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Dze jas die nas kopš 2010. ga da 
Jē kab pi lī ie zī mē jas ar da žā diem per
for ma tī viem no ti ku miem pil sēt vi
dē – pil sē tā kur sē Dze jas au to buss, 
sa bied ris kā trans por ta pie tur vie tās 
tiek iz vie to ti māk slas dar bi, dze ja 
rok rak stos, dzej nie ku tē li, skol ēni 
ie sais tās ak ci jā “Sirds uz tro tu āra” – 
ar krī tu rak sta dze ju uz Jē kab pils 
pil sē tas ie tvēm, lau ku miem, va ka rā 
mū zi kas pa va dī bā no tiek dze jas la
sī ju mi pil sē tas cen trā la jā lau ku mā.

Ra do šu ma bal va pa snieg ta ra do
šās dar bī bas ne dē ļas “Ra di!” lai kā, 
kas šo gad vi sā Lat vi jā no ri si nā jās 
no 12. līdz 18. mar tam. Šā da ini ci
atī va tiek īs te no ta pir mo rei zi; tā 
iz vei do ta, lai at ras tu un vis as Lat vi
jas mē ro gā po pu la ri zē tu paš val dī bu 
ra do šo po ten ci ālu, pie re dzi un sa
snie gu mus gan ik die nas dar bā, gan 
at tīs tī bas pro ce su vir zī ša nā. 

“Ra di!” ne dē ļas mēr ķis ir pa rā dīt 
Lat vi jas ra do šo po ten ci ālu, pie re dzi 
un sa snie gu mus, kā arī vei ci nāt iz
prat ni un in te re si par ra do šo un kul
tū ras in dus tri ju sek to ru, ra do šu mu 
vei ci no šu iz glī tī bu, ino vā ci jām un zi
nā ša nu eko no mi ku un ra do šu pār val
dī bu. Ne dē ļas ini ci ato ri ir Kul tū ras 
mi nis tri ja un Bri tu pa do me Lat vi jā. 

Bri tu pa do me ir starp tau tis ka 
or ga ni zā ci ja, ku ras mēr ķis ir vei dot 
ilg ter mi ņa part ner at tie cī bas starp cil
vē kiem un or ga ni zā ci jām Lat vi jā, Liel
bri tā ni jā un ci tās Eiro pas val stīs. Gal
ve nās Bri tu pa do mes dar bī bas jo mas 
ir ra do šas un at bil dī gas sa bied rī bas 
vei do ša na, iz glī tī bas ie spē ju pa pla ši
nā ša na un ie ma ņu at tīs tī ša na, starp
kul tū ru di alo ga vei ci nā ša na Eiro pā, 
uz zi nā ša nām un ino vā ci jām bal stī tas 
eko no mi kas at tīs tī ba, kā arī kul tū ras, 
zi nāt nes un māk slas sa dar bī bas vei ci
nā ša na starp Lat vi ju un Liel bri tā ni ju, 
kā arī ci tām pa sau les val stīm.

Ie va Mi ka nov ska, 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Kul tū ras pār val des 

kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re

15. mar tā no ri si nā jās jau tre šā Jē
kab pils pil sē tas Do mes iz brau ku ma sē de 
kā dā no Jē kab pils iz glī tī bas ie stā dēm, 
šo reiz – Jē kab pils 2. vi dus sko lā. Iz brau
ku ma Do mes sē des tiek rī ko tas ar no
lū ku sniegt jaun ie šiem ie spē ju ie pa zīt 
paš val dī bas un Do mes dar bu, lē mu mu 
pie ņem ša nas pro ce dū ru paš val dī bās, kā 
arī pie da lī ties sē des no ri sē un pēc tās Do
mes de pu tā tiem uz dot sev in te re sē jo šos 
jau tā ju mus.

Iz brau ku ma sē žu no zī mi sa vā uz ru
nā uz svē ra arī Jē kab pils pil sē tas Do mes 
priekš sē dē tājs Le onīds Sal ce vičs: “Ide ja par 
iz brau ku ma Do mes sē žu rī ko ša nu ra dās 
jau sen. Kat ru ga du Ēnu die nā pie ma nis 
vie so jas liels skaits sko lē nu, un pēc sa ru
nas ar vi ņiem no pro tams, ka jaun ie ši ir 
maz in for mē ti par paš val dī bas un Do mes 
dar bu. Un viens no vei diem, kā ar to ie
pa zīs ti nāt, ir sniegt ie spē ju klā tie nē vē rot 
Do mes sē des.”

15. mar ta Do mes sē dē ti ka iz ska tī ti 
23  jau tā ju mi, ar kat ru no tiem klāt eso
šos ie pa zīs ti nā ja at bil dī gie paš val dī bas 
spe ci ālis ti. Pēc Do mes sē des Jē kab pils 
2.  vi dus sko las sko lē niem bi ja ie spē ja 
iz tau jāt de pu tā tus. Sko lē ni in te re sē jās 
par to, kā de pu tā ti vēr tē ie ce ri arī Lat
vi jas iz glī tī bā ie viest vau če ru sis tē mu, 
kā arī – ko da ra paš val dī ba, lai jaun ie
ši ne do tos prom no Jē kab pils. Do mes 
priekš sē dē tājs L. Sal ce vičs pau da ce rī bu, 

ka Jē kab pils pil sē ta nā kot nē spēs pie
sais tīt in ves to rus, kas at tīs tī tu ra žo ša
nu un pie dā vā tu ie dzī vo tā jiem dar ba 
vie tas. Tā pat jaun ie ši ti ka aici nā ti pēc 
aug stā kās iz glī tī bas ie gū ša nas at griez ties 
Jē kab pi lī un ap svērt ie spē ju paš iem kļūt 
par dar ba de vē jiem.

Lās ma Skļar ska,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

Jau nat nes lie tu spe ci ālis te

20. mar tā Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā no ti ka Zie mas kau sa iz
cī ņas “Lū sis 2012” uz va rē tā ju ap bal vo ša na. Kla sē 2WD-R sa cen sī bu 
kop vēr tē ju mā 1. vie tu ie gu va Ar vis Kluss, 2. vie tu Ed gars Eg lī tis, 
bet 3. vie tu – Jā nis Dze nis. Kla sē 2WD 1. vie tu iz cī nī ja Rai vis Ra
gai nis, 2. vie tu Jā nis Ozo liņš un 3. vie tu Aigars Ūbe lis. Kla sē 4WD 
1. vie ta El vi jam Kat kov skim, 2. vie ta Val te ram Bro kam, sa vu kārt 
3. vie ta – Rai vim Ra gai nim. Ju ni oru kla sē 1. vie tu kop vēr tē ju mā 
ie gu va Rai ners Ra gai nis, 2. vie tu Ēriks Seg lērs, bet 3. vie tu Ralfs 
Mit ris. Dā mu kon ku ren cē 1. vie ta Agi jai Ūbe lei, 2. vie ta Za nei 
Ma šev skai un 3. vie ta Sa ni tai Ru si ņai.

Zie mas auto spor ta sa cen sī bas ie las au to ma šī nām “Jē kab pils pil sē tas 
Zie mas kau sa iz cī ņa “Lū sis 2012”” kopš 12. feb ru āra no ti ka vai rā kos 
pos mos šo ziem iz vei do ta jā au to tra sē ne tā lu no Ra džu ūdens krā tu ves. 
Sa cen sī bas or ga ni zē ja Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba un bied rī ba “SKN 
Sports”. Jē kab pils pil sē tas Do mes priekš sē dē tājs Le onīds Sal ce vičs uz
svē ra, ka eso šā ini ci atī va at jau not šā du spor ta vei du ir veik smī ga un 
paš val dī ba ir ga ta va arī turp māk at bal stīt sa cen sī bu no ri si Jē kab pi lī, 
ap sve rot ie spē ju at tīs tīt šīs sa cen sī bas vēl pla šā kā val stis kā mē ro gā, 
pie sais tot spor tis tus ne ti kai no re ģi ona, bet arī vis as Lat vi jas.
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Jē kab pils pil sē tas Tau tas na mā 
18.  mai jā no tiks Jē kab pils ap kār tnes 
ad mi nis tra tī vo te ri to ri ju un Jē kab pils 
paš val dī bas Lūg ša nu bro kas tis. To or
ga ni zē Jē kab pils pil sē tas Tra di ci onā lo 
kon fe si ju ko mi si jas piln va ro ta dar ba 
gru pa. Šis būs pir mais Lūg ša nu bro kas tu 
pa sā kums Jē kab pi lī. Lūg ša nu bro kas tu 
or ga ni za to ri cer, ka aici nā tie vie si būs 
at sau cī gi un at ra dīs di vas stun das, lai 
iz rau tos no ik die nas stei gas un sa vās 
do mās, lūg ša nās un sa ru nās bū tu ko pā 
ar Jē kab pi li – pil sē tu, ko ar lep nu mu 
va ram saukt par mū su mā jām.

Uz bro kas tīm un lūg ša nu aici nā ti  
Jē kab pils ap kār tnes no va du va dī tā ji un 
uz ņē mē ji, Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
Do mes de pu tā ti, paš val dī bu ie stā žu un 
uz ņē mu mu va dī tā ji, mā cī bu ie stā žu di rek
to ri, biz ne sa un da žā du no za ru pār stāv ji, 
žur nā lis ti un Jē kab pils pil sē tas Tra di ci onā
lo kon fe si ju drau džu pār stāv ji, Jel ga vas, 
Dau gav pils un Rī gas bīs ka pi. Pa sā ku ma 
mēr ķis ir pār ru nāt Jē kab pils re ģi ona bū
tis kos jau tā ju mus, kā arī vie no ties lūg ša nā 
par mū su pil sē tu un ap kār tē jiem no va
diem, jo lūg ša nai ir liels spēks. Lūg ša nu 
bro kas tis va dīs Jē kab pils pil sē tas Kul tū ras 
pār val des va dī tā ja, re ži so re In ta Ūbe le.

Šo gad īpa ša uz ma nī ba tiks pie vēr sta 
sa bied rī bas prak tis ka jai un ga rī ga jai vie
no tī bai cil vē ku at tie cī bās ko pē ju mēr ķu 
sa snieg ša nā. Lai kā, kad Lat vi ju un vi su 
pa sau li skā ru si krī ze, sa bied rī bas vie no tai 
rī cī bai ir ļo ti lie la no zī me. Sprie dzi sa jū
tam ne ti kai valsts eko no mis ka jā sfē rā. 
Tā ie tek mē arī kat ru per so nī gi – mū su 
ģi me nes, drau gus un ko lē ģus. Ša jā lai kā 
vai rāk iz jū tam, ka mai nās ie priek šē jie 
priekš sta ti par dzī vi. Mums ir jā vie no jas 
par ko pī gām pa mat vēr tī bām, tā ap lie ci
not spē ju sa sniegt ko pī gus mēr ķus. Rā dot 
pie mē ru, ie dves mo sim sa bied rī bu, kā vie
no ti lūg ša nā un rī cī bā va ram no dro ši nāt 
Jē kab pils re ģi ona at tīs tī bu.

Vis i ko pī gi vie no si mies lūg ša nā par 
Jē kab pils ap kār tnes no va diem, Jē kab pils 
pil sē tas ie dzī vo tā jiem un Lat vi ju.

Jē kab pils Lūg ša nu bro kas tu or ga ni za to ru 
dar ba gru pas vār dā – 

Mier val dis Zie diņš

Jē kab pils so ci ālais die nests in for mē, 
ka šī ga da 22. mar tā stā ju šies spē kā gro
zī ju mi Jē kab pils pil sē tas Do mes 2008. ga
da 24. jū li ja sais to ša jos no tei ku mos Nr. 9 
“Ci ti pa bal sti un to pie šķir ša nas kār tī ba 
Jē kab pils pil sē tā”, ar ku ru tiek at jau nots 
bēr na pie dzim ša nas pa balsts. 

Ar gro zī ju miem ir mai nī ti bēr na pie
dzim ša nas pa bal sta no tei ku mi. Ie priekš 
iz snie dza dā va nu kar tes, bet ta gad pa
bal stu iz mak sās nau dā – Ls 50. Pa bal stu 
va rēs pie pra sīt trīs mē ne šu lai kā no bēr na 
dzim ša nas die nas, iz ņe mot par bēr niem, 
kas dzi mu ši pe ri odā no 1.01.2012. līdz 
21.03.2012. Par ša jā lai kā dzi mu ša jiem 
bēr niem pa bal stu va rēs pie pra sīt trīs mē
ne šu lai kā no šo gro zī ju mu stā ša nās spē kā 
die nas, pro ti, līdz šī ga da 21. jū ni jam. Lai 
pa bal stu va rē tu sa ņemt, so ci āla jā die nes tā 
(401. kab.) jā ie sniedz ie snie gums. Uz pa
bal sta pie pra sī ša nas die nu jaun dzi mu šā 
un vie na no bēr na ve cā kiem dzī ves vie tai 
jā būt dek la rē tai Jē kab pils pil sē tā. Sa ska
ņā ar no tei ku miem pa bal stu ne pie šķir, 
ja bērns no dzī vo jis ma zāk par sep ti ņām 
dien nak tīm, bērns ie vie tots ilg sto šas so ci
ālas ap rū pes in sti tū ci jā, pa balsts pie šķirts 
ci tā paš val dī bā. Pa bal stu pēc lē mu ma pie
ņem ša nas par pa bal sta pie šķir ša nu va rēs 
sa ņemt ar pār skai tī ju mu uz pie pra sī tā ja 
kon tu vai Jē kab pils so ci ālā die nes ta ka sē, 
ie vē ro jot ka ses dar ba lai ku (pirm die nās 
14.00–18.00, otr die nās 9.00–14.00, treš die
nās 10.00–16.00, pus die nu pār trau kums 
12.00–12.30). Sī kā ku in for mā ci ju var sa
ņemt so ci āla jā die nes tā. 

Jē kab pils pilsētas pašvaldības 
so ci ālais die nests

16. mar tā Jē kab pils pil sē tas paš val dī
bā Do mes priekš sē dē tājs Le onīds Sal ce
vičs svi nī gi pa snie dza ma ģis tra dip lo mus 
des mit Bal ti jas Starp tau tis kās aka dē mi jas 
(BSA) Jē kab pils fi li āles stu den tiem. 

Kā uz svē ra Jē kab pils fi li āles va dī
tā ja, pe da go ģi jas zi nāt ņu dok to re In ta 
Ča ma ne, šie ir pirm ie ma ģis tra dip lo
mi, ku rus sa ņem uz ņē mēj dar bī bas un 
tie sī bu zi nāt ņu stu den ti, stu dē jot tie ši 
Jē kab pi lī, jo līdz šim ma ģis tra grā du 

Jē kab pi lī va rē ja ie gūt ti kai pe da go ģi jā. 
Do mes priekš sē dē tājs Le onīds Sal ce vičs 
sa cī ja, ka šis ir īpašs no ti kums pil sē
tā un, pa snie dzot ma ģis tra dip lo mus, 
vē lē ja ab sol ven tiem ne ap stā ties pie sa
snieg tā, bet tur pi nāt sa vu iz glī to ša nos 
dok to ran tū rā, kā arī ar sa vām zi nā ša
nām un dar bu ie sais tī ties pil sē tas at tīs
tī bā. I. Ča ma ne no rā dī ja, ka Jē kab pi lī 
iz glī tī bas jo ma vien mēr ir bi ju si pri ori
tā te, un pa tei cās par at bal stu pil sē tas 

paš val dī bai, sa vu kārt stu den tiem – par 
uz ti cē ša nos zi nā ša nas ie gūt un sa ņemt 
kva li ta tī vu iz glī tī bu tie ši mi nē tās augst
sko las Jē kab pils fi li ālē. Pa tei cī bas vār dus 
par ie spē ju ie gūt kva li ta tī vu iz glī tī bu 
šeit pat Jē kab pi lī pa sā ku mā pau da arī 
ma ģis tra grā da ie gu vē ji. 

 
Aiga Sle že,

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 ad mi nis tra tī vās 
te ri to ri jas dzī ves vie tā re ģis trē tie lau lā tie 
pār i, ku riem 2012. ga dā ap ri tēs 50 ga di 
kopš lau lī bas no slēg ša nas, aici nā ti sa ņemt 
vien rei zē ju nau das bal vu Ls 50 vēr tī bā.

Jē kab pils pil sē tas Dzim tsa rak stu no
da ļas va dī tā ja Sil vi ja Lei ku ma in for mē, 
ka pār i, ku ri sa vu lau lī bu ir re ģis trē ju ši 
1962. ga dā un vē las sa ņemt nau das bal vu, 
ir aici nā ti vēr sties Jē kab pils pil sē tas paš
val dī bas Dzim tsa rak stu no da ļā (Brī vī bas 
ie lā 120), līdz i ņe mot lau lī bas ap lie cī bu un 
per so nas ap lie ci no šu do ku men tu – pa si.

Zel ta kā zu ju bi lā riem ir ie spē ja šo 
zī mī go ga da die nu svi nī gi at zī mēt Jē kab
pils Dzim tsa rak stu no da ļā, par to ie priekš 
vie no jo ties.

In for mē jam, ka ga da no ga lē tiks or ga
ni zēts svi nīgs pa sā kums, lai go di nā tu vi sus 
Zel ta kā zu pār us, ku ri lau lī bā no dzī vo ju ši 
50 ga dus. Sī kā ku in for mā ci ju var sa ņemt, 
zva not pa tāl ru ni 65236126 vai 65233322

Mar gi ta Lie pi ņa,
Sa bied ris ko at tie cī bu no da ļas va dī tā ja
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Lie lās tal kas die na 
šo gad būs 21. ap rī lī. No 
23. mar ta līdz sep tem bra 
bei gām tal kos arī 80 ci
tas pa sau les val stis. Ar 
mums vie nā die nā tal kos 

Lie tu va, Krie vi jas Ka ļi ņin gra das ap ga
bals, Aus tri ja, Spā ni ja un ASV pil sē ta 
Sa nfran cis ko.

Lie lās tal kas tē ma šo gad ir ūdens. 
Tā pēc šo gad paš val dī ba tal ku or ga ni
zēs pil sē tas ie dzī vo tā ju ie mī ļo ta jā at pū
tas vie tā – pie Ra džu ūdens krā tu ves un 
Krustpils pusē pie pils dīķa. Ko pī giem 
spē kiem gan vāk sim at kri tu mus, gan 
veik sim lab ie kār to ša nas dar bus – plud
ma les sa kār to ša nu jaun ajai pel dse zo nai, 
at pū tas vie tu ie rī ko ša nu un ci tus dar bus. 
Sī kā ka in for mā ci ja par tal kas no ri si un 

tal ko ša nas vie tām būs paš val dī bas viet nē 
un vie tē jos laik rak stos.

Lie lā tal ka sa dar bī bā ar Lat vi jas Ra di o 2  
šo ne dēļ sāk ak ci ju, ku ras ie tva ros ie dzī vo
tā ji tiek aici nā ti sa krāt un līdz 16. ap rī lim 
no dot pēc ie spē jas vai rāk plast ma sas pu
de ļu kor ķī šu. No sa vāk ta jiem plast ma sas 
kor ķī šiem tal kas die nā, 21. ap rī lī, no di bi
nā jums “Rī ga/2014” Rī gas cen trā vei dos 
pa sau les kar ti ar mēr ķi uz stā dīt pu de ļu 
kor ķī šu re kor du. Ša jā kar tē ar sar ka niem 
kor ķī šiem tiks at zī mē tas tās pa sau les val
stis, ku rās ik ga du no ri si nās Lie lā tal ka.

Tie tal ci nie ki, ku ri vē las at bal stīt Lie lo 
tal ku un pie da lī ties pu de ļu kor ķī šu re kor da 
uz stā dī ša nā, ir aici nā ti sa vākt pēc ie spē jas 
vai rāk plast ma sas pu de ļu kor ķī šu. Sa vāk
tos kor ķī šus jā ie liek mai si ņā ko pā ar la pi
ņu, ku rā jā no rā da vārds, uz vārds, tāl ru ņa 

nu murs, sa vāk to kor ķī šu skaits, un līdz 
16. ap rī lim tie jā no dod vei ka los “Ri mi” 
vai SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi” at kri tu mu 
šķi ro ša nas vie tās Rai ņa ie lā 83 un Zem ga
les ie lā 24, kur to sa vāk ša nai spe ci āli būs 
no vie to ti tal kas dzel te nie mai si.

Tie, ku ri būs sa vā ku ši vis vai rāk kor ķī
šus, ak ci jas no slē gu mā ie gūs īpa šas bal vas 
no Lie lās tal kas un kor ķī šu ak ci jas at bal
stī tā ja vei ka la “Ri mi”.

Lai ne pie sār ņo tu da bu, lū gums tās 
PET plast ma sas pu de les, no ku rām no
skrū vē ti kor ķī ši, no vie tot da lī to at kri tu
mu vāk ša nas vie tās daudz dzī vok ļu mā ju 
mikro ra jo nos vai arī at kri tu mu šķi ro ša nas 
vie tās Rai ņa ie lā 83 un Zem ga les ie lā 24. 

A. Truk sne, 
Lie lās tal kas ko or di na to re

Jē kab pils pil sē tā

Nemēslo!Nāctalkā!

Ar 2012. ga da 1. mar tu spē kā stā
ju šies gro zī ju mi Jē kab pils pil sē tas paš
val dī bas 2006. ga da 27. jū li ja sais to ša jos 
no tei ku mos Nr. 22 “Par sa dzī ves at kri tu
mu ap saim nie ko ša nu Jē kab pils pil sē tā”. 
Ar pil nu sais to šo no tei ku mu tek stu in
te re sen ti var ie pa zī ties Jē kab pils pil sē tas 
Do mes mājas lapā. 

Ta ču, ak cen tē jot bū tis kā ko, vē la
mies no rā dīt, ka ar 2012. ga da 1. mar
tu no sais to ša jiem no tei ku miem iz slēg ti 
pun kti, kas no tei ca at kri tu mu mi ni mā lo 
nor ma tī vu ne kus ta mā īpa šu ma īpaš nie
kiem vai lie to tā jiem, kā arī paš val dī bas 
pār val dī ša nā un ap saim nie ko ša nā eso
ša jās daudz dzī vok ļu mā jās dzī vo jo ša jiem. 

Sais to šie no tei ku mi pa redz, ka ne kus ta mā 
īpa šu ma (iz ņe mot daudz dzī vok ļu mā jas) 
īpaš nie ka vai lie to tā ja pie nā kums ir vie
no ties ar sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie
ko tā ju par sa dzī ves at kri tu mu sa vāk ša nai 
ne pie cie ša mo tver tņu skai tu, ņe mot vē rā 
sa dzī ves at kri tu mu dau dzu mu un tver
tņu iz tuk šo ša nas bie žu mu, kas ne var būt 
re tāks par vie nu rei zi mē ne sī. Sa vu kārt 
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mo mā ju kon tei ne
ru lau ku mu at ra ša nās vie tas, ta jās iz vie
to ja mo kon tei ne ru skai tu un til pu mu, kā 
arī to iz ve ša nas bie žu mu turp māk no teiks 
daudz dzī vok ļu mā ju ap saim nie ko tā ji. 

In for mē jam, ka ar Jē kab pils pil sē
tas paš val dī bas 2012. ga da 17.  feb ru āra  

lē mu mu Nr. 67 “Par gro zī ju mu 2010. ga
da 19. augus ta lē mu mā Nr. 395” no teik ta 
mak sa par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie
ko ša nu: pe ri odā no 2012. ga da 1.  jan vā
ra līdz 2012. ga da 1. ap rī lim tā no teik ta 
Ls 10,28 ap mē rā par vie nu ku bik met ru 
sa dzī ves at kri tu mu, ne ie skai tot pie vie
no tās vēr tī bas no dok li, no 2012.  ga da 
1. ap rī ļa no teik ta at kri tu mu ap saim nie
ko ša nas mak sa Ls 10,87 ap mē rā par vie nu 
ku bik met ru sa dzī ves at kri tu mu, ne ie skai
tot pie vie no tās vēr tī bas no dok li.

Gun tars Lei tāns, 
SI A “Jē kab pils pa kal po ju mi”  

gal ve nais in že nie ris

Stājasspēkāizmaiņassadzīvesatkritumuapsaimniekošanā

No šī ga da 1. ap rī ļa vis iem Jē kab
pils pil sē tā dek la rē ta jiem ie dzī vo tā jiem 
no 70  ga diem tiks pie mē ro ta at lai de 
bi ļe tei 50 % ap mē rā brauk ša nai Jē kab
pils pil sē tas sa bied ris ka jā trans por tā. 
Viens brau ciens mak sās 15 san tī mus.

Lai sa ņem tu šā du at lai di, ie dzī vo
tā jam ar 1. ap rī li jā do das uz Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī bas Dzī ves vie tas re ģis
trā ci jas no da ļu Brī vī bas ie lā 118, līdz i 
ņe mot per so nu ap lie ci no šu do ku men tu. 
Paš val dī bā ie dzī vo tā jam tiks iz snieg ta 
ap lie cī ba, ku ru uz rā dot au to bu sa va dī tā
jam vai pēr kot brauk ša nas bi ļe ti au to os
tā, tiks pie mē ro ta at lai de. Ap lie cī ba būs 
de rī ga līdz 2012. ga da bei gām. 

Dzī ves vie tas re ģis trā ci jas no da ļa 
strā dā kat ru dar ba die nu no plkst. 8.30 
līdz 17.00, iz ņe mot pus die nas pār trau
ku mu no 12.00 līdz 12.30. Tāl ru nis uz
zi ņām: 65232186, 65207050.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba vērš uz
ma nī bu, ka iz man tot bi ļe ti sa bied ris ka jā 
trans por tā, kas ie gā dā ta ar 50 % at lai di, 
var ti kai per so na, kam iz snieg ta ap lie cī
ba. Lai kon tro lie ris va rē tu gūt pār lie cī
bu par per so nas iden ti tā ti, arī brau cie na 
lai kā būs ne pie cie šams uz rā dīt per so nu 
ap lie ci no šu do ku men tu. 

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

3420Jēkabpilsiedzīvotāji 
noaprīļasabiedriskajā
transportāvarēsbraukt
ar50%atlaidi

Tagad BSA Jēkabpils filiālē var iegūt arī maģistra diplomu uzņēmējdarbības un tiesību zinātnēs.



3.

Kopš 2010. gada augusta
Jēkabpilspilsētaspašvaldībā
aktīvinorit lielāko ieluun to
piegulošo ielurekonstrukcija.
2011.gada30.augustātikapie
ņemtaekspluatācijāR.Blauma
ņuunZaļā iela.

Pēc re kon stru ētās Za ļās un 
R. Blau ma ņa ie las di gi tā lās uz mē
rī ša nas lī gu ma iz pil des re zul tā tā 
ar SI A “VI A” ti ka ie tau pī tas fi nan
ses. Sā kot nē ji lī gums ti ka no slēgts 
par Ls 1 526 333,97, tos tarp PVN 
pie au gu mu 2011. ga dā, bet pēc di
gi tā lās uz mē rī ša nas lī gu ma sum
ma sa ru ka līdz Ls 1 453 467,49 
ra dot Ls 72 866,48 ie tau pī ju mu, 
tā pēc bi ja ie spē ja, iz da rot pro jek tā 
gro zī ju mus, veikt R. Blau ma ņu un 
Za ļās pie gu lo šo ie lu Por ma ļu un 
Ka pu ie las klāt nes re kon struk ci ju. 
Sa vu kārt Rī gas un Brī vī bas ie lu 
re kon struk ci jas dar bi tur pi nā ja 
no ri tēt pil nā spa rā. 

Kopš 2011. ga da de cem bra 
Rī gas, Brī vī bas un tām pie gu lo šo 
ie lu tīk la re kon struk ci jai ir teh
no lo ģis kais pār trau kums. Pirms 
ie stā jās teh no lo ģis kais pār trau
kums, būv uz ņē mē ji in for mē ja, ka 
Rī gas ie las pos mā no Do na vi ņas 
upes līdz Ozo lu ie lai divās kār tās 
ie klāts as falts, kā arī pa beig ta gā
jē ju ie tve, Rī gas ie las pos mā no 
Zī lā nu ie las līdz au to ce ļam A6 
Rīga–Daugavpils, kā arī Brī vī bas 
ie las pos mos: no Ne re tas ie las līdz 
Jē kab pils pil sē tas ro be žai, no Ne
re tas ie las līdz Vie nī bas ie lai, no 
Do mes ēkas līdz Za ļajai ie lai. Tā 
re zul tā tā kopš 5. de cem bra ti ka 
at jau no ta pil sē tas marš ru ta au to
bu sa kus tī ba pa Brī vī bas ie lu pos
mā no Vie nī bas ie las līdz Ne re tas 
ie lai, šis ie las posms brauk ša nai ir 
pie ejams arī tiem ie dzī vo tā jiem, 
ku ri tur dzī vo.

Mai jā plā nots at sākt dar bus 
Rī gas, Brī vī bas un tām pie gu lo šo 
ie lu pos mos. Šīs ie las plā nots re
kon stru ēt līdz 2012. ga da ok tob ra 
bei gām.

San dra Go gu le,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

At tīs tī bas un in ves tī ci ju no da ļas 
va dī tā ja

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība

IeguLDīJuMStavāNāKotNē!

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība

IeguLDīJuMStavāNāKotNē!

Jēkabpils 
pilsētas

pašvaldība

IeguLDīJuMStavāNāKotNē!

Kopš2011.gadaaprīļaJēkab
pilspilsētaspašvaldība strādā
pieJēkabpilspilsētasattīstības
programmas2014.–2020.gadam
izstrādes.Izstrādeslaikānotika
iedzīvotājuaptaujaunindividu
ālāsaptaujasarnozarespārstāv
jiem.Jēkabpilspilsētasattīstības
programmas2014.–2020.gadam
situācijasaprakstasagatavoša
nas laikā noritēja divi forumi
semināri“Veidosimpilsētuko
pā”.Noritējapašvaldībasvadī
bassanāksmes,kurāsapsprieda
dokumentaizstrādesvirzībuun
seminārosgūtoinformāciju,tās
atbilstībuvaitendencesuniedzī
votājupaustāsvēlmes.Attīstības
programmas2014.–2020.gadam
situācijasaprakstsirjauredakci
onālisaskaņots,unšobrīdaktīvi
notiekdarbspiestratēģiskāsda
ļasizstrādes,kasietverpilsētas
vīziju,prioritātes,mērķusunrī
cībasplānu.

Sa ka rā ar 2011. ga da 13. ok
tob rī Saei mā pie ņem to jaun o Te ri
to ri jas at tīs tī bas plā no ša nas li ku
mu, kurš stā jās spē kā 2011. ga da 
1. de cem brī, un pa ma to jo ties uz 
2010. ga da 27. de cem brī pa rak stī
tās vie no ša nās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
AP IA/VRA A/003/068 3.1.2 pun ktu, 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba ie snie
dza ie ro si nā ju mu Valsts re ģi onā lās 
at tīs tī bas aģen tū rai veikt pro jek tā 
“Te ri to ri jas at tīs tī bas plā no ša nas 
do ku men tu iz strā de Jē kab pils pil
sē tas paš val dī bā” gro zī ju mus, lai 
va rē tu pro jek ta ie tva ros ra du šos 
eko no mi ju iz man tot jaun u, ie priekš 
pro jek tā ne pa re dzē tu dar bī bu fi nan
sē ša nai, t. i., iz strā dāt Jē kab pils 
pil sē tas ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra
tē ģi ju 2014.–2030. ga dam. Jaun a 
do ku men ta iz strā des dēļ ti ka pa ga
ri nāts pro jek ta ie vie ša nas ter miņš 
līdz 2012. ga da 15. ok tob rim. 

Pa ma to jo ties uz sa ņem to po zi
tī vo at bil di par iz mai ņām pro jek tā, 

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā 23. feb
ru ārī no ri si nā jās Jē kab pils pil sē tas 
ilg tspē jī gās at tīs tī bas stra tē ģi jas 
2014.–2030. ga dam vī zi jas ap sprie
ša na. Ap sprie dē pie da lī jās Jē kab pils 
pil sē tas Do mes va dī ba, paš val dī bas 
spe ci ālis ti, kā arī SI A “Edo con sult” 
pār stāv ji. Sa nāk smes lai kā ti ka dis
ku tēts par Jē kab pils at tīs tī bas vad
mo tī vu un stra tē ģis ka jiem mēr ķiem. 
Jē kab pils at tīs tī bas vad mo tīvs būs 
“Jē kab pils – ak tī va un at bil dī ga pil
sē ta dzī vei”. Sa nāk smes lai kā ti ka 
ap spries tas arī Jē kab pils pil sē tas 
ilg ter mi ņa pri ori tā tes – ie dzī vo tā ju 
dzī ves kva li tā tes uz la bo ša na, no dar
bi nā tī bas vei ci nā ša na, vi di sau dzē
jo šas un re sur sus tau po šas pil sē tas 
in fra struk tū ras at tīs tī ba, pār val dī bas 
un sa dar bī bas spē ju stip ri nā ša na un 
pil sēt re ģi ona at tīs tī ba. Tā pat ti ka 
ap spries ti un pa pil di nā ti ilg tspē jī gās 
at tīs tī bas stra tē ģi jas 2014.–2030. ga
dam stra tē ģis kie mēr ķi un to re zul
ta tī vie rā dī tā ji. 

Tā kā šie do ku men ti tiek iz
strā dā ti vien lai kus, plā no jam tos 
no dot sa bied ris ka jai ap sprie ša nai 
mai ja vi dū (1 mē ne sis) un pēc tam 
jū ni ja vi dū, jū li ja sā ku mā plā no jam 
or ga ni zēt sa bied ris kās ap sprie ša
nas sa pul ci, ku ras lai kā tiks ru nāts 
par Jē kab pils pil sē tas at tīs tī bas pro 
g ram mu 2014.–2020. ga dam un Jē
kab pils ilg tspē jī gas at tīs tī bas stra
tē ģi ju 2014.–2030. ga dam. 

Vis i šie do ku men ti tiek 100 % 
fi nan sē ti pro jek ta ie tva ros no Eiro
pas So ci ālā fon da.

San dra Go gu le,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

At tīs tī bas un in ves tī ci ju no da ļas va dī tā ja

Pagājušāgadarudenī tika
parakstītavienošanāsarValsts
reģionālāsattīstībasaģentūru
(VRAA) par projekta “Pirms
skolas izglītības iestādes in
frastruktūrasattīstībaJēkab
pilspilsētā,Palejas ielā 15A”
īstenošanu.

Pro jek ta vis pār īgais mēr ķis ir 
vei ci nāt vien lī dzī gas no dar bi nā tī bas 
ie spē jas, kā arī no dar bi nā tī bu un 
pa kal po ju mu pie eja mī bu na ci onā

lās un re ģi onā lās no zī mes at tīs tī
bas cen tros, at tīs tot pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des in fra struk tū ru 
Jē kab pils pil sē tā. Pro jek ta spe ci fis
kais mēr ķis ir uz la bot pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des in fra struk tū ru Jē
kab pils pil sē tā, vei cot ēkas Pa le jas 
ie lā 15A re no vā ci ju, sa gla bā jot ta jā 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā des fun
kci jas, kā arī sa gla bāt ie spē ju bēr nu 
ve cā kiem būt ak tī viem dar ba tir gū. 

Lai sāk tu plā no to re no vā ci ju 

šī ga da jū ni jā, ir veik ta ie pir ku ma 
pro ce dū ra un no slēg ta vie no ša nās 
par būv dar biem ar SI A “Ošu kalns 
celt nie cī ba”.

Pro jek ta ie tva ros ir plā nots 
veikt šā dus re mont dar bus: no mai nīt 
ve cos ko ka lo gus un dur vis, siltināt 
fa sā di un co ko lu, veikt to ap da ri, 
remontēt gal ve no ie eju un fo ajē, 
nomainīt elek tro ins ta lā ci ju, veikt 
lab ie kār to ša nas dar bus, atjaunot 
sa dzī ves ka na li zā ci ju K1, ār ējās 

lie tus ūdens ka na li zā ci ju K1 un 
izbūvēt pan du su.

Irē na Pa sta re,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas At tīs tī bas un 
in ves tī ci ju no da ļas pro jek tu ko or di na to re-

veidojampilsētukopā! Savugaitu
turpinaprojekts
“Rīgas,Brīvības,
R.Blaumaņa,
Zaļāsuntām
piegulošoielu
tīkla
rekonstrukcija”

PirmsskolasizglītībasiestādesinfrastruktūrasattīstībaJēkabpilspilsētā,Palejasielā15a

Ie dzī vo tā ju bal so ju mā past mar ka 
“Strū ves ģeo dē zis kais loks” at zī ta par 
skais tā ko no aiz va dī ta jā ga dā iz do ta
jām past mar kām. No 6.  līdz 26.  feb
ru ārim viet nē www.ga da pas tmar ka.lv 
VAS “Lat vi jas Pasts” rī ko tā kon kur sa 
ie tva ros ik viens in te re sents va rē ja no
bal sot par vie nu no 23 past mar kām, kas 
ti ka iz vir zī tas no mi nā ci jai “2011. ga da 
skais tā kā past mar ka”. Par past mar ku 
“Strū ves ģeo dē zis kais loks” no bal so ju ši 
332 viet nes ap mek lē tā ji. 

Aiz va dī ta jā ga dā “Lat vi jas Pasts” 
iz de va past mar ku blo ku, ku rā at tē lots 
UNES CO Pa sau les man to ju ma sa rak stā 
ie kļau tais Strū ves ģeo dē zis kais loks, ku ra 
ģeo dē zis ko uz mē rī ju mu un as tro no mis ko 
no vē ro ju mu punkts “Jē kab pils” at ro das 
Jē kab pi lī, Strū ves par kā.

Strū ves ģeo dē zis kais loks ir uni
kāls 19. gad sim ta ob jekts as tro no mi jas 
un ģeo dē zi jas zi nāt nes at tīs tī bā, kas 
ap stip ri nā ja Ņū to na hi po tē zi, ka mū
su pla nē ta ir sa pla ci nā ta no po li em, un 
pre ci zē ja tās iz mē rus. Tas ti ka mē rīts no 
1816.  līdz 1855. ga dam un no stip ri nāts 
da bā 1826. ga dā. Mē rī ša nas dar bus va
dī ja as tro noms Frīd rihs Ge orgs Vil helms 
Strū ve. 2820 km ga rais ģeo dē zis kais loks 
jeb me ri di āns kopš 2005. ga da 15.  jū li ja 
ir ie kļauts UNES CO Pa sau les kul tū ras un 
da bas man to ju ma sa rak stā.

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

Izvēlēta skais tā kā 
2011. ga da  
past mar ka

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Ie
kļau jo šas iz glī tī bas at bal sta cen tra (II
AC) va dī tā ja S. Sa fro no va un lo go pē de 
A. Mak si mo va ko pā ar Jē kab pils pil sē tas 
un Sa las no va da pirms sko las iz glī tī bas 
ie stā žu (PI I) va dī tā jām, me to di ķēm un 
lo go pē dēm, Jē kab pils pil sē tas vis pār iz glī
to jo šo sko lu va dī bas pār stāv jiem ap mek
lē ja Jel ga vas PI I “Ka mo lī tis” un “Ķi pa ri”. 
Vie so ša nās mēr ķis – ie pa zī ties ar ko lē ģu 
pie re dzi un dar ba me to dēm, re ali zē jot 
spe ci ālās iz glī tī bas prog ram mas. 

Jel ga vas II AC eks per te Mā ra Liep
nie ce da lī jās sa vā pie re dzē un pa stās tī ja 
par dar bu ar bēr niem, ku riem ir spe ci ālās 
va ja dzī bas, par jauk to at tīs tī bas trau cē
ju mu at pa zī ša nu pirms sko las ve cu ma 
bēr niem, par ne pie cie ša mī bu jau ag rī nā 
ve cu mā no teikt bēr na spe ci ālās va ja dzī
bas un sniegt tam pro fe si onā lu pa lī dzī bu.

Jel ga vas PI I “Ka mo lī tis” va dī tā ja 
Ani ta Bēr zi ņa ie pa zīs ti nā ja ar iz glī tī bas 
ie stā dē pie dā vā ta jām spe ci āla jām iz glī tī
bas prog ram mām – spe ci ālā pirms sko las 
prog ram ma ar va lo das trau cē ju miem un 
spe ci ālā pirms sko las iz glī tī bas prog ram
ma iz glī to ja miem ar jauk tiem at tīs tī bas 
trau cē ju miem. Va dī tā ja pa stās tī ja, kā 
no tiek pe da go ģis kā dar ba plā no ša na un 
in di vi du ālā dar ba or ga ni zē ša na bēr niem 
ar spe ci ālām va ja dzī bām, in for mē ja par 
ie stā des at bal sta die nes ta spe ci ālis tu, gru
pas sko lo tā ju un bēr nu ve cā ku sa dar bī bas 
me hā nis mu. Ie stā dē tiek ņem tas vē rā kat
ra bēr na at tīs tī bas īpat nī bas un va ja dzī

bas, tiek pie dā vā ta at bil sto ša iz glī tī bas 
prog ram ma.

Arī ci ti ie stā des spe ci ālis ti un Jel ga
vas iz glī tī bas pār val des gal ve nā spe ci ālis te 
pirms sko las iz glī tī bas jau tā ju mos Sar mī te 
Jo ma da lī jās sa vā po zi tī va jā dar ba pie re
dzē par at bal sta snieg ša nu bēr niem ar 
spe ci ālām va ja dzī bām un vi ņu ve cā kiem. 
Jē kab pils pirms sko las iz glī tī bas ie stā des 
“Ausek lī tis” lo go pē de I. Dā bo li ņa stās
ta: “Jel ga vā sa ti ku ļo ti at sau cī gu lo go pē
di – Bel lu. Spe ci ālis te lab prāt da lī jās sa vā 
pie re dzē. Ļo ti pa ti ka “me da ļas” (vie nā 
pus ē at tēls, ot rā – bēr na vārds), ko bēr ni 
uz lie kot, ejot uz lo go pē di jas no dar bī bām. 
Ska ņu au to ma ti zē ša nas uz de vu mi bēr
niem ar va lo das un ru nas trau cē ju miem 
no tiek vis as die nas ga ru mā (kat ru die
nu) – gan rī ta ap ļos, gan pie pus die nu 
gal da, gan pa stai gu lai kā.

Pirms sko las iz glī tī bas ie stā de “Ķi pa ri” 
mūs sa gai dī ja ar ap so lī ta jiem pār stei gu
miem. Ša jā iz glī tī bas ie stā dē tiek re ali zē ta 
spe ci ālā iz glī tī bas prog ram ma ar jauk tiem 
at tīs tī bas trau cē ju miem. Va dī tā ja Ti ja Mīl
grā ve ie pa zīs ti nā ja ar ie stā des īpa šo pie
dā vā ju mu – sāls is ta bu un pel dba sei nu. 
Va dī tā ja pa stās tī ja, ka sāls is ta bas pro ce
dū ras ir ļo ti ne pie cie ša mas tiem bēr niem, 
ku ri bie ži sli mo ar da žā dām so ma tis kām 
sa slim ša nām. Pa tei co ties gan re gu lā ra
jām no dar bī bām ba sei nā, gan sāls is ta bas  
pro ce dū rām, bēr ni sli mo re tāk.

Īpa ša vē rī ba, la bes tī ba, sirds sil tums 
un at balsts tiek sniegts tiem bēr niem, 

ku riem me di ķi ir uz stā dī ju ši dia gno
zi – ga rī ga at pa li cī ba. Ar šiem bēr niem 
spe ci ālis ti no dar bo jas in di vi du āli, iz strā
dā jot at bil sto ši vi ņu ve se lī bas stā vok lim, 
spē jām un at tīs tī bas lī me nim in di vi du ālās 
iz glī tī bas plā nu. Arī bēr nu ve cā ki ir ļo
ti pa tei cī gi, ka vi ņu īpa šie bēr ni at ro das 
spe ci ālis tu uz rau dzī bā, sa tie kas ar sa viem 
vie nau džiem un nav šķir ti no ve cā kiem.

II AC spe ci ālis ti sa vā ik die nas dar bā 
sa ska ras ar bēr niem, ku riem ir da žā di 
fun kci onā lie trau cē ju mi. Šo bēr nu in te
lek ta spē ju at tīs tī bai, ve se lī bas stā vok lim 
ir ne pie cie ša mas spe ci ālās prog ram mas, 
īpa ši ap mā cī ti pe da go gi, in di vi du āla 
pie eja. Diem žēl pa gai dām mū su pil sē
tas pirms sko las iz glī tī bas ie stā des ne var 
pie dā vāt šā das prog ram mas, bet par to 
tiek do māts. Es ce ru, ka tu vā ka jā nā
kot nē arī Jē kab pils pil sē tas pirms sko las 
iz glī tī bas ie stā des va rēs pie dā vāt šā dus 
pa kal po ju mus. No bei gu mā gri bu ci tēt 
I.  Dā bo li ņas at zi ņu par šo pie re dzes 
brau cie nu: “Gal ve nā at zi ņa, ko ie gu
vu: lai īs te no tu šā da vei da iz glī tī bu un 
pa lī dzē tu no vērst vai ma zi nāt da žā da 
vei da trau cē ju mus, iz glī tī bas ie stā dē ir 
jā būt sa lie dē tai, at bil dī gai un pro fe si
onā lai spe ci ālis tu ko man dai.”

Es do mā ju, šā das ko man das iz vei de 
ir ie spē ja ma arī Jē kab pi lī. Lai iz do das arī 
mums iet pa šo ce ļu...

Sar mī te Sa fro no va, 
II AC va dī tā ja 

apmaiņasbraucienāsmeļamies 
pieredziJelgavā
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Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba aici
na ne val stis kās or ga ni zā ci jas pie da lī
ties ne val stis ko or ga ni zā ci ju pro jek tu 
līdz fi nan sē ša nas kon kur sā. At bil sto ši 
Do mes ap stip ri nā ta jam no li ku mam 
“Par kār tī bu, kā dā ne val stis kās or ga
ni zā ci jas ie sniedz pie tei ku mus pro jek tu 
līdz fi nan sē ša nai” paš val dī ba lī dzek ļus 
pro jek tu līdz fi nan sē ša nai pie šķir kon
kur sa kār tī bā paš val dī bas kār tē jā ga da 
bu dže tā pa re dzē to lī dzek ļu ap mē rā. 

Kon kur sa mēr ķis ir at bal stīt sa bied
ris ki no zī mī gu prog ram mu, pro jek tu un 
pa sā ku mu īs te no ša nu Jē kab pils pil sē tā. 
Pro jek tā pie pra sī tā līdz fi nan sē ju ma ap
mērs no paš val dī bas ne drīkst būt lie
lāks par Ls 1000, ne pār snie dzot 15 % no 
plā no tā pro jek ta ko pē jās sum mas. No li
ku mā no teikts, ka pro jek ta ak ti vi tā tēm 
jā no tiek Jē kab pils pil sē tā vai ie gu vē jiem 
no pro jek ta re zul tā tiem jā būt Jē kab pils 
pil sē tas ie dzī vo tā jiem. Pil nu kon kur sa 
no li ku ma tek stu var iz la sīt paš val dī bas 
viet nes www.je kab pils.lv sa da ļā “Sa bied
rī bas līdz da lī ba”.

Aiga Sle že,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

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

28.  mar tā Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā no ti ka sa bied ris kā 
ap sprie ša na pro jek tam “Til ta pār Dau ga vu un pie brau ca mo ce ļu 
būv nie cī ba un ce ļu re kon struk ci ja Jē kab pi lī un Kū ku pa gas tā”. 
Kā in for mē paš val dī bas Ar hi tek tū ras plā no ša nas no da ļas va dī tā ja 
Lau ra Kras ti ņa, pat la ban ir iz strā dāts ski ču pro jekts “Dau ga vas 
tilts Jē kab pi lī”  (1. starp zi ņo jums). 

Ski ču pro jek ta iz strā dā tājs ir pro jek tē ša nas kon sul ta tī vā fir ma – 
a/s “Ce ļup ro jekts”, pa sū tī tājs – VAS “Lat vi jas Valsts ce ļi”. Plā nots, ka 
jaun ais Dau ga vas tilts Jē kab pi lī at ra dī sies Beb ru ie las ga lā ar til ta pie eju 
pie slē gu mu Ne re tas ie lai (krus to ju ma ar Brī vī bas ie lu zo nā) krei sa jā 
kras tā un Rī gas ie lai un Dau gav pils ie lai la ba jā kras tā. Jaun ā Dau ga vas 
til ta plā na ri si nā ju mi tiek ie kļau ti Jē kab pils pil sē tas trans por ta sis tē mā 
at bil sto ši spē kā eso ša jam Jē kab pils pil sē tas te ri to ri jas plā no ju mam un 
jau ie priekš no teik ta jai (iz pē tes un me ta sta di ja) lab vē lī gā ka jai til ta 
un pie eju tra ses no viet nei. Pro jek tē tā til ta un pie eju tra se ir ap tu ve ni 
1,36 km ga ra. Jaun am til tam pār Dau ga vu tiek pie dā vā ti 4 va ri an ti – 
van šu tilts, eks tra do zē tas sis tē mas tilts, daudz lai du mu lo ku tilts un 
tel pis kas kop nes tilts. 

Vis os va ri an tos brauk tu ves pla tums ir pie ņemts 8,5 m un til ta 
abās pus ēs iz vei do tas 2,25 m pla tas ie tves. Tiek pa re dzē tas gā jē ju 
ie tves un ve lo ce liņš, krus to jums ar luk so fo ru, jaun as au to bu su pie
tur vie tas, re gu lē tas gā jē ju pār ejas. Iz strā dā jot ski ču pro jek tu, ir ņem ti 
vē rā nā kot nē ie spē ja mie pa sā ku mi plū du sa ma zi nā ša nai Jē kab pi lī.

Ar pro jek tu var ie pa zī ties pie Jē kab pils pil sē tas gal ve nās ar
hi tek tes Lau ras Kras ti ņas Drau dzī bas ale jā 26, 1. kab. (uz zi ņas pa 
tālr. 65207430, epa sta ad re se lau ra.kras ti na@je kab pils.lv).

Za ne La pin ska,
Ar hi tek tū ras un plā no ša nas no da ļas

ze mes ie rī cī bas in že nie re

Ie stā jo ties pa va sa rim, Sa bied ris kās 
kār tī bas uz rau dzī bas sek to rā aiz vien 
bie žāk tiek sa ņem tas ie dzī vo tā ju sū dzī
bas par trans port lī dzek ļu no vie to ša nu 
pil sē tas za ļa jā zo nā. Vis bie žāk va dī tā
ji grē ko, no vie to jot trans port lī dzek ļus 
zā lie nos daudz dzī vok ļu na mu pa gal mu 
te ri to ri jās. Pie krī tam, ka ga dī ju mos, ja 
iekš pa gal mos nav spe ci āli iz vei do tu 
trans port lī dzek ļu stāv lau ku mu, per so
nām ir grū tī bas ar trans port lī dzek ļu 
no vie to ša nu stā vē ša nai, bet mi nē tās grū
tī bas nav ri si nā mas ar trans port lī dzek ļu 
no vie to ša nu zā lie nā. Jā uz sver, ka trans
port lī dzek ļu brauk ša nas un stā vē ša nas 
re zul tāts ir viens no zā lā ja iz nīk ša nas 
ie mes liem. Šā di bo jā jot ap stā dī ju mus, 
au to va dī tā ji ie ro be žo ci tu sa bied rī bas 
lo cek ļu tie sī bas uz sa kār to tu vi di.

Ce ļu sa tik smes no tei ku mi no sa ka, 
ka au to ma šī nas drīkst pār vie to ties ti kai 
pa šim no lū kam pa re dzē tām te ri to ri jām. 

Tā tad – pa ce ļiem, ne vis pa zā lie niem. 
2010. ga da 8. jū li ja “Jē kab pils sa bied ris kās 
kār tī bas no tei ku mi” reg la men tē, ka par 
trans por ta lī dzek ļu no vie to ša nu pil sē tas 
za ļa jā zo nā vai nī gā per so na var tikt so
dī ta ar nau das so du no Ls 15 līdz Ls 50.

Par ap stā ša nās un stā vē ša nas no tei
ku mu ne ie vē ro ša nu tiek sa stā dī ti ne ti kai 
ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to ko li, bet 
arī ad mi nis tra tī vā pār kā pu ma pro to ko li/
pa zi ņo ju mi (tau tā sau ktie “plāk ste ri”), 
ku rus pie stip ri na pie trans port lī dzek ļa 
priek šē jā stik la. Trans port lī dzek ļu va dī
tā ji daž kārt pie mirst, ka ap stā ša nās un 
stā vē ša nas ie ro be žo ju mi ir no teik ti ne 
ti kai ar aiz lie gu ma ce ļa zī mēm, bet arī 
au to ma šī nas ne drīkst no vie tot uz gā jē ju 
ie tvēm tu vāk par 3 met riem no ne pār
trauk tās lī ni jas vai pre tē jās brauk tu ves 
ma las, uz gā jē ju pār ejām un tu vāk par 
pie ciem met riem no tām, kā arī brauk
tuv ju krus to ša nās vie tās un tu vāk par 

5 met riem no tām. At stā jot au to ma šī nas 
stā vē ša nai, pār lie ci nie ties, ka tās ne trau
cē ci tiem sa tik smes da līb nie kiem. 

Ja trans port lī dzek lis no vie tots in va
lī diem pa re dzē tā stāv vie tā, ku ras ap zī
mē tas ar 942. ce ļa ap zī mē ju mu, at bil sto ši 
Ce ļu sa tik smes no tei ku mos mi nē ta jām 
pra sī bām trans port lī dzek ļa sa lo nā pie 
priek šē jā stik la jā no vie to in va lī du stāv
vie tu iz man to ša nas kar te, jo in va lī du 
ap lie cī ba vai in va li di tā te vēl ne dod 
tie sī bas no vie tot au to ma šī nu in va lī du 
stāv vie tā. In va lī du stāv vie tu iz man to ša
nas kar ti, pa ma to jo ties uz Ve se lī bas un 
darb spē ju eks per tī zes ār stu valsts ko mi
si jas lē mu mu par in va li di tā tes pie šķir ša
nu, var sa ņemt CSDD.

Lai pa nāk tu vien lī dzī gu at tiek smi 
pret vi sām per so nām un tais nī gu ma ie
vē ro ša nu, pie mē ro jot ad mi nis tra tī vos so
dus, li kum de vējs Lat vi jas Ad mi nis tra tī vo 
pār kā pu mu ko dek sā par ap stā ša nās un 

stā vē ša nas no tei ku mu ne ie vē ro ša nu ir 
no tei cis ne mai nī gus un kon krē tus nau das 
so dus – 20, 30 un 40 la tu ap mē rā.

De vu šies kār tē jā rei dā, Sa bied ris kās 
kār tī bas uz rau dzī bas sek to ra dar bi nie ki 
kon sta tē ja bū tis ku pro blē mu – lai ka ap
stāk ļi zie mas un ru dens pe ri odā spē cī gi 
ie tek mē ju ši ho ri zon tā lā ce ļa ap zī mē ju ma 
Nr. 942 kva li tā ti. Slik tā stā vok lī tie ir Jē
kab pils RCS tu vu mā, pie liel vei ka liem 
“De po”, “Ri mi” un ci tur.

Ar šo rak stu vēr ša mies pie at bil dī ga
jām per so nām un aici nām ie vē rot in va
lī du tie sī bas un at jau not šo ho ri zon tā lo 
ce ļa ap zī mē ju mu krā so ju mu uz as fal ta 
Jē kab pils pil sē tā eso šo uz ņē mu mu, ie stā žu 
u. c. ēku tu vu mā. 

Aici nām ie vē rot no tei ku mus, sar gāt 
se vi un ap kār tē jos!

Inga Os trov ska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības inspektore

Izstrādātsskičuprojekts“DaugavastiltsJēkabpilī”

Ievērosimnoteikumusunsaudzēsimmūsupilsētaszālājus!
Mar tā Jē kab pils pil sē tas paš val dī

bas Do mes sē dē ti ka ap stip ri nāts Bēr nu 
un jaun ie šu 2012. ga da Jē kab pils pil sē
tas va sa ras brīv die nu no met ņu or ga ni
zē ša nas kon kur sa no li kums. 

2012.  ga dā no met ņu or ga ni zē ša
nai pie šķir tais ko pē jais fi nan sē jums ir 
Ls 4800, kā arī no teikts, ka vie nas va
sa ras brīv die nu no met nes or ga ni zē ša nai 
fi nan sē jums no Jē kab pils paš val dī bas 
bu dže ta ne var pār sniegt Ls 300. Ar kon
kur sa no li ku mu var ie pa zī ties paš val
dī bas viet nē, sa da ļā “Iz glī tī ba”, kā arī 
Vie nas pie tu ras aģen tū rā.

Lai pie teik tos fi nan šu lī dzek ļu sa
ņem ša nai, pre ten den tam pie tei kums 
jā ie sniedz Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā 
Vie nas pie tu ras aģen tū rā Brī vī bas ie
lā 120, Jē kab pi lī, LV5201, līdz 2012. ga da 
7. mai ja plkst. 17.00. Lī dzek ļi bēr nu un 
jaun ie šu va sa ras no met ņu rī ko ša nai tiek 
pie šķir ti kon kur sa kār tī bā, ņe mot vē rā 
pie tei ku mu ie snieg ša nas lai ku.

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

aicinām 
piedalīties 
nevalstisko 
organizāciju 
līdzfinansēšanas 
konkursā

Nolikumspar 
vasarasbrīvdienu
nometnēm

LĒ MUMS Nr. 67, Jē kab pi lī
17.02.2012. (pro to kols Nr. 5., 11)
Par gro zī ju mu 2010. ga da 19. augus

ta lē mu mā Nr. 395
Pa ma to jo ties uz At kri tu mu ap saim

nie ko ša nas li ku ma 39. pan ta pir mo da ļu, 
ņe mot vē rā 2012. ga da 16. feb ru āra Taut
saim nie cī bas ko mi te jas lē mu mu, Jēkabpils 
pilsētas Dome nolemj:

Iz da rīt 2010. ga da 19. augus ta Do mes 
lē mu mā Nr. 395 šā du gro zī ju mu:

Iz teikt lē mu ma 2. pun ktu šā dā re
dak ci jā:

„2. Mak su par sa dzī ves at kri tu mu 
ap saim nie ko ša nu (iz ņe mot sa dzī ves at
kri tu mu pār strā di) at kri tu mu ra dī tā jiem 
vai val dī tā jiem no teikt LVL 10,87 (des mit 
la ti 87 san tī mi) ne ie skai tot pie vie no tās 
vēr tī bas no dok li (turp māk – PVN) par 
vie nu ku bik met ru at kri tu mu, kas vei do jas 
(sk. tabulu).

Pār rē ķi niem no ton nām uz ku bik met
riem pie mē rot ko efi cien tu 0,200 un ie gū to 
sum mu no apa ļo līdz di viem ci pa riem aiz 
ko ma ta.”

No 2012. ga da 1. jan vā ra līdz 2012. 
ga da 1. ap rī lim pār rē ķi niem no ton nām 
uz ku bik met riem pie mē rot ko efi cien tu 
0,180 un ie gū to sum mu no apa ļo līdz di

viem ci pa riem aiz ko ma ta. No 2012. ga da 
1. jan vā ra līdz 2012. ga da 1. ap rī lim mak su 
par sa dzī ves at kri tu mu ap saim nie ko ša nu 
no teikt 10,28 Ls ne ie skai tot PVN.

Na mu pār vald nie kiem un SI A „Jē kab
pils pa kal po ju mi” veikt avan sā sa ņem to 
mak sā ju mu par at kri tu mu ap saim nie ko ša
nu pār rē ķi nu, pār rē ķi na sum mu ie skai tot 

nā ka ma jā mak sā ju mā.
Lē mu ma 1. punkts stā jas spē kā 2012. 

ga da 1. ap rī lī.
Kon tro li par lē mu ma iz pil di veikt iz

pil ddi rek to ram.

L. Sal ce vičs,
Do mes priekš sē dē tājs

N.p.k. Maksas sastāvdaļa Dau
dzums

Maksājums 
latos par 

tonnu

Maksājums 
latos par 

kubikmetru
Piemērojamais 

koeficients
Maksa latos 

pēc koeficienta 
piemērošanas

1. Maksa par sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savāk-
šanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu

1 X 4,95 X 4,95

2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas ta-
rifs poligonā „Dziļā vāda” 1 22,60 X 0,200 4,52

3. Dabas resursu nodoklis par atkritu-
mu apglabāšanu 1 7 X 0,200 1,40

KOPĀ 1 X X X 10,87

Domenosakasadzīvesatkritumuapsaimnieko šanasmaksasizmaiņas

Daudzlaidumu kopnes tiltsDaudzlaidumu loku tilts

Vanšu tilts Ekstradozētās sistēmas tilts
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1. Šie sais to šie no tei ku mi no sa ka at
vieg lo ju mu pie šķir ša nu ne kus ta mā īpa
šu ma no dok ļa mak sā tā jiem ar 2012. ga da 
1. jan vā ri.

2. At vieg lo ju mu sa ņē mē ji ir fi zis kas 
vai ju ri dis kas per so nas, ku ru īpa šu mā, 
val dī ju mā vai lie to ša nā ir ne kus ta mais 
īpa šums Jē kab pils pil sē tā. No dok ļa mak
sā tā jam var tikt pie šķirts viens no dok ļa 
at vieg lo jums. Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mus pie šķirs per so nām, ku rām 
par vie na ne kus ta mā īpa šu ma ob jek tu (tā 
da ļu) ap rē ķi nā tā ne kus ta mā īpa šu ma no
dok ļa ap mērs tak sā ci jas ga dā pār sniedz 
Ls 10. 

3. At vieg lo ju ma pie šķir ša nas pa mats 
ir mo ti vēts mak sā tā ja ie snie gums, ku rā 
no rā dīts:

3.1. mak sā tā ja vārds, uz vārds, per so
nas kods/no sau kums, re ģis trā ci jas nu murs;

3.2. mak sā tā ja dzī ves vie tas ad re se/
ju ri dis kā ad re se;

3.3. īpa šu ma at ra ša nās vie ta;
3.4. at vieg lo ju ma sa ņem ša nas pa ma

to jums;
3.5. ju ri dis ka vai fi zis ka per so na, 

ku ra veic vai ga ta vo jas veikt ko mer cdar
bī bu, ne at ka rī gi no tās īpa šu ma for mas 
un dar bī bas vei da pa pil dus sniedz šā dus 
ap lie ci nā ju mus:

3.5.1. ap lie ci nā jums, ka mak sā tājs 
ne at bilst Kop ie nas pa zi ņo ju mam “Kop
ie nas pa mat no stād nes par valsts at bal stu 
grū tī bās no nā ku šu uz ņē mu mu glāb ša nai 
un pār struk tu rē ša nai” (2004/C 244/02) 
do ta jam grū tī bās no nā ku ša uz ņē mu ma 
jē dzie nam;

Kop ie nas pa zi ņo jums pie ejams: 
http://eur-lex.europa.eu/LexU-

riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
52004XC1001(01):LV:HTML

3.5.2. ap lie ci nā jums, ka mak
sā tājs ne dar bo jas EK Re gu las 
1998/2006 par Lī gu ma 87. un 88. 
pan ta pie mē ro ša nu de minimis
at bal stam 1. pan ta apakš pun ktos 
no rā dī ta jās no za rēs, uz ku rām ne
at tie cas EK Re gu la 1998/2006.

EKRegulapieejama:
http://eur-lex.europa.eu/LexU-

riServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
06:379:0005:01:LV:HTML

3.6. Ie snie dzot ie snie gu mu par 
ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa at vieg
lo ju ma pie šķir ša nu, ju ri dis kā vai 
fi zis kā per so na, ku ra veic vai ga ta
vo jas veikt ko mer cdar bī bu, ne at ka
rī gi no tā īpa šu ma for mas un dar
bī bas vei da klāt pie vie no aiz pil dī tu 
5.02.2008. MK no tei ku mos Nr. 58 
“No tei ku mi par deminimisat bal sta 
uz skai tes un pie šķir ša nas kār tī bu 
un deminimisat bal sta uz skai tes 
veid la pu pa rau giem” no teik tā pa rau
ga veid la pu 2 (di vos) ek semp lā ros. 

4. At vieg lo ju mu sa ņem ša nas ie
ro be žo ju mi: 

4.1. no dok ļa at lai de ne tiek pie
šķir ta no dok ļa mak sā tā jiem, ku riem 
ir ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa vai 
no mas mak sas pa rā di Jē kab pils pil
sē tas paš val dī bai;

4.2. no dok ļa at lai de ne tiek pie
šķir ta, ja vie nam uz ņē mu mam de
minimisko pē jais bru to at balsts jeb
ku rā trīs fis kā lo ga du lai ka pos mā 
pār sniedz EUR 200 000. Vie nam uz
ņē mu ma, kurš dar bo jas auto trans
por ta no za rē, pie šķir tā deminimis
at bal sta kop ap joms pār sniedz EUR 
100 000 jeb ku rā trīs fis kā lo ga du 
lai ka pos mā;

4.3. no dok ļa at lai de ne tiek pie
šķir ta, ja tas dar bo jas EK Re gu
las 1998/2006 par Lī gu ma 87. un 
88. pan ta pie mē ro ša nu deminimis
at bal stam 1. pan ta apakš pun ktos 
no rā dī ta jās no za rēs, uz ku rām ne
at tie cas EK Re gu la 1998/2006;

4.4. no dok ļa at lai de ne tiek pie
šķir ta, ja uz ņē mums at bilst grū tī
bās no nā ku ša uz ņē mu ma jē dzie nam, 
sa ska ņā ar Kop ie nas pa zi ņo ju mu 
“Kop ie nas pa mat no stād nes par 
valsts at bal stu grū tī bās no nā ku šu 
uz ņē mu mu glāb ša nai un pār struk
tu rē ša nai” (2004/C 244/02).

5. At vieg lo ju mi no tak sā ci jas ga
dam ap rē ķi nā tās ne kus ta mā īpa
šu ma (ku ram Ne kus ta mā īpa šu ma 
valsts ka das tra in for mā ci jas sis tē mā 
pēc stā vok ļa uz 1.01.2012. re ģis trēts 
no rā dīts at bil stošs lie to ša nas mēr
ķis) no dok ļa sum mas pie šķi ra mi šā
dām no dok ļa mak sā tā ju ka te go ri jām 
šā dos ap mē ros:

5.1. ze mes īpaš nie kiem un tie
sis ka jiem val dī tā jiem par tām ne
kus ta mā īpa šu ma sa stā vā eso šām 
ze mes vie nī bām vai tās da ļām, uz 
ku rām at ro das Jē kab pils pil sē tas 
paš val dī bas īpa šu mā eso šās bū ves 
vai par tām ze mes vie nī bām vai tās 
da ļām, ku rām re ģis trēts viens lie to
ša nas mēr ķis, gru pa “Daudz dzī vok
ļu mā ju ap bū ves ze me” (kods 0701, 
0702 vai 0703), uz ku rām at ro das 
daudz dzī vok ļu dzī vo ja mās mā jas ar 
paš val dī bai pie de ro šām kop īpa šu ma 
da ļām, ar no sa cī ju mu, ka īpaš nie
kam pie pra sī tā no mas mak sa ne
pār sniedz ap rē ķi nā to no dok li un to 
ap lie ci na pie vie no tā no mas lī gu ma 
no tei ku mi vai no mas lī gums nav 
no slēgts, 90 %;

5.2. per so nām, ku ras ir ve
cā kas par 70 ga diem, par tām ne
kus ta mā īpa šu ma sa stā vā eso šām 
ze mes vie nī bām vai tās da ļām, ku
rām re ģis trēts viens lie to ša nas mēr
ķis – “In di vi du ālo dzī vo ja mo mā ju 
ap bū ve” (kods 0601), ja šis īpa šums 
vis maz vie nu ga du ir no dok ļa mak
sā tā ja dek la rē tā dzī ves vie ta, 50 %;

5.3. per so nām, ku ru ģi me nēs 
ir 3 un vai rāk ne piln ga dī gi bēr ni, 
par tām ne kus ta mā īpa šu ma sa
stā vā eso šām ze mes vie nī bām vai 
tās da ļām, ku rām re ģis trēts viens 
lie to ša nas mēr ķis – “In di vi du ālo dzī
vo ja mo mā ju ap bū ve” (kods 0601), 
ja šis īpa šums vis maz vie nu ga du 
ir no dok ļa mak sā tā ja dek la rē tā dzī
ves vie ta, 50 %;

5.4. per so nām, ku ras ir 1. vai 
2. gru pas in va lī di, par tām ne kus ta
mā īpa šu ma sa stā vā eso šām ze mes 
vie nī bām vai tās da ļām, ku rām re
ģis trēts viens lie to ša nas mēr ķis – 
“In di vi du ālo dzī vo ja mo mā ju ap
bū ve” (kods 0601), ja šis īpa šums 
vis maz vie nu ga du ir no dok ļa mak
sā tā ja dek la rē tā dzī ves vie ta, 50 %;

5.5. no dok ļa mak sā tā jiem, ku
riem paš val dī ba pie šķī ru si maz nod
ro ši nā tas per so nas vai ģi me nes sta
tu su, par vien ģi me nes un div ģi me ņu 
dzī vo ja mo mā ju, dzī vok ļu īpa šu mu, 
ne dzī vo ja mo ēku da ļām, ku ru fun
kci onā lā iz man to ša na ir dzī vo ša na 
un ku ras (ku ru da ļas) ne tiek iz man
to tas saim nie cis kās dar bī bas veik
ša nai un ku rā re ģis trē ta no dok ļa 
mak sā tā ja dek la rē tā dzī ves vie ta, par 
to pe ri odu, ku rā no dok ļa mak sā tājs 
at bilst maz nod ro ši nā tas per so nas 
sta tu sam, 70 %;

5.6. 2011. ga dā Jē kab pi lī re
ģis trē ta jiem ko mer san tiem, ku ri 
2011. ga dā vi dē ji ir no dar bi nā ju ši 
ne ma zāk kā se šus dar bi nie kus .. 
50 %; 

5.7. ko mer san tiem, ku ru īpa šu
mā ir rūp nie cis kās ra žo ša nas ēkas, 
ja ta jās no tiek pa mat dar bī ba pie 
no tei ku ma, ka uz tak sā ci jas ga da 
30.jū ni ju iz pil dās šā di no sa cī ju mi: 

5.7.1. sa gla bā ta pa mat dar bī ba;
5.7.2. in ves tē ti lī dzek ļi ra žo ša nā, 

pa kal po ju mu snieg ša nā lai ka pe ri
odā 2010.–2011. g.;

5.7.3. sa gla bā tas dar ba vie tas 
virs 75 % at tie cī bā pret vi dē jo dar ba 
vie tu skai tu 2011. ga dā .. 50 %; 

5.8. Jē kab pi lī re ģis trē ta jiem 
ko mer san tiem, ku ri sev pie de ro šās 
ēkās veic uz ņē mēj dar bī bu (iz ņe mot 
azart spē ļu or ga ni zē ša nu, tel pu iz
no mā ša nu), 2012. ga dā no dar bi not 
vis maz se šus Jē kab pils pil sē tas ie
dzī vo tā jus, pie šķir at lai di no dok lim 
par ēkām .. 25 %; 

5.9. Ko mer san tiem, ku ri 
2012. ga da va sa ras se zo nā no dar bi
na Jē kab pils vis pār iz glī to jo šo sko lu 
sko lē nus, ku ru dek la rē tā dzī ves vie ta 
ir Jē kab pils pil sē tā, ne ma zāk kā 
di vus mē ne šus:

5.9.1. no dar bi not no 3 līdz 5 sko
lē niem, pie šķir ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at lai di .. 25 %;

5.9.2. no dar bi not 6 un vai rāk 
sko lē nus, pie šķir ne kus ta mā īpa
šu ma no dok ļa at lai di .. 50 %.

6. Ie snie gu mu un at vieg lo ju ma 
sa ņem ša nas no sa cī ju mu ap lie ci no šu 
do ku men tu ie snieg ša nas kār tī ba:

6.1. no dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku mu 
5.1.–5.4. apakš pun ktu no sa cī ju miem 
ir tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at vieg lo ju miem, jā ie sniedz 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā ie snie
gu mu par at vieg lo ju ma pie šķir ša nu 
un at vieg lo ju ma sa ņem ša nas no sa
cī ju mus ap lie ci no šus do ku men tus  

3 mē ne šu lai kā no mak sā ša nas pa
zi ņo ju ma sa ņem ša nas die nas;

6.2. no dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku
mu 5.5. apakš pun kta no sa cī ju miem 
ir tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at vieg lo ju miem, un mak
sā tā jiem, ku riem paš val dī ba ir 
pie šķī ru si trū cī gas per so nas vai 
ģi me nes sta tu su, jā ie sniedz Jē kab
pils pil sē tas paš val dī bā ie snie gu mu 
par at vieg lo ju ma pie šķir ša nu un at
vieg lo ju ma sa ņem ša nas no sa cī ju mus 
ap lie ci no šus do ku men tus 3 mē ne
šu lai kā no sta tu sa pie šķir ša nas  
da tu ma,

6.3. no dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku
mu 5.6. apakš pun kta no sa cī ju miem 
ir tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at vieg lo ju miem, 3 mē ne šu 
lai kā no mak sā ša nas pa zi ņo ju ma 
sa ņem ša nas die nas jā ie sniedz Jē
kab pils pil sē tas paš val dī bā 

6.3.1. mo ti vēts ie snie gums par 
at vieg lo ju ma pie šķir ša nu; 

6.3.2. iz zi ņa no Valsts ie ņē mu
mu die nes ta (turp māk – VID) par 
vi dē jo strā dā jo šo skai tu 2011. ga dā;

6.3.3. iz zi ņa no VID par no dok ļu 
pa rā du ne esa mī bu.

6.4. No dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku mu 
5.7. apakš pun kta no sa cī ju miem ir 
tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma no
dok ļa at vieg lo ju miem, ne vē lāk kā 
līdz tak sā ci jas ga da 15. jū li jam jā ie
sniedz Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā:

6.4.1. mo ti vēts ie snie gums par 
at vieg lo ju ma pie šķir ša nu, no rā dot 
rūp nie cī bas ēkas ka das tra nu mu ru;

6.4.2. uz ņē mu ma va dī tā ja pa
rak stīts ap lie ci nā jums, ka ra žo ša
nas ēkās ir sa gla bā ta ra žo ša na un 
sa gla bā tas dar ba vie tas;

6.4.3. do ku men tu, ku ri ap stip
ri na lī dzek ļu in ves tē ša nu ra žo ša nā, 
ko pi jas; 

6.4.4. iz zi ņa no Valsts ie ņē mu
mu die nes ta par vi dē jo strā dā jo šo 
skai tu 2011. ga dā un 2012. ga da 
pir ma jā pus ē;

6.4.5. iz zi ņa no VID par no dok ļu 
pa rā du ne esa mī bu.

6.5. No dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku mu 
5.8. apakš pun kta no sa cī ju miem ir 
tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma no
dok ļa at vieg lo ju miem, ne vē lāk kā 
līdz tak sā ci jas ga da 15. jū li jam jā ie
sniedz Jē kab pils pil sē tas paš val dī bā:

6.5.1. mo ti vēts ie snie gums par 
at vieg lo ju ma pie šķir ša nu, no rā dot 
uz ņē mēj dar bī bas vei du;

6.5.2. uz ņē mu ma va dī tā ja pa
rak stīts ap lie ci nā jums, ka, vei cot 
uz ņē mēj dar bī bu mi nē tā ēkā, no dar
bi na vis maz se šus Jē kab pils pil sē
tas ie dzī vo tā jus, ku ru dek la rē tā 
dzī ves vie ta re ģis trē ta Jē kab pils pil
sē tas paš val dī bas ad mi nis tra tī va jā  
te ri to ri jā;

6.5.3. iz zi ņa no VID par vi dē jo 
strā dā jo šo skai tu 2012. ga da pir
ma jā pus ē;

6.5.4. iz zi ņa no VID par no dok ļu 
pa rā du ne esa mī bu.

6.6. No dok ļu mak sā tā jiem, ku
riem sa ska ņa ar sais to šo no tei ku
mu 5.9. apakš pun kta no sa cī ju miem 
ir tie sī bas uz ne kus ta mā īpa šu ma 
no dok ļa at vieg lo ju miem, ne vē lāk 
kā līdz tak sā ci jas ga da 15. sep tem
brim jā ie sniedz Jē kab pils pil sē tas 
paš val dī bā:

6.6.1. mo ti vēts ie snie gums par 
at vieg lo ju ma pie šķir ša nu, no rā dot 
uz ņē mēj dar bī bas vei du;

6.6.2. uz ņē mu ma va dī tā ja pa
rak stīts ap lie ci nā jums un grā mat
ve dī bas iz zi ņa, kas ap lie ci na no dok
ļu ap mak su par no dar bi nā ta jiem 
sko lē niem;

6.6.3. vis pār iz glī to jo šās sko las 
iz do ta iz zi ņa, kas ap lie ci na, ka mi
nē tais sko lēns mā cās ie stā dē;

6.6.4. in for mā ci ju par sko lē nu 
dek la rē to dzī ves vie tu; 

6.6.5. iz zi ņa no VID par no dok ļu 
pa rā du ne esa mī bu.

7. Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mus pie šķir par to tak sā ci
jas ga du, ku rā ie sniegts ie snie gums.

8. Ne kus ta mā īpa šu ma no dok ļa 
at vieg lo ju mus pie šķir par vi su tak
sā ci jas ga du, iz ņe mot ga dī ju mus, 
kad no dok ļa mak sā tā ja sta tuss, 
kurš dod tie sī bas sa ņemt at vieg lo
ju mus, ir pie šķirts uz no teik tu lai
ku. Mi nē ta jā ga dī ju mā at vieg lo ju mu 
pie šķir par pe ri odu, ku rā no dok ļa 
mak sā tājs at bilst sta tu sam.

9. Fi nan šu eko no mi kas no da ļa 
iz vēr tē ie snieg tos do ku men tus un 
sa ga ta vo do mes lē mu ma pro jek tu 
par no dok ļa at vieg lo ju ma pie šķir
ša nu, ku ru ie sniedz iz ska tī ša nai 
Fi nan šu ko mi te jai. 

10. Lē mu mu par no dok ļa at vieg
lo ju ma pie šķir ša nu pie ņem Do me. 
Sa ska ņā ar Do mes lē mu mu Fi nan
šu eko no mi kas no da ļa veic no dok ļa 
pār rē ķi nu at bil sto ši nor ma tī va jiem 
ak tiem. 

11. No dok ļa at vieg lo ju mu 5.2., 
5.3., 5.4., 5.5. apakš pun ktos mi nē
tiem no dok ļa mak sā tā jiem un trū
cī gām per so nām pie šķir ar Fi nan šu 
eko no mi kas no da ļas lē mu mu.

12. Lē mu mu par at tei ku mu pie
šķirt at lai di ne kus ta mā īpa šu ma no
dok ļa mak sā tā jiem 2012. ga dā ga
dī ju mos, kad ie snie dzē ja pra sī jums 
ne at bilst Jē kab pils pil sē tas Do mes 
2.02.2012. sais to šo no tei ku mu Nr. 4 
“Par at vieg lo ju mu pie šķir ša nu ne kus
ta mā īpa šu ma no dok ļa mak sā tā jiem 
2012. ga dā” no sa cī ju miem, pie ņem 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Ad
mi nis tra tī vā de par ta men ta Fi nan šu 
eko no mi kas no da ļas va dī tājs.

J. Raš čev skis, 
Do mes priekš sē dē tā ja viet nieks 

Paratvieglojumupiešķiršanunekustamā
īpašumanodokļamaksātājiem2012.gadā

Sais to šie no tei ku mi Nr. 4 (pro to kols Nr. 4, 4. §)
Iz do ti sa ska ņā ar li ku ma “Par paš val dī bām” 14. pan ta 3. da ļu, li ku ma “Par ne kus ta mā īpa šu ma no dok li” 5. pan ta 11., 3., 4. daļu.



6.

Pa va sa ris, lai arī mans mī ļā kais ga da laiks, to mēr 
vien mēr sais tī jies ar lie lu sa ju ku mu it vi sā. Pa tie sī bā arī 
da bā. Sau le, lie tus, kur sa, vējš, pat sniegs. Pa va sa ris ir 
tas ga da laiks, kad ma nī viss kaut kā ap stā jas un pie nāk 
tas brī dis, kad jā sū dzas vi sai pa sau lei – ne gri bu iet un 
da rīt! Gri bu bau dīt! Bau dīt dzī vi, mir kļus un vi su, ko 
sniedz dzī ve, pa ti ne da rot ne ko. Nu kai ti na, ka gai ši zi lās 
de be sis un sau le tā vien aici na: nāc, bau di! Bet ne var, 
jo tie ši pa va sa ris vēl vis maz di vus ga dus ir tas laiks, 
kad vis ak tī vāk ir arī jā dar bo jas sko las so lā. Dī vai ni tas 
viss ie kār tots. Ma nī ro das sa jū ta, ka tas ir it kā spe ci āli, 

lai no vēr tē tu, cik spē cīgs ir mū su rak sturs. Vai spē jam sa ņem ties da rīt to, kas IR jā da ra, 
tā vie tā, lai da rī tu to, ko VĒ LA MIES. Kaut dzī ves fi lo zo fi ja ta ču mā ca dzī vot tie ši tā – kā 
vē la mies. Sa rež ģī ta tā pa sau le un lē mu mi, kas jā pie ņem. Bet vie nu līdz ga lam ne es mu 
sa pra tu si – kā pēc ti kai pa va sa rī mēs kļūs tam tik lai mī gi? Bez ie mes la. Nu lai arī kā, ir 
jā iz dzī vo ik vie na iz jū ta, arī skum jas. Jā prot iz bau dīt arī to. At ļau ties pa pil dpor ci ju sal-
dē ju ma un sa ņemt īpa šu at tiek smi no drau giem, lai sa pras tu – viss ta ču ir la bi! Ja dzi ļi 
to mēr pa slē pies kāds īg nums, gai di 1. ap rī li, kas tū līt tū līt jau būs klāt, un sāc ak tī vi 
ap do māt vei dus, kā iz jo kot drau gus. Vieg lu un skais tu šo pa va sa ri!

Ie va De ņi so va

Jēkabpils jauniešu izdevums # 20
2012. gada marts

Redaktora sleja

Kas notika – kas notiks

Izglītība

Ko man darīt ?

Mūs die nās jau gan drīz katrs zi na, kas 
ir stop mo ti on un ka tas no zī mē ‘ap stā di-
nā tā kustība’. 

To mēr, kad jā ķe ras pie dar bī bas, viss 
teik tais un ce rē tais aiz mir stas un šķiet, ka 
tā kus tī ba tie šām ir ap stā di nā ta un “ie kus-
ti nāt kad ru” ir ne ie spē ja mi. Tā pēc arī rak stu 
šo rak stu, lai ras tos priekš stats par ani mā-
ci ju, stop mo ti on un kus tī bas ie rau dzī ša nu 
ne kus tī bā. 

Lai vei do tu stop mo ti on (turp māk at ļau-
šos saukt par stop kus tī bu), ir va ja dzī ga lie la 
pa cie tī ba, ka me ra un da tors. To mēr ar to 
pir mo ir maz liet grū tāk. Pa cie tī ba va ja dzī ga 
gan tā pēc, lai va rē tu iz tu rēt ilg lai cī go dar-
bu pie ob jek tu pār vie to ša nas, mai nī ša nas 
vie tām un ci tām dar bī bām, gan tā pēc, lai 
prā tā eso šās do mas ne iz plē nē tu kā pa pī ra 
vīs tok lis ugu nī. Vie nā brī dī šīs ide jas un do-
mas var pa stā vēt, bet nā ka ma jā – iz kū pēt. 
Tā dēļ do mas re gu lā ri jā pie fik sē – jā pie rak-
sta, jā uz zī mē un jā at tīs ta –, lai prā tā pa lik tu 
do ma, ka tas kadrs jau ir sā cis grī ļo ties un 
stai gāt. Tad jau var sākt vei dot ani mā ci ju un 
pie šķirt vis am ne dzī va jam gan per so nī bu, 
gan kus tī bas, gan arī rak stu ru. 

Lai ne bū tu vis pār īgs, pie mi nē šu, ka 
pats arī es mu vei do jis stop kus tī bas. Ta jās 
iz man to ju gan vien kār šu ķer me ņu pār vie-
to ša nu, kas bei gu bei gās sāk kļūt grū ta, gan 
pa pī ra lo cī ša nu, gan da žus vien kār šus me-
hā nis mus. Pie mē ram, “Do mu stop mo ti on” 
(vi me o.com/21878107) ie kļā vu gan pa pī ra 
lo cī ša nu, gan da žā dus ob jek tu aiz vie to ša-
nas sti ķus. Daž kārt, lai panāktu, ka ob jekts 
pa kā pe nis ki sa ma zi nās vai pa lie li nās, ir jā-
iz vei do vēl du cis lī dzī gu vai pat tā du pa šu 
priekš me tu, kas bū tu ma zā ki vai lie lā ki. Ko 
nu tur daudz par teh ni kām. Teh ni kas var 
iz do māt pats. 

Vis lie lā kā pro blē ma, vei do jot ani mā ci jas 
ar vien kār šu ob jek tu pār vie to ša nu, ir tā, ka, 
viegl prā tī gi plā no jot priekš me ta kus tī bu un 
tra jek to ri ju, daudz kārt tas jā no vie to tā dās 
vie tās, kur tas re āli ne var no stā vēt, pie mē-
ram ma ziņš pa lē ciens gai sā. Pro blē ma ir tā, 

ka bo tas vai tele fons ne li do. 
Lai vei do tu stop kus tī bu, ir jā aiz mirst, 

ka kaut kas nav ie spē jams, ka tas tā ne var 
no tikt un ka re āli ob jek ti ne kus tās. Lam pas 
ir dzī vas! Va jag do māt, ka tai lam pai ir sirds, 
ku ra tā vien dau zīt dau zās un vē las sa tikt 
ot ru sev lī dzī gu lam pu. Prā tā jā iz plā no, cik 
daudz kat rā kad rā va jag pār vie tot kā du de-
ta ļu, jo pa stāv li kums – jo vai rāk pār vie to si, 
jo ātr āk no tiks kus tī ba. 

Pa ras ti video vei do ju viens, jo tad var 
gan at ce rē ties to, kā tam vis am jā iz ska tās, 
gan vieg lāk plā not kus tī bas, bet vairs jau tā 
ne da ru. Ta gad vei do ju da žā dus pro jek tus, 
ku ros ie sais tās vai rā ki cil vē ki, jo tas ļauj vi su 
pa veikt daudz in te re san tāk un ātr āk. Tas 
ir kā aiziet uz kā du pa sā ku mu, kurš drīkst 
beig ties ti kai tad, kad vis i ir aiz gā ju ši. 

Ļo ti no de rīgs ir ār ējais slē dzis jeb tāl va-
dī bas pults un sta tīvs vai vie ta, kur ka me ru 
var no vie tot kār tī gi un ne kus tī gi. Lai gan 
ka me ras po zī ci ju stop kus tī bas lai kā var pār-
vie tot, tas ir jā da ra ļo ti pre cī zi un plā no ti. Tur 
kat ra no bī de iz rai sa ska tī tā jā pa ni ku, jo viņš 
vairs ne sa prot, kas no tiek. 

Kat ra video tap ša na ir at šķi rī ga – gan 

laiks, gan vie ta, gan il gums, gan arī at mo-
sfē ra un no ska ņo jums. Līdz šim ne es mu 
vei do jis Ma king of video jeb “Vei do ša nas 
pro ce sa” video, jo es mu vai nu iz bau dī jis 
stop kus tī bu, vai nī dis to. So los, ka nā ka-
ma jam video būs arī vei do ša nas pro ce sa 
video. Šo emo ci ju ie spai dā arī kat ra video 
vei do ša na ir īpa ša, bet vis pa tī ka mā kais mir-
klis – no teik ti ap ska tīt tik ko svai gu un vēl 
ne sa mon tē tu kad ru plūs mu sa vā (vai kā da 
ci ta) fo to ka me rā. Šo brī di ar lai ku ie mā cas 
iz laist, jo daž kārt bez ska tī ša nās per so na var 
sa vā prā tā “no ska tī ties” vi su stop ku sī bu. Šī ir 
vie ta, kur tap ša nas pro ce sā ie sais tās do mā-
ša na līdz i ci tam lai kam. Ne vis tam, ku rā tu 
dzī vo, bet tam, ku ru tu ra di un at tē lo. Tā pēc 
ra diet šo lai ku arī jūs!

Da ži ma ni video, no kā va riet smel-
ties ie dves mu vai vien kār ši iz teikt vie dok li: 
http://vi me o.com/al bum/1869811.

Vai arī at ro di ma ni vien kār šāk:
• vi me o.com/krisss;
• www.youtube.com/RVKrisss;
• Blogs: http://stopview.do.am/.

Kriš jā nis Plei ko
Fo to no per so nī gā ar hī va

w  20. ap rī lī 3. vi dus sko lā no tiks kon kurss “Eru dīts 2012”  
10.–12. kla sei
w 23.–27. ap rī lī 3. vi dus sko lā no tiks Put nu die nas 1.–12. kla sei
w 10. ap rī lī Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā no tiks 11. kla šu zi nāt nis ki 
pēt nie cis ko dar bu aiz stā vē ša na

w 24. ap rī lī Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā no tiks lek ci ja “Jaun ie tis 
dar ba tir gū”
w Ap rī ļa bei gās Jē kab pils Valsts ģim nā zi jā no ri si nā sies Ve se-
lī bas ne dē ļa
w Jē kab pils sko las ap rī lī pie da lī sies arī Lie la jā tal kā

Arī es šo gad iz man to ju ie spē ju uz 
vie nu die nu kļū t par kā da ēnu. Ma ni jau 
ilg sto ši in te re sē tie ši žur nā lis ta pro fe si ja, 
tā pēc zi nā ju, kam tie ši vē los kļūt par ēnu. 
Tā bi ja Ag ne se Klei na – in ter je ra žur nā la 
“De ko” gal ve nā re dak to re un blo ge re. Lai 
pie teik tos, no sū tī ju mo ti vā ci jas vēs tu li. Liels 
bi ja prieks, kad uz zi nā ju, ka man tiks do ta 
ie spē ja uz vie nu die nu kļūt par vi ņas ēnu. 
Die na bi ja pa tie šām lie lis ka, un laiks pa-
gā ja ne ma not. Rī ta pus ē ti kā mies “San tas” 
iz dev nie cī bā, kur mums pa stās tī ja die nas 
plā nu, pa rā dī ja dar ba tel pas un ie pa zīs ti nā ja 
ar ci tiem dar bi nie kiem. Tad mēs de vā mies 
tā lāk. Liels bi ja mū su pār stei gums (ko pā 
bi jām 3 ēnas) par Fi nan šu mi nis tri jas ap-
mek lē ju mu. Iz rā dī jās, ka Ag ne se ir sti lis te 
pro jek tam, ku rā mi nis tri rek la mē Lat vi jas 
di zai nu (šo brīd var ap ska tīt ga la re zul tā tu 
iz stā dē mi nis tri jās, vē lāk arī “Ga le ri jā Centrs”). 
Tā nu mēs pa pil dus ie gu vām arī ek skur si ju 

pa Fi nan šu mi nis tri ju. Vē lāk de vā mies pus-
die not, ie pa zi nā mies, pa stās tī jām par se vi, 
un Ag ne se ie pa zīs ti nā ja ar dar ba spe ci fi-
ku, ar pro fe si ju ko pu mā. Drīz vien mūs jau 
gai dī ja 2. Rī gas valsts ģim nā zi jā, kur no ti ka 
fo to gra fē ša na arī šim pa šam pro jek tam. 
Fo to gra fēts ti ka iz glī tī bas mi nistrs Ro berts 
Ķī lis, kas it kā ir ties ne sis bas ket bo la spē lē. 
Vē lāk at vil kām el pu, ru nā jām un da lī jā mies 
ie spai dos. Ko pu mā mums vi sām bi ja vie na 
do ma – tas ir darbs, ku rā mū žī gi jā skrien un 
ku ru tu ne spēj at stāt aiz dur vīm. Tas vien-
mēr ir ko pā ar te vi. 

Ta gad tie šām spē ju no vēr tēt šīs ēnu 
die nas, jo, no ma las rau go ties, re ti spēj no-
vēr tēt to īs to dar ba spe ci fi ku. Tas vien kār ši 
ir jā iz dzī vo pa šam. Un es mu gan da rī ta, ka 
man bi ja tā da ie spē ja. 

Ag ne ses blogs ap ska tāms šeit: http://
www.whimsicalagnesiga.com/.

Ie va De ņi so va

Ēnu die na ar Ag ne si Klei nu

Stop mo ti on kā māk sla
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Cilvēks, kas iedvesmo

Literārais stūrītis Aktuāli

Ko man darīt?

“Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv

Avīzes vadītāja  
Lelde Nitiša 
tālr. 28603052, e-pasts: lelde_n@inbox.lv

Galvenā redaktore
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Lāsma Skļarska 
tālr. 25906344, 
e-pasts – lasma.sklarska@jekabpils.lv

Dze jas  
aici nā ju mā

Lau rai pie mīt īpašs ta lants – iz teikt sa-
vas sa jū tas un pār dzī vo ju mus dze jā. Dze jas 
rak stī ša na ir kļu vu si par vi ņas ho bi ju. Lau rai 
ļo ti tu va ir dzim te nes – Lat vi jas – tē ma, tā-
pēc tā arī do mi nē vi ņas dze jo ļos. 

Lai ne daudz vai rāk uz zi nā tu par Lau ras 
ta lan tu, uz ai ci nā ju vi ņu uz sa ru nu. 

– Kurš ir tavs mī ļā kais dzej nieks? 
– To ir bez ga la daudz, jo no kat ra dzej-

nie ka var smel ties ie dves mu, pie mē ram, 
piln vei dot se vi un sa vus dze jo ļus. Bet, ja 
kā di īpa ši jā iz ceļ, tad pil nī gi no teik ti tie bū tu 
Edu ards Vei den baums, jo man pa tīk vi ņa 
sav da bī gā iz prat ne par dzī vi. No Jē kab pils 
dzej nie kiem man pa tīk Ru ta Štel ma he re, 
Li gi ta Ābol nie ce un Ro nalds Brie dis.

– Kā das tē mas do mi nē ta vos dze
jo ļos? 

– Ma nā dze jā ir iz teik ta mī les tī ba pret 
sa vu dzim te ni, ie ska nas arī da bas tē ma, 
ma nas per so nī gās iz jū tas un pār dzī vo ju mi, 
daž reiz arī pe si misms. Mī les tī bas tē ma ir ļo ti 
re ta, jo tā ma ni šo brīd ne sa is ta. 

– Vai kāds ir ie pa zi nies ar ta viem 
dze jo ļiem? 

– Jā, es mu kri ti zē ta no dau dziem jau 
kriet ni ta lan tī giem cil vē kiem. Kri ti ka ir va-
ja dzī ga. Lai at tīs tī tu un piln vei do tu se vi, ar 
paš kri ti ku vien ne pie tiek. 

– Kad vieg lāk ir uz rak stīt dze jo li? 
Kad tev ir labs vai kad slikts dze jo lis? 
Vai ga ra stā vok lis te vi ne ie tek mē? 

– Dze jo li vieg li ir uz rak stīt, kad ir kāds 
pie dzī vo jums vai arī man ap kārt ri si nās no-
ti ku mi, kas skar arī ma ni: kad es mu pil na ar 
emo ci jām un tās vairs ne var pa tu rēt se vī, tad 
arī ro das ie dves ma rak stīt. Dze jo lis, ma nu-
prāt, ir labs tad, kad es to va ru ne skai tā mas 
rei zes pār rak stīt un pa pil di nāt, ne vis tad, 
kad man no sa ka ie ro be žo tu lai ka pos mu, 
kad dze jo lis ir jā uz rak sta. Jā, ga ra stā vok lis 
ir vis a dze jo ļa pa ma tā. Tas ie tek mē dze jo ļa 
no ska ņu un pār dzī vo ju mu, ko slēpj tā rin das. 

– Kurš dze jo lis no pa šas sa rak stī ta
jiem tev ir vis mī ļā kais un kā pēc? 

– Krau jas vie nī gā va lo da ozols. 
Deg. 
Deg tā mie sa. 
Og lī tēs at spīd ga di. 
Pel nos mirst mūžs. 
Vējš pa sau li
Ap brauc pel nu pa jū gā. 
Šis ir mans mī ļā kais dze jo lis, jo tas pa-

rā da mūs – mēs esam tā krau ja un ozols 
ir mū su va lo da. Tas ir jā cie na un jā mīl, lai 
ne sa deg tu aiz mir stī bas lies mās. 

– Vai ir do ma dze jo ļus pub li cēt? 
– Lai kam ne, jo es ne es mu pār lie ci nā ta, 

kā ma nī ir vai rāk – dzej nie ka vai pro zai ķa. 
Es vai rāk vai ma zāk pa ļau jos uz lik te ni. Vēl 
ga na lie tu, kur va ru se vi piln vei dot. 

Ane te Las ma ne

Šo mē nes, tu vo jo ties 1.  ap rī lim, 
in ter vi ja ar mums vis iem la bi zi nā mo 
jo ko tā ju Jev ģē ni ju jeb īs ta jā vār dā Ar ti 
Mig lā nu, kas pie da lī jās arī ne sen no ti ku
ša jā Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas kon kur sā  
“De vīt klas nieks”. 

1. Kad tu sā ki fil mēt video, un no ku
rie nes ra dās šī do ma? Ma nu prāt, tas bi ja 
2010. ga da ru dens sā ku mā, man pie dā vā ja 
ie spē ju pa fil mē ties kā dā kli pā – īs fil mā, un 
man ne kas ne bi ja pre tī, ne kad ne bi ju do-
mā jis, ka pēc di viem ga diem ma nus video 
būs re dzē ju ši tik daudz cil vē ku. 

2. Kas tev pa šam dzī vē vis bie žāk liek 
pa smie ties? Lai kam jau pa ša fan tā zi ja un 
sar kasms, smiek lī gas dzī ves si tu āci jas. Vi su 
var pa sniegt ar hu mo ru. 

3. No sauc vi sus sa vus ho bi jus un 
aiz rau ša nās! Ļo ti lie la vēr tī ba ma nā dzī vē 
ir mū zi kai, ne kad ne kur ne eju bez aus ti-
ņām – ho bijs lai kam va rē tu būt tie ši tās 
klau sī ša nās, tās iz prat ne, un vis pār ma ni 
in te re sē mū zi kas te ori ja. Vēl daudz skrie-
nu – gan brī va jā lai kā, gan ma ra to nus, gan 
arī vie tē jos kro sus. Spē lē ju fut bo lu un, kā 
jau no pro tat, tai su video un dzies mas ar 
sa vu “ope ra to ru”. 

4. Pa vi sam ne sen tu pie da lī jies 
Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas kon kur sā 
“De vīt klas nieks”, pa stās ti par ie spai
diem ta jā. Man pa ti ka! La ba kom pā ni ja, 
la bi pa va dīts laiks, un es es mu ap mie ri nāts 
ar no mi nā ci ju, kat rā zi ņā, ja bū tu ie spē ja, 
pie da lī tos vēl reiz. 

5. Vai arī dzī vē – ik die nā – tu esi mū
žī gais jo ko tājs un vi su uz tver ar hu mo ru? 
Gal ve no kārt – jā, bet nav jau tā, ka ne spē ju 
būt no pietns, spē ju. It kā. Es ce ru, ka sar-
kasms arī pie der pie hu mo ra, bet, pat ja ne, 
tā pat es uz ska tu, ka jā. 

6. Vai tu gri bē tu dzī vot mū žī gi? Es 
do mā ju, ne. Ja arī gri bē tu, tad tur va ja dzē tu 
būt tā diem no sa cī ju miem kā, pie mē ram, 
es ne no ve co tu, bū tu ap mie ri nāts ar dzī vi, 
ne bū tu vie nī gais, kas dzī vo mū žī gi: ja bū tu 
vēl kāds man ļo ti tuvs cil vēks, kurš arī ne-
no ve co tu/dzī vo tu mū žī gi. 

7. No ku rie nes tev ro das ide jas jau
n iem video vai dzies mām? Vis pār vi ņas ro-
das pa šas no se vis, nav īpa ši jā pie do mā par 
to, pār sva rā vi su do mā jam uz vie tas, va do ties 

pēc kā diem no teik tiem at slē gas vār diem. 
8. Vai tev ir mī ļā kā mult fil ma? Mī ļā-

kā ir maz liet ši zo frē nis ka mul te nī te Sui ci de 
Mo use, ku ru Valts Dis nejs ir tai sī jis 20. gad-
sim tā. Vēl, pro tams, pa tīk “Sim pso ni”, “Dien-
vid parks”, Family Guy, gan jau arī vēl kā da, 
bet paš laik ne vie na ne nāk prā tā. 

9. Kas ir tavs lie lā kais pa līgs, dar bo
jo ties ap video – gan to mon tā žu, gan 
uz ņem ša nu, gan vis pār ide jām? Pats lie lā-
kais un, ma nu prāt, vie nī gais – Jā nis Abi zārs. 

10. Tu re dzi krā sai nus vai meln bal tus 
sap ņus? Ma nu prāt, krā sai nus, īs ti ne es mu 
pār lie ci nāts par to, jo cil vēks ne at ce ras 90 % 
sap ņu, tā pēc va rē tu būt, ka es vien kār ši ne-
at ce ros sa vus bez krā sai nos sap ņus. 

11. Kon kur sā “De vīt klas nieks” mēs, 
ska tī tā ji, no skaid ro jām, ka tev īpa ši tuvs 
dzīv nieks ir stir na. Kā pēc tie ši stir na? 
Man jau li kās, ka to va rē ja lie lis ki pa ma nīt 
arī ie priekš tie, ku ri ma ni pa zīst. Īs ti ne va ru 
pa teikt – kā pēc. Šī pa ti ka pret stir nām sā kās 
jau va sa rā, sā ku mā tas bi ja it kā pa jo kam, 
bet tad es sa pra tu, ka vi ņas man tie šām 
pa tīk. Ci tiem tie ir ka ķi, ci tiem su ņi, man – 
stir nas. Es ne va ru pa teikt kon krē tu ie mes lu 
kā pēc, bet tā nu viņš ta gad ir. 

12. Ku ra va rē tu būt pa ti šaus mī gā kā 
ska ņa pa sau lē? Tad, kad tu ru nā! Bet, ja 
no piet ni, vis šaus mī gā kā ska ņa gan jau ir 
kaut kā da ļo ti augst a re ģis tra ska ņa, ku ru 
ilg lai cī gi dzir dot, cil vēks kļūst kurls. Ne es mu 
arī īpa šā sa jūs mā par mū zi ķiem, ku rus ne-
var no saukt par mū zi ķiem, un to ra dī ta jām 
ska ņām. Arī ak vā ri ja pie de ru mu ska ņas ma-
ni kai ti na, bet tas lai kam ti kai tā pēc, ka tas 
ir ma nā is ta bā, un man tas ne pa tīk. 

13. Vai tu mēdz la sīt sve šu cil vē ku 
ko men tā rus par sa viem video? Es do-
mā ju, jeb kurš tā da ra, jā. 

14. Kas tu bū si pēc 20 ga diem? Man 
ir tā das ļo ti šaus mī gas aiz do mas, ka cil vēks. 
Es jau lab prāt gri bē tu būt stir na. Ne zi nu, 
kas bū šu, ma ni pat tas īpa ši ne uz trauc, bet 
kat rā ga dī ju mā – es tiek šos uz to la bā ko!

15. Kas tev rā dās mur gos? Pa ši mur gi 
man rā dās mur gos. Bie ži ma ni ir no šā vu si, 
bet tās lai kam bi ja ko mē di jas, ne vis mur gi. 
Es ne at ce ros sa vus mur gus, va rē tu būt da ži 
sap ņi, ku rus es maz liet at ce ros. Es mu arī it 
kā at nā cis pliks uz sko lu, bet tā arī lai kam 
bū tu ko mē di ja.

16. Kas tev vis vai rāk gar šo? Alum 
nav ne vai nas! Ūde nim arī. Es ne zi nu, kas 
man gar šo vis vai rāk, vis ti ca māk, ēdiens. 

17. Kā da ir ta va mī ļā kā mū zi kas gru
pa/dzie dā tājs? Man nav vie na kon krē ta 
gru pa, man tā das ir pie cas – System of a 
Down, Nir va na, Pla ce bo, Fo o Fig hters un 
Snow Pa trol. Mī ļā kais mū zi ķis gan man ir 
viens – Fre dijs Mer kū rijs. 

18. Ar vie nu vār du rak stu ro sa vu 
līdz ši nē jo dzī vi. Vis i gan jau gai dī ja, ka 
teikšu “stir na”, bet ne kā ne bi ja. Ā, nē, tā 
to mēr ir stir na. 

19. Tev pa tīk vi de, ku rā tu dzī vo?  
Nē, bet es pats uz tu ros tā dā vi dē, kā dā vē-
los, ja man vi de ne pa tīk, ie lie ku aus ti ņas un 

man ir vien al ga, kā da ir vi de. 
20. Ie sa ki mū su la sī tā jiem kā du fil

mu! Fil ma, ku ru es mu re dzē jis vai rā kus des-
mi tus rei žu, – Fo o Fig hters – Back and Forth. 
Tā ir do ku men tā lā fil ma gal ve no kārt par 
grupu Nir va na, tās iz juk ša nu un al ter na tī vā 
ro ka gru pu Fo o Fig hters. Vēl man pa ti ka arī 
Al most Fa mo us un The Bo at that Roc ked, kā 
arī fil mas Me an Mac hi ne lat ga lis ki tul ko tā 
pa ro di ja “Bu reicj”.

Video var ap ska tīt http://www.youtube.
com/user/MrJev ge ni us?fe atu re=watch.

Dzies mas dzir dēt http://www.drau giem.
lv/si zets/.

Kris ti āna Ščer bic ka, Ie va De ņi so va
Foto no per so nī gā ar hī va

Un to mēr stir na

Vis la bāk man pa tīk pa mos ties se šos 
no rī ta, kad pār mē rī gi auk stās zie mas dēļ 
is ta bā gaiss ir kļu vis drēgns, un sa prast, ka 
va ru cie šāk ie tī ties sil ta jās se gās un ne gai-
dīt, kad ma nu mie gu pār trauks kai ti no šais 
mo di nā tā ja sig nāls. Tā dos rī tos es vār tos 
pa gul tu līdz pat pus dien lai kam un tad iz-
spū ru šiem ma tiem bro kas tīs ēdu bez rū pī gi 
sa smē rē tas sviest mai zes un dze ru pār lie ku 
sal du ka fi ju no sa vas mī ļā kās krū zes. Es mī lu 
šos ne bēd nī gos rī tus, kad mans pe lē kais 
ka ķis lais ko jas ko pā ar ma ni. 

Vis vai rāk man pa tīk svel mai nā va sa ras 
die nā ko pā ar Vi ņu vir pu ļot ne val dā mā lie tū. 
Aiz mirst par kur pēm un lēkt pār plūs to šās 
peļ ķēs, ap šļak stot vēl sau so. Ne lik ties ne 
zi nis par ga rām brau co ša jām ma šī nām, ku-
rās smai da ne sa mir ku ši cil vē ki, par ie spē ju 

vai ne spē ju iz kal tēt cau ri slap jās drē bes. 
Ne vai nī gi ap reibt no lie tus svai gās smar žas 
un Vi ņa spē cī gā ap skā vie na. Es mī lu va sa ras 
vel dzē jo šo lie tu, kad no sa mir ku ša jiem ma-
tiem pār mu gu ru pil auk sta ūdens tēr cī tes. 

Vis la bāk man pa tīk braukt ar au to bu-
su stun dām il gi. Vēl la bāk, ja vie ta bla kus 
ir brī va, lai jeb ku rā mir klī var iz stiept kā-
jas. Tai no teik ti ir jā būt va sa rai, lai pa lo gu 
vē ro tu za ļās krā sas ni an ses pļa vās, ko ku 
ga lot nēs un aizau gu šos dī ķos. Pie klu si nā ti 
var klau sī ties arī mū zi ku no va kar iz vei do tā 
dzies mu sa rak sta spe ci āli ga ra jam ce ļam 
un zie do ša jai no ska ņai. Un pa vi sam la bi ir 
tad, ja brau cie nam ir mēr ķis. Kā es mī lu šo 
kņu do šo ga la pun kta gai dī ša nu, kad dzel te ni 
tau re ņi ap sedz pa sau li!

Ar ta Vei gu re

22. mar tā Jē kab pils Valsts ģim-
nā zi jā no ti ka iz glī to jo ša vēs tu-
res die na 7., 9. un 12.  kla šu ko lek-
tī viem. No dar bī bu va rē ja ie da līt 
3 lie lā kās da ļās – fil ma, sa ru nas un spē le.  
Vis pirms rā dī ja fil mu par 2. pa sau les ka-
ru – sā kot nē ji an glis ki, ar sub tit riem. Ta jā 
bi ja pa rā dī ta ka ra gai ta, gan krie vu, gan 
vā cie šu pa ņē mie ni, mēr ķi utt. Pēc tam lat-
vie šu va lo dā rā dī ja, ko tas no zī mē ja paš iem 
lat vie šiem – ka brā lis ka ro ja pret brā li, ka 
vi sus ie sau ca ar mi jā, par to, cik grū ti bi ja. 
Bē dī ga fil ma.

Tad mūs sa da lī ja 2 gru pās  – ar sar-
ka niem un brū niem krek liem. Vis i uz vil ka 
īpa šus krek lus, kam vir sū bi ja jē dzie ni, skaid-
ro ju mi un arī at tē li. Nu un tad bi ja jā sa da lās 
gru pās pa trim cil vē kiem, lai jē dzie ni utt. 

at bil stu. Va dī tā ji vi sus jē dzie nus iz skaid ro ja, 
bi ja in te re san ti. Cil vē ki ar brū na jiem krek-
liem ru nā ja par vā cie šiem, ar sar ka na jiem 
krek liem – par krie viem. Man bi ja sar ka nais, 
jē dzie ni “oku pā ci ja”, “anek si ja”, “ne var dar bī ga 
pre to ša nās” u. c. 

Pē dē jā da ļa bi ja spē le, kur bi ja jā met 
me ta mais kau liņš: tā dā vei dā ti ka iz lo zē-
ti jē dzie ni, par ku riem ru nāt, vai kaut kas 
cits, pie mē ram, kon krē tā ie ro ča ap raksts 
(un arī re āla ie ro ča pa rā dī ša na) vai da žā du 
kau ju ap rak sti. Tur mums pa li ka sa lī dzi no ši 
maz lai ka, tā pēc līdz ga lam ne pa spē jām. 
Ko pu mā bi ja pat ļo ti in te re san ti un for ši. 
Va dī tā ji no ka ra mu ze ja bi ja ļo ti gud ri un 
pra ta la bi pa stās tīt. Ko pu mā at mi ņas par 
šo die nu sa gla bā sies ti kai un vie nī gi la bas. 

Mār tiņš Iv bu lis

Kar stas ka fi jas ga rai ņi ka fi jas 
krā sas vir tu vē

Vēsturesdiena
JēkabpilsValstsģimnāzijā
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13. mar tā Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko
le džā no ti ka no slē gu ma pa sā kums Mār
ke tin ga plā nu kon kur sam jaun ie šiem. 
Kon kur sa mēr ķis bi ja ro si nāt jaun ie šus 
ap gūt ie ma ņas uz ņē mēj dar bī bas mār ke
tin ga jo mā, pie dā vā jot ra do šas, in te re san
tas ide jas sa vā iz strā dā ta jā mār ke tin ga 
plā nā uz ņē mu mam SI A “Dau gav kras ti”. 
Kon kur sa rī ko tā ji bi ja “Eu ro pe Di rect in
for mā ci jas centrs Jē kab pi lī” un Lat vi jas 
Tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas ka me ra, 
kā arī ak tī vu da lī bu kon kur sa rī ko ša nā, 
dar bu iz vēr tē ša nā un audzēk ņu kon sul
tē ša nā ņē ma mū su ko le džas tir gzi nī bas 
pa ma tu sko lo tā ja In grī da Vei pa. 

Kon kur sā ko pu mā pie da lī jās un sa
vas ide jas mār ke tin ga ak ti vi tā tēm ie snie dza  
24 vis pār iz glī to jo šo un pro fe si onā lo iz glī
tī bas ie stā žu sko lē ni un audzēk ņi. La bā ko 
des mit mār ke tin ga plā nu au to ri ti ka iz vir zī ti 
kon kur sa fi nā lam, no ku riem 7 audzēk ņi 
bi ja no Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le džas un 
3 sko lē ni no Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas. 

Pie da lo ties kon kur sa no slē gu mā, bi ja 
in te re san ti vē rot un klau sī ties jaun ie šu pie

dā vā tās ide jas, ori ģi na li tā ti un to, ka da ži 
bi ja īpa ši pirms tam iz pē tī ju ši paš rei zē jo 
uz ņē mu ma si tu āci ju, stip rās un vā jās vie
tas un, bal sto ties uz to, iz strā dā ju ši sa vas 
mār ke tin ga ak ti vi tā tes, kā arī vei ku ši to 
iz mak su ap rē ķi nu. Tā kā kon kur sa dar
bus vēr tē ja arī SI A “Dau gav kras ti” iz pil d 
di rek to re Mon ta Ra dio na, tad ce rams, ka 
kā da no mār ke tin ga ak ti vi tā tēm tiks arī 
re ali zē ta. Dar bu iz vēr tē ša nā pie da lī jās arī 
Lat vi jas Tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas ka
me ras Jē kab pils no da ļas va dī tā ja Ag ri ta 
Lan dzā ne un Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas 
eko no mi kas sko lo tā ja Dzin tra Prie ku le.

Kom pe ten tā žū ri ja, iz vēr tē jot fi nā lis
tus, 1. vie tu pie šķī ra mū su sko las audzēk
nim Kris ta pam Ie le jam (2.t kurss), 2. vie ta 
ir Sil vi jai Mi na je vai (Jē kab pils Valsts ģim
nā zi jas 11.d kla ses skol nie cei) un 3. vie ta ir 
Ma da rai Ja kov ļe vai (Jē kab pils Valsts ģim
nā zi jas 11.b kla ses skol nie cei). Kon kur sa 
no slē gu mā trīs la bā ko dar bu au to ri sa ņē ma 
bal vas no “Eu ro pe Di rect in for mā ci jas cen
tra Jē kab pi lī”. 

Sa vas sim pā ti ju bal vas pie šķī ra arī 

SI A “Dau gav kras ti” iz pil ddi rek to re Mon ta 
Ra dio na, vi ņai vis la bāk pa ti ka ko le džas  
2.t kur sa audzēk ņa Iman ta Strum ska 
iz strā dā tais mār ke tin ga plāns, sa vu kārt 
Lat vi jas Tirdz nie cī bas un rūp nie cī bas ka
me ras Jē kab pils no da ļas va dī tā ja Ag ri ta 

Lan dzā ne sa vu sim pā ti ju bal vu pie šķī ra 
An ni jai Skro de lei (Jē kab pils Ag ro biz ne sa 
ko le džas 2.a kur sa audzēk ne).

In grī da Mā rā ne,
PVIN iz glī tī bas me to di ķe

Dzie dot dzi mu, dzie dot augu... 
Dzies mai lat vie šu kul tū rā ir lie la vie ta. 
Tā sa ka. Vai tā ir? 2014. ga dā Lat vi ja po
šas kļūt par Eiro pas kul tū ras gal vas pil
sē tu, ga ta vo jas Pa sau les ko ru olim pi ādei. 
Tā tad uz tu ram dzies mas ga ru se vī. 

Kā ar jaun ie šiem? Vai arī vi ņiem 
dzies ma ir vēr tī ba? At bil di ra dām Zem
ga les Valsts ģim nā zi ju sa li do ju mā Baus kā. 
Jaun ākā no Valsts ģim nā zi jām rī ko ja pir
mo pa sā ku mu, kas plā nots ar ci tu Valsts 
ģim nā zi ju pie da lī ša nos. Or ga ni za to riem 
at sau cās Jel ga vas, Do be les, Jūr ma las un 
Jē kab pils Valsts ģim nā zi ja. 

Die na bi ja sa plā no ta pie sā ti nā ti: Run
dā les pils ap ska te, kat ra ko ra in di vi du ālais 
mē ģi nā jums, kop ko ra mē ģi nā jums, pēc
pus die nā kon certs Baus kas kul tū ras cen trā 
un pēc tā gro ziņ bal le vis iem pa sā ku ma 
da līb nie kiem. 

Kon cer tā katrs ko ris iz pil dī ja 2–3 skaņ
dar bus, pēc tam vie no jās kop ko rī, ko pēc 
kār tas di ri ģē ja vi su pie cu ie sais tī to ģim nā
zi ju ko ru di ri ģen ti, bet no slē gu ma dzies mā 
ko rus vie no ja dzies mu svēt ku virs di ri ģents 
Ar vīds Plat pers. Emo ci onā li pie sā ti nāts, 
kva li ta tīvs kon certs di vu stun du ga ru mā! 

Klau sī tā ji dzir dē ja gan mūs die nu kom po
nis tu dzies mas, gan tau tas dzies mu ap da res. 
Bi ja ie spē ja no vēr tēt, cik sa rež ģī tus aran žē
ju mus spēj iz pil dīt jaun ie ši. At zi nī gi sko lu 
ko ru snie gu mu no vēr tē ja arī A. Plat pers, 
uz sve rot, ka, klau so ties šos ko rus, pār lie ci
nā jies – sko lu jau nat ne grib un var dzie dāt. 

Par pa sā ku ma ne ofi ci ālo da ļu vārds 
paš iem da līb nie kiem. Jē kab pils Valsts 
ģim nā zi jas ko ra “Ri tums” da līb nie ce  
El va Po rie te: “Ko ru priekš ne su miem se ko ja 
va ka ra jaut rā da ļa. Šo reiz to vei do ja tā di 
kom po nen ti kā sko lu gru pu dzī vā mū zi ka 
un de ju pla cis, kur jeb kurš ko rists va rē ja 
iz de jo ties pēc sirds pa ti kas. Spē lē ja sko lu 
in stru men tā lie an sam bļi. Tā di bi ja ti kai 
di vi – mā ji nie kiem un mums. Ģim nā zi ju 
go dam pār stā vē ja mū su pui ši Pa uls Rut
kov skis, Edžus Kor saks un Jā nis Briš ka, sa
vu kārt vo kā li prie cē ja so lis te Lel de Bet le re.  
Pub li ka bi ja pār steig ta, ka mums ir tik la
ba, uz de jo ša nu ie kus ti nāt spē jī ga gru pa. 
Ša jā va ka rā bi ja lie lis ka ie spē ja ie pa zī ties 
ar ci tiem jaun ie šiem, ku rus, tā pat kā mūs, 
sais ta dzie dā ša na. Gan pats ko ru fes ti vāls, 
gan arī va kars pēc tā ne sa mums gan da rī
ju mu par to, ka go dam pār stā vē jām sa vu 

sko lu, pil sē tu un pa rā dī jām ci tiem Zem
ga les ko riem, ko va ram mēs.” 

Ko ra “Ri tums” va dī tā ja San dra Bon
da re at zīst, ka šī bi ja lie lis ka ie spē ja ko
ris tiem pa ska tī ties, kā strā dā ci ti ko ri, un 
at zīt, ka arī mēs tu ra mies la bi. Pa ma tī gais 
darbs mē ģi nā ju mos nes aug ļus.

Vis i ko ris ti sa ka lie lu pal dies sa vai ko
ra va dī tā jai San drai Bon da rei, kon cert
meis ta rei An trai Kor ņe je vai un ve cā kiem, 
šo reiz kon krē ti Ilo nai Stu dā nei, par līdz i 
do to cie nas tu!

Dzie dot dzi mu, dzie dot mā cos – tā 
var teikt vis i ko ra “Ri tums” da līb nie ki, jo 
ik ne dē ļu jā at vēl laiks di viem ko ra mē ģi
nā ju miem, ta ču kon cer ti, dzies mu svēt ki 
un šā di pa sā ku mi kā Baus kā sniedz gan
da rī ju mu un to dzies mā ro da mo prie ku, 
kas ap dzie dāts dai nās. 

Pal dies jums, ko ris ti, par ko pā pa va
dī to die nu! Lai vei cas ska tēs!

D. Dru ve nie ce, 
JVĢ di rek to ra v. audzi nā ša nas dar bā 

Jau vai rā kus ga dus zie mas un pa va
sa ra pe ri odā sko lā rī ko jam ak ci ju “Pa lī
dzi dzīv nie ku pa tver smes ie mīt nie kiem!”. 
Arī šo gad esam ra du ši at sau cī gas sir dis. 

Dau dziem mā jās ir četr kā jai nie mī
lu ļi, tā pēc jo īpa ši la bi zi nām, kā das rū pes 
un gā dī ba vi ņiem jā vel ta. Ja bū tu ie spē
jams, mā jās no pa tver smes pa ņem tu vi sus 
dzīv nie kus, bet dzī vok lis nav pie mē ro ta 
vie ta dau dziem ka ķiem un su ņiem. Tā
pēc, ve cā ku at bal stī ti, ie gā dā jā mies dzīv
nie ku pa tver smes ie mīt nie kiem pār ti ku 
un zie do jām se dzi ņas. Vis ak tī vā kie ak ci jas 
da līb nie ki bi ja 10.a, 10.b/c un 9.k kla ses 
audzēk ņi. Mū su, 9.k kla se, ak ci jā pie da lī
jās ko pā ar audzi nā tā ju Na tā li ju Ka vec ku. 
Audzi nā ša nas stun dā pār ru nā jām da žā das 
si tu āci jas, kad dzīv nie kiem ir pār i da rīts un 
vi ņi ir pa mes ti, sa pra tām, ka mēs tā ne kad 
ne rī ko si mies un, ja re dzē sim, cen tī si mies 
no vērst var dar bī bu. Lai kā, kad vā cām zie
do ju mus dzīv nie ku pa tver smei, mēs pa
ši kļu vām drau dzī gā ki un iz pa lī dzī gā ki, 
dažs arī pār va rē ja se vi un at brī vo jās no 
kai tī gā ie ra du ma – smē ķē ša nas (Kris ti āns 
zie do ja pie cus la tus, ku rus bi ja pa re dzē jis 
ci ga re šu ie gā dei, un tie šām līdz pa va sa ra 
brīv lai kam vairs ne smē ķē ja). Arī turp māk 
pie da lī si mies lab da rī bas ak ci jās, īpa ši ta jās, 
ku rās pa lī dzī ba tiek snieg ta dzīv nie kiem.

Il ze Troš ko va, 
9.k kla ses skol nie ce 

Mārketingaplānukonkurssjauniešiem Jēkabpilsvakara
vidusskolas 
labiedarbi

valstsģimnāzijaspieskandinaBausku

“Esi ga tavs mai nī ties at kal un da ri to 
ar prie ku. Ja prieks bei dzas, mek lē, kur tu 
esi kļū dī jies!” – šā du mo to ir iz vē lē ju šies 
Jē kab pils pa mat sko las 6.a kla ses sko lē ni 
Ēriks Ozols un Il ze Sa vic ka, ku ri Jē kab
pils pa mat sko las paš pār val dē dar bo jas 
jau ot ro ga du.

Sko las paš pār val de dar bo jas kopš 
2007. ga da. Sko lē nu paš pār val des reg la
ments no sa ka tās mēr ķi – de mo krā tis kā 
ce ļā piln vei dot sko las dar bu, ļau jot sko lē
niem ie sais tī ties sko las mā cī bu un audzi
nā ša nas dar ba uz la bo ša nā, lai pār stā vē tu 
sko lē nu in te re ses, sek mē tu iz glī tī bas ie stā des 
sa bied ris kās dzī ves vei do ša nu.

Sko las paš pār val dē dar bo jas di vi sko
lē ni no kat ras 5. un 6. kla ses. Tā ir sa dar
bī ba ar kla šu audzi nā tā jām un kla ses ko
lek tī vu. Sko lē ni ie sais tās iek šē jās kār tī bas 
no tei ku mu iz strā dē un re ali zā ci jā, sko las 
dzī ves un ār pus stun du dar ba uz la bo ša nā, 
ap ko po sko lē nu priekš li ku mus un cen šas 
tos īs te not sa bied ris kās dzī ves vei do ša nā, 
jo paš pār val dei ir pa dom de vē ja tie sī bas 

iz glī tī bas ie stā des va dī bai.
Kā at zīst Ēriks un Il ze, darbs ir diez

gan sa rež ģīts, bet to mēr in te re sants un va
ja dzīgs. “Mēs, paš pār val de, no dar bo ja mies 
ar ide ju re ali zā ci ju pa lī dzot un ie prie ci not. 
Tās ir ide jas, kas ļauj iz paus ties kat ram. 
Ap ko po jot gū tās ide jas, ro das jaun as, kas 
sa gla bā vēl mi tur pi nāt šo dar bu. Le po ja
mies ar sa vas sko las sko lē niem, di rek to ri 
Sil vi ju Drei ma ni un sko lo tā jiem, ku ri ir 
ļo ti at sau cī gi, ie in te re sē ti pa sā ku mu or ga
ni zē ša nā un ir spē jī gi uz ņem ties da žā dus 
pie nā ku mus. Ša jā pro ce sā sko lo tā jiem do
dam ie spē ju klau sī ties, va dīt un vēr tēt, bet 
sko lē niem – iz paus ties.”

Kā veik smī gā kos pa nā ku mus sko lē ni 
min pro jek ta “Zel ta ta lan ti” re ali zē ša nu. 
“To reiz uz va rē ja mū su sko las un kla ses gru
pa Any Fa ce, ku ri šo brīd tur pi na ne vien 
mu zi cēt, bet veik smī gi uz stā jas un ir pie pra
sī ti mū zi ķi Jē kab pils pil sē tas pa sā ku mos. Šī 
ga da vē rie nī gā kie pa sā ku mi bi ja “Va len tīn
die nas pasts” un “Pa sa ka par Treš daļ ze mi”. 
Pa sā ku ma lai kā, ak tī vi līdz dar bo jo ties, klāt

eso šie ti ka aici nā ti ie pa zīt kā du zem i, ku
ras ie dzī vo tā ji sev par prie ku mai nī ja sa vu 
pār lie cī bu, jo pār mai ņas, ja vien vē la mies, 
var no tikt te pat un ar ik vie nu.

Ēriks uz sver, ka ik die nā, pro tams, nā
kas pār va rēt grū tī bas. “Dar bi ne nāk vieg li, 
bet tā pēc mēs ne esam vie ni. Sko la ar la biem 
re zul tā tiem ir ak re di tē ta līdz 2014. ga dam. 
Arī val stī šo brīd ir ne pie cie ša ma ini ci atī va 
strā dāt. Esam ie sais tī ju šies kus tī bas “Drau
dzī gā sko la” ak ti vi tā tēs. Ie priek šē jā ga dā 
pie da lī jā mies kus tī bas or ga ni zē ta jā kon fe
ren cē, gu vām pie re dzi un ie pa zi nā mies ar 
ci tu sko lu ak ti vi tā tēm. Ar dar bu nāk līdz i 
la bais. Tie ši tā pēc mēs va ram!”

“Paš pār val des darbs mū su ska tī ju mā,” 
sa ka Il ze un Ēriks, “ir vēr tī ba par la bu sko
las dzī vei, jo mūs die nu jau nat nē jā ak ti vi zē 
ra do šums un ta lan tu iz kop ša na.”

Jē kab pils pa mat sko las 6.a kla ses sko lē nu 
Il zes Sa vic kas un Ēri ka Ozo la do mas  

ap ko po ja Lat vie šu va lo das me to dis kās  
ko mi si jas va dī tā ja S. Strau me. 

esigatavsmainītiesatkalundaritoarprieku!
Sākums 1. lpp.

Sa cen sī bu or ga ni zē tājs Ainars Va si lis 
at zi nī gi vēr tē ja pirm ās no ti ku šās sa cen sī bas 
zie mas auto spor tā un da līb nie ku at sau cī bu, 
jo ko pu mā sa cen sī bās pie da lī jās ap tu ve ni 
70 au to brau cē ju. A. Va si lis arī pie bil da, 
ka šā da lī me ņa sa cen sī bas ie spē jams or
ga ni zēt, pa tei co ties paš val dī bas at bal stam, 
kā arī in for mē ja par šo va sar plā no to ral li ja 
čem pio nā ta pos mu Jē kab pi lī, kas vien lai kus 
no tiks ar āt rum lai vu sa cen sī bām.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba par 
veik smī gu sa dar bī bu un ini ci atī vu ma su 
auto spor ta at dzim ša nā, kā arī par Zie mas 
kau sa iz cī ņas “Lū sis 2012” or ga ni zē ša nu 
un po pu la ri zē ša nu pa tei cī bas vār dus vel tī ja 
un ar grā ma tām ap bal vo ja Rai vi Ra gai ni, 
Mār ti ņu Svi li, Aina ru Va si li, Ed ga ru Lī ci, 
Aiga ru Ūbe li, Nor mun du Ziz lā nu, Gun ta ru 
Ra gai ni, Val di Bro ni ču, Mā rī ti Svi li, Gin tu 
Elk snī ti, Vil ni Bu hol cu, Aiga ru Ni ti šu un 
Lau ru Kras ti ņu. Arī paš val dī bas iz pil ddi
rek tors Dai nis Lī cis at zi nī gus vār dus vel tī ja 
sa cen sī bu ini ci ato riem un or ga ni zē tā jiem, 

uz sve rot, ka ar le du klā tā tra se ti ka iz man
to ta ne ti kai sa cen sī bu lai kā, bet arī ik die nā, 
kad sa vus spē kus un au to va dī ša nas pras mi 
pie tie ka mi sa rež ģī tos ap stāk ļos tra sē iz mē
ģi nā ja dau dzi jaun ie ši un pie au gu šie. 

Bied rī bas “SKN Sports” vār dā pa tei cī
bu sa dar bī bas par tne riem iz tei ca sa cen sī bu 
or ga ni za tors Ainars Va si lis un ce pu rī tes un 
krek li ņus dā vā ja Dai nim Lī cim, Le onī dam 
Sal cvi čam, Aiga ram Ni ti šam, Lau rai Kras ti
ņai, El mā ram Užu lim, Gun ta ram Lei tā nam, 
Elī nai Bi tei un Aigai Sle žei. Spec bal vu no 
“SKN Sports” sa ņē ma jaun ākais sa cen sī bu 
da līb nieks – 10 ga dus ve cais Ēriks Seg lērs.

Sa cen sī bu or ga ni za to ri pa tei cās 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”, kā arī vis iem, ku ri pie da lī jās un at
bal stī ja Zie mas kau sa iz cī ņas “Lū sis 2012” 
no ri si Jē kab pi lī.

Aiga Sle že,
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas

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

PašvaldībāapbalvoZiemaskausaizcīņas“Lūsis2012”uzvarētājus



9.

15. februārīĒnudienāJē
kabpilsValstsģimnāzijākopu
māpiedalījās90skolēni,turklāt
kā projektu diena ģimnāzijas
karjeras izglītības plānā šī
dienabijaparedzēta11.klašu
audzēkņiem.

11.a – 19 sko lē ni, 11.b – 20 sko lē
ni, 11.c – 21 sko lēns, 11.d – 19 sko
lē ni. No ci tām kla sēm – 11 sko lē ni.

Ēnu dienā Jē kab pi lī vis vai rāk sko lē nus 
uz ņē ma Valsts po li ci ja (Ro lands Bēr ziņš), 
arī mū su ab sol vents Aigars An to no vičs, 
daudz sko lē nu ap mek lē ja VGUD Zem ga les 
re ģi ona Jē kab pils no da ļu (Dz. Cvi li kov
skis – mū su ab sol vents).

Tra di ci onā li audzēk ņiem lie la in te
re se par ban ku: ap mek lē ja Swedbank, kā 
vien mēr at sau cīgs Gvi do Lie piņš (mū su 
ab sol vents).

Jaun ie ši in te re sē jās par ār sta pro fe si ju, 
un arī šo reiz jaun ie šus at sau cī gi uz ņē ma 
ķi rurgs Jā nis Da ne vičs (pie vi ņa sko lē ni 

pie da lī jās di vās ope rā ci jās), vai rā kas ēnas 
bi ja pie fizio te ra pei tiem.

Ties lie tu spe ci ālis tu ēnas gan ra jo na 
tie sā, gan pie zvē ri nā tiem ad vo kā tiem (arī 
pie ģim nā zi jas ab sol ven ta San da Spro ģa), 
pie tie su me di cī nas eks per tiem, pie pro bā
ci jas die nes ta spe ci ālis tiem, viens sko lēns 
Ties lie tu mi nis tri jā pie Valsts va lo das cen
tra spe ci ālis tes.

Ēnas dar bo jās mū su pil sē tas Do mē – 
pie Do mes priekš sē dē tā ja viet nie ka Jā ņa 
Raš čev ska (kā ik ga du), pie sabiedrisko at
tie cī bu spe ci ālis tes Elī nas Bi tes (ģim nā zi jas 
ab sol ven te), pil sē tas paš val dī bas ar hi tek tes 
Lau ras Kras ti ņas (mū su sko las ab sol ven te).

Jē kab pi lī sko lē nu ie vē rī bu un in te re si 
iz pel nī jās arī vai rā ki uz ņē mē ji. Vēl audzēk
ņi apmeklēja ar hīvu, VID, iz glī tī bas ie stā
des, kas nav vis pār iz glī to jo šās sko las (pie
mē ram, spor ta sko lu, in ter ešu namu u. c.).

Ša jā ga dā nav iz rā dī ta in te re se par 
vie tē jo žur nā lis tu un kul tū ras dar bi nie ku  
dar bu.

Ar kat ru ga du ar vien vai rāk mū su 
sko las audzēk ņu dros mī gi do das ēnot valsts 
aug stā kā lī me ņa ie stā dēs. Šo gad valsts lī
me ņa ie stā dēs ti ka ēnots Na ci onā lo bru ņo
to spē ku ko man die ris Rai monds Grau be, 
Saei mas de pu tāts Vla di mirs Res kājs, eko
no mi kas mi nistrs Da niels Pa vļuts, Lat vi jas 
Ra di o žur nā lis te Da ce Krei je re, žur nā la “Ir” 
gal ve nā re dak to re Ne lli ja Loč me le, ra di o 
žur nā lis te Bai ba Si pe nie ceGa va re, Dai les 
te āt ra ak tie ris Ar tis Ro bež nieks – kā al laž 
at sau cīgs (ģim nā zi jas ab sol vents).

Pēc Ēnu die nas vis i sko lē ni rak sta 
ese jas ie snieg ša nai eko no mi kas sko lo tā jai 
un pār do mā sa vas ie spē jas stu dēt, kā das 
pro fe si jas ap gu vi sākt. 

Audzēk ņi at zīst, ka Ēnu die na, ku ra 
Lat vi jas iz glī tī bas sis tē mā ir jau ie sak ņo
ju sies, ir labs un no de rīgs pa sā kums kar
je ras iz glī tī bā.

Dzin tra Prie ku le, 
Jē kab pils Valsts ģim nā zi jas eko no mi kas un 

ģeo grā fi jas sko lo tā ja

Projekts
“Biedrības“JēkabpilsNVOresursucentrs”biedror
ganizācijuadministratīvāskapacitātesstiprināšana”
(Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/AP IA/SIF/187/79)

Projektaīstenotājs: bied rī ba “Jē kab pils NVO re sur su centrs”
Projektaīstenošanasvietas: Jē kab pils pil sē ta
Projektamērķis: pa aug sti nāt Jē kab pils ne val stis kā sek to ra dar bī bas 

kva li ta tī vos un kvan ti ta tī vos rā dī tā jus, līdz dar bo jo ties lē mu mu pie ņem ša nas 
pro ce sā, stip ri not Jē kab pils NVO re sur su cen tra bied ror ga ni zā ci ju rī cīb spē ju 
ie tek mēt paš val dī bas lē mu mus, sa lie dē jo ties ko pē ju mēr ķu sa snieg ša nai un 
stip ri not ka pa ci tā ti caur iz glī tī bu un prak tis ko pie re dzi.

Projektasadarbībaspartneri: bied rī ba “Iz glī tī bas ini ci atī vu centrs”, 
bied rī ba “Zem ga les Mū žiz glī tī bas centrs”, bied rī ba “Jaun ie šu klubs “13. pirm
die na”” un Jē kab pils uz ņē mē ju bied rī ba

Projektaasociētiepartneri: Jē kab pils pen si onā ru bied rī ba “Sa sais te”, 
bied rī ba “SKN sports”, Uk rai ņu kul tūr iz glī to jo ša bied rī ba “Ja vir”, bied rī bas 
“Lat vi jas Sar ka nais Krusts” Jē kab pils ko mi te ja, Ziv ju re sur su aiz sar dzī bas 
bied rī ba

Projektāplānotiegalvenierezultāti: iz vei dots NVO koa lī ci jas pa do mes 
mo de lis, iz strā dā ti dar bī bas me hā nisms “La bas sa dar bī bas ko dekss” un at tīs
tī bas vī zi ja, piln vei do tas NVO pār stāv ju te orē tis kās un prak tis kās zi nā ša nas 
par va ras re ali zā ci jas me hā nis miem, iz vei do ta NVO re sur su cen tra viet ne u. c.

Projektaīstenošanaslaiks: 2012. ga da 2. feb ru āris līdz 2013. ga da 
31. jan vā ris

Projektaizmaksas:Ls 15 424,24 
Finansē:92,07 % no pro jek ta fi nan sē Eiro pas Sa vie nī ba ar Eiro pas  

So ci ālā fon da starp nie cī bu. 
Līdzfinansē: Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba
Apakšaktivitātiadministrē: Valsts kan ce le ja sa dar bī bā ar Sa bied rī bas 

in teg rā ci jas fon du
Pieteiktiesdalībaiprojektāvar, rak stot uz nvoresursi@inbox.lv.

Projekta aktivitātes martā un aprīlī

Aktivitātes 
nosaukums

Norises laiks, 
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30. marts, 
plkst. 15.00 

Klātienes konsultācija: Interešu 
aizstāvība un NVO līdzdalības 
iespējas

NVO resursu 
centrs 
Brīvības iela 
229
(zaļajā mājā)

30. marts,
plkst. 17.00–19.00

Individuālās un telefonkonsul-
tācijas (tālr. 65220097)

27.aprīlis, 
plkst. 15.00–17.00 

Individuālās un telefonkonsul-
tācijas (tālr. 65220097)

27. aprīlis, 
plkst. 17.00–19.00 

Klātienes konsultācija: NVO 
līdzdalības tiesiskais pamats

1 reizi mēnesī 
e-konsultācija (in-
formācijas apko-
pojums, kas izsū-
tīts pa e-pastu)

E-konsultācijas:
NVO juridisko konsultāciju  
iespējas projekta ietvaros;
interešu aizstāvība un NVO 
līdzdalība; 
atbildes uz visbiežāk uzdota-
jiem jautājumiem
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22. marts, 
plkst. 15.00 

Klātienes konsultācija: grāmat-
vedības organizācijas vispārē-
jie jautājumi

NVO resursu 
centrs, 
Brīvības iela 
229
(zaļajā mājā)

22. marts, 
plkst. 17.00–18.00 Individuālās konsultācijas

29. marts, 
plkst. 17.00 

Klātienes konsultācija: grāmat-
vedības organizācijas vispārē-
jie jautājumi

11. aprīlis, 
plkst. 15.00 

Klātienes konsultācija: naudas 
līdzekļu uzskaite

11. aprīlis, 
plkst. 17.00–18.00 Individuālās konsultācijas

18. aprīlis, 
plkst. 17.00 

Klātienes konsultācija: naudas 
līdzekļu uzskaite
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3. aprīlis, 
plkst. 14.00 

1. grupas apmācības Jēkabpils 
Tālākizglī-
tības un 
informācijas 
tehnoloģiju 
centrs,
Rīgas 
iela 150a
(ieeja no 
pagalma, 
pagrabstāvā)

10. aprīlis, 
plkst. 14.00 
17. aprīlis, 
plkst. 14.00 
24. aprīlis, 
plkst. 14.00 
5. aprīlis, 
plkst. 14.00 

2. grupas apmācības 

12. aprīlis, 
plkst. 14.00 
19. aprīlis, 
plkst. 14.00 
26. aprīlis, 
plkst. 14.00

Lūgums uz nodarbībām pieteikties vismaz 2 dienas iepriekš NVO 
resursu centra birojā: tālr. birojā 65220097; mob. tālr. 29449622; epasta 
adrese nvoresursi@inbox.lv.

Feb ru ārī no ti ka grā ma tas “Se ni oru 
la bie dar bi” at vēr ša nas svēt ki Jē kab pi lī. 
Grā ma ta ta pu si pro jek ta “Se ni oru la bo 
dar bu ma ra tons” gai tā, ku ru re ali zē ja 
bied rī ba “Bal tā mā ja” no Lī vā niem ko pā 
ar or ga ni zā ci ju “Dzī vot prieks”. Or ga ni
zā ci jā “Dzī vot prieks” ie sais tī ju šās pen si
onā ru bied rī bas no vis as Lat vi jas, arī Jē
kab pils pen si onā ru ap vie nī ba “Sa sais te”. 

Pro jek ta gal ve nais mēr ķis ir vei ci nāt 
ve cā ka ga da gā ju ma cil vē ku ak tī vu so ci
ali zā ci ju, so ci ālo un pil so nis ko līdz da lī bu. 
Grā ma ta “Se ni oru la bie dar bi” iz do ta ar 
Švei ces Kon fe de rā ci jas ko pā ar Sa bied rī
bas in teg rā ci jas fon da un Lat vi jas valsts 
fi nan si ālo at bal stu. Grā ma tā vēs tīts par 
ak tī viem ve cā kās pa au dzes cil vē kiem, 
ku ri ne sa vtī gi strā dā ju ši gan ak tī va jos 
dar ba ga dos, gan arī ta gad, pa lī dzot līdz
cil vē kiem un da rot dar bus, kas dod la
bu mu vi sai sa bied rī bai. No Jē kab pils un 
tās ap kār tnes grā ma tā stās tīts par Egi tu 
Ka zar ja ni, Ainu Ran cā ni, Mai ju Dai nu 
Pa eg li, Edī ti Or tvei nu, Ainu Bi tā ni, Li ju 
Gru gu li un Pē te ri Spruk tu. Pro jek tu no 
Jē kab pils ko or di nē ja bied rī bas “Sa sais te” 
val des priekš sē dē tā ja Bi ru ta Je meļ ja no va, 
kas at zi na, ka, ie sais to ties ša jā pro jek tā un 
arī ci tos, gū ta ne at sve ra ma pie re dze un 
kon tak ti ar se ni oriem no vis as Lat vi jas. 
B. Je meļ ja no va pa tei cās arī Jē kab pils pil

sē tas paš val dī bai par at bal stu pen si onā ru 
ak ti vi tā tēm. Klāt eso šos grā ma tas pre zen
tā ci jā svei ca Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
iz pil ddi rek tors Dai nis Lī cis, dā vā jot pro
jek tā ie sais tī ta jiem pen si onā riem ne lie las 
pie mi ņas vel tes, kā arī pau da prie ku un 
at zi nī bu par ve cā kā ga da gā ju ma ļau žu 
ak tī vo dar bo ša nos, op ti mis mu un spē ju 
vel tīt sa vu lai ku un dar bu līdz cil vē ku un 

sa bied rī bas la bā. Vē lāk pa sā kums tur pi nā
jās ar dis ku si ju par ve se lī bas un so ci ālās 
ap rū pes pa kal po ju miem, ku rā in for mā ci ju 
snie dza Jē kab pils re ģi onā lās slim nī cas un 
Ve se lī bas in spek ci jas pār stāv ji. 

 
Aiga Sle že,

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

Projekta īstenotājs:
Agita Pleiko, valdes locekle

e-pasta adrese nvoresursi@inbox.lv

Projekta vadītāja:
Dr. paed. Daiga Zaķe

e-pasta adrese daiga@iic.lv

Prezentēgrāmatu“Seniorulabiedarbi”

ēnudienaJēkabpilsvalstsģimnāzijā

No 21. līdz 23. feb ru ārim Jē kab pils 
Ag ro biz ne sa ko le džā jau tre šo ga du pēc 
kār tas no ti ka Pro fe si ju die nas, ku ru 
ie tva ros to po šie grā mat ve ži un ko mer
cdar bi nie ki va rē ja pie da lī ties da žā dās 
ar sa vu pro fe si ju sais tī tās ak ti vi tā tēs un 
kon kur sos. 

Pirm ās die nas de vī ze bi ja “Ie pa zīs ti 
sa vu pro fe si ju”, kad audzēk ņiem un stu
den tiem bi ja ie spē ja tik ties ar da žā du pro
fe si ju pār stāv jiem – grā mat ve žiem, Valsts 
ie ņē mu ma die nes ta dar bi nie kiem, uz ņē mē
jiem, ku ri pa stās tī ja par sa vu pro fe si ju un 
at bil dē ja uz da žā diem jau tā ju miem. 

2.a kurss ti kās ar z/s “Viz bu ļi” grā
mat ve di un a/s Swedbank biz ne sa klien tu 
ap kal po ša nas me ne dže ri Lī gu Ba lo dī ti, ku ra 
pa stās tī ja par sa vu dar ba vie tu, kā arī par 
tā lā ka jām iz glī tī bas ie spē jām pēc ko le džas.

Tik mēr 3.a un 1.v kurss ti kās ar VID 
Jē kab pils klien tu ap kal po ša nas cen tra gal
ve no no dok ļu in spek to ri Aiju Vai vo di, ku ra 
da lī jās in for mā ci jā par to, kā ir strā dāt VID, 

kā di no tei ku mi jā ie vē ro, kā arī at bil dē ja uz 
klau sī tā jus in te re sē jo ša jiem jau tā ju miem ne 
ti kai par grā mat ve dī bu, bet arī par ci tiem 
te ma tiem. 

Ci tos kur sos vie so jās Va len tī na Ra zu
je va – SI A “Vār pas” gal ve nā grā mat ve de, 
Aija Bo jā re – SI A “Se du mi” val des lo cek le, 
Lai ma To ma šic ka – SI A “RTR+” val des lo
cek le, Kas pars Ģir ģens no SI A “Ce ļa vējš”, 
kā arī Zan da Lam ba – Jē kab pils Uz ņē mē ju 
bied rī bas val des priekš sē dē tā ja viet nie ce. 
Šie cil vē ki vel tī ja sa vu lai ku, lai ko le džas 
audzēk ņiem pa stās tī tu gan par sa vu pro
fe si ju plu siem un mī nu siem, gan vi ņiem 
in te re sē jo šām tē mām, kā arī at bil dē ja uz 
jau tā ju miem.

Ša jā die nā no ti ka arī kur su fo to gra fē ša
nās kon kur sam “Pro fe si jas die nas FO TO”, 
ku rā kur si va rē ja ra do ši iz paus ties. Vis lie lā
ko bal su skai tu un 1. vie tu ie gu va 1.v kurss. 

Ot ra jā die nā no ti ka kon kurss “Pro
fe si jas skat logs”, ku rā kat ram kur sam bi ja 
jā ie kār to skat logs at bil sto ši sa vas pro fe si jas 

spe ci fi kai. Katrs kurss iz vē lē jās sa vu ra do šo 
pie eju, ku ru pēc dar ba veik ša nas no vēr tē
ja žū ri ja. Ti ka vēr tēts ra do šums, ie kļau tie 
pro fe si jas ele men ti un kva li tā te. Kon kur sā 
ar pār is pun ktu pār sva ru 1. vie tā ie rin do
jās 1.t kurss.

Pro fe si ju die nu pē dē jā die nā no ti ka no
slē gu ma pa sā kums un vik to rī na “Mel nā 
kas te”, uz ku ru katrs kurss va rē ja iz vir zīt 
di vus da līb nie kus. At la ses lai kā vik to rī nas 
rī ko tā ji vie so jās pie kur siem, in tri ģē jot tos ar 
jau tā ju mu – kas īs ti ir mel na jā kas tē? Vik to
rī nas lai kā tās da līb nie kiem bi ja jā at bild uz 
da žā du tē mu un jo mu jau tā ju miem. Pir mo 
vie tu un ti tu lu “Ko le džas gud rīb nieks 2012” 
ie gu va 3.a kur sa audzēk ne In ga Gre dze na.

Prieks, ka ko le džai ir tā das tra dī ci jas, 
un ce ram, ka tā du pa sā ku mu mums būs 
vēl daudz. 

In ga Gre dze na,
Jē kab pils Ag ro biz ne sa ko le džas Pro fe si onā lās 

vi dē jās iz glī tī bas no da ļas audzēk ne 

ProfesijudienasJēkabpilsagrobiznesakoledžā

Pašvaldības izpilddirektors Dainis Līcis sveic projekta koordinatori Birutu Jemeļjanovu.

PašvaldībāapbalvoZiemaskausaizcīņas“Lūsis2012”uzvarētājus



10.

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Kār
tī bas uz rau dzī bas sek tors mai nī jis sa vu 
at ra ša nās vie tu un no 12. mar ta at ro das 
Brī vī bas ie lā 157. 

Kā in for mē ja in spek to re In ga Os trov
ska, uz rau dzī bas sek to ra tāl ru ņa nu mu ri 
nav mai nī ti un bi ro ja tāl ru ņa nu murs ir 
līdz ši nē jais – 65231383. Ie dzī vo tā ju pie
ņem ša nas laiks ir otr die nās no plkst. 
9.00 līdz 12.00 un ce tur tdie nās no plkst. 
13.00 līdz 16.00. Kār tī bas uz rau dzī bas 
sek to ra dar bi nie ku uz de vums ir kon tro
lēt Jē kab pils pil sē tas Do mes pie ņem to 
sais to šo no tei ku mu iz pil di, sa stā dīt ad
mi nis tra tī vo pār kā pu mu pro to ko lus par 
ad mi nis tra tī va jiem pār kā pu miem, kas iz
da rī ti Jē kab pils pil sē tā. Tā pat sa vas kom
pe ten ces ie tva ros sa stā dīt pro to ko lus par 
ad mi nis tra tī va jiem pār kā pu miem Jē kab
pils pil sē tā, iz ska tīt fi zis ko un ju ri dis ko 
per so nu ie snie gu mus, sniegt at bil des uz 
tiem, veikt pre ven tī vos pa sā ku mus pār kā
pu mu no vēr ša nai. Sa dar bī bā ar iz glī tī bas 
ie stā dēm, Jē kab pils ra jo na po li ci jas pār
val di, bā riņ tie su un ci tām ie stā dēm Kār
tī bas uz rau dzī bas sek to ra pie nā kums ir 
veikt arī pro fi lak tis ko dar bu, kā arī ci tus  
pie nā ku mus.

 
Aiga Sle že,

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas
sa bied ris ko at tie cī bu spe ci ālis te

8. mar tā Jē kab pils Valsts ģim nā
zi jā no ri si nā jās par tra dī ci ju kļu vu šais 
kon kurss “De vīt klas nieks”, ku rā ti ka 
no skaid ro ti at bil sto šā kie šī ti tu la pre
ten den ti 9. kla ses sko lē nu vi dū. 

Katrugadukonkurssirtematisks.Šī
gadakonkursatēmabijacirks.

“Mēspēcsugasvisiesamkomiķi–
citispilgtākieksemplāri,citivājāki.Iz
klaidētun izklaidēties–tie irmūsupa
radumi.Mūsupriekabrēciensirsmiekli.
Un tāpēcmums irkatramsavas cirka
izrādes.Tie irmūsu likteņi,dzīvesgā
jumi,betvispareizākbūtu teikt,ka tās
ir izvēles.Un,kadnākkārtējā izvēle,
mēsveidojamsavucirkuno jaunavai
piebiedrojamies citiemklauniemzem
to tupelēm.Katramcirkam irnozīme.
Ir tādsnerakstīts likums,kasstāstapar
to,kanekasnavnepareizi, ir tikainobī
desnovairumampieņemtā.Nekadvisā
savācirkamlīdzīgajādzīvēnenožēlojiet
nevienusavunumuru,nevienusavurī
cību, jo tieši tiepadara jūspar to,kas
esat!”–aršādiemvārdiemšogadiesākās 
kon kurss. 

Dalībniekumājasdarbauzdevums
bijasagatavotpriekšnesumu,kasatbilst
tēmai“Cirkanumurs”vai“Tastikbūtu
cirks, ja…”.Visidalībniekibija ieguldī
jušipamatīgudarbu, laipirmskonkur
sasagatavotukopīgudejuunkatrssavu
mājasdarbu.Pēcsarunāmarvecākiemun
skolasbiedriemsapratām,kadivaskon
kursāpavadītāsstundasskatītājiembija
jauks,arsmaiduuzlūpāmpavadītslaiks.
Daudzidalībniekiatzīst,ka,piedaloties
konkursā,viensnogalvenajiemieguvu
miembijis tas,kapatīkamimainījušās
domasparpārējiem–iepriekšmazākpa
zīstamajiemparalēlklasesbiedriem.Viss

konkurssgandalībniekiem,ganorganiza
toriembijalieliskapieredzegrupudarbā
unattīstījaprasmisastrādāties.

Atšķirībānopagājušāgada,dalīb
nieku bija vairāk, tāpēc arī tituli bija
divi–gan“Devītklasnieks”,gan“De
vītklasniece”.Kāparasti,arīskatītājiem
bijaiespējapaustsavuviedokli,balsojot
parsavusimpātiju.

Konkursāpiedalījāsšādiģimnāzijas
9.klašuskolēni:DanielsVoitovs,Dana
Rubļova,GeinsRancāns,MatīssGrahoļ
skis,ArtisMiglāns,AndrejsPelšs,Marita
Stradiņa,LeldeVasile,MarijaVaidere,
MārisRazujevsunLīvaKancāne.

Titulu“Devītklasniece2012”ieguva
LīvaKancāneno9.dklases,bet“Devīk
lasnieks2012”ieguva9.dklasesskolnieks
GeinsRancāns.Skatītāji,aktīvibalsojot,
parādījasavuviedokli,unparskatītāju
simpātijāmkļuvaArtisMiglānsno9.a
klasesunDanaRubļovano9.bklases.

Organizatoriundalībniekivēlreiz
pateicasKrišjānimPleiko,kuršganuz
stājāspasākumā,ganpalīdzējakāho
reogrāfs;KārlimVārnam, IevaiZaķei
un Jānim Abizāram, kuri darbojās ar
fotografēšanuunfotoapstrādi;Laurim
Razujevam, kurš strādāja ar skatuves
tehniku;EdgaramBičevskimunMārai

Pelšaiparafišu;pasākumavadītājiem–
mīmiemBaibaiBisenieceiunKristapam
Ramatam;BeāteiLaizāneiuncitiemsko
lasbiedriempar iesaistīšanosdalībnie
kupriekšnesumos;konkursa tematikas,
idejiskāsvirzībasunscenārijaveidotājai
EvelīnaiElksnītei;konkursakrustmātei,
šīkonkursakoordinatorei,d.v.audzinā
šanasdarbāDaceiDruveniecei,visiem
9.klašuaudzinātājiemunskolotājiempar
sapratni,kāarī,protams,visiemvecā
kiem,kuribijaspēcīgsbalstsganfinan
siāli,ganmorāli.Pal dies! J 

Kon kur sa or ga ni za to ri

PA ZI ŅO JUMS
par cir smas iz so li

1. Iz so lā mās cir smas no sau kums un 
at ra ša nās ad re se: Me ža parks, Me ža par ka 
ie lā, Jē kab pi lī. Iz zā ģē ja mais kok ma te ri
āls – 303 m3.
2. Ar cir smas iz so les no tei ku miem var 
ie pa zī ties: Jē kab pils pil sē tas paš val dī
bas 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 bas viet nē www.je kab pils.lv, sa
da ļā “Iz so les”.
3. Pie tei ku mu ie snieg ša na: Jē kab pils pil
sē tas paš val dī bas Vie nas pie tu ras aģen tū
rā (Brī vī bas ie lā 120, Jē kab pi lī, LV5201) 
līdz 2012. ga da 23. ap rī ļa plkst. 17.00.
4. Cir smas ap ska tes da tums: 2012. ga da 
17. ap rī lī plkst. 11.00.
5. Iz so les vie ta un laiks: iz so le no tiks 
2012. ga da 25. ap rī lī plkst. 15.00 Brī vī
bas ie lā 120, Jē kab pi lī, Do mes sē žu zā lē.
6. Iz so lā mās cir smas no sa cī tā ce na: 
Ls 3333 (trīs tūk sto ši trīs sim ti trīs des
mit trīs la ti, 00 san tī mi).
7. No dro ši nā ju ma un da lī bas mak sas 
ap mērs un ie mak sas kār tī ba: lai va rē
tu pie da lī ties iz so lē, iz so les da līb nie kiem 
pirms re ģis trā ci jas jā ie mak sā Jē kab pils 
pil sē tas paš val dī bas kon tā LV87 UN LA 
0009 0131 30793 (a/s “Lat vi jas SEB ban
ka”, kods UNLALV2X) no dro ši nā jums 
10 % ap mē rā no iz so lā mā ob jek ta no sa
cī tās ce nas, t. i., Ls 333,30 (trīs sim ti trīs
des mit trīs la ti, 30 san tī mi), kā arī da lī bas 
mak sa Ls 20 (div des mit la ti 00 san tī mi).
8. Iz so les veids: mu tis ka ar aug šup ejo
šo so li.
9. Sa mak sas kār tī ba: no so lī tā sum ma 
jā sa mak sā pie cu dar ba die nu lai kā no 
iz so les die nas. 
Tāl r. uz zi ņām: 65207429 (Za ne La pin ska)

PA ZI ŅO JUMS
Jē kab pils pil sē tas paš val dī ba no
dodprivatizācijai paš val dī bas 
īpa šu ma ob jek tu – ap bū vē tu ze
mes ga ba lu 573 m² pla tī bā, ka das
tra ap zī mē jums 5601 002 0052, 
Brīvībasielā161,Jēkabpilī.

SLU DI NĀ JUMS
Pa ma to jo ties uz Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 28.04.2011. lē mu mu Nr.  193,  

Jē kab pils so ci ālais die nests pār dod par brī vu ce nu kus ta mo man tu:
w au to ma šī nu FI AT PUN TO, re ģis trā ci jas Nr.EK8853, veids – vieg lā pa sa žie ru, 

iz lai du ma gads – 2002., krā sa – bal ta, sēd vie tu skaits – 5, pil na ma sa – 1430 kg, paš
ma sa – 995 kg, deg vie la – ben zīns, ce na – Ls 402;
w au to ma šī nu FORD TRAN SIT, re ģis trā ci jas Nr. FE6438, veids – vieg lā pa

sa žie ru, iz lai du ma gads – 1997., krā sa – za ļa toņ mai ņas, sēd vie tu skaits – 5, pil na 
ma sa – 2650 kg, paš ma sa – 2050 kg, deg vie la – dī zeļ deg vie la, ce na – Ls 640.

Tāl ru nis uz zi ņām – 65207088.

Ģimnāzijānoskaidrots“Devītklasnieks2012”

26. aprīlī Jēkabpils Tautas
namāviesosiesAndrisBulismo
noizrādē“Lidojums”.Plkst.15.00
“Lidojums”notikskrievuvalodā,sa
vukārtplkst.19.00–latviešuvalodā.

Iz rā des tē mas sais tī tas ar kat
ram cil vē kam pa zīs ta miem no ti
ku miem un sa jū tām. Pir mo sko las 
die nu. Pir mo mī les tī bu. At tie cī bām 
ar ve cā kiem. “Man vien kār ši gri bē jās 

iz stās tīt sa vu stās tu. Pa jau tāt, vai 
jums ir tā pat,” ak tie ris sa ka kā dā 
in ter vi jā.

Bi ļe te mak sā Ls 2, skol nie kiem 
Ls 1. 

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

Tu ber ku lo ze ir vie na no ve cā ka jām, 
cil vē cei pa zīs ta mā ka jām in fek ci ju sli mī
bām. Tu ber ku lo ze skar vi su or ga nis mu, 
bet vis bie žāk el po ša nas or gā nus. 

Sli mī bas iz rai sī tājs  – tu ber ku lo zes 
nū ji ņa – no kļūst or ga nis mā, to ie el po jot, 
tā tad pa gai su pi lie nu ce ļā. In fek ci jas avots 
pa ras ti ir plau šu tu ber ku lo zes (TB) slim
nieks, kurš iz da la iz sau cē ju ap kār tē jā vi dē 
kle po jot, šķau dot, ru nā jot. Jeb kurš var ie
el pot in fek ci ozu ae ro so lu – ne at ka rī gi no 
ve cu ma, dzi mu ma vai so ci ālā stā vok ļa. Ja 
sli mais cil vēks ne ār stē jas, tad ga dā viņš var 
in fi cēt 10–15 cil vē kus. Vis lie lā kais risks 
sa slimt ir ģi me nes lo cek ļiem, dar ba bied
riem, kai mi ņiem. Pa ras ti sli mī ba sā kās 
ne ma nā mi. Sli mī bai pro gre sē jot, pa rā dās:
w kle pus, kas ne pār iet 3 ne dē ļas un il gāk,
w ilg stošs no gu rums, ne spēks,
w svī ša na nak tīs,
w sva ra zu dums,
w pa aug sti nā ta ķer me ņa tem pe ra tū ra,
w sā pes krū tīs,
w asins pie jau kums pie krē pām.

Lai gan TB cē lo ņi ir la bi zi nā mi un 
ar paš rei zē jām ār stē ša nas me to dēm to var 
iz ār stēt, sa slim stī ba ar TB ne sa ma zi nās 
tik strau ji, kā mēs vē lē tos. Jē kab pils ra jo
nā 2011. ga dā sa sli ma 13 ie dzī vo tā ji, bet 

2012. ga da pir ma jos 3 mē ne šos sa sli mu ši 
jau 8 ie dzī vo tā ji.

Mū su sta ci onā rā jo pro jām no nāk 
slim nie ki ar ie lais tām sli mī bas for mām, 
ar ma sī vu ba ci ļu iz da lī ša nos! Tā di slim
nie ki ir ilg sto ši bi ju ši “li pī gi” ap kār tē jiem. 
Bet in fek ci jas iz pla tī bu var pār traukt, ti kai 
lai kus at klā jot TB slim nie ku un iz ār stē jot 
to! Tā pēc aici nām ie dzī vo tā jus ne ka vē jo ties 
vēr sties pie ģi me nes ār sta vai plau šu spe
ci ālis ta, ja pa rā dās tu ber ku lo zes sim pto mi! 
Tu ber ku lo zes pa cien tiem un pa cien tiem, 
ku riem veic iz mek lē ju mus tu ber ku lo zes 
no teik ša nai, iz mek lē ju mi, ār stē ša nās un at
ra ša nās sta ci onā rā ir bez mak sas. Lai kā arī 
cen stos, mēs ne va ram izo lēt se vi no sa bied
rī bas. Tu ber ku lo ze nav ti kai sli mā cil vē ka 
pro blē ma – tā ir vis as sa bied rī bas pro blē ma. 
Tā pēc aici nām ie dzī vo tā jus lai kus pār bau
dīt sa vu ve se lī bu, lai ne ap drau dē tu se vi un 
sa vus līdz cil vē kus. Jē kab pils RS bez mak sas 
pār bau di uz tu ber ku lo zi var veikt pie plau šu 
spe ci ālis ta 170. ka bi ne tā, Sta di ona ie lā 1. 
Sī kā ka in for mā ci ja pa tālr. 65237522

Rak stā iz man to ta in for mā ci ja no TB 
sli mī bu re ģis tra.

I. Vīk sne, 
Tu ber ku lo zes ka bi ne ta va dī tā ja

24.marts–Pasaulestuberkulozesdiena

PAL DIES!
Lat vi jas kau lu, lo cī ta vu un saist au du slim nie ku bied rī bas Jē kab pils no da ļa (LKLSSB) 
iz sa ka pa tei cī bu vis iem da līb nie kiem par pie da lī ša nos ar sa viem dar biem pa sā ku mā 
“Rok dar bu ma ģi jas sko la”. Pal dies Jē kab pils pil sē tas Do mei par at bal stu, Jē kab pils Tau tas 
na ma ko lek tī vam, Jē kab pils in va lī du bied rī bas ak tī vis tēm.

LKLSSB Jē kab pils no da ļa

PA SĀ KU MI AP Rī Lī LKLSSB Jē KAB PILS NO DA ļĀ
Otr die nās – no dar bī bas adī ša nā

Ce tur tdie nās – no dar bī bas tek stil mo zai kā
No dar bī bu sā kums no plkst. 10.00. Tās no tiek Brī vī bas ie lā 45, 3. stā vā, 305. tel pā.

PA SĀ KU MI IN VA Lī DU BIED Rī BĀ
Pirm die nās un ce tur tdie nās plkst. 10.00 – ārst nie cis kā vin gro ša na;  
no dar bī bas no tiek 1. stā va zā lē.
2. ap rī lis – “Jo ko ve sels” plkst. 12.00.
4. ap rī lis – vei do jam “Liel die nu ko ku” – plkst. 12.00.
9. ap rī lis – svi nam Liel die nas plkst. 12.00.
Pār gā jiens “Pre tī cī ru ļa dzies mai”, die nu un lai ku pre ci zēt pa tālr. 26745619  
(Zem ber ga Va len tī na).
Tur pi nās auša nas no dar bī bas – ie priek šē ja pie teik ša nās.

Kār tī bas uz rau dzī bas  
sek tors at rodas  
Brī vī bas ie lā 157

andrisBulismonoizrādē“Lidojums”tautasnamā

Dalībnieki gandarīti par piedalīšanos konkursā. 
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Vairāk informācijas www.jkp.lv

Nolikums
Jēkabpilī,2012

Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas 
Kul tū ras pār val de vē las iz dot Jē kab
pils bēr nu sa rak stī tu dze jo ļu krā ju
mu. Krā ju mā plā nots ie kļaut da žā du 
te ma ti ku sa tu ro šus dze jo ļus. Sva rī gi 
ir tas, ka bērns dze jo li ir uz rak stī jis 
pats ar sa vu ro ku. 

Mērķis
• Ra dīt Lat vi jā pir mo bēr nu sa

rak stī tu dze jo ļu krā ju mu.
• At tīs tot bēr nos ra do šu mu, pa

dzi ļi nāt in te re si par lat vie šu va lo du 
un li te ra tū ru.

• Vei ci nāt līdz da lī bu lat vis kās 
kul tū ras pro ce sos, tā stip ri not lat vis
ko paš ap zi ņu un iden ti tā ti

Dalībnieki
Kon kur sā var pie da lī ties bēr ni līdz 

12 ga du ve cu mam (ie skai tot) no Jē
kab pils pil sē tas, Jē kab pils, Krust pils, 
Sa las, Vie sī tes, Ak nīs tes no va diem. 

Dzejoļuiesniegšana
• Dze jo ļus var ie sniegt Jē kab pils 

pil sē tas bib li otē kā Vec pil sē tas lau ku
mā 3c, Jē kab pils Gal ve na jā bib li otē kā 
Rī gas ie lā 212 un Jē kab pils pil sē tas 

paš val dī bas Vie nas pie tu ras aģen tū
rā Brī vī bas ie lā 120 ar no rā di “Bēr nu 
dze jo ļu kon kur sam”, no rā dot arī au
to ru, au to ra ve cu mu un kon tak tin
for mā ci ju.

• Dze jo ļi ie snie dza mi pa šu bēr nu 
rok rak stos līdz 2012. ga da 30. ap rī lim 
(ie skai tot).

• Viens au tors var ie sniegt līdz 
5 dze jo ļiem.

• Dze jo ļi ie snie dza mi lat vie šu 
va lo dā.

Konkursanoriseunvērtēšana
Kon kurss no ri si nās vie nā kār tā. 

Ie snieg tos dze jo ļus vēr tē di vi pro fe si
onā li eks per ti. Eks per ti at la sa dze jo
ļus, kas tiek ap ko po ti dze jo ļu krā ju mā. 

Konkursanoslēgums
La bā kie dze jo ļi tiks ap ko po ti dze

jo ļu krā ju mā, ku ra svi nī ga at vēr ša na 
no tiks Dze jas die nu lai kā 2012. ga da 
sep tem brī Jē kab pi lī. Vis i krā ju mā pub
li cē to dze jo ļu au to ri tiks aici nā ti uz 
krā ju ma at vēr ša nu un sa ņems dze jo ļu 
krā ju mu.

Tālrunispapilduinformācijai–
65221152.

Leļ ļu iz rā de “Kas za ķī ti 
pa sar gās?” Tau tas na mā

4.aprīlīplkst.11.00Jēkabpils
Tautasnamāsāksies“TeātraTT”
piedzīvojumiembagātāleļļuizrā
debērniemnodivugaduvecuma
“Kaszaķītipasargās?”.

Mūs die nī gi as prā tī gā leļ ļu iz rā de 
vi sai ģi me nei ta pu si pa zīs ta mo Leļ
ļu te āt ra ak tie ru Lai las Kir muš kas, 
Ed ga ra Li po ra un Jā ņa Kir muš kas 
re ži jā. Lu gas au tors Mā ris Put niņš 
ir sla vens un at zīts gan Lat vi jā, gan 
pa sau lē kā leļ ļu fil mu “Avā ri jas Bri
gā de” ra dī tājs un māk sli nieks. 

Bi ļe tes ce na Ls 1. 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

Lau ra Rei ni ka kon cer tšovs 
“Es skrie nu” Krust pils  
kul tū ras na mā

5.aprīlīplkst.19.00Krustpils
kultūrasnamāsāksiesLauraRei
nikakoncertšovs“Esskrienu”.

“Tas ne būs vien kār ši kon certs, 
tas būs kon cer tšovs, ku rā būs gan 
hi ti, jaun as dzies mas, de jos gru pa 
MostWanted, ar ma ni ko pā būs arī 
lie lis kas dzie dā tā jas. Būs gais mas, 
pār stei gu mi un daudz po zi tī vu emo
ci ju!” stās ta Lau ris Rei niks. 

Bi ļe tes mak sā no Ls 3 līdz Ls 5.
Bi ļe tes var ie gā dā ties 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

Svi nē sim Liel die nas par 
go du pa va sa ra un sau les 
at nāk ša nai

Gaidīsimlielusunmazus,ar
skaisti krāsotāmolām, saulai
niemsmaidiemunpriecīguno
skaņojumu8.aprīlīplkst.14.00
Kenaparkā!

Prie cā si mies par sau les at grie
ša nos un vis i ko pā šū po si mies, kau
lē si mies, ri pi nā sim olas... Ko pā ar 
fol klo ras ko pu ie de jo sim un ie skan
di nā sim Liel die nas!

Un – kas tās par Liel die nām 
bez Liel die nu za ķiem? Tā pēc mēs 
aici nām ma zos ap mek lē tā jus uz pa
sā ku mu ie ras ties ar za ķu aus ti ņām, 
lai ko pā ar lie la jiem za ķiem va rē tu 
pie da lī ties daudz un da žā dās za ķu 
ro ta ļās. 

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

“Lie lais Kris taps” arī šeit
Nacionālā filmu festivāla

“LielaisKristaps” laikātrīsva
karusarīJēkabpilībūsskatā
maīpaša“LielāKristapa”filmu
programma.

Jē kab pils Tau tas na mā 10. ap
rī lī plkst. 18.00 sāk sies ani mā ci jas 

fil mu prog ram ma bēr niem, 12. ap rī lī 
plkst. 20.00 – īs fil mu prog ram ma, bet 
14. ap rī lī plkst. 20.00 – Jura Poškus 
spēlfilma “Kolka Cool”.

Bi ļe šu ce nas uz fil mu se an siem 
ir Ls 1, bēr niem līdz 12 ga du ve cu
mam – Ls 0,50. Bi ļe tes no pēr ka mas 
Tau tas na ma ka sē.

Ie va Mi ka nov ska, 
Jē kab pils pil sē tas paš val dī bas Kul tū ras  

pār val des kul tū ras pa sā ku mu or ga ni za to re

“Či kā gas Pie cī šu” Ar mands 
Bir kens un Lo ri ja Vu da ar 
kon cert pro gram mu 
“Mī les tī ba ne kad ne beig sies”

11.aprīlīplkst.19.00Jēkabpils
Tautasnamāviesosiesleģendārā
Amerikaslatviešuansambļa“Čikā
gasPiecīšu”dziedātājsundziesmu
autorsArmandsBirkens.Viņš ko pā 
ar Lo ri ju Vu du sa ga ta vo jis skais
tu mī les tī bas dzies mu prog ram mu  
“Mī les tī ba ne kad ne beig sies”.

Bi ļe tes ce na ie priek špār do ša nā 
no Ls 3 līdz Ls 5. Bi ļe tes no pēr ka
mas Tau tas na ma ka sē un “Bi ļe šu 
pa ra dī zes” ka sēs.

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

Ju ra Kaln cie ma stu den tu 
kla vier mū zi kas kon certs

12.aprīlīplkst.18.00Jāzepa
VītolaLatvijasMūzikasakadē
mijas profesora, pianista Jura
Kalnciemastudentiaicinauzkla
viermūzikaskoncertuJēkabpils
Tautasnamā.

Kon cer tā būs ie spē ja dzir dēt kla
vier mū zi kas skaņ dar bus, ko ra dī ju ši 
pa sau les iz ci lā kie kom po nis ti – Jo
hans Se bas ti ans Bahs, Vol fgangs 
Ama dejs Mo carts, Fri de riks Fran ci
šeks Šo pēns, Jo han ness Brāmss un 
Ser gejs Pro kof jevs. Kon cer tā ska nēs 
arī lat vie šu kom po nis ta Mar ģe ra Za
ri ņa kla vier mū zi ka.

Ie eja uz kon cer tu – bez mak sas.
Aigars Go diņš,

Jē kab pils Tau tas na ma di rek tors

Lie pā jas Leļ ļu te āt ris ar 
iz rā di “Makss un Mo rics” 
Krust pils kul tū ras na mā

17.aprīlīplkst.13.00Krustpils
kultūrasnamāsāksiesLiepājas
leļļuteātramuzikālaizrādebēr
niem“MakssunMorics”.

Leļ ļu te āt ra ak tie ri sa ka: “Mēs 
tai sām jo kus, bet ne iz jau cam svēt
kus, kā tas sa nā ca sla ve na jiem blēņ
da riem Mak sam un Mo ri cam. Mēs 
ra dam prie ku caur la bu un cē lu ga
la mēr ķi – mu zi kā lu iz rā di “Makss 
un Mo rics”.”

Bi ļe tes ce na – Ls 1. Bi ļe tes no
pēr ka mas Krust pils kul tū ras na ma 
ka sē pirms iz rā des.

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

“Ra dī ša nas pa ve diens”
2012. gada 3. aprīlī plkst.

15.00Krustpilskultūrasnamāno
tiksLatvijasMākslasakadēmijas
tekstilmākslasnodaļasstudentu
mācībudarbuizstāde“Radīšanas
pavediens”atklāšana.

Iz stā dē eks po nē ti Lat vi jas Māk
slas aka dē mi jas tek stil māk slas no
da ļas stu den šu Lī vas Kap rā les un 
An ni kas Dzēr ves mā cī bu dar bi. Iz
stā de būs pie eja ma ap mek lē tā jiem 
no 3. līdz 21. ap rī lim. 

Iz stā des mēr ķis ir pa rā dīt ap mek
lē tā jam tek stil māk slas ra dī ša nas brī
di, kā arī tek stil māk slas ne ap tve ra
mās ro be žas un for mas – lie lā ko ties 
tek stil māk sla tiek uz tver ta kā māk sla 
uz audu ma, kas ro das ap glez no jot, 
iz šu jot vien kār šu audu mu, to mēr 
tek stil māk sla ir daudz vei dī ga un in
te re san ta. 

Ka te Za ha ro va, 
iz stā des ku ra to re 

“Rak stu svēt ki” Krust pi lī
Ik ga dus Krust pils kul tū ras nams, 

sa dar bo jo ties ar Tau tas māk slas stu di ju 
“Saul grie ži”, rī ko “Rak stu svēt kus Krust
pi lī”, ku ros ap mek lē tā jiem tiek pie dā vā ta 
ie spē ja tu vāk ie pa zīt kā du rok dar bu vei du. 
Šo gad šis sa rī ko jums Krust pils kul tū ras 
na mā no tiks 21. ap rī lī plkst. 14.00 un tā 
tē ma ir “Krust pils no va da tau tas tērps”.

Sa vu kārt plkst. 16.00 vi sus aici nā sim 
uz “Rak stu svēt ku” ot ro da ļu – Rī gas Teh
nis kās uni ver si tā tes Tau tas de ju an sam bļa 
“Vek tors” (va dī tājs Ul dis Šteins) kon cer tu, 
jo arī lat vie šu tau tas de jas vei do rak stus. 
Uz šo da ļu ie eja būs Ls 2, sko lē niem, pen
si onā riem – Ls 1.

Ru ta Kal ni ņa,
Krust pils kul tū ras na ma di rek to re

Te ta va Pū cī te. Ja tev vēl nav 12 ga di, 
bet tu jau pats pro ti rak stīt, gri bu lūgt, 
lai tu kā du rī tu vai va ka ru sa liec ko pā 
pats sa vu dze jo lī ti. Lie lu, ma zu, ga ru, īsu, 
tais nu vai lī ku... Par mam mu, tē ti, su nī ti, 
pie mā jas eg li vai par vi su ci tu kus tī go un 
ne kus tī go, ko redz ta vas ac ti ņas un dzird 
ta vas aus ti ņas. 

Mē ģi ni da rīt tā: pa ņem rak stā mo 
un la pu, ap sē dies un sāc do māt. Tā, 
tā, tā... liec bur tu ko pā ar ci tu bur tu, 
vār di ņu aiz vār di ņa, rin di ņu zem rin
di ņas un pan ti ņu pie pan ti ņa! Dze jo lī ši 
pie te vis at nāks kā mī ļi cie mi ņi, un tu 
dro ši laid vi ņus pa bal tās la pas dur vīm 
iek šā – ti kai ne kaut rē jies, esi brīvs kā 
pa va sa ra vējš! 

La pu, uz ku ras ar sa vu ro ci ņu esi 
sa rak stī jis sa vus dze jo lī šus, ie dot pie au

gu ša jiem un sa ki: “To, lū dzu, at dod kon
kur sam “Rak stu dze jo li pats”!” Pirms tam 
gan pa lūdz, lai pie au gu šie iz la sa kon kur sa 
no li ku mu – tur uz rak stīts, kur īs ti dze jo ļi 
jā at dod un kā tiem jā būt no for mē tiem. Tad 
ta vi dze jo lī ši no nāks pie ma nis – gud rās 
un prie cī gās Pū ces. Bet pa stei dzies: dze jo lī
ši man va ja dzī gi līdz 30. ap rī lim! Pa vi sam 
ko pā va ri ie sniegt 5 apaļ us dze jo ļus. Ti kai 
ne aiz mir sti pie dze jo lī šiem bla kus pie rak
stīt arī sa vu vār du!

La bā kos dze jo lī šus pub li cēs grā ma ti
ņā, ku rai at vēr ša nas svēt ki gai dā mi šo gad 
sep tem brī. 

Ta gad gan skrie šu mek lēt sa vas lie lās 
bril les, lai la bāk va rē tu iz la sīt ta vu dze jo li! 

Ar pa va sa ra svei cie niem, 
ta va Pū ce

Sveiks, 
mazais
rakstītāj!

Bērnudzejoļukonkurss“Rakstudzejolipats”

Ar kon cer tu CINEMA Va len tīn die nā Pal la di um Ri ga kon cert zā lē no
slē dzās Lin das Leen audio vi zu ālā priekš ne su ma kon cer ttū re. Pēc īpa ša 
ska tī tā ju lū gu ma šī prog ram ma iz ska nēs arī Jē kab pi lī, Krust pils kul tū ras 
na mā, 22. ap rī lī plkst. 17.00. 

Kon certs CINEMA at klāj, kā ar video pro jek ci ju pa lī dzī bu var ie rau
dzīt jaun us stās tus mū zi kā un ot rā di, tā at klā jot šo abu māk slas for mu 
si ner ģi ju. 

Uz Jē kab pi li CINEMA ko man da do sies pil nā sa stā vā: uz ska tu ves 
Lin da Leen (balss, kla vie res, flau ta), Kas pars Zem ītis (ģi tā ra), Ar tis Dzēr
ve (video pro jek ci jas), Ga tis Ba lu tis (ska ņa, gais ma) un vies māk sli nie ki. 

Bi ļe šu ce nas – no Ls 5 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

Krust pils te āt ris iz rā dīs  
Her ma ņa Pau kša  
vien cē lie nus

13. ap rī lī plkst. 19.00 Krust pils te
āt ris ska tī tā jiem pie dā vās līdz šim sa vā 
re per tu ārā ne bi ju šu do mu li do ju mu – 
Her ma ņa Pau kša vien cē lie na lu gas “Ab
sur da apo teo ze” un “Pa vļi ku gai dot jeb 
svei ciens Be ke tam”.

Her ma ņa Pau kša lu gas sa bied rī bā 
vēr tē da žā di  – vie ni tās sla vē, ci ti peļ. 
Vien al dzīgs nav ne viens. Au to ra dar biem 
rak stu rīgs zob ga lī gi iro nisks, maz liet pa
ra dok sāls ska tī jums.

Bi ļe tes ie gā dā ties Krust pils kul tū ras 
na ma ka sē. Ie eja: Ls 2, pen si onā riem un 
sko lē niem – Ls 1.

A. Kuz mi na

Ar īpa šu kon cer tu Krust pils kul tū ras na mā vie so sies Lin da Le en



12.

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

26. aprīlī

KuLtŪRaSPaSāKuMuPLāNS
aPRīLIS2012

SPoRtaPaSāKuMuPLāNS
aPRīLIS2012

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

Sveicam jubilārus: 
Lilitu Skruzi, Viktoru Veiguru, Lindu Bērziņu,  

Silviju Nikonovu un Viju Bērziņu.
Vēlam veselību, možu garu un dzīvesprieku!

Ielu komitejas

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
3.04. 15.00 Tekstilmākslas izstādes “Radīšanas pavediens” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 

21. aprīlim
Krustpils kultūras 
nams

4.04. 11.00 Piedzīvojumiem bagāta leļļu teātra izrāde “Kas zaķīti pasargās?”
Lugas autors uz mākslinieks Māris Putniņš
Izrādē darbojas: Zaķis, Ezis, Skunkss, Bruņurupucis, Vilks
Laila Kirmuška, Edgars Lipors, Jānis Kirmuška
Biļetes Tautas nama kasē, cena Ls 1.

Jēkabpils Tautas nams

5.04. 11.00 5.–9. kl. koru, zēnu koru un II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Mēs lidosim!” 
konkursa 1. kārta.

Jēkabpils Tautas nams

5.04. 19.00 Laura Reinika koncertšovs ”Es skrienu” (PĀRCELTS NO 24.03.!)
Biļešu cenas no Ls 3 līdz Ls 5. Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē.

Krustpils kultūras 
nams

8.04. 14.00 Lieldienas. Priecāsimies par saules atgriešanos un visi kopā šūposimies, kaulēsi-
mies, ripināsim olas...
Aicinām mazos apmeklētājus uz pasākumu ierasties ar zaķu austiņām, lai kopā ar 
lielajiem zaķiem varētu piedalīties daudz un dažādās zaķu rotaļās. 

Kena parks

9.04. 14.00 Lieldienu pasākums pensionāriem Jēkabpils Tautas nams
10.04. 18.00 Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” ietvaros

Animācijas filmu programma bērniem
“Zīļuks”, rež. Dace Rīdūze. “Es gribu redzēt rūķīšus”, rež. Nils Skapāns.  
“Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”, rež. Roze Stiebra. “Tīģeris”, rež. Jānis Cimer-
manis. “Kā lupatiņi mazgājas”, rež. Edmunds Jansons. “Burvīga diena”, rež. Nils 
Skapāns. “Korrida”, rež. Jānis Cimermanis. “Joka pēc alfabēts”, rež. Reinis Kalna-
ellis 
Programmas garums 68 min.
Ieejas maksa Ls 1. Bērniem līdz 12 g. v. – Ls 0,50. Biļetes nopērkamas Tautas nama 
kasē.

Jēkabpils Tautas nams

11.04. 19.00 “Čikāgas Piecīšu” dziedātājs un dziesmu autors Armands Birkens un Lorija Vuda  
ar jaunu koncertprogrammu “Mīlestība nekad nebeigsies”
Biļešu cena iepriekšpārdošanā Ls 4. Pasākuma dienā – Ls 5.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un Tautas nama kasē

Jēkabpils Tautas nams

12.04. 18.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora, pianista Jura Kalnciema 
studentu klaviermūzikas koncerts
Ieeja bez maksas

Jēkabpils Tautas nams

12.04. 20.00 Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” ietvaros Īsfilmu programma 
“Gūtenmorgens un trešā acs”, rež. Elīna Eihmane, spēlfilma. “Ursus”, rež. Reinis 
Pētersons, animācijas filma. “Logs”, rež. Una Rozenbauma, spēlfilma. “Norīt kru-
pi”, rež. Jurģis Krāsons, animācijas filma. “Aiz žoga”, rež. Liene Laviņa, dokumen-
tālā filma. “Aptumsums”, rež. Kārlis Vītols, animācijas filma. “Gaismas zīmes”, rež. 
Ilze Kunga, spēlfilma. Programmas garums 98 min.
Vecuma ierobežojums 16+. Ieejas maksa Ls 1,-. Biļetes nopērkamas Tautas nama kasē

Jēkabpils Tautas nams

13.04. No 
14.00

Profesionālās ievirzes izglītības mākslas skolu Valsts konkursa “Kompozīcija” au-
dzēkņu darbu izstāde. Apskatāma arī 14.04.

Jēkabpils Tautas nams

13.04. 19.00 Krustpils teātra izrāde 
Hermanis Paukšs “Absurda apoteoze” un “Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beketam”
Biļetes cena Ls 2,-. Skolēniem un pensionāriem Ls 1,-
Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē

Krustpils kultūras 
nams

14.04. 20.00 Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” ietvaros Jura Poškus spēlfilma “Kolka 
Cool” (2011). Lomās: Iveta Pole, Artuss Kaimiņš, Andris Keišs, Aigars Apinis, Varis 
Piņķis, Māra Ķimele, Guna Zariņa
Filmas garums 93 min. Vecuma ierobežojums 16+
Ieejas maksa Ls 1,50. Biļetes nopērkamas Tautas nama kasē

Jēkabpils Tautas nams

15.04. 17.00 Novadu koru skate Jēkabpils Tautas nams
17.04. II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Mēs lidosim!”

2. kārtas atlases konkurss Latgales novadā
Jēkabpils Tautas nams

17.04. 13.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde bērniem “Makss un Morics”
Biļetes cena Ls 1. Biļetes pirms izrādes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē

Krustpils kultūras 
nams

18.04. 15.00 Izstādes “Čehijas un Latvijas attiecības 1921–2011” atklāšana Jēkabpils Tautas nams

18.04. 19.00 Apvienības “DrKT” liriskā komēdija “Tūsteps ar čemodānu fonā”
Biļetes cena Ls 4, pensionāriem Ls 3, pasākuma dienā Ls 5, pensionāriem Ls 4.
Biļetes nopērkamas Tautas nama kasē

Jēkabpils Tautas nams

20.04. 17.00 Yamaha mūzikas skolas Jēkabpils filiāles 3 gadu jubilejas pasākums Jēkabpils Tautas nams
21.04. 14.00 Tautas mākslas studija “Saulgrieži” aicina uz “Rakstu svētkiem”.

Tēma – “Krustpils novada raksti tautas tērpā”
Krustpils kultūras 
nams

21.04. 16.00 Tautas deju kolektīva “Vektors” koncerts
Ieejas maksa Ls 2. Skolēniem un pensionāriem – Ls 1. Biļetes nopērkamas KKN kasē

Krustpils kultūras 
nams

21.04. 16.00 TN meiteņu popgrupas “Supermeitenes” 5 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja bez maksas

Jēkabpils Tautas nams

22.04. 17.00 Linda Leen koncerts CINEMA. Biļešu cenas no Ls 5 līdz Ls 8.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes kasēs” un Krustpils kultūras nama kasē

Krustpils kultūras 
nams

23.04.–
29.04.

Pasākumi Bibliotēku nedēļas ietvaros: Bibliotekārās stundas skolēniem
25.04. “Ideju uzņēmējdarbībai netrūkst” – tikšanās ar pārtikas mājražotāju Sanitu Dīriņu. 

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

24.04.–
27.04.

Bibliotēku nedēļas pasākumi: “Pa bibliotēkas labirintu” Jēkabpils pilsētas  
bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa

26.04. 15.00 Andris Bulis monoizrādē “Lidojums” (krievu valodā)
Biļetes cena Ls 2. Skolēniem Ls 1.

Jēkabpils Tautas nams

19.00 Andris Bulis monoizrādē “Lidojums” (latviešu valodā)
Biļetes cena Ls 2. Skolēniem Ls 1. Biļetes nopērkamas Tautas nama kasē

27.04. 17.00 TN Bērnu vokālo ansambļu “Kamolītis” un “Dziesmiņa” koncerts “Visur pavasari 
mana, visur skaļa dziedāšana”. Ieeja bez maksas

Jēkabpils Tautas nams

27.04. 19.00 Atzīmējot leģendārās Jaunatnes teātra muzikālās izrādes “Mauglis” 30 gadu ju-
bileju, komponists Mārtiņš Brauns un grupa “Sīpoli” aicina uz koncertuzvedumu 
“Mauglis. Mārtiņš Brauns un “Sīpoli””. 
Biļešu cenas no Ls 5 līdz Ls 7.
Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un Krustpils kultūras nama kasē

Krustpils kultūras 
nams

28.04.  11.00 Bērnu un jauniešu teātru festivāls “Mazā Laipiņa” Jēkabpils Tautas nams

Nevajagskaitītgadus, 
Kuriaulēkšiemskrien,– 
Gadustāpatkānaudu, 
Noturētnespējneviens. 
Skaitīsimlaimīgosmirkļus, 
Kurumūžābijistikdaudz- 
Artiemmēsbagātiesam 
Unnovecotnebūsļauts!

LPRAJēkabpilsnodaļasvalde
sveicilggadējopolitiskirepresētonodaļaskoordinatoruunvaldeslocekli 

Pāvilu Tamani85gadujubilejā!
NovēlamVESELĪBU,VESELĪBUun 

vēlreiz–VESELĪBU!

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā 
11. 04. 15.00 Izstādes “Jēkabpils cukurfabrikai – 80” atklāšana Krustpils pils izstāžu zālē
11.–30. 04. Izstāde “Jēkabpils cukurfabrikai – 80” Krustpils pils izstāžu zālē
14. 04. 13.00 “Gardēžu sestdiena pilī” – Kad medus kūst uz mēles. Dažāda veida bišu produktu 

un medus degustācija, to nozīme skaistumkopšanā un ārstniecībā.
Ieeja – Ls 2,50. Iepriekšējā pieteikšanās pa tālr. 65221042

Krustpils pils 

19. 04. 18.00 “Ceturtdiena pilī”  – tikšanās ar arheologiem. Izstāde “Arheoloģiskie atradumi. 
Jēkabpils – 2011”

Krustpils pils

Datums Laiks Vieta Pasākums

1.04. 11.00 JSC ēka Latvijas 1.līgas komandu čempionāts šahā
Jēkabpils–RŠS/Kauguri

4.04. 19.00 Spēļu zāle 
“Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

4.04. 16.00–
19.00 Sēlpils estrāde

“Orientieris 2012”
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils, 
Jaunjelgavas ceļš, a/p Sēlija)

5.04. 18.00 Spēļu zāle 
“Oāze”

BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

6.04. 11.00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā 
vīriešiem

7.04. 11.30 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts Šautriņu 
mešanā - 2012

7.04. 10.00 JSC ēka “Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā

11.04. 16.00–
19.00 Gravāni “Orientieris 2012” (norāde uz sacensību vie-

tu – Jēkabpils – Jaunjelgavas ceļa 2 km)

11.04. 19.00 Spēļu zāle 
“Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

12.04. 18.00 Spēļu zāle 
“Oāze”

BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

15.04. 11.00 Sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā - ASTODAĻFINĀLI

18.04. 19.00 Spēļu zāle 
“Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

18.04. 16.00–
19.00

Viesīte (pil-
sēta)

“Orientieris 2012”
( norāde uz sacensību vietu – Viesītes aplis)

19.04. 18.00 Spēļu zāle 
“Oāze”

BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

21.04. 10.00 Spēļu zāle 
“Oāze” Zolītes turnīrs “OĀZES kauss 2012”

21.04. 11.00 Sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā – CETURTDAĻFINĀLI

25.04. 16.00–
19.00 Pļaviņas “Orientieris 2012” (norāde uz sacensību 

vietu – Pļaviņu apvedceļš)

25.04. 19.00 Spēļu zāle 
“Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

26.04. 18.00 Spēļu zāle 
“Oāze”

BDK “Lūsis” rīkotais amatieru biljarda 
turnīrs POOL 8

27.04. 14.00 JSC ēka Jēkabpils sporta skolas “Jauno šahistu 
festivāls – 2012”

28.04. 10.00 JSC ēka Jēkabpils sporta skolas “Jauno šahistu 
festivāls – 2012”

29.04. 10.00 JSC ēka Jēkabpils sporta skolas “Jauno šahistu 
festivāls – 2012”

29.04. 11.00 Sporta nams Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts 
telpu futbolā  – FINĀLI + APBALVOŠANA


