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Jau trešo gadu Jēkabpils Meža parkā pie 
Radžu ūdenskrātuves tiks pacelts Zilais 
karogs

2.lpp.   ➤

Bērnudārzs „Zvaigznīte” tiks pārvietots uz 
telpām Meža ielā 12

5.lpp.   ➤

Basketbola klubam „Jēkabpils”  
visas iespējas

4.lpp.   ➤

Zinaīda Dzintare,  
kultūras pasākumu organizatore

Pirms 71 gada – 1941. gada 14. jūnija naktī bez 
iepriekšēja brīdinājuma, paskaidrojumiem un tiesas 
sprieduma gluži kā noziedznieki tūkstošiem Latvijas 
iedzīvotāju – pieaugušie, bērni un veci cilvēki - tika 
sadzīti lopu vagonos un izsūtīti nezināmā tālumā uz 
Sibīriju un citām vietām. Tāpēc 14. jūnijs ir diena, kas 
nedrīkst pagaist no tautas atmiņas.

Arī šogad, kā katru gadu, 14. jūnijā plkst. 14.00 
Jēkabpilī, 14. jūnija parkā (Parka ielā) notiks Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis. 

Atceres pasākumā ar patriotiski muzikālu dzejas 
programmu „Kad asaras sasalst” piedalīsies kompo-
nists Atvars Sirmais, dzejniece un aktrise Kristīne 
Dina Bitēna un soliste Lauma Enģele.

Uz šo piemiņas brīdi aicinām represijās cietušos, 
viņu tuviniekus, visus, kuriem šī diena ir nozīmīga.

Renāte Lenša,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sekretāre

Līdz šā gada 11.jūnijam Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Apbalvojumu piešķiršanas komisija aicina izvir-
zīt kandidātus titula „Gada jēkabpilietis”nominācijai.

Goda nosaukumu „Gada jēkabpilietis” piešķir fi-
ziskām personām, kuras kļuvušas par autoritātēm pil-
sētā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu 
darbu, uzskatiem un uzvedību. Apbalvojuma ieguvējs 
saņem naudas balvu. 

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

Priekšlikumi jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Vienas pieturas aģentūrā. Atbilstoši nolikumam 
iesniegumus ar ierosinājumu var iesniegt domes de-
putāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un 
pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai orga-
nizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotā-
ji – ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas (atšifrējot 
parakstu, norādot personas kodu, dzīvesvietas adresi 
un kontakttālruni). Iesniegumā jānorāda apbalvoju-
mam izvirzītā kandidāta personas dati un vispusīgs 
nopelnu apraksts. Pieteikums noformējams, aizpildot 
anketu, kura ir pieejama tiešsaistē Jēkabpils pilsētas 
domes mājas lapā http://www.jekabpils.lv vai Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

14. jūnijā – 
piemiņas brīdis

Nominēsim  „Gada 
jēkabpilieti”

Lūgšanu brokastis – pasākums, 
kas vieno garīgo un laicīgo varu

Klātesošos uzrunāja vairāki 
garīdznieki, draudžu pārstāvji, 
kā arī pašvaldību pārstāvji un 
uzņēmēji. Pasākuma noslēgu-
mā aizlūgumu vadīja Krustpils 
Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu draudzes prāvests Vik-
tors Naglis, Krustpils evaņģē-

liski luteriskās draudzes mācī-
tājs Ēvalds Bērziņš un Rēzek-
nes Septītās dienas adventistu 
draudzes mācītājs Mikus Kai-
miņš, svētību deva E.Alpe un 
E.Pavlovskis. 

Pasākums noslēdzās ar ko-
pīgu lūgšanu. Pēdējos gados 

vairākās Latvijas pilsētās ir 
notikušas Lūgšanu brokastis, 
kurās kopā sanāk cilvēki, lai 
runātu par to, kas svarīgs, lūg-
tu Dieva svētību saviem dar-
biem, veidotu garīgu kopību un 
saticību.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

18.maijā Jēkabpils Tautas 
namā notika Lūgšanu brokas-
tis, ko rīkoja Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība, piedaloties arī tu-
vākajiem novadiem – Krustpils 
novadam, Jēkabpils novadam 
un Viesītes novadam. Pasāku-
mā piedalījās pašval dību vadī-
tāji un deputāti, vairāku kris-
tīgo konfesiju garī dznieki un 
draudžu pārstāvji, pašvaldības 
iestāžu un komercsabiedrību 
vadītāji, kā arī uzņēmēji. 

Uzrunājot pasākuma da-
lībniekus, Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs sacīja, ka Dievs sū-
tījis uz zemi garīgo un laicīgo 
varu un tām savā starpā jāsa-
darbojas vienotam mērķim, tas 
ir – izaudzināt cilvēku. Garīgai 
varai jāmāca, kā dzīvot cilvē-
kam pēc Dieva baušļiem, bet 
laicīgai – audzināt un palīdzēt 
radīt apstākļus cilvēka izaugs-
mei. Lūgšanu brokastu mērķis 
ir tuvināt abas varas, lai tās 
kļūtu vienotākas un vairāk 
sadarbotos. 

Pasākumā klātesošos uz-
runāja Latvijas evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas Daugavpils 
diecēzes bīskaps Einārs Alpe, 
aicinot cilvēkus savā ikdienā 
vairāk pievērsties lūgšanai, ak-
centējot, ka lūgšana un cilvēka 
ticība Dievam dod spēku un 
palīdz ikdienas dzīvē. Lūgšanu 
brokastu dalībniekus uzrunāja 
arī Romas katoļu baznīcas Jel-
gavas diecēzes bīskaps Edvards 
Pavlovskis, kurš sacīja, ka ag-
rāk nebūtu iespējams iedomā-
ties līdzīgu situāciju, kad kopā 
uz sarunu pulcējas laicīgās un 
garīgās varas pārstāvji un tie 
netiek pretstatīti viens otram. 

FOTO: Jānis Lācis
Lūgšanu brokastīs pulcējās vairāk nekā 80 dalībnieku – baznīcu priekšstāvji, pašvaldību 
vadība, uzņēmēji, izglītības un kultūras pārstāvji 
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Elīna Bite,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
saņemta Veselības inspekcijas vēs-
tule, kurā norādīts, ka Mežaparka 
ūdenskrātuves peldvietā pie centrā-
lās ieejas peldūdens pēc mikrobiolo-
ģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem 
atbilst likumdošanas prasībām.

Pamatojoties uz šo slēdzienu, 
Veselības inspekcijas Latgales kon-
troles nodaļa paziņo, ka peldūdens 
sastāvs peldvietā neapdraud peldē-
tāju veselību un ir atļauts peldēties 
minētajā peldvietā.

Peldvietas ūdens kvalitātes pa-
raugi Mežaparka ūdenskrātuves 
peldvietā pie centrālās ieejas tika pa-
ņemti 8. maijā.

Elīna Bite,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Saistībā ar infekcijas slimības iz-
platīšanos Jēkabpils pilsētas bērnu-
dārzā „Zvaniņš” Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības izpilddirektora pienāku-
mu izpildītājs Raits Sirmovičs orga-
nizēja sanāksmi ar administrācijas 
pārstāvjiem un bērnudārza „Zva-
niņš” vadītāju, lai apspriestu situā-
cijas attīstības atbilstību informāci-
jai, par ko publiskajā vidē informējis 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs.

Sanāksmē konstatēts, ka pirms-
skolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 
vadītāja Silvija Bērziņa ir izpildījusi 
visus pašvaldības izpilddirektora 
Daiņa Līča rīkojumā „Par papildus 
drošības pasākumiem” noteiktos 
uzdevumus. Sanāksmē tika secināts, 
ka izpildīti arī Slimību profilakses 
un kontroles centra 16. un 17.maija 
pārbaužu rezultātā tapušie priekšli-
kumi, kā arī Pārtikas un veterinārā 
dienesta ieteikumi.

Slimību profilakses un kontroles 
centra Infekciju slimību profilakses 
un pretepidēmijas pasākumu noda-
ļas vadītāja Anita Brila 23. maijā 
telefonsarunā informēja pašvaldības 

administrāciju, ka saslimšanas ie-
mesls ir pārtika. Tāpat A. Brila uz-
svēra, ka saslimšanas var turpināties 
sadzīves kontaktu ceļā. Savukārt 23. 
maijā tika saņemts arī Infekciju sli-
mību profilakses un pretepidēmijas 
pasākumu nodaļas Zemgales reģio-
nālās nodaļas vecākās epidemiolo-
ģes Elvīras Brūveres atzinums, ka 
„2012.gada 16.maijā PII „Zvaniņš” 
virtuvē uz salmonellām paņemti 4 
pārtikas paraugi, 7 virsmu nomaz-
gājumi. Salmonellas šajos paraugos 
nav izdalītas. Dzeramā ūdens pa-
raugs atbilst 29.04.2003. MK no-
teikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība” prasībām.”

Sanāksmes noslēgumā pirms-
skolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 
vadītāja Silvija Bērziņa informēja, 
ka audzēkņi un iestādes darbinieki, 
kuriem konstatēta saslimšana ar sal-
monellas baktēriju, iestādi neapmek-
lē. Savukārt pēdējie ņemtie paraugi 
attiecībā uz salmonellas baktēriju 
klātbūtni bērnudārzā, apliecina aug-
stākminēto – tās netiek konstatētas.

Bērniem, kuri apmeklē pirms-
skolas izglītības iestādi „Zvaniņš”, 
tiek sniegts pakalpojums kā ierasti.

Elīna Bite,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

15. maijā Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Pilsētsaimniecības departa-
menta direktors Raits Sirmovičs Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā saņēma Zilo karogu. 
Tas ir ekosertifikāts un vides balva, 
kas tiek piešķirta pašvaldībām, ku-
ras iegulda īpašus centienus piekras-
tes un vides apsaimniekošanā ar cie-
ņu pret vietējo vidi un dabu.

Kā uzsvēra Raits Sirmovičs: 
„Mēs lepojamies ar sakārtoto peld-
vietu. Iedzīvotājiem tā ir iespēja iz-
mantot peldvietu ar teicamu ūdens 

kvalitāti, labu aprīkojumu, tā ir ie-
dzīvotāju kvalitātes zīme atpūtai pie 
ūdens”.

Zilā karoga programma ir viena 
no piecām globālā Vides izglītības 
fonda programmām. Tā balstās uz 
29 stingriem kritērijiem ūdens kva-
litātes, vides pārvaldes, vides infor-
mācijas un izglītības, kā arī labiekār-
tojuma un servisa jomās.

Zilais karogs pašvaldībai tiek 
piešķirts tikai uz vienu peldsezonu 
un pašvaldība to var paturēt tikai tik 
ilgi sezonas laikā, kamēr nodrošina 
pilnīgu kritēriju izpildi, kad kāds no 
kritērijiem ir ticis pārkāpts, karogs 
ir jānolaiž.

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kopš apkures sezonas beigām 
SIA „Jēkabpils siltums” uzsācis 
profilaktiskos un remontdarbus uz-
ņēmuma katlumājās, lai laicīgi saga-
tavotos nākamajai sezonai. 

Šonedēļ turpinās intensīvs darbs 
Tvaika ielas katlumājā, kur tiek 
veikts šķeldas katla remonts – iekār-
tas profilakses darbi, katla iekārtu 
profilakse un remonts. SIA „Jēkab-
pils siltums” valdes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Karpenko informēja, ka 
pilnīgi tiek nomainīts katla kurtu-
ves oderējums, katls ir iztīrīts un sa-
gatavots jaunā oderējuma mūrēša-
nai. Tvaika ielas katlumājas šķeldas 
katls ir ekspluatēts vairāk nekā 10 
gadus, līdz šim veikti nedaudzi uz-
labojumi, bet šovasar notiek pilnīgs 
tā remonts. Katla remonts varētu 
izmaksāt vairāk nekā 10 000 latu, 
jo tas ir sarežģīts darbs un nepiecie-
šami speciāli materiāli. Tvaika ielas 
katlumājā notiks arī citi profilakses 
darbi – dūmeju un dūmgāzu attīrīša-
nas iekārtu tīrīšana, degšanas pro-
cesa uzlabošana u.c.

Dārza ielas katlumājā patlaban 
ir pabeigta gāzes katlu dūmeju un 
dūmeņa nomaiņa. Šajā katlumājā 
ir divi gāzes katli un šķeldas katls. 
Pagājušajā sezonā bija nelielas prob-
lēmas nodrošināt gāzes katlu eks-
pluatāciju, sarežģījumi radās tad, 
kad abi katli strādāja ar pilnu jaudu. 
Kā sacīja A. Karpenko, ir palielinā-
jies patērētāju skaits, kam siltumu 
nodrošina Dārza ielas katlumāja, 
tādēļ jāsagatavo visas iekārtas, lai 
droši varētu strādāt ar vēl lielāku 
jaudu. Šobrīd katlumājai jau ir uz-

„Jēkabpils siltums” šonedēļ 
turpina remontdarbus 
uzņēmuma katlumājās

FOTO: Jānis Lācis
Dārza ielas katlumājā uzstādīti jauni dūmeņi un labiekārtota 
teritorija

stādīti jauni dūmeņi, kas būtiski 
uzlabos katlumājas darbību. Jaunās 
dūmejas un dūmeņi uzņēmumam iz-
maksāja aptuveni 10 000 Ls. Dārza 
ielas katlumājā aizvadītajā apkures 
sezonā bija izmešu problēmas, jo 
radās sarežģījumi ar šķeldas katla 
degšanas procesu. Šovasar speciālis-
ti pētīs un mēģinās rast risinājumu, 
lai varētu uzlabot katla darbību. Pie 
Dārza ielas katlumājas šovasar lab-
iekārtota tās teritorija, daļēji uzla-
bota ēkas fasāde un veikti citi darbi.

Profilakses darbi notiek arī Celt-
nieku ielas katlumājā. Jau iepriekš 
šīs teritorijas labiekārtošanu, ņemot 
vērā laika un finansējuma iespējas, 
bija paredzēts veikt divos etapos, un 
patlaban ir sakārtots pagalms pie 
Celtnieku ielas katlumājas. Šajā va-
sarā tas tiks noasfaltēts. Paplašināts 

un labiekārtots laukums katlumājas 
teritorijā ir ļoti būtisks, jo arvien 
vairāk palielinās pieprasījums pēc 
šķeldas un, lai lielās mašīnas varētu 
iebraukt katlumājai pieguļošajā te-
ritorijā un apgriezties, nepieciešams 
attiecīgs pagalma labiekārtojums. 

Kā atzīst A. Karpenko, pats 
galvenais „Jēkabpils siltums” šīs 
vasaras uzdevums ir Nameja ielas 
mikrorajona siltumtrašu nomaiņa, 
kas diemžēl birokrātisku apsvēru-
mu dēļ joprojām kavējas un 24.05. 
uzņēmums joprojām nebija saņēmis 
solīto atbildi no Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras. Tiklīdz tas 
tiks saņemts, darbus uzsāks un tā-
dējādi šovasar tiks veikts būtisks so-
lis, lai atjaunotu un uzlabotu siltum-
trases, kuru kopējais garums pilsētā 
sasniedz vairāk nekā 26 km.

Jau trešo gadu Jēkabpils Meža parkā 
pie Radžu ūdenskrātuves tiks pacelts 
Zilais karogs

Mežaparka ūdenskrātuves peldvietā 
pie centrālās ieejas peldēties atļauts

Pārrunā situāciju 
bērnudārzā „Zvaniņš”

No 26. līdz 27. maijam Somijas 
pilsētā Tamperē notika Pasaules Ve-
terānu volejbola sacensības, kurās 
jēkabpilietis Aleksandrs Vaivods ko-
mandas „Rīga” sastāvā izcīnīja zelta 
medaļu. Vecuma grupā virs 75 ga-
diem, startējot komandām no Somi-
jas, Ukrainas, Igaunijas un Latvijas, 
komanda „Rīga” ikdienu aizvadīja 3 
spēles, kurās netika piedzīvots ne-
viens zaudējums. 

Minētā komanda arī 2008. gadā, 
startējot šajās sacensībās veterānu 
klubu komandām virs 70 gadiem, iz-
cīnīja bronzas medaļu.

Aleksandra Vaivoda aizraušanās 
ar volejbolu sākās Līvānu novada  
Vanagu pamatskolas 5.klasē, kad 
cītīgie treniņi un gūtās uzvaras sti-
mulēja jauno sportistu turpmākiem 
treniņiem un jaunām uzvarām.

1956. gadā, studējot Lauksaim-

niecības akadēmijā, Vaivods nodar-
bojās ar brīvo, kā arī klasisko cīņu. 
Uzsākot aktīvas darba gaitas torei-
zējā Jēkabpils rajonā, volejbols ieņē-
mis svarīgu lomu A. Vaivoda dzīvē 
– kopā ar citiem entuziastiem rīko-
tas sacensības un aizvadīti regulāri 
treniņi. 

A. Vaivods uzsver: „Sports ir sava 
veida vaļasprieks, tas relaksē un ļauj 
atpūsties no ikdienas rūpēm un pār-
dzīvojumiem. Sabiedrībai aktīvāk ir 
jāiesaistās un jānodarbojas ar spor-
tiskām aktivitātēm, kļūstot pozitīvā-
kai un mazāk koncentrējoties dažā-
dām negācijām un atkarībām.”

Vaivods joprojām trenējas volej-
bolā, kā arī aktīvi seko Jēkabpils un 
Latvijas volejbolistu gaitām pasaules 
arēnā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasaules Veterānu Volejbola sacensībās 
izcīna zelta godalgas

FOTO: No privātā arhīva
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Irēna Pastare,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu koordinatore

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas izglītības iestādes ir saņēmu-
šas projektā „Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības izglītības iestāžu in-
formatizācija”, vienošanās Nr. 
2009/0267/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/508, paredzētos skolotāju 
portatīvos datorus un multimediju 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
2012.gada 24.aprīlī pieņēma lēmu-
mu Nr.150 „Par Jēkabpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014. – 2030. gadam izstrādes uzsāk-
šanu”, Eiropas Sociālā fonda finan-
sētajā projektā „Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde Jē-
kabpils pilsētas pašvaldībā”. Stra-
tēģija tiks izstrādāta no 06.02.2012.
līdz 01.10.2012.

Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014. – 2030. 
gadam izstrādes gaitā aicinām ie-
saistīties gan Jēkabpils, gan apkār-
tējo novadu iedzīvotājus, iesaistoties 
sabiedrības līdzdalības pasākumā 
- dokumenta projekta 1. redakcijas 
sabiedriskajā apspriešanā (plānota 
2012. gada jūnijā).

Detalizēta un precizēta informā-
cija par plānoto sabiedrības līdzdalī-

bas pasākumu – uzsākšanu, norisi, 
saturu un pieteikšanās kārtību, – 
tiks ievietota Jēkabpils pilsētas paš-
valdības tīmekļa mājas vietnē www.
jekabpils.lv sadaļā Domes ziņas, Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā. 

Ja vēlaties saņemt informāciju 
savā e-pastā par Jēkabpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014. – 2030. gadam izstrādes gaitu 
un plānotajiem sabiedrības līdzdalī-
bas pasākumiem, lūdzam, pieteikties 
elektroniski, nosūtot savu kontakt-
informāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, 
tālruni un e-pastu) uz e-pasta adresi 
Sandra.Gogule@jekabpils.lv.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā 
amatpersona  Sandra Gogule, 

Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

FOTO: Jānis Lācis

Patlaban no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības budžeta līdzekļiem pa-
beigtas un pilnībā noasfaltētas vai-
rākas ielas. 

Kā informēja pašvaldības Ceļu, 
ielu fonda un pārvadājumu nodaļas 
vadītājs Aivars Kraps, par budžeta 
līdzekļiem asfalta segums uzklāts 
Asotes ielā (1338 m2) , kas kopumā 
izmaksāja 14 857,22 Ls. Pabeigta 
asfaltseguma uzklāšana Ražas ielā 
(1242 m2), kā arī izbūvēta lietus 
ūdens kanalizācija šajā ielā un dar-
bu kopējās izmaksas ir 16 293,58 Ls. 
Darbi veikti arī Stadiona ielā pie pil-
sētas poliklīnikas. Šajā ielā uzklāts 
jauns asfaltsegums (2146 m2) un 
noasfaltēts arī automašīnu stāvlau-
kums. Šīs ielas labiekārtošanas dar-
bi izmaksājuši 19 905,50 Ls.  Kopējā 
summa, kas izlietota pilsētas infra-
struktūras uzlabošanai iepriekšmi-
nētajās ielās ir 51 056, 30 Ls. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vairākās ielās uzklāts jauns asfalta 
segums 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
informatizācija
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pilst” 

 

 

Pagjuš gada nogal Jkabpils kuva bagtka vl par vienu sakrtotu objektu 

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

Jkabpils pilstas pašvaldbas ldzfinansjumu, tiek atjaunotas divas pirmsskolas 

izgltbas iestdes. 

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

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

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

iestdes za zona.  

Drzum pirmsskolas izgltbas iestde tiks aprkota ar vism nepieciešamajm 

mbelm un virtuves iekrtm. 

Renovtaj pirmsskolas izgltbas iestd pirmos sous zinbu pasaul vars 

iemint vismaz 220 mazie jkabpilieši.  
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Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
uzsāk Jēkabpils pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādi 2014. – 2030. gadam

Sandra Gogule,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļas 
vadītāja

2012.gada 16.aprīlī ir noslēgts 
partnerības līgums starp projekta va-
došo partneri Zemgales plānošanas 
reģionu un 8 projekta partneriem, 
t.sk. Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
par projekta „Aizsargāta zaļā zona 
un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļ-
lietuvā” īstenošanu. Projekta mērķis 
ir saglabāt zaļās zonas un ūdenstilp-
nes Zemgales reģiona un Ziemeļlietu-
vas reģiona pilsētās, veicot investīci-
jas zaļās zonas infrastruktūrā, šādā 
veidā samazinot pilsētas negatīvo 
ietekmi uz vidi, saglabājot zaļās teri-
torijas nākamajām paaudzēm. 

Projekta ietvaros vides aizsardzī-
bas pasākumus veiks 9 lielākās un 
mazākās pilsētās: Jēkabpilī, Dobe-
lē, Pļaviņās, Jaunjelgavā, Rokišķos, 
Biržos, Naujoji Akmenē, Akmenē un 
Birštonā. Šo pilsētu iedzīvotājiem, 
novadu iedzīvotājiem un tūristiem 
uzlabosies pieeja dabas resursiem, 
palielinot kvalitatīvu zaļo zonu platī-
bu. Šādu pasākumu nepieciešamība 
tiek diktēta ar pilsētu izplešanos, 

nekoptu dzīvojamo mikrorajonu esa-
mību, kuros pietrūkst publiski pie-
ejamās zaļās zonas. 

Pilsētas negatīvā ietekme uz 
vidi ir jāmazina ar kvalitatīvu zaļo 
zonu izveidi. Jāuzlabo esošo parku 
infrastruktūra, lai novērstu gājēju, 
velosipēdistu un autobraucēju ra-
dīto ietekmi uz zaļajām teritorijām. 
Ir jāizmanto pārrobežu sadarbības 
priekšrocības, lai kopīgi liktu mūsu 
pilsētām izskatīties zaļākām un ak-
tivizētu iedzīvotājus parūpēties par 
savu apkārtni. 

Ar projekta atbalstu Jēkabpils 
pilsētā tiks izbūvēta pienācīga infra-
struktūra Mežaparkā –noasfaltējot 
Mežaparka ielu, tādā veidā pasar-
gājot ielai pieguļošo zaļo teritoriju 
no izbraukāšanas, tiks uzprojektēts 
gājēju un veloceliņš apkārt Radžu 

ūdens krātuvei, kas ļaus nākotnē 
piesaistīt finansējumu gājēju un velo-
celiņa izbūvei. Vides kampaņas laikā 
Jēkabpils pilsēta organizēs Latvijas 
partneru pašvaldībās sakoptāko daiļ-
dārzu konkursu, Mežaparka teritori-
jas sakopšanas talku, kā arī pašval-
dības speciālisti piedalīsies plenērā, 
kurā gūs pieredzi parku apsaimnie-
košanā, ko darīt ar zaļajām zonām, 
kā tās vislabāk attīstīt, lai sabalansē-
tu ekonomiskās aktivitātes ar dabis-
kās vides aizsardzību. Projekts uzla-
bos piekļuvi dabas resursiem pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem. 

Projekts tiek īstenots no 2012.
gada februāra līdz 2013.gada jūlijam.

Projekta kopējais budžets ir EUR 
1156700.42, no tā EUR 983195.36 
(85%) ir ERAF finansējums un EUR 
173505.06 (15%) nacionālais finansē-
jums. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
kopējais budžets projektā ir EUR 
206357,00, no tā EUR 175403,45 
(85%) ir ERAF finansējums un EUR 
30953,55 (15%) nacionālais finansē-
jums. Projekts tiek finansēts no Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas teritoriālās sa-
darbības mērķa ietvaros 2007.–2013.

Projekts „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes 
Zemgalē un Ziemeļlietuvā” 

Ainārs Gulbinskis,  
ZREA energoeksperts

No šī gada 21. līdz 25.maijam no-
tika pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Horvātijas  pilsētām Koprivņicu 
un Zagrebu. Tajā ZREA darbinie-
kiem un tās valdes locekļiem bija 
iespēja tikties ar Ziemeļhorvātijas 
enerģētikas aģentūras darbiniekiem 
un tās valdes locekļiem, dalīties 
pieredzē par Enerģētikas aģentūru 
līdzšinējo darbu, veiksmes stāstiem, 
ieviestajiem projektiem, secināju-
miem pēc 3 gadu pastāvēšanas, par 
aģentūru ilgtspēju ES politikas un 
atbalsta kontekstā un darbu pēc ES 
IEE programmas projekta noslēgša-
nās. Izvērsās interesantas diskusijas 
par atjaunojamo energoresursu teh-
noloģijām, kuru virzieni katrā valstī 
tiek uzskatīti par atbalstāmiem, kā 
arī par Enerģētikas aģentūru ko-
pīgu projektu attīstīšanu nākotnē. 
Šajā pieredzes apmaiņā no Latvijas 
piedalījās 6 cilvēki, no kuriem arī 
pārstāvji no Jēkabpils – Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības izpilddirektors 
un ZREA valdes loceklis Dainis Lī-

cis un ZREA energoeksperts Ainārs 
Gulbinskis.

Pieredzes apmaiņas gaitā tika 
apmeklēti vairāki objekti: Pirmā 
zemas enerģijas patēriņa līmeņa jeb 
Pasīvā daudzdzīvokļu māja Horvāti-
jā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
saules PV paneļu ražotne „SOLVIS” 
Koprivņicas piepilsētā Varaždinā un 
apmeklēja 2 enerģētikas aģentūras 
Zagrebā.

ZREA darbinieki un tās valdes 
locekļi tikās arī ar PlanZEN projek-
ta partneriem no Ilgtspējīgas attīs-
tības plānošanas biedrības (Society 
for Sustainable  Development De-
sign) Horvātijas galvaspilsētā Zagre-
bā, kur tika apspriests par gandrīz 
0 enerģijas līmeņa ēku kvartālu 
plānošanu, pieredzes apmaiņu par 
ilgtspējīgu plānošanu. Otra tikšānās 
Zagrebā notika ar PlanZEN projek-
ta partneriem no Zagrebas enerģē-
tikas institūta (Energy Institute 
HRVOJE POZAR”, kur lielākoties 
tika apspriestas jaunākās atjauno-
jamo energoresursu tehnoloģijas, to 
izdevīgums, potenciāls un to atmak-
sāšanās laiks.

Ar sīkāku izklāstu par pasīva-
jām daudzdzīvokļu mājām, jaunā-
kajām atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģijām ģeotermālajā potenciā-
lā būs iespēja iepazīties nākamajos 
numuros.

Zemgales reģionālā enerģētikas 
aģentūra un  tās valdes locekļi 
dodas pieredzes apmaiņā uz 
Horvātiju

tehnisko aprīkojumu kabinetiem. 
Izglītības iestāžu skolotāji ir arī pie-
dalījušies sākotnējā apmācībā un 
ievadinstruktāžā par piegādātā IT 
aprīkojuma lietošanu. Pēc instruktā-
žas visi dalībnieki saņēma sertifikā-
tus, kas apliecina, ka skolas pārstāvji 
ir kompetenti novērtēt piegādāto 

preču atbilstību pasūtījumam un iz-
mantot to mācību procesā.

Projekta turpmākajā gaitā SIA 
,,Lattelecom” piegādās skolēnu da-
torkomplektus. Piegāde ir plānota šā 
gada jūnijā visām projektā iesaistī-
tajām Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
izglītības iestādēm. 
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Dace Druveniece,  
Jēkabpils Valstss ģimnāzijas direktora 
vietniece audzināšanas darbā

Skolās, pretēji ierastajam dabas 
ritējumam, ražas laiks ir pavasarī 
nevis rudenī. Notiek mācību priekš-
metu olimpiādes, pašadarbības ko-
lektīvu skates, sporta sacensības, 
konkursi. Veicas labi! Taču par da-
žiem panākumiem esam īpaši prie-
cīgi. Šoreiz tie ir sasniegumi sportā!

24.martā Rīgā norisinājās vien-
padsmitais „Lāses Kauss” – volejbo-
la sacensības Latvijas skolu koman-
dām, taču šogad kausa izcīņā pieda-
lījās arī trīs komandas no Igaunijas. 
Pavisam finālsacensībās piedalījās 
116 komandas no 88 skolām, pulcē-
jot vairāk nekā 1200 dalībnieku. 

No ģimnāzijas uz sacensībām de-
vās zēnu un meiteņu komanda. Pui-
ši, ņemot vērā sīvo konkurenci, pada-
rīja gandrīz neiespējamo par iespēja-
mo – atveda mājās zelta kausu! Zēnu 
komandā startēja P.Jemeļjanovs, A. 
Soboļevs, R.Prīdāns, E.Skrūders, 
D.Melnis, A.Galdiņš, A.Žurila, 
M.Razujevs, savukārt kvalifikācijas 
spēlēs komandā startēja arī M. Vasks 

un G.Reinis.
Komandas dalībnieku viedokli 

un emocijas pauž Edvīns Skrūders: 
„Uzvarēt „Lāses Kausā” bija ļoti 
grūti, jo dalībkomandu bija ļoti 
daudz. Arī pati spēle bija neparocīga 
– bija jāspēlē uz noteiktu laiku, nevis 
rezultātu. Spēlējot bija dažādas grū-
tības, jo dažās spēlēs bijām iedzinēju 
lomā. Tāpēc ļoti liels prieks bija iegūt 
1.vietu. Kad mūs nosauca par „Lāses 
Kausa” čempioniem, visi izjutām 
spēcīgas, neaizmirstamas emocijas.”

Sporta skolotājs Modris Grunte 
atzīst: „No volejbola virsotnēm šī 
bija vienīgā, kuru mēs vēl nebijām 
sasnieguši. Pateicoties sadarbībai 
ar sporta skolu un treneru G. Gri-
gaļa un R. Obermaņa ilgstošam un 
neatlaidīgam darbam, pieveicām!!! 
Arī meitenes ir pelnījušas uzslavu. 
Tagad jauns izaicinājums – uzvarēt 
nākamgad, jo pēc gada notiks vidus-
skolu kauss, kur uzvarētājs tiek tā-
lāk – uz pasaules mačiem!…”

Protams, novēlam – lai izdodas! 
Bet pašlaik priecājamies par sa-
sniegto un sakām lielu paldies gan 
komandas puišiem, gan skolotājiem 
– treneriem!

Ģimnāzisti – „Lāses Kausa” 
čempioni

Ina Vāvere,
sporta deju kolektīva „Alianse” 
vadītāja

13.maijā sporta deju kolektīva 
„ALIANSE” dejotāji viesojās Lat-
vijas vecākajā pilsētā Ludzā. Par 
godu tās 835 dzimšanas dienai tika 
organizētas sporta deju sacensības, 
kuras apmeklēja arī dejotāji no Igau-
nijas un Krievijas. Pasākuma sposori 
atzina, ka tas ir satriecošs skats, kā 
bērni dejo sporta dejas.

Lielu atbalstu jau vairāk nekā 10 
gadus sniedz pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zvaniņš” vadītāja Silvija 
Bērziņa. Pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Zvaniņš” audzēkņi, Linards 
Samuls un Paula Kovaļevska, Krišjā-
nis Ozols un Samata Rakova sacen-
sībās „Ludzai 835!” izcīnija pirmās 
vietas.

Aprīlī no „Daugavpils kausa” 
sacensībām Krišjānis un Samanta 
atveda 4 medaļas un 4 kausus! Spor-

ta deju kolektīva „ALIANSE” līderi 
– Matīss Auzāns un Ilva Vāvere – D 
klases dejotāji, D klasē Ludzā ieguva 
1 vietu. Larions Volkovs un Elizabe-
te Plīruma 3. līmenī izcīnīja 1.vietu, 
Ernests Mekss un Kristīne Krastiņa 
– 2 vietu.

22.aprīlī Latvijas kausa izcīņas 
posmā „Daugavpils kauss” Ilva un 
Matīss izcīnīja 3.vietu finālā, bet 
29.aprīlī „Salaspils kausa” sacensī-
bās – 4. vietu.

Basketbola klubam „Jēkabpils”  
visas iespējas
Arta Vītola, „ElArt Media”
Foto: Elīna Elste, „ElArt Media”

Latvijas Basketbola savienības 
valdes sēdē  tika nolemts savienī-
bā uzņemt biedrību „Basketbola 
klubs Jēkabpils”, kā arī konceptu-
āli atbalstīta Jēkabpils komandas 
līdzdalība Latvijas Basketbola līgas 
čempionātā. 

Basketbola klubs „Jēkabpils” 
noslēdzis līgumu ar treneri Edga-
ru Teteri. Pagājušās nedēļas nogalē 
notika biedrības „Basketbola klubs 
Jēkabpils” valdes sēde, kurā notika 
pārrunas ar diviem jaunajiem spēlē-
tājiem. Ar viņiem tuvākajā laikā plā-
nots noslēgt līgumus. Tie ir 20 gadus 
vecais jēkabpilietis Edgars Leja un 
16 gadus vecais klintainietis Artis 
Arnītis.

Treneris turpina pārrunas ar 
citiem potenciālajiem kluba spēlētā-
jiem, tostarp jau labi zināmiem un 
sevi pierādījušiem sportistiem.

Treneris Edgars Teteris

2010 – 2011: Basketbola kluba 
„Barons/Okarte” galvenais treneris, 
izcīnīta 4.vieta Latvijas Basketbola 
līgā.

2009 – 2010: Basketbola klubs 
„Barons”, galvenais treneris, izcīnīts 
Latvijas Basketbola līgas čempionu 
tituls.

2008 – 2009: Basketbola klubs 
„Barons”, galvenā trenera asis-
tents, Latvijas Basketbola līgas 
vicečempioni.

2007 – 2008: Basketbola klubs 
„Barons/LMT”, galvenā trenera 
asistents, izcīnīts Latvijas Basket-
bola līgas čempionu tituls un FIBA 
Eiro kauss.

2006 – 2007: Basketbola kluba 
„Ķeizarmežs” spēlējošais trenera 
asistents.

2006 – 2007: Basketbola kluba 
„Klondaika/Ķeizarmežs” spēlējošais 
trenera asistents.

2005 – 2006: Basketbola klu-

ba „Klondaika” spēlējošais trenera 
asistents.

2005 – līdz šim brīdim: Bērnu 
un jaunatnes basketbola skola „Ķei-
zarmežs, treneris, 2007/2008 gada 
sezonā 2.vieta U-12 vecuma grupā 
LJBL (Latvijas Jaunatnes basket-
bola līga), 2008/2009 gada sezonas 
LJBL čempioni U-13 vecuma grupā, 
2009/2010 gada sezonas LJBL čem-
pioni U-14 vecuma grupā, 2010/2011 
gada sezonā izcīnīta 3.vieta  U-15 ve-
cuma grupā LJBL.

1999 – 2006: Bērnu un jaunatnes 
sporta skola „Jugla”, treneris.

Edgars Leja 

Sasniegumi:
• Swedbank Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas Latvijas Republi-
kas čempionāta basketbolā 2.divī-
zijas Austrumu zonas četrkārtējais 
čempions;

• 2010.gadā izcīnīta uzvara par 
iekļūšanu SJBL LR čempionāta 1. 
divīzijā;

• 2010/2011. mācību gada sezo-
nā SJBL LR čempionātā 10. vieta 
regulārajā čempionātā;

• Jēkabpils atklātā čempionātā 
basketbolā divkārtējais uzvarētājs;

• Latvijas Republikas profe-
sionālās vidējās izglītības Latga-
les reģiona čempionātā basketbolā 
jauniešiem;

• AMI sporta klubs, 2009. gadā 
2. vieta. 2010. gadā 1.vieta;

• 2011.gadā 4.vieta un 2012. 
gadā 3.vieta;

• Latvijas Republikas profesio-
nālās vidējās izglītības V Republikas 
čempionātā basketbolā jauniešiem, 
AMI sporta klubs, 2009. gadā izcīnī-
ta 8. vieta.

• Latvijas Republikas profesio-
nālās vidējās izglītības V Republikas 
čempionātā basketbolā jauniešiem, 
AMI sporta klubs, 2010. gadā izcīnī-
ta 2.vieta;

• 2011. gadā 1. vieta atklātais 
Domes kauss basketbolā Līvāni;

• 2011.gadā 1. vieta Aizkrauk-

les novada atklātais čempionāts 
basketbolā;

• LBL2 2011/2012 sezonā izcīnī-
ta 10.vieta.

Artis Arnītis

Sasniegumi:
• Ar basketbolu nodarbojas kopš 

12 gadu vecuma trenera A.Čerjaka 
vadībā.

• Šogad Jēkabpils/Madona U-16 
komanda izcīnija LJBL čempionātā 
4.vietu.

• Tika iekļauts čempionāta sim-
boliskajā pieciniekā.

• Pagājušajā vasarā Latvijas 
U-15 izlases sastāvā piedaloties Vis-
pasaules Jaunatnes olimpiādē Turci-
jā viņš bija viens no Latvijas izlases 
līderiem. 

• 2012.gadā U-16 izlases sastāvā 
piedalījies turnīros Minskā, Tallinā, 
Turcijā. 

• Šovasar Latvijā un Lietuvā 
notiks Eiropas U-16 čempionāts un 
Artis Arnītis ir kandidāts startam 
šajā turnīrā.

Jāpiebilst, ka Jēkabpils basket-
bola klubs izvirzījis sev mērķi – tikt  
„play-off” spēlēs. 

Kā basketbola kluba bāzes vieta 
ir izvēlēts Jēkabpils sporta centrs, 
kas atrodas Brīvības ielā 289. 

Biedrība „Basketbola klubs Jē-
kabpils” dibināts šī gada 20 aprīlī. 
Tā dibinātāji ir Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība, Guntars Gogulis un Ju-
ris Asars. Ir ievēlēti arī valdes locekļi 
– Aivars Kraps, Guntis Ozols, Māris 
Dimants, Juris Asars, Leonīds Salce-
vičs, Guntars Gogulis. Par biedrības 
priekšsēdētāju tika ievēlēts Leonīds 
Salcevičs, bet direktora pienākumus 
veiks Juris Bobrovs.

Biedrībai noteikts arī revīzijas 
komisijas sastāvs – Jānis Raščevskis, 
Gunārs Cankalis, Kaspars Skruz-
mans, Viktors Vilkaušs. Sabiedris-
ko attiecību pakalpojumus biedrī-
bai sniegs uzņēmums SIA „ElArt 
Media”.

Sporta dejotāji iegūst augstāko vērtējumu

Jēkabpils 3.vidusskolā valodas 
tiek apgūtas čakli, ar interesi, un ar 
valodām saistītās tradīcijas ir bagā-
tas. Skolēni piedalās ne tikai pilsētas 
un novadu valodu olimpiādēs, bet arī 
starpnovadu, reģionālajās, valsts un 
atklātajās olimpiādēs, iegūstot god-
algotas vietas. Skolotāji ar saviem 
audzēkņiem iesaistās dažādos ar 
valodām saistītos konkursos – gan 
valsts, gan arī starptautiskajā līme-
nī. Šinī mācību gadā konkursos god-
algas guvuši skolēni, kuri piedalījās 
Daugavpils Universitātes izsludinā-
tajā konkursā vācu valodā par brāļu 
Grimu pasakām un ikgadējā starp-
tautiskajā krievu valodas konkursā 
„Русский медвежeнок”.

Saistībā ar valodām aprīļa beigās 
skolā tika rīkots konkurss 7.klasēm 
„Valodu kaleidoskops”. Šis konkurss 
notiek otro gadu un tāpēc var teikt, 
ka tā jau ir skolas tradīcija – rīkot 
valodu konkursu 7.klašu skolēniem. 
Pirms konkursa sākuma skolēni 
klausījās informāciju par pasau-
les valodām. Konkursā piedalījās 4 
komandas. 

Katrai klasei tika uzdots mājas 
darbs – prezentēt vienu no valodām 
– latviešu, angļu, vācu, krievu. 

Angļu valodā tika skaitīti dzejoļi, 
sniegta informācija par to, cik cilvē-
ku visā pasaulē runā angliski. Arī 
krievu valodā skolēni deklamēja dze-
joļus – par pavasari, ko visi tik ļoti 
gaidām. Latviešu valodā skolēni bija 
iestudējuši mūsdienīgu skeču par 
tēmu „Latviešu valodas gramatikas 
stunda”. Savukārt vācu valodā sko-
lēni izspēlēja ludziņu par Brēmenes 
muzikantiem.

Tad sākās konkurss – skolēniem 
bija jāceļo pa stacijām, pildot uzde-
vumus katrā no zināmajām valodām 
un krājot punktus. 

Konkursa noslēgumā, kamēr 
žūrija skaitīja punktus, skolēniem 
bija muzikālā pauze – tika dziedātas 
dziesmas visās četrās valodās. Pēc 
tam sekoja komandu apbalvošana ar 
diplomiem un saldām balviņām. 

Paldies 7.klašu skolēniem par 
aktivitāti, izrādīto interesi, saliedētī-
bu, gatavojoties konkursam un vei-
cot uzdevumus! Paldies skolotājiem 
par ieguldīto darbu un idejām scenā-
rija veidošanā, uzdevumu gatavoša-
nā, vērtēšanā un sadarbībā! 

Jēkabpils 3.vidusskolas  
valodu skolotājas

Valodu kaleidoskops



5.

Valda Kalniņa,  
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
direktora vietniece profesionālās 
vidējās izglītības darbā

Skolas gaitas 9. klašu skolnie-
kiem tuvojas noslēgumam. Katrs 
būs izvēles priekšā: ko darīt tālāk! 
Izvēle ir vienmēr, vai tā ir pareizā, 
to parasti parāda laiks. Kā vienu no 
alternatīvām mēs tev piedāvājam 
izvēlēties mācības, kurās apvienojas 
divi vienā: vispārējā vidējā un profe-
sionālā izglītība. Rezultātā – vairāk 
iespēju būt vajadzīgam darba tirgū. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
tev piedāvā apgūt: mazumtirdznie-
cības komercdarbinieka, grāmatve-
ža un datorsistēmu tehniķa profe-
sijas. Jaunums ir tas, ka nākamajā 
mācību gadā grāmatveža profesiju 
varēs apgūt tikai 2 vietās Latvijā: 
Rīgā un pie mums, tā lēmusi Izglī-
tības un Zinātnes ministrija. Tas ir 
labs mūsu darba novērtējums gata-
vojot grāmatvežus!

Vēl viens jaunums. Koledžā tiek 

gatavota jauna profesija tiem, kurus 
saista datortehnika: programmēša-
nas tehniķis – seko līdzi informācijai 
par uzņemšanu mūsu mājaslapā: 
www.jak.lv, sadaļā: profesionālā vi-
dējā izglītība.

Pagājušais mācību gads kole-
džas kolektīvam bijis ļoti veiksmīgs 
– iegūtas vairākas pirmās vietas 
svarīgos valsts un reģiona mēroga 
pasākumos. 

Varbūt tevi neinteresē dalība 
konkursos, bet gribi saņemt divas 
stipendijas: valsts un Eiropas Sa-
vienības mērķstipendiju? Arī tas ir 
iespējams, tikai nāc un mācies!

Varbūt esi aktīvs sportists? Arī 
tad tu nonāksi kolektīvā, kurā sports 
ir cieņā, un kausu un medaļu krāju-
mi papildinās katru gadu, it sevišķi 
volejbolā, basketbolā, vieglatlētikā.

Nedzīvo Jēkabpilī? Nekas! 
Mums ir nupat renovēta dienesta 
viesnīca.

Zvani – 65231726, 
raksti – koledza@jak,  

ienāc – Pasta ielā 1, Jēkabpilī!

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža tevi gaida…

Iveta Ciganova,  
Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
Sadarbības un informācijas 
departamenta projektu vadītāja

No šī gada 2. līdz 17.jūlijam vi-
siem studēt gribētājiem būs iespēja 
ātri un ērti pieteikties  studijām 11 
lielākajās Latvijas augstskolās, iz-
mantojot vienotā valsts un pašval-
dību portāla www.Latvija.lv/studijas 
sniegto e–pakalpojumu. Topošie 
studenti pieteikumu studijām varēs 
iesniegt jebkurā no piedāvātajām 
studiju programmām Latvijas Uni-
versitātē, Rīgas Tehniskā univer-
sitātē, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, Rīgas Starptautiskajā 
ekonomikas un biznesa administrā-
cijas augstskolā, Banku augstskolā,  
Ventspils augstskolā, Daugavpils 
universitātē, Informācijas sistēmu 
menedžmenta augstskolā, Rēzeknes 
augstskolā, Liepājas Universitātē 
un Vidzemes augstskolā. E–pakal-
pojumā reflektanti var sekot līdzi 
pieteikšanās gaitai un uzzināt kon-
kursa rezultātus.

Ja izvēlētajās programmās ir 
iestājpārbaudījumi, tad no 18.līdz 
20.jūlijam e-pakalpojumā var izvē-
lēties iestājpārbaudījumu vietu un 
laiku, pēc iestājpārbaudījumiem ref-

lektants savā e–pakalpojuma profilā 
varēs redzēt novērtējumu. 

Vienotās uzņemšanas pamatstu-
diju programmās 1.kārta noslēdzas 
20.jūlijā pulksten 17.00. Līgums ar 
augstskolu pēc 1. kārtas par studi-
jām ir jānoslēdz no 23. līdz 24. jūli-
jam. Ja reflektants nav ieguvis studi-
ju vietu 1.kārtā, tomēr vēlas uzsākt 
studijas, tad no 20.-24.jūlija pulksten 
16.00 var reģistrēties 2.kārtai. Ja 
reflektants konkursa pirmajā kārtā 
būs iekļuvis studiju programmā, kas 
bijusi viņa pirmā prioritāte, tad viņš 
var doties uz izvēlēto augstskolu re-
ģistrēties studijām. 

Konkursa 2. kārtas noslēgums ir 
24.jūlijā pulksten 16.00, un tie ir ga-
līgie konkursa rezultāti, pēc kuriem 
no 25.līdz 27.jūlijam reflektantiem 
pozitīvas atbildes gadījumā obligāti 
personiski jādodas uz augstskolas 
uzņemšanas punktu, jāuzrāda nepie-
ciešamie dokumenti un jāapstiprina 
pieteikums studijām augstskolā.

Reflektants par pieteikšanos 
maksā vienu reģistrācijas mak-
su – 20 latus neatkarīgi no izvēlēto 
augstskolu, studiju programmu un 
prioritāšu skaita. No reģistrācijas 
maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.gru-
pas invalīdi.

Vienotais valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portāls www.latvija.
lv nodrošina pieeju 42 e–pakalpo-
jumiem un satur informāciju par 
vairāk kā 1950 valsts un pašvaldību 
pakalpojumu saņemšanas iespējam. 

Reflektanti varēs 
pieteikties studijām 
elektroniski
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Projekts „Pirmskolas izgltbas iestžu infrastruktras attstba Jkabpils 

pilst” 

 

 

Pagjuš gada nogal Jkabpils kuva bagtka vl par vienu sakrtotu objektu 

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

Jkabpils pilstas pašvaldbas ldzfinansjumu, tiek atjaunotas divas pirmsskolas 

izgltbas iestdes. 

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

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

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

iestdes za zona.  

Drzum pirmsskolas izgltbas iestde tiks aprkota ar vism nepieciešamajm 

mbelm un virtuves iekrtm. 

Renovtaj pirmsskolas izgltbas iestd pirmos sous zinbu pasaul vars 

iemint vismaz 220 mazie jkabpilieši.  

 

 

 
Irna Pastare 

Jkabpils pilstas pašvaldba 

Attstbas un investciju nodaa 

Projekta administratore 

 
 

 

Aktivitātes 
nosaukums Norises laiks, vieta Tēma Norises vieta

Juridiskās 
konsultācijas 
(vad. Kristīne 
Liepiņa)

29. jūnijs, plkst. 15.00 Klātienes konsultācija  
”Atzinumu rakstīšana”

NVO resursu centrs, 
Brīvības iela 229 

(zaļajā mājā)

29.jūnijs, plkst.17.00-19.00 Individuālās konsultācijas
e-konsultācija
(informācijas apkopojums 
e-pastā)

E-konsultācijas, 
rakstot nvoresursi@inbox.lv: 
• NVO juridisko konsultāciju iespējas 

projekta ietvaros; 
• Interešu aizstāvība un NVO līdzdalība; 
• Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem 

jautājumiem
Grāmatvedības 
konsultācijas 
(vad. Dace Gluha)

20. jūnijs, plkst. 15.00 Grupas konsultācijas par tematu 
„Norēķini ar kreditoriem un debitoriem 
un operāciju konti” NVO resursu centrs, 

Brīvības iela 229 
(zaļajā mājā)20. jūnijs, plkst. 17.00 Individuālās konsultācijas

e-konsultācijas, 
rakstot dace.gluha@inbox.lv 

Darba grupa un 
seminārs:
„NVO līdzdalības 
un lobija plāna 
izstrādes pamati” 
(vad. Daiga Zaķe)

1. jūnijs, plkst. 16.00 Darba grupas „NVO līdzdalība un lobija 
plāna izstrāde” tikšanās  
(apstiprinātais sastāvs)

NVO resursu centrs, 
Brīvības iela 229 

(zaļajā mājā)
14. jūnijs, plkst. 16.00 Seminārs „NVO līdzdalības un lobija plāna 

izstrādes pamati”
Jēkabpils Sociālais 

dienests Brīvības 45, 
sēžu zāle (4.stāvs)

Kursi 
„Projektu vadība” 
ar priekšz. 
(vad. Judīte Grugule)

5. jūnijs, plkst. 13.00 1. grupas apmācības 
(ar priekšzināšanām)

Jēkabpils 
Tālākizglītības 
un informācijas 

tehnoloģiju centrs, 
Rīgas iela 150a 

(ieeja no pagalma, 
pagrabstāvā)

12. jūnijs, plkst. 13.00
19. jūnijs, plkst. 13.00
26. jūnijs, plkst. 13.00
7. jūnijs, plkst. 13.00 2. grupas apmācības 

(ar priekšzināšanām)14. jūnijs, plkst. 13.00
21. jūnijs, plkst. 13.00
28. jūnijs, plkst. 13.00

Kursi 
„Projektu vadība” 
bez priekšz. 
(vad. Judīte Grugule)

5. jūnijs, plkst. 14.00 3. grupas apmācības 
(bez priekšzināšanām)11. jūnijs, plkst. 14.00

18. jūnijs, plkst. 14.00
25. jūnijs, plkst. 14.00
6. jūnijs, plkst. 14.00 4. grupas apmācības 

(bez priekšzināšanām)13. jūnijs, plkst. 14.00
20. jūnijs, plkst. 14.00
27. jūnijs, plkst. 14.00

Uz konsultācijām un semināru pieteikties vismaz dienu iepriekš „Jēkabpils NVO resursu centrs” birojā,  
tālr. birojā 65220097, mob.tālr. 29449622, e-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

Projekts „Biedrības „Jēkabpils NVO Resursu Centrs” Biedrorganizāciju 
Administratīvās Kapacitātes Stiprināšana”

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

 

 

Informcija presei         22.04.2010. 

Nodibinta Jkabpils Uzmju biedrba 

Lai nodrošintu Jkabpils pilstas un tuvko novada uzmju interešu 

prstvniecbu un socil dialoga veidošanu ar valsts institcijm, pašvaldbm un 

starptautiskm organizcijm, ir nodibinta „Jkabpils Uzmju biedrba”.  

Biedrb apvienojušies uzmji, kas vlas sekmt savstarpjo sadarbbu, informcijas 

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

un projektu izstrdšanu un stenošanu.   

Par biedrbas Valdes priekšsdtju ievlt SIA „Krokuss” valdes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kop, vienotu mru sasniegšanai.” 

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

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

pilnvrtgi prstvt uzmju konsolidtu viedokli pašvaldbs un valsts institcijs, 

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

uzmjdarbbas attstbu Jkabpils pilst un novad, aktivizs dialogu starp Jkabpils 

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

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

Jkabpils Uzmju biedrbas valdes priekšsdtjas vietniece, LDDK socil dialoga 

koordinatore Zemgales reion Zanda Lamba. 

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

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

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

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

organizcijm. 

 

Informciju sagatavoja: 

Zanda Lamba 

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

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

(Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/187/79)Projekta īstenotājs: biedrība „Jē-
kabpils NVO resursu centrs”

Projekta īstenošanas vieta: Jē-
kabpils pilsēta

Projekta mērķis: paaugstināt Jē-
kabpils nevalstiskā sektora darbības 
kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītā-
jus, līdzdarbojoties lēmumu pieņem-
šanas procesā, stiprinot Jēkabpils 
NVO resursu centra biedrorganizā-
ciju rīcībspēju ietekmēt pašvaldības 
lēmumus, saliedējoties kopēju mērķu 
sasniegšanai un stiprinot kapacitāti 
caur izglītību un praktisko pieredzi.

Projekta sadarbības partneri: bied-
rība „Izglītības iniciatīvu centrs”, bied-
rība „Zemgales Mūžizglītības centrs”, 
biedrība „Jauniešu klubs „13. pirmdie-
na”” un „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”.

Projekta asociētie partneri: bied-
rība „Jēkabpils pensionāru biedrība 
„Sasaiste””; biedrība „SKN sports”; 

biedrība „Ukraiņu kultūrizglītojoša 
biedrība „Javir””; biedrība „Latvijas 
Sarkanais Krusts Jēkabpils komite-
ja”; biedrība „Zivju resursu aizsardzī-
bas biedrība”.

Projektā plānotie galvenie rezul-
tāti: izveidots NVO koalīcijas pado-
mes modelis, izstrādāti darbības me-
hānisms „Labas sadarbības kodekss” 
un attīstības vīzija; pilnveidotas NVO 
pārstāvju teorētiskās un praktiskās 
zināšanas par varas realizācijas me-
hānismiem, izveidota NVO resursu 
centra mājas lapa, u.c.

Projekta īstenošanas laiks: 2 
012. gada 1. februāris līdz 2013. gada 

31. janvāris
Projekta izmaksas: 15 424,24 

LVL. Finansē: 92,07% no Projekta 
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību. Līdzfi-
nansē: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Apakšaktivitāti administrē: 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabied-
rības integrācijas fondu.

Pieteikties dalībai projektā var 
rakstot uz: nvoresursi@inbox.lv.

Projekta īstenotājs: Agita Pleiko, 
valdes locekle, e-pasts: nvoresursi@
inbox.lv, t. 29449622

Projekta vadītāja: Dr.paed. Daiga 
Zaķe, e-pasts: daiga@iic.lv

Projekta aktivitātes JūNIJĀ

24.maija Jēkabpils pilsētas do-
mes sēdē deputāti pieņēma lēmumu 
pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaig-
znīte” no 2012.gada 18.jūlija pārvie-
tot no Jaunās ielas 39 uz Meža ielu 
12, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
2010.gadā īstenoja ERAF projektu 
„Pirmskolas izglītības iestādes in-
frastruktūras attīstība Jēkabpils pil-
sētā, Meža ielā 12”. Projekta īsteno-
šanas kopējās investīcijas izmaksas 
sastādīja 224 720,30 Ls.

Projektā tika renovēta esošā 

pirmsskolas izglītības iestāde, pa-
lielinot tajā vietu skaitu, kā arī pa-
augstināta ēkas energoefektivitāte, 
paredzot pozitīvu ietekmi uz dzīves 
kvalitātes uzlabošanu ģimenēs, ku-
rās ir pirmsskolas vecuma bērni. 
Lai nodrošinātu projekta ilgtspējī-
gas attīstības principus un plānotos 
mērķus, ēka Meža ielā 12, Jēkabpilī, 
jāizmanto pirmsskolas izglītības ies-
tādes vajadzībām.

Izvērtējot esošo pirmsskolas iz-
glītības iestāžu infrastruktūras stā-
vokli, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Pilsētsaimniecības departamenta 
speciālisti rekomendēja pirmsskolas 
izglītības iestādi „Zvaigznīte” no Jau-
nās ielas 39 pārvietot uz Meža ielu 12.

Lai pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zvaigznīte” varētu sekmīgi pārcel-
ties uz telpām Meža ielā 12, un uz-
sākt bērnu uzņemšanu no 2012. gada 
18. jūlija, deputāti piešķīra papildus 
finansējumu 26036,00 Ls apmērā.

Informāciju publicēšanai sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Bērnudārzs „Zvaigznīte” tiks pārvietots uz 
telpām Meža ielā 12



6.

Šis manā dzīvē ir bijis tiešām aizpildīts, neaizmirstams un patiesībā ļoti gaidīts mēnesis. Pilns notikumiem, pilns 
iekavētiem darbiem, pilns atpūtas dienām un brīvdienām. Pilns ar emocijām. Varbūt pat pārpilns. Tik pārpilns, ka gribējās 
brītiņu atelpas. Tagad tas ir cauri. Vismaz man. Tajā pašā laikā šobrīd, redzot ik pārdienas satrauktos devītos, mani pārņem 
pilnīgi neviltots prieks.Atceroties, cik tomēr tas viss ir patīkami.Tas uztraukums, tie pārdzīvojumi, lai beigās saprastu 
– viss ir beidzot labi, pat ļoti labi, viss ir nokārtots un viss ir beidzies.Zinu, ka reizēm mums tomēr arī ir nepieciešams 
tas emociju sprādziens. Kaut liekas, ka ir par daudz, drīz vien tā pat atkal pietrūkst. Tagad debesis mums ir zilas, saule 
spoža un darbi pabeigti. Un iekšēji kaut kas sauc – lūdzu, vēlreiz no jauna. Vēlreiz eksāmenu stresu, nenokārtotu darbu 
pārdzīvojumus, prieka asaras atvadoties un satraukumu, kaut ko sākot pilnīgi no jauna. Būs, kaut kad jau būs! Bet tagad 
gan, lūdzu, skaistu atpūtu trīs mēnešu garumā. Ikviens esam to nopelnījuši!

Ieva Deņisova

Redaktora sleja

Kas notika – kas notiks
  ✓ 10.maijā 3.vidusskolā notika Mātes dienas koncerts 1. – 12. klasēm.
  ✓ 11.maijā 2.vidusskolā tika svinēta Mātes diena.
  ✓ 16.maijā 3.vidusskolā notika Pateicības pēcpusdiena 1. – 12. klasēm.
  ✓ 17.maijā 2.vidusskolā Pēdējais zvans 9. klasēm.
  ✓ 18.maijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā izskanēja pēdējais zvans 
                          9. un 12. klasēm.
  ✓ 18.maijā arī 3.vidusskolā notika Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm, 
                         kā arī 2.vidusskolā 12.klasēm.
  ✓ No 23. līdz 27.maijam 3.vidusskolā bija apskatāma interešu izglītību
                                                     programmu dalībnieku darbu izstāde.
  ✓ 30.maijā 3.vidusskolā notika Sporta un tūrisma diena 1. – 11. klasēm.
  ✓ 30.maijā arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijai notika Sporta diena.
  ✓ 31.maijā 3.vidusskolā notiek Dārza svētki 1. – 11. klasēm.
  ✓ 2.jūnijā notiks Jauniešu diena.
  ✓ 15.jūnijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.klašu izlaidums.
  ✓ 15.jūnijā 9.klašu izlaidums 2.vidusskolā.
  ✓ 18. jūnijā Jēkabpils 3.vidusskolā notiek izlaidums 9. klasēm.
  ✓ 22.jūnijā notiks 12.klašu izlaidums Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.
  ✓ 22. jūnijā 3.vidusskolā izlaidums 12. klasēm 16.00 un 18.00.
  ✓ 22.jūnijā 12.klašu izlaidums Jēkabpils 2.vidusskolā.

Jēkabpils jauniešu izdevums # 22  2012.gada maijs

Trešo gadu ģimnāzija ir kustības 
„Draudzīga skola” dalībniece. Aprīļa 
beigās augstskolas „Turība” zālē noti-
ka kustības „Draudzīga skola” un pro-
jekta „NetSafe Latvia” konference „Esi 
drošs, atbildīgs un brīvs!”. Uz šo kon-
ferenci pulcējās apmēram 500 skolēnu 
un pedagogu no visas Latvijas. Tāpat 
kā iepriekšējos gados, arī uz šo kon-
ferenci ieradās skolēni un pedagogi no 
vairākām Jēkabpils skolām.

Jēkabpils Valsts ģimnāziju pār-
stāvēja Līga Kublinska, Rolands Kud-
rjavcevs, Rolands Fedotovs, Lāsma 
Lapiņa un pedagoģe Dace Druveniece.

Konferencē dalībnieki iepazinās 
ar jaunu konfliktu risināšanas metodi 
un projektu „Drosme draudzēties”, ko 
piedāvā nodibinājums „Centrs Darde-
dze”. Konferencē divas skolas dalījās 
ar savu pieredzi konfliktu risināšanā, 
kolektīva saliedēšanā un draudzīgas 
vides veidošanā skolā. Konferences 
gaitā skolēni tika sadalīti grupās un 
veidoja grupu darbus par dažādām ak-
tuālām tēmām, kas skar drošību gan 
skolā, gan ārpus skolas, gan interneta 
vidē. Skolēniem un pedagogiem bija 
iespēja diskutēt ar sabiedrībā pazīs-
tamiem cilvēkiem, piemēram, aktrisi 
Zani Daudziņu, radio SWH pārstāvi 
Andri Freidenfeldu jeb Fredi, režiso-
ri A.Strazdiņu, pārstāvi no portāla 
„Draugiem LV” un citiem. Dzirdējām 
atmiņas par viņu skolas gadiem, par 

Draudzīgās skolas draudzīgi 
pulcējas konferencē

Aktuāli

 No privātā arhīva

to, cik paklausīgi vai nepaklausīgi sko-
lēni viņi bijuši. 

Galvenā atziņa, kas izskanēja, – 
gandrīz ikvienā kolektīvā ir atstumtie, 
tādi, ko ignorē, kas cieš no mobinga. 
Svarīgi, kādu nostāju ieņem tie, kas 
vēro konfliktu. Arī viņi ir iesaistītie. No 
viņu rīcības un attieksmes ir atkarīgs 
tas, vai pāridarītājs pārtrauc savu aiz-
skarošo rīcību vai, gluži pretēji, – kļūst 
vēl drosmīgāks. Diskusijas dalībnieki 

nenoliedza, ka konflikti un mobings 
vērojams arī pieaugušo darba kolektī-
vos. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā rīkoties, 
un prast konfliktus risināt. Konferen-
ce bija ļoti interesanta un izglītojoša, 
esam priecīgi, ka mums bija iespēja 
tādā piedalīties.

Līga Kublinska,  
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

pašpārvaldes dalībniece

ģimnāzijas pārstāvji pie augstskolas „Turība” strūklakas konferences 
pārtraukumā

Es apkopoju dažus padomus, kas 
jāņem vērā, izvēloties nometni:

• jāpārliecinās, vai nometne ir sa-
skaņota ar nepieciešamajām valsts un 
pašvaldības institūcijām.

• Jānoskaidro, cik pieaugušo 
būs nometnē (uz 15 bērniem jābūt 2 
pieaugušajiem).

• Izvēlies nometni, kurā nav pārāk 
liela vecuma amplitūda. Piemēram, 
nometnē sabrauc 12 – 17 gadus veci 
jaunieši. Šajā gadījumā ir pārāk liela 
vecuma starpība un jauniešiem atšķi-
ras intereses un uztvere.

• Jānoskaidro viss pēc iespējas sī-
kāk par sadzīves apstākļiem un ēdinā-
šanu (var palūgt organizētājiem atsūtīt 

bildes no iepriekšējās nometnes).
Manuprāt, vislabāk izvēlēties no-

metni var pēc citu atsauksmēm un 
rekomendācijām, kuras plaši piedāvā 
visu varenā Google.

Pirmais, ko parasti vairums no 
mums iedomājas, izdzirdot vārdu va-
saras nometne, ir mazi bērneļi, kas 
līmē un griež figūriņas no aplikāciju 
papīriem. Tā noteikti nav! No pla-
šā piedāvājuma klāsta var atrast arī 
jauniešiem nometnes, kuras piedāvā 
lieliskas atpūtas programmas, tikai 
mazliet ir „jāizurbjas” cauri mājas la-
pām un, protams, jāizdomā, kāda vei-
da nometni vēlētos apmeklēt.

Anete Lasmane

Nometne – pavadi laiku 
patīkami un lietderīgi

Ko man darīt?

Maijs jau pusē un saulīte mūs visus patīkami silda. Jauniešu vidū 
kļūst aktuālāki sarunu temati par vasaras brīvlaika pavadīšanu. 
Bet ja plānu, ko darīt vasarā, nav? Lieliska alternatīva ir nometnes. 
Papētot sīkāk nometņu piedāvājumus, acis žilbst no daudzveidīgā 
piedāvājuma, bet kā izvēlēties sev piemērotāko nometni?
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Kultūra un izklaide

Runā jaunieši

Izglītība

 No TS „Murka” privātā arhīva

 No privātā arhīva

Radošā darbība norisinās jau  
3 gadus Līgas Beinarovičas vadībā. 
Deja un pēdējā laikā tieši aktier-
māksla galvenokārt raksturo to, ko 
dalībnieki dara savā brīvajā laikā un 
rāda saviem skatītājiem. Kaut arī 
kolektīvs darbojas Variešu kultūras 
nama paspārnē, tajā aktīvi darbojas 
gan Krustpils novada, gan pilsētas 
jaunieši. 

Paši pirmsākumi meklējami vēl 
nesen, 2010. gadā, kad pirmo reizi 
kolektīvs sevi parādīja teātra fes-
tivālā „Āksts”, kas nu ir kļuvis par 
pavasara tradīciju un iespēju sevi 
parādīt. Šogad teātra festivāla skatī-
tājus kolektīvs priecēja ar jaunumu – 
lugu „Skatītāji”. Mēneša sākumā jau 
minētā īsizrāde „Skatītāji” piedzīvoja 
pirmizrādi. 

4. maijā plkst.19.00 Krustpils 

novada padomā TS „Murka” aicināja 
jebkuru interesentu uz vieglu, humo-
ristisku H.Paukša lugu „Skatītāji”. 
Izrāde atspoguļo to, cik cilvēki spēj 
būt dažādi, atšķirties savā raksturā, 
uzskatos un darbībā. Izrādes galve-
nā doma slēpjas interesantajā lomu 
sadalījumā, kas ļāva skatītājam izrā-
des laikā ieņemt aktiera lomu, bet uz 
skatuves esošajiem aktieriem spēlēt 
skatītājus. Pēc izrādes atliek vien iz-
vērtēt, kas tu esi dzīvē – aktieris vai 
skatītājs!

Teātra studija „Murka” nedomā 
apstāties, bet tikai attīstīties, uzla-
bot kvalitāti un radīt prieku sev un 
citiem. Seko līdzi jaunumiem, un 
varbūt pamanīsi, ko jaunu piedāvā 
„Murka”. Uz tikšanos!

Līga Dzene

Vai tu zini, kas ir  
TS „Murka”?

Jauni, radoši un darboties griboši ir teātrālās studijas „Murka” dalībnieki. 
Varbūt tu par šo kolektīvu esi daudz ko dzirdējis, bet varbūt tieši pretēji, 
tāpēc tagad ir pienācis laiks iepazīties!

Mēs katrs dzīvojām savā ģimenē 
kopā ar savu beļģu brāli vai māsu.
Kaut sākumā bija mulsums un ļoti 
savādas izjūtas, mēs ātri iepazinām 
un pat iemīlējām savas viesģimenes.
Tā bija lieliska pieredze, gan, izzinot 
šīs valsts dzīves ritmu, gan dažādas, 
varbūt mums pat neparastas dzīves 
normas. Iepazinām skolu, kas pa-
tiesībā izrādījās tiešām liela, ņemot 
vērā, ka šī pilsētiņa tiek uzskatīta 
par samērā nelielu ar apmēram 1700 
skolēniem. Mēs viens otru ar prezen-
tāciju starpniecību iepazīstinājām gan 
ar valsti, gan skolu – ikdienas skolas 
darbu, dažādiem pasākumiem, kas 
notiek skolā,vēsturi un daudz ko citu. 
Mēs iepazīstinājām arī ar Latviju, 
prezentējot gan skaistākās vietas, 
gan dažādas tradīcijas. Kopā vairākās 
grupās veidojām arī prezentācijas par 
dažādām tēmām jauniešu dzīvē, lai 
salīdzinātu kopējo un atšķirīgo mūsu 
dzīvēs. Piedalījāmies arī sportiskajās 
aktivitātēs, kas Beļģijā ir tiešām ie-
mīļota nodarbe, izspēlējām arī vēstu-
risko Audenardes kauju.

Protams, iepazīstināti ar valsti ti-
kām ne tikai caur prezentācijām,bet 
arī, dodoties dažādās ekskursijās, lai 
savām acīm varētu apskatīt gan vēs-

turiskās Belģijas vietas, gan pavisam 
jaunas, gan vienkārši skaistas vietas. 

Pirmā pilsētiņa uz kuru devāmies, 
bija Gente, kas tiek saukt par stu-
dentu pilsētiņu, jo tajā atrodas viena 
no lielākajām Beļģijas unversitātēm. 
Šī pilsēta visus latviešus izbrīnīja ar 
milzīgo velosipēdu skaitu, kas atra-
dās ikvienā brīvajā  pilsētas stūrītī. Tie 
bija visur. Interesanti man likās tas, kā 
velosipēda saminieks spēj atrast savu 
īpašumu šajā milzīgajā velosipēdu 
daudzumā. Ko Latvijā uzskatītu par 
zagšanu, Beļģijā sauc par aizņemša-
nos. Ja velosipēdam nav pievienota 
siksniņa, ar ko parasti pieķēdē velosi-
pēdus, to dorši un brīvi var ņemt un iz-
mantot savām vajadzībām. Aizbraukt 
līdz veikalam vai skolai un tur to arī 
atstāt, kur to tālāk atkal izmantos 
kāds cits. 

Mēs apskatījām arī tādas Beļģi-
jas pilsētiņas kā Brige, Ostende un, 
protams, galvaspilsēta Brisele. In-
teresanti ir tas, ka Beļģijā ir trīs ofi-
ciālās valodas, kuras izmanto katru 
savā reģionā. Piemēram, Audenardē 
iedzīvotāji runā flāmu valodā, Brise-
les reģionā oficiālā ir franču valoda, 
bet trešajā apgabalā tā ir vācu valoda. 
Protams, Beļģijā redzējām arī slave-

Nedēļa Beļģijā
Aprīļa vidū, no 16. līdz 23. aprīlim, mēs – divdesmit skolēni no 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klasēm, kopā ar audzinātājām 
devāmies uz burvīgu Beļģijas pilsētu Audenardi (Oudenaarde).  
Ar J Sv. Bernarda koledžu, kas atrodas šajā pilsētiņā, Jēkabpils 
Valsts ģimnāzija sadarbojas jau kopš 2006. gada un šī bija trešā 
skolēnu grupa, kas ciemojās Beļģijā.

no čurājošo puisīti. Un izrādās – ir arī 
meitenīte.

Briselē mums bija iespēja apmek-
lēt Eiropas Parlamentu un tikties ar Ei-
ropas parlamenta deputātes Sandras 
Kalnietes palīgu Mārtiņu Spravniku un 
uzzināt atbildes uz sev interesējoša-
jiem jautājumiem par parlamenta dar-
bību. Par šīs tikšanās organizēšanu 
sakām lielu paldies LR Saeimas spe-
cializētajam atašejam LR pastāvīgajā 
pārstāvniecībā ES Simonai Megnei un 
Jēkabpils izglītības pārvaldes vadītājai 
Līgai Kļaviņai. Piedalījāmies arī sa-
runā ar Eiropas Padomes tulku Inetu 
Poļansku, kas jau sešus gadus strādā 
un dzīvo Briselē, tulko dokumentus no 
vācu uz latviešu valodu.

Šīs dienas Beļģijā bija tiešām pa-
tīkamas, izglītojošas un ļoti interse-
santas. Manuprāt, ikviens no mums 
ieguva ko jaunu.Gan pieredzi, gan 
attīstīja savas valodas prasmes, gan 
ieguva jaunus draugus uz paziņas. Šī 
nedēļa ikvienam paliks prātā kā bur-
vīgs laiks par spīti brīžiem tik bries-
mīgajiem laika apstākļiem vai noka-
vētajiem vilcieniem. Ar nepacietību 
mēs visi gaidām septembri, kad beļģi 
dosies uz Latviju, un arī mēs varēsim 
iepazīstināt ar savu valsti, savām tra-
dīcijām un daudz ko citu.

Liels paldies visu vārdā SEB ban-
kai un Jēkabpils filiāles pārvaldnie-
kam A.Jermolajevam par finansiālo 
atbalstu un „Latvia Tours” ceļojumu 
firmas darbiniecēm Vitai Kalvišai un 
Ilzei Kļaviņai.

Ieva Deņisova



8. Runā jaunieši

„Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv

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

  Galvenā redaktore
Ieva Deņisova
e-pasts: ievadenisova@gmail.com

  Jaunatnes lietu speciāliste
Lāsma Skļarska 
tālr. 25906344 
e-pasts: lasma.sklarska@jekabpils.lv

Vai, sperot pirmos soļus uz ledus, 
tev bija mērķis nodarboties ar hokeju 
profesionāli?

 – Es īsti neatceros, tas notika 
pakāpeniski, bet ar laiku sapratu, ka 
hokejs būs mans dzīvesveids un man 
tas sagādā lielu baudu. Tagad laikam 
jau esmu profesionālis.

Kā radās doma nodarboties ar 
hokeju, un kas šajā sporta veidā tevi 
visvairāk piesaista?

 – Mans tētis spēlēja amatieru 
komandā un, kad man bija 9 gadi, 
aizveda līdzi uz treniņu paslidot. Man 
iepatikās! 2 gadus mani vecāki veda 
uz Daugavpili pilnveidoties. Liels pal-
dies viņiem! Liels prieks arī par māsas 
atbalstu.

Cik ilgi tu jau esi profesionāls 
hokejists?

 – Nevaru tā pateikt, laikam no 18 
gadu vecuma, kad saņēmu savu pir-
mo stipendiju. :)

Vai apkārtējo cilvēku attieksme 
pret tevi ir mainījusies, kopš esi kļuvis 
atpazīstams kā viens no hokeja kluba 
„Rīga” un U – 20 izlases spēlētājiem?

 – Nē, viss ir kā parasti, atbraucu 
mājās, cilvēki uzprasa, kā klājas, ko 
darīšu nākamsezon, un es ar prieku 
viņiem atbildu. Es jau neesmu nekā-
da lielā zvaigzne, kas spēlē NHL, tāds 
pats cilvēks kā visi pārējie!

Kur tev patīk spēlēt labāk – hokeja 

klubā vai U – 20 izlasē?
 – Izlasi aizstāvēt ir liels gods, sa-

vukārt klubs man maksā algu, tāpēc 
abos ir liels prieks spēlēt!

Kur tiek runāts par sportu, neiztikt 
arī bez traumu pieminēšanas. Vai to ir 
bijis daudz, un vai tās nav mazinājušas 
motivāciju trenēties un attīstīt hokeja 
spēles prasmes?

 – Nē, paldies Dievam, to ir maz!
Kādi ir tavi turpmākie plāni saistī-

bā ar hokeju?
 – Vēl nezinu, man ir gada līgums 

ar Rīgas sistēmu. Tie arī lems, kur es 
spēlēšu.

Vai ārpus sporta tev ir vēl kāds 
hobijs?

 – Vasarā patīk spēlēt futbolu, 
tomēr to brīvo brīžu nav tik daudz. 
Pastāvīgi jātrenējas, lai nezaudētu 
formu.

Vai, tavuprāt, Latvijā ir viegli „iz-
sisties” kā hokejistam?

 – Manuprāt, ir vajadzīgs talants 
un liels gribasspēks trenēties. Tad jau, 
domāju, rezultāts nekur neizpaliks.

Ko par tavu nodarbošanos saka 
ģimene?

 – Viņi mani atbalsta un ir priecīgi, 
ka hokejs man sagādā baudu.

Ja tu nebūtu hokejists, kas tu gri-
bētu būt?

 – Docents (smejas). Nezinu, ko es 
tagad darītu, ja nebūtu hokejists.

Intervija ar Mārtiņu Jakovļevu

CILVĒKS, KAS IEDVESMO

Aizmirst vārdu „nevaru”!

 No privātā arhīva

Ar kādu domu tu pamosties no 
rītiem?

 – Pagulēt vēl 10 minūtes.
Vai spēlējot tu esi vairāk kareivīgs, 

agresīvs un spontāns vai tomēr no-
svērts un uzmanīgi pārdomā nākamo 

soli?
 – Nevar tā pateikt, laikam no-

svērts, bet patīk arī risks, jo tas sagā-
dā adrenalīnu. Vairāk par to, kāds es 
esmu, jāprasa treneriem.

Kura ir tā spēle, kas vislabāk pali-

kusi atmiņā? Iespējams, tā, kurā vis-
labāk esi pierādījis sevi, savu talantu?

 – Es domāju, ka tāda spēle vēl ir 
priekšā!

Vai ir kāda persona, kuru tu uz-
skati par savu autoritāti?

 – Man patīk daudzu hokejistu 
spēles stils. No „Dinamo” varētu mi-
nēt Sandi (Ozoliņu), aizrauj arī Kirils 
Koļcovs, kurš spēlē Sanktpēterburgā. 
Prieks skatīties uz to, ko viņi dara uz 
ledus!

Kas ir dīvainākais, kas atgadījies 
spēles laikā?

 – Kuriozi ir katrā spēlē. No 5:1 
zaudējām 5:6, jo pretinieks iemeta 5 
vārtus 3. periodā.

Kas tev palīdz atjaunot spēkus pēc 
treniņiem vai grūtas spēles?

 – Labs miegs. Lai tas būtu labs, 
es iedzeru piparmētru tēju pēc spēles. 
Jāievēro režīms, kā arī nevajag tērēt 
enerģiju muļķībās!

Daudziem jauniešiem tu esi labs 
paraugs, kā sasniegt savus mērķus. 
Kuri, tavuprāt, ir galvenie „atslē-
gas vārdi”, kas raksturo veiksmīgu 
cilvēku?

 – Gribasspēks un darbs. Un gal-
venais – noticēt sev un aizmirst vārdu 
„nevaru”!

Elīna Aļeiņikova

vingrošanas sacensības, kā arī skeit-
parka sporta veidu sacensības BMX, 
skeitborda un inline disciplīnās. Tāpat 
jauniešu dienas ietvaros stadionā varēs 
piedalīties volejbola, florbola, šaha un 
galda hokeja sacensības, ko rīko Jē-
kabpils sportisti un aktīvisti. 

Kā atzina viena no galvenajām 
organizatorēm, Jēkabpils jauniešu 
domes priekšsēdētāja Lelde Nitiša: 
„Pateicoties iepriekšējā gadā veiksmīgi 
uzsāktajai sadarbībai ar Ghetto Games 
organizatoriem, mums šajā gadā izde-
vās vienoties par visu piecu Ghetto Ga-
mes sporta veidu iekļaušanu Jēkabpils 
jauniešu dienās, kas viennozīmīgi palī-
dzēs mūsu dienu izvērst vēl jaudīgāku, 
kopumā pulcējot teju 1000 dalībnieku 
no visas Latvijas!”

Leonīds Salcevičs, Jēkabpils do-
mes priekšsēdētājs: „Pēdējos gados 
Jēkabpils pilsēta kā vienu no svarīgā-
kajām prioritātēm ir izvirzījuši jaunie-
šus, jo tieši viņi ir mūsu nākotne. Esam 
lepni par savas pilsētas jauniešiem, kuri 
ir lieli palīgi pilsētai svarīgu pasākumu 
organizēšanā un dažādu jautājumu ri-
sināšanā. Tādēļ arī iespēju robežās at-
balstām viņu izrādītās iniciatīvas.”

Paralēli sportiskajām aktivitātēm 
apmeklētājiem būs iespējams vērot, kā 
vairāki Latvijā pazīstami graffiti māks-
linieki uz Jēkabpils skeitparka sienas 

radīs īstu mākslas darbu – zīmējumu, 
kurā tiks iemūžināti dažādi sporta veidi 
un ielu kultūra.

Ghetto Football turnīram reģistrā-
cija jauniešiem līdz 16 gadiem paredzē-
ta no plkst.11:00 līdz 12:00, turnīra sā-
kums 12:00. Savukārt, vecākajai grupai 
(17+) reģistrācija notiks no plkst.15:00 
– 16:00, turnīra sākums 16:00.

Reģistrācija Ghetto Basket: jau-
niešiem līdz 16 gadiem reģistrācija plā-
nota no plkst.11:00 līdz 12:00, turnīra 
sākums plkst.12:00. Vecākajai grupai 
(17+) reģistrācija no plkst.15:00 līdz 
16:00, turnīra sākums plkst.16:00. 

Reģistrācija skeitparka sporta vei-
diem BMX, inline un skeitborda discip-
līnās no plkst. 11, sacensību sākums 
plkst.12.00. 

Ghetto Dance reģistrācija ieplāno-
ta no plkst.12:30 līdz 13:30, sacensību 
sākums plkst.13.30.

Ielu vingrotājiem reģistrācija no-
tiks plkst. 12:30, sacensību sākums 
plkst.13.30.

Nākamais Ghetto Games pasā-
kums ar visiem pieciem sporta veidiem 
9.jūnijā iestūrēs Daugavpilī, kur pare-
dzētas vairākas norises vietas – Vienī-
bas laukums, skeitparks, Rīgas iela un 
Daugavpils Olimpiskā centra futbola 
stadions.

Savukārt no 29. jūnija līdz 1. jūli-

jam notiks „Ghetto Games” vasaras 
vērienīgākais kompleksais pasākums, 
jo „Ghetto Games festivāls Ventspi-
lī” pulcēs teju 1500 dalībniekus no 15 
valstīm, kuri sacentīsies desmit sporta 
veidos. Festivāla sportiskās aktivitātes 
kuplinās koncerta programma, kur 
30.jūnijā Ventspils Piedzīvojumu parkā 
notiks „Red Bull Tour Buss” jauno mū-
ziķu konkurss, uzstāsies arī mūzikas 
projekts „DaGamba”, DJ Futurecast 
no Lielbritānijas un kā festivāla īpašais 
viesis ir paredzēts Gacho.

Pateicoties lielajai atsaucībai no 
dalībnieku puses, sadarbībā ar Rīgas, 
Ventspils, Daugavpils un Valmieras 
pašvaldībām tiks organizēti īpaši bez-
maksas autobusi „Ghetto Games” da-
lībniekiem no šīm pilsētām uz šā gada 
„Ghetto Games” sezonas lielākajiem 
pasākumiem: 9.jūnijā Daugavpilī un no 
29.jūnija līdz 1.jūlijam Ventspilī.

Jēkabpils jauniešu dienu organizē: 
Jēkabpils jauniešu dome un biedrība 
„STREETBASKET”.

„Ghetto Games” sezonas galvenie 
partneri: „OKarte”, „Latvijas Universi-
tāte”, basketbola klubs „VEF Rīga”.

„Ghetto Games” atbalsta: „adidas”, 
„Sport2000”, tipogrāfija „McĀbols”, 
„Mangaļi” minerālūdens, „Quiksilver”, 
„Parbmx.com”, „Taktika.lv”, „Contex”, 
Jēkabpils pilsētas Dome, Daugavpils 

pilsētas dome un Sporta pārvalde, 
Alūksnes novada dome, Ķekavas no-
vada pašvaldības Kultūras aģentūra, TC 
„Liiba”, Salaspils novada dome, Jūrma-
las novada dome. 

Informatīvi atbalsta: „Draugiem.lv”, 
„Tvnet.lv”, „SpinFM”, „Diena”, „Diena.lv” 
„Kanāls 2”, „Čas”, „Subbota”, „Novone-
ws”, „JCDecaux”, „Sportacentrs.com”, 
žurnāls „Sports”.

Informāciju sagatavoja biedrība 
„StrEEtBASKEt”

Ghetto Games pirmo reizi viesosies Jēkabpilī

Jēkabpils jauniešu dienas laikā, 
2.jūnijā, Jēkabpils sporta centra stadio-
nā pirmo reizi ar visiem pieciem sporta 
veidiem – Ghetto Basket, Ghetto Dan-
ce, Ghetto Football, Ghetto Extreme un 
ielu vingrošanu – viesosies populārākā 
jauniešu ielu kultūras un sporta kustība 
Ghetto Games.

Šī gada 2.jūnijā no plkst. 13.00 
Jēkabpils sporta centra stadionā no-
risināsies Jēkabpils Jauniešu domes 
rīkotā „Jauniešu diena 2012”, kas šo-
gad tiks rīkota jau trešo gadu. Jauniešu 
dienas ietvaros notiks Ghetto Basket, 
Ghetto Dance, Ghetto Football un ielu 
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Inga Lavrinoviča,  
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  
3.a kursa audzēkne

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 
bieži viesojas novada radošie ļaudis, 
kas devuši tautai vērtīgu kultūras 
mantojumu. 2011. gada pavasarī ar 
mūsu audzēkņiem par darbu „Sens 
tik sens bij` tas laiks” pārdomās da-
lījās Lūcija Ķuzāne, pagājušajā rude-
nī pilsētas Grāmatu svētku laikā ar 
romānu „Skolas Līze” mūs iepazīs-
tināja Inguna Bauere, martā 1.A un 
2.A kursa literatūras stundā piedalī-
jās rakstniece Ligita Ābolniece. Aprī-
lī pie mums viesojās rakstniece Anna 
Skaidrīte Gailīte.

Literārajā pēcpusdienā bija ie-
spējams iepazīties ar Annu Skaid-
rīti Gailīti – radošu un sirsnīgu 
personību. Kā rūpīgi austs audekls 
ir viņas grāmatu klāsts, kas veidots 
no daudzkrāsainiem pavedieniem, 
katram piešķirot īpašu nozīmi. A. S. 
Gailītes daiļdarbos atrodami dažādi 
raksturi – gan reāli dzīvojuši, gan 
– iztēlē tapuši, nākuši no dažādiem 
laikiem tautas vēsturē. Ļoti augstu 
vērtējama ir autores cieņa pret cil-
vēkiem, kam veltīti darbi. Tas lasītā-
jam palīdz izjust viņas darbu varoņu 
prieku, sāpes, izdzīvot viņu likteņu 
pavērsienus. Savus grāmatu varo-
ņus rakstniece nekad nenosoda: arī 
lasītāju viņa aicina nekļūt par bargu 
soģi, bet gan literāro tēlu draugu un 
līdzgaitnieku. Rakstniece atzīst, ka 
varoņi mēdz paši iet savu ceļu un 
izvēlas savu likteni, pat, ja tie sākot-
nēji iecerēti citādi. Darbu sarakstī-
šanas laikā autore bieži sev blakus 
sajūt topošo grāmatu tēlus. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā viesojas 
rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte

FOTO: No Jēkabpils Agrobiznesa koledžas arhīva
Kursa audzēknes – „hronistes” iepazīstina klausītājus ar rakstnieces 
daiļrades pūru

Plūstošā valoda un krāsainība ir 
rakstnieces darbarīki, kas viņai pa-
līdzējuši apzināties savu īsto sūtību, 
misiju – rakstīt. Uzklausot rakst-
nieci, uzreiz spējām sajust viņas 
sirsnību, pateicību par visu skaisto 
pasaulē, kā arī stipro garu. Ikvienu 
aizkustināja rakstnieces stāstījums 
par viņas dzīves gājumu.

Rakstniece saka: „Jūtu – man ir 
jāraksta!” Ar aukstu sirdi roka raks-
tīt nedrīkst! Nepieciešami darba rīki, 
prasmīgas rokas un gribasspēks, 
protams, karsta sirds, lai rakstītais 
sasniegtu lasītāju, lai rastos līdzpār-
dzīvojums, lai lasītājs spētu skatīties 

kā kinofilmu atvērtajās lappusēs. 
Sarunas par pirmo grāmatu „...

un tad ienāca postītājs” – rakstnie-
ces acīs riesa asaras, atceroties, ar 
kādām emocijām un kādos apstākļos 
tā tapusi, radot spilgtu vēstījumu par 
rakstnieces dzimtas likteni. Katrai 
grāmatai savs stāsts. A. S. Gailītes 
darbi ir tautā iemīļoti, par ko priecā-
jas viņas talanta cienītāji, pie kuriem 
pieskaitāmi arī daudzi Jēkabpils Ag-
robiznesa koledžas audzēkņi un sko-
lotāji. Nav lielāka prieka, kā darīt 
to, kas patīk, kas liek zust sīkajam. 
Rakstnieces darba alga nepārprota-
mi slēpjas rakstīšanas laimē. 

Vita Talla,
Jēkabpils BJC metodiķe

Ir noslēdzies vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis”. Konkursa mēr-
ķis ir pulcēt bērnus ar skanīgākajām 
balsīm un rosināt viņu interesi un 
aizrautību dziedāt ansambļos, du-
etos, trio un kvartetos. 

Jau aprīlī Jēkabpils pilsētā iz-
skanēja konkursa I kārta, kuras 
rezultātā uz šī konkursa II kārtu – 
Latgales novada konkursu Līvānos 
no Jēkabpils pilsētas tika izvirzīti 
3 kolektīvi: Jēkabpils pamatskolas 

2.klases duets Adriana Romāne un 
Krista Fadejeva, skolotāja Anita 
Cinkmane, Jēkabpils 3. vidusskolas 
1.–3. klašu vokālais ansamblis „Tau-
renītis”, skolotāja Sandra Bondare, 
un Jēkabpils pamatskolas 4.a klases 
vokālais ansamblis, skolotāja Agne-
se Levinska. Visi izvirzītie Jēkabpils 
pilsētas skolu vokālie ansambļi, kā 
arī Jēkabpils pamatskolas duets Lat-
gales novada konkursā ir ieguvuši  
I pakāpes diplomus. 

Vēl jo lielāks gandarījums un 
patiess lepnums ir par skolotājas 

Agneses Levinskas vadīto Jēkab-
pils pamatskolas 4.a klases vokālais 
ansambli, kurš, izvērtējot visu šajā 
konkursā piedalījušos 115 Latvijas 
izglītības iestāžu vokālo ansambļu 
sniegumu, tika izvirzīts uz fināla 
konkursu Rīgā. 

Konkursa finālu vērtēja: Jānis 
Grigalis – diriģents, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas do-
cents; Mārīte Puriņa – mūzikas pe-
dagoģe, Latvijas vokālo ansambļu 
asociācijas valdes priekšsēdētāja; 
Gints Ceplenieks – diriģents, Rīgas 
Doma kora skolas diriģēšanas prog-
rammas vadītājs un Jānis Strazdiņš 
– vokālais pedagogs, Latvijas Radio 
kora mākslinieks. Kā uzsvēra žūri-
jas komisijas priekšsēdētājs Jānis 
Grigalis, šoreiz īpaši tika vērtēts a 
capella dziedājums.

Konkursa finālā starp 23 Lat-
vijas skanīgākajiem vokālajiem an-
sambļiem Agneses Levinskas vadī-
tais ansamblis ar koncertmeistari 
Guntu Davidovsku savā vecuma gru-
pā ieguva 2. vietu, tādējādi izcīnot 
iespēju pārstāvēt vokālās mūzikas 
kolektīvus IV Mākslas un mūzikas 
festivālā „Toņi un pustoņi” Mazsa-
lacā, 2012.gada 8. jūnijā.

Paldies skolotājiem un vecākiem 
par ieguldīto darbu, aizrautību, prie-
ka un gaismas starojumu un ieguldī-
jumu bērnu muzikālajā izaugsmē.

Pavasaris ir skanīgs gadalaiks

FOTO: No privātā arhīva

Jēkabpils 3. vidusskolas 1.–3. klašu vokālais ansamblis „Taurenītis”

Anita Paģire,
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Auseklītis” vadītāja

Mūsu pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Auseklītis” dibināta un atvērta 
kopš 1989.gada 31.marta – Latvijas 
pirmsatmodas laikā, tāpēc arī tāds 
nosaukums. Iestāde sākumā atradās 
Meža ielā 9, bet no 1994.gada oktob-
ra pārvietota uz Dūmu ielu 1 (Mež-
rūpnieku iela 2). „Auseklītī” darbo-
jas 11 bērnu grupas no 1,5 – 2 līdz 7 
gadu vecumam. Grupiņām ir arī savi 
simboliskie nosaukumi – Zemenītes, 
Zaķīši, Saulstariņi, Mārītes, Mākonī-
ši, Putniņi, Rūķīši, Lāsītes, Puķītes, 
Bitītes un Taurenīši.

„Auseklītim” ir arī sava himna 
„Katrs savu dzīvi dzīvo”, kuras gal-
venā doma ir: mēs katru dienu esam 
bērnudārzā kopā, zīmējam, dziedam, 
vingrojam, dejojam un darām dau-
dzus citus labus darbus, bet tajā pašā 
laikā saglabājam un attīstām katrs 
savu „es” –

Zīmējam un līmējam,
Jautras dziesmas uzdziedam.
Te ir mūsu otrās mājas –
„Auseklītī” labi klājas.
Katrs savu dzīvi dzīvo,
Katrs savu dzīvi dzīvo,
Katrs savu dzīvi dzīvo.
AUSEKLĪTIS – kas tas ir?
Tā ir spožā Rīta zvaigzne – ceļa 

rādītājs, kas debesīs raugās agrās 
rīta stundās. Tā ir mūsu mazuļu – 
audzēkņu un čaklo darbinieku Rīta 
Zvaigzne, kura aicināt aicina uz la-
biem darbiem.

Vecmāmiņas „auseklīša” simbo-
lu ieadīja un ieauda cimdos, villainēs, 
šallēs, zeķēs, segās un tautas tērpos.

Mazie „auseklēni” – spožās 
zvaigznītes mūsu bērnudārzā – „au-
seklīša” simbolu un daudz citu inte-
resantu lietu attēlo savos darbiņos: 
zīmējumos, veidojumos, aplicējumos, 
mācās izdziedāt dziesmās un izdejot 
dejās, mācās izrunāt tautas dziesmās 
un dzejoļos, mācās ielūkoties dabas 
un apkārtnes zinībās, mācās ielū-
koties arī zvaigžņotajās debesīs, lai 
ieraudzītu spožāko zvaigzni – AU-
SEKLĪTI! Un vēl... un vēl...

„Atkal mājās! ”
„Auseklītis” 2011.gadā sagai-

dīja ēkas renovāciju, un tagad, pēc 
9 mēnešu prombūtnes, no šī gada 
19.marta varēja svinēt atgriešanos: 
„Atkal mājās!”. Esam priecīgi par šo 
mājīgo, gaišo un krāsaino bērnudār-
zu. Paldies, visiem, kuri izplānoja, 
finansēja, realizēja šo atjaunošanas 
projektu (mūsu pilsētas pašvaldībai, 
priekšsēdētājam Leonīdam Salcevi-
čam un viņa darbīgajai komandai, 
celtniekiem, kuri čakli strādāja)!

Mīļu paldies gribam teikt arī 
tiem cilvēkiem, kuri tika iesaistīti 
mūsu bērnudārza pārvietošanā uz 
pagaidu telpām un atpakaļ! Paldies!

Mīļu paldies sakām mūsu bērnu-
dārza bērnu ģimenēm – par sapratni, 
izpalīdzību, pacietību – Jūs esat brī-
nišķīgi, tāpat, kā Jūsu lolojumi! Īpašu 
pateicību izsakām bērnu vecākiem 
un vecvecākiem: Agrim Grīnbergam, 

Jurim Plociņam, Ingusam Stepam, 
Inetai Liepiņai, Sergejam Ivanovam, 
Edgaram Dobelim, Antrai Krišjānei, 
Ivo Marķīzam, Andrim Zolbergam, 
Mārtiņam un Dacei Silasproģiem, 
Judītei Zandbergai, Santai Stivriņai, 
Edītei Korsakovai, Anitai Brokai, In-
garam Ozolam Ozoliņam, Vilhelmīnei 
Zarubinai, Danai un Jānim Siliem, 
Sarmītei un Jurim Rutkiem, Jolantai 
un Andrim Vanagiem, Ilvai Veigurei, 
Ludmilai un Guntaram Ragaiņiem, 
Kristīnei un Ilāram Gumbeļiem, 
Antrai un Sarmim Kalniņiem, Ilzei 
un Aigaram Kalniņiem, Oskaram 
Seilim, Andrim Pastaram, Lailai un 
Rihardam Tomašickiem, Vijai Siliņai, 
Ingunai un Andrejam Griņevskiem, 
Armanda Griņevska vecvecākiem, 
Aigaram Silaraupam, Ivaram Bernā-
nam, Dagnijai un Jānim Kalniņiem!

Paldies, visam izglītības iestādes 
personālam par lielo ieguldījumu un 
atbildīgo darbu! Paldies!

Mana mīļa māmuliņa!
Nozīmīgu vietu bērnu audzinā-

šanā ikdienā ieņem mūzika. Mūzikas 
skolotājas ar bērniem darbojas ļoti 
aktīvi – gan dzied visa grupa kopā, 
gan individuāli, gan tematiskajos pa-
sākumos un svētkos visi bērni kopā.

Maijs bērnudārzu piepilda ar 
jaukām, skanīgām bērnu dziedātām 
dziesmām un rotaļām, ar anekdo-
tēm un jautriem stāstiem un noti-
kumiem, un tas viss – mūsu bērnu 
māmiņām, veltītu māmiņu dienā! 
Un ne tikai – tepat arī Ģimenes die-
na, tātad visiem bērnu tuviniekiem 
svētki! Un skan arī! Bērni dāvina 
saviem mīļajiem dziesmas, rotaļas, 
dejas, pavasara ziedus un mīļus ap-
sveikumus, kuri gatavoti pašu ro-
kām, skolotājām palīdzot! Lai stipras 
ģimenes! Lai laimīgi visi!

Paldies visiem par jaukajām 
pašgatavotajām grāmatiņām, kuras 
tika darinātas kā dāvaniņas bērnu 
grupiņām!

Sporta svētki
Bērniem ļoti patīk sports. Par tra-

dīciju ir kļuvušas sporta izpriecas un 
Sporta svētki, kur bērni gūst kustību 
attīstības prieku. Sporta svētki tiek 
organizēti rudenī, pavasarī, arī ziemā. 
Pie bērniem tad ierodas gan Rudens 
rūķi, Vitamīnu rūķi, Sniegavīrs, Me-
tenis, Zaķis, u.c. personāži ar dažā-
diem uzdevumiem. Kā tradīcija šajos 
Sporta svētkos ir kopīga vingrošana, 
kā arī Sporta svētku Sasauksme.

Ar prieku piedalāmies arī Sporta 
svētkos, kurus organizē pilsētas Iz-
glītības nodaļa visiem bērnudārziem 
pilsētas stadionā. 15.maijā uz Spor-
ta svētkiem stadionā devās bērni no 
Rūķīšu, Puķīšu un Lāsīšu grupiņām, 
viņus pavadīja atraktīvā „Mājputnu 
ģimene – Gailis, Vista un Cālēni”, 
kuri organizēja sporta aktivitātes 
sektorā stafeti pa pāriem – bumbas 
pārnešana neizmantojot rokas.

Sporta diena bērnudārzā visiem 
bērniem notiks 31.maijā, bet 2.jūni-
jā Kena parkā Bērnu aizsardzības 
dienas pasākumos arī būs sporta 
sektors, kuru vadīs mūsu izglītības 
iestādes pedagogi. Nāciet, sportosim!

Pavasaris pirmsskolas 
izglītības iestādē 
„Auseklītis”
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2.jūnijā Jēkabpilī norisināsies 
„Baltijas Motociklistu salidojums”, 
ko organizē motoklubs Brīvības Gari 
un kura mērķis ir popularizēt aktī-
vu dzīvesveidu. Tie ir kā svētki ne 
tikai motociklistiem, bet arī visiem 
interesentiem.

Iepriekšējā salidojumā, kas no-
tika 2011. gadā, piedalījās vairāk 
nekā 500 motociklu īpašnieku un to 
apmeklēja 3000 skatītāju. Plānots, 
ka šogad pasākuma dalībnieku un 
apmeklētāju skaits būs lielāks.

14:00 Pulcēšanās parādes brau-
cienam pie T/C „Sala”

15:00 Parādes brauciens pa Jē-
kabpils ielām

16:00 Dienas programma:
• Moto un velo triāla šovs
• Atrakcijas ar un bez 

motocikliem
• Bērnu vizināšana
• Riepu svilināšana
21:00 Koncerts:
• Colt
• Ivo Fomins
• Rock ‘N Girls 

(Sanktpēterburga)
• Dzelzs vilks
• Dj UGA
• Go Go dejotājas
Informācija par pasākumu: 

http://www.mcbg.lv/pasakums/

Ruta Kalniņa,
Krustpils kultūras nama direktore

Nākamgad XXV Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkos dosimies uz Rīgu, taču 
šogad svētkus ieskandināsim 
reģionos visā Latvijā. No rietu-
miem uz austrumiem, no zie-
meļiem uz dienvidiem! Dziesmu 
svētku ieskaņu koncerti notiks 
visās debess pusēs!

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku Noslēguma kon-

certa mākslinieciskais vadītājs Ivars 
Cinkuss teic: „Šī gada koncerti ir ļoti 
būtisks posms ceļā uz nākamajiem 
Dziesmu un deju svētkiem. Ieskaņu 
koncertos dziedātājiem pa īstam at-
jaunojas kopības sajūta. Tas ir brīdis, 
kad koristi pagriež vaigu un sirdi pret 
2013. gada tikšanos Mežaparkā.”

Pirmie Dziesmu un deju svētku 
ieskaņu koncerti notika jau 26. mai-
jā. 26.maijā Preiļu katoļu baznīcā 
notika Garīgās mūzikas koncerts un 
vairāk nekā 1000 koristu sadziedā-

jās Preiļu pilsētas estrādē. Koncerta 
režisors bija Viesturs Rencis, māksli-
nieciskais vadītājs- Jevgeņijs Ustins-
kovs. Svētku virsdiriģenti būs Terē-
zija Broka, Anda Lipska, Jevgeņijs 
Ustinskovs, Roberts Liepiņš, Edgars 
Znutiņš un citi. 

Jēkabpils pilsētu šajā koncertā 
pārstāvēja Krustpils kultūras nama 
jauktais koris „Noskaņa”. Uz Prei-
ļiem devās 40 kora dalībnieki, diri-
ģente Ilze Bērziņa un kormeistare 
Iveta Bērziņa.

Jēkabpilieši piedalās Dziesmu un deju 
svētku ieskandināšanas koncertos

Ruta Kalniņa,
Krustpils kultūras nama direktore

26. maijā pulksten 18.00 
Saulkrastu estrādē notika Se-
nioru Dziesmu un deju dienas 
koncerts „Zem treju loku vara-
vīkšņu tilta”, kur Latvijas senio-
ru dziedātāji un dejotāji gatavo-
jās 2013. gada Dziesmu un Deju 
svētku Senioru koru un deju 
koncertam. Svētkos piedalījās 
ap 40 koru un 50 deju kolektīvu.

Koncerta mākslinieciskie vadītā-
ji – Aija Āre, Daiga Galeja un Bruno 
Cabulis, scenārija autore un režisore 
– Ginta Traine. Virsdiriģenti – Zita 

Kurševa, Anita Gavare, Ināra Ste-
pāne, Daiga Galeja, Astrīda Prie-
kule, Bruno Cabulis, Alvis Bērziņš, 
Dace Neimane, Rita Semeiko, Sar-
mīte Brīdaka-Eliase, Iveta Kepule 
un Līga Priedīte. Virsvadītāji – Aija 
Āre, Dace Čible, Ramona Irbe, Ineta 
Indriksone, Mārīte Skrinda un Sar-
mīte Stapule-Zagorska.

Koncerta režisore Ginta Traine 
stāsta: „Ar senioru dziesmu un deju 
dienas koncerta ideju – „Prieks rada 
prieku, smaids rada smaidu, mī-
lestība rada mīlestību” – vēlamies 
parādīt, ka cilvēkam jāpriecājas par 
dzīves notikumiem un jācenšas it 

visā saskatīt pozitīvas krāsas. Gri-
bam veicināt koncerta dalībniekos 
un skatītājos prasmi jebkuru dzīves 
procesu uztvert ar prieku.”

Uz šo svētku koncertu devās arī 
divi Krustpils kultūras nama kolek-
tīvi. Saulkrastus ieskandināja senio-
ru jauktā kora „Atvasara” 35 dalīb-
nieki kopā ar diriģenti Anitu Gavari 
(koncertmeistare Antra Korņejeva), 
bet iedancināja senioru deju kolek-
tīva „Krustpilietis” 20 dalībnieki un 
vadītājs Kārlis Krūmiņš (koncert-
meistare Ilze Samule).

Vēlam labu ceļavēju, skanīgas 
balsis un raitu dejas soli!

Senioru Dziesmu un deju diena

Lai 2013. gada Dziesmu un Deju 
svētkos varētu uzgavilēt visa Lat-
vija, jau tagad tiek apgūts Dziesmu 
un deju svētku repertuārs, kas ir 
diezgan sarežģīts gan koriem, gan 
dejotājiem – tā atzīst arī paši ek-
sperti. Nupat ir notikušas Jēkabpils 
apriņķa koru un Jēkabpils apriņķa 
deju kolektīvu skates, kur mūsu 
amatierkolektīvi uzrādīja ļoti labus 
rezultātus. Tas ir talantīgu, radošu 
un profesionālu kolektīvu vadītāju 
nopelns, un dalībnieku vēlme vismaz 
divas reizes nedēļā doties uz mēģinā-
jumiem un nopietni strādāt.

Pēc ekspertu vērtējuma, visiem 

mūsu tautas mākslas kolektīviem ir 
augsts mākslinieciskais līmenis.

„2012. gada skates ir būtisks 
šī brīža situācijas rādītājs Latvijas 
deju nozarei. Šajā pavasarī redzēsim 
mūsu dejotāju skaitu un kolektīvu 
kvalitāti, lai nākamajā gadā pašus 
labākos izvirzītu dalībai Deju svēt-
kos,” saka žūrijas priekšsēdētājs Jā-
nis Ērglis. 

14.aprīlī Viesītes Kultūras pilī 
notika Jēkabpils apriņķa deju ska-
te. Savu sniegumu rādīja 24 deju 
kolektīvi. Visi Jēkabpils pilsētas 
deju kolektīvi saņēma I pakāpes 
diplomus: Krustpils Kultūras nama 

deju kolektīvs „Delveri” (vadītā-
ja Ingrīda Kauranena), Krustpils 
Kultūras nama deju kolektīvs 
„Kreicburga” (vadītāja Aija Rūlie-
te), Jēkabpils Tautas nama deju 
kolektīvs „Sadancis” (vadītāja Ine-
se Lazdāne), Krustpils Kultūras 
nama deju kolektīvs „Krustpilietis” 
(vadītājs Kārlis Krūmiņš), Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas deju kolek-
tīvs „Kauranieši” (vadītāja Ingrīda 
Kauranena).

Dziesmu svētku virsdiriģente 
Aira Birziņa stāsta: „Koru skates ir 
skaista tradīcija, kas katru pavasari 
rezumē Latvijas koru skaitu, dzie-

dātāju sastāvu un varēšanu. Gata-
vojoties Dziesmu svētkiem, skates 
ir ļoti būtiska procesa sastāvdaļa, 
lai konstatētu sagatavotību, prog-
nozētu svētku koncertu kvalitāti un 
justu dziedātāju noskaņojumu Lat-
vijā. Tas ir līdzīgi kā izmērīt tempe-
ratūru un apzināties Dziesmu svēt-
ku organisma „veselības” stāvokli.

Jēkabpils apriņķa koru skatē, 
kura notika 15.aprīlī Jēkabpils Tau-
tas namā, piedalījās astoņi kori. Vis-
lielāko punktu skaitu un I pakāpes 
diplomu saņēma Krustpils Kultūras 
nama jauktais koris „Noskaņa’” 
(diriģente Ilze Bērziņa), I pakāpes 

diplomu saņēma arī Jēkabpils Tau-
tas nama sieviešu koris „Unda” (di-
riģente Sandra Bondare), ar sirsnī-
gu sniegumu iepriecināja Krustpils 
kultūras nama senioru jauktais ko-
ris „Atvasara” (diriģente Anita Ga-
vare), saņemot II pakāpes diplomu.

Droši vien neviens nevar saskai-
tīt tās stundas, kas ir un vēl būs 
pavadītas mēģinājumos, ejot ceļā uz 
Dziesmu svētkiem, bet viens gan ir 
skaidrs, tikai kopā mēs varam uztu-
rēt Latvijas skaistākos svētkus!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Kultūras pārvalde

Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem

Ligindra Veide,
bērnu vokālā ansambļa „Dziesmiņa” 
vadītāja

Vai Jūs zināt, ka ir ne tikai vien-
kārši dziesma, bet arī „Dziesmiņa”? 

„Dziesmiņa” ir bērnu vokālais 
ansamblis Jēkabpils Tautas namā, 
kurā katru pirmdienu un trešdienu 
jau piecus gadus pirmsskolas vecu-
ma bērni mācās dziedāt, dancot un 
uzstāties uz lielās skatuves. Šo piecu 
gadu laikā par „Dziesmiņas” dziedā-
tājiem bijuši vairāk nekā 100 bērnu. 
Katras sezonas noslēguma pavasara 
koncertā tiem bērniem, kas rude-

nī sāks skolas gaitas, tiek izsniegts 
„Sertifikāts”. 

Šogad 1.jūnijā pulksten 16.00 
Tautas namā „Dziesmiņa” savā jubi-
lejas kliņģerī aizdegs piekto svecīti.

Gaidīsim uz koncertu arī visus 
bijušos audzēkņus, lai kopā varētu 
nodziedāt mūsu himnu „Puisēni un 
meitenes” (dziesmas vārdi atkārto-
šanai Tautas nama kasē) un uzdejot 
„Danco, mazo draudziņ!”

Aicinām arī piedalīties ar savu 
zīmējumu jubilejas zīmējumu izstā-
dē „Dziesmiņai – 5 gadi!”

Uz tikšanos Tautas namā!

Jau piekto gadu pēc kārtas 
Rietumu Bankas labdarības 
fonds kopā ar „Latvijas Avīzi” 
rīko projektu konkursu „Sprīdis 
labākai dzīvei”. Šogad no gan-
drīz 100 iesniegtajiem projek-
tiem un balsojumam izvirzīta-
jiem 14, Jēkabpils Kultūras pār-
valdes projekts „Rakstu dzejoli 
pats” ieguva 2. vietu, kopā savā-
cot 807 balsis, tādējādi projekta 
realizēšanai ir iegūta lielākā daļa 
no nepieciešamā finansējuma. 

Jēkabpils Kultūras pārvalde saka 
paldies visiem balsotājiem, Jēkabpils 
jauniešu domei, kas iesaistījās balsu 
vākšanā, kā arī sūta milzīgus sveicie-
nus visiem bērniem, kas savus dzejo-
līšus iesniedza konkursam! 

Projekta rezultātā tiks izdots 
bērnu sarakstītu dzejoļu krājums 
500 eksemplāros. Krājums būs pie-
ejams ne tikai Zemgales reģiona iz-
glītības iestādēs, bibliotēkās, sociālās 

Rakstu dzejoli pats!

maijam tos izvērtēja eksperti, Inese 
Zandere, Māra Cielēna, Ruta Štel-
mahere un Inta Ūbele, kas atlasīja 50 
dzejoļus publicēšanai krājumā.

Dzejoļu krājuma atvēršanas 
svētki plānoti Dzejas dienu laikā šī 
gada 7. septembrī.

Papildu informācija par Rietu-
mu Bankas labdarības fondu pie-
ejama fonda mājaslapā: http://www.
rblf.lv/homepage. Ar projekta gaitu 
interesenti varēs iepazīties Jēkab-
pils Kultūras pārvaldes mājas lapā:  
www.jkp.lv

Informāciju sagatavoja  
Santa Vucāne

aprūpes iestādēs, pašvaldībās, NVO, 
bet arī Latvijas augstskolu pedagoģi-
jas fakultātēs un literātu apvienībās. 
Tāpat, veicinot interesi par dzimteni 
un latviešu valodu latviešu bērniem 
ārzemēs, vairāki desmiti eksemplāru 
tiks nosūtīti uz latviešu nedēļas no-
gales skolām Īrijā.

Projekta „Rakstu dzejoli pats” 
mērķis ir veicināt interesi par latviešu 
valodu un literatūru, rosināt bērnu 
līdzdalību latviskās kultūras procesos, 
kā arī attīstīt bērnos radošo domāša-
nu. Projekta laikā organizētajā dze-
joļu konkursā savus darbiņus iesnie-
guši 217 mazie dzejnieki vecumā no 
4 līdz 12 gadiem, pārstāvot Jēkabpils 
pilsētu, Jēkabpils, Krustpils, Salas, 
Viesītes un Aknīstes novadus. Kopā 
iesniegti gandrīz 350 dzejoļi. Līdz 22. 

Dziesmiņai – 5 gadi!

FOTO: No privātā arhīva

Baltijas Motociklistu 
salidojums
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Zinaīda Dzintare,  
Krustpils kultūras nama pasākumu 
organizatore 

2. jūnijā plkst. 11.00 Kena parkā 
Krustpils kultūras nams un Pepija 
Garzeķe visus bērnus aicina uz Bēr-
nu svētkiem.

Uz šiem svētkiem ar savu labā-
ko draugu zirgu Taigu atjās Pepija 
Garzeķe, kura labprāt rotaļāsies un 
dejos kopā ar bērniem.

Savas skaistākās dziesmiņas 
dziedās bērnu vokālie ansambļi „Pe-

lītes”, „Ding Dong”, „Kamolītis” un 
bērnu vokālās studijas „Jamaha” 
mazie dziedātāji. Uzstāsies arī šī 
gada konkursa „Cālis 2012” uzvarē-
tāja Agnese Korņejeva.

Mazie bērni varēs noskatīties 
Valsts Leļļu teātra izrādi „Ērkšķro-
zīte”, kas tapusi pēc brāļu Grimmu 
pasakas motīviem. „Ērkšķrozīte” 
ir rotaļīga, jautra, labestīga izrāde, 
kuras laikā aktieri viegli uztveramā 
formā izstāsta pasaku par apburto 
princesi.

Kopā ar bērnudārzu „Zvaniņš”, 

„Auseklītis”, „Bērziņš” audzinātā-
jām un aģentūru „Elegances tango” 
bērni varēs piedalīties daudz un da-
žādās rotaļās un atrakcijās.

Darbosies Jēkabpils Bērnu un 
jauniešu centra pedagogu vadītās 
pērļošanas, veidošanas, aplicēšanas 
un fantāzijas radošās darbnīcas. Būs 
iespēja jāt ar zirgiem un pēc sirds pa-
tikas izlēkāties uz batuta un piepū-
šamajām atrakcijām.

Visi tiekat mīļi gaidīti! 
Uz tikšanos!

Jāņi jeb Vasaras saulgrieži, kad 
visgarākajai dienai seko visīsākā 
nakts, ir vieni no latviskākajiem un 
krāšņākajiem tautas svētkiem, kad 
katrai zālītei un puķei ir sava īpa-
ša nozīme, uguns šķīsta un atjauno 
mūsu garu, rotājas meitas un dižojas 
puiši, un viss saplūst vienotā augša-
nas un ziedēšanas skurbumā.

Dienas pirms Līgo vakara ir īpa-
šas, jo saule ar savu gaismu un spēku 

ir visdāsnākā. Aicinām visus piedzī-
vot un izdzīvot patieso Saulgriežu 
jēgu un burvību kopā ar „IĻĢIEM” 

20. jūnijā pulksten 20.00 
„IĻĢU” Līgo svētku ieskandināša-
nas koncertā uz speciāli izveidotas 
skatuves Daugavā pretī Vecpilsētas 
laukumam.

Ieeja pasākumā bez maksas.
Līgo svētku vakarā 23. jūnijā 

pulksten 22.00 Jāņuguni iedegsim 
un līgosim kopā ar aktieri Gunti 
Skrastiņu un grupu „No pusvārda” 
zaļumballē „Nāc un līgo Jēkabpilī” 
Krustpils saliņā. 

Līdzi ņemiet groziņus, sieru un 
alu, labus draugus un visu, kas ne-
pieciešams ērtai sēdēšanai zālītē un 
labai kopā būšanai Līgo vakarā!

Ieejas maksa 2 Ls, bērniem līdz 
12 gadiem ieeja brīva.

Detalizētāka informācija atrodama 
www.jkp.lv

Līga Beinaroviča

1.jūnijā pulksten 19.00 Krust-
pils kultūras namā notiks populārā 
Kazanovas orķestra koncerts. Ieeja 
koncertā par ziedojumiem.

Kazanovas orķestris radās 2008. 
gada rudenī Jēkabpils Valsts ģimnā-
zijā kā muzikāls pavadošais kolek-
tīvs Žetonu vakara izrādei „Kazano-
vas mētelis”. Sākumā bija paredzēts, 
ka orķestris būs īslaicīgs projekts. 
Notika pavisam citādi. Orķestra 
mākslinieciskais vadītājs, diriģents 
un skaņdarbu aranžējumu veidotājs 
ir Toms Rēķis – „Latvijas Zelta ta-
lanti 2010” galvenās balvas ieguvējs 
kategorijā „Mūzika”. Viņš saka: „Es 
nekad nevarēju iedomāties, ka tik 
šķietami neiespējama ideja patiešām 
realizēsies. Īstajā laikā un vietā cil-
vēkiem pietika neprāta, lai orķestris 
pašizdomātos. Vēlāk pietika saprāta, 
lai viss turpinātos.”

Saprāta patiešām pietika. Jau 
drīz orķestra mūziķi savu darbību 
turpināja Rīgā, arvien piesaistot jau-
nus dalībniekus. Šobrīd Kazanovas 
orķestri par savu sauc jau vairāk 
nekā piecdesmit cilvēku, no neliela, 

Vairāk informācijas www.jkp.lv

FOTO: No privātā arhīva

Aicina Bērnu svētki Jēkabpilī

„Ierakstīt mīlestībā”
No 6. jūnija Jēkabpils Tautas 

nama Baltajā zālē būs atvērta Dai-
gas Kalniņas foto miniatūru izstāde 
„Ierakstīt mīlestībā”, kādai līdzīgas 
Latvijā līdz šim nav bijis. 

Jaunums – kolekcijas ietvars, jeb 
atslēga ir izteikti sievišķīgs darbu 
noformējums. Fotogrāfijas ir iestrā-
dātas linā un mežģīnēs, kas piešķir 
izstādei ne vien mājīgu kopnoskaņu, 
dzīvīgumu un siltumu, bet arī savda-
bīgu poēziju. Savu zīmogu atstājusi 
autores interese par tradicionālo 
kultūru, kas īpaši sajūtams Jāņu 
noskaņās. Nozīmīgu izstādes daļu 
veido Jēkabpils miniatūrainavas, bet 
daži no izstādes attēliem ir neparasti 
vizuāli atradumi.

Fotogrāfe ornamentā, tekstā un 
visbūtiskāk – foto attēlā – ieraksta 
savu atzīšanos mīlestībā Latvijai, 
kas dod prieku, ka esam tieši tādi, 

ka esam tieši šajā vietā un zemē. Lai 
ieraudzītu, apmīļotu un saprastu, 
kādas vērtības ir ap mums.

„Ierakstīt mīlestībā” ir četrpad-
smitā Daigas Kalniņas fotogrāfiju 
personālizstāde, kuras autore ir žur-
nāliste, fotogrāfe un norvēģu valodas 
pasniedzēja. Ikvienu izstādē redza-
mo darbu varēs arī iegādāties.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Kultūras pārvalde

Kazanovas orķestris Jēkabpilī

apmēram divdesmit mūziķu sastāva 
kolektīvs ir izaudzis par lielu, instru-
mentāli krāsainu orķestri. Nedaudz 
mainoties orķestra sastāvam, tajā 
vēl joprojām spēlē 11 mūziķi no Jē-
kabpils – orķestra izveidošanās lai-
ka. Repertuārā joprojām ļoti dažāda 
mūzika - roka klasika, blūzs, mūzi-
ka no rokoperām, filmu mūzika un 
dažādi citi stilistiski, orķestrim it kā 

neraksturīgi mūzikas žanri.
Arī šoreiz uz Jēkabpili orķestris 

dosies ar „pilnu bagāžu” – klasiku, 
roku, blūzu, filmu mūziku utt. Šī 
ir brīva mūzika – ārpus noteiktiem 
rāmjiem un etiķetēm. Orķestra 
sniegtā mūzika ir neaizmirstams 
baudījums gan skatītājam – klausī-
tājam, gan orķestrantiem.

Nāc un līgo Jēkabpilī

Folkloras kopa „Iļģi”

Valija Berkina, „Brīvā Latvija”

12.maijā Jēkabpils Vēstures mu-
zejā, Krustpils pilī un 16.maijā Latvi-
jas Kultūras akadēmijas dārzā noti-
ka jēkabpilietes Ivetas Tāles vadītās 
Latvijas Kultūras akadēmijas tradi-
cionālās dziedāšanas kopas „Saucē-
jas” un Kultūras menedžmenta cen-
tra Lauska klajā laistās grāmatas un 
mūzikas albuma „Dziediet, meitas, 
vokorā!” atvēršanas svētki. 

Jēkabpils Vēstures muzejā, 
Krustpils pilī 12.maijā jēkabpiliete, 
Latvijas Kultūras akadēmijas lektore 
un folkloriste Iveta  Tāle, vadot tra-
dicionālās dziedāšanas kopas „Sau-
cējas” grāmatas un mūzikas albuma 
„Dziediet, meitas, vokorā!” atvērša-
nas svētkus, atgādināja, ka Jēkabpils 
atrodas Sēlijā (Augšzemē). Albumā 
iekļauta krāšņākā sēļu daudzbal-
sība pavasara rotāšanas dziesmās, 
ganu gavilēšana, kāzu apdziedāša-
na, dažādas tematikas sižetiskās 
dziesmas, kuras 1891. un 1923. gadā 
notīs salikuši pazīstamākie latviešu 
tradicionālās mūzikas vācēji Jurjānu 

Andrejs un Emīlis Melngailis. 
Svētkos klāt bija arī Latvijas 

Kultūras akadēmijas mācībspēks 
un apakšprogrammas „Tradicio-
nālā kultūra un latviešu folklora” 
vadītājs Dr.hist., Dr.habil.art. Juris 
Urtāns, Kultūras menedžmenta cen-
tra „Lauska” valdes priekšsēdētāja 
Daina Zalāne un projektu vadītājs 
Juris Zalāns, kā arī Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Kultūras pārvaldes 
direktore Inta Ūbele, kas sveica 
„Saucējas” ar grāmatas un mūzikas 
albuma „Dziediet, meitas, vokorā!” 
atvēršanas svētkiem. Savukārt Iveta 
Tāle pasniedza Kultūras pārvaldes 
direktorei Intai Ūbelei „Saucēju” 
jauno pienesumu Sēlijas kultūrā, 
kā dāvinājumu pilsētas publiskajām 
bibliotēkām un skolām. To saņēma 
arī Jēkabpils Vēstures muzejs un ap-
kārtējie novadi. 

Vēlāk kopas „Saucējas” dalīb-
nieki un svētku viesi tālāk devās uz 
Sēlpils pagasta tūristu iecienītajiem 
„Boļāniem”, kur viesmīlīgi sagaidīja 
mājas saimniece un Sēlijas folkloras 
druvas kopēja Maija Daina Paegle, 

kā arī sabiedriski aktīvie jēkabpilieši 
Spodra un Voldis Purviņi ar mazpul-
cēniem, kas bija lieli palīgi daudzo 
ciemiņu uzņemšanā.

Latvijas Radio „Klasika” prog-
rammu vadītājs un žurnāla „Mū-
zikas Saule” galvenais redaktors 
Orests Silabriedis „Dziediet, meitas, 
vokorā!” anotācijā raksta: „Tā ir ne-
iedomājami skaista mūzika – ja grib, 
var par tālām sendienām domāt, bet 
var arī nenobrīnīties, cik laikmetī-
gi skan šī savādā rotāšana, līgoša-
na, midzināšana un citas burvības, 
ko jaunajā skaņu krājumā piedāvā 
„Saucējas” un domubiedri.”

Latvijas Kultūras akadēmijas dziedošā 
kopa „Saucējas” gavilēja Jēkabpilī
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Nākamais 
laikraksta 

numurs iznāks  
28. jūnijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, 
tālrunis 65207324. 

Datorsalikums SIA „RK Media”. 

Lai tev kā rudzupuķei zilas domas
Līdz debesīm ar vēja spārniem trauc.

Lai esi tu kā gleznā jūras joma,
Kas sevī auklē dzintargraudu daudz!

Sveicam  
Rutu Laizāni  

dzimšanas dienā!

Vēlam vienmēr labu omu, dzīvesprieku, 
veselību un gaišu smaidu! 

Ielu komitejas

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS
Jūnijs 2012

SPORTA PASĀKUMI 2012. GADA JŪNIJĀ

Pasākumi Jēkabpils Mākslas skolā

Izstādes un pasākumi Jēkabpils 
Vēstures muzejā 2012. gada jūnijā

Datums Pasākums Norises vieta
01. – 10.jūnijs Fotoizstāde „Rīgas Grebenščikova vecticībnieku 

draudze: garīgais un kultūras mantojums, un 
laikmetīgums”

Krustpils pils 
Marmora zālē

01. – 30.jūnijs Izstāde „Arheoloģiskie izrakumi. Jēkabpilī 
2011.g.”

Krustpils pils

01. – 30.jūnijs Izstāde „Tekstils LV”, kas veltīta Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas 50 gadu 
jubilejai

Krustpils pils vārtu 
tornī

01. – 30.jūnijs Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Krustpils, Salas, 
Viesītes un Jēkabpils novadu skolēnu darbu 
izstāde

Krustpils pils vārtu 
tornī

29.jūnijs „Ceturtdiena pilī” – Ziemassvētku vecīša 
dzimšanas diena

Krustpils pils

Noslēguma darbu aizstāvēšana: 
• 28.maijā plkst. 16.00 Jēkabpils Mākslas skolā; 
• 21.maijā plkst. 13.00 – Jēkabpils Mākslas skolas Atašienes filiālē

Mākslas skolas izlaidums – 2.jūnijā plkst. 17.00 Jēkabpils Tautas namā

Audzēkņu uzņemšana uz 1.klasi 2012./2013.m.g. – 31.maijā plkst. 16.00 Jēkabpils 
Mākslas skolā

Vasaras prakse Jēkabpils Mākslas skolas 1. – 4. kl.audzēkņiem – 4., 5., 6.jūnijā 
un 11., 12., 13.jūnijā plkst. 16.00 – 19.00

Liecību izsniegšana – 14.maijā plkst. 16.00

Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde mākslas salonā „Sakta” – 
no 10.maija līdz 31. jūlijam.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
1.06. 16.00 Bērnu vokālā ansambļa „Dziesmiņa” 5 gadu jubilejas koncerts – izlaidums 

Aicināti arī visi bijušie dziedātāji
Jēkabpils Tautas nams

1.06 19.00 „Kazanovas Orķestra” koncerts.
Ieeja par ziedojumiem

Krustpils kultūras nams

2.06 10.00 Jauniešu diena 2012 kopā ar „Ghetto games”. 
Informācija: www.ghettogames.lv 

Sporta centra stadions 

2.06. 11.00 – 14.00 Bērnu svētki – Bērnu rīts kopā ar Pepiju Garzeķi Kena parks
2.06. 14.00 Motociklistu salidojums 

Colt, Rock’N Girls (Sanktpēterburga), Ivo Fomins, Dzelzs vilks, Dj UGA, Go 
Go dejotājas

Krustpils saliņa

No 5.06. Mākslas skolas direktora Z. Bārbala darbu izstāde „Ainavas un ziedi” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
6.06. Daigas Kalniņas foto miniatūras „Ierakstīt mīlestībā” Tautas nama Baltā zāle
8.06 Deju kolektīva „Kreicburga” piedalīšanās Daugavpils pilsētas svētkos Daugavpils
9.06 10.00 Starptautiskās vecticībnieku ģildes organizēts vecticībnieku uzņēmēju 

forums
Krustpils kultūras nams

14.06. 14.00
15.30
16.00

Piemiņas brīdis, veltīts 1941.gada 14.jūnija represijās cietušo piemiņai 
„Diena, kas atstāja sāpes”
1. Piemiņas brīdis pie ozola represētajiem skolotājiem  
(pie vecās pamatskolas)
2. Saruna par 1941. gada 14. jūniju Latvijas un Jēkabpils vēsturē
3. Izstāde „Ieskats publicista, novadpētnieka Ulda Lasmaņa pētījumos”

Krustpilī, 14.jūnija parkā 

Aiz grāmatnīcas „Aisma” 
Brīvības ielā 157
Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas izstāžu zāle

15.06. 18.00 Jēkabpils vakara vidusskolas absolventu izlaidums Tautas nams, Lielā zāle
20.06. 20.00 Postfolkloras grupas „Iļģi” koncerts. 

Ieeja bezmaksas
uz Daugavas (pretī 
Vecpilsētas laukumam)

22.06. 14.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu izlaidums Tautas nams, Lielā zāle
22.06. 17.00 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventu izlaidums Tautas nams, Lielā zāle
22.06 19.00 Deju kolektīva „Kreicburga”10 gadu jubilejas koncerts. Pie Namiķa ezera
23.06. „Nāc un līgo Jēkabpilī” 

Zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu „No pusvārda”. 
Ieeja 2,– Ls, bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva.

Krustpils saliņa

Datums Laiks Vieta Pasākums

02.06. 13.00 JSC stadions Jauniešu diena 2012

02.06. 15.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–17 grupā Jēkabpils : Ventspils

03.06. 5.00 Radžu 
ūdenskrātuve

Jēkabpils atklātais čempionāts spiningošanā

03.06. 15.00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā JSC : Alūksne

04.06. 10.00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U–14 grupā

06.06. 16.00–19.00 Gustiņi „Orientieris 2012” (norāde uz sacensību vietu – Salas – Sunākstes ceļa 4.km)

06.06. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

07.06. 10.00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U–8 grupā

07.06. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

09.06. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā /noslēgums/

09.06. 15.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–17 grupā Jēkabpils : Skonto II

10.06. 16.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–15 grupā Jēkabpils : Liepājas Metalurgs

12.06. 10.00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U–11 grupā

12.06. 16.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–15 grupā Jēkabpils : Kauguri

13.06. 16.00–19.00 Pļaviņas „Orientieris 2012” (norāde uz sacensību vietu – Pļaviņu apvedceļš)

13.06. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

14.06. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

16.06. 10.00 JSC ēka „Līgo” ātrspēles turnīrs šahā

16.06. 10.00 spēļu zāle ,,Oāze” Zolītes turnīrs „OĀZES kauss 2012”

16.06. 15.00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā JSC : Madona

17.06. 14.00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā Viesīte : Pļaviņas

20.06. 16.00–19.00 Laukezers „Orientieris 2012” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Daugavpils šos. 8.km)

20.06. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

21.06. 10.00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U–12 grupā

21.06. 16.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–17 grupā Jēkabpils : RTU

21.06. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

26.06. 11.00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U–14 grupā

27.06. 13.00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U–15 grupā Jēkabpils : Smiltene

27.06. 16.00–19.00 Viesīte „Orientieris 2012” 
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Neretas ceļš, Viesītes aplis)

27.06. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

28.06. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

29.06. 19.00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā JSC : Viesīte

Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”
Datums Pasākums Norises vieta

27. – 30.jūnijs Zemeņu izstāde Brīvdabas nodaļā „Sēļu 
sēta”, dzīvojamā mājā

30.jūnijs „Pirts diena” – pirtošanās pārvietojamā 
pirtiņā. Pirtnieka un masiera pamācības un 
konsultācijas

Brīvdabas nodaļā „Sēļu 
sēta”, pagalmā

Jubil skaits 65
 
Jūsma   0
Alīda     5
 
 
2010.gads
Feldmanis Rainers
Jubels Renārs
 
 
1931.gads
 Brālīte Berta

Sveicam!
Šodien, 31.maijā dzimšanas dienu svin  

65 jubilāri.

Vecākā jubilāre ir Berta Brālīte (1931.), 

jaunākie jubilāri –  
Rainers Feldmanis (2010.) 
un Renārs Jubels (2010.).

Vārda dienu svin 5 Alīdas.


