie
cī bu, tā tad daudz ak tī vā ku un po zi tī vā ku 
jaun ie šu dzī vi. Sa snie dzot aug stā ko paš ap
zi ņas lī me ni, pie aug iz glī to ša nās ie spē jas 
un no dar bi nā tī ba. Paš ap zi ņa ir uni ver sā la 
dzī ves da ļa, kas var sniegt ti cī bu nā kot
nei. “Paš ap zi ņas li kums” uz to fo ku sē jas 
un šim bū tis ka jam jau tā ju mam no dro ši na 

pub li ci tā ti. Li kums ir tul kots jau vai rāk ne
kā četr des mit va lo dās (tos tarp lat vie šu) un 
ir pie ejams ik vie nam dru kas ver si jā viet nē 
www.lawofselfconfidence.com. Es ce ru, ka 
Jūs at bal stī siet “Paš ap zi ņas li ku mu” un 
sa vās ie spē ju ro be žās šo ide ju iz pla tī siet,” 
sa vu ko lē ģi Jē kab pi lī aici na Hol be kas pil
sē tas mērs.

Vai rā kas Jē kab pils pil sē tas ne val stis kās 
or ga ni zā ci jas ir uz ai ci nā tas pār stā vēt Lat

vi ju “Paš ap zi ņas li ku ma” pro jek tu īs te no
ša nā. Li ku ma au tors ir dā nis Stigs El li ots 
Ni je gards. Pirm ā ak ti vi tā te jau ir no ti ku
si – se mi nārs Dā ni jas pil sē tā Hol be kā, kur 
ko pā ar jau nat nes dar bi nie kiem no as to
ņām ci tām Eiro pas Sa vie nī bas val stīm bi ja 
uz ai ci nāts pie da lī ties un pār stā vēt Lat vi ju 
arī bied rī bu “Di alogs plus” un “Jē kab pils 
NVO re sur su centrs” da līb nieks Alek
sandrs Kal niņš. Šīs tik ša nās mēr ķis bi ja 

ga ta vo ša nās jau nat nes se mi nā ram Dā ni jā, 
ku rā 2012. ga da va sa rā pie da lī sies jaun ie ši 
no des mit val stīm. Pro jek ta da līb nie ku 
uz de vums ir po pu la ri zēt un at tīs tīt “Paš
ap zi ņas li ku ma” ide ju sa vās val stīs, kā arī 
ie sais tīt sa bied rī bā pa zīs ta mus cil vē kus kā 
“La bās gri bas sūt ņus”. 

Va sa ras bei gās plā no ta jā pro jek tā 
Dā ni jā Lat vi ju pār stā vēs čet ri Jē kab pils 
jaun ie ši un gru pas va dī tājs. Jau tiek iz strā
dā ta vi zī tes prog ram ma, ku rā ie spē ja ma 

arī jaun ie šu tik ša nās ar Dā ni jas ka ra lie ni 
Mar grē ti Ot ro.

Šo brīd zi nāms, ka “La bās gri bas sūt ņa” 
sta tu su ie gu vu ši Dā ni jas kroņ prin ce se Mē ri
ja, vai rā ki par la men ta de pu tā ti, Gren lan des 
val dī bas mi nis tri, Dā ni jas sko lu un ve cā ku 
aso ci āci jas pre zi den te, Hol be kas mērs un 
ci tas amat per so nas. Pat la ban tiek mek lē
ti kan di dā ti sūt ņa sta tu sam Če hi jā, Vā ci jā, 
Por tu gā lē, Īri jā, Po li jā, Mal tā un ci tās val stīs.

Elīna Bite, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Leonīdam Sal ce vi čam pa sniedz La bās gri bas sūt ņa sim bo lu

Do mes sē dē L. Sal ce vi čam tiek pa snieg ta “La bās gri bas sūt ņa” no zī mī te.

No la bās – li ku ma au tors Stigs El li ots Ni je
gards, Hol be kas pil sē tas mērs Su rens Kjer
sgards un A. Kal niņš.
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Zi ņo jums par Jē kab pils pil sē tas bu

dže tu 2012. ga dam, pil sē tas eko no mis ko 
un so ci ālo si tu āci ju, paš val dī bas uz de vu
miem 2012. un nā ka ma jos ga dos.

Darbs pie 2012. ga da bu dže ta sa stā
dī ša nas sa lī dzi nā ju mā gan ar 2010. ga da 
bu dže tu, kas bi ja viens no grū tā ka jiem un 
sā pī gā ka jiem pē dē jo des mit ga du lai kā, 
gan ar 2011. ga du bi ja daudz vieg lāks, bet 
ne ma zāk sa springts. 

Līdz 2009. ga dam (ie skai tot) – 5 ga
dus paš val dī ba ne sa ņē ma do tā ci jas no fi
nan šu iz lī dzi nā ša nas fon da, kas lie ci nā ja, 
ka pil sē tas bu dže ta vēr tē tie ie ņē mu mi (ie
dzī vo tā ju ie nā ku ma un ne kus ta mā īpa šu
ma no dok ļu ie ņē mu mi) sedz paš val dī bai 
ap rē ķi nā to fi nan šu ne pie cie ša mī bu. Paš
val dī bu fi nan šu iz lī dzi nā ša nas sis tē mas 
iz mai ņu re zul tā tā 2010.  ga dā Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī bas fi nan si ālā si tu āci ja 
kra si pa slik ti nā jās. 2010., 2011. un arī 
2012. ga dā Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba 
ir jau do tā ci jas sa ņē mē ja. Tas gal ve no
kārt sais tīts ar fak tu, ka Jē kab pils pil sē tas 

paš val dī ba pēc vie tē jo paš val dī bu ad mi
nis tra tī vi te ri to ri ālās re for mas īs te no ša nas 
ie gu va pa pil du fun kci jas. 

Paš val dī bas fun kci ju iz pil des fi nan
si ālo no dro ši nā ju mu bū tu jā no dro ši na 
paš val dī bu fi nan šu iz lī dzi nā ša nas sis tē
mai. Ta ču tās re zul tā tā Jē kab pils pil sē tas 
paš val dī bai kopš 2010. ga da pro gno zē tie 
iz lī dzi nā tie vēr tē tie ie ņē mu mi uz 1 ie dzī
vo tā ju bi ja vie ni no ma zā ka jiem val stī. Šī 
sis tē ma ir spē kā arī 2012. ga dā, un pēc iz
lī dzi nā ša nas pro gno zē tie iz lī dzi nā tie vēr
tē tie ie ņē mu mi uz 1 ie dzī vo tā ju – Ls 271. 
Pro blē mu da ļē ji at ri si na ar valsts bu dže ta 
do tā ci ju paš val dī bām, ku rām ir zem ākie 
vēr tē tie ie ņē mu mi uz vie nu ie dzī vo tā ju 
pēc paš val dī bu fi nan šu iz lī dzi nā ša nas. 
Pa tei co ties pa pil du do tā ci jai, Jē kab pils 
pil sē tai 2012. ga dā mi nē tais rā dī tājs ir 
Ls 289, kas jo pro jām ir ma zā kais rā dī
tājs val stī.

Ie ņē mu mu zi ņā dar bu pie bu dže ta 
vei do ša nas at vieg lo ja fakts, ka, paš val dī bai 
strā dā jot eko no mi jas re žī mā, no ie priek

šē jā ga da iz vei do jās to lī dzek ļu at li kums, 
ku ri nav mēr ķa fi nan sē jums, – Ls 667 434. 

2012. ga da paš val dī bas bu dže ta iz de
vu mu da ļas sa stā dī ša nai un sa ba lan sē ša
nai Jē kab pils pil sē tas Do me jau 2011. ga da 
sep tem brī no tei ca jaun ā bu dže ta pri ori
tā tes:
w paš val dī bas fi nan sē ju ma un līdz fi

nan sē ju ma no dro ši nā ša na Eiro pas Sa vie nī
bas struk tūr fon du, Valsts mēr ķdo tā ci ju un 
in ves tī ci ju ap gu vei sa ska ņā ar ak tu ali zē to 
Jē kab pils pil sē tas at tīs tī bas prog ram mu;
w pri ori tā ro pa sā ku mu re ali zā ci ja so

ci ālās pa lī dzī bas jo mā: so ci ālās pa lī dzī bas 
no dro ši nā ša na so ci āla jām ris ka gru pām 
eko no mis kās krī zes ie tek mes ma zi nā ša nai;
w ener go efek ti vi tā tes un ener go re

sur su tau pī bas prog ram mas iz strā de un 
re ali zā ci ja;
w no dar bi nā tī bas vei ci nā ša na un uz

ņē mēj dar bī bas at balsts. 

Bu džets ar at tīs tī bas ten den ci

Turpinājums 3. lpp.

Jēkabpilspilsētasbudžets2012.gadam.Izdevumi(%)

Jēkabpilspilsētasbudžets2012.gadam.Ieņēmumi(%)

Pašapziņas likums
1. Tev jātic sev.
2.Tev jātic, ka Tu esi kā vērts.
3. Tev jātic, ka Tu esi tik pat vērts kā 
pārējie.
4. Tev jātic, ka Tu esi tik pat gudrs 
kā pārējie.
5.Tev jātic, ka neviens nav labāks 
par citiem.
6. Tev jātic, ka Tu pats vislabāk zini 
par savām problēmām.
7. Nekādā gadījumā netici, ka kāds 
zina vairāk par pārējiem.
8. Tev jāsmejas kopā ar pārējiem.
9. Tev jātic, ka Tu esi neaizstājams.
10. Tev jātic, ka mēs visi varam mā-
cīties viens no otra.



2.

No 10. līdz 12. feb ru ārim Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī bas Tū ris ma in for mā ci
jas centrs pie da lī jās starp tau tis ka jā tū ris
ma iz stā dē “Bal tto ur 2012”, pre zen tē jot 
tū ris ma ie spē jas pil sē tā. Šo gad Jē kab pils 
pil sē ta pir mo rei zi ti ka pre zen tē ta at se
viš ķā sten dā, aici not ap mek lē tā jus do ties 
“pa lū ša pē dām uz Jē kab pi li”, kas sa vus 
no spie du mus bi ja at stā jis sten dā iz lik
ta jā bru ģī. Lū sis, kas ir viens no ie mī
ļo tā ka jiem tū ris tu ap ska tes ob jek tiem, 
ir iz vē lēts kā Jē kab pils at pa zīs ta mī bas 
sim bols. “Iz stā des ap mek lē tā ju po zi tī vās 
at sauk smes ap lie ci na, ka sten da kon cep
ci jas iz vē le bi ja ļo ti veik smī ga,” stās ta 
tū ris ma or ga ni za to re Lau ra Afa nas je va. 

Jē kab pils pil sē tas sten dā in te re sen tiem 
ti ka iz snieg ti vai rā ki tūk sto ši jaun iz vei do to 
pil sē tas un ap kār tnes tū ris ma kar šu, pa sā
ku mu ka len dārs 2012. ga dam, kā arī ti ka 
snieg tas at bil des uz in te re sē jo šiem jau tā
ju miem. Īpa ši ie mī ļo ta ģi me nēm un iz stā
des ma zā ka jiem ap mek lē tā jiem bi ja ie spē ja 
iz vei dot sa vu lū ša mas ku un ie pa zī ties ar 
tei ku par Jē kab pils ra ša nos. 

Ār val stu vie si un Lat vi jas in di vi du
ālie ce ļo tā ji, ap mek lē jot Jē kab pils pil sē
tas sten du, gal ve no kārt in te re sē jās par 
tū ris ma ie spē jām ne ti kai pil sē tā, bet arī 
Jē kab pils ap kār tnē. Iz pro tot tū ris tu va
ja dzī bas, Jē kab pils Tū ris ma in for mā ci jas 
centrs iz stā dē pre zen tē ja nu pat iz do to 
Jē kab pils un ap kār tnes no va du tū ris ma 
kar ti 2012. 

Sa vu kārt tū ris ma pro fe si onā ļi in te
re sē jās par prak tis kiem jau tā ju miem, kā 
arī jaun ajiem pa kal po ju miem un tū ris ma 
ob jek tiem, kas pie eja mi Jē kab pi lī. Ci tu 
pil sē tu gi di un tū ris ma spe ci ālis ti uz tei ca 
Jē kab pils pil sē tas po zi tī vās pār mai ņas un 
at tīs tī bu pē dē jo ga du lai kā.

Pa tei co ties at bal stī tā jiem  – vies nī
cai “Lu īze”, spa cen tram “Cit rus spa” un 
Krust pils pi lij –, Jē kab pils sten da ap mek
lē tā jiem, uz rak stot no vē lē ju mu Jē kab pils 
pil sē tai, bi ja ie spē ja pie da lī ties lo te ri jā. Trīs 
no te ju 200 no vē lē ju mu au to riem lai mē ja 
dā va nu kar šu kom plek tus pil sē tas ap mek
lē ju mam. 

Sa vu kārt uz “Bal tto ur” ska tu ves īpa
ši kup lu ska tī tā ju pul ku prie cē ja lus tī gie 

un ta lan tī gie Aijas Rū lie tes va dī tie de ju 
ko lek tī vi – “Kreic bur ga” un “Pas tal nie ki”. 

Pēc da lī bas iz stā dē “Bal tto ur 2012” 

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba no Lat vi jas 
Tū ris ma aģen tu un ope ra to ru aso ci āci jas 
sa ņē ma at zi nī bas rak stu par da lī bu iz stā dē.

in for mā ci ju sa ga ta vo ja 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

sa bied ris ko at tie cī bu no da ļa 

Ar 2009. ga da 18. no vem bri stā
jies spē kā “Lat vi jas valsts ka ro ga 
li kums” (turp māk tek stā – Li kums). 
Šā Li ku ma mēr ķis ir no teikt vie no
tus Lat vi jas valsts ka ro ga lie to ša nas 
prin ci pus.

Li ku mā ir no teikts, ka Lat vi jas 
valsts ka ro gu lie to ša jā li ku mā un 
ci tos nor ma tī va jos ak tos no teik ta jos 
ga dī ju mos un kār tī bā, ga ran tē jot 
tam pie nā cī gu cie ņu. Aiz liegts lie tot 
bo jā tu, iz ba lē ju šu, ne tī ru vai ci tā di 
ne pie mē ro tu Lat vi jas valsts ka ro gu.

Lat vi jas valsts ka ro gu aiz liegts 
lie tot:
w pie ēkām, kas at ro das avā ri

jas stā vok lī; 
w  pie ēkām, ku ru fa sā de tiek 

re mon tē ta; 
w ci tās ne pie mē ro tās vie tās un 

ap stāk ļos. 
Li ku ma 7. pan tā no teikts, ka 

Lat vi jas valsts ka ro gu pie pub lis
ko per so nu ēkām, pri vā to tie sī bu 
ju ri dis ko per so nu un per so nu ap
vie nī bu ēkām, kā arī dzī vo ja mām 
ēkām no vie to 1. mai jā, 4. mai jā, 
11. no vem brī un 18. no vem brī, 
bet Lat vi jas valsts ka ro gu sē ru 
no for mē ju mā no vie to 25. mar tā, 
14.  jū ni jā, 17.  jū ni jā, 4.  jū li jā un 
de cem bra  pir ma jā  svēt die nā. 
Lat vi jas valsts ka ro gu lie to arī ci
tos Mi nis tru ka bi ne ta vai paš val dī
bu no teik ta jos ga dī ju mos. Lat vi jas 
valsts ka ro gu var lie tot tau tas, re
li ģis ka jos un ģi me nes svēt kos, at ce
res die nās un ci tos ga dī ju mos, ga
ran tē jot tam pie nā cī gu cie ņu. Līdz 
ar to Li ku mā ir no teik tas 9 die nas 
ga dā (ag rā ko 11 die nu vie tā), kad 
Lat vi jas val stī ob li gā ti ir jā pa ceļ 
Lat vi jas valsts ka rogs.

At gā di nām, ka sa ska ņā ar Lat
vi jas Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu 
ko dek sa 201. 43. pan tu “Lat vi jas 
valsts ka ro ga pa cel ša nas vei da un 
kār tī bas pār kāp ša na, kā arī ne pa
cel ša na un ci tu val stu ka ro gu ne pa
cel ša na” tiek so dī ta. Par Mi nis tru 
ka bi ne ta no teik tā Lat vi jas valsts 
ka ro ga pa cel ša nas vei da vai kār tī
bas pār kāp ša nu uz liek nau das so du 
līdz trīs des mit la tiem.

Par Lat vi jas valsts ka ro ga vai 
ci tu val stu ka ro gu ne pa cel ša nu 
Saei mas, Mi nis tru ka bi ne ta, ra jo nu 
pa dom ju, pil sē tu dom ju vai pa gas tu 
pa dom ju no teik ta jās die nās vai ga
dī ju mos – uz liek nau das so du līdz 
piec des mit la tiem.

Inga Ostrovska, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības inspektore

Ie dzī vo tā ju Ie vē rī BaI
da tu mi, kad pie 
ēkām pa ce ļams 
Lat vi jas valsts  
ka rogs

2012.  ga da 1.  jan vā rī stā jas spē kā 
gro zī ju mi li ku mā “Par ne kus ta mā īpa
šu ma no dok li”. Tie no sa ka:

1) ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok li tiks 
ap lik tas dzī vo ja mo mā ju pa līg ēkas, ku ru 
pla tī ba pār sniedz 25 m², ja paš val dī ba to 
ir no tei ku si sa vos sais to ša jos no tei ku mos;

2) ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok
li ap liek in že nier bū ves – lau ku mus, kas 
tiek iz man to ti kā mak sas stāv lau ku mi, ja 
paš val dī ba to ir no tei ku si sa vos sais to ša jos 
no tei ku mos;

3) vi di de gra dē jo šu, sa gru vu šu vai cil
vē ku dro šī bu ap drau do šu bū vi ap liek ar 
ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa lik mi 3 pro
cen tu ap mē rā no bū vei pie kri tī gās ze mes 
ka das trā lās vēr tī bas, ja to ir no tei ku si 
paš val dī ba sa vos sais to ša jos no tei ku mos;

4) ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok li ap
liek ga rā žu ēkas.

Tā kā šo gad paš val dī bai at tie cī bā uz 
2012. ga du ir pa re dzē tas tie sī bas caur sais
to ša jiem no tei ku miem pie mē rot at se viš ķas 
li ku ma “Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li” 
nor mas, 19.01.2012. Do me pie ņē ma lē mu
mu Nr. 25 “Par sais to šo no tei ku mu Nr. 2 

“Par li ku ma “Par ne kus ta mā īpa šu ma no
dok li” nor mu pie mē ro ša nu 2012. ga dā” 
ap stip ri nā ša nu”. Šie no tei ku mi no sa ka, ka:

1) 2012. ga dā ar ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok li nav ap lie ka mas dzī vo ja mo mā ju 
pa līg ēkas, ja pa līg ēkas pla tī ba pār sniedz 
25 m² (iz ņe mot pa līg ēkas – ga rā žas);

2) ja ne mai nās ne kus ta mā īpa šu ma 
lie to ša nas mēr ķis (at se viš ķi par kat ru ze
mes vie nī bu), pie mē rot 2012. ga dā no dok ļa 
ap mē ra pie au gu ma ie ro be žo ju mu ze mei 
25 % ap mē rā pret ie priek šē jam tak sā ci jas 
ga dam ap rē ķi nā to no dok ļa ap mē ru (ne
ņe mot vē rā at vieg lo ju mus);

3) vi di de gra dē jo šu, sa gru vu šu vai 
cil vē ku dro šī bu ap drau do šu bū vi ap liek 
ar ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa lik mi 
3 pro cen tu ap mē rā no bū vei pie kri tī gās 
ze mes ka das trā lās vēr tī bas. Pa mats pie mē
rot no sa cī ju mu ir paš val dī bas Būv val des 
lē mums par mi nē tās bū ves at zī ša nu par 
vi di de gra dē jo šu, sa gru vu šu vai cil vē ku 
dro šī bu ap drau do šu.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba ir no lē
mu si 2012. ga dā ar ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok li ne ap likt pa līg ēkas, tā do dot ie spē ju 

no dok ļu mak sā tā jiem ap zi nāt un sa kār tot 
sa vus īpa šu mus, lai no dok li ne va ja dzē tu 
mak sāt par ēkām, kas sa vu laik re ģis trē
tas, ta ču da žā du ie mes lu dēļ da bā vairs 
ne pa stāv. Līdz ar to būv ju īpaš nie kiem ir 
laiks in for mēt Valsts ze mes die nes tu par 
iz mai ņām īpa šu ma sa stā vā un ak tu ali zēt 
da tus at bil sto ši fak tis ka jai si tu āci jai da bā, 
lai turp mā ka jos ga dos ne tik tu ap rē ķi nāts 
no dok lis par da bā ne eso ša jām bū vēm. Tā
pēc ie dzī vo tā ji aici nā ti pār lie ci nā ties por
tā lā www.lat vi ja.lv, kā arī pa bez mak sas 
tāl ru ni 67038677 vai arī klā tie nē Valsts 
ze mes die nes ta (VZD) klien tu ap kal po ša
nas cen trā Jē kab pi lī, Rī gas ie lā 150, vai nav 
šā du ob jek tu, un, ja ir, – do ties uz VZD 
re ģi onā lo no da ļu un dzēst no re ģis tra. 
Līdz 2012. ga da 1. ok tob rim ir ie spē jams 
to iz da rīt bez mak sas. Lai dzēs tu bū vi no 
ka das tra re ģis tra, Jē kab pils pil sē tas paš val
dī bā jā sa ņem iz zi ņa, kas ap lie ci na bū ves 
ne esa mī bu da bā. Iz zi ņas sa ņem ša nai jā vēr
šas ar ie snie gu mu Vie nas pie tu ras aģen tū rā 
Brī vī bas ie lā 120, Jē kab pi lī.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba ir ap
rē ķi nā ju si ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 

2012.  ga dam un kat ram no dok ļa mak
sā tā jam no sū tī ju si mak sā ša nas pa zi ņo
ju mu. Ja no dok ļa mak sā tājs nav sa ņē mis 
mak sā ša nas pa zi ņo ju mu līdz kār tē jā ga da 
15. feb ru ārim, vi ņa pie nā kums ir mē ne
ša lai kā rak stis ki vai zva not pa tāl ru ni 
65207424, 65207312 par to in for mēt paš
val dī bu. Ja no dok ļa mak sā tājs nav dek la
rē jis dzī ves vie tu li ku mā no teik tā kār tī bā 
un pa zi ņo jis paš val dī bai ad re si, ku rā viņš 
ir sa snie dzams, kā arī nav sa ņē mis mak
sā ša nas pa zi ņo ju mu, no dok ļa mak sā ša nas 
pa zi ņo jums ne tiek no sū tīts, bet no dok ļa 
ap rē ķins stā jas spē kā kār tē jā tak sā ci jas 
ga da 22. mar tā.

No dok ļu mak sā tā ju ēr tī bām aici nām 
iz man tot ie spē ju ne kus ta mā īpa šu ma 
mak sā ša nas pa zi ņo ju mu sa ņemt elek
tro nis ki sa vā epas tā. Lai sa ņem tu mak
sā ša nas pa zi ņo ju mu epas tā, re ģis trē jie ties 
elek tro nis ki viet nē www.epa kal po ju mi.lv, 
au to ri zē jo ties ar sa vas in ter net ban kas 
lie to tāj vār du.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Finanšu ekonimikas nodaļa

Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li 2012. ga dā

Lū ša kā jē kab pils at pa zīs ta mī bas sim bo la  
iz vē le iz stā dē “Bal tto ur 2012” at tais no ju sies
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Kopš 12. feb ru āra Jē kab pi lī pie Ra
džu ūdens krā tu ves ik svēt die nu plkst. 
11.00 tiek dots starts Jē kab pils pil sē tas 
Do mes un bied rī bas “SKN Sports” or ga
ni zē ta jām zie mas auto spor ta sa cen sī bām 
ie las au to ma šī nām “Jē kab pils pil sē tas 
Zie mas kau sa iz cī ņa Lū sis 2012”. 

Plā nots, ka šīs sa cen sī bas Jē kab pi lī no
tiks kat ru svēt die nu, ka mēr to pie ļaus lai ka 
ap stāk ļi un ne at ku sīs tra ses virs ma, kas ir 
pār klā ta ar le dus kār tu. Par sa cen sī bu no
ri ses da tu miem interesējieties viet nē www.
je kab pils.lv un drau giem.lv do mu bied ru 
gru pā “Ra džu tra se Jē kab pi lī”, kur in for
mā ci ja par kār tē jām sa cen sī bām tiks ie vie
to ta ne vē lāk kā di vas die nas pirms tām. 

Jē kab pils pil sē tas Do mes priekš sē dē tājs 
Le onīds Sal ce vičs uz sver, ka eso šā ini ci atī
va ir veik smī ga un paš val dī ba ir ga ta va arī 
turp māk at bal stīt tās no ri si. Tā pat Do mes 
priekš sē dē tājs iz tei cis vēl mi at tīs tīt sa cen sī bu 
no ri si val stis kā mē ro gā, pie sais tot spor tis tus 
ne ti kai no re ģi ona, bet vis as Lat vi jas.

Au to spor ta en tu zi asts un sa cen sī bu 
gal ve nais ties ne sis Rai vis Ra gai nis stās ta: 
“Šīs tra ses iz vei de ir bū tis ka, lai ik viens 
in te re sents zie mas pe ri odā var at kār tot sa
vas ie ma ņas brauk ša nai zie mas ap stāk ļos. 
Var teikt, ka šī tra se ir glāb ša nas riņ ķis, 
jo sa vas ie ma ņas ie spē jams slī pēt ne ti kai 
sa cen sī bu lai kā, bet arī ik die nā. Ie spē jams, 
pa tei co ties tre ni ņiem tra sē, kāds in di vīds 
iz glābs sa vu dzī vī bu vai iz vai rī sies no 
sma gu trau mu gū ša nas. Otr kārt, tra se ir 
ie spē ja ap lie ci nā ties tiem, kas, azar tu au to
brauk ša nā ne re ti de mon strē uz ie lām. Šeit, 
ie vē ro jot tra ses no tei ku mus, tas ir at ļauts 
un vē lams.” Arī sa cen sī bu or ga ni za to ri 
aici na ik vie nu in te re sen tu iz man tot tra ses 
snieg tās ie spē jas meis ta rī bas slī pē ša nā kā 
sa cen sī bās, tā arī ik die nā. Ja tra se uz kā du 

lai ku ir slēg ta, tad ta jā brī dī tā tiek sa ga ta
vo ta sa cen sī bām, ta ču pēc dar bu veik ša nas, 
tā at kal tiks at vēr ta brau cē jiem.

Sa cen sī bās var pie da lī ties ik viens in
te re sents ar sev pie eja mu au to. Tā pat au
to ma šī nai jā būt ap rī ko tai vis maz ar trīs 
pun ktu dro šī bas jos tām, tām vi zu āli jā būt 
teh nis kā kār tī bā un ap rī ko tām ar ie las zie
mas rie pām, sa vu kārt ma šī nām ar dro šī bas 
kar ka su ob li gā ta dro šī bas aiz sarg ķi ve re 
(mo to vai au to). 

Sa cen sī bas no tiek vai rā kās kla sēs – 
mo no pie va da (vie na til ta) kla se ar bez ra
džu rie pām, mo no pie va da kla se ar ra džu 
rie pām, pil npie dzi ņas kla se, ju ni oru kla se 
(līdz 16 ga diem) un sie vie tēm. Jā ņem vē rā, 
ka jaun ie šiem, ku ri nav sa snie gu ši 16 ga du 
ve cu mu, jā būt līdz i vie nam no ve cā kiem, 
ku ri dod rak stis ku pie kri ša nu sa va bēr na 
da lī bai sa cen sī bās.

Sa cen sī bu no li kums no sa ka, ka da līb
nie ki veic trīs brau cie nus, kat rā brau cie nā 
trīs ap ļus pret pulk steņ rā dī tā ja vir zie nu, 
ta ču jā ņem vē rā, ka brau cie nu un ap ļu 
skaits var tikt mai nīts sa cen sī bu die nā. 
Kat rā brau cie nā spor tis ti gūst pun ktus at
bil sto ši ie ņem ta jai vie tai. Sa vu kārt kat rā 
pos mā ie gū to pun ktu skaits tiek sum mēts. 
Kau su ie gūst vis vai rāk pun ktu ie gu vu šais 
da līb nieks kat rā kla sē.

Re ģis trē ša nās da lī bai sa cen sī bās 
pie tra ses kat ru svēt die nu no tiek no 
plkst. 9.00. līdz 10.00. No plkst. 9.30 līdz 
10.00 no tiek brī vie tre ni ņi (ne vai rāk kā 
trīs ap ļi), sa vu kārt piec pa dsmit mi nū tes 
pirms sa cen sī bām no ris da līb nie ku sa pul
ce, bet starts tiek dots plkst. 11.00. Da lī bas 
mak sa par vie nu sa cen sī bu – Ls 5.

Sa cen sī bu or ga ni za to ris kais va dī tājs ir 
Ainars Va si lis, tās tie sās gal ve nais ties ne sis 
Rai vis Ra gai nis un ties ne sis Ed gars Lī cis, 

bet au to teh nis ko sa ga ta vo tī bu pār bau dīs sa
cen sī bu teh nis kais ko mi sārs Mār tiņš Svi lis. 

Sa cen sī bu or ga ni za to ri pa tei cas at
bal stī tā jiem sa cen sī bu tra ses iz vei dē un 
uz tu rē ša nā – SI A “Ošu kalns”, SI A “Brē ķu 
stu den ti”, SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi”, 
SI A “Jē kab pils ūdens”. 

Elī na Bi te,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā Ēnu 
die nā vie so jās 10 jaun ie ši no Jē kab pils 
pil sē tas un no va du iz glī tī bas ie stā dēm. 

Ēnu die nas lai kā sko lē ni ie pa zi nās 
ar paš val dī bas struk tū ru, fun kci jām un 
spe ci ālis tu dar bu. Jē kab pils pil sē tas paš
val dī ba ik ga du ak tī vi ie sais tī ju sies Ēnu 
die nas no ri sē, tā pat ie priekš rī ko tas gan 
iz brau ku ma Do mes sē des, gan sko lē nu ek
skur si jas paš val dī bā, lai jaun ie šiem snieg tu 
ie spē ju ie pa zīt paš val dī bas dar bu.

Šī ga da 15. feb ru ārī Ēnu die na Lat vi jā 
no ri si nā jās jau div pa dsmi to rei zi. Ēnu die
nas lai kā sko lē ni ap mek lē da žā das dar ba 
vie tas un 4–6 stun das kļūst par da žā du 
dar bi nie ku ēnām – vē ro un iz zi na sa vu 
ēnu de vē ju ik die nas dar bu, tā ie pa zīs to
ties ar sev in te re sē jo šās pro fe si jas no slē pu
miem, in for mē por tāls www.enu die na.lv. 

Lāsma Skļarka, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

jaunatnes lietu speciāliste

jē kab pils paš val dī bā  
ēnu die nā – 10 jaun ie ši

jēkabpilī jau vairākas nedēļas norisinās ziemas autosporta sacensības 
“jēkabpils pilsētas ziemas kausa izcīņa Lūsis 2012”      
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Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs un deputāts Aigars Nitišs 
sveic sacensību pirmā posma uzvarētājus 
mono klasē ar radzēm – 1. vietā Arvis 
Kluss, 2. vietā – Ojārs Ošāns, 3. vietā –
Edgars Eglītis.

Ba žas, ka eiro zo nā pie pil dī sies ne
ga tī vais sce nā rijs, va do šo spe ci ālis tu 
aici nā jums sa ga ta vo ties ie spē ja mi slik
tā ka jam eko no mis kās si tu āci jas at tīs tī
bas mo de lim li ka paš val dī bas Bu dže ta 
ko mi si jai iz vei dot ob jek tī vus kri tē ri jus 
bu dže ta vad lī ni jām, ie vē ro jot paš val dī
bas no teik tas pri ori tā tes, un pēc tam 
de ta li zē ti iz vēr tēt vi sus pie pra sī ju mus. 
Ne uz la bo jo ties so ci ālai si tu āci jai un 
pa lie kot augst am bez dar ba lī me nim, 
paš val dī bai bū tisks fi nan sē jums bi ja 
jā pa redz so ci āla jiem pa bal stiem, gal
ve no kārt GMI (ga ran tē to mi ni mā lo 
ie nā ku mu) no dro ši nā ša nai un dzī vok
ļu pa bal stu iz mak sām, ku ru ar nā ka

mo ap ku res se zo nu ne līdz fi nan sēs no 
valsts. Jā tur pi na darbs lie lo pro jek tu 
re ali zē ša nai, ku ros ie sais tīts Eiro pas 
Sa vie nī bas (ES) prog ram mu un fon du 
līdz fi nan sē jums. 

Ad mi nis trā ci jai un bu dže ta ie stā žu 
va dī tā jiem in ten sī va dar ba re zul tā tā ir 
iz de vies iz vei dot sa ba lan sē tu – starp pro
gno zē ta jiem ie ņē mu miem un iz de vu mu 
rā dī tā jiem – bu dže tu. 

Šā dā fi nan si ālā, eko no mis kā un so
ci ālā si tu āci jā ir vei do jies Jē kab pils pil sē
tas paš val dī bas bu džets 2012. ga dam. Ja 
2010. ga da bu dže tu va rē ja no saukt par 
“iz dzī vo ša nas”, 2011. ga da – par bu dže tu, 
kas pa rā da zi nā mas sta bi li zā ci jas pa zī mes, 
tad 2012. ga da bu džets jau uz rā da at tīs
tī bas ten den ces.

Kā di uz de vu mi paš val dī bu sa gai da 
turp mā ka jos ga dos. At tīs tī bas ten den ces 
jo pro jām tiks sais tī tas ar līdz da lī bu ES 
pro jek tos. In ten sī vi jā strā dā ener go efek
ti vi tā tes pa aug sti nā ša nas prog ram mās – 
gan paš val dī bas ie stā žu, gan dzī vo ja mo 
ēku jo mā, 2013. ga dā būs ne pie cie ša mi 
līdz pa sā ku mi jaun ā til ta pro jek tē ša nai, 
jā sniedz at balsts paš val dī bas uz ņē mu
mam sil tum tra šu no mai ņu prog ram mās. 
Pri ori tā ro uz de vu mu jo mā sa gla bā sies arī 
so ci ālās pa lī dzī bas no dro ši nā ša na, iz glī tī
bas ie stā žu mo der ni zā ci ja, kā arī kul tū ras, 
spor ta un paš val dī bas ie dzī vo tā ju at pū tas 
pa sā ku mi.

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas

domes priekšsēdētājs                                              

Bu džets ar at tīs tī bas ten den ci

Sākums 1. lpp.
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da bā ne eso šas 
pa līg ēkas no  
ka das tra  
re ģis tra 
var dzēst 
bez mak sas

Tās pa līg ēkas, kas da žā du ie mes lu 
dēļ da bā vairs ne pa stāv, bet ir re ģis trē tas 
ka das tra re ģis trā un par ku rām tā pēc 
var tikt ap rē ķi nāts ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok lis, līdz 1. ok tob rim ir ie spē jams 
dzēst no re ģis tra bez mak sas. Lai ik viens 
no dok ļu mak sā tājs va rē tu ie gūt ne pa star
pi nā tu un ob jek tī vu in for mā ci ju par da bā 
ne eso šu pa līg ēku dzē ša nu no ka das tra 
re ģis tra, Valsts ze mes die nests iz vei do jis 
in for ma tī vo tāl ru ni 67038677, pa ku ru 
ik vie nam in te re sen tam tiks snieg ta in for
mā ci ja par vi ņa īpa šu mā eso šām bū vēm 
un par da bā ne eso šu pa līg ēku dzē ša nas 
pro ce su.

Kā zi nāms, ar 2012. ga du paš val dī
bām ir tie sī bas iz vē lē ties ar ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok li ap likt arī pa līg ēkas, kas 
re ģis trē tas Valsts ze mes die nes ta uz tu
rē ta jā ka das tra re ģis trā. To mēr lie lā kā 
da ļa paš val dī bu ir no lē mu šas to at likt, 
tā do dot ie spē ju no dok ļu mak sā tā jiem 
ap zi nāt un sa kār tot sa vus īpa šu mus, lai 
no dok li ne va ja dzē tu mak sāt par ēkām, 
kas sa vu laik re ģis trē tas, ta ču da žā du ie
mes lu dēļ da bā vairs ne pa stāv. Līdz ar 
to būv ju īpaš nie kiem ir laiks in for mēt 
Valsts ze mes die nes tu par iz mai ņām 
īpa šu ma sa stā vā un ak tu ali zēt da tus 
at bil sto ši fak tis ka jai si tu āci jai da bā, lai 
turp mā ka jos ga dos ne tik tu ap rē ķi nāts 
no dok lis par da bā ne eso ša jām bū vēm.

In for mā ci ju par to, kā das bū ves, 
tos tarp pa līg ēkas, kas, ie spē jams, da bā 
vairs ne pa stāv, ir re ģis trē tas īpa šu ma sa
stā vā, jeb kurš in te re sents var sa ņemt bez 
mak sas por tā los http://www.lat vi ja.lv un 
www.epa kal po ju mi.lv, iz man to jot pa kal
po ju mu “Ma ni da ti ka das trā”, por tā lā 
http://www.ka dastrs.lv, zva not pa tāl ru ni 
67038677, kā arī klā tie nē – Valsts ze mes 
die nes ta klien tu ap kal po ša nas cen tros 
vai paš val dī bās.

Ko pu mā val stī va rē tu būt vai rā ki 
tūk sto ši pa līg ēku, kas sa vu laik ir re ģis
trē tas ka das tra re ģis trā, ta ču pat la ban 
re āli da bā vairs ne pa stāv, jo ir no jauk tas 
vai sa bru ku šas, pie ļauj Valsts ze mes die
nes ta spe ci ālis ti. To mēr šīm pa līg ēkām – 
da žā diem šķū nī šiem, ga rā žām, sil tum nī
cām, pie bū vēm – sis tē mā au to mā tis ki ik 
ga dus tiek ap rē ķi nā ta ka das trā lā vēr tī ba 
pēc no teik ta jam kri tē ri jiem – at ra ša nās 
vie tas, celt nie cī bas ga da, ma te ri āliem un 
ci tiem pa ra met riem at bil sto ši spē kā eso
ša jai li kum do ša nai. Sa vu kārt pēc bū vei 
no teik tās ka das trā lās vēr tī bas paš val
dī bām ir tie sī bas ap rē ķi nāt ne kus ta mā 
īpa šu ma no dok li.

Lai dzēs tu pa līg ēku no ka das tra re
ģis tra, īpaš nie kam būs jā sa ņem paš val dī
bas (būv val des) at zi nums, ka re ģis trē tā 
bū ve da bā ne pa stāv, un tas jā ie sniedz 
Valsts ze mes die nes tā, ku ra dar bi nie ki 
ne eso šo pa līg ēku no re ģis tra dzē sīs bez 
mak sas. Lai spē tu kva li ta tī vi veikt pa
kal po ju mu un lai kus ak tu ali zē tu da tus, 
pa kal po jums bez mak sas būs pie ejams 
līdz šā ga da 1. ok tob rim. 

Valsts ze mes die nests

Aiz va dī tā jās brīv die nās “Bal tto ur 
2012” iz stā dē mēs vi sus Lat vi jas ie dzī vo
tā jus aici nā jām pie se vis cie mos – ie pa zīt 
Jē kab pils kul tūr vēs tu ris kās vie tas, sa tikt 
in te re san tus cil vē kus, ko pā prie cā ties par 
pil sē tas iz aug smi. Lai mū su vie si vē lē tos 
at griez ties vēl un vēl, ir ne pie cie šams sa
kār tot pil sē tas ie las un ce ļus.

Vis i pil sē tas ie dzī vo tā ji un vie si ir pa
ma nī ju ši in ten sī vos dar bus va sa ras pe ri odā, 
ta ču dar bi pie ce ļu un ie lu re mont iem un 
uz tu rē ša nas no tiek vi su ga du. Fi nan sē
jums ie lu re mont dar biem un uz tu rē ša nai 
2011. ga dā bi ja at vē lēts Ls 221 200.

2011. ga da zie mā, kad da ba mūs ap
vel tī ja ar pa ma tī gu snie ga dau dzu mu, re
gu lā ri ti ka iz vests sniegs pie pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā dēm Me ža, Pa le jas un Ra žas 
ie lā. Sniegs ti ka iz vests arī Rī gas ie lā (la bā 
pus e), Skau bī ša, Vies tu ra, Dam bja, Pa sta, 
Brī vī bas, Por ma ļa ie lās, Zī lā nu ie lā no til ta 
līdz pa reiz ti cī go baz nī cai, Nā kot nes ie lā. 
Lai Vec pil sē tas lau ku mā ne krā tos ne tī ra 
snie ga kau dzes, tas ti ka iz vests pat 6 rei
zes. Ko pu mā ti ka iz ves ti gan drīz 19 000 
ku bik met ru snie ga.

Aiz va dī ta jā ga dā daudz dar ba ir pa
veikts ie lu re mont os un lie tus ūdens no
va dī ša nas sa kār to ša nā.

Ti ka veik ta Nied ru ie las se gu ma iz bū
ve un sa kār to ta lie tus ūdens no va dī ša nas 
sis tē ma. Iz bū vē ta Me ža ie las as falt be to na 
se ga gar pirms sko las iz glī tī bas ie stā di. Īves, 
Ga nu, Ce ri ņu, Zie du, Ka lē ju, Laz du Ru
dens ie lu gran tē tais se gums ti ka uz la bots, 
pie be rot šķem bu iz si ju mai sī ju mu. Vai rā
kās vie tās – Ak me ņu, Brī vī bas, Dig nā jas 
ie lās – ti ka iz bū vē tas no sē da kas, pa cel tas 
ka na li zā ci jas un ūdens va da akas. 

Grau du, Ra džu, Spor ta, Dzir na vu, Jē
ka ba, La šu, Lie pu, Me žā res ie lās ar frē zē to 
as fal tu ti ka uz la bots ie lu se gums. 

Sa vu kārt Ku ģu ie la pa gā ju šā ga dā ti ka 
no as fal tē ta no jaun a. Kal na ie lā ap ka to ļu 
diev na mu ti ka veik ta bor dak me ņu iz bū ve 

ap gā jē ju ce li ņiem. Prie cā jos, ka aiz va dī ta jā 
ga dā ir ra du sies ie spē ja pa veikt arī kā du 
ne ie plā no tu dar bu, pie mē ram, Zvaig žņu 
ie las as falt be to na se gas iz bū vi un stāv lau
ku mu pie Ka pe les ka piem.

Va sa rā eso šā fi nan sē ju ma ie tva ros ie lu 
bed rī tes ti ka re mon tē tas ar emul si ju un 
la bo tas ar as fal tu, grei de rē tas gran tē tās 
ie las, zie mā tī rī tas un kai sī tas pil sē tas ie las. 
Ti ka at jau no tas ce ļa zī mes un uz stā dī tas 
jaun as, kā arī re mon tē tas bar je ras un aiz
sarg sta bi ņi. Ti ka veik ta luk so fo ru ik die nas 
uz tu rē ša na un re monts.

Diem žēl ie plā no tā Ra žas ie las as fal ta 
se gas iz bū ve ne ti ka pa veik ta 2011. ga dā, 
jo ūdens va da rak ta jai tranš ejai jā no stā vas 
vis maz 2 mē ne ši, lai uz lik tā se ga ne ie sēs
tos. Tā kā lai ka ap stāk ļi pēc šiem 2 mē
ne šiem ne pie ļā va as fal ta ie klā ša nu, tad 
šīs ie las re monts tiks pa beigts 2012. ga dā. 
Ti ka veik ta tranš ejas tes tē ša na sa blī vē ju ma 
no teik ša nai. Tes tē ša nas re zul tā ti ap lie ci na, 
ka sa blī vē jums ir vai rāk par di vām rei zēm 
ma zāks ne kā bū tu pie ļau jams. Līdz ar to 
nav pie ļau ja ma as fal ta uz klā ša na uz šā das 
tranš ejas, kas nā kam gad būs ie sē du sies, tā
tad gan darbs, gan fi nan sē jums būs iz tē rēts 
vel tī gi. Tā pēc uz ska tu, ka la bāk ne daudz 
no gai dīt un dar bu veikt kva li ta tī vi. 

Ie dzī vo tā jiem ti ka so līts, ka 2011. ga
dā ar frēz ma te ri ālu tiks sa kār to ta Aso tes 
un Ro be žu ie la. Ro be žu ie las sa kār to ša na 
ti ka sāk ta, ta ču ne ti ka pa beig ta, jo trū ka 
frēz ma te ri āla. Šo gad, tik līdz lai ka ap stāk ļi 
būs pie mē ro ti, Ro be žu ie las se gums tiks 
sa kār tots. Arī Aso tes ie las se gums ne ti ka 
uz la bots, jo trū ka frēz ma te ri āla, bet šīs 
ie las ie dzī vo tā jus 2012. ga dā sa gai da la bi 
jau nu mi – vi ņu ie la tiks no klā ta ar as fal
ta se gu mu. Ma nu prāt, bi ja jē ga šo vie nu 
ga di ņu uz gai dīt.

Ce ļu ie lu fon da un pār va dā ju mu 
no da ļas dar bi nie ki vien mēr uz klau sa ie
dzī vo tā ju priekš li ku mus, ie ro si nā ju mus 
un ie spē ju ro be žās pa līdz. 2011. ga dā ti ka 

snieg tas at bil des uz 91  ie snie gu mu, pēc 
ie dzī vo tā ju lū gu ma, pa pil dus ti ka ap se ko ti 
dau dzi ob jek ti. Iz snieg tas 22 li cen ces un 
li cen ces kar tī tes pa sa žie ru pār va dā ša nai 
ar vieg lo tak so met ru Jē kab pils paš val dī bas 
te ri to ri jā. Veik ti vis i ne pie cie ša mie ie pir
ku mi ie lu ap saim nie ko ša nai 2012. ga dam. 
Sa ga ta vo ti un iz snieg ti 30 ap lie ci nā ju mi 
pa sa žie ru pār va dā ša nai ar sa bied ris ko 
trans por tu.

Es uz ska tu, ka 2011. ga dā ir pa veikts 
daudz la bu dar bu, ir ie sāk ti dar bi, kas 
pra sa tur pi nā ju mu, ir jaun as ie ce res. 
Ti kai diem žēl 2012. ga da fi nan sē jums 
(Ls  174  471) ir par Ls  46  729 ma zāks 
ne kā 2011. ga dā.

2012.gadāturpināssakārtot
Jēkabpilspilsētasielas

Lai arī fi nan sē jums kār tē jo rei zi ti
ka sa ma zi nāts – šo reiz sa lī dzi nā ju mā ar 
2011. ga du par Ls 46 729 –, dar bi pil sē tas 
ie lās tur pi nā sies tik pat spa rī gi kā līdz šim.

Tiks tur pi nā ti un pa beig ti dar bi pie 
Brī vī bas, Rī gas ie lu re kon struk ci jas, kā arī 
iz da rī ti dau dzi ci ti ma zā ki, bet ļo ti sva
rī gi dar bi.

Tur pi not ie sāk to tra dī ci ju, kat ru ga
du no as fal tē jot kā du grants se gu ma ie lu, 
arī šo gad tiks as fal tē ta Aso tes ie la, kā arī 
Sta di ona ie lai tiks ie klāts jauns as falt be
to na se gums.

Tiks sa kār to tas lie tus ūdens ka na li zā
ci jas sis tē mas Kļa vu ie lā pie DUS “Vi ada” 
un Vies tu ra 31. Ma do nas ie lā tiks ie rī ko ta 
virs ūde ņu no va dī ša nas sis tē ma. Tiks iz bū
vēts stāv lau kums pie Drau dzī bas ale jas 26 
un uz stā dīts ap gais mo jums Me žā res un 
Spor ta ie las krus to ju mā. Ru dens, Med ņu, 
Me ža ie lās tiks veik ta ie lu ap gais mo ju ma 
iz bū ve.

Tur pi nā sies darbs pie caur te ku iz bū ves 
Zī lā nu ie lā (~ 3–4 vie tās), Zī lā nu mikro ra

jo nā, lie tus ūdens no va dī ša na sis tē ma tiks 
sa kār to ta Rež ģu, Pa ma tu, Strau ta, Put nu, 
Bēr zu un Ce ri ņu ie lās. Rai ņa, Do na vi ņas, 
Por ma ļa, Jē ka ba, Beb ru, Na me ja ie las sa
gai da ka na li zā ci jas/ūdens va da aku ie sē du
mu un no vad sis tē mu sa kār to ša na. 

Ir plā nots tur pi nāt ie lu se gu mu uz la
bot ar frē zē tā as fal ta ma te ri ālu šā dās ie lās: 
Gau jas, Dzin ta ru, Li li ju, Dru vas, Tī ru ma, 
Va ro ņu (ma zās), Bir žu, Lī kās, Ūdens, Aug
ļu, Dī ķu, Sta bu ra ga, Dau ga vas Kras ta, Zī ļu, 
Lak stī ga lu, Klints, Kaļ ķu, Arā ju, Iman tas, 
Sa kas. Pre cī zi ie lu skai tu, ko iz do sies uz la
bot ar frēz ma te ri ālu, šo brīd pa teikt ir grū ti, 
jo pre cī zi ne var pa re dzēt pie eja mā frēz ma
te ri āla dau dzu mu, – tas ir at ka rīgs no tā, 
kad tiks sāk ta Ne re tas ie las re kon struk ci ja.

Va sa rā ie las tiks grei de rē tas, grants 
se gums tiks uz la bots ar šķem bu un iz si
ju ma te ri āliem, bed rī tes tiks re mon tē tas 
ar emul si ju un la bo tas ar as fal tu. Ne pie
cie ša mī bas ga dī ju mā au to bu su pie tu ru 
stik lo jums tiks la bots, so li ņi re mon tē ti 
un at jau no ti. 2012. ga dā ir plā nots Lie
la jā ie lā Zī lā nos uz stā dīt jaun u stik lo tu 
pie tur vie tu.

Pil sē tas pa sa žie ru pār va dā ju ma jo mā 
2012. ga dā sa gla bā jās 50 % mē neš bi ļe šu 
at lai de 1.–12. kla ses sko lē niem, kā arī no 
2012. ga da 1. ap rī ļa Jē kab pi lī dek la rē tie ie
dzī vo tā ji, ku ru ve cums pār sniedz 70 ga du 
sliek sni, va rēs iz man tot Jē kab pils pil sē tas 
marš ru ta au to bu sus ar 50 % at lai di – viens 
brau ciens iz mak sās Ls 0,15.

Ce ru, ka fi nan šu lī dzek ļi ne būs jā tē rē, 
la bo jot spe ci āli sa lauz tos so li ņus, iz de mo
lē tās pie tur vie tas, sa sis tās ap gais mo ju ma 
spul dzes, bet gan ra dot kaut ko jaun u 
un skais tu mū su pil sē tā, mū su Jē kab pi lī.  
Le po si mies ar sa vu pil sē tu, kas ar kat ru 
ga du kļūst ar vien sa kop tā ka un skais tā ka. 

Aivars Kraps, 
ce ļu, ie lu fon da un pār va dā ju ma  

no da ļas va dī tājs

2011.  ga dā sa lī dzi nā ju mā ar 
2010. ga du pa lie li nā jies no slēg to lau lī bu 
skaits Jē kab pils pil sē tas Dzim tsa rak stu 
no da ļā. Ko pu mā 2011. ga dā no slēg tas 
193 lau lī bas, kas ir par 51 lau lī bu vai rāk 
ne kā ie priek šē jā ga dā.

Jē kab pils pil sē tas Dzim tsa rak stu no
da ļas va dī tā ja Sil vi ja Lei ku ma stās ta, ka 
no da ļas dar bi nie ki strā dā ar augs tu at bil
dī bas iz jū tu un vel ta vis as pū les, lai jaun ie 
pār i sa ņem tu ne ti kai for mā lu pa kal po
ju mu, bet gan tā du, lai vi ņu dzī ves lie lais 
no ti kums pa lik tu vēl il gi sil tās at mi ņās. 
“Mū su pri ori tā te ir no dro ši nāt kva li ta tī
vas jaun ā pār a kon sul tā ci jas pirms lau lī bu 
ce re mo ni jas, sa vu kārt lau lī bu lai kā mūsu 
gal ve nais uz de vums ir ra dīt svi nī gu ma 
at mo sfē ru,” at zīst S. Lei ku ma.

Ani ta un Ēriks Ka zi ni ki Jē kab pils 
Dzim tsa rak stu no da ļā lau lī bu slē dza ma
ģis ka jā da tu mā 8.08.2008. A.  Ka zi ni ka 
stās ta, ka Dzim tsa rak stu no da ļā vi ņu pa
tī ka mi pār stei dza dar bi nie ku at tiek sme: 
“Mūs ša jā no da ļā uz ņē ma ļo ti laip ni. Dar
bi nie ces iz skaid ro ja jau tā ju mus, kas ra dās 
sais tī bā ar ce re mo ni ju. Tā pat mums pa ti ka 
gan svi nī bu zā les grez nī ba, gan lī ga vas un 
lī ga vai ņa is ta ba, kur uz ka vē jā mies līdz ce
re mo ni jas sā ku mam.”

S. Lei ku ma at zīst, ka Jē kab pils pil sē
tas Dzim tsa rak stu no da ļa sa ņem daudz 
la bu, sir snī gu pa tei cī bas vār du un vēs tu ļu, 

sa vu kārt tas dod ie dves mu, spē ku, iz tu
rī bu un gan da rī ju mu būt dar ba ie rin dā, 
ra dot cil vē kiem prie ku un svēt ku iz jū tu, 
kā arī iz prat ni va ja dzī ga jos brī žos.

“Jē kab pils Dzim tsa rak stu no da ļa bi ja 
te pat tu vu, sa vā pil sē tā. Šo no da ļu lau lī bām 
iz vē lē jās ma ni drau gi un mā sa, tad arī mēs,” 
stās ta An da Jur ge vi ča, ku ra ar vī ru Uģi lau lī
bu slē dza 2011. ga da va sa rā. “Mums Jē kab pils 
Dzim tsa rak stu no da ļā pa ti ka it viss – mu
zi kā lais pa va dī jums un ru na ce re mo ni jas 
lai kā, ne pie spies tā gai sot ne, kur va ri jus ties 
brī vi. Jau pēc pirm ā kon tak ta ar dar bi nie cēm 
pa zu da rū pes un uz trau kums par ce re mo ni
jas no ri si, un uz kā zām gā jām ar smai du,” 
at mi ņās da lās A. Jur ge vi ča.

Jē kab pils pil sē ta vei do jas par vie tu, 
kur dzī vot, augt un at tīs tī ties. Arī Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī ba, res pek tē jot ie dzī vo tā ju 
ēr tī bas un lab klā jī bu, uz la bo ie dzī vo tā jiem 
snieg tos pa kal po ju mus. Kā ap lie ci nā jums  
tam ir 2008. ga da 29. mai jā sa ņem tais kva
li tā tes va dī bas sis tē mas ISO 9001 ser ti fi
kāts. Ie vies tā sis tē ma ik ga du tiek at tīs tī ta, 
ar vien tiek mek lē ti ri si nā ju mi, kā šos pro
ce sus pa da rīt vēl efek tī vā kus, tā uz la bo jot 
ie dzī vo tā ju ap mie ri nā tī bu ar paš val dī bas 
snieg to pa kal po ju mu kva li tā ti.

Elī na Bi te,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

ar vien vai rāk pār u lau lā jas jē kab pils pil sē tas 
dzim tsa rak stu no da ļā

Pil sē tas vi zīt kar te ir arī ie las un ce ļi

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces kopā ar ilggadējo Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Ilgu Stari



5.

Jē kab pils so ci ālais die nests 
in for mē, ka tur pi nās a/s “Latv
en er go” dā va nu kar šu pie šķir
ša na. Ša jā ga dā a/s “Latv en er go” 
sa dar bī bā ar Lat vi jas paš val dī bu 
sa vie nī bu sā ka jaun u so ci ālā at
bal sta kam pa ņu, ku ras ie tva ros 
so ci āli maz aiz sar gā tas ģi me nes 
ar bēr niem var sa ņemt elek trī bas 
no rē ķi nu kar tes Ls 53,70 vēr tī bā. 

Jaun ā ak ci ja at šķi ras ar to, ka 
šīm dā va nu kar tēm ir no teik ta vēr
tī ba, ne vis no teikts kWh skaits, kā 
arī tās va rēs sa ņemt jaun as mēr ķa 
gru pas. Tā tad uz jaun ajām kar tēm 
var pre ten dēt šā das mēr ķa gru pas 
(iz ņe mot tās ģi me nes, kas ie priek šē jās 
ak ci jas ie tva ros sa ņē mu šas 2 kar tes):
w trū cī gas ģi me nes ar bēr niem;
w ģi me nes ar bēr niem in va lī diem;
w ģi me nes ar audžu bēr niem un aiz

bild nie cī bā eso šiem bēr niem;
w daudz bēr nu ģi me nes, kas nav 

sa ņē mu šas ta ri fa kom pen sā ci ju 
2400 kWh pa tē ri ņam.
Dā va nu kar tes var sa ņemt Jē

kab pils so ci āla jā die nes tā 4. stā vā 
401. ka bi ne tā klien tu pie ņem ša nas 
die nās (pirm die nās, otr die nās, treš
die nās un ce tur tdie nās lai kā no plkst. 
9.00 līdz 16.00, ņe mot vē rā pus die nu 
pār trau ku mu). Līdz i jā ņem per so nu 
ap lie ci nošs do ku ments, elek tro ener ģi
jas pie gā des lī gums ar a/s “Latv en er
go”, kā arī do ku men tus, kas ap lie ci na 
at bil stī bu kā dai no mi nē ta jām mēr ķa 
gru pām (iz zi ņa par in va li di tā ti, bā
riņ tie sas lē mums par aiz bild nie cī bas 
no di bi nā ša nu, iz zi ņa par at bil stī bu 
trū cī gas ģi me nes (per so nas) sta tu sam 
u. c.). Daudz bēr nu ģi me nes sta tuss 
nav jā pie rā da, jo die nes tam ir pie eja
ma ne pie cie ša mā in for mā ci ja. 

Sa ņem tās dā va nu kar tes sum ma 
Ls 53,70 tiks at tie ci nā ta uz no rā dī to 
lī gu ma nu mu ru, un tā re ali zē sies iz
rak stī ta jā rē ķi nā kā at lai de. Tā var 
at spo gu ļo ties pēc 2–3 mē ne šiem no 
kar tes sa ņem ša nas brī ža. So ci ālais 
die nests kat ru mē ne si sa ga ta vo at
skai ti par iz snieg ta jām dā va nu kar
tēm un to no sū ta a/s “Latv en er go” 
līdz nā ka mā mē ne ša 8. da tu mam. 
Elek trī bas no rē ķi nu kar tes kom pen
sē to elek tro ener ģi ju var iz man tot ne
ie ro be žo tā ter mi ņā, kā arī var segt 
uz krā to pa rā du par elek tro ener ģi ju. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
sociālais dienests

tur pi nās a/s “Latv en er go” 
dā va nu kar šu pie šķir ša na

9.  februārī Jēkabpilī notika 
Latvijas siltumuzņēmumu aso
ciācijas  (LSUA) padomes sēde, 
kurā  piedalījās  vairāk  nekā 
divdesmit  siltuma ražotāju no 
visas Latvijas. 

To atklāja pilsētas Domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, 
kurš, uzrunājot sēdes dalībnie
kus, sniedza ieskatu par situāciju 
siltumapgādes jomā Jēkabpilī un 
ieskicēja pašvaldības līdzdalību, lai 
iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatī
vu siltuma pakalpojuma saņemšanu, 
neraugoties uz daudziem sarežģī
tiem aspektiem – lielajiem klientu 
parādiem uzņēmumam u. c. Lai 
arī situācija nav vienkārša, uzņē
mums kopā ar pašvaldības atbalstu 
ir spējis sabalansēt un uzturēt pie
tiekami kvalitatīvu siltuma piegādi 
iedzīvotājiem. L. Salcevičs norādīja, 
ka SIA “Jēkabpils siltums” ir viens 
no retajiem siltuma piegādātājiem 
Latvijā, kas trīs gadu laikā, t. i., 
kopš 2009. gada, nav mainījis sil
tumenerģijas tarifus. 

Domes priekšsēdētājs piebilda, 
ka esošo siltumenerģijas tarifu Jē
kabpilī palīdz saglabāt arī pagāju
šajā gadā uzbūvētā SIA “Ošukalns” 
jaunā koģenerācijas termoelektro
centrāle, ko kurina ar biomasu. 
L. Salcevičs: “Šis projekts ir ļoti 
inovatīvs un tapis sadarbībā ar 
pilsētas Domi. Pašvaldība sniedza 
visu iespējamo atbalstu, lai uzņē
mums varētu investēt un attīstīties, 
vienlaikus pozitīvi ietekmējot esošā 
siltuma tarifa saglabāšanu. Pašval
dība kā vienu no pilsētas attīstības 
mērķiem ir izvirzījusi investīciju 
piesaisti un inovatīvu ražotņu ie
viešanu pilsētā, kas dotu labumu arī 
pilsētas iedzīvotājiem. Varu teikt, 
ka koģenerācijas projekts ir viens 
no pasākumu kompleksiem, kas 
pilsētai palīdz nodrošināt siltuma 
tarifa nepaaugstināšanu.”

UzņēmumspiesaistaES
naudusiltumtrašunomaiņai

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

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

Vēl uzņēmums sagatavojis un 
iesniedzis pieteikumu otram ES 
projektam, kurš paredz maģistrālo 
siltumtrašu nomaiņu Jaunās ielas 
mikrorajonā. Šī projekta realizāci
ja ļaus ievērojami samazināt sil
tumenerģijas zudumus un padarīs 
daudz drošāku lielas pilsētas daļas 
siltumapgādi. 

“Jēkabpilssiltums”tarifunav
mainījistrīsgadus

Arī iepriekš valdes priekšsēdē
tājs A. Karpenko uzsvēra, ka SIA 
“Jēkabpils siltums” ir viens no reta
jiem siltuma piegādātajiem Latvijā, 
kas trīs gadus nav mainījis siltum
enerģijas tarifus. Turpretim pa šo 
laiku krasi palielinājušās energone
sēju cenas – elektrības, gāzes cena, 
kā arī kurināmā cenas, piemēram, 
šķeldas cena u. c. 

A. Karpenko: “Uzņēmums cenšas 
sabalansēt savu finansiālo stāvokli 
tā, lai spētu saglabāt esošo siltum
enerģijas cenu un nepalielināt to. 
Situāciju ļoti apgrūtina fakts, ka 
klientu parāds uzņēmumam februā
ra sākumā bija vairāk nekā miljons 
latu. Ja mēs šo naudu, ko neesam 
saņēmuši par pakalpojumu, varētu 

novirzīt uzņēmuma attīstībā, t. i., 
vispirms jau trašu nomaiņā, situācija 
būtu daudz labāka. Ir daļa klientu, 
kuri patiešām nevar samaksāt objek
tīvu iemeslu dēļ, taču, ja klients nāk 
uz uzņēmumu un mēģina piedāvāt 
kādu risinājumu, mēs cenšamies pa
līdzēt un rast kompromisu parāda 
pakāpeniskai nomaksai. Diemžēl ļoti 
daudz ir arī ļaunprātīgu nemaksā
tāju. Arī asociācijas sēdē ne reizi 
vien ir diskutēts par to, kā varētu 
uzņēmumiem palīdzēt atgūt savu 
naudu, jo jāsaprot, ka jāmaksā ir 
gan par gāzi, gan elektrību, gan ci
tiem pakalpojumiem, un siltums ir 
viens no tiem. Tas ir kā apburtais 
loks – nesaņemot klientu maksāju
mus, uzņēmumam nav līdzekļu, ko 
investēt uzņēmuma attīstībā (sama
zinot siltuma zudumu u. c.). 

Jēkabpilī notikušajā asociāci
jas sēdē tika runāts par Latvijas 
siltumuzņēmumu asociācijas aktu
ālajiem darbības jautājumiem – par 
Ekonomikas ministrijas sagatavo
to “Enerģijas stratēģiju 2030”, par 
grozījumiem Civilprocesa likumā 
par komunālo maksājumu parādu 
atgūšanu, par grozījumiem Dzīvo
jamo māju pārvaldīšanas likumā, 
siltumtarifiem Latvijā, kā arī dažā
dām citām aktualitātēm, par ko vai
rāk informācijas sniedza asociācijas 
prezidents Leons Žutauts un valdes 
loceklis Andris Akermanis.

Sēdes laikā varēja iepazīsties ar 

Latvijas siltumasociācijas apkopo
tajiem datiem par siltumenerģijas 
tarifiem Latvijā, kur Jēkabpils sil
tumenerģijas tarifs, salīdzinot ar 33 
siltuma ražotājiem, atrodas vidējā 
līmenī – 22. vietā.

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

Aiga Sleže, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

jē kab pi lī dis ku tē par sil tum ap gā des jau tā ju miem

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba aici na 
bū vēt kok skai du gra nu lu rūp nī cu 
paš val dī bai pie de ro ša jā  
in dus tri āla jā te ri to ri jā

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba šī ga da 
jan vā rī no sū tī ja Jē kab pils no va da paš val
dī bai vēs tu li, ku rā paus ta no rai do ša no stā
ja par SI A “NGF” ie ce ri bū vēt kok skai du 
gra nu lu rūp nī cu Jē kab pils no va da Ābe ļu 
pa gas ta Ra džu ie lā 1A. 

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba ir at vēr ta 
sa dar bī bai uz ņē mēj dar bī bas at tīs tī bai un 
vei ci nā ša nai Jē kab pi lī. Tā dēļ šī ga da jan vā ra 
bei gās pil sē tas paš val dī ba ir no sū tī ju si SI A 
„NGF” pie dā vā ju mu re ali zēt pro jek tu Jē kab
pils pil sē tas paš val dī bai pie de ro ša jā in dus
tri āla jā te ri to ri jā Jē kab pi lī, Aiz upes ie lā 20. 

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

Eli za be te La dei ko šo brīd mā cās Jē
kab pils 3.  vi dus sko lā 12.a kla sē. Tā ir 
vien mēr ide ju ba gā ta per so nī ba. Vi ņa 
prot sa vas do mas un ide jas pa sniegt gan 
emo ci onā lās un pār lie ci no šās ese jās, gan 
arī glez no ju mos. In te re se par māk slu un 
tās ra dī ša nu Eli za be tei pa lī dzē ja ar iz ci
lām sek mēm ab sol vēt Jē kab pils no va da 
Māk slas sko lu un ne mi tī gi se kot vis am 
jaun ajam un ra do ša jam.

Katrs vi dus sko las gads Eli za be tei ir 
pa nā ku miem ba gāts un uz va ru pilns. To 
va rē tu sa lī dzi nāt ar Lai mes trīs la pu ābo
li ņu, kur kat ra la pi ņa no zī mē aiz va dī to 
vi dus sko las ga du. 

Kā pirm ā un vis no taļ sva rī ga la pi ņa ir 
10. kla se. Ša jā ga dā vi ņa pie da lī jās “DnB 
NORD” Vi des glāb ša nas ko man das rī ko ta
jā ese ju kon kur sā “Vi des Vī zi ja”. Kon kur sa 
ie tva ros da līb nie kiem bi ja jā pa už savs re

dzē jums par Lat vi jā no tie ko ša jiem pro ce
siem vi des aiz sar dzī bas jo mā un jā for mu lē 
sa vas ide jas un priekš li ku mi si tu āci jas uz
la bo ša nai. Kon kur sam ko pu mā ti ka ie sū tī ti 
280 dar bi, ku rus iz vēr tē ja kon kur sa žū ri ja: 
vi des eks perts Mā ris Ol te, “DnB NORD” 
ban kas vi ce pre zi dents Ivars Ka pi to vičs 
un Vi des mi nis tri jas Vi des aiz sar dzī bas 
de par ta men ta di rek tors Ro lands Beb ris. 
Par vie nu no la bā ka jiem au to riem ti ka 
at zī ta arī Eli za be te La dei ko no Jē kab pils 
3.  vi dus sko las, ku ra bal vā sa ņē ma por
ta tī vo da to ru.

11. kla sē Eli za be te pie da lī jās R. Blau
ma ņa me mo ri ālā mu ze ja “Bra ki” rī ko ta jā 
ese ju kon kur sā. Jaun ā rakst nie ce rak stī ja 
ese ju par tē mu “Ma nas pār do mas par Jā ņa 
Strei ča fil mu “Rū dol fa man to jums””. Iz tu rot 
kon ku ren ci starp 243 rak stī tā jiem, Eli za be te 
ie gu va 1. vie tu un 70 la tu nau das bal vu.

Pa va sa rī no slē dzās jau tre šais “Pil
so nis kās sa vie nī bas” or ga ni zē tais sko lu 
jau nat nes li te rā rās jaun ra des kon kurss, 
kas vel tīts Os ka ra Kal pa ka pie mi ņai. Šī 
kon kur sa pat ro ne se ir Eiro par la men ta 
de pu tā te Ine se Vai de re, ku ra at bal stī ju si 
kon kur su arī ie priek šē jos ga dus. Kon kur
sam ti ka at sū tī ti vai rāk ne kā 100 dar bu 
no vis as Lat vi jas, pro tams, vie na no uz
va rē tā jām bi ja Eli za be te La dei ko. Gal
ve nā bal va bi ja ie spē ja 2011. ga da mai jā 
vie so ties de pu tā tes dar ba vie tā – Eiro pas 
Par la men tā Bri se lē.

Šo brīd pē dē jā ābo li ņa la pi ņa ir 
12. kla se. Eli za be te at ra da ie spē ju pie da
lī ties ese ju kon kur sā “Lat vi a co uld le arn 
from Switzerland”. Tas ti ka rī kots sa dar
bī bā starp Švei ces “Li ons Club (LC) “Ba
sel”” un Lat vi jas LC “Rī ga”. Ko pu mā ti ka 
sa ņem tas 12 ese jas. Kā ra do šā ko un in te re

san tā ko ese ju žū ri ja ir no vēr tē ju si Jē kab pils 
3. vi dus sko las skol nie ces Eli za be tes La dei
ko ie sū tī to ese ju. Eli za be tei kā kon kur sa 
uz va rē ta jai būs ie spē ja pa va dīt šī ga da 
vie nu va sa ras mē ne si pil nī bā ap mak sā tā 
no met nē Švei cē. No met nē pie da lī sies jaun
ie ši no da žā dām pa sau les val stīm ve cu mā 
no 17 līdz 21 ga dam, un, gan dzī vo jot vies
ģi me nēs, gan ko pī gi no met nē, ie pa zī sies ar 
Švei ces kul tū ru, ap mek lēs valsts skais tā kās 
vie tas, pie da lī sies spor tis kās ak ti vi tā tēs un 
ko pā lie lis ki pa va dīs lai ku.

Esam pār lie ci nā tas, ka Eli za be tei dzī
ves kar je ras ce ļā būs liels ābo li ņu puš ķis, 
kur kat ra la pi ņa vi ņai ne sīs lai mi un pa
nā ku mus. Esam lep nas par to, ka Eli za be te 
ir mū su kla ses bied re ne. 

Lī ga Ozo li ņa un Di āna Rim ša,
12.a kla ses skol nie ces

eli za be tes La dei ko daiļ ra des ceļš
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Izejam ielās

Ko man darīt ?

Ui, karsts!

Feb ru āris jau ilg sto ši, pa tei co ties 14. feb ru ārim jeb 
va len tīn die nai, tiek uz ska tīts par mī les tī bas mē ne si. to
mēr no teik ti ir diez gan ap ni cī gi ik ga du feb ru ārī la sīt par 
vie nu un to pa šu. tā pēc ša jā ga dā mēs va len tīn die nu 
pār vēr tī sim par vis pār īgo mī les tī bas die nu. Pret ik vie nu 
sev tu vu un dār gu cil vē ku. ne ti kai sa vu ot ro pus īti. Arī 
la bā ka jiem drau giem, ģi me nei, tu vi nie kiem vai var būt pat 
uz ie las ne jau ši sa stap tam cil vē kam ša jā die nā snieg sim 
vis maz ma zu mi ņu mī les tī bas. to mēr arī šis nu murs būs 
par mī les tī bu. Un to, ko tā vis pār mums no zī mē. Lai arī 
jā pie krīt Emī li jai Dik so nei: “Mī les tī ba ir viss. Un tas ir viss, 

ko mēs par to zi nām,” diez vai mēs pa ši kād reiz spē sim iz prast mī les tī bu. Mī liet sev tu vos 
un ne aiz mir stiet stip ri jo stip ri mī lēt se vi pa šu!

Ie va De ņi so va

Feb ru āris jau klāt un gai sā jū ta ma 
Va len tīn die nas no ska ņa. Uz šīs sir snī gās 
nots de vos ie lās, lai uz do tu jaun ie šiem 
jau tā ju mu: “Kā tu iz rā di mī les tī bu sev 
tu va jiem cil vē kiem?” Šo reiz laiks bi ja ļo ti 
auksts tā pēc jaun ie šus ie lās bi ja sa stapt 
diez gan pa grū ti.

El mī ra Ga sa no va: “Es sev tu va jiem cil
vē kiem pa lī dzu pēc sa vas ini ci atī vas, cen šos 
at bal stīt grū tā brī di. Es at bil du pa ti par se vi 
un sa vu rī cī bu, lai ne ra dī tu lie kas pro blē mas 
un pār dzī vo ju mus.”

Lī ga Bi te: “Es ap svei cu svēt kos, pie mē
ram, 8. mar tā es mam mai dā vi nu zie dus. 
Pa tī ka mi pār stei dzu, pa ga ta vo jot kaut ko 
gar du. Pa ras ti tie ir at zi nī bu gu vu šie ma
fi ni. Pro tams, pa lī dzu mam mai ik die nas 
mā jas dar bos.”

Ane te Las ma ne
Au to res fo to

•	 8. feb ru ārī 3. vi dus sko lā no ti ka ska tu ves ru nas kon kurss 1.–12. kla sei.
•	 14.–21. feb ru ārī Jē kab pils valsts ģim nā zi jā no ri si nā jās Dzim tās va lo das ne dē ļa.
•	 16.–17. feb ru āris 2. vi dus sko lā – Ma ku la tū ras vāk ša nas die nas.
•	 17. feb ru ārī 3. vi dus sko lā at zī mē ja va len tīn die nu ar bal lī ti 5.–9. kla sēm.
•	 23. feb ru ārī 3. vi dus sko lā no tiek Dzies mu ka ri 10.–12. kla sēm.
•	 24. feb ru ārī Jē kab pils valsts ģim nā zi jas ko ris “ri tums” do das uz Zem ga les re ģi ona valsts 

ģim nā zi ju jauk to ko ru fes ti vā lu Baus kā.
•	 Feb ru ārī/mar tā Jē kab pils valsts ģim nā zi jā no tiek ma ku la tū ras vāk ša na.
•	 8. mar tā Jē kab pils valsts ģim nā zi jā no ri si nā sies kon kurss “De vīt klas nieks”.
•	 9. martā 3. vidusskolā notiks Draudzības pēcpusdiena Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 

3. vidusskolas 6. klasēm.
•	 10. mar tā no tiks or ķes tru ska te, ku rā pie da lī sies Jē kab pils valsts ģim nā zi jas pū tē ji 

or ķes tris “vi ta mīns”.
•	 10. mar tā Jē kab pils valsts ģim nā zi jas de ju ko lek tīvs “Pi pa ri ņi” do sies uz de ju ko lek tī vu 

sa dan ci Lu bā nā.
•	 16. mar tā 2. vi dus sko lā no tiks Kvn.
•	 21. mar tā Jē kab pils valsts ģim nā zi jā no tiks ve cā ku die na.
•	 23. mar tā 2. vi dus sko lā no tiks ta lan tu kon kur sa at la se.
•	 23. martā 3. vidusskolā norisināsies Dziesmu kari 10–12. klasēm.
•	 29. mar tā Jē kab pils valsts ģim nā zi jas no ri si nā sies kon kurss “no cel sko lai jum tu”.

1) Jaun vārds. Par šī mē ne ša jaun vār du 
pa slu di nām “ēno ja mo”. Pe ro nu, ku ru ēna ēno. 
Un kas bi ja ta vē jais ēno ja mais?

2) omas bo jā tājs. Auk stums, auk stums 
un vēl reiz auk stums. Pret to jā cī nās ar adī
ju miem. Ap adi arī vie tē jos ko kus un sta bus, 
lai ne salst.

3) otrs no zī mī gais no ti kums. Uz rak sti, 
pie mē ram sa vus dzim ša nas da tus un uz zi
ni, kas vēl zī mīgs no ti ka ša jā lai kā. Pro tams, 
gal ve nais bi ja ta va dzim ša na, ta ču – kas vēl 
in te re sants pa sau lē at ga dī jās? http://dma rie.

com/ti me cap/step1.asp
4) Ma te mā ti kas uz de vums: gri bi būt 

mil jo nārs? Pie da lies tv šo vā “Gri bi būt mil
jo nārs” ap mē ram 50 rei zes, un tavs sap nis 
kļūs par re ali tā ti.

5) Mē ne ša sti la lie ta. “hes bur ge ra” ku po ni, 
smiek lī gi jau. Bet to mēr – jo vai rāk, jo la bāk!

6) va ka ru aiz pil dī ša nas veids. Ša jā lai kā 
vis la bā kais, pro tams, būs at ras ties sil tā gul tā, 
ar tē jas krū zi ro kās. tā pēc, ja kā du va ka ru 
gri bas iz lā dē ties un iz laist ne ga tī vās emo ci
jas, no ska ties fil mu – “hac hi ko a dog’s story”.

Ap adī tā jas
Auk stums. Un sals. Gan drīz ik kat ram 

gal vā ir adī ta ce pu re un ro kās cim di, arī šal
le ap kak lu. Bet cik dau dzi at ce ras pil sē tas 
svēt kus, ku ros bi ja re dza mi ko ki, ap adī tos 
tēr pos? var būt re tais. to mēr – kas tad ir šī 
ap adī ša na?

tas viss nāk no hjūs to nas tek sa sā. tā ir 
diez gan pe lē ka pil sē ta – it kā ta jā bū tu ap
sī ku si dzī vī ba. tā pēc četr as mei te nes no lē ma 
at dzī vi nāt to, ik palai kam pil sē tā ar krā sai nu 
dzi ju kaut ko ap adot. Lai cil vē ki ik die nas ru
tī nā uz brī di ie pau zē tu un pa ska tī tos ap kārt. 
Mei te nes tā dā vei dā vē lē jās ie prie ci nāt, rei zē 
it kā pa rā dot, ka adī ša na un rok dar bi nav 
ak tu āli ti kai dar bmā cī bas stun dās. Lie lai 
da ļai sa bied rī bas ir ne ga tīvs vie dok lis par 
gra fi ti – tie iz bo jā jot mā ju sie nas un ar to 
no dar bo jo ties ti kai hu li gā ni. Bet mei te nes 
pa rā dī ja, ka tas var būt arī kaut kas jauks un 

mīļš. Adī ša na ga lu ga lā aso ci ējas ar omī šu 
adī ta jām ze ķēm. tad nu aiz sā kās “Knit ta Ple
ase” kus tī ba (2005. ga dā). viss sā kās ar ma zu 
ap adī tu ap ro cī ti uz kā da vei ka li ņa ār dur vīm. 
vē lāk – ce ļa zī mei. Lie la da ļa sa bied rī bas bi ja 
sa jūs mā, tā pēc mei te nes tur pi nā ja sāk to. tā 
šī bied rī ba iz pla tī jās ar vien lie lā kā mē ro gā. 
Šo brīd tā ie ka ro ju si pa sau li diez gan pla ši. 
“Knit ta Ple ase” tiek aici nā ta arī pie da lī ties 
māk slas šo vos, te āt ra iz rā dēs un ci tur. ir pat 
bi ju ši pie dā vā ju mi vei dot per so nī gās ko lek
ci jas, ta ču tas nav biz ness vai lie ta, ar ku ru 
“tai sīt nau du”. tas ir prie kam, un tie ši to arī 
mēs gūs tam un snie dzam ci tiem!

Uz adi arī tu sa vu uz ro ci, iz ro tā mā jas 
rok tu ri, ka ro ga kār ti vai au to an te nu. Lai 
ne no salst ša jos mī nu sos!

http://www.magdasayeg.com/

Ie va De ņi so va

Pa ie lām pa stai gā jās feb ru āris. Tu vo jas 
mī les tī bas svēt ki. Dzej nie ki, rakst nie ki, 
un māk sli nie ki gūst ie dves mu no mī les
tī bas. Bet kas tad īs ti ir mī les tī ba?

Uz šo jau tā ju mu mēs de vā mies mek lēt 
at bil di pie re āliem cil vē kiem, vai cā jot, ko vi ņi 
do mā par šo tē mu.

Kas ir mī les tī ba?
Li āna, al pi nis te. “Ma na mā te ir iz tei ku

si vie dok li, ka ie mī lē ties var 101 rei zi, bet 
mī lēt var ti kai vie nu rei zi. Kad tu esi ga tavs 
at teik ties no se vis ci tu dēļ, tad tā ir mī les tī ba. 
Bet par Bī be les pan tu “Mī lēt kā se vi pa šu” 
ļo ti grū ti pa teikt, jo mēs jau bie ži se vi tā 
ne mī lam, to ties ci tu dēļ esam ga ta vi da rīt 
daudz ko.”

Zig rī da Luk ša, psiho lo ģi jas ma ģis tre. 
“tas jau tā jums ma ni in te re sē, jo sa bied rī bā 
ļo ti bie ži var sa skar ties ar vie dok li, ka mī
les tī bas nav. tā pēc iz vē lē jos šo tē mu par 
psiho lo ģi jas ma ģis tra dar ba tē mu. vei do
jot ma ģis tra dar bu, ie pa zi nos ar dau dzu 
psiho lo gu dar biem, un ma nas dzī ves at zi ņa 
vis tu vāk sa ska nē ja ar sten ber ga te ori ju, ka 
mī les tī bai pa ma tā ir trīs fak to ri: in ti mi tā te, 
kais le un uz ti cī ba.”

Lie ne, skol nie ce. “Mī les tī ba ir sa just, ko 
katrs iz jūt ci tā dāk, līdz ar to vairs ne ek sis tē 

ne laiks, ne vie ta viss ne ie spē ja mais sāk šķist 
ie spē jams, ik die nas skrē jiens pie rimst, un ir 
mir kļi, kad šķiet – pa liec bez el pas, jo te vi 
kāds no tur pie dzī vī bas.”

Re nā te, bib li ote kā re. “Mī les tī ba ir brī
niš ķīgs stā vok lis, ku rā at ro das cil vēks. tā 
ir vēl me dā vāt se vi, uz ma nī bu, pa lī dzī bu 
un no tā gūt lie lu bau du. Mī lēt tā ir spē ja 
pie ņemt cil vē ku tā du, kāds viņš ir. Mī les
tī ba – tā ir tiek sme piln vei do ties, kā tei ca 
viens krie vu dzej nieks osips Man del štams: 
“viss kus tās ar mī les tī bas pa lī dzī bu.””

Na tā li ja Vi no gra do va, fri zie re, sko
lo tā ja. “Mī les tī ba ir da bas fe no mens. Par 
mī les tī bu ir teikts dze jā, dzir dēts dzies mās, 
ska tīts fil mās... Man šķiet, ar mī les tī bu cil vēks 
pie dzimst. tas ir dots vi ņam kā ta lants, kurš 
ir jā lo lo un jā sau dzē, jā at tīs ta un, pro tams, ar 
to ir jā da lās. Es do mā ju, lai šo ta lan tu at tīs tī
tu, ir va ja dzī ga dvē se les un prā ta dar bī bas 
sim bi oze. Un tie ši ša jā dar bī bā es sa ska tu 
lie lu spē ku. tam, kurš būs spē jīgs aku mu lēt 
se vī dzi ļās zi nā ša nas un po zi tī vo pie re dzi 
at tie cī bās starp cil vē kiem, būs lie lā ka ie spē
ja bau dīt re zul tā tu – ap mie ri nā tī bu, lai mi, 
prā ta un dvē se les har mo ni ju.”

Esiet lai mī gi!
Va dims Ho tu ļovs

Mī les tī bas mē ne sī
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Mū su vi dū ir daudz ak tī vu un ta lan tī
gu jaun ie šu, kas sa vu brī vo lai ku iz man to 
liet de rī gi un ra do ši. spilgts pie mērs tam 
ir Jē kab pils valsts ģim nā zi jas 11.a kla ses 
skol nieks Kriš jā nis Plei ko – per so na, kas 
ie dves mo. 

– Tu esi ļo ti daudz pu sīgs jaun ie tis, 
tā pēc ie sāk šu ar jau tā ju miem par video. 
Kā tev ra dās do ma pie vēr sties video 
mon tā žai?

– Jau ki dzir dēt, ka es mu daudz pu sīgs. 
Man šī do ma ra dās ne vis tā, ka man to kāds 
li ka vai uz stā ja, ka jā da ra, – tas ma ni in te
re sē ja. Lie la ie dves ma bi ja tas brī dis, kad 
in ter ne tā vai ki no no ska ties ļo ti in te re san tu 
un aiz rau jo šu fil mu vai video un sa pro ti – jā, 
es arī ko tā du gri bu uz tai sīt! tā kā no da
to riem zi nā ju vai rāk ne kā ci ti, tad arī bi ja 
vēl me un in te re se kaut ko tā du mā cī ties. 
Pa mē ģi nā ju vie nu prog ram mu, ot ru prog
ram mu – un man jau kaut kas bi ja. tad nu 
man bi ja arī ka me ra (lai gan ļo ti pa ras ta), 
un es sā ku vei dot kaut ko sa vie no ju mā ar 
vir tu āli ra dī to video un uz fil mē to. tas šķi ta 
jau tu vāk tiem YouTube hi tiem, ku ros ide ja 
un iz pil dī jums bi ja per fekts. Kaut kas bi ja 
no ti cis, un ma ni tas ļo ti ie in te re sē ja.

– Kur tu sme lies ide jas video vei
do ša nā?

– video pa ras ti vei do ju tā pēc, lai iz paus
tu kā du pār dzī vo ju mu, bet pa ras ti no nā ku 
līdz vien kār šam si tu āci jas at ai no ju mam. Šīs 
si tu āci jas ir ma na vai arī kā das ie do mā tas 
per so nas, ku ra es va rē tu būt, ja ne bū tu es, 
dzī ve. Arī va ru paust sa vu no stā ju kā dā jau
tā ju mā vai iz celt kā du ne ak tu ālu jau tā ju
mu gais mā. ide ja ro das ļo ti spon tā ni, tā pēc 
daudz kārt tās pie rak stu – ātr i un ne kār tī gi.

– Ku ru no sa viem video tu va rē tu 
no saukt par veik smī gā ko?

– Lai gan jaun ākais ar stop mo ti on sais tī
tais video “stop co la – 1000stopmotion” bi ja 
arī pats il gā kais pro jekts un arī sa bied rī bā 
at zī tā kais, es to ne uz ska tu par pa šu veik smī
gā ko, bet arī ne no lie dzu tā kva li tā ti. Daudz 
kon krē tāks un aiz rau jo šāks bi ja “Mans stop
mo ti on” jeb pir mais vei kums stop mo ti on 
jo mā, to arī va ru uz ska tīt par veik smī gā ko.

– Tu esi viens no lai kam līdz i ejo ša
jiem jaun ie šiem, ku ri blo go. Kā pēc tu ar 
to no dar bo jies un par ko rak sti?

– Blo gu iz vei do ju arī tā spon tā ni. sā
ku mā tam bi ja ci ta fun kci ja, bet tad sa pra
tu – ja man va jag blo gu, tad pa lik šu pie tā, 
kas man jau ir, jo šo viet ni, ku rā var blo got, 
iz vei do ju jau diez gan pa sen. Pār sva rā rak

stu par sa viem dar biem vai kā diem pa sā
ku miem, ku ros es mu ie sais tī jies vai vē los 
ie sais tī ties. Daž kārt arī ie vie to ju kaut ko 
vien kār ši aiz rau jo šu. Blogs arī pa līdz paš
rek lā mai. :)

– Dau dziem JVĢ jaun ie šiem tu aso
ci ējies ar de jo ša nu. Kā sauc de ju sti lu, ar 
ko no dar bo jies?

– Par kon krē tu no sau ku mu var strī
dē ties. Ma nās de jās ir dau dzi ele men ti no 
pop ping un loc king de ju sti liem. Lai ra dī tu 
ko ie spai dī gu, ie sais tu vin gro ša nas ele men
tus  – špa ga tu. va rē tu ga dī ties, ka es mu 
kāds no show dan ce pār stāv jiem, pa šam 
to ne zi not. Pa ma tā ilus trē ju mū zi ku un tās 
rit mu ar kus tī bām.

– Kad pie vēr sies de jo ša nai?
– Pēc 2010. ga da “De vīt klas nie ka” pa

sā ku ma, jo tur kaut kas sa nā ca un jau bi ju 
sā cis maz liet de jot, zi nā ju da žas kus tī bas. 
Ap mē ram pirms 2–3 ga diem, bet ne ļo ti 
ak tī vi. ta gad, lai vai rāk pie vēr stos de jo ša nai, 
es mu pie vie no jies tDK “Del ve rē ni”, ku rā mā
cos de jot tā, kā vēl ne kad ne es mu mā cē jis.

– Vai ir per so nī bas, no ku rām tu 
ie dves mo jies?

– ir per so nas de jo ša nas jo mā, ir per
so nas video jo mā, un ir arī vien kār ši per so
nas, ku ras zi na, ko grib. Gan de jo ša nas, gan 
video el ki un ie dves mas avo ti ir ār zem nie ki. 
ne vis ti kai tā pēc, ka lie kas, ka ci tur ir la bāk, 
bet tā pēc, ka tie cil vē ki ir kļu vu ši pa saul sla
ve ni bez ide ju zag ša nas, bet ar sa vu spo žo 
prā tu. ie dves mo ja de jo tā ji Ro bert Mur rai
ne un Phil lip Chbe eb un la bi pa zīs ta mais 
Mysteryguitarman, ku ra video ir spī do ši un 
ra do ši. Da žiem var būt zi nāms, ka Phil lip 
Chbe eb ir ABDC jaun ākās se zo nas uz va rē

tā ju “i.Am.Me” de ju gru pas da līb nieks, bet 
par vi ņu in te re sē jos jau vi sus šos 3 ga dus. ir 
arī per so nas, kas ik die nā pār lie ci na, pār mā ca 
vai vien kār ši pa mā ca.

– Kā das īpa šī bas vis vai rāk cie ni cil
vē kos?

– At sau cī bu, uz klau sī ša nu, ci tu ide ju 
pie ņem ša nu. Ja cil vēks ir tāds, tad viņš var 
būt elas tīgs un aiz rau jošs jeb ku rā ga dī ju mā. 
(Daudz, daudz vai rāk var iz la sīt un pa do māt 
iekš ask.fm/kris sja nisP)

– Zē ni pa ras ti nav vi sai ak tī vi grā
ma tu cie nī tā ji. Kā ir ar te vi?

– Lai kam es mu iz teikts zēns. ir da žas 
grā ma tas, ku ras va ru iz la sīt pil nī gi vi sā tās 
bie zu mā, bet pa ras ti ap stā jos pie vi dus vai 
vie tas, kad ma na in te re se ir zu du si pil nī bā. 
ne sa ku, ka la sīt grā ma tas ir “nū ģī gi”, – tās 
ir jā la sa un ta jās var daudz ko at rast, bet 
man re ti iz nāk iz la sīt pat ob li gā to li te ra tū ru.

– Kā tu spēj tik daudz ap vie not – la
bi mā cī ties, mon tēt video, de jot, blo got 
un sa gla bāt po zi tī vis mu?

– Ja at teik tos no vie na, tad bei dzot iz
gu lē tos. ne cen šos vis as at mi ņas un tra ģis
kos, pat arī la bos pār dzī vo ju mus “vilkt” sev 
prā tā un do mās līdz i, tad arī at liek do māt 
par paš laik no tie ko šo. Bet tas jau nav viss, 
ko ap vie no ju. Kā du lai ci ņu gā ju pel dē ša nas 
tre ni ņos (9. gads paš laik), bet ta gad vairs 
ne pie tiek lai ka. tur pi nu iz dzī vot un rei zē arī 
smai dīt. tas man tā da bī gi, ka da ru daudz 
ko, jo zi nu – kaut kad vē lāk no de rēs.

– Rak stu ro se vi vie nā vār dā.
– tas būs grū ti – “vi sur pu sējs”. Zi nu, ka 

tā da vār da nav.
– Vai ir vēl kāds lau ciņš, ku rā vē lies 

se vi piln vei dot?

– skan dī vai ni, ka vē los no dar bo ties ar 
prog ram mē ša nu: pirms ga da gri bē ju kļūt 
par olim pis ko čem pi onu pel dē ša nā. vē los 
piln vei dot se vi lē mu mu veik ša nā. tad arī 
būs vieg lāk iz spriest sev ne pie cie ša mu un 
at mest se vi “grem dē jo šo”.

– Kurš no vis iem brī vā lai ka pa va
dī ša nas vei diem ir ta vai sir dij mī ļāks?

– Gu lēt! vai arī pa stai gā ties ar kā du 
aiz rau jo šu cil vē ku. tas brī vais laiks arī pa
zūd... iz gu ļo ties.

– Sa vu nā kot ni tu sais ti ar ra do ša jām 
un māk sli nie cis ka jām vai to mēr ek sak
ta jām no dar bēm?

– Man va jag kom pro mi su. va rē tu būt 
ek sak tās jo mas dar bi nieks ar ra do šu pie eju, 
bet ne va rē tu būt ga līgs vie nā jo mā, jo viss 
to mēr ir sais tīts.

– Kā du tu se vi re dzi pēc 10 ga diem?
– Ar ļo ti no gu ru šām acīm un se ju, jo 

bei dzot bū šu kaut ko sa snie dzis. re dzu se vi 
kā dā dar ba vie tā, ku rā va ru iz pausties ra do ši 
un pa sniegt to diez gan kār tī gi un aiz rau jo ši 
ci tiem, lai vi ņi no tā va rē tu gan mā cī ties, 
gan to bau dīt.

vai rāk par Kriš jā ņa dar bo ša nos var uz
zi nāt šā dās viet nēs:

http://stopview.do.am/ (blogs);
https://vi me o.com/krisss (Vi me o video 

pro fils, ku rā ir ie vie to ti ra do šie dar bi);
http://stopview.do.am/index/02 (no rā

dī ta Kriš jā ņa kon tak tin for mā ci ja).
ce ru, ka Kriš jā ni va rē sim re dzēt arī uz 

“Lat vi jas Zel ta ta lan tu” ska tu ves un vi ņu 
at bal stīt.

Elī na Aļei ņi ko va
Fo to: no per so nī gā ar hī va

Zi nāms, ka viens no po pu lā rā ka jiem 
spor ta vei diem gan Lat vi jā, gan Jē kab pi lī 
ir bas ket bols. Ļo ti dau dzu jaun ie šu brī vo 
lai ku aiz ņem tie ši šis spor ta veids, jo tas ir 
gan aiz rau jošs, gan spraigs un to var spē
lēt jeb ku rā ga da lai kā ko pā ar drau giem: 
vie nī gais, kas ir va ja dzīgs, ir grozs, bum ba 
un sta bils pa mats zem kā jām.

viens no no zī mī gā ka jiem no ti ku
miem bas ket bo lā dzī vē tie ši jaun ie šiem ir 
LJBL (Lat vi ja Jau nat nes bas ket bo la lī gas) 
kauss. Ša jā tur nī rā ko man das ir sa da lī tas 
pa ve cu ma gru pām, un mēs, jē kab pi lie ši, 
va ram būt lep ni, jo mū su pil sē tas vārds 
tiek pār stā vēts kat rā ve cu ma gru pā: gan 
U14, gan U15, gan U16, gan U17 un 
U19. Šo brīd vis la bā kie sa snie gu mi sa vās 
gru pā ir mū su U15 un U16 ko man dām, 
kas abas sa vās gru pās ie ņem piekt o vie tu 
(U15 no 13, U16 no 12). ru nā jot par 
šo tur nī ru, ne var ne pie mi nēt arī fak tu, 
ka šo gad Jē kab pils bas ket bo lis tiem nāk 
tal kā ma do nie ši, lai ko man da gū tu jau
n us spē kus. 

tā kā ko man du ir daudz, ir va ja dzī gi 
arī vai rā ki tre ne ri. Jē kab pi lī ie spē jams ap
gūt bas ket bo lu pie tā diem pie re dzē ju šiem 
tre ne riem kā Ju ris Bob rovs, Ag nis Be ķe ris, 
imants Be ķe ris, An dris Čer jaks un Aivars 
nag lis. Ja tev ir vēl me ie mē ģi nāt ro ku 
bas ket bo lā, bet līdz šim esi bai dī jies, tad 
bei dzot sa ņe mies un ej, jo var būt te vī mīt 
ap slēpts ta lants un tie ši ta va pa lī dzī ba ir 
va ja dzī ga kā dai no šīm ko man dām, tā pēc – 
uz priekš u!

viens no spil gtā ka jiem no ti ku miem 
bas ket bo la dzī vē Jē kab pi lī ir Jē kab pils at
klā tais čem pio nāts bas ket bo lā vī rie šiem, 
kurš mūs ne beidz prie cēt jau ne skai tā mo 
ga du pēc kār tas. Šo gad ša jā čem pio nā tā 
pie da lī jās 9 ko man das – gan jau pie re
dzē ju ši spē lē tā ji, gan arī jaun ie, kas grib 
pie rā dīt sa vus spē kus ša jā lau ci ņā. Šo brīd 
čem pio nāts jau ir ie gā jis fi nā la tais nē, un ir 
zi nā mas tās 4 ko man das, kas cī nī sies par 
zel ta me da ļām. tās ir “JssA”, “ZEM EL Li”, 
“tor na do” un “Beb rī ši/ce ļi”. Fi nā lā ir ie kļu
vu šas di vas jau pie re dzē ju šas ko man das 
un di vas vēl ar svai gām asi nīm. Kas gan 
šo reiz uz va rēs – pie re dze vai jau nī ba? spē
les so lās būt kar stas, tā pēc nā kat at bal stīt 
jau feb ru āra bei gās sa vus drau gus, pa zi ņas 
un ģi me ni!

Pa pild in for mā ci ju par mū su jaun ie šu 
veik smēm un ne veik smēm un se kot līdz i to 
sa snie gu miem var ša jā viet nē: http://www1.
bas ket.lv/sljbl/ze ni/1_di vi zi ja/, bet jaun ākās 
zi ņas par paš mā ju tur nī ru ir at ro da mas šeit: 
http://je kab pilssc.lv/.

Evi ja Kau la ka ne

Bas ket bols 
Jē kab pi lī

Jan vā ra bei gās Jē kab pils valsts ģim nā
zi jas par la men ta pār stāv ji de vās uz Ma do
nas valsts ģim nā zi ju. Brau cie nā pie da lī jās 
6 par la men ta pār stāv ji un d. v. audzi nā ša nas 
dar bā, sko lē nu par la men ta at bal sta per so na 
Da ce Dru ve nie ce. 

Pie re dzes ap mai ņas un krā ša nas no lū kā 
ma do nie ši rī ko ja pa sā ku mu, ku rā pie da
lī jās vai rā kas valsts ģim nā zi jas: Alūk snes, 
Krās la vas, og res, cē su, Gul be nes, si gul das 
un Jē kab pils. Kat ras ģim nā zi jas pār stāv jus 
sa gai dī ja di vi pa va do ņi, kas rai ti ie pa zīs ti
nā ja ar sko las dzī vi, iz rā dī ja da žā das sko las 
tel pas un ka bi ne tus. tā ti ka do ta ie spē ja 
iz vēr tēt un sa lī dzi nāt kat ram sa vu sko lu ar 
Ma do nas valsts ģim nā zi ju – tel pu di zai nu, 
iz vie to ju mu, sko las ik die nas rit mu (zva na 
ska ņas, pus die nas, sten dus utt.). Pēc ne lie las 
ek skur si jas pa sko lu pār stāv ji de vās uz kul

tū ras na mu, kur no ti ka pie re dzes ap mai ņas 
pa sā kums. iz lo zē jot ti ka no teik ti sko lu pār i. 
Kat rai sko lai ti ka dots uz de vums ot ras sko
las pār stāv jus ne daudz ie pa zīs ti nāt ar sa vas 
sko las dzī vi, tās spil gtā ka jiem pa sā ku miem 
un ie zī mēm. Pēc ne lie las abu sko lu pār stāv
ju dis ku si jas kat ras sko las ko man dai bi ja 
jā iz vei do vi zu āla ko lā ža un pā rē jiem jā de
mon strē pre zen tā ci ja par ie pa zī to sko lu. tā 
mēs uz zi nā jām daudz jaun a par ci tu valsts 
ģim nā zi ju ik die nu un tra dī ci jām. 

Pa sā ku ma ot ra jā da ļā no ti ka se mi nārs 
“spē ļu me to des iz man to ša na sko lē nu paš
pār val des dar bā”, ko va dī ja mag. psych. sol
vi ta Lau ka. ie va dā sko lē ni ti ka ie pa zīs ti nā ti 
ar spē les me to di ku, tās ie dar bī bu un fun kci
jām, ku ru at slēg vār di ir at ka rī ba, kon fron
tā ci ja, darbs, si ner ģi ja. Dis ku si jā iz mē ģi not 
un iz ana li zē jot kat ru no šiem so ļiem, var 

piln vēr tī gi sa dar bo ties ko lek tī vā un piln
vei dot tā dar bu. Katrs se mi nā ra da līb nieks 
pār lie ci nā jās par spē ļu me to di kas efek ti
vi tā ti, vei cot da žā dus uz de vu mus gru pās. 
in te re san ti, kā ti ka vei do tas gru pas! sko lē ni 
ti ka gru pē ti pēc dzim ša nas mē ne ša, ve cu
ma, bēr nu skai ta ģi me nē u. c. iz vei do ta jām 
gru pām ko pī gā dis ku si jā va ja dzē ja at bil dēt 
uz da žā diem jau tā ju miem, veik li iz vē lē ties 
ri si nā ju mu, rast va ja dzī go pie eju iz vir zī ta jai 
pro blē mai. vie nā no uz de vu miem ko man
dai bi ja ne pie cie šams iz vei dot stra tē ģi ju, ar 
ku ras pa lī dzī bu tā fi zis ki pār va rē tu iz vei do to 
šķēr sli. tas bi ja aiz rau jo ši! vē lāk pēc uz de
vu ma iz pil dī ša nas ko man das va rē ja da lī ties 
ie spai dos un ana li zēt grū tī bas. vei cot šos 
uz de vu mus, dar bī bā ti ka re ali zē ta spē ļu 
me to di ka. tās re zul tā ti, efek ti vi tā te bi ja 
sa jū ta ma po zi tī va jā no ska ņo ju mā, vēl mē 

sa dar bo ties un jau ka jā at mo sfē rā, kas val
dī ja gru pās. Gru pu da līb nie ki bi ja smai dī gi 
un emo ci ju pil ni. 

in ter ešu, vie dok ļu sav star pē ja ap mai ņa, 
spē ļu me to di kas iz man to ša na – tas viss ra
dī ja ne aiz mir sta mu, pa tī ka mu no ska ņo ju mu. 
Mēs ne vien ie gu vām pie re dzi, ie pa zi nā mies 
ar ci tu valsts ģim nā zi ju dzī vi, pa sā ku miem, 
bet arī ie gu vām jaun us drau gus. Un se ci
nā jām, ka daudz kas sko lu dzī vē ir lī dzīgs, 
bet ir arī pa sā ku mi un tra dī ci jas, kas kat rai 
sko lai ir at šķi rī gi un kas to pār stāv jiem ra
da lep nu mu par pie de rī bu tie ši šai sko lai. 
Arī mums bi ja, ar ko pa le po ties! sa vu kārt 
gū to la bo pie re dzi va rē sim ie dzī vi nāt sa vā 
sko lā. Pir mais, ko jau iz mē ģi nā jām, – spē ļu 
me to des sko las par la men ta sa lie dē ša nai.

Sil vi ja Mi na je va, 
JVĢ par la men ta pre ses sek re tā re

JVĢ sko lē nu par la ments pie re dzes ap mai ņas pa sā ku mā Ma do nā

...lai kam jau iz teikts zēns



8.

Kā pēc bis kvī tam pie vie no cie ti? Kurš 
rakst nieks pir mais iz do mā ja elek tris ko 
krēs lu? Uz šiem un vēl dau dziem ci tiem 
jau tā ju miem bi ja jā at bild Jē kab pils Valsts 
ģim nā zi jas ko man das “Slā pes” da līb nie
kiem, kas pie da lī jās Valsts ģim nā zi ju 
sko lē nu ko man du eru dī ci jas kon kur sā 
“Ce ļo jums pa Eiro pu” Si gul das Valsts 
ģim nā zi jā 2012. ga da 10. feb ru ārī.

“Ko man das no sau kums sim bo li zē 
mū su vēl mi pēc jaun iem pie dzī vo ju miem, 
zi nā ša nām. Pat ja slā pes tiek rem dē tas, tās 
pēc kā da lai ka at grie žas – tā pat arī mēs 
ne iz bē ga mi mek lē jam sa vā dzī vē kaut ko 
jaun u. Lie lā kā da ļa no mū su ko man das 
mā cās 12. kla sē, tu vo jas ek sā me ni, jā do
mā par vēr tē ju miem ates tā tā. Ša jā lai kā 
gri bas arī at pū tu un kaut ko in te re san
tā ku par sko las ik die nu. Po zi tīvs pie mērs 
bi ja šis kon kurss ar ne stan dar ta uz de vu
miem, kas bi ja la ba at slo dze no mā cī bu 
stun dām. Ne bi ja uz de vu ma, kas ne li ktu 
pa do māt. Kon kurss bi ja or ga ni zēts aug stā 
lī me nī, un va rē ja re dzēt, ka pa do māts par 
kat ru sī ku mu,” stās ta ko man das da līb nie ki.

Sā ku mā kat ra ko man da 2  mi nū šu 
lai kā ie pa zīs ti nā ja ar se vi, tur pi nā ju mā 
bi ja ie spē ja uz dot vie nu jau tā ju mu pre
ti nie kiem.

Pirm ā kon kur sa kār ta bi ja spon so ru 

uz do tie jau tā ju mi. Da līb nie ki va rē ja ie pa
zī ties ar Si gul das paš val dī bas pār stāv jiem, 
uz ņē mē jiem, pil sē tā rī ko ta jiem pa sā ku
miem un at pū tas ie spē jām. 

Ot rās kār tas te ma ti ka bi ja ļo ti pla ša: 
mū zi ka, ģeo grā fi ja, po li ti ka, ma te mā ti ka, 
lat vie šu va lo da un li te ra tū ra, da bas zi nāt
nes, māk sla un sports. Par kat ru tē mu ti ka 
uz do ti ļo ti da žā di jau tā ju mi. Pie mē ram, 
mū zi kā bi ja jā at pa zīst skaņ dar bi, sā kot 
no Bēt ho ve na līdz “AB BA” un “Go ril laz”, 
jā prot no saukt pū tē ju or ķes tra mū zi kas 
in stru men ti, at pa zīs tot tos pēc ska ņas, 
at bil dot uz jau tā ju miem da bas zi nāt ņu jo
mā, jā iz prot vis i trīs Ņū to na li ku mi – te 
no de rē ja mā cī bu stun dās gū tās zi nā ša nas. 
Or ga ni za to ri bi ja pa do mā ju ši par to, lai 
jau tā ju mi bū tu daudz vei dī gi, ti ka iz man to ti 
video ma te ri āli un pro jek ci jas.

Edžus Ur tāns, Kris taps Vī tols, Re nārs 
Broks, Jā nis Briš ka, Kris taps Ūd ris (vis i no 
12.d kla ses) un Lau ris Rzu jevs (11.a kla
se) de vi ņu ko man du kon ku ren cē sprai gā 
cī ņā iz rā dī jās vis eru dī tā kie un uz va rē ja 
abās kār tās.

Kon kur sa or ga ni za to ri bi ja pa do
mā ju ši ne ti kai par uz de vu miem, bet arī 
par bal vām. Tās sa ņē ma vis as ko man das. 
Mū sē jie, kā jau uz va rē tā ji, drīk stē ja bal vu 
iz vē lē ties pirm ie. Ko iz vē lē ties – “Ae ro di

um” gai sa tu ne ļa ap mek lē ju mu, lē cie nu ar 
gu mi ju no gai sa va go ni ņa, 3 stun du pie
dzī vo ju mu par kā “Me ža ka ķis”, li do ju mu 
ar gai sa ba lo nu? 

JVĢ ko man da, iz cī not uz va ru, sa ņē ma 
gal ve no bal vu – dā va nu kar ti Ls 500 vēr
tī bā li do ju mam ar gai sa ba lo nu. Pui šiem 
būs ie spē ja li dot lī dzī gi Ž. Ver na grā ma tas 
va ro ņiem, jo tie ši viņš, kā iz rā dās, pir mais 

ap rak stī ja elek tris ko krēs lu.
Prie cā ja mies! Le po ja mies! No vē lam 

li do ju mam lab vē lī gu lai ku! Spon so ru dā vi
nā to “Lie lo Pa sau les At lan tu” sko las bib li
otē kā ta gad va rēs iz man tot vis i in te re sen ti.

Pal dies pa sā ku ma rī ko tā jiem Si gul dā!

Stel la Mek ša, 
JvĢ sko lo tā ja 

6. līdz 8. kla šu kon kur sa “Gri bu būt 
mo bils!” pus fi nāls ir no slē dzies. Kon kur
sā jau piekt o ga du pie da lās arī Jē kab pils 
Valsts ģim nā zi jas sko lē ni. Šo gad tās bi
ja di vas 7.d kla ses sko lē nu ko man das – 
“Šaur slie žu dzelz ceļš” (A. Ābe le, A. Bo
jārs, S.  Vīk sna, E.  Mit ris, N.  Vai ders) 
un “Tī ģe ri1” (R.  Avo tiņš, K.  Ba lu lis, 
K. Stan ke vics, G. Krū miņš, A. Be ku sovs), 
ku ras kon kur sam ga ta vo ja sko lo tājs Mār
tiņš Er man sons. CSDD viet nē snieg tā 
in for mā ci ja lie ci na, ka šo gad kon kurss 
“Gri bu būt mo bils!” gu va ļo ti lie lu at
sau cī bu sko lē nu vi dū. No dau dzām sko
lām pie da lī jās pat vai rā kas ko man das. 
Ko pu mā kon kur sā pie da lī jās re kor dliels 
ko man du skaits – 394.

Pus fi nā lis tiem bi ja trīs uz de vu mi: pir
mais – tests pie da to ra, ot rais uz de vums – 
ma kets ar ce ļa si tu āci ju, kur ko man dai 
bi ja jā iz vie to 40 ce ļa zī mes un pa pil du uz
de vums ko man das kap tei nim, tre šais bi ja 
mā jas darbs, kur ko man du uz de vums bi ja 
sa ga ta vot un pre zen tēt pē tī ju mu/ap tau ju 
par jaun ie šiem mo pē du va dī tā jiem ak tu

āliem jau tā ju miem, ar ku riem vi ņi sa ska ras 
ce ļu sa tik smē.

Ce ļu sa tik smes dro šī bas di rek ci jas rī
ko tā kon kur sa “Gri bu būt mo bils!” pus fi
nāls no ri si nā jās 8.  feb ru ārī Og rē. Og res 
re ģi ona pus fi nā lā 10 ko man du kon ku ren cē 
uz va rē ja Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas ko
man da “Šaur slie žu dzelz ceļš”. Vi su sep
ti ņu re ģi onu pus fi nā lu uz va rē tā ji, tos tarp 
Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas ko man da, 
5. mar tā sa cen tī sies kon kur sa fi nā lā Rī
gas Mo to rmu ze jā.

Kon kur sa “Gri bu būt mo bils!” fi nā
la uz va rē tā ja ko man da brauks iz glī to jo šā 
ek skur si jā uz zi nāt nes cen tru “Co per ni cus 
Scien ce Cen tre” Var ša vā, Po li jā. Sa vu kārt 
fi nā la sa cen sī bu 2. un 3. vie tas ie gu vē ji 
sa ņems dā va nu kar ti pa šu plā no tai ek skur
si jai pa Bal ti jas val stīm, bet pā rē jie fi nā la 
da līb nie ki – vēr tī gas bal vas. 

Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas pus fi nā
la uz va rē tā ji ir ap ņē mī bas pil ni tur pi nāt 
dar bu un cī nī ties par kā du no bal vām!

M. Er man sons,
JvĢ sko lo tājs 

Sa ka rā ar vie na no brā ļu Grim mu – 
Vil hel ma Grim ma – 225. dzim ša nas die
nu Vā cu va lo das sko lo tā ju aso ci āci ja ko pā 
ar Gē tes in sti tū tu iz slu di nā ja kon kur su 
sko lē niem par brā ļu Grim mu pa sa ku 
tē mu mo der nu ver si ju te āt ra vai fil mas 
vei dā.

Vien pa dsmi tie uz reiz at sau cās šim 
aici nā ju mam. Iz vē lē jā mies pa sa ku “An
ša lai me”. Va lē ri ja Skur ja te pie kri ta uz
rak stīt sce nā ri ju, un ru dens brīv die nās 
sa pul cē jā mies sko lā, lai no fil mē tu vis as 
da ļas. An sis – Ar tūrs Pe re de rijs, vi ņam 
bi ja vis ga rā kais teksts, bet viņš lie lis ki ti ka 
ar to ga lā. Ci tās lo mās ie ju tās mā sas Mā ra 
un Mar ta Kra sov skas, Lin da Rī be nie ce, 
Mār tiņš Al diņš, Lau ris Ra zu jevs, kurš ne 
ti kai spē lē ja, bet arī bei gās sa li ka vi su ko
pā, Aga te Ščab li ja, ku ra bi ja gal ve nā balss 

starp di alo giem. Un fil mē jām mēs ar Lin
du ar pa ras tu fo to apa rā tu gan sko lā, gan 
sko las un mā jas pa gal mā un pat ēs tu vē 
“Hes bur ger”.

Pēc Jaun ga da sa ņē mām prie cī gu zi
ņu, ka esam uz ai ci nā ti uz Gē tes in sti tū ta 
rī ko to no slē gu ma pa sā ku mu. Spī tē jot –28 
grā du sa lam, de vā mies uz Rī gu.

No slē gu ma pa sā kums no ri tē ja 
drau dzī gā, sil tā at mo sfē rā, uz ru nu tei ca 
gan Gē tes in sti tū ta va dī tājs R.  Buhtz 
kungs, aso ci āci jas va dī tā ja Va he res 
kun dze.

Iz ska nē ja uz ai ci nā jums pie da lī ties 
jaun ā kon kur sā – rek lā mas kli pa vei do
ša nā par iz la sī tu grā ma tu, ar mēr ķi, ro si nāt 
sko lē nus la sīt.

Kon kur sā pie da lī jās arī di vas JVĢ 
12.  kla šu gru pas, ku ras mā ca sko lo tā ja 

Dai ra Spā rī te. Pa vi sam kon kur sam ti ka 
pie teik tas 14 fil mas un uz ve du mi.

Ja kā dam ra dās in te re se, fil mas var 
no ska tī ties in ter ne ta viet nē www.dlvl.lv.

Ani ta Oši ņa, 
Jē kab pils valsts ģim nā zi jas  

sveš va lo du MK va dī tā ja

Slā pes, kas pa ceļ virs ze mes

No krei sās: J. Briš ka, L. Ra zu jevs, R. Broks, K. Vī tols, N. Ūd ris, E. Ur tāns

jē kab pils valsts ģim nā zi jas sko lē nu vei do tā fil ma par pa sa ku “an ša lai me” 
kon kur sam vā cu va lo dā

No krei sās: Vā cu va lo das sko lo tā ju aso ci āci jas va dī tā ja V. Va he re, JVĢ sko lē ni M. Kra sov
ska, A. Pre de rijs, V. Skur ja te, M. Kra sov ska, L. Rī be nie ce, Gē tes in sti tū ta va dī tājs R. Buhtz

CSdd kon kur sa “Gri bu būt mo bils!” pus fi nā lā uz var jē kab pils valsts ģim nā zi jas ko man da

Abas 7.d kla ses sko lē nu ko man das

Pub lis kās ru nas kon kurss 
po li tis kās no ska ņās

Pirm dien, 13.  feb ru ārī, Jē kab pils 
Valsts ģim nā zi jā no ti ka pil sē tas un no
va du pub lis kās ru nas kon kurss, ku ra 
tē ma bi ja “Es pie dzi mu lai kā”. Šī kon
kur sa ot ra jā pos mā pie da lī jās pil sē tas 
un no va du 14 la bā kie 8.–12. kla šu ora
tor māk slas pra tē ji. 

Sko lē niem bi ja jā sa ga ta vo 3 mi nū šu 
pār lie ci nā ša nas ru na di vās va lo dās un jā
at bild uz ko mi si jas jau tā ju miem abās va
lo dās. Lat vi jas va lo du sko lo tā ju aso ci āci jas 
rī ko tā kon kur sa mēr ķis šo gad bi ja po pu
la ri zēt daudz va lo dī bu un rei zē ap lie ci nāt, 
ka iz ci las dzim tās va lo das pras mes ir lie la 
vēr tī ba. Sva rī gā kās pras mes ša jā kon kur sā 
ir spē ja skaid ri, iz teik smī gi pa teikt sa vu 
do mu un pār lie ci nāt klau sī tā ju, kā arī brī vi 
vien lai kus ru nāt di vās va lo dās.

Vēr tē ša nas ko mi si ja, ku rā bi ja trīs sveš
va lo du sko lo tā jas – Bai ba Gab ra no va (Za sas 
vsk. an gļu val. sko lo tā ja), Da ce Jan so ne (Jē
kab pils 3. vsk. vā cu val. sko lo tā ja), In grī da 
Mau rā ne (Sa las vsk. krie vu val. sko lo tā ja) –, 
di vas lat vie šu va lo das sko lo tā jas – An na Ka
rā ne (At ašie nes vsk.), Kris tī ne Mod ni ka 
(JVĢ) –, kā arī Iz glī tī bas no da ļas va dī tā ja 
Lī ga Kļa vi ņa, bi ja pa tī ka mi pār steig ta par 
jaun ie šu spil gta jām ora tor ru nām, ku rās 
lie lā kā da ļa ru nā ja par šī brī ža Lat vi jas po
li tis ka jām ak tu ali tā tēm val stī, par va lo du kā 
na ci onā las valsts pa ma tu, spil gti ap lie ci not 
sa vu pat ri otis ko no stā ju. Spil gtā kās po li tis kās 
pār lie ci nā ša nas ru nas bi ja Jā nim Briš kam, 
Kris ta pam Vī to lam, Elī nai Fo ki če vai (vis i 
JVĢ 12. kla ses sko lē ni) un Mār ti ņam Lei tie
tim (Za sas vsk.). Līdz ar to vis a pub lis kās ru
nas kon kur sa no ska ņas bi ja po li tis kā gai sot nē 
un rai sī ja arī ak tī vas dis ku si jas. Tas pie rā da, 
ka jaun ie ši nav iner ti un vien al dzī gi, bet jau 
ta gad redz sa vu nā kot nes vie tu Lat vi jā. Vēl 
jaun ie ši sa vās ru nās ak tu ali zē ja pro blē mas 
par cil vē cī bas zu du mu teh no lo ģi ju laik me tā, 
tik vieg li pa kļau jo ties nau das va rai, – par to 
ru nā ja An na Nau mo va, Il ze Zel ti ņa (abas 
JVĢ 10. kla ses skol nie ces), par lai ku, kad 
zūd tau tas ko pī ba un do mi nē in di vi du ālisms 
un sav tī gums, – Vi ta Kal ve (JVĢ), par cil vē
ka spē ju pa šam pie pil dīt sa vu lai ku – El va 
Po rie te (JVĢ), par glo bā lis mu un eko lo ģi ju, 
kas ie tek mē mūs vi sus, – Val ters Kriš jā nis 
(Za sa vsk.).

Par iz ci lā ka jiem jaun ajiem ora to riem 
ti ka at zī ti ģim nā zi jas sko lē ni El va Po rie te 
(9.d), ku ra sa ņē ma vis aug stā ko vēr tē ju mu 
(mak si mā los 20 pun ktus), un Jā nis Briš ka 
(12.d) – abiem pirm ās vie tas. Abi sko lē ni 
pie da lī sies pub lis kās ru nas kon kur sa tre
ša jā – valsts pos mā Rī gā.

Ar vie na pun kta star pī bu 2. vie tu ie gu va 
10.b kla ses skol nie ce An na Nau mo va, ku ru 
ko mi si ja no vēr tē ja kā dro šā ko un iz teik smī
gā ko ru nā tā ju. 3. vie tu ie gu va 12.c kla ses skol
nie ce Elī na Fo ki če va, ku ra jau pirms di viem 
ga diem ar la biem re zul tā tiem pie da lī jās valsts 
kon kur sā. At zi nī ba ti ka pie šķir ta 12.d kla ses 
sko lē nam Kris ta pam Vī to lam.

Šos sko lē nus kon kur sam sa ga ta vo ja 
lat vie šu va lo das sko lo tā jas Ani ta Vī to la, 
Sil vi ja Tu ma no va un Kris tī ne Mod ni ka.

No va du sko lu vēr tē ju mā 2. vie ta ti ka 
pie šķir ta Mār ti ņam Lei tie tim (Za sas vsk. 
11. kla se), viņš iz vir zīts uz valsts kon kur
su, 3. vie ta – Sa bī nei Ozo li ņai (10. kla se), 
Dag ni jai Kru kov skai (11. kla se), at zi nī
ba – Aigai Mar ti no vai (8. kl.), vis i sko lē ni 
no Za sas vi dus sko las.

Sko lē nus sa ga ta vo ja sko lo tā jas Zin ta 
Nag le un Bai ba Gab ra no va.

Tu rē sim īk šķus par El vu Po rie ti, Jā
ni Briš ku un Mār ti ņu Lei tie ti 12. mar tā 
valsts pub lis kās ru nas kon kur sā! 

Kris tī ne Mod ni ka,
Lat vie šu va lo das sko lo tā ju  

me to dis kās ap vie nī bas va dī tā ja
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www.jak.lv
Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le dža kā 

iz glī tī bas ie stā de di bi nā ta 1927. ga dā. Di
rek tors Kār lis Lam berts gri bē ja iz vei dot 
iz glī tī bas ie stā di, ku ra vien lai kus do tu 
pro fe si ju un vi dē jo iz glī tī bu ar tie sī bām 
ie stā ties aug stā kās mā cī bu ie stā dēs.

Iz glī tī bas ie stā des il ga jā pa stā vē ša
nas lai kā ir no ti ku šas dau dzas bū tis kas 
pār mai ņas. Šo pār mai ņu ne pie cie ša mī bu 
no tei ku ši gan no mums ne at ka rī gi ār ēji 
ap stāk ļi, gan arī mū su pa šu ini ci atī va, rū
pē jo ties par ie stā des iz aug smi un at tīs tī bu.

1998. gads nāk ar ie vē ro ja mām pār
mai ņām teh ni ku ma dzī vē. Ar 1.  jan vā ri 
teh ni kums ie gūst no sau ku mu Jē kab pils 
Ag ro biz ne sa ko le dža, kas no tei ca iz glī tī
bas ie stā des vir zī bu uz aug stā kās iz glī tī bas 
stu di ju prog ram mu ie vie ša nu, un ar 6.jan
vā ri par di rek to ru ie ceļ Ro ber tu Glau di ņu.

2002. ga da sep tem brī no tiek pirm ā 
uz ņem ša na pirm ā lī me ņa pro fe si onā lās 
aug stā kās iz glī tī bas stu di ju prog ram mās. 
Stu di ju da ļu va da Ele ono ra Mar tem ja no va.

Ko le dža re ali zē 4 stu di ju prog ram mas:
w grā mat ve dī ba un fi nan ses; 

w ko mer cdar bī ba (uz ņē mēj dar bī ba); 
w da tor sis tē mu un da tor tīk lu ad mi

nis trē ša na;
w na mu ap saim nie ko ša na un pār

val dī ša na. 
Ko le džā ir gan pil na lai ka stu di jas 

(bez stu di ju mak sas), gan ne pil na lai ka 
stu di jas (mak sas stu di jas).

At vēr to dur vju die na Pro fe si onā lās 
aug stā kās iz glī tī bas no da ļā (ar vi dus sko
las iz glī tī bu) būs 13. ap rī lī plkst. 12.00.

Ko le džas struk tūr vie nī ba ir pro fe
si onā lās vi dē jās iz glī tī bas no da ļa, ku ru 
va da Val da Kal ni ņa. Pro fe si onā lās vi dē
jās iz glī tī bas no da ļā īs te no trīs iz glī tī bas 
prog ram mas.
w Grā mat ve dī ba (mā cī bu il gums – 

4 ga di)
Grā mat ve dis prot or ga ni zēt un va dīt 

ne lie la uz ņē mu ma grā mat ve dī bas dar bu, 
kār tot grā mat ve dī bas uz skai ti un fi nan šu 
da rī ju mus, sa stā dīt un no for mēt liet ve dī
bas do ku men tus, plā not un ana li zēt uz ņē
mu ma fi nan si ālo dar bī bu, prot pat stā vī gi 
sa vākt un ap strā dāt eko no mis ko un grā

mat ve dī bas in for mā ci ju un sa ga ta vot to va
dī bas grā mat ve dī bas lē mu mu pie ņem ša nai, 
iz man to jot ša jā pro ce sā in for mā ci jas un 
ko mu ni kā ci jas teh no lo ģi jas (da to rgrā mat
ve dī bas prog ram mas).
w Da tor sis tē mas (mā cī bu il gums – 

4 ga di)
Da tor sis tē mu teh ni ķis strā dā ma zās 

or ga ni zā ci jās vai pie in di vi du āliem da
to rlie to tā jiem, kur sniedz kon sul tā ci jas 
dar bā ar da tor teh ni ku, prog ram ma tū ru 
un bi ro ja teh ni ku, uz stā da, kon fi gu rē, 
dia gnos ti cē un mo der ni zē da tor teh ni
ku, vien kār šus da tor tīk lus un prog ram
ma tū ru, no vērš kļū mes to dar bī bā. Brī vi 
pār val da bi ro ja lie to jum pro gram mas 
do ku men tu, ap rē ķi nu ta bu lu, pre zen tā
ci ju sa ga ta vo ša nai un da to rlie to tā ja dar
ba pro ce su au to ma ti zē ša nai, sa ga ta vo un 
uz tur vien kār šas da tu bā zes un in ter ne ta 
viet nes. Var strā dāt pat stā vī gi vai dar ba 
gru pā. Aug stā ka kva li fi kā ci jas lī me ņa da
tor spe ci ālis ta va dī bā var veikt arī ci tus ar 
da tor teh ni ku sais tī tus dar bus.
w Ko mer czi nī bas (mā cī bu il gums – 

4 ga di)

Ma zum tirdz nie cī bas ko mer cdar bi
nieks var strā dāt tirdz nie cī bas uz ņē mu mu 
struk tūr da ļās, kas no dar bo jas ar pir cē ju 
ap kal po ša nu, tir gus iz pē ti, rek lā mu, per so
nā la pār val di, pro jek tu iz strā di un va dī bu, 
dar ba ko or di nā ci ju, ma te ri ālo vēr tī bu uz
skai ti un kon tro li. Ko mer cdar bi nieks var 
veikt tir gzi ņa, tirdz nie cī bas kon sul tan ta, 
dar ba or ga ni za to ra un ci tus pie nā ku mus 
ma zum tirdz nie cī bas uz ņē mu mā. La bi pār
zi na tirdz nie cī bas teh no lo ģis ko pro ce su, 
pir cē ju ap kal po ša nas psiho lo ģi ju. Var veikt 
sa va un ne lie la ko lek tī va dar ba plā no ša nu, 
iz pil di, iz pil des kon tro li un saim nie cis kās 
dar bī bas ana lī zi, pie ņemt lē mu mus, kas 
bal stās uz zi nā ša nām par tir gus eko no
mi kas li kum sa ka rī bām, LR li kum do ša nas 
pra sī bu iz pil di un ra do šu at tiek smi pret 
pro fe si onā lu uz de vu mu veik ša nu.

At vēr to dur vju die na Pro fe si onā lās 
vi dē jās iz glī tī bas no da ļā (pēc 9. kla ses) 
būs 30. mar tā plkst.11.00.

S. Stru še le, 
Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le džas 

di rek to ra viet nie ce audzi nā ša nas dar bā 

19. un 20. jan vā rī Lai dzes pro fe si
onā la jā vi dus sko lā no ri si nā jās Lat vi jas 
pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu audzēk ņu 
biz ne sa plā nu kon kurss. Šo gad biz ne sa 
plā nu kon kurss no ti ka sa dar bī bā ar VISC 
un līdz fi nan sē tā ESF pro jek ta “Pro fe si
onā lo mā cī bu priekš me tu pe da go gu un 
prak ses va dī tā ju te orē tis ko zi nā ša nu un 
prak tis ko kom pe ten ču pa aug sti nā ša na” 
ko mer cpa kal po ju mu no za res ak ti vi tā šu 
ie tva ros. Īpašs pal dies Lai dzes pe da go gu 
un dar bi nie ku ko lek tī vam, kas rū pē jās 
par īpa šu at mo sfē ru vi su di vu die nu 
ga ru mā!

Uz Lai dzi de vās arī Jē kab pils Ag ro biz
ne sa ko le džas 4.a kur sa audzēk nes Evi ta 
Nak ti ņa un Rū ta Rūt ku pe ar sa vu biz ne sa 
ide ju “Saim nie cī šu centrs”. Šo gad kon ku
ren ce bi ja lie lā ka ne kā ie priek šē jos ga dos, 
pa vi sam sa cen tās 22 biz ne sa plā nu au to ri, 
no ku riem uz fi nā lu ti ka iz vir zī ti 15. Pirms 
dar ba pre zen tē ša nas Jē kab pils Ag ro biz ne sa 
ko le džas audzēk ņu biz ne sa plāns ti ka no
vēr tēts kā la bā kais, un tāds tas pa li ka arī 
līdz kon kur sa bei gām – mei te nēm grū tā 
cī ņā iz cī nī ta 1. vie ta Lat vi jas pro fe si onā lo 

iz glī tī bas ie stā žu audzēk ņu vi dū. Ap svei
cam un prie cā ja mies!

Jā pie bilst, ka ko le džas audzēk ņi biz ne
sa plā nu iz strā dā ša nā tra di ci onā li ir kon
ku rēt spē jī gi starp pro fe si onā lās iz glī tī bas 
ie stā žu audzēk ņiem: arī pirms 2 ga diem 
ti ka iz cī nī ta 1. vie ta. Un tā, pēc tra dī ci jas, 
ka uz va rē tāj sko la rī ko nā ka mo kon kur su 
pie se vis, tas nā ka ma jā mā cī bu ga dā at kal 
at grie žas Jē kab pi lī, Jē kab pils Ag ro biz ne sa 
ko le džas tel pās.

Pie da lo ties kon kur sā kā biz ne sa 
plā na va dī tā jai un vē ro jot audzēk ņu 
pre zen tā ci jas, bi ju pa tī ka mi pār steig ta 
par augst o lī me ni, kā du de mon strē ja 
audzēk ņi: gan sa vas biz ne sa ide jas, gan 
vei du, kā tās ti ka pre zen tē tas žū ri jai un 
ska tī tā jiem, – ti ka de mon strē ti paš ra dī ti 
rek lā mas kli pi, video fil mi ņas, spē lē tas 
ne lie las te āt ra etī des.

No slē gu mā ti ka iz vei dots kon kur san
tu kop ko ris, kas vie no jās ko pē jā dzies mā 
“Ma nai tau tai”, kas iz ska nē ja kā so lī jums 
tur pi nāt ie sāk tās tra dī ci jas.

Šā ga da kon kur sa īpat nī ba bi ja tā, 
ka 6  la bā kie da līb sko lu audzēk ņi ti ka 

iz vir zī ti uz kon kur su “Jaun ais pro
fe si onā lis 2012”, kurš no tiks Rī gā no 
1.  līdz 4. mar tam iz stā des “Sko la 2012” 
ie tva ros. Audzēk ņiem tā būs lie lis ka 
ie spē ja cī nī ties par ti tu lu “Jaun ais Pro
fe si onā lis” un no vēr tēt sa vas zi nā ša nas 

un pras mes ko mer cpa kal po ju mu no za rē. 
Lai iz do das!

V. Kal ni ņa, di rek to ra viet nie ce, 
I. Vei pa,  EsF pro jek ta ko mer cpa kal po ju mu  

no za res eks per te

Ko le džas audzēk ņu pa nā ku mi biz ne sa plā nu kon kur sā

Nāc uz ko le džu un ap gūs ti iz vē lē to pro fe si ju

Pa sau lē katrs cil vēks ga dā vi
dē ji pa tē rē 58 kg pa pī ra. Austrum
ei ro pā  šis  pa tē riņš  ir  at šķi rīgs 
at ka rī bā no kat ras valsts eko no
mis kā  lī me ņa  (jo  tas  aug stāks, 
jo arī pa pī ra pa tē riņš lie lāks un 
ot rā di). Lat vi jā pa pī ra pa tē riņš 
ar kat ru ga du strau ji pa lie li nās. 
Šo brīd tas va rē tu būt vai rāk ne kā 
40 kg uz cil vē ku. 

Pa pī ru ra žo no ce lu lo zes pul pas 
(ma sas), ku rai pie vie no pig men tus un 
pil dvie las. Iz ej ma te ri āls ce lu lo zei ir 
koks ne. Pa pīrs, kar tons un ma ku la
tū ra ko pē jo sa dzī ves at kri tu mu plūs mā 
ie ņem vie nu no gal ve na jām vie tām. 
Da žā dās val stīs pro cen tu āli tā dau
dzums ir at šķi rīgs, to mēr tas sa sniedz 
pat 40 % no ko pē jā at kri tu mu ap jo ma. 
Ma ku la tū ra (no vā cu Ma ku la tur, kas 
vei do jies no la tī ņu ma cu la – ‘traips’) ir 
bo jā tas pa pī ra lok snes, lie tots pa pīrs 
(avī zes, grā ma tas, kar to na ie pa ko jums), 
kas de rīgs otr rei zē jai pār strā dā ša nai. 
Ma ku la tū ra ir 1,5–2,5 rei zes lē tā ka par 
ci tiem pus fab ri kā tiem (ce lu lo zi, kok
ma su). 1 t ma ku la tū ras ie tau pa vi dē ji 
4 ku bik met rus koks nes, tas no zī mē, ka 
tiek sa gla bā ti 12–14 pie au gu ši ko ki. 
Tur klāt, iz man to jot ma ku la tū ru, uz 
kat riem 100 kg sa ra žo tā pa pī ra tiek 
ie tau pī ti ap tu ve ni 800 l ūdens un līdz 
5000 kilo va tu elek tro ener ģi jas.

Jē kab pils 3. vi dus sko lā jau ot
ro mā cī bu ga du no tiek ma ku la tū ras 
vāk ša nas kon kurss, ku rā pie da lās vis i 
kla šu ko lek tī vi, bet ak tī vi ie sais tās arī 
sko lē nu ve cā ki un sko lo tā ji. Jan vā ra 
sā ku mā sko lā ti ka iz slu di nāts ma ku
la tū ras vāk ša nas kon kurss sa dar bī bā 
ar “Jē kab pils pa kal po ju miem” – “Ot ru 
el pu pa pī ram!”. Ma ku la tū ras vāk ša
nas ak ci ja ir pār snie gu si pat vis op ti
mis tis kā kās pro gno zes. Ak ci jas lai kā 
ti ka sa vāk ti 10 528 kg ma ku la tū ras. 
Sī va cī ņa iz vēr tās par pirm ās vie tas 
ie gū ša nu, par ku ru cī nī jās di vu kla šu 
ko man das – 11.a kla se (kla ses audz. 
Li gi ta Ozo li ņa) un 7.a kla se (kla ses 
audz. In ga Vai vo de). Re zul tāts to mēr 
bi ja ne iz šķirts, jo abas kla ses sa vā ca 
vie nā du ki lo gra mu skai tu – 2645 kg 
kat ra. Ot ro vie tu ie gu va 2.a kla se (kla
ses audz. Mā rī te Vi ļu ma) ar 1391 ki lo
gra miem un tre šo – 1.a kla se (kla ses 
audz. Laim do ta Ozo li ņa) – 429 kg. Ak
ci jas bei gās no ti ka svi nīgs kon kur sa no
slē gums, ku rā pie da lī jās SI A “Jē kab pils 
pa kal po ju mi” di rek tors G. Spa lis. God
al go to kla šu ko lek tī vi sa ņē ma bal vas 
un pa tei cī bas rak stus, bet pa va sa rī ar 
SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi” pa lī dzī bu 
tiks lab ie kār to ta sko las te ri to ri ja.

Sko lē ni no lē ma arī turp māk pie
da lī ties otr rei zē jo iz ej vie lu kon kur sos, 
jo no pār strā dā ja mā pa pī ra otr rei zē jā 
ra žo ša nā ie gūst da žā dus ik die nā lie to
ja mus pa pī ra iz strā dā ju mus – avī zes, 
sal ve tes, bi ro ja pa pī ru un ti po grā fi jas 
pa pī ru, ap lok snes, kar to na kas tes, ie
ti na mo pa pī ru utt. Sa vāk tais un pār
strā dā tais pa pīrs ļauj sa ma zi nāt ko ku 
iz cir ša nu – tau pīt da bas re sur sus. Jē
kab pils 3. vi dus sko las sko lē ni aici na 
ak tī vāk arī pā rē jos jē kab pi lie šus ie sais
tī ties otr rei zē jo at kri tu mu šķi ro ša nā un 
vāk ša nā. Mī lē sim mī ļās Lat vi jas da bu!

L. Aš ne vi ca,
Jē kab pils 3. vi dus sko las  

di rek to ra viet nie ce audzi nā ša nas dar bā

Mī lē sim un  
sau dzē sim  
Lat vi jas da bu!

Pirm ā lī me ņa aug stā kās pro fe si
onā lās iz glī tī bas stu di ju prog ram ma 
“Na mu pār val dī ša na” Jē kab pils Ag ro
biz ne sa ko le džā ti ka iz vei do ta at bil sto ši 
re ģi ona dar ba tir gus va ja dzī bām. Par 
prog ram mas sa tu ra at bil stī bu no za res 
va ja dzī bām lie ci na kva li fi kā ci jas prak šu 
va dī tā ju at sauk smes, kā arī ne at ka rī go 
eks per tu – Lat vi jas Na mu pār val dī tā ju 
un ap saim nie ko tā ju aso ci āci jas, Jē kab
pils Uz ņē mē ju bied rī bas, Lat vi jas Dar ba 
de vē ju kon fe de rā ci jas, Rī gas Teh nis kās 
uni ver si tā tes – at zi nu mi.

Stu di ju prog ram mas “Na mu pār
val dī ša na” īs te no ša na ko le džā ti ka sāk ta 
2009. ga dā ne pil na lai ka stu di ju for mā. 
Paš reiz na mu pār val dī ša nas zi nā ša nas 
ap gūst di vas stu den tu gru pas, 2012. ga da 
va sa rā no tiks kva li fi kā ci jas dar bu aiz stā
vē ša na un pir mais spe ci ālis tu “Na mu pār
vald nieks” iz lai dums. Lai ko le dža va rē tu 
iz sniegt dip lo mu par aug stā kās iz glī tī bas 
prog ram mas “Na mu pār val dī ša na” ab sol
vē ša nu, 2011. ga da no ga lē prog ram mas 
īs te no ša nu vēr tē ja Aug stā kās iz glī tī bas 

kva li tā tes no vēr tē ša nas cen tra ko mi si ja. 
Vi zī tes lai kā ko mi si ja ie pa zi nās ar stu di ju 
prog ram mas dar bī bu reg la men tē jo šiem 
do ku men tiem, iz vēr tē ja stu di ju prog ram
mas sa snie gu mus, do cē tā ju un stu den tu 
pa veik to zi nāt nis ki pēt nie cis ka jā dar bī bā, 
iz zi nā ja stu dē jo šo vie dok ļus par stu di
ju pro ce sa pie dā vā ta jām ie spē jām, dar ba 
de vē ju do mas par stu di ju prog ram mas 
at bil stī bu dar ba tir gus va ja dzī bām un tās 
ne pie cie ša mī bu, par stu dē jo šo per spek
tī vām dar ba tir gū pēc stu di ju prog ram
mas ab sol vē ša nas. Iz glī tī bas kva li tā tes 
piln vēr tī gā kai iz vēr tē ša nai ti ka pē tī ti 
kon krē tā stu di ju kur sa nor ma tī vie do
ku men ti, iz strā dā tie me to dis kie ma te ri āli, 
kas stu den tiem pie eja mi ko le džā un ār pus 
ko le džas tel pām, prak ses do ku men tā ci jai, 
kur sa pro jek tiem un ci tām ko le džas pie
dā vā ta jām ie spē jām stu di ju kur su ap gu vē. 
Do ku men tu iz pē tes un ak re di tā ci jas gai tā 
ko mi si ja pār lie ci nā jās par de mo krā ti jas 
prin ci piem stu di ju prog ram mas re ali
zē ša nā, par la bo un ra do šo at mo sfē ru 
ko le džā, skaid ri no teik tām ad mi nis trā

ci jas pār stāv ju, aka dē mis kā per so nā la un 
stu den tu sav star pē jām at tie cī bām, kā arī 
aka dē mis kā per so nā la pro fe si ona li tā ti, 
la bo sa dar bī bu ar dar ba de vē jiem. 

Eks per tu se ci nā jums: Jē kab pils Ag ro
biz ne sa ko le džas re ali zē tais stu di ju pro cess 
no dro ši na stu di ju prog ram mas “Na mu 
pār val dī ša na” spe ci ālis tu sa ga ta vo ša nu. 
Šo brīd pie pra sī jums pēc šiem spe ci ālis
tiem re ģi ona dar ba tir gū pār sniedz pie
dā vā ju mu. 

Ak re di tē ja mā stu di ju prog ram ma at
bilst LR nor ma tī vo ak tu pra sī bām. Līdz 
ar to Lat vi jas Re pub li kas Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi nis tri jā 2011. ga da 14. de cem
brī pie ņemts lē mums aug stā kās iz glī tī bas 
stu di ju prog ram mu “Na mu pār val dī ša na” 
ar ie gūs ta mo kva li fi kā ci ju “Na mu pār
vald nieks” ak re di tēt uz mak si mā lo ter
mi ņu – 6 ga diem.

Par at bal stu un ra do šu sa dar bī bu stu
di ju prog ram mas iz strā dē un ak re di tā ci jā 
Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le džas ad mi nis
trā ci ja pa tei cas do cē tā jiem, stu den tiem, 
at bal sta per so nā lam, sa dar bī bas par tne riem 

un per so nī gi Jē kab pils Do mes priekš sē
dē tā jam Le onī dam Sal ce vi čam, pri va ti
zē ja mā SI A “JK Na mu pār val de” val des 
priekš sē dē tā jam Ju rim Ko zu li ņam, Jē kab
pils pil sē tas paš val dī bas iz pil ddi rek to ram 
Dai nim Lī cim, Jē kab pils pil sē tas paš val dī
bas Ie lu tīk lu in že nie rim Al ber tam Bar kā
nam, Jē kab pils Uz ņē mē ju bied rī bas val des 
priekš sē dē tā jai Ilo nai Stu dā nei, Jē kab pils 
no va da īpa šu ma ap saim nie ko ša nas un pa
kal po ju mu snieg ša nas no da ļas spe ci ālis tei 
Ras mai Ma zu lā nei, Ābe ļu pa gas ta pār val
des va dī tā jam Rai mon dam Jaun ze mam, 
pri va ti zē ja mā SI A “JK Na mu pār val de” 
val des lo cek lim Ainā ram Lab zo vam un 
DzĪKS “Ne re tie ši” val des priekš sē dē tā jai 
Ani tai Sa vic kai.

Nā ka ma jiem stu den tiem mā cī bas aug
stā kās iz glī tī bas ie gū ša nai un kva li fi kā ci jas 
“Na mu pār vald nieks” ap gū ša nai sāk sies 
2012. ga da 1. sep tem brī.

E. Mar tem ja no va, 
di rek to ra viet nie ce  

stu di ju un pēt nie cī bas dar bā 

Ne kus ta mā īpa šu ma pār val dī ša nā jā strā dā dar bi nie kiem ar at tie cī go iz glī tī bu
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1997. ga da ru de nī SI A “Jē kab pils 
pa kal po ju mi” sā ka sa vu dar bī bu Jē
kab pils pil sē tā, sa vā cot, pār ve dot un 
ap gla bā jot sa dzī ves at kri tu mus iz gāz
tu vē “Plau šu kalns”. Pir ma jā dar bī bas 
ga dā (1998. gads) ap gla bā jām 26 334 m³ 
sa dzī ves at kri tu mu, bet 2011.  ga dā  – 
71  158  m³ jeb par 44  824  m³ vai rāk. 
Straujš at kri tu mu pie au gums bi ja lai
ka pos mā no 2007.  līdz 2008.  ga dam 
(ie skai tot), kad ga dā tas sa snie dza 
31 505 m³ ir de nā vei dā. Krī zes pe ri odā 
no 2009. ga da līdz šim brī dim sa dzī
ves at kri tu mu dau dzums par 10–15 % 
sa ma zi nā jās.

Ko pē jais at kri tu mu dau dzums sa
ma zi nā jās, bet ne le gā lo at kri tu mu vie tu 
skaits pil sē tas te ri to ri jā pa lie li nā jās līdz 
12–14 vie tām, ku ras re gu lā ri ir jā sa vāc, lai 
ne vei do tos anti sa ni tā ri ap stāk ļi.

Ne gri bē tos pie krist, ka dau dzi ie dzī
vo tā ji no pri vā tā sek to ra ap gal vo “man at
kri tu mu nav”. Jau tā jot, kur tie vi ņus liek, 
vai rums at bild, ka sa de dzi na un pā rē jos 
(pār ti kas at kri tu mi) ap rok zem ē. Kāds gan 
var iz ska tī ties ģi me nes dārzs no re gu lā ras 
rak ņā ša nas un ar pie sār ņo tu at mo sfē ru, 
sa de dzi not plē ves, PET pu de les un rek
lā mas la pas.

Eso šās sa dzī ves at kri tu mu ce nas ir 
vie nas no ma zā ka jām re ģi onā, jo četr us ga
dus, sā kot no 2008. ga da, tās ir 4,29 Ls/m³, 
jo pie au gu mu ra da da bas re sur su no dok ļa 
un pie vie no tās vēr tī bas no dok ļa pa lie li nā
jums, ko ne vis i ie dzī vo tā ji grib sa prast.

Tas pats ir sa lī dzi nāms ar jaun o po
li go nu “Dzi ļā vā da”, kur at kri tu mu sa
vāk ša nas ope ra to ra ce nas pa lie li nā jās par 
no dok ļu un at tā lu ma pie au gu ma da ļu. No
žē lo ja mi, ka po li go na iz de vu mu da ļa tiek 
at tie ci nā ta uz SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi” 
iz mak sām, tos tarp ie pir ktās jaun ās teh no
lo ģi jas, kas ko pā arī sa stā da 63,05 Ls/tn. 
Ie dzī vo tā ji ne ko rek tiem vār diem, iz man
to jot epas tu un tie šo klāt būt ni, slē dzot 
lī gu mus, ap vai no uz ņē mu mu un dar bi
nie kus, ne maz ne cen šo ties no skaid rot, ka 
SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi” nav ne kā da 
sa ka ra ar ie pir kta jām jaun ajām teh no lo
ģis ka jām ie kār tām.

Vēl reiz at gā di nu, ka par at kri tu mu sa
vāk ša nu, pār ve ša nu un šķi ro ša nu iz mak sa 
par vie nu 1 m³ ir Ls 4,95 bez pie vie no tās 
vēr tī bas no dok ļa 22 %.

Pal dies tiem, kas šo in for mā ci ju iz
la sī ja.

Gunārs Spalis, 
siA” Jēkabpils pakalpojumi”  

valdes priekšsēdētājs

Bied rī ba “Vi des ini ci atī vu centrs” 
ko pā ar abu vie tē jo laik rak stu – “Brī vā 
Dau ga va” un “Jaun ais Vēst ne sis” – pār
stāv jiem ap mek lē ja pa pīr fab ri ku “Lī gat ne” 
un plast ma sas pu de ļu pār strā des rūp nī cu 
“PET Bal ti ja” Jel ga vā, lai klā tie nē pār
lie ci nā tos, kur un kā tur pi nās at šķi ro tā 
sa dzī ves ie pa ko ju ma ceļš. 

Jau tā jums ir ak tu āls, jo eks plu atā ci
jā no dots re ģi onā lais sa dzī ves at kri tu mu 
po li gons “Dzi ļā vā da”, un vis iem – ie dzī
vo tā jiem, paš val dī bām, kas ir po li go na 
īpaš nie ces, un at kri tu mu ap saim nie ko tā
jiem – va ja dzē tu būt mak si mā li ie in te re sē
tiem šķi ro ša nā. Vai tas tā ir, un kur slēp jas 
pro ce sa zem ūdens ak me ņi?

Papīramirseptiņasdzīvības
Lī gat nes pa pīr fab ri kas pa gal mā rin

do jas ma ku la tū ras ķī pas. No rai bā ka jām 
lien ār ā mā cī bu grā ma tu vā ki. Uz ņē mums 
jau vai rā kus ga dus rī ko sko lu kon kur su 
ma ku la tū ras vāk ša nā. Ta jos pie da lī ju šās 
arī Jē kab pils un pa gas tu mā cī bu ie stā des. 
Jē kab pi lī ak tī va ir 3. vi dus sko la. To mēr tā 
nav ti kai ve cu mā cī bu grā ma tu vāk ša na. 
Sko lē ni var sa vā ģi me nē sākt šķi ro ša nu, 
ma ku la tū ru ne sot uz sko lu. Sa vas sko las tā 
var at bal stīt arī vie tē jie uz ņē mē ji un paš
val dī ba. Sko lu ak ci ju lai kā pērn sa vāk tas 
900 ton nas ma ku la tū ras.

“Tā mums nav ti kai ie spē ja ie gūt iz ej
vie lu, bet arī po pu la ri zēt sko lē nu vi dū za ļo 
do mā ša nu. Lat vi jā šķi ro ša na ir no žē lo ja mā 
lī me nī. Ir da ži la bi pie mē ri, kaut vai Zie
meļ vi dze mes at kri tu mu ap saim nie ko tā ji, 
kur tā ir ie vies ta. Bet nav val stis ka ska tī
ju ma uz šo jau tā ju mu. Šķi ro ša na bū tu jā
vei ci na, pa rei zi sa lie kot no dok ļu ak cen tus. 
Ta gad ir vien kār ši un iz de vī gi to vi su rakt 
zem ē po li go nos, jo šo pro ce su vēl sub si
dē,” sa ka uz ņē mu ma di rek tors Nor munds 
Dzēr ve. Par to, ka sa vu ma ku la tū ru ne
iz man to jam, lie ci na arī iz ej vie lu pie gā de 
Lī gat nei. Ma ku la tū ras vāk ša na no dro ši na 
ap tu ve ni ti kai 15 % ne pie cie ša mo iz ej vie lu, 
pā rē jo fab ri ka ie pērk gan no at kri tu mu 
ap saim nie ko tā jiem, ti po grā fi jām un ci tām 
val stīm, pie mē ram, Lie tu vas, Igau ni jas, 
So mi jas. Tā tad at tī rām ci tas ze mes, bet 
sa vu pie sār ņo jam.

Lī gat nes pa pīr fab ri kā pār strā dā ma
ku la tū ru un ta gad jau arī tet ra pa kas. Ta
jās 75 % ir pa pīrs. Šī ir vie nī gā rūp nī ca 
vi sā Bal ti jā, kas spēj pār strā dāt tet ra pa kas. 
Sā ku mā lie lā kat lā ko pā ar ūde ni vi su sa
maļ put rā, ko iz fil trē caur sie tiem, at da
lot ska vas un tet ra pa ku plas ti kā ta iek šē
jo kār tu, un ma sa ce ļo uz ruļ ļiem. Ta jos 
sā kot nē ji līdz 80 % slap jo pe lē ko put ru 
iz klāj plā nā slā nī, ko, ti not ap ruļ ļiem, 
pa kā pe nis ki kar sē un žā vē, līdz iz nā ku mā 
ap ser de ni vi jas pa pī ra lok sne. Pa pī ra ruļ
ļus kā ta pe šu pa mat nes eks por tē uz Uk
rai nu, pā rē jo pro duk ci ju arī uz Lie tu vu, 
Slo vā ki ju, Če hi ju, Skan di nā vi jas val stīm. 
Tā lā kais sa dar bī bas par tne ris šo brīd ir 
Čī le. At ka rī bā no ma ku la tū ras vei da tiek 
ra žo ti da žā di pro duk ti un iz ej ma te ri āli, 
ku rus tā lāk pār dot ci tu pro duk tu ra žo ša
nai. Tās ir sa ga ta ves gof rē ta jam kar to nam, 
bi ro ja pa pīrs, ie ti na mais pa pīrs, ma te ri āls 
pa pī ra ie pir ku ma so mu ra žo ša nai un ci
ti. Ar spe ci ālas krās vie las pa lī dzī bu tiek 
ra žots arī mel nais pa pīrs. 

“Šo gad, pie vēr šot uz ma nī bu tet ra pa ku 
vāk ša nai, sko lās būs su lu ak ci ja, ko rī ko
sim ko pā ar šo pa ku ra žo tā jiem un “Ci do”, 
kas tet ra pa kas iz man to. Pa ku pār strā de ir 
il gā ka ne kā pa pī ram, bet tam ir vis ga rā kās 
šķied ras, kas ir bū tis ki pa pī ra kva li tā tei. 
Vis pār pa pī ram ir sep ti ņas dzī vī bas – tik 
rei žu to var pār strā dāt. Bet ar kat ru rei zi 

šķied ras ga rums sa ma zi nās,” stās ta Lī
gat nes pa pīr fab ri kas mār ke tin ga va dī tā ja 
Oļes ja Drei ma ne. 

Vēl vie na pa stā vī ga ak ci ja ir spe ci ālo 
Lī gat nes bi ro ja pa pīr gro zu iz man to ša na. 
Tos fab ri ka ra žo no prā va iz mē ra kar to na 
čau lī tēm. Bi rojs, paš val dī ba vai ci ta ie stā de, 
kas pie sa kās ak ci jai, var šos pa pīr gro zus iz
vie tot dar ba tel pās, un pie pil dī ti tie no kļūs 
Lī gat nē. No fab ri kas ma ku la tū rai brauc 
pa kaļ, kad sa vāk ti vis maz 100 ki lo gra mi. 
Sī kā ku in for mā ci ju par ak ci jām var ie gūt 
viet nē www.ma ku la tu ra.lv. Tās tiek or ga
ni zē tas sa dar bī bā ar Za ļo jos tu.

Brau cie na da līb nie ki in te re sē jās, vai 
pa pīr fab ri kai bi ju si sa dar bī ba ar SI A “Jē
kab pils pa kal po ju mi”. Sa ru nas bi ju šas arī 
par tet ra pa ku vāk ša nu, bet sa dar bī ba ne
esot iz vei do ju sies. N. Dzēr ve ne no liedz, ka 
pa pīr fab ri kai esot arī fi nan si ālas grū tī bas, 
tā pēc daž reiz tiek ka vē ti sa mak sas ter mi ņi, 
kas var ne pa tikt iz ej vie lu pie gā dā tā jiem. 
Bet ap gro zī jums esot pie tie ka mi liels, lai ar 
pa stā vī ga jiem klien tiem vi su va rē tu sa ru
nāt. Ma ku la tū ras ce nas pa sau lē pa lie li nās, 
jo re sur su trūkst, un arī Lat vi jā dar bo jas 
starp nie ki, kas sa šķi ro to vai rūp nie cis ko 
ma ku la tū ru uz pērk un iz ved. Jā jau tā gan, 
vai tas ir ie gu vums Lat vi jai, jo va rē tu ta ču 
iz vest pār strā dā tu pro duk ci ju ar pie vie
no to vēr tī bu.

PETpudelesLatvijāvar
atšķirotdaudzvairāk

Uz ņē mums “PET Bal ti ja” iz vei dots 
vie nā no pa mes ta jiem bi ju šās “RAF” rūp
nī cas kor pu siem. Ne pār trauk tā 24 stun du 
dar ba cik lā PET pu de les no Lie tu vas, Igau
ni jas, So mi jas un Dā ni jas tiek pār strā dā tas 
sa smal ci nā tā ma sā, ko at kal im por tē uz 
ār ze mēm, kur no tās top gra nu las pār ti kas 
ie pa ko ju mu iz ga ta vo ša nai. 

No Lat vi jas ar Za ļā pun kta starp nie cī
bu tiek sa ņem ti ti kai 5 % iz ej vie lu, pār sva
rā iz ej ma te ri āls tiek ie pirkts no Igau ni jas, 
So mi jas un Dā ni jas. “PET Bal ti ja” ra žo ša
nas un tirdz nie cī bas va dī tā ja Ive ta Nag le 
at zīst, ka šķi ro ša nas Lat vi jā tik pat kā nav.

Jel ga vā tiek pār strā dā tas ti kai PET 
pu de les, ku rās bi ju ši pil dī ti dzē rie ni, bet 
ne sa dzī ves ķī mi jas trau ki. Tos Lat vi jā 
pār strā dā jot Olai nes ķī mis kās šķied ras 
rūp nī cā. Tur sū ta arī no pu de lēm at da
lī tos kor ķus un eti ķe tes, ko var iz man tot 
ne pār ti kas trau ku gra nu lu un ci ta vei da 
ra žo ša nā.

Sā ku mā pu de les tiek maz gā tas, 
at tī rī tas no eti ķe tēm un da ļē ji arī 
no ņem ti plast ma sas kor ķī ši. Tā lāk 
tās tiek šķi ro tas pa krā sām. Ro ku 
darbs ne pie cie šams vien šķi ro jot. 
Rūp nī cā pār sva rā pār strā dā trīs 
krā su PET pu de les – caur spī dī gās, 
za ļās un tum šās. Vis vēr tī gā kās ir 
caur spī dī gās. Tā lāk pu de les tiek 
sa griez tas sī kos ga ba li ņos, vēl div
reiz maz gā tas, tī rī tas un žā vē tas un 
bēr tas lie los mai sos jau kā ga tavs 
pro dukts. 

No rūp nī cā ra dī tā PET pār slu 
iz ej ma te ri āla var tā lāk ra žot ļo ti 
dau dzas lie tas, pat ze ķu bik ses un 
džem pe rus, no tā top trai pu lu pa
ti ņas, celt nie cī bas ma te ri āli ce ļu 
bū vei, arī sa ga ta ves jaun ām PET 
pu de lēm, līdz ar to vie nu un to pa
šu pu de li pār strā dā jot var iz man tot 
ne skai tā mas rei zes, tā dā vei dā ne
pie sār ņo jot da bu ar at kri tu miem. 

“Igau ni jā un Skan di nā vi jas val stīs 
dar bo jas de po zīt sis tē ma, kad pu de les var 
no dot spe ci ālos au to mā tos, par to sa ņe mot 
sa mak su. At se viš ķi ir no teik ta pu de les un 

dzē rie na ce na. Ja vei ka lā no do si tuk šo pu
de li un vie tā ņem si ci tu, mak sā si ti kai par 
dzē rie nu. Ja pu de li iz met, tu zau dē šo nau
du, bet to var pa celt un ie gūt cits. Pē tī jums 
Igau ni jā lie ci na, ka pu de les au to mā tos no
dod gal ve no kārt maz tu rī gi ļau dis, ku riem 
tas ir ie nā kums. Tas ir cie ši sais tīts ar vi des 
aiz sar dzī bu, jo šie cil vē ki būs ie in te re sē ti 
pa celt kat ru no mes tu pu de li. 100 % ap mē rā 
ie pa ko ju mu at pa kaļ ne no dod ne kur, bet tik 
slik ta si tu āci ja kā Lat vi jā ar tā šķi ro ša nu 
un sa vāk ša nu arī nav. 

Lie tu vā nav de po zīt sis tē mas, bet tur 
valsts ra dī ju si iz de vī gus no sa cī ju mus pri
vā ta jiem, kas uz pērk pār strā dā ja mos at kri
tu mus, un tiek sub si dē ta to šķi ro ša na. Mēs 
le po ja mies ar Lie lo pa va sa ra tal ku, bet tā 
kla ji pa rā da pro blē mu, cik ne sa kār to ta ir 
sis tē ma at kri tu mu sa vāk ša nā un šķi ro ša
nā,” stās ta I. Nag le.

Jovairākatšķirosim,
jomazākmaksāsim

Vēl 2011. ga da va sa rā SI A “Jē kab pils 
pa kal po ju mi” val des priekš sē dē tājs at zi
na: “Nav īs ti skaidrs, kā sa dar bo si mies 
ar “Vi dus dau ga vas SPA AO”, kas ap saim
nie ko jaun o at kri tu mu po li go nu “Dzi ļā 
vā da” un šķi ro ša nas lau ku mu Jē kab pi lī, 
Zvaig žņu ie lā. 

Ta ču esam ie in te re sē ti mak si mā li at
šķi rot vi su, ko var pār strā dāt, un uz po
li go nu vest pēc ie spē jas ma zāk. Ja ma zāk 
ve dīs, būs ma zāk jā mak sā par at kri tu mu 
no gul dī ša nu.”

Tas ir veids, kā cil vē kus ie in te re sēt 
šķi rot: vai rāk šķi ro si, ma zāk mak sā si. Na
mu pār val de sa viem klien tiem ik pus ga du 
vai bie žāk va rē tu veikt pār rē ķi nu, ko ri ģē jot 
mak su at bil sto ši uz po li go nu aiz ves ta jam 
dau dzu mam. 

“Mēs slē dzam lī gu mu ar pār val di, un 
vi ņiem jā do mā, kā vi ņi ri si nās šo jau tā ju
mu. Mēs sa vu kārt do mā sim, kā vei ci nāt 
at kri tu mu šķi ro ša nu pri vāt mā jās un at bil
sto ši sa ma zi nāt sa mak su nam īpaš nie kiem, 
ar ku riem mēs pa ši slē dzam lī gu mus,” tā 
G. Spa lis.

Pa pri vāt mā ju ra jo niem jau no de
cem bra tiek or ga ni zē ti brau cie ni, sa vā cot 
sa šķi ro tās at kri tu mu frak ci jas, lai no do tu 
pār strā dei. Par kat ru brau cie nu ie dzī vo tā ji 
ie priekš tiek in for mē ti avī zēs.

G. Spa lis uz sver, ka jau šo brīd vis i, arī 
pri vāt mā ju ie dzī vo tā ji, bez mak sas var vest 
at šķi ro tos at kri tu mus uz tam pa re dzē ta
jiem se šiem lau ku miem: Celt nie ku ie lā, 
ne tā lu no “Ga ļas na ma” Na me ja ie lā, Pils 
ra jo nā, Rī gas ie lā aiz vei ka la “Fal korns”, 
Pa le jas ie las mikro ra jo nā un ie vie tot stik
lu, pa pī ru un plast ma su šā dam no lū kam 
pa re dzē ta jos arī ci tos pil sē tā iz vie to ta jos 
da lī tās vāk ša nas kon tei ne ros. 

“Ne zi nu, kā di vēl būs se ci nā ju mi, bet 
esam ga ta vi at bal stīt kam pa ņu par šķi ro ša
nu, aģi tē jot par to ie dzī vo tā ju sa pul cēs. Ja 
būs da ti no “Jē kab pils pa kal po ju miem” par 
aiz ves to at kri tu mu ap jo mu, va ram ri si nāt 
jau tā ju mu par rē ķi nu ko ri ģē ša nu par la bu 
šķi ro ša nai,” laik rak stam “Brī vā Dau ga
va” at zi na SI A “JK Na mu pār val de” val des 
priekš sē dē tājs Ju ris Ko zu liņš.

Sa vu kārt laik rak stam “Jaun ais Vēst
ne sis” G. Spa lis no rā da, ka par at kri tu mu 
po li go nā no vie to ta jiem at kri tu miem rē ķins 
tiek pie stā dīts na mu ap saim nie ko tā jam, tā
tad na mu pār val dēm. “Tās tā lāk ie ka sē no 
ie dzī vo tā jiem. Ja sa šķi ro to at kri tu mu būs 
vai rāk, ma zāk va ja dzēs no vie tot po li go nā, 
SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi” pie stā dī tu 
na mu ap saim nie ko tā jiem ma zā ku rē ķi
nu un sa vu kārt ie dzī vo tā jiem va ja dzē tu 
mak sāt ma zāk.” 

No rē ķi ni pēc “sa ra žo tā” at kri tu mu 
dau dzu ma bū tī bā ir vie nī gā at bil de uz jē
kab pi lie šu vai cā ju miem pēc tais nī gas at
kri tu mu ap saim nie ko ša nas sa mak sas. Ir 
vai rā ki ce ļi, kā to pa nākt, bet gal ve nie ir 
di vi priekš no tei ku mi: 

paš val dī ba mai na no rē ķi nu sis tē mu, 
ie vie šot daudz dzī vok ļu mā jām ik mē ne ša 
ko rek ci ju par re āli mē ne sī po li go nā at tie cī
gi no gla bā to at kri tu mu dau dzu mu. Šo ie
spē jams re ali zēt, jo pir mo reiz vis i Jē kab pi lī 
ra du šies at kri tu mi tiek no svēr ti. Pro tams, 
ne pie cie ša ma de ta li zē ta uz skai te;

po li tis kā de pu tā tu gri ba un at balsts 
šā das sis tē mas un de ta li zē tas uz skai tes 
at bal stam. 

Šā da gri ba paš laik tiek de mon strē ta, 
jo Do mes sē dē pēc dis ku si jām ir no bal sots 
par no teik tas nor mas at cel ša nu pri vāt
mā ju ie dzī vo tā jiem, so lot pie pra sīt “Jē
kab pils pa kal po ju miem” ma zā ka iz mē ra 
mai su pie eja mī bu. Ja pār ņem tu Val mie ras 
pie re dzi, in di vi du ālo mā ju īpaš nie kiem 
gan va rē tu pie dā vāt paš iem no teikt, cik 
mai sus ga dam ie gā dā ties, sa mak sā jot ne 
ti kai mai sa kā lie tas vēr tī bu, bet arī tā 
ap gla bā ša nas mak su, ko ap rē ķi nā tu ap
saim nie ko tājs. Ja mai su pie trūks, ga da 
lai kā tos va rē tu ie gā dā ties klāt. Paš laik 
nor ma, ka at kri tu mus iz ved ne re tāk kā 
rei zi mē ne sī, jo pro jām sais to ša jos no tei
ku mos pa liek, tā tad arī lī gums var tikt 
no slēgts par “ne re tāk kā rei zi mē ne sī”. 
La bā zi ņa ir tā, ka būs pie eja mi ma zā ka 
ap jo ma mai si. Daudz dzī vok ļu sek to ru so la 
sa da līt zo nās, ku rās at tie cī gi tiks veik ta 
uz skai te par mē ne sī iz ves to at kri tu mu 
ap jo mu.

LaiLatvijabūtutīra
Lai arī aiz do mā ties par šķi ro ša nas 

liet de rī bu jē kab pi lie šiem šo reiz ir li cis 
at kri tu mu ap saim nie ko ša nas ta ri fa pa
aug sti nā jums, bied rī ba “Vi des ini ci atī vu 
centrs” cer, ka paš reiz Jē kab pils sa bied rī bā 
pa stā vo šā dis ku si ja par at kri tu mu ap saim
nie ko ša nas kār tī bu būs plats so lis ce ļā uz 
iz prat ni par at kri tu miem ne vis kā zem ē 
ap ro ka miem ik die nas pār pa li ku miem, bet 
gan kā otr rei zē jo iz ej vie lu ne iz sīk sto šu avo
tu ap kār tē jās vi des sau dzē ša nai. Ja pie ņem, 
ka pla nē ta nav ie do ta mums lie to ša nā, bet 
ka esam to aiz ņē mu šies no sa viem bēr
niem, par vi des sau dzē ša nu nāk sies do
māt ik die nā.

Arī Lī gat nes pa pīr fab ri kas di rek tors 
Nor munds Dzēr ve ir za ļās do mā ša nas 
pie kri tējs un ar uz ņē mu ma at bal stī ta jām 
ak ci jām vē las pa nākt, lai ie dzī vo tā ji at bil
dī gāk iz tu rē tos pret ap kār tē jo vi di. “Mums 
ir ār kār tī gi sva rī ga sko lu prog ram ma, lai 
nā kot nē cil vē ki do mā tu za ļi. Lai Lat vi ja 
bū tu tī ra.”

Agi ta Plei ko,
bied rī bas “vi des ini ci atī vu centrs”  

val des priekš sē dē tā ja
Raksts ta pis sa dar bī bā ar “Brī vās Dau

ga vas” ko res pon den ti Ine si Zo ni un “Jaun ā 
Vēst ne ša” re dak to ri Li ānu Pu du liIn dā ni.

at šķi ro tie at kri tu mi kļūst par jaun iem re sur siem

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek,
Sapņo, tie tavi svētītie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek!

Sveicam februāra jubilārus  
Leonginu Antonovu, Ņinu Ierniņu,  

Daci Kmpāni un Tamāru Lejiņu.
Veselību, možu garu un dzīvesprieku!

Ielu komitejas 

SIa “jēkabpils 
pakalpojumi” 
informācija 
iedzīvotājiem
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“RoadTrip:
PartyEdition”ballīte

Jē kab pils Tau tas na mā “Ro ad 
Trip: PartyEdition” bal lī te 10. mar tā 
plkst. 22.00!

Tā ne būs vien kār ši bal lī te, bet 
gan īpašs at pū tas pie dzī vo jums, ku
ru pie dā vā jam bau dīt ko pā ar mums 
vis as nakts ga ru mā. Jūs sa gai da 
spē cī ga dī dže ju ko man da, ku ra 
ir ap vie no ju sies ar mēr ķi pa rā dīt 
jums, kā da ir īs ta mā jas bal lī tes at
mo sfē ra! Būs arī da žā das at rak ci jas 
un jaut ras iz klai des.

Ie ejas mak sa: ar flai je ri Ls 3, 
bez Ls 3,50.

Bi ļe tes va rēs ie gā dā ties Tau tas 
na ma ka sē pa sā ku ma die nā.

Ie eja no 16 ga du ve cu ma.
Eve ri ta Stra di ņa, 

Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras pa sā ku mu 
or ga ni za to re

LeģendāraisMuravejskopā
argrupu“Keksi”unlietuviešu
solistuAļģirdasŠuminskas
turpinaJaunāgadatūripa
Latvijaspilsētām

Tur pi not  Jaun ajā  ga dā  ie
sāk to  tū ri,  ro ken ro la  gru pa 
“Kek si”  ie lūdz  sa vus  drau gus 
un at bal stī tā jus uz  tra di ci onā
lā “Mu zi kā lā skud ru pūz ņa” sa
ie tu, kā  tau tā pie ņemts  saukt 
šīs po pu lā rās gru pas kon cer tus, 
10. mar tā plkst. 18.00 Krust pils 
kul tū ras na mā. 

Ska tī tā jus sa gai da jaun a prog
ram ma ar pār stei gu miem un, pro
tams, ne pār spē ja mo lie tu vie ti Aļ ģir
das Šu min skas.

Jautrs no ska ņo jums ga ran tēts!
Bi ļe šu ce nas no Ls 3 līdz Ls 6.
Bi ļe tes no pēr ka mas “Bi ļe šu pa

ra dī zes” ka sēs un Krust pils kul tū ras 
na ma ka sē.

Ra fails Bal kins, 
gru pas “Kek si” me ne dže ris

Dziesmassievietei,
mīlestībaiunpavasarim
koncertprogrammā
“Bezskaistāmsievietēmnav
dzīvotvērts”

Po pu lā ras, drais kas un tau
tā ie mī ļo tas dzies mas no te āt ra 
iz rā dēm, ope ru un ope re šu me
lo di jas, nea po li tā ņu dzies mas, 
kā arī pa sau les la bā ko mū zik lu 
skais tā kās ār ijas un mī las du
etus iz dzī vos lie lis kie dzie dā tā ji 
Dai nis Sku te lis, En di ja Rez ga le, 
An dris Ēr glis, Ie va Su tu go va un 
Oran žā ko ra mei te nes Ol ga Stu
pi ņa, Ani ta Lev ša un In ta Ļak sa.

Kon cert pro gram ma “Bez skais
tām sie vie tēm nav dzī vot vērts” Jē

kab pils Tau tas na mā vie so sies 15. 
mar tā plkst. 19.00.

Bi ļe šu ce nas no Ls 4 līdz Ls 6.
Bi ļe tes ie priek špār do ša nā ie spē

jams ie gā dā ties “Bi ļe šu pa ra dī zes” 
ka sēs, arī Tau tas na ma ka sē.

Eve ri ta Stra di ņa, 
Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras pa sā ku mu 

or ga ni za to re 

Dziedošoģimeņu–
RudevičuunRiču–koncerts

17.  mar tā  19.00  Krust pils 
kul tū ras  na mā  uz  sa vu  kon
cert pro gram mu  aici na  LNT 
šo va  “Dzie do šās ģi me nes” da
līb nie ki  –  Ri ču  un  Ru de vi ču 
ģi me nes. 

Ru de vi ču ģi me ne sa vā kon cert
pro gram mā ie kļā vu si gan tā dus 
lat vie šu skaņ dar bus kā “Dau ga vi
ņa”, “Ru dens vē ji”, “Skais ti dzie di 
lak stī ga la”, gan arī dzies mas no 
ār zem ju re per tu āra. Sa vu kārt Ri
ču ģi me ne pie dā vās klau sī tā jiem 
sa vu jaun o kon cert pro gram mu “Ri
ču kā zas” – par un ap mī les tī bu, 
kais lī bām un kā zu mu zi kan tiem. 
Abas ģi me nes vie no sies arī vai rā
kos ko pī gos skaņ dar bos.

Bi ļe šu ce nas no Ls 3 līdz Ls 5.
Bi ļe tes no pēr ka mas Krust pils 

kul tū ras na ma ka sē un “Bi ļe šu pa
ra dī zes” ka sēs.

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

Instrumentālaisansamblis
“Excelsus”JēkabpilsTautas
namā

18.mar tā  plkst.  16.00  Jē
kab pils  Tau tas  na mā  kon cer
tēs  in stru men tā lais an sam blis 
“Excelsus”.  6 mū zi ķi  – 4 akor
de onis ti, bas ģi tā rists un bun dzi
nieks – iz pil dīs skaņ dar bus, kas 
ta pu ši no ba ro ka lai ka līdz pat 
mūs die nām.

“Excelsus” re per tu ārā ir da žā du 
sti lu un žan ru skaņ dar bi – no ba ro
ka līdz pat tan go nu evo, ro kam un 
pop mū zi kai: A. Vi val di, J. S. Bahs, 
A. Ha ča tur jans, A. Pja col la, “AB BA”, 
“Me tal li ca”, lat vie šu tau tas dzies
mas... Kas vēl? Jā nāk 18. mar tā uz 
Tau tas na mu klau sī ties!

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

ma ka sē.
Eve ri ta Stra di ņa, 

Jē kab pils tau tas na ma 
kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re 

Grupa“Hameleoni”aicinauz
vakarakoncertusēriju
“Vēlreiz2012”

23.  mar tā  plkst.  19.00  Jē
kab pils  Tau tas  na mā  gru pa 
“Ha me le oni” aici na vi sus sa vas 

mū zi kas  cie nī tā jus  uz  va ka ra 
kon cer tu ro man tis ki di na mis
kā gai sot nē. 

Kon cer tā ska nēs gan po pu lā rā
kās, gan arī jaun ākās “Ha me le onu” 
dzies mas. 

Bi ļe tes ie priek špār do ša nā Ls 3 
un Ls 4.

Pirms sko las ve cu ma bēr niem 
(ko pā ar ve cā kiem un ne aiz ņe mot 
pa pil du sēd vie tu) ie eja ir bez mak
sas.

Bi ļe tes ie priek špār do ša nā no
pēr ka mas Tau tas na ma ka sē, kā arī 
vi sās “Bi ļe šu pa ra dī zes” tirdz nie cī
bas vie tās.

Eve ri ta Stra di ņa, 
Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras

pa sā ku mu or ga ni za to re 

Komēdija“Miljonārsuz
kredīta”JēkabpilsTautas
namā

Jē kab pils  Tau tas  nams  un 
te āt ra  tru pa “Ža nis” aici na uz 
Ani tas Knē tas ko mē di ju “Mil jo
nārs uz kre dī ta” Iri nas Tom so
nes un Iva ra Bra kov ska re ži jā 
24.  mar tā  plkst.  18.00  Tau tas 
na mā.

To ma sam – Bo sam ir viss. Sie
va, mei ta, mī ļā kā, sek sī ga sie vas
mā te un ide jas, bet nav mil jo na, 
lai di bi nā tu vie nu kār tī gu, uz ti ca
mu ban ku pie mums. Un tad no
tiek kaut kas pa vi sam ne gai dīts… 
Cie mos ie ro das mul ti mil jo nārs no 
Ame ri kas Fjū Kep ners un ie pa
zīs tas ar… nu tas jums ir jā redz 
un jā zi na!

Bi ļe šu ce nas Ls 3 un Ls 4.
Bi ļe tes no pēr ka mas Tau tas na

ma ka sē.
Eve ri ta Stra di ņa, 

Jē kab pils tau tas na ma kul tū ras 
pa sā ku mu or ga ni za to re 

Krustpilskultūrasnamā
atgriežas“Kailiebrieži”

30. mar tā plkst. 19.00 Krust
pils kul tū ras na mā, at zī mē jot 
Te āt ra die nu, at grie žas po pu
lā rā  iz rā de – pa tiess stāsts par 
to, kā Lat vi jas vī ri strip tī zu de
jo ja, – “Kai lie brie ži”.

Lu gas dar bī ba ri si nās kā dā 
Lat vi jas maz pil sē tā, kas ir sa skā
ru sies ar šo brīd vi sai val stij ak tu
ālām pro blē mām – bez dar bu un 
apā ti ju, pret ku ru cī nī ties pa šu 
spē kiem ir no lē mu ši mū su iz rā des 
va ro ņi, ķe ro ties pie, vi ņup rāt, vi
sai ra di kā lām me to dēm – iz vei do
jot vī rie šu strip tī za ko lek tī vu. Vai 
pui šiem iz do sies ie ka rot Lat vi jas 
sie vie šu sir dis, mēs vis i re dzē sim 
jau 30. mar tā Jē kab pi lī, Krust pils 
kul tū ras na mā.

“Kai lie brie ži” ir viens no šī brī
ža ska ļā ka jiem un skan da lo zā ka jiem 
ie stu dē ju miem Lat vi jā, un bi ļe tes uz 
šīm iz rā dēm gan drīz vien mēr tiek 
pil nī bā iz pār do tas!

Iz rā de ilgst 3 stun das.
Bi ļe šu ce nas no Ls 4 līdz Ls 8.
Bi ļe tes no pēr ka mas “Bi ļe šu pa

ra dī zes” ka sēs un Krust pils kul tū ras 
na ma ka sē.

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

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

Šī gada 8. martā Jēkabpils Tautas namā plkst. 10.00 notiks 
starptautiskajai sieviešu dienai veltīta rokdarbu diena “Rokdarbu 
maģijas skola”, kuras ietvaros notiks dažādu rokdarbu prasmju 
demonstrējumi. Pasākumā jau pieteikušās rokdarbnieces gan no 
mūsu pilsētas, gan no citiem rajoniem. tā būs iespēja redzēt citu 
veikumu un katram pašam iemācīties dažādus rakstus, apgūt jau
nas tehnikas, gūt ierosmi un idejas, dalīties pieredzē, uz vietas 
izgatavot sev suvenīru. Kā ik gadu varēs iegādāties profesionālās 
adāmadatas, kvalitatīvus jaunākos materiālus. organizatori sarūpējuši 
nelielus pārsteigumus. iemācīsimies ar nelieliem līdzekļiem uzburt 
brīnišķīgas lietas, kas iepriecina ne vien sevi, bet arī mūsu mīļos. 
Aicinām ņemt līdzi labu garastāvokli. Pateicoties Jēkabpils Domei, 
pasākums ir bez dalības maksas. 
Lūdzam pieteikties rokdarbnieces, kuras vēlas savus darbus parādīt 
arī citiem, pieteikties līdz 1. martam (ieskaitot) – vietu skaits ir ie
robežots, tāpēc neatlieciet, bet dariet to laikus, lai varētu rezervēt 
vietu (galdu) darbu izlikšanai. Dalībniekiem no pilsētas ar kustību 
traucējumiem iespēju robežās nodrošināsim transportu.
sīkāka informācija, zvanot valijai pa tālruni 26089356 (tele2), 
epasta adrese: cirulitis5@inbox.lv.

LKLSSB Jēkabpils nodaļas pasākumi martā:
otrdienās no 10.00 nodarbības adīšanā;

ceturtdienās no 10.00 nodarbības tekstilmozaīkā.

Vairāk informācijas www.jkp.lv
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Izdevējs – Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,

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

Fotogrāfiju autors – Jānis Lācis

Nākamais 
laikraksta

numurs 
iznāks

29. martā

KuLtŪraS PaSāKuMu PLāNS 
MartS 2012

SPorta PaSāKuMu PLāNS 
FeBruārIS 2012

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
27.02.–
3.03.

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

no 5.03. Mākslas skolas direktora Z. Bārbala darbu izstāde “Ainavas un ziedi”. Jēkabpils Galvenā  
bibliotēka, rīgas iela 212

5.03. 16.00 Pasākums “Pasakas pie kamīna”, piedalās Pii “Zvaniņš”. Jēkabpils Galvenā  
bibliotēka, Bērnu literatūras 
nod., rīgas iela 212

7.03. 11.00 vokālās mūzikas konkursa “Balsis” 1.kārta Jēkabpils tautas nams
8.03. 10.00 rokdarbu diena “rokdarbu maģijas skola” Jēkabpils tautas nams
9.03. 20.00 “Dziedam latvju dziesmas!”. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas jauniešu radošās grupas “interalia” dziesmu 
vakars (sadarbībā ar “visu Latvijai!”).

Jēkabpils pilsētas bibliotē
kas izstāžu zāle

9.03. 22.00 “roadtrip: PartyEdition” ballīte. DJ EmilDeo (Kefīrs, Multiklubs), DJ/Mc 
cMZ (Multiklubs) un DJ nill Ketner (sMoG).
ieejas maksa: ar flaijeri Ls 3, bez Ls 3,50. ieeja no 16+ gadiem.
Biļetes varēs iegādāties pasākuma dienā tautas namā.

Jēkabpils tautas nams

10.03. 10.00 Dokumentālā filma “Bruno Groninga fenomens”.
ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils tautas nams

10.03. 15.00 Aivis Pīzelis. Gleznu personālizstāde “Kaislības”. izstādes atklāšana. Jēkabpils tautas nams
10.03. 17.00 starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums.

rīko Jēkabpils krievu biedrība “rodņik”. Biļešu cenas: balkonā Ls 3, zālē Ls 4.
Jēkabpils tautas nams

10.03. 18.00 Muravejs kopā ar grupu “Keksi” un lietuviešu solistu Aļģirdas Šuminskas 
“Muzikālajā skudrupūznī”. Jautrs noskaņojums garantēts!
Biļešu cenas no Ls 3 līdz Ls 6. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs 
un Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras nams

15.03. 19.00 Koncerts “Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts...”.
Piedalās Dainis skutelis, Endija rezgale, Andris Ērglis, ieva sutugova un 
oranžā kora meitenes.
organizē izklaides producentu apvienība 7. Biļešu cenas Ls 4, 5 un 6.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs, arī tautas nama kasē.

Jēkabpils tautas nams

17.03. 19.00 Dziedošu ģimeņu – rudeviču un riču – koncerts.
Biļešu cenas Ls 3, 4 un 5. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un 
Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras nams

18.03. 16.00 instrumentālā ansambļa “Excelsus” koncerts. vadītāja – Zane Ludborža.
repertuārā – no baroka līdz mūsdienu mūzikai. 
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas nama kasē, cena Ls 2.

Jēkabpils tautas nams

23.03. 11.00 Mazo vokālistu konkurss “cāLis 2012”. Piedalās mazie dziedātāji no Jēkab
pils pilsētas un kaimiņu novadiem. ieeja – bez maksas. 
Konkursa nolikums pieejams vietnē www.jkp.lv un tautas namā.

Jēkabpils tautas nams

23.03. 19.00 Krustpils kultūras nama teātris aicina uz teātra dienai veltītiem h.Paukša 
viencēlieniem “Absurda apoteoze” un “Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beke
tam”. ieejas maksa Ls 1.
Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras nams

23.03. 19.00 Grupa “hameleoni” aicina uz romantisku vakara koncertu “vēlreiz...”. 
Koncertā kopā ar hameleoniem piedalīsies: inga Karpiča (vokāls), Kristīne 
Grundmane (vokāls) un vadims Markovs (saksafons).
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 3. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs, arī 
tautas nama kasē.

Jēkabpils tautas nams

24.03. 18.00 Laura reinika koncerts.
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 5. Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras nams

24.03. 18.00 Jēkabpils tautas nams un teātra trupa ŽAnis aicina uz teātra dienai veltītu 
Anitas Knētas komēdijub“Miljonārs uz kredīta”.
režisori: irina tomsone un ivars Brakovskis
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 3. Biļetes nopērkamas tautas nama kasē.

Jēkabpils tautas nams

25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti piemiņas pasākumi.
30.03. 19.00 Krustpils kultūras nams aicina uz teātra dienai veltītu lielu popularitāti iegu

vušu izrādi “Kailie brieži”. Patiess stāsts par to, kā Latvijas vīri striptīzu dejoja.
Biļešu cenas no Ls 4 līdz Ls 8. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs 
un Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras nams

31.03. 19.00
17.00

7. Jauniešu alternatīvās un rokmūzikas festivāls– koncerts. ieeja Ls 1,50.
Festivāla dalībniekiem bezmaksas meistarklases (basģitāra, soloģitāra, bungas).

Jēkabpils tautas nams 

IzstādesunpasākumiJēkabpilsVēsturesmuzejā2012.gadamartā
1.–9. 03.  Māra Čačkas izstāde “Dažādi laiki”, grafika Krustpils pils izstāžu zālē
8. 03. 19.00 ceturtdiena pilī – svētku dienā mecosoprāns Baiba Berķe un tenors 

Kristaps niedra priecēs ar romantiskām ārijām un duetiem no pasaules 
populārākajām operām, operetēm un mūzikliem.
ieeja Ls 2, biļešu iepriekšpārdošana.

Krustpils pils 
Lielajā zālē

12.–
16. 03.

10.00
13.00

radošās darbnīcas jaunāko klašu skolēniem “Brīvdienas pilī”.
ieeja Ls 1, iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 65221042.

Krustpils pils

31. 03. 13.00 “Gardēžu sestdiena pilī” – Gatavojamies Lieldienām kopā ar Lietuviešu  
kultūras biedrību “rasa” no Daugavpils. 
ieeja Ls 2. vietu skaits ierobežots – iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 65221042.

Krustpils pils 

31. 03. 20.30
21.30

Akcija “Zemes stunda” Krustpils pilī.  Aicinām iepazīt pili sveču gaismā! 
ieeja Ls 1,50. Ekskursiju iepriekš pieteikt pa tālr. 65221042

Krustpils pils

 
A.ŽilinskaJēkabpilsMūzikasskolasinformācijaparpasākumiemmartā
Datums Laiks Pasākums Norises vieta
5. 03. 18.00 Anitas cinkmanes klavieru klases vecāku sapulce un koncerts L. Krasinska 

“sarkangalvīte”.
Mūzikas skolas kamerzālē

6. 03. 18.00 Annas Korņejevas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts. Mūzikas skolas kamerzālē
7. 03. 18.00 Ligitas tuntules klavieru klases tematisks audzēkņu koncerts – r. Šūmanis. Mūzikas skolas kamerzālē
8. 03. 17.30 ivetas serkovas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts  

“Kolektīvā muzicēšana”.
Mūzikas skolas kamerzālē

10. 03. 11.00 Antras Korņejevas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts ar  
absolventu piedalīšanos.

Mūzikas skolas kamerzālē

20. 03. 18.00 Anitas Godiņas klavieru klases vecāku sapulce un koncerts. Mūzikas skolas kamerzālē
21. 03. 17.30 ingas Bartkevičas klavieru klases koncerts vecākiem. Mūzikas skolas kamerzālē
24. 03. 17.00 “Mūzika mana dzīve” – absolventu un ped. A. cinkmanes solo  

dziedāšanas klases vakars.
Mūzikas skolas kamerzālē

Tur pi not jau ie sāk to tra dī ci
ju, arī šo gad Jē kab pils Vēs tu res 
mu zejs pie dā vā prog ram mu cik lu 
“Gard ēžu sest die nas pi lī”. Ap mek
lē jot šos pa sā ku mus, jūs gū siet ne 
ti kai īs te nu gard ēžu bau dī ju mu, 
bet arī sa ņem siet vēr tī gu prak
tis ko in for mā ci ju.

Šo gad cik lu aiz sāk sim 25. feb ru
ārī plkst. 13.00 ar prog ram mu “Sie ra 
stāsts”. Ba ro ni Kor fi bi ju ši lie li sie ra 
cie nī tā ji un sa vus vie sus cie nā ju ši ar 
sie ru, ne re ti pār vēr šot sie ra bau dī ša
nu par aiz rau jo šu no dar bi. 

Ap mek lē tā jiem tiks pie dā vā ta ne 
ti kai sie ra de gus tā ci ja, bet arī aiz rau
jo ši stās ti pie vī na glā zes par da žā
du šķir ņu sie ru ie nāk ša nas vēs tu ri 
Krust pi lī. Prog ram mas no slē gu mā 
ap mek lē tā jiem būs ie spē ja no ska tī
ties video fil mu par sie ra ga ta vo ša nu. 
Da lī bas mak sa – Ls 3,50. 

31. mar ta “Gard ēžu sest die na” 
no ri tēs Liel die nu gai dās. Plkst. 13.00 
Krust pils pi lī vie so sies lie tu vie šu kul
tū ras bied rī ba “Ra sa” no Dau gav pils, 

kas iz glī tos ap mek lē tā jus par svēt ku 
svi nē ša nu, ēdie nu ga ta vo ša nu pēc se
na jām lie tu vie šu tra dī ci jām. Pro tams, 
ne iz pa liks arī cie nasts, dzies mas, de
jas un ro ta ļas. Da lī bas mak sa – Ls 2.

Pa va sa ra plau ku mā “Gard ēžu 
sest die na” no tiks 28. ap rī lī plkst. 13.00 
ar prog ram mu “Kad me dus kūst uz 
mē les”. Bau dot da žā da vei da bi šu pro
duk tus un me du, dze rot ve se lī gu tē ju, 
būs ie spē ja uz zi nāt par biš ko pī bas pro
duk ci jas no zī mi ārst nie cī bā un skais
tum kop ša nā. Da lī bas mak sa – Ls 2,50. 

Aici nām jūs pie da lī ties “Gard ēžu 
sest die nās”! Vie tu skaits ir ie ro be žots, 
tā pēc lū dzam ie priekš pie teik ties pa 
tālr. 65221042 un ie ejas bi ļe tes uz 
pa sā ku miem iz ņemt ne vē lāk kā vie
nu die nu pirms kon krē tā pa sā ku ma. 

Ir ie spē jams arī ie gā dā ties dā va
nu kar tes un ie prie ci nāt sev mī ļos, 
tu vos cil vē kus svēt kos!

Da ce Ozo laOzo li ņa,
Jē kab pils vēs tu res mu ze ja 

Ko mu ni kā ci ju no da ļas va dī tā ja

Gard ēžu sest die nas Krust pils pi lī!

Datums Laiks Vieta Pasākums

1.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

3.03. 10.00 Jēkabpils valsts 
ģimnāzija

Latvijas skolēnu sporta spēles 100 lauciņu 
dambretē (Latvijas jaunatnes čempionāta 
pusfināls)

3.03. 12.00 sporta nams Latvijas čempionāts nacionālajā līgā volej
bolā vīriešiem Jēkabpils SC–SK RTU

3.03. 12.30 salas peldbaseins 2012.gada 5 kārtu sacensības peldēšanā – 
3. kārta

3.03. 14.00 Meža parks stundas slēpojums Jēkabpilī “Meža parka 
apļi 2012”

3.03. 14.00 sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā

7.03. 13.00 3. vsk. sporta 
manēžā

Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības 
ziemas daudzcīņā vieglatlētikā c un D 
grupām

7.03. 19.00 spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

8.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

8.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
biljardā

10.03. 19.00 sporta nams Latvijas 1. līgas čempionāts handbolā 
vīriešiem Jēkabpils SS/SC–RTUS

10.03. 10.00 Jsc ēka “Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā

10.03. 11.00 sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā

14.03. 19.00 spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

15.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

17.03. 10.00 spēļu zāle “oāze” Zolītes turnīrs “oāZEs kauss 2012”

17.03. 11.00 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā 
vīriešiem

17.03. 12.30 salas peldbaseins 2012. gada 5 kārtu sacensības peldēšanā 
– 4. kārta

18.03. 11.00 sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā

21.03. 19.00 spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

22.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

22.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
biljardā

24.03. 11.00 sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā

28.03. 19.00 spēļu zāle “oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

29.03. 18.00 spēļu zāle “oāze” BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

31.03. 10.00 sporta nams 36. Lieldienu turnīrs galda tenisā

31.03. 12.30 salas peldbaseins 2012. gada 5 kārtu sacensības peldēšanā 
– 5. kārta


