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Jēkabpilī reģistrēti 10 valsts nozīmes 
dižkoki
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Aicina pieteikties pašvaldības stipendijām
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Kavējoties atmiņās Satikšanās svētkos...
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14. jūlijā Jēkabpils pilsētā norisinājās VI ukraiņu dziesmu festivāls.

Pilsētas svētku laikā 6. jūlijā notika mācību priekšmetu valsts olimpiāžu 
un sporta sacensību uzvarētāju un viņu pedagogu svinīgā pieņemšana  
pie domes priekšsēdētāja Leonīda Salceviča, kā arī apbalvošana.

13.jūlijā, reģionālās vizītes laikā, Jēkabpili apmeklēja 
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, lai tiktos ar 
pašvaldību pārstāvjiem un pārrunātu reģionu aktualitātes.

Jūlijā viens no galvenajiem notikumiem – Jēkabpils pilsētas svētki –  
šogad jēkabpiliešus vienoja satikšanās zīmē.

Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas galā 
pie rotācijas apļiem – Dzirnavu dīķī jūlija 
sākumā uzstādīta strūklaka.

Pils dīķi par mājvietu izvēlējies gulbis ar astoņiem mazuļiem

19.jūlijā Jēkabpils tautas namā notika Krievijas 1.vijoles 
Alekseja Lundina vijoļkoncerts. Savukārt 20.jūlijā Lundins 
sniedza meistarklasi četriem A.Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolas topošajiem vijolniekiem.

Sanktpēterburgas opera „Rigoleto” 21. jūlijā Jēkabpilī 
pulcēja operas cienītājus no visas Latvijas.

Jēkabpils pilsētas ainavu tehniķe Mārīte Breimane un 
dendrologs, Salaspils Nacionālā Botāniskā dārza direktors 
Andrejs Svilāns Jēkabpilī veica koku inventarizāciju.

Oficiālajā peldvietā Jēkabpilī, Radžu 
ūdenskrātuves pludmalē, peldūdens 
kvalitāte pēc mikrobioloģiskajiem 
un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst 
normatīvajām prasībām.
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jēkabpils pilsētas ziņas

jēkabpilij un lidas rajonam jāattīsta 
sadarbība ekonomikā

No 29. līdz 30. jūnijam pēc Baltkrievijas Lidas rajona izpildkomitejas uz-
aicinājuma Jēkabpils pilsētas pašvaldības delegācija apmeklēja Lidas Starp-
tautisko ekonomikas forumu un izstādi „Lidas reģions – 2012”.

Vizītes laikā Jēkabpils delegācijai bija iespēja iepazīties ar Lidas rajona 
un tuvākā reģiona ekonomisko situāciju, reģiona attīstības virzieniem un nā-
kotnes tendencēm, kā arī rūpniecisko ražošanu. Delegācijas vadītājs, Pilsēt-
saimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs tikās ar Lidas rajona 
izpildkomitejas priekšsēdētāju Aleksandru Ostrovski un tikšanās laikā tika 
apspriesta abu pilsētu turpmākā sadarbība. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbības līgums ar Lidas rajonu noslēgts 
2005. gadā, atjaunots 2010. gadā.

Sociālo tīklu lietotāji aktīvi sekojuši 
līdzi jēkabpils pilsētas svētku norisei

Jēkabpils pilsētas svētkiem, kas norisinājās no 5. līdz 7.jūlijam, aktīvi 
sekojuši līdzi arī sociālo tīklu lietotāji, liecina apkopotā statistika un saņem-
tās pozitīvās atsauksmes par Jēkabpils pilsētas svētku norisi. Pirmo reizi 
sociālo tīklu Twitter.com un draugiem.lv lietotājiem tika piedāvāta iespēja 
Jēkabpils pilsētas svētku laikā sekot līdzi informācijai par dažādām svēt-
ku aktivitātēm, interesantiem notikumiem un atgadījumiem, kā arī aplūkot 
foto galerijas teju no ikviena pilsētas svētku pasākuma. 

Draugiem.lv lapa „Visit Jēkabpils” aizvadītās nedēļas laikā aplūkota 17 
000 reižu, par 30% pieaudzis tās sekotāju skaits. Arī sociālā tīkla twitter 
lietotāji aktīvi dalījušies pozitīvās atsauksmēs par Jēkabpils svētku norisi. 
Joprojām iespējams piedalīties arī sociālo tīklu konkursā „Mani satikšanās 
svētki”, plašāka informācija draugiem.lv/visitjekabpils.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba aicina pieteikties pašvaldī-
bas stipendijām.

Pamats – Saistošie noteikumi 
Nr.5, izdoti saskaņā ar Latvijas Re-
publikas likuma „Par pašvaldībām” 
12.pantu, 43.panta 3.daļu. Pašvaldī-
bas stipendija ir stipendija, kas pie-
šķirta, ņemot vērā Saistošajos notei-
kumos norādītos kritērijus studen-
tam uz vienu mācību gadu, kuriem 
deklarēta dzīves vieta ir Jēkabpils 
pilsētā.
Stipendiju piešķiršanas kārtība 

Stipendijas piešķir budžetā pa-
redzēto līdzekļu ietvaros audzēk-
ņiem un studentiem, kuri mācās 
Latvijas Valsts akreditētās mācību 
iestādēs – akreditētās programmās. 
Izvērtējot personu iesniegumus par 
stipendijas piešķiršanu, stipendijas 
piešķir, ņemot vērā budžetā paredzē-
tos līdzekļus un ņemot vērā personu 
kategorijas šādā kārtībā: bāreņiem 
iesniegumu iesniegšanas kārtībā, 
audzēkņiem un studentiem, kuri 
savā ģimenē ir trīs un vairāk bērni; 

audzēkņiem un studentiem, kuriem 
ir piešķirts trūcīgas vai maznodro-
šinātas personas statuss, arodizglī-
tības un profesionālās vidējās izglī-
tības iestāžu 1.kursa audzēkņiem, 
1.līmeņa profesionālās augstākās 
(koledžas) izglītības programmas 
un akadēmiskās augstākās izglītības 
programmas (bakalaura grāda ie-
guvei) 1.kursa studentiem,2.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
(5.līmeņa profesionālās kvalifikāci-
jas ieguve) 1.kursu studentiem, kuri 
uzrādījuši labas un teicamas zināša-
nas iepriekšējās izglītības iestādēs, 
piedaloties olimpiādēs.

Pašvaldībā iesniedzamie doku-
menti: iesniegums par stipendijas 
piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, 
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, iegūstamā studiju kvalifi-
kācija, studiju programmas nosau-
kums, augstskola un fakultāte /at-
tiecīgi norādot adresi, tālruņus/, stu-
diju uzsākšanas gads augstskolā un 
konts, kurā ieskaitīt stipendiju; izzi-
ņa no augstskolas par studiju faktu; 

Sociālās dienesta izdota izziņa par 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa piešķiršanu;

Stipendija tiek ieskaitīta stipen-
dijas pieprasītāja norādītajā kontā 
katru mēnesi septītajā datumā.

Pašvaldība stipendiju neizmaksā 
šādos gadījumos: studiju pārtrauk-
šanas gadījumā; ja studentam ir 
piešķirts akadēmiskais gads. Sti-
pendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja 
stipendijas saņēmējs līdz 2013.gada 
20.februārim nav iesniedzis Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībā izziņu no iz-
glītības iestādes par sekmīgu mācību 
turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

Pamats stipendijas un mācību 
maksas izmaksai ir domes lēmums. 
Stipendijas piešķir budžeta pare-
dzēto līdzekļu apmērā. Preten-
dentiem dokumenti jāiesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
Brīvības ielā 120, līdz 2012.gada 
20.septembrim plkst. 15.00.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības nodaļa

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
6. jūlijā notika mācību priekšmetu 
valsts olimpiāžu un sporta sacensību 
uzvarētāju un viņu pedagogu svinī-
gā pieņemšana pie domes priekš-
sēdētāja Leonīda Salceviča, kā arī 
apbalvošana.

Savā apsveikuma uzrunā klāt-
esošajiem L. Salcevičs uzsvēra: 

„Pedagogi starp vairākiem simtiem 
bērnu ir spējuši pamanīt tos īpašos 
talantus, kurus ir jāattīsta. Mēs lepo-
jamies ar šiem talantiem, jo ik gadu 
to cilvēku skaits, kuri guvuši panā-
kumus pasaules un Latvijas mērogā, 
nesarūk. Apkārtējo pienākums ir šos 
bērnus atbalstīt un palīdzēt tiem.”

Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Jānis Raščevskis sacīja, ka 
šāda pieņemšana pie domes priekš-
sēdētāja un apbalvošana ir nepiecie-
šama, lai apzinātos, kāpēc tiek ie-

guldīts darbs sava talanta attīstībā. 
Tāpat viņš atzina, ka cilvēkam sev 
jāizvirza mērķis, lai būtu, uz ko tiek-
ties un ko sasniegt, tad darbs ir efek-
tīvāks. „Kad cilvēks sasniedz arvien 
lielākus mērķus, arī gandarījums 
top lielāks,” runu noslēdzot, sacīja 
priekšsēdētāja vietnieks.

Šobrīd pašvaldībā tiek izstrādāti 
noteikumi, kuros būs paredzēta jau-
na kārtība olimpiāžu, sporta sacensī-
bu uzvarētāju un laureātu kultūras 
jomā sveikšanai.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas ainavu tehni-
ķe Mārīte Breimane un dendrologs, 
Salaspils Nacionālā Botāniskā dārza 
direktors Andrejs Svilāns jūnija bei-
gās Jēkabpilī veica koku inventarizā-
ciju. Koku uzskaite tiek veikta, pār-
baudot un reģistrējot valsts nozīmes 
dižkokus, vietējās nozīmes dižkokus, 
piemiņas kokus, īpaši aizsargājamās 
sugas un retas introducēto (ievesto 
citzemju) augu sugas.  

Kā pastāstīja ainavu tehniķe 
Mārīte Breimane, šogad, pēc septiņu 
gadu pārtraukuma, atkārtoti tika 
veikta koku inventarizācija, kuras 

laikā izmērīja un apskatīja jau uz-
skaitē esošos kokus pēc saraksta, iz-
vērtējot, cik tie ir paaugušies, kāds ir 
stumbra apkārtmērs, nosakot koka 
dendroloģisko stāvokli utt. Tāpat 
šogad tika pārbaudīti arī jauni koki, 
kuri iestādīti kopš  iepriekšējāsin-
ventarizācijas un arī šie koki tika 
reģistrēti sarakstā. 

Kā uzsvēra M. Breimane, kopu-
mā reģistrēti 113 aizsargājamie koki, 
tajā skaitā šogad Jēkabpilī reģistrēti 
10 valsts nozīmes dižkoki. Pilsētā uz-
skaitīti šādi valsts nozīmes dižkoki: 
Parastā liepa Strūves parkā, Eiropas 
lapegle Kena parkā, Melnā priede 
Parka ielā 9, Parastā liepa Daugavas 
ielā 1, Parastā liepa Ādamsona sali-
ņā, Meža bumbiere Krustpils mui-

žas parkā, Holandes liepa Krustpils 
muižas parkā, Parastais ozols maza-
jā Daugavsalā, Rietumu tūja Jēkab-
pils pilsētas kapos un Parastā liepa 
Dzirnavu dīķa teritorijā. Iepriekšējā 
koku inventarizācija Jēkabpilī no-
tika 2005.gadā un  kopumā tika re-
ģistrēti 97 aizsargājamie koki, tajā 
skaitā valsts nozīmes dižkoki, vietē-
jās nozīmes dižkoki, piemiņas koki, 
kā arī  īpaši aizsargājamās sugas un 
retas introducēto augu sugas. Jē-
kabpilī esošo aizsargājamo koku sa-
rakstu var izlasīt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības mājas lapā www.jekab-
pils.lv , sadaļā Pilsēta, Aizsargājamie 
koki: http://www.jekabpils.lv/JKP/lv/
home/pilseta/koki/default.aspx.

Aicina pieteikties pašvaldības 
stipendijām

Pilsētas svētku laikā pašvaldībā apbalvo skolēnus 
un skolotājus

jēkabpilī reģistrēti 10 valsts nozīmes dižkoki

izglītības iestādes šogad absolvējuši 207 pamatskolēni  
un 260 vidusskolēni

jēkabpili apmeklē ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis

Piektdien, 13.jūlijā, reģionālās vizītes laikā Jēkabpili apmeklēja Minis-
tru prezidents Valdis Dombrovskis, lai tiktos ar pašvaldību pārstāvjiem un 
pārrunātu reģionu aktualitātes. Vizītē piedalījās arī satiksmes ministrs Aivis 
Ronis.

Tikšanās laikā ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Leonīdu Salce-
viču un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes un Viesītes novadu pašvaldību 
vadītājiem viesi pārrunāja aktuālās infrastruktūras, pašvaldību finansējuma 
un sociālās problēmas. 

„Tikšanās laikā pašvaldību vadītāji premjeram aktualizēja vairākas 
problēmas un informēja par pašvaldību redzējumu dažādos jautājumos. No-
vadu vadītājus īpaši uztrauc ceļu kvalitāte, sociālās programmas un pabalstu 
saņēmēju iesaistīšana līdzdarbības pasākumos,” pēc tikšanās informēja Jē-
kabpils domes priekšsēdētājs L.Salcevičs. Vizītes ietvaros V.Dombrovskis ap-
meklēja arī uzņēmumu „Gaujas koks”, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību 
un aktuālajām problēmām meža kokapstrādes nozarē.

jēkabpils tūrisma informācijas centrā 
pieaudzis apmeklētāju skaits

2012.gada pirmajos sešos mēnešos Jēkabpils tūrisma informācijas centrā 
apmeklētāju skaits sasniedzis 1075, no kuriem 57 bija ārvalstu viesi. Vislie-
lākais skaits ārvalstu viesu ierodas no Vācijas un Krievijas. Tas palielinājies 
salīdzinājumā ar 2011.gada pirmo pusgadu, kad centru apmeklēja 929 viesi.

Vēl viena pozitīva tendence ir tūrisma grupu pieaugums. Pirmā pusgada 
laikā Jēkabpils tūrisma centra pakalpojumi gidu piesaistē tika izmantoti 10 
reizes. Grupās visaktīvāk ceļo pensionāri un skolēni.

Peldūdens radžu ūdenskrātuves 
pludmalē atbilst kvalitātes prasībām

Oficiālajā peldvietā Jēkabpilī, Radžu ūdenskrātuves pludmalē peldūdens 
kvalitāte pēc mikrobioloģiskajiem un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst norma-
tīvajām prasībām, liecina Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 
9.jūlijā izdotais atzinums. Radžu peldvietas peldūdens kvalitāte regulāri tiek 
kontrolēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, Veselības inspekcijas Latgales kon-
troles nodaļa paziņo, ka peldūdens sastāvs peldvietā neapdraud peldētāju 
veselību un ir atļauts peldēties minētajā peldvietā. Atgādinām, ka Radžu 
ūdenskrātuves pludmalē jau trešo gadu pēc kārtas plīvo Zilais karogs, kas ir 
pasaulē atzītākais ekokvalitātes simbols.

Jēkabpils pilsētas vispārējās iz-
glītības iestādes šogad absolvējuši 
207 pamatskolēni un 260 vidussko-
lēni, informē Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Izglītības nodaļa.

Valsts ģimnāzijā šogad 9.klasi 
absolvēja 91 audzēknis, 2.vidussko-
lu – 37, 3.vidusskolu – 36, vakara 
vidusskolu – 39, bet pamatskolu 
(ar poļu valodas novirzienu) – četri 

9.klases audzēkņi. Savukārt 12.kla-
si šogad absolvēja 92 ģimnāzijas, 42 
Jēkabpils 2.vidusskolas, 62 Jēkab-
pils 3.vidusskolas un 64 vakarskolas 
audzēkņi.
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Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas galā pie rotācijas apļiem – Dzirnavu 
dīķī jūlija sākumā uzstādīta strūklaka. Jauna, mūsdienīga strūklaka bagā-
tinās pilsētas ainavu, kā arī tiks saglabāts un atjaunots Jēkabpilij unikālais 
Krustpils pils vēsturiskais mantojums – klasisks vides objekts Krustpils pils 
kompleksā.

S L U D I N Ā J U M S
Jēkabpils pilsētas pašvaldība pārdod izsolē kustamo mantu – automašīnu AUDI A6, reģ. Nr. EA2112, 

1.reģ.datums – 2000.gads, motora tilpums (l) – 1,9 benzīns, ar TA. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī un Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv.

Izsolāmās mantas atrašanās vieta – Jēkabpilī, Brīvības ielā 120 (autostāvvietā).
Izsolāmās mantas apskates laiks – darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.17:00.
Pieteikumi jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Pilsētsaimniecības departamentā, Jaunā ielā 31c, 

Jēkabpilī, 1.kabinetā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš norādīts izsoles noteikumos. 
Izsole notiks 2012.gada 3.augustā, plkst.15.00, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c, konferenču zālē.
Izsolāmās mantas nosacītā cena ir LVL 1550,00 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit lati 00 santīmi).
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 
10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.

Izsolāmā manta tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

P A z i ņ o j u m S
2012. gada 20. jūlijā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma tilta pār 

Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecībai un ceļu rekonstrukcijai Jēkabpilī 
ziņojums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 69 par ietekmes uz 
vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2012. gada 9. februārī.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
(Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālr.: 65232335, reģ. Nr. 
90000024205). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA 
„Latekoil”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties: Jēkabpils 
pilsētas vietnē www.jekabpils.lv, Krustpils novada vietnē www.krustpils.
lv, izstrādātāju vietnē www.eiroproajekts.lv/jekabpils, Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā (Brīvības ielā 120, Jēkabpils), no š. g. 24. jūlija 
līdz 24. augustam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības 
iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,  
www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 
š.g. 7. augustā Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, plkst. 17.30.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
kontakttālrunis 29277744

Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļas 
vadītāja

Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
projektā „Jēkabpils pilsētas pašval-
dības darbinieku kapacitātes stipri-
nāšana” noslēgts līgums ar SIA „NK 
Konsultāciju birojs” par apmācību 
un pieredzes apmaiņas brauciena 
organizēšanu. Saskaņā ar noslēgto 

līgumu 50 Jēkabpils pilsētas paš-
valdības darbinieki no 24. līdz 25. 
jūlijam devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Ventspili, kur apmek-
lēja Ventspils pilsētas pašvaldību 
un iepazinās ar tur realizētajiem 
projektiem. Brauciena laikā tika ra-
dīta iespēja paskatīties radošāk uz 
problēmām un to risinājumiem, gūt 
jaunas idejas, kā labāk veikt kādu no 
darbiem – racionālāk un atbilstošāk 
likuma normām. Tāpat bija iespēja 

nodibināt personiskus kontaktus ar 
kolēģiem no Ventspils pilsētas paš-
valdības, lai nākotnē varētu kopīgi 
strādāt un risināt kādu dokumentu 
izpildi, ierosinājumu sniegšanu mi-
nistrijām, profesionālo asociāciju u.c. 
institūciju likumu apspriešanas dar-
ba grupās. 100% no projekta finansē 
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā 
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 
administrē Valsts kanceleja sadarbī-
bā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki 
apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldību

S L U D I N Ā J U M S
Jēkabpils pilsētas pašvaldība pārdod izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš 

sastāv no zemesgabala 2506 m2 platībā un divām nedzīvojamām ēkām 121,1 m2 un 19,1 m2 platībā, kadastra 
Nr.5601 001 3065, Kazarmu ielā 3B, Jēkabpilī.

Īpašuma nosacītā cena Ls 5407. Nodrošinājuma apmērs Ls 540, dalības maksa Ls 10.
Izsole notiks 2012.gada 8.augustā, plkst. 15.00 Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, sēžu zālē.
Izsoles dalībniekam pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 

0009 0131 30793 AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā īpašuma 
sākumcenas Ls 540 (pieci simti četrudesmit lati) un izsoles reģistrācijas maksa Ls 10 (desmit lati). 

Izsoles noteikumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv. Reģistrēties izsolei var līdz 
2012.gada 7.augustam, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 106.kab., informācija pa 
tālruni 65207322.

Bērnu un jauniešu invalīdu bied-
rība „Cerību sala” jau otro reizi rī-
kos sporta spēles īpašajiem bērniem 
un jauniešiem. Pēc pagājušajā gadā 
notikušajām spēlēm esam saņēmuši 
daudz labu atsauksmju un ierosinā-
jumu šādas spēles rīkot arī turpmāk. 

Pateicoties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai un arī novadu pašvaldī-
bām, kā arī citiem sponsoriem, arī 
šogad varēsim realizēt sporta spēles 
bērniem un jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām. Sporta disciplīnas būs pie-
mērotas visiem bērniem ar dažādām 
saslimšanām un uzvarētāji būs visi, 
kas piedalīsies! Ir tik aizkustinoši 
vērot, ar kādu mīļumu un aizrautību 
bērni izpilda dažādas disciplīnas un 
visur viņus pavada mīloši vecāki. 

Mūsu prioritāte ir tā, ka mēs 
nenodalām veselos bērnus no īpaša-
jiem ģimenē! Mīļi gaidītas būs visas 
ģimenītes, kurās aug īpaši cilvēciņi, 
protams, līdzi ņemot brāļus un mā-

sas! Šogad sporta spēles būs daudz 
plašākas un ar dažādiem pārsteigu-
miem, ko sarūpēt palīdzējuši mūsu 
sponsori. 

Tāpēc mīļi aicinām visu to nova-
du pārstāvjus, visus, kas atbalstīja 
mūs rīkojot, 2. sporta spēles, uz Jē-
kabpils pilsētas stadionu 18. augus-
tā plkst. 13.00, lai, atklājot svētkus, 
mēs varētu pateikt paldies un lūgt 
piedalīties īpašā misijā, kas būs vel-
tīta šiem svētkiem. Tas būs pārstei-
gums ne tikai viņiem, bet arī visiem, 
kas būs klāt šajos svētkos! Ļoti ce-
ram, ka svētkos būs iespēja redzēt 
arī ponijus, kuri iepriecinās bērnus. 

Aicinām piedalīties visus, kuri 
audzina bērnus vai jauniešus ar īpa-
šajām vajadzībām, gaidām arī tos, 
kas nav mūsu biedrības biedri, kā arī 
aicinām piedalīties ģimenes ar bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām vaja-
dzībām no novadiem, lai kopā varētu 
priecāties, sportot, dejot un klau-

sīties koncertu, kuru sniegs bērnu 
jauniešu centrs no Dagdas!  Svētkos 
gaidīsim arī Saeimas pārstāvjus un 
visus citus interesentus, lai varētu 
atbalstīt mūsu sportistus. 

Lūdzam dalībniekus pasāku-
mam pieteikt līdz 15. augustam. 
Dalībnieku reģistrācija notiks 
stadionā 18.augustā no plkst. 
12.00 līdz 12.50. Sporta svētku 
sākums un parāde plkst. 13.00.

Apsolām jums svētku sajūtu, 
jauku kopā būšanu ar sev līdzīgiem 
un vienkārši lielisku atpūtu! Lai 
sevišķa izturība un spēks tiem vecā-
kiem, kuri audzina īpašos bērnus un 
jauniešus!

Pieteikt sacensību dalībnie-
kus, zvanot uz šādiem telefoniem 
29950767, 65236216 un 26795363. 
Uz tikšanos 18. augustā! 

Biedrības „Cerību sala” valde

Augustā notiks sporta spēles bērniem 
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

jēkabpilī uzstādīta jauna 
strūklaka

Strūklakas uzstādīšanu veica Gunārs Platpīrs – mākslinieks, kas ir dau-
dzu Latvijas strūklaku autors (veidojis strūklakas Ventspilī, Rīgā, Carnika-
vā, Dobelē, Krāslavā, u.c. ). Strūklaka uzstādīta pirms Jēkabpils pilsētas 
svētkiem, lai priecētu Jēkabpils iedzīvotājus un tās viesus.
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Kavējoties atmiņās

Svētku rītā pilsētā ienāk prieks. Arī ēkas tiek izrotātas, 
izkārti karogi, atliek vien gaidīt viesus.

Ceturtdienas vakarā jēkabpilieši un pilsētas viesi satiekas 
asprātīgos notikumos un jautros pārpratumos muzikālā 
brīvdabas izrādē „ Naudas koks”.

Sestdienas rītā aktīvie makšķernieki dodas ķert lielo lomu, 
Vecpilsētas laukumā tirdzniecības stendos tiek piedāvāts 
iegādāties Jēkabpils pilsētas suvenīrus.

Pusdienlaikā interesenti satiekas mūzikā jauktā kora 
„Noskaņa” koncertā Krustpils katoļu baznīcā.

Ierodas vilciens no Rīgas, kas atved tautas ekskursiju 
ciemos uz pilsētas svētkiem. Pēc ciemošanās ekskursijas 
dalībniece Sanda saka: „Tautas ekskursijas dalībnieki tika 
cienāti ar laša zupu, kas tapusi turpat Krustpils pilī uz 
uguns, pīrāgiem un superstāstiem. Paldies!”

Jēkabpilieši satiekas arī mākslā – uz Daugavas dambja 
notiek Jēkabpils mākslinieku un iedzīvotāju kopīgas skatu 
bildes gleznošana.

Gar Daugavas dambja malu dzirdama pakavu šķindoņa – tā 
ir satikšanās Jēkabmiesta ielās, kur notiek amizantas orien-
tēšanās sacensības un vizināšanās ar zirga pajūgu.

Ja saule kļūst nedaudz karstāka un ir vēlme atveldzēties, 
Vecpilsētas laukumā novietotas ledus skulptūras ar 
iestrādātu Jēkabpils pilsētas logo.

Piektdienas rīts pienāk ar lielā tirgus atvēršanos Vecpilsētas 
laukumā. Notiek tirgošanās, muzicēšana, jokošanās.

Vakarā ļaudis dodas uz Sēļu sētu, kur notiek jau iemīļots 
pasākums „Lustes Jēkabpilī” ar tautas mūzikas izpildītāju 
un dejotāju piedalīšanos.

Krustpils saliņā pilsētnieki satiekas spēkā un vīru spēlēs. 
Tur noris Latvijas spēkavīru čempionāts.
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Satikšanās svētkos...

Skaļas gaviles un saucieni atskan ap pulksten 12.00, kad 
Vecpilsētas laukumā oficiāli tiek atklāti pilsētas svētki. 
No skatuves klātesošos uzrunā Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, apsveikuma vārdus velta 
Jēkabpils sadraudzības pilsētu Sokolov–Podļaski (Polija),  
Červionka Leščina (Polija) un Rokišķi (Lietuva) augstākās 
amatpersonas.

Tiek sveikti titula „Gada jēkabpilietis 2012” ieguvēji – 
Ruta Štelmahere un Andris Litaunieks.

Pilsētas svētkos satiekas divi cilvēki un rodas mīlestība. 
Viņi satikās 2008. gada 7. jūlijā, kad Jēkabpilī notika 
pilsētas svētki. Savu kāzu datumu viņi noteica savā 
iepazīšanās dienā – 7. jūlijā. Arī šogad pilsētā norisinājās 
pilsētas svētki.

Mūzikas skaņas un applausi nerimst līdz pat vakaram – 
skatītājus priecē Raimonda Paula un ceremonijorķestra 
„Miers un Bērziņš” mūzika, tautas mūzikas anasambļu, 
kapelu un deju grupu uzstāšanās. 
Uz skatuves kāpj arī Valmieras teātra aktieri ar muzikālo 
programmu „Briljanta roka”, Jēkabpils kolektīvi 
„Rodņik”, „Spatkanne”, „Javir”, „Rodacy”,  
kā arī grupa „Blitze” ar Anitu Inaiti un Arvīdu Berķi.

Vakaru noslēdz Jēkabpils kamerorķestra Galā koncerts ar 
grupu Jāņa Strazda vadībā un Ediju Šnipki.

Kena parkā šogad Pilsētas svētku apmeklētāji satiekas 
cirka, brīnumu un bērnu pasaulē ar klaunu Koko. Bērnus 
priecē gan Liepājas cirks, gan sadziedāšanās ar Reinholdu 
un Rūdolfu Sprukuļiem, Agati Aubekaiti, Emīlu Manguli 
un Beāti Baumeisteri. Un kur nu vēl karuseļi, tie vilina 
priecāties kustībā! Bet pieaugušie tikmēr bauda amatnieku 
tirdziņa piedāvātos labumus.

Nedaudz pievakarē Sēļu sētā uzsākas rosība. Tur deju 
rakstus izdejo „Kauranieši”, „Delverēni”, „Sadancis”, 
„Krustpilietis”, bet par muzikālo noskaņu gādā ansamblis 
„Vakarvējš”. Bet vakarā... pilsēta ņirb un dzīvo dejā. 
Krustpils saliņā notiek „Radio 1” jubilejas pasākums, bet 
Kena parkā – zaļumballe.

Krustpils pilī pilsētas svētku nedēļa jau iesākusies 2. jūlijā 
ar Krustpils pils vārtu torņa apskati, kaktusu izstādi 
un tikšanos ar audzētāju, kā arī izrādi bērniem „Lolitas 
brīnumputns”.

Ceram, ka katrs no jums savā sirdī paturēja mazu 
gabaliņu no satikšanās prieka, jo prieks vairo prieku. 
Ar pozitīvām domām un radošiem darbiem tiekamies 
nākamgad – nākamajos Jēkabpils pilsētas svētkos!

FOTO: Jānis Lācis
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Arta Vītola,
BK Jēkabpils sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ceturtdien, 19. jūlijā, Latvijas 
Basketbola savienības valde izskatīja 
Latvijas Basketbola līgas 1.divīzijas 
2012./2013.gada sezonas dalībnieku 
sastāvu un izspēles sistēmu. „Vis-
pārliecinošāko ziņojumu sniedza 
basketbola klubs „Jēkabpils”, ko 
valdes sēdē pārstāvēja trīs personas. 
LBS valde vienbalsīgi apstiprināja 
BK „Jēkabpils” līdzdalību LBL 1.di-
vīzijā”, teikts Latvijas basketbola sa-
vienības mājaslapā.

„Valdei izklāstījām visu, ko šo-
brīd esam paveikuši – par komplek-
tāciju, organizatoriskajām lietām. 
Savienības valdei gandrīz nebija 
mums jautājumu. Protams, cerējām, 
ka iekļūsim 1. divīzijā, tāpēc arī no-
pietni tam gatavojāmies,” teica bas-

ketbola kluba „Jēkabpils” direktors 
Juris Bobrovs.

„Latvijas Basketbola savienība 
atzinīgi novērtē Jēkabpils basket-
bola saimniecības pakāpenisko un 
mērķtiecīgo attīstību, lielu vērību 
veltot jaunatnes sistēmai. Basketbo-
la kluba „Jēkabpils” nodibināšana 
un pieteikšanās Latvijas Basketbola 
līgas 1.divīzijas turnīram ir likum-
sakarīgs nākamais solis basketbola 
pozīciju nostiprināšanā.  Tas tiek 
sperts enerģiski un profesionāli, 
nopietni pievēršoties komandas va-
dības un spēlētāju sastāva komplek-
tācijai, iesaistot gan pieredzējušus 
kadrus, gan vietējos speciālistus un 
jaunos spēlētājus. Tiek gādāts par 
basketbola infrastruktūras pilnvei-
došanu un kluba tēla veidošanai. 
LBS valdei neradās ne mazākās šau-
bas par to, ka BK „Jēkabpils” atbilst 

LBL 1.divīzijas kritērijiem,” pauda 
LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps.

Paredzēts, ka 23. augustā BK 
„Jēkabpils” pārstāvji atkal tiksies ar 
Latvijas Basketbola Savienības val-
di, lai risinātu izspēles sistēmas un 
citus jautājumus. 

Kopumā apstiprināta septiņu 
klubu līdzdalība: „VEF Rīga”, BK 
„Ventspils”, BK „Liepājas Lauvas”, 
BK „Valmiera”, BK „Jelgava”, Jūr-
mala/Fēnikss un BK Jēkabpils. 
Nosacīti apstiprināta Latvijas Uni-
versitātes un BA „Turība” līdzdalī-
ba. SIA „Barons.lv” un basketbola 
klubam „VEF” līdz 23.augustam 
jāsagatavo detalizēta informācija par 
atbilstību LBL sportiskajam līme-
nim un gatavību izpildīt Nolikuma 
prasības. Par U18 izlases līdzdalību 
LBL 1.divīzijā tiks lemts pēc Eiropas 
U18 čempionāta.

Arta Vītola,
BK Jēkabpils sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Aptuveni pirms mēneša BK „Jē-
kabpils” publiskoja savu logo, kas 
izraisījis gan pozitīvu, gan negatīvu 
vērtējumu. „Patīkami, ka BK „Jē-
kabpils” logo nav atstājis nevienu 
vienaldzīgu! Patīkami, ka tas izraisa 
diskusijas!”, atzina BK „Jēkabpils” 
valdes loceklis Juris Asars.

Kā viņš norādīja, „BK „Jēkab-
pils” nav viena gada projekts! To es 
zinu noteikti! Tādēļ tiek veidota citā-
dāka pieeja kluba izveides stratēģijai 
kopumā! Es nekad nepiekritīšu pa-
stāvošiem stereotipiem par to, kā ir 
jāizskatās logo! Mēs negribējām logo, 
kas veidots pēc pastāvošiem postpa-
domju principiem! Mēs gribējām 
kaut ko savu, kas izceltos, kas liktu 
runāt! Un tas ir izdevies! Logo tika 
izvēlēts, arī ņemot vērā, kā tas izska-
tās uz mūsu komandas formastēr-

piem! Ticiet man – izskatījās labi!”.
Asars uzvēra, ka logo koncep-

tuāli tika veidots kā augstākās bas-
ketbola sabiedrības (NBA) logo, jo 
vietējās basketbola komandas logo 
tiek izmantots kā oficiāls zīmols, 
ko lieto kluba iekšienē. Tomēr BK 
„Jēkabpils” logo netiek veidots uz 
esošo stereotipu bāzes. „Es nekādā 
gadījumā nerunāju par to, ka šobrīd 
Jēkabpilī tiek veidots NBA līmeņa 
klubs, es runāju par recepti, kā pada-
rīt basketbola klubu tuvāku skatītā-
jiem, atpazīstamāku, krāšņāku! Un 
mēs jaunu velosipēdu neizgudrojam, 
tikai ņemam talkā veiksmīgākās 
basketbola līgas pieredzi”, stāstīja 
J.Asars.

Viņš uzsvēra: „Svarīgi ir tas, ka 
mūsu logo izveidei netika iztērēts ne 
santīms. Tas bija patriotisks Jēkab-
pils mākslinieka darbs logo izstrā-
dē, veidojot to pēc valdes uzstādīju-
miem, saskaņā ar augstākminēto”.

Tāpat daudziem ir radies jautā-

jums, kādēļ kluba talismans – lelle 
ir nosaukta vārdā Lusillo. „Pirm-
kārt, lai nediskriminētu nevienu no 
dzimumiem, otrkārt, lai liktu runāt 
par sevi saistībā ar BK „Jēkabpils” 
izveidi – un tas laikam atkal būs iz-
devies”, atzina Asars.

Lai gan BK „Jēkabpils” logo ir 
spēka un cīņas pārņemts, talismans 
būs ļoti pozitīvs tēls, kurš būs visu 
līdzjutēju labākais draugs!

Bk „jēkabpils” logo vienaldzīgu 
neatstāj teju nevienu

Bk „jēkabpils”: Esam pārliecinoši 
iekļuvuši 1. divīzijā 

Atkritumu šķirošana sākas jau virtuvē. No tiem, kuri to nedara, bieži 
dzirdams arguments par pārāk mazu virtuvi, kurā nav iespējams izvietot trīs 
vai vairākas atkritumu tvertnes. Taču ierobežotā telpa nav šķērslis atkritu-
mu šķirošanai. Šķirot atkritumus mājās var pavisam vienkārši un pat radoši! 

Lai popularizētu labās prakses piemērus, „Latvijas Zaļais punkts”, „Jē-
kabpils pakalpojumi” un Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina tevi piedalīties 
fotokonkursā par atkritumu šķirošanu mājās!

Uzdevums: portālā Draugiem.lv  http://dra.lv/gHwrbh augšupielādē vai 
uz e-pastu sandra@ekomedia.lv atsūti nelielu aprakstu un fotogrāfiju, kas 
ataino, kā tu savās mājās šķiro atkritumus. 

Sūtot foto uz e-pastu, lūdzu, norādi arī savu vārdu, uzvārdu, kontakttāl-
runi un pilsētu/ novadu, kurā tu dzīvo. 

Foto iesūtīšana no 1. līdz 31.augustam (ieskaitot). Fotogrāfiju max iz-
mērs un formāts: līdz 8 MB, JPG.

Balvas: visradošākais atkritumu šķirotājs saņems dāvanu karti 30 Ls 
vērtībā no veikala RIMI. Latvijas Zaļais punkts piešķirs arī trīs veicināšanas 
balvas: auduma iepirkuma maisiņus un īpašus T-kreklus. 

Papildus informācija: Sandra Galgāne, sandra@ekomedia.lv

Fotokonkurss
„Parādi, kā šķiro tu!”

Politiski represētie, 
tiekamies ikšķilē!

Ikgadējā Latvijas politiski represēto tikšanās – salidojums arī 
šogad notiks Ikšķiles estrādē šī gada 18.augustā plkst. 13 00.

Aicinām politiski represētos, kā arī intresentus ierasties uz tikšanos – 
salidojumu. Pakavēsimies atmiņās par smagajiem represiju laikiem, izteiksim 
nosodījumu varmākām par sagādātajām ciešanām un pāri darījumiem. 
Notiks arī kultūras pasākumi. Tiek organizēts kopīgs brauciens uz Ikšķiles 
politiski represēto –  salidojumu. Izbraukšana no Jēkabpils autoostas  
plkst. 10.00, autobuss pieturēs Krustpilī: pie „Supernetto”, pie Krustpils 
kultūras nama, pie „Statoil” benzīntanka autobusu pieturās. Brauciens 
bezmaksas. Lūdzam politiski represētās personas un viņu atbalstītājus 
aktīvi piedalīties ikgadējā valsts mēroga salidojumā Ikšķilē.

Jēkabpils politiski represēto nodaļas valde

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Jēkabpils filiāle
 aicina pievienoties studentu pulkam!

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Cilvēkresursu/Biroja 
administrēšana” ar specializācijas virzieniem Biroja administrators vai Personāla speciālists;

• Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Komercdarbības organizācija” ar specializācijas virzieniem Mārketinga un tirdzniecības speciālists 
vai Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists;

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
„Komercdarbība un uzņēmumu vadība” 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 
„Skolotājs” – apakšprogrammā „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 

• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sākumskolas 
skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā” 

VISAS STUDIJU PROGRAMMAS IR AKREDITĒTAS!
Ievērojami samazināta studiju maksa, atvieglota studiju maksas kārtība!
Pieteikšanās studijām līdz 17. augustam Jēkabpilī, Rīgas ielā 210a

Bezmaksas dokumentu noformēšana 10. augustā!
Uzziņas:  RPIVA Jēkabpils filiāle
  Jēkabpilī Rīgas ielā 210a, Telf: 65221150, 26437259, e-pasts: jekabpils@rpiva.lv
Mājas lapa:  www.rpiva.lv
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Vairāk informācijas www.jkp.lv

Sonoras Vaices (soprāns) un 
Jeļizavetas Aleksandrovas (arfa) 
koncertu Krustpils pilī noklausī-
jās ap divsimt klausītāju, operas 
„Rigoleto” izrādi apmeklēja vairāk 
nekā pusotrs tūkstotis skatītāju. 
Daudzi ceļu uz Jēkabpili bija mē-
rojuši no Rīgas, Daugavpils, Val-
mieras, Jelgavas, Aizkraukles un 
citām lielākām un mazākām pilsē-
tām. Skatītāju  vidū bija arī vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrs Edmunds Sprūdžs un 
citi  ministriju pārstāvji.

Preses konferencē E.Sprūdžs 
uzteica pašvaldības vadības un 
kultūras darbinieku  veikumu tik 
nozīmīga un vērienīga mūzikas 
pasākuma organizēšanā un uz-
svēra, ka ir ļoti svarīgi radīt kul-
tūrvidi ar plašām izvēles iespējām 
visos Latvijas reģionos. Jēkabpils 
varētu veidoties par vienu no šā-
diem kultūras centriem Zemgales 
reģionā. 

Operas dienu mūzika izskanē-
jusi, taču tā nebeidzas ar pēdējo 

akordu un pateicības aplausiem 
māksliniekiem. Tā ir aizskārusi 
mūsu dvēseles stīgas un turpina 
skanēt mūsos vēl labu laiku.

„Jēkabpilī ir ļoti saprotoša un 
atsaucīga publika. Mani patīkami 
pārsteidza tas, ka gan koncertos, 
gan operas izrādē bija daudz jau-
natnes.  Šos jaunos cilvēkus no-
teikti vairs neievilks ielas zaņķis. 
Jēkabpils ir uz pareizā viļņa!” vēr-
tē Sanktpēterburgas operas reži-
sors Jurijs Aleksandrovs. 

Sonora Vaice: 
„Mēs ar Jeļizavetu 
Aleksandrovu nebi-
jām cerējušas uz tik 
lielu koncerta apmek-

lētību. Kad pamanījām, ka zālē vēl 
nes krēslus, sajutāmies vajadzīgas 
un gaidītas. Publika bija ļoti sirsnī-
ga un atsaucīga, tā ir lielākā balva 
māksliniekam. Nākamreiz uz Jē-
kabpili braukšu ar prieku.”

Sonoras Vaices pasākums bija 
arī izzinošs, jo māksliniece Jeļiza-
veta Aleksandrova iepazīstināja 
ar arfas vēsturi un šī instrumenta 
spēles īpatnībām, savukārt Sonora 
Vaice raksturoja izpildāmo āriju sa-
turu. Publika bija vienkārši lieliska! 
Pēc koncerta arī mani atpazina uz 
ielas, vairākas kundzes pienāca un 
pateicās par skaisto koncertu, – teic 
pasākumu producents Spartaks 
Leimanis.

Pasākumu organizatorus gan-

darī koncertu un operas izrādes ska-
tītāju pozitīvās atsauksmes.

Tamāra Balode no Pļaviņām: 
„Jau sen gribēju aizbraukt uz ope-
ru, bet Rīga tālu. Labi, ka bija iespē-
ja noskatīties tik brīnišķīgu izrādi 
Jēkabpilī. Gribu nopirkt biļetes arī 
uz „Gulbju ezeru” 3.augustā.” 

Liene: „Krāšņi tērpi, lieliskas 
balsis, ļoti laba apskaņošana – tas 
bija „Rigoleto” Jēkabpilī.” 

Diāna: „S.Pēterburgas opera un 
„Rigoleto” Jēkabpilī. Jēkabpilieši 
malači! „

Atis: „Jēkabpilī notika netica-
mais: mākoņi izklīda un bija brīniš-
ķīgs vakars ar operu „Rigoleto”. Pēc 
stiprā lietus Rīgā tas likās pilnīgs 
brīnums.” 

Kristians: „Tas, kā „Rigoleto” 
izpildīja Sanktpēterburgas opera 
Jēkabpilī, ir labākais, ko no operām 
biju dzīvajā baudījis.”

Mākslinieku vārdā paldies vi-

operas dienu pasākumi jēkabpilī beigušies

Esmu sajūsmā par redzēto Jēkabpi-
lī – fantastiska izrāde, brīnišķīgs dabas 
veidojums – saliņa!

Izrādē talantīga  režisora rokraksts, 
autentiski tērpi, bagātas un spēcīgas  
Džildas un hercoga lomu izpildītāju 
balsis.

Paldies, Jēkabpils!
Santa Rīgā

operu apmeklēšu arī 
turpmāk

Ieintriģēja tas, ka šī bija viesizrāde, 
un biju dzirdējusi, ka Sanktpēterbur-
gas opera ir lieliska. Fascinēja arī tas, 
ka opera notiek brīvā dabā. Jēkabpils 
brīvdabas estrādē biju pirmo reizi. Iz-
rāde un atmosfēra patīkami pārsteidza 
arī mani, neprofesionāli opermūzikas 
jomā. Jau no izrādes sākuma aizrā-
va lieliskās dekorācijas, mākslinieku 
tērpi un brīnišķīgais dziedājums īpaši 
hercoga un Rigoleto lomu atveidotāju 
izpildījumā. 

Vēlos pateikt milzīgu paldies par 
lielisko mākslas baudījumu un to, ka ar 
šo izrādi ievedāt mani mākslas pasaulē. 
Esmu nolēmusi arī turpmāk apmeklēt 
operas izrādes. Paldies māksliniekiem 
un organizatoriem par man un citiem 
doto iespēju izbaudīt šo skaisto Verdi 
darbu!

Ilona no Carnikavas

tas bija tā vērts
Šī bija pirmā operas izrāde, kuru 

esmu noskatījies. Šim pasākumam par 
godu esmu speciāli atbraucis ciemos uz 
pāris dienām no Dānijas. Un tas bija tā 
vērts! Izrāde bija fantastiska! Māksli-
nieki uzstājās ar lielu atdevi, un to kā 
skatītājam bija ļoti patīkami sajust un 
baudīt. Atmosfēra bija neaprakstāma, 
neskatoties uz mazām tehniskām prob-
lēmām, bet to jau grūti paredzēt. Bet 
mākslinieki tiešām ar savu lielo atdevi 
lika aizmirst, ka mēs atrodamies ārā, 
vējā. Bet šī jaukā mūzika un lieliskās 
mākslinieku balsis sildīja mūsu sir-
dis. Ļoti liels paldies par šo grandiozo 
piedzīvojumu!

Aivars Suta,
Odense Dānijā

siem par ieinteresētību, atsaucību, sir-
snību un krāšņajiem ziediem!

Uz tikšanos atkal Jēkabpilī, Krust-
pils saliņā, 3.augustā brīvdabas izrādē 
„Gulbju ezers”! Biļešu iepriekšpārdo-
šana Biļešu paradīzes kasēs un www.
bilesuparadize.lv . Biļešu cena Ls  4 – 8.

Jēkabpils Kultūras pārvalde

PA z i ņ o j u m S  PA r  z i g m A r A  l i E P i ņ A  k o n c E r t u
Domājot par skatītāju ērtībām un šīs vasaras nepastāvīgajiem laika apstākļiem, Zigmara Liepiņa 60 gadu 

jubilejas koncerts „Atgriešanās” Jēkabpilī 26. augustā pulksten 19.00 tiek pārcelts no Krustpils saliņas brīvdabas 
estrādes uz Krustpils kultūras namu. Tiem, kuri ir iegādājušies biļetes, lūgums doties uz Biļešu paradīzes kasi, lai 
saņemtu informāciju par sēdvietām kultūras namā. 

Koncerta producents Juris Millers
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Nākamais 
laikraksta 

numurs iznāks  
30. augustā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Aiga Sleže, 
tālrunis 65207324. 

Datorsalikums SIA „RK Media”. 

kultūrAS PASākumu PlānS
Augusts 2012

SPortA PASākumi 2012. gADA AuguStā

izstādes un pasākumi jēkabpils 
Vēstures muzejā 2012. gada augustā
muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta
Datums Laiks Pasākums

20. 
– 25.08. 

10.00–
13.00

Radošās darbnīcas pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem „Brīvdienas Sēļu sētā” .
Dalības maksa Ls 1.–/dienā. Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 
65221042 vai 65232501

25.08. 12.00 Pasākums „Lauku darbi Sēļu sētā”. 
Ieejas maksa – pieaugušajiem Ls 0,80, skolēniem Ls 0,60

...mainās mākoņi un gadi
mainās gadalaiku zieds
esam sirdīs vienmēr jauni
smaržo jasmīns nenoliekts
esam vienmēr sirdīs jauni
vasarai un ziediem līdz.

Sveicam jūlija jubilārus  
Ņinu Preijuri, Olgu Baueri, Rasmu Vīksnu, Larisu Balodi  

un Antonu Rasnaču!

Lai vienmēr ikdienu pavada optimisms un dzīvesprieks! 
Ielu komitejas

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

03.08. 20:00 Latvijas Nacionālais operas un baleta teātris,  
brīvdabas baleta izrāde „GULBJU EZERS” 
Biļešu cena Ls 4 – 8

Krustpils saliņa

11.08 20:00 Klubu mūzikas festivāls „Klubs 2012” Krustpils saliņa

26.08 19:00 Z. Liepiņa 60 gadu jubilejas koncerts „Atgriešanās” Krustpils kultūras nams

01.08.–
31.08.

Literatūras izstāde „Apceļo Zemgali!” Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

01.08.–
31.08.

Literatūras izstāde „Aicina Kreicburgas Brūnā dāma” Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka

No 06.08. Izstāde „Ābolu laiks ir klāt...” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

No 10.08. Izstāde „Eiropā atzīmē staļinisma un nacisma upuru piemiņas dienu” Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

Turpinās Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde Jēkabpils galvenā 
bibliotēka

PA z I ņ O J U M S 
Saistībā ar darbinieku atvaļinājumu no 01.07. līdz 31.08.2012. 

Jēkabpils pilsētas galvenā bibliotēka un Jēkabpils pilsētas  
bibliotēka sestdienās un svētdienās būs slēgtas. Bibliotēkas būs 
atvērtas darba dienās no 12:00 līdz 19:00, Bērnu literatūras nodaļa –  
no 10:00 līdz 18:00.

Datums Laiks Vieta Pasākums

01.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

02.08. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

02.08. 14:00 JSC stadions Futbola turnīrs  „Viesītes kauss”      Jēkabpils : Viesīte    (1998.g.dz.zēni)

03.08. 14:00 JSC stadions Futbola turnīrs  „Viesītes kauss”      Jēkabpils : Ukraina  (1998.g.dz.zēni)

05.08. 13:00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā            JSC : Balvi

08.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

09.08. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

10.08. 10:00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U-9 grupā   

10.08. 16:00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-17 grupā         Jēkabpils : RFS

11.08. 12:00 Radžu 
ūdenskrātuve

Jēkabpils triatlons (Latvijas kausa triatlonā 7.posms)

11.08. 14:00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā            Viesīte : Ludza

12.08. 14:00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-17 grupā         Jēkabpils : Skonto I

14.08. 14:00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-15 grupā         Jēkabpils : RFS

15.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

16.08. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

18.08. 13:00 JSC stadions Bērnu, jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” II Sporta spēles

19.08. 14:00 JSC stadions LČ futbolā 2.līgā            JSC : Gulbene

21.08. 10:00 JSC stadions Latgales Jaunatnes čempionāts futbolā U-10 grupā   

22.08. 16:00-19:00 Sūnas „Orientieris 2012”  
(norāde uz sacensību vietu - Jēkabpils – Rēzeknes šos. 10.km)

22.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

23.08. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

24.08. 13:00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-15 grupā         Jēkabpils : Daugavpils

24.08. 14:30 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-17 grupā         Jēkabpils : Daugavpils

25.08. 10:00 spēļu zāle ,,Oāze” Zolītes turnīrs „OĀZES kauss 2012”

25.08. 14:00 JSC stadions Draudzības spēle starp Saeimas un Jēkabpils futbola veterānu komandām

29.08. 16:00-19:00 Viesīte „Orientieris 2012”  
(norāde uz sacensību vietu - Jēkabpils – Neretas ceļš, Viesītes aplis)

29.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

29.08. 14:00 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-15 grupā         Jēkabpils : ŠFS

29.08. 15:30 JSC stadions LČ A grupā futbolā U-17 grupā         Jēkabpils : ŠFS

30.08. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki 3.augustā  
plkst. 20.00 aicina jēkabpiliešus uz klasiskā baleta pērli – 
Pētera Čaikovska „Gulbju ezeru”. 

„Gulbju ezers” ir baletu balets, kas vienmēr baudījis skatītāju 
sajūsmu. Tajā Čaikovska skaistā mūzika apvienojas ar Petipā un 
Ivanova ģeniālo horeogrāfiju. Gulbju ezera valdzinājums kā mag-
nēts pievelk sapņotāju princi Zigfrīdu. Odīlija, kas kā ūdens piliens 
līdzīga daiļajai gulbju princesei Odetai, iekāro jaunekli. Cīņa, mīļo-
tās Odetas ievainojums, uzvara pār ļaunumu, kas ir tikai šķitums...

Odetas lomā viesizrādē iejutīsies viena no vadošajām Latvijas 
Nacionālā baleta solistēm Margarita Demjanoka, Odīlija būs uzleco-
šā zvaigzne Alise Prudāne, bet prinča Zigfrīda lomā – mūsu baleta 
premjers Raimonds Martinovs. Izrādes horeogrāfiju iestudējis Aiv-
ars Leimanis, scenogrāfe ir Līga Purmale, bet kostīmu māksliniece 
– Večella Varslavāne.

Latvijas Nacionālā baleta trupas sniegumā „Gulbju ezera” in-
terpretācijā fascinē rūpīgā attieksme pret klasiku ik detaļā – deju 
zīmējumā, žestu valodā, tēlu attiecībās, dekorācijās un kostīmos.

Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un  www.bilesupa-
radize.lv. Biļešu cena Ls 4 – 8.

Jēkabpils Kultūras pārvalde

krustpils saliņā būs  
„gulbju ezers”

Publicitātes foto

PA z I ņ O J U M S 
Saistībā ar darbinieku atvaļinājumu Krustpils kultūras nams 

ir slēgts līdz 15.augustam. Biļetes uz vasaras pasākumiem var 
iegādāties Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3.


