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Šogad Jēkabpils pilsētā 18. novembrī tika sveikti Goda pilsoņi:
Dzintra Gavriloviča – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un 
sabiedriskajā darbā,
Antons Zazerskis – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, 
sabiedriskajā darbā un novada izpētē.

Pēc svinīgā pasākuma pie pieminekļa jēkabpiliešus 
priecēja svētku salūts.

Novembris ir laiks, kad daudz domājam par savu zemi Latviju, par to, kādi patrioti mēs esam. 
Cik daudz esam devuši savai zemei Latvijai – ar darbu, idejām, līdzdalību notikumos. Jēkabpils pilsētā ir daudz 
patriotu, kuri godprātīgi pilda savu darbu, tādējādi sniedz ieguldījumu ne tikai Jēkabpils, bet arī valsts attīstībā. 
Jēkabpils lepojas ar šiem cilvēkiem.

18. novembra svētku pasākumā koncertu sniedza Kauņas simfoniskais 
orķestris un Latvijas Nacionālās operas soliste Sonora Vaice.

Pēc svinīgā svētku koncerta jēkabpilieši devās gaismas ceļā. 
Gājējus priecēja pie Krustpils kultūras nama skolēnu izvietotās sveču gaismas un jaunsargu aizdegtās lāpas.

Ik gadu mēs veltām labas domas 
savai zemei Latvijai, sakot vārdus: 
„Dievs, svētī Latviju!” Ja mēs 
būsim stipri, stipra būs arī Latvija.

Svinīgas uzrunas tika teiktas pie pieminekļa „Kritušajiem par Tēviju”.

Latvijas valsts svētku mēnesī mēs 
daudz domājam par to, kas mums 

ikvienam ir Latvija. Citam tā ir 
dzimtene, citam valsts, kurā viņš 

dzīvo, dažam Latvija ir zeltītas lapas 
rudeņos, apsniguši pakalni ziemā, ar 
siena smaržu piepildīts gaiss vasarā 
un rudens zeltā pielieta upes ieleja.
Lai arī ko ikviens teiktu vai domātu, 

taču: „Latvija nav un nedrīkst būt 
viņas pilsoņiem tikai vietas jēdziens. 

Latvijas vārdam un Latvijas idejai 
vajag degt mūsu sirdīs ar karstu un 

gaišu liesmu.”
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jēkabpils pilsētas ziņas

jēkabpilī uzstādīts jauns vides objekts – 
zirgs ar ratiem

Oktobra nogalē Jēkabpilī, skvērā Brīvības ielā pie Sv.Gara klostera uz-
stādīts jauns vides objekts – zirgs ar ratiem. Tuvākajā laikā skvērā tiks uz-
stādīti vēl divi vides objekti – aka un karuselis.

 „Rekonstruētais skvērs ir veidots kā vienots telpiski skulpturāls an-
samblis, ietverot vēstījumu par Jēkabpils vēsturisko tirgus laukumu, kas te 
atradies pirms vairākiem gadsimtiem. Izmeklētie trīs vides objekti – zirgs, 
aka un karuselis, ir simboli – atpazīstami un asociējami ar Jēkabpili kā tir-
gotāju pilsētu. Skvērs ir nozīmīga pilsētas vieta, kas gaida ikvienu Jēkabpils 
iedzīvotāju un pilsētas viesi. Zirgs ir saules simbols, jo Saules dievs brauc 
ar četriem zirgiem ratos pa debess jumu. Zirgs ir saules virzības un laika 
simbols,” informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenā arhitekte Laura 
Krastiņa.

Skulptūras „Zirgs ar ratiem” autors Gaits Burvis stāsta, ka, veidojot 
skulptūru, radījis un izmantojis pasaulē unikālu tehnoloģiju, proti, zirga 
korpuss ir pilnībā noslēgts, tam nav atvērumu. Savienot pilnīgi visas metāla 
detaļas ir bijis liels izaicinājums, uzsvēra Gaits Burvis.

Skulptūra tapusi divos etapos. Pirmajā etapā radīts skulptūras prototips 
no putuplasta, bet otrajā etapā – mākslinieks, gluži kā skroderis, no metāla 
izgriezis, izlocījis un savienojis detaļas.

Vides objekti radīti ar nozīmi apstādināt laiku – atdzīvināt vēsturi – 
VĒSTURISKO TIRGUS LAUKUMU!

jēkabpils pašvaldība konferencē prezentē 
savu pieredzi

1.novembrī Rīgā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras konference par Eiropas 
Savienības fondu ieguldījumu reģionālajā attīstībā, kurā piedalījās valsts 
un pašvaldību institūciju vadītāji un pārstāvji, kopumā vairāk nekā 100 
dalībnieki.

Konferencē piedalījās arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Le-
onīds Salcevičs un Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule, 
prezentējot tieši Jēkabpils pašvaldības pieredzi Eiropas Savienības fondu 
apguvē un plānošanas nozīmi teritoriju attīstībā. Konferences nolūks bija 
dalīties pieredzē ar sadarbības institūcijām par Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā 
esošajām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, to uzraudzības un kontroles 
jautājumiem, lai pilnveidotu un uzlabotu sadarbību ar projektu īstenotājiem.

virs Pļaviņu ielas tuneļa izvietotas pagaidu 
aizsargbarjeras

Novembrī virs Pļaviņu ielas tuneļa izvietotas pagaidu aizsargbarjeras. 
Tā kā virs tuneļa esošais ielas posms ir uzskatāms par gājējiem nedrošu, 
SIA „Jēkabpils pakalpojumi ” tā norobežošanai ir uzstādījis pagaidu metāla 
aizsargbarjeras.

Tās minētājā vietā atradīsies līdz Kurzemes–Vienības ielu rekonstrukci-
jas projekta īstenošanai, kas paredzēta 2014. gadā.

Šajā projektā ir plānots izvietot pastāvīgas aizsargbarjeras, kas minētajā 
ceļa posmā nodrošinās satiksmes un gājēju drošību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

9.novembrī Rīgā notika Efektī-
vas pārvaldības gada balvas pasnieg-
šanas ceremonija, kurā Jēkabpils 
pilsētas dome pašvaldību kategorijā 
saņēma Efektīvas pārvaldības gada 
balvu 2012.

Balvu pasniedza Valsts kance-
lejas direktora vietniece Eva Upīte: 
„Šī pašvaldība nevar lepoties ar lie-
liem finanšu resursiem, bet tās bagā-
tība ir tās cilvēki, kas ar mazām iz-
maksām un radošu pieeju paveikuši 
lielas lietas.” E. Upīte arī atgādināja, 
ka 2007. gadā Jēkabpils pašvaldība 
bija pirmā no pašvaldībām, kas sa-
ņēma Efektīvas pārvaldības gada 
balvu, un šis apstāklis licis pašval-
dībai uzlikt vēl augstākas prasības 
darba efektivitātei un atrast jaunus 
risinājumus darba uzlabošanai. Viņa 
uzsvēra, ka šis ir veiksmīgs piemērs 
arī citām pašvaldībām.

Jēkabpils pilsētas domes priekš-

sēdētājs Leonīds Salcevičs, saņemot 
balvu, sacīja, ka pašvaldība uz izvir-
zītajiem mērķiem, attīstot pilsētu, 
ieviešot labas pārvaldības principus 
un paaugstinot klientu apkalpoša-
nas kvalitāti, šo gadu laikā virzās 
soli pa solim. Domes priekšsēdētājs 
pateicās darbiniekiem, kuri atradu-
ši iespēju ieviest pašvaldības darbā 
inovatīvus risinājumus. L. Salce- 
vičs: „Mūsu pašvaldība mācās un soli 
pa solim iet uz priekšu, un mums ir 
prieks, ka citi mācās no mums.”

Jēkabpils pilsētas dome balvu 
saņēma par labas pārvaldības prin-
cipu ieviešanu pašvaldībā, izveidojot 
vienotu saziņas tīklu, uzlabojot izglī-
tības iestāžu pārvaldību un ieviešot 
e–pakalpojumus iedzīvotājiem. Vie-
nota optiskā šķiedras tīkla izveide 
starp pašvaldību un tās iestādēm, 
vienotas IP telefonlīnijas ieviešana, 
datu vadības sistēma „Namejs” – do-

kumentu aprites centralizācija, sa-
mazināja pašvaldības izdevumus un 
administratīvo slogu iedzīvotājiem. 
Mācību procesa modernizēšana un 
optimizēšana samazināja izdevumus 
un palielināja informācijas pieejamī-
bas efektivitāti. Balvas ieguvēji sa-
ņēma Gošas Huskivadzes darinātās 
bronzas lauvas statujas.

Latvijas Darba devēju konfede-
rācija sadarbībā ar Valsts kanceleju 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju pasākumu rīkoja 
jau sesto gadu pēc kārtas. Efektī-
vas pārvaldības gada balvas mērķis 
ir sekmēt labas pārvaldības praksi 
Latvijā un pieredzes apmaiņu starp 
privāto un publisko sektoru pārval-
dības kvalitātes paaugstināšanai. 
Gada balva tiek pasniegta trijās no-
minācijās – efektīvākais pārvaldības 
piemērs valsts sektorā, pašvaldībās 
un uzņēmumos.

7. novembrī Jēkabpils pilsētas 
ilggadējai iedzīvotājai Aleksandrai 
Sokolovai apritēja 100 gadu. Kundze 
ir dzimusi 1912. gada 7. novembrī 
Krievijā, Kostromas apgabalā. Lat-
vijā viņa dzīvo kopš septiņdesmito 
gadu otrās puses.

Apaļajā jubilejā pilsētas pašvaldī-
bas pārstāvji – administratīvā depar-
tamenta direktors Guntars Gogulis 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Laura Afanasjeva – pašval-
dības vārdā jubilārei dāvināja siltu 
segu, svētku torti un ziedus.

Neskatoties uz kundzes nozī-
mīgo vecumu, viņa ikdienā dzīvo 
viena un joprojām pati spēj padarīt 
ikdienas darbus. Pasākumā kopā ar 
kundzes radiem un draugiem Alek-
sandrai Sokolovai tika vēlēta stipra 
veselība un dzīvesprieks.

31.oktobrī Jēkabpils pilsētas paš-
valdībā viesojās Eiropas Komisijas 
(EK) pārstāvniecības Latvijā vadī-
tāja Inna Šteinbuka. Tikšanās laikā 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Leonīds Salcevičs iepazīstināja 
I.Šteinbuku ar Jēkabpils pilsētā rea-
lizētajiem Eiropas Savienības finan-
sētajiem projektiem periodā no 2007. 
līdz 2013. gadam.

Sarunā ar pašvaldības speciālis-
tiem tika diskutēts par tādiem jautā-
jumiem, kas skar ES finansēto pro-

jektu ieviešanu, it īpaši birokrātiskā 
sloga mazināšanas iespējām projek-
tu iesniegšanas un realizēšanas gai-
tā, kā arī Eiropas Komisijas lomu, 
nosakot nākamā plānošanas perioda 
prioritātes. Diskusijā tika apspriests 
arī jautājums par eiro ieviešanu un 
veicamajiem pasākumiem sabiedrī-
bas informēšanai par tā ieviešanas 
gaitu.

Pēc sarunas ar pašvaldības spe-
ciālistiem I.Šteinbuka tikās ar bied-
rības „Jauniešu klubs „13.pirmdie-

na”” biedriem, lai uzzinātu jaunie-
šu viedokli par emigrāciju, Eiropas 
Savienības piedāvātajām iespējām 
jauniešiem un viņu domas par eiro 
ieviešanu.

Vizītes noslēgumā I.Šteinbuka 
devās arī nelielā apskates braucienā 
pa pilsētu, ietverot rekonstruētās 
ielas, Vecpilsētas laukumu, nesen 
uzstādīto zirga skulptūru skvērā pie 
Sv.Gara klostera un SIA „Ošukalns” 
koģenerācijas staciju.

14. novembrī Jēkabpilī Latvijas 
Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
ģenerāldirektore Līga Menģelsone, 
Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienī-
bas (LBAS) priekšsēdētāja vietnieks 
Egils Baldzēns, Jēkabpils Uzņēmēju 
biedrības vadītāja Ilona Studāne un 
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Le-
onīds Salcevičs parakstīja četrpusēju 
Līdzdarbības līgumu.

Līgums paredz kopīgi risināt 
problēmas sociālajos, nodarbi-
nātības, teritoriālās plānošanas, 
infrastruktūras uzlabošanas un 
ekonomiskajos jautājumos, kas vei-
cinātu uzņēmējdarbības attīstību, 
sociālo stabilitāti un labklājības lī-
meņa paaugstināšanu.

Puses vienojās līdzdarboties lē-
mumu pieņemšanas procesos, lai 
veicinātu sociālo partneru līdzatbil-

dību par pieņemtajiem lēmumiem 
un to izpildi.

Šāds līgums pirmo reizi tika pa-
rakstīts 2011. gada 11. novembrī. 
L.Salcevičs pauda gandarījumu, ka 
tas tiek parakstīts jau otro reizi. 
Kopīgs dialogs starp pašvaldību un 
uzņēmējiem ir pilsētas ekonomis-
kās izaugsmes virzītājspēks, uzsvēra 
L.Salcevičs.

Atskatoties uz gada laikā paveik-
to, Jēkabpils Uzņēmēju biedrības 
priekšsēdētāja Ilona Studāne atzi-
na, ka ir labas iestrādes, ir uzsākts 
produktīvs dialogs starp uzņēmējiem 
un Jēkabpils pilsētas pašvaldību, bet 
pilnvērtīgas četrpusējas sadarbības 
jomā šīs iestrādes vēl ir jāpilnveido.

L.Menģelsone pauda prieku par 
to, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
ir apzinājusies konsultāciju mehā-

nisma priekšrocības, kā arī kopīga 
dialoga nepieciešamību. Attīstība 
var notikt tikai, ja līdzvērtīgi tiek 
apmierinātas visu pušu intereses – 
darba devēju, darba ņēmēju un paš-
valdības. Un šis līgums ir kā pamats 
šīs līdzvērtīgās sadarbības attīstībā.

L.Menģelsone izteica atzinību 
L.Salcevičam par Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības iegūto Efektīvas pārval-
dības gada balvu: „Šādu balvu iegūt 
vienreiz ir apsveicami, bet nu jau at-
kārtoti – tas ir patiess sasniegums! 
Jēkabpils pašvaldību var saukt par 
e–pārvaldes pionieriem”.

Pēc līguma parakstīšanas, 
LDDK vadība tikās ar Jēkabpils un 
Zemgales reģiona darba devējiem, lai 
pārrunātu aktualitātes uzņēmējdar-
bībā un ES finansējuma apgūšanas 
iespējām uzņēmējdarbības attīstībai.

jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdz līgumu

jēkabpilietei aleksandrai sokolovai aprit 100 gadi

jēkabpils pilsētas dome saņem efektīvas pārvaldības 
gada balvu

jēkabpils pilsētu apmeklē eiropas komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja inna šteinbuka

ievēl jaunu sia jēkabpils autobusu parks 
valdes priekšsēdētāju

31.oktobrī notika SIA „Jēkabpils Autobusu parks” kapitāldaļu turētā-
ju sanāksme, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija jauna valdes 
priekšsēdētāja ievēlēšana.

Sanāksmē piedalījās kapitāldaļu turētāju pārstāvji no Jēkabpils pilsētas 
domes, Krustpils novada domes, Jēkabpils novada domes, Salas novada do-
mes, Viesītes novada domes un Aknīstes novada domes. Līdz šim sabiedrības 
valdes sastāvā bija tās priekšsēdētājs Mārtiņš Rupmejs, valdes locekļi – Ivans 
Lavrinovičs un galvenā grāmatvede Džonalda Grudinska. Jaunā valdes 
priekšsēdētāja amatam kā kandidatūra tika izvirzīts Jānis Ščerbickis, kuru 
pēc diskusijām arī apstiprināja valdes priekšsēdētāja amatā uz trim gadiem. 
Jānis Ščerbickis jau iepriekš ir strādājis SIA „Jēkabpils Autobusu parks”, 
kopumā uzņēmumā nostrādājot vairāk nekā 20 gadus, no tiem piecus gadus 
strādājis par galveno inženieri, savukārt līdz šim – par SIA „Busmarket Lat-
vija” direktoru. SIA „Jēkabpils Autobusu parks” valdē turpinās darboties 
I.Lavrinovičs un Dž. Grudinska.  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs J. 
Raščevskis uzsvēra, ka līdzšinējā uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Mārtiņa 
Rupmeja vadībā SIA „Jēkabpils Autobusu parks” ir sekmīgi strādājis un  at-
tīstījies, un izteica cerību, ka arī turpmāk šis uzņēmums saglabās stabilitāti 
un izaugsmi.
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Melita Vidējā @Videejaa
Jēkabpilī neaprakstāmi skaists 
rudens. :)) Šonedēļ nu tiešām 
negribēsies braukt prom...
Mazo tirdziņš @Mazotirdzins
Vēlamies izteikt sirsnīgu paldies 
@JKP_kultura un @JekabpilsLV 
par sniegto iespēju rīkot „Mazo 
tirdziņu” Krustpils kultūras namā!
Elīna @ElinaGrandane:
Jo tagad Jēkabpilī IR ko redzēt un 
parādīt!!! ;) #tūrisms
@Intars1993: 
Jēkabpilī šodien visskaistāk )))
Melita Vidējā @Videejaa
Šeit, Jēkabpilī, pavisam savādāk kā 
galvaspilsētā-te pavisam vienkāršs 
un skaists ziemīgs rīts. :) Nosalušu 
snīpi saku visiem-Labrīt!
Liene Graudiņa @Dzipuliins
Esmu atgriezusies mājās no filmu 
maratona Jēkabpilī. Prieks, ka 
varēja baudīt latviešu filmas no 
sākuma līdz beigām. :)
Toms Kusiņš @qusins
He, uz mājām atnāca vēstule, esmu 
saņēmis Jēkabpils stipendiju:) Nav 
jau daudz, bet tāpat forši, paldies 
#Jēkabpils! 
EK pārstāvniecība
@EiropasKomisija
Ļoti laba saruna Jēkabpils domē 
ar mēru un darbiniekiem par 
eiro ieviešanu. Galvenās bailes: 
cenu celšana, nepatiesas ziņas par 
notikušo EE.
Ilze Ozoliņa @IlzeOzo
Maza sapņoju - man kādreiz būs 
zirgs. Pilsēta laikam vēlēšanos 
dzirdēja, jo skvērā pie mājām stāv 
īsts smukulis #Jēkabpils
Zane Jūra @INZEINN
Pietiks ākstīties, jābrauc uz 
Jēkabpili. Interesanti taču, kas tam 
zirgam padomā! ;)
Jānis Zalaks @Janis_Zalaks
Arī es apciemoju zirgu! Uz vietas 
darbojās pats mākslinieks! Bijām 
pirmie, kas zināja, ka tas ir vecais 
tirgus laukums!
Līga Pakalna @pakalninja
Sarkanbaltsarkanais izdaiļo 
jebkuru pilsētu. Gan Jēkabpili, gan 
galvaspilsētu :) Lepnums, ka šis ir 
mūsu krāsu salikums!
Laura Lejiņa @kriitinjsh
patriotisks noskaņojums  
@JekabpilsLV :) 
Inga @orhidance
@JekabpilsLV @kriitinjsh jā, tie 
karodziņi izskatās kolosāli. <3
Liene Graudiņa @Dzipuliins
Šodien patīkami pavadīts vakars 
Lāpu gājienā Jēkabpilī. Vienmēr var 
gūt labas emocijas. :)
Dārta Daneviča @darta_avant
Paldies svētku organizatoriem no 
Jēkabpils par vislabāko attieksmi, 
atbalstu un drosmi. Lepojos ar 
jēkabpiliešiem.
Linda Galino @bikubeka
Lēmumu pēc studijām atgriezties 
savā dzimtajā pilsētā var ietekmēt 
arī reiz no tās saņemtais atbalsts. 
Uzslavēju! (Par Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības stipendijām studentiem)
Seko Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
jaunumiem arī sociālajos tīklos – 
www.twitter.com/JekabpilsLV
Un www.draugiem.lv/VisitJekabpils! 

Pozitīvi par 
jēkabpili
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Rekonstruējot ielas, mainījās pilsētas vaib-
sti, jo tika nozāģēti koki, palielinātas braucamās 
ielas daļa un uzbūvētas ietves un veloceliņi no 
bruģa, ar drošības margām, uzstādītas norāžu 
zīmes ar ielu nosaukumiem un velosipēdu no-
vietnes. Ikdienā mēs vairs neredzam elektrotīklu 
un vājstrāvas tīklu vadus, jo tie visi rekonstruē-
tajās ielās ir salikti zemē. Nomainījušies arī ielu 
apgaismojuma stabi, izbūvētas jaunas autobusu 
pieturvietas, kā arī autostāvietu pieturvietas 
(kabatas) un pie kapiem stāvlaukumi. Visu ielu 
garumā ierīkota lietus ūdens kanalizācija, vietās, 
kur bija nepieciešams, veikta ūdensvada un kana-
lizācijas pārbūve. 

Labiekārtojot ielas, tika veikta apzaļumoša-
na, vietām stādīti krūmi un koki. Brīvības ielai 
pieguļošās ielas, kuras ved uz Daugavu, atguva 
savu vēsturisko izskatu, tika nobruģētas ar lau-
kakmeņiem. Tika rekonstruēts un atdzīvināts 

Jēkabpils vēsturiskā centra laukums ar vides ob-
jektiem, uz kuru var nokļūt, braucot vai ejot pa 
rekonstruēto ielu.

Projektā veikto rekonstrukciju darbi tika 
finansēti no Eiropas Savienības fondu darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”. Projekta 
kopējās izmaksas ir 8 717 771,00 LVL no kurām 
kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 714 263,00 
LVL no tām:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sējums 7 407 124,00 LVL, kas veido 85 % no kopē-
jām attiecināmajām izmaksām;

Valsts budžeta dotācija 261 428,00 LVL, kas ir 
3 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums 
1 049 219,00 LVL, no kura attiecināmās izmaksas 
ir 1 045 711,00 LVL, kas veido 12 % no kopējām 
attiecināmajām izmaksām”.

panta sesto daļu. Ņemot vērā, ka piedāvājumu ce-
nas pārsniedza mums pieejamos finanšu līdzekļus 
un iepirkuma slieksni 15.jūnijā pašvaldība veica 
atkārtoti atklātu konkursu uz Mežaparka ielas re-
konstrukcija, Jēkabpilī. Pēc atkārtota iepirkuma 
veikšanas 27.jūlijā pašvaldības iepirkumu nodaļa 
pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Saldus ce-
ļinieks”. 2012.gada 8.augustā tika noslēgts līgums 
par Ls 157293,95. Plānots rekonstrukcijas darbus 
pabeigt līdz 2013.gada 31.maijam. Paralēli ir uz-
sākta īpašumu dokumentu kārtošana, lai varētu 
veikt iepirkumu gājēju un veloceliņa projektēša-
nai apkārt Radžu ūdens krātuvei, kas ļaus nā-
kotnē piesaistīt finansējumu gājēju un veloceliņa 
izbūvei. Augustā tika īstenots aktivitātes „Eko be-
auty” konkurss „Zaļākā dzīves telpa” Latvijas un 
Lietuvas partneru pusē. 2012.gada 20. – 22.augus-
tā projekta partneri apmeklēja Latvijas partneru 
pašvaldības – Jēkabpili, Pļaviņas, Jaunjelgavu un 
Dobeli. Konkursu Latvijas pusē organizēja Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība. Savukārt  2012.gada 27. – 
29.augustā projekta partneri apmeklēja Lietuvas 
partneru pašvaldības – Biržai, Rokiški, Birštonas 

un Akmene. Konkursu Lietuvas pusē organizēja 
Biržai pašvaldības speciālisti. Piedaloties šādā 
konkursā, komisijas locekļi konstatēja, ka Lie-
tuvas partneru izraudzītie „Zaļākā dzīves telpa” 
pretendenti, līdzīgi kā Latvijas partneru pusē, ļoti 
rūpējas par vidi, kurā dzīvo. Lietuvas iedzīvotāji 
biežāk izmanto dārzu labiekārtošanā akmeņus un 
mūžzaļos augus. Konkursa rezultātā Latvijā uzva-
rēja Dobeles pašvaldībā esošie objekti, bet Lietu-
vā – Biržai pašvaldība. Kopš projekta uzsākšanas 
pašvaldības speciālisti ir piedalījušies apmācībās 
un plenēros, kur guva pieredzi parku apsaimnie-
košanā, ko darīt ar zaļajām zonām, kā tās vislabāk 
attīstīt, lai sabalansētu ekonomiskās aktivitātes 
ar dabiskās vides aizsardzību. Notikušajā plenērā 
Dobelē Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieki 
skiču projektu konkursā ieguva galveno balvu.

2013.gada pavasarī plānojam rīkot Vides kam-
paņas ietvaros Mežaparka teritorijas sakopšanas 
talku. Projekts tiek finansēts no programmas: 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
ramma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ie-
tvaros 2007–2013.

Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā skolu 
grupā „ģimnāzijas” Jēkabpils Valsts ģimnāzija 
pēc iegūtā punktu skaita ierindojas 13.vietā. Aiz-
vadītajā gadā Jēkabpils Valsts ģimnāzija šajā topā 
ierindojās 16.vietā. Savukārt Jēkabpils Agrobiz-
nesa koledža Draudzīgā aicinājuma skolu grupā 

„Specializētās skolas” kopvērtējumā ieguvusi 
13.vietu, kā arī nomināciju „Labākā koledža”.

Draudzīgā aicinājuma Skolu reitings ir patla-
ban objektīvākais skolu izglītības līmeņa novērtē-
šanas instruments. Reitinga algoritms, kas bals-
tīts centralizēto eksāmenu rezultātos, ir daudz 

objektīvāks un precīzāks nekā līdzšinējais rei-
tings, informē portāls draudzigaisaicinajums.lv.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība oktobrī izslu-
dināja iedzīvotāju aptauju par jauna autobusu 
maršruta uz Radžu ūdenskrātuvi (Mežaparku) iz-
veidošanu vasaras mēnešos. Izteikt savu viedokli 
vai ierosinājumus par izmaiņām SIA „Jēkabpils 
autobusu parks” piedāvātajā maršrutā iedzīvotāji 
varēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pie-
turas aģentūrā vai interneta vietnē www.jekab-

pils.lv. Savukārt 19.oktobrī brīvprātīgie jaunieši 
aptuveni 300 jēkabpiliešu viedokli šajā jautājumā 
noskaidroja, pilsētā veicot ielu intervijas.

Uz aptaujas jautājumu „Vai jūs izmantotu 
SIA „Jēkabpils autobusu parks” izstrādāto pil-
sētas autobusu maršrutu t/c „Sala” – „Radžu 
ūdenskrātuve (Mežaparks)” 312 respondenti at-
bildēja apstiprinoši, bet 124 – atbildēja, ka šāda 

maršruta autobusu neizmantotu. Tāpat tika 
saņemti arī vairāk nekā 40 ieteikumi izmaiņām 
piedāvātajā autobusu maršrutā. Iespēja izveidot 
šādu autobusu maršrutu tiks izvērtēta Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Ceļu, ielu fonda un atbildīgo 
dienestu sanāksmē decembra nogalē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Projekta „Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, zaļās un tām 
pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija” objekti

Projekts „aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes 
zemgalē un ziemeļlietuvā” uzņem apgriezienus

jēkabpils valsts ģimnāzija valsts labāko skolu topā

apkopoti aptaujas par autobusu maršrutu uz Radžu 
ūdenskrātuvi rezultāti

Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

Kopš projekta „Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, 
Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukci-
ja” uzsākšanas ir aizritējuši 2 gadi. Pirmās ak-
tivitātes projektā sākās jau 2010.gada augustā, 
kad noritēja rekonstrukcijas darbi Zaļajā un  
R.Blaumaņa ielā. 2011.gadā nāca klāt vēl Rīgas 
un Brīvības ielu un tām pieguļošo ielu rekons-
trukcijas darbi. 

Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

Projektā „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilp-
nes Zemgalē un Ziemeļlietuvā” - LLIV - 288, pa-
vasarī tika uzsākta aktivitāte – Mežaparka ielas 
rekonstrukcija Jēkabpilī. Sagatavots iepirkuma 
nolikums, un 2012.gada 25.maijā tika izsludināts 
iepirkums  Mežaparka ielas rekonstrukcijai Jē-
kabpilī. Piedāvājumu iesniegšanas dienā, 2012.
gada 8.jūnijā, Iepirkumu komisija konstatējā, ka 
piedāvājumu summas pārsniedz iepirkuma slieks-
ni un projektā pieejamo summu būvdarbu veik-
šanai. Tāpēc publiskais iepirkums tika izbeigts 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(prim).



4.

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirms trim nedēļām pašvaldībā 
nonāca iedzīvotāju signāli no atse-
višķām daudzdzīvokļu mājām Rīgas, 
Dārzu, Celtnieku un Krasta ielās par 
neskaidrībām karstā ūdens aprēķinā-
šanas metodikā, tādēļ 15.novembrī 
domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevi-
čs sasauca sanāksmi atbildīgo dienes-
tu vadītājiem.

15. novembra sanāksmē  
SIA „JK Namu pārvalde” un SIA 
„Jēkabpils siltums” vadītājiem tika 
uzdots:

1. skaidrot iedzīvotājiem karstā 

ūdens aprēķināšanas metodiku;
2. veikt pārrēķinus, ja ieviesušās 

kļūdas;
3. izstrādāt variantus, kā siste-

matizēt karstā ūdens aprēķināšanas 
kārtību.

15.novembrī notikušajā sapulcē 
atbildīgie speciālisti secināja, ka iedzī-
votāju neapmierinātību rada karstā 
ūdens uzskaite atsevišķos dzīvokļos. 
Tikai no iedzīvotāju disciplīnas, gan 
nolasot skaitītāja rādījumu, gan no-
ziņojot pakalpojuma sniedzējam, kā 
arī nepielietojot palīgierīces karstā 
ūdens patēriņa rādījuma samazināša-
nai (piemēram, magnētu), ir atkarīgs 
taisnīgs maksājums par patērēto kar-

sto ūdeni.
21.novembrī uz Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību pie izpilddirektora Daiņa 
Līča un atbildīgajiem speciālistiem 
tika uzaicināts Latvijas ūdens un 
gāzes lietotāju asociācijas vicepre-
zidents Aleksandrs Ivanovs un SIA 
„Sistemserviss” speciālisti. SIA „Sis-
temserviss” uzņēmums ir viens no 
pirmajiem, kas Latvijā uzstādīja itā-
ļu ražojuma ūdens skaitītājus, kuru 
rādījumu nav iespējams ietekmēt ar 
palīgierīcēm. Tāpat šie skaitītāji tiek 
ražoti komplektā ar datu nolasīšanas 
un pārraidīšanas ierīci, kas vienu rei-
zi mēnesī bez iedzīvotāja klātbūtnes 
pārraida reālo karstā ūdens patēriņu.

Pēc notikušās sanāksmes izpild-
direktors Dainis Līcis uzdeva SIA 
„Jēkabpils ūdens” un SIA „JK Namu 
pārvalde” vadībai izvērtēt iespēju itā-
ļu ražojuma ūdens skaitītājus uzstā-
dīt pakalpojuma sniedzējam, bet no 
īrnieka ik mēnesi tiktu aprēķināta 
neliela nomas maksa. Privatizējamās 
SIA „JK Namu pārvalde” darbinie-
kam Miervaldim Ziediņam kā atbildī-
gajam speciālistam tika uzdots veikt 
sarunas ar „problemātisko māju” 
iedzīvotājiem un sniegt skaidrojumu 
par esošajām neskaidrībām karstā 
ūdens patēriņa uzskaitē.

Savukārt dzīvokļu īpašnieki, ku-
riem ir pretenzijas par karstā ūdens 

aprēķināšanas kārtību, var organizēt 
kopsapulci un lemt par citu patērētā 
karstā ūdens aprēķināšanas kārtību. 
Rosinātā kārtība var tikt virzīta iz-
skatīšanai pakalpojuma sniedzējam, 
ja par to nobalso vismaz 51% no ēkas 
dzīvokļu īpašniekiem. Kārtība stājas 
spēkā, ja to apstiprina pakalpojuma 
sniedzējs.

Decembra sākumā Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības izpilddirektors 
Dainis Līcis organizēs nākamo sa-
nāksmi, kurā uzklausīs speciālistu 
sniegtos ziņojumus par iespējamiem 
risinājumiem jaunas karstā ūdens uz-
skaites sistēmas radīšanā vai esošās 
uzlabošanā.

Juris Kozuliņš,
privatizējamās SIA „JK Namu 
pārvalde” valdes priekšsēdētājs

Norēķini par karsto ūdeni tiek 
veikti, pamatojoties uz „Par Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā esošajās daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās 
siltumenerģijas sadales un maksas 
aprēķināšanas kārtību”, kas izdoti sa-
skaņā ar likuma  „Par pašvaldībām”  
15.panta  pirmās daļas 1.punktu un 
41.panta  pirmās daļas 2.punktu

Karstā ūdens cena sastāv no 
norēķina periodā patērētās siltum-
enerģijas daudzuma karstā ūdens 

cirkulācijai (siltumenerģijas patēriņš 
karstajam ūdenim, cirkulējot pagraba 
un bēniņu cauruļvados, starpstāvu 
stāvvados, siltummezglā un vannas 
istabas sildelementos) un tas ir kon-
stants lielums – 0,1 MWh uz vienu 
dzīvokļu īpašumu, kā arī patērētās 
siltumenerģijas aukstā ūdens uzsildī-
šanai, ko fiksē dzīvojamās mājas siltu-
ma uzskaites skaitītājs. 

Norēķini par karsto ūdeni notiek, 
pamatojoties uz karstā ūdens skaitī-
tāju rādījumiem atsevišķos dzīvokļu 
īpašumos.

Ja īpašumā nav uzstādīts karstā 
ūdens skaitītājs vai tam ir beidzies 
verificēšanas termiņš, vai pirms sil-

tummaiņa mājas ievadā nav uzstādīts 
ūdens skaitītājs, vai tam ir beidzies 
verificēšanas termiņš, tad karstā 
ūdens patēriņa norma ir 3 m3 norē-
ķina periodā par katru īpašumā dek-
larēto vai dzīvojošo personu.

Veicot aprēķinus par patērēto 
karsto ūdeni, saskaramies ar šādām 
problēmām:

1. iedzīvotāji savlaicīgi nepaziņo 
skaitītāju rādījumus;

2. skaitītāju rādījumi tiek uzrādīti 
neprecīzi.

Ja skaitītāju rādījumi netiek pa-
ziņoti 100%, tad patērētās siltum-
enerģijas starpība tiek attiecināta uz 
nenoziņotajiem dzīvokļu īpašumu sil-

tā ūdens skaitītājiem proporcionāli ie-
dzīvotāju skaitam. Iedzīvotājam esot 
ilgstošākā prombūtnē, būtu obligāti 
jāpiefiksē skaitītāja rādījums un par 
to jāziņo Namu apsaimniekotājam 
telefoniski 265231206, 265232402 vai 
elektroniski info@jknp.lv..

Aicinām iedzīvotājus būt godprā-
tīgiem un savlaicīgi paziņot skaitītāju 
rādījumus, kā arī būt aktīviem komu-
nikācijā ar mājas pilnvaroto personu 
un attiecīgā nama ēku un apsaimnie-
kojamo teritoriju pārziņiem. Lūgums 
sniegt informāciju par ilgstoši neap-
dzīvotiem dzīvokļiem un kontaktēties 
ar savas mājas dzīvokļu kaimiņiem, jo 
tikai kopīgiem spēkiem iespējams pa-

nākt precīzu norēķinu uzskaiti.
Vēlos atgādināt, ka dzīvokļu ko-

pībai ar balsu vairākumu ir tiesības 
atbilstoši LR likumdošanai pašiem 
noteikt dzīvojamās mājās patērētās 
siltumenerģijas sadales un maksas 
aprēķināšanas kārtību. Kā vienu no 
uzskaites veidiem iesakām uzstādīt 
skaitītājus komplektā ar datu nolasī-
šanas un pārraidīšanas ierīci, kas vie-
nu reizi mēnesī bez cilvēka klātbūtnes 
pārraida reālo karstā ūdens patēriņu. 

Privatizējamās SIA „JK Namu 
pārvalde” avārijas dienests strādā 
visu diennakti (ieskaitot brīvdienas 
un svētku dienas). Dežuranta tālruņa 
numurs 65232402.

jēkabpils pilsētas pašvaldība meklē risinājumus karstā ūdens 
patēriņa uzskaites sakārtošanai

Par norēķiniem maksai par karsto ūdeni

Inga Virsnīte,  
Attīstības un investīciju nodaļas 
vadītājas vietniece

Ārvalstu investīciju piesaiste 
Latvijā līdz šim ir realizēta kā aktīvs 
atbalsts ārvalstu investoriem, kas 
izrādījuši interesi vai jau pieņēmuši 
lēmumu investēt Latvijā. Tāpat ir 
popularizētas iespējas investēt Latvi-
jā starptautiskos investīciju forumos 
un biznesa semināros valsts amatper-

sonu vizīšu laikā. Šī prakse tiek arī 
turpināta. Bet, lai padarītu investīci-
ju piesaisti aktīvāku, plānveidīgu un 
efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobe-
žotos finanšu līdzekļus, tika izstrādā-
ta unikāla metodika mērķtiecīgai in-
vestīciju piesaistei. Attiecīgā metodika 
tika nosaukta par POLARIS procesu.

2011.gada 3.jūnijā starp Valsts 
aģentūru „Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūra” (turpmāk LIAA) 

un Jēkabpils pilsētas pašvaldību tika 
noslēgts līgums par sadarbības kārtī-
bu POLARIS procesā, kas nosaka, ka 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība apņe-
mas informēt LIAA par pašvaldības 
teritorijā reģistrētām vai strādājošām 
komercsabiedrībām, kas varētu būt 
ieinteresētas ārvalstu investoru pie-
saistīšanā investīciju projektu realizē-
šanai vai to turpmākai attīstībai.

LIAA tīmekļa vietnes investīciju 

sadaļā http://www.liaa.gov.lv/invest-
latvia/investment-opportunities-data-
base var aplūkot īsus aprakstus par 
līdzīgiem komercsabiedrību projek-
tiem. Šajā sadaļā norādītā informācija 
ir pieejama neierobežotam personu 
lokam un to regulāri apskata aptu-
veni 200 cilvēku nedēļā no dažādām 
valstīm. Aicinām atsaukties Jēkabpils 
pilsētas uzņēmējus, kas ir ieinteresēti 
ārvalstu investīciju piesaistē! 

Detalizētākai informācijai par 
LIAA piedāvātajām iespējām inves-
tīciju piesaistē aicinām sazināties ar 
LIAA Investīciju departamenta pro-
jektu vadītāju Andreju Voicehoviču, 
+371 67039469, e-pasts: andrejs.
voicehovics@liaa.gov.lv vai Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Attīstības un 
investīciju nodaļas speciālisti Ingu 
Virsnīti, +371 65221147, e-pasts:  
inga.virsnite@jekabpils.lv.

aicina atsaukties uzņēmējus, kas ir ieinteresēti ārvalstu investīciju piesaistē

Izstādē izmantots zinātnieka un publicista 
Sigismunda Timšāna savāktais materiāls par 
Sēlijas novadu.S.Timšāns dzimis 1931.gada 
8.decembrī Ilūkstes apriņķa Dvietes pagasta 
„Bajāros”.  Beidzis Dvietes četrgadīgo un septiņ-
gadīgo skolu, Ilūkstes vidusskolu, Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas (LLA) Lauksaimniecī-
bas mehanizācijas fakultāti (1955). 1971.gadā 
ieguvis tehnisko zinātņu kandidāta grādu (kopš 
1995.gada Dr. sc. ing.). Pētījis lauksaimniecības 
mehanizācijas jautājumus, kā arī pedagoģijas, zi-
nātnes un kultūras vēsturi. Ar S.Timšāna inicia-
tīvu un līdzdalību Latvijā tika izveidoti vairāki 
muzeji: akadēmiķa P.Lejiņa muzejs Saulaines so-
vhoztehnikumā, J.Zābera memoriālais muzejs, 
pielika roku Aknīstes muzeja tapšanā. 

Atmodas laikā S.Timšāns izvērš aktīvu sa-
biedrisko darbību. Nodibina sakarus ar ārvalstu 
latviešu zinātnes un kultūras darbiniekiem, kas 

ievada jaunu vadlīniju plašam pētījumu ciklam 
latviešu izglītības, zinātnes un kultūras vēsturē. 

Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā glabājas 
LLMZA akadēmiķa, Dr. sc. ing Sigismunda 
Timšāna dokumentu fonds. To veido divas da-
ļas (divi apraksti). Pirmajā iekļauti dokumenti, 
kas veidojušies S.Timšāna dzīves un zinātnis-
kās un sabiedriskā darbības rezultātā: zināt-
niskā un pedagoģiskā darba materiāli, saraks-
tes un personīga rakstura dokumenti. 

Otrajā daļā koncentrēti S.Timšāna sa-
krātie dokumenti: informatīvi materiāli par 
personālijām (to skaitā par Sēlijas novada ie-
vērojamām personām), materiāli par dažādu 
tematiku – sabiedriski politiskiem notikumiem 
Latvijā, vēsturi, lauksaimniecību, zinātni, iz-
glītību, kultūru un citu.

Informāciju sagatavoja Pēteris Klišs,
Jēkabpils zonālā valsts arhīva vecākais eksperts

zinātnieka un publicista sigismunda timšāna savākto 
materiālu izstāde par sēliju „sēlija un sēļi Latvijai” 

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija apstiprinājusi Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības iesniegto projektu „Jēkabpils 
pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana”. 
Pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas 
vadītājas vietniece Inga Virsnīte informēja, ka 
pozitīvs atzinums no ministrijas par iesniegto 
projektu saņemts šonedēļ, 26. novembrī. 

Projekts bija iesniegts Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansētajā atklātajā pro-
jektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”. 

Jēkabpils pamatskolas ēka ir celta 1965. 
gadā. Kopš tās ekspluatācijas sākšanas tiek 
nodrošināta šīs ēkas uzturēšana, bet laika gai-
tā ēka ir nolietojusies un neatbilst mūsdienu 
energoefektivitātes prasībām. 

Kā pastāstīja I. Virsnīte, projekta laikā 
tiks uzlabota energoefektivitāte skolas ēkai un 

sporta zāles ēkai. Veicot energoefektivitāti uz-
labojošās aktivitātes, plānots panākt CO2 emi-
siju samazinājuma efektivitātes rādītāju 0.810 
kgCO2/Ls gadā. Projektā plānots veikt šādus 
galvenos energoefektivitātes pasākumus ēkām 
- ārsienu, cokola un jumta siltināšanu; logu, 
ārdurvju nomaiņu un montāžas korekciju, 
ailu siltināšanu, ventilācijas sistēmas ierīko-
šanu sporta zālē un virtuvē, siltummezgla un 
siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, kā arī 
elektrolampu nomaiņu pret energoefektīvām.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas 
548 749.77 Ls, no kurām Klimata pārmai-
ņu finanšu instruments finansēs 85 %, jeb 
466437.30 Ls, bet pašvaldības līdzfinansējums 
būs 15 %, jeb 82312.47 Ls. 

Iepriekš minēto aktivitāšu īstenošana 
uzlabos ēkas tehnisko stāvokli un veicinās 
ilgmūžību, samazināsies izmaksas par siltum-
enerģiju un paaugstināsies termiskais kom-
forts telpās. Darbus plānots uzsākt nākamā 
gada pavasarī un pabeigt līdz 2013.gada 31. 
oktobrim.

apstiprināts pašvaldības projekts par jēkabpils 
pamatskolas energoefektivitātes uzlabošanu

LKLSSB Jēkabpils nodaļas Brīvības ielā 45 3. stāva telpā  nodarbības decembrī:
   Adīšana – 4.12.,11.12.,18.12. no plkst 10.00
   Tekstilmozaīka – 6.12.,13.12.,20.12.,27.12. no plkst 10.00 (dalībnieku skaits ierobežots).
Atvērto durvju diena invalīdu biedrībai un LKLSSB Jēkabpils nodaļai no 5. līdz 8.decembrim ieskaitot.

 Priecīgus Ziemasvētkus, laimīgu Jauno 2013.gadu!
                                                       LKLSSB Jēkabpils nodaļa
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FOTO: pašvaldības fotoarhīvs

No 2012.gada 23.līdz 27.oktob-
rim vispārizglītojošo skolu direktoru 
un pašvaldības darbinieku delegācija 
no Jēkabpils pilsētas apmeklēja sa-
draudzības pilsētu Baku, Surahani 
rajona Garačuhuras pašvaldību. 

Pašvaldības delegāciju Baku 
viesmīlīgi sagaidīja vietējās pašvaldī-
bas pārstāvji, un darba vizīte sākās 
ar ziedu nolikšanu pie bijušā Azer-
baidžānas prezidenta Geidara Ali-
jeva pieminekļa un brīvības cīnītāju 
Slavas alejas apmeklējumu. Azerbai-
džānas tauta īpaši godina un atceras 
savus varoņus, kuri gāja bojā 1991.
gadā, norisinoties neatkarības cīņām 
no padomju režīma. 

Azerbaidžānā tiek pievērsta liela 
uzmanība izglītības infrastruktū-
ras attīstībai, skolu renovācijai un 
rekonstrukcijai, kā arī jaunu skolu 
celtniecībai visā valstī, tajā skaitā 
arī galvaspilsētā Baku. Īpaša prezi-
denta Ilhama Alijeva finansējuma 
programma ir paredzēta jaunu sko-
lu celtniecībai un inovatīvu mācību 
līdzekļu iegādei. 2011.gadā izdevu-
mi izglītībai bija 10,5% no kopējā 
valsts budžeta jeb 1,4 miljardi eiro, 
bet 2012.gadā jau palielināts līdz 1,5 
miljardiem eiro. 

Vizītes laikā tika apmeklētas vai-
rākas Baku pilsētas Surahani rajona 
vidusskolas un bērnu rehabilitācijas 
centrs „Origami”. Īpašu interesi iz-
raisīja skolas ar skolēnu skaitu no 
1200 līdz 2100, kurās tiek nodroši-
nāts sekmīgs izglītības process, sek-
mējot skolēnu ieinteresētību savā 
nākotnē, kuru lielā mērā nosaka 
pozitīva attieksme pret mācībām un 
lielā konkurence starp skolēniem. 
Vienā no skolām tika prezentēta lie-
liska sadarbība ar vecāku asociāciju, 
kurai skolā bija ierādīta darba telpa 
diviem vecāku organizācijas darbi-
niekiem, tādējādi pastāvīgi uzturot 
kontaktus un sadarbību ar skolas 
kolektīvu un skolēniem šajā skolā. 
Visjaunākā apmeklētā skola tikai 
šī gada rudenī uzcelta un nodota 
ekspluatācijā, lai uzsāktu darbu ar 

jaunu kolektīvu, jaunas un darbīgas 
skolas direktores vadībā. Šajā skolā 
mūsu delegācijai bija iespēja iestādīt 
piemiņas koku, veidojot sadraudzī-
bas un kopīgas sadarbības tradīcijas. 

Runājot par skolu dzīvi, jāpie-
min, ka Azerbaidžānā skolēniem ir 
obligāti paredzēts nēsāt skolas for-
mas, un daudzās skolās arī skolotā-
jiem ir īpašas formas vai lietišķais 
apģērbs – baltas blūzes un tumši 
svārki skolotājām vai tumšs uzvalks 
skolotājiem. Tāpat Azerbaidžānas 
skolās jau no 1.klases tiek īstenota 
informātikas apmācība, lai savlaicīgi 
sagatavotu skolēnus darbam ar jau-
najām tehnoloģijām. Nevar nepiemi-
nēt patriotisma mācības nozīmi ik-
vienā izglītības un kultūras iestādē, 
godinot valsts vadītājus un cīņu va-
roņus un modinot skolēnus lepnumu 
par savu valsti un tautu. 

Sarunās ar Azerbaidžānas izglī-
tības iestāžu vadītājiem un pašval-
dības izglītības speciālistiem tika 
secināts, ka šodien izglītības jomas 
aktuālās tēmas ir ļoti līdzīgas gan 
Latvijā, gan Azerbaidžānā – iekļau-
jošā izglītība, mūsdienīgas un ino-
vatīvas mācību metodes un mācību 
līdzekļu pielietojums, sekmīga skolu 
sadarbība ar skolēnu vecākiem, sko-
lēnu motivācija, skolotāju sieviešu 
lielais īpatsvars un atalgojuma palie-
linājums izglītības darbiniekiem. 

Tikšanās laikā ar biedrības „Iz-
glītības inovāciju centrs” vadītāju 
Eļminu Kazimzadju un centra dar-
biniekiem tika pārrunātas kopējās 
sadarbības un projektu ieceres gan 
nevalstisko organizāciju, gan arī 
pašvaldību līmenī. Pašvaldības dele-
gācijai bija iespēja tikties ar Latvijas 
Republikas vēstnieku Azerbaidžānā 
Hardiju Baumani, un vizīte kopu-
mā bija piesātināta ar pasākumiem, 
emocijām un iespaidiem, izsakām 
lielu pateicību mūsu delegācijas vār-
dā – Baku pilsētas, Surahani rajona 
Garačuhuras pašvaldības vadībai un 
darbiniekiem, kā arī Azerbaidžānas 
Pašvaldību asociācijas vadībai. 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
direktors Valerjans Vizulis :

Lielu iespaidu atstāja Azerbai-
džānas kolēģu skolotāju un skolu 
vadītāju aizrautīgais uz rezultātu 
orientētais darbs. Arī augstās pra-
sības, kuras izvirza valsts, preten-
dentiem uz studiju vietām augst-
skolās. Azerbaidžānas ekonomiskā 
izaugsme prasa daudz kvalificētu 
speciālistu, kas rada papildu moti-
vāciju gan skolēniem, gan vecākiem 
ar lielu nopietnību pieiet izglītības 
iegūšanai.

Azerbaidžāņu viesmīlība pār-
sniedza visus līdz šim grāmatās la-
sītos un kino redzētos priekšstatus.

Jēkabpils pamatskolas 
direktore Silvija Dreimane:

Viens no mērķiem pieredzes 
braucienā bija jauno mūsdienu in-
formācijas tehnoloģiju pielietojums 
mācību procesā: par ko daudz runā-
jām, kad Azerbaidžānas kolēģi vie-
sojās Jēkabpils pamatskolā. Vizītes 
laikā guvu apstiprinājumu, ka jau-
nās tehnoloģijas ir labs informācijas 
avots globālās izglītības laukā, bet 
sākumizglītībā kā lielākā vērtība ir 
un paliek grāmata – līdz skolēns ie-
gūst pamatprasmes lasīšanā, veido-
jot sapratni par sevi, apkārtējo vidi 
un vērtībām.

Ļoti emocionāla un vērtīga tālā-
kam darbam bija iegūta pieredze un 
iespaidi bērnu rehabilitācijas cen-
trā. Kopumā skaistā, siltā un sau-
lainā Baku, daudzpusīgi piedāvātā 
kultūras un izglītojošā programma 
viesmīlīgo pašvaldības darbinieku 
vadībā deva iespēju iepazīties ar 
Azerbaidžānas dabas bagātībām, tās 
vēsturi, cilvēkiem – savas zemes pat-
riotiem un vēlmi gūt jaunu pieredzi 
ilgtspējīgai attīstībai un interesei par 
eiropeiskām vērtībām.

Jēkabpils 3.vidusskolas 
direktors Valdis Ozoliņš:

Patika, ka Azarbaidžānā rūpē-
jas par skolēnu drošību. Pie skolas 

Pašvaldības delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte 
azerbaidžānā

vārtiem izvietots policijas postenis, 
kura darbinieki neielaiž skolas teri-
torijā nepiederošas personas. Tiek 
veikta videonovērošana ap skolu un 
skolas gaiteņos. Arī skolēnu vecāki 
bez iepriekšējas pieteikšanās netiek 
ielaisti skolā.

Jēkabpils 2.vidusskolas 
direktors Aleksandrs Deinis:

Azerbaidžāna ir valsts ar bagātu 
un senu vēsturi. Visas vizītes laikā 
mūs pavadīja draudzīgā un laipnā 
attieksme. Apmeklējot Vispārizglī-
tojošās skolas Baku pilsētā, jūtamas 
valsts rūpes par izglītību: izstrādāta 
efektīva valsts programma skolu re-
novācijai un jaunu skolu celtniecībai, 
attīstās infrastruktūra. Skolas aprī-
kotas ar mūsdienīgām informatīvām 
tehnoloģijām. Jūtama vecāku loma 
izglītības iestādes uzturēšanā, ve-
cāku rūpes par saviem bērniem, lai 
atvieglotu mācību procesu, patriotis-
kā audzināšana skolēnos, cieņa pret 
savu valsti un tās vadītāju. 

Jēkabpils vakara vidusskolas 
direktore Aelita Bērziņa:

Pārsteidza Baku pilsētas straujā 
izaugsme un attīstības temps. Par 
valsts piešķirtajiem līdzekļiem, nosa-

kot izglītību kā prioritāti, sakārtotas 
un izremontētas visas skolas. Ikvie-
nā izglītības iestādē bija jūtams, ka 
skolēni lepojas ar savu valsti un sa-
sniegumiem. Īpaši pievilcīgas izska-
tījās jaunāko klašu mācību telpas, 
kur uz katra sola bija novietots valsts 
karodziņš un skolēna identifikācijas 
karte ar fotogrāfiju. Viesojāmies sko-
lā ar vislabāk aprīkoto Smart klasi 
NVS valstīs. Azerbaidžānā, līdzīgi 
kā Latvijā, skolotāji plaši izmanto 
e-klases iespējas. Neformālās saru-
nās ar skolu direktoriem bija iespēja 
iepazīties ar skolu labāko pieredzi 
un pārrunāt turpmākās sadarbības 
iespējas.

Uzziņas par Azerbaidžānu:
• Kopējais iedzīvotāju skaits –  

9 milj.
• Iedzīvotāju skaits galvaspilsētā –  

4 milj.
• Valsts valoda – azerbaidžāņu
• Neatkarība deklarēta  

1990.gada 30.augustā
• Valsts prezidents – Ilhams Alijevs 
• IKP uz 1 iedzīvotāju – USD 10 340 

Informāciju apkopoja 
Izglītības nodaļas vadītāja  

Līga Kļaviņa

Aija Lapuha,
Jēkabpils pamatskolas
3.d klases audzinātāja

12.oktobrī Latvijas Republikas 
Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību no-
daļa izsludināja tēla – kaķa vārda 
došanas konkursu. Konkursa mērķis 
bija izdomāt vārdu tēlam – kaķim, lai 
turpmāk to iedzīvinātu kā bērnu tiesī-
bu aizstāvja simbolu.

Jēkabpils pamatskolas 3.d klases 
skolēni Elīna, Betija, Mareks, Dāvis 
E., Sandra, Sigita, Dāvis B., Kristīne 
un Tonijs iesaistījās šajā konkursā.

Bijām patīkami pārsteigti, ka Tie-
sībsarga biroja pārstāvji mūs uzaicina 
uz pasākumu „Kaķa vārda došanas 
svētki”. 20.novembrī (ANO Konven-
cijas par bērnu tiesībām gadadienā) 
devāmies uz pasākumu Rīgā. Pasā-
kumu atklāja Latvijas Republikas tie-
sībsargs Juris Jansons. Viņš apsveica 
klātesošos un pateicās visiem dalīb-
niekiem. Tiesībsargs paziņoja 1., 2., 3. 
vietas ieguvēju vārdus. Bērnu tiesību 
nodaļas tēlam – kaķim piešķīra vārdu 

Ašais Modris. Turpmāk Ašais Modris 
dokumentus apzīmogos ar savas ķe-
pas nospiedumu. Pasākumā piedalījās 
dziedātāja Liene Šomase, olimpisko 
spēļu dalībnieks – volejbolists Ruslans 
Sorokins. Konkursa dalībnieki saņē-
ma pateicības par izdomu, apķērību 
un piedalīšanos konkursā.

Pasākuma noslēgumā patīkams 
pārsteigums bija torte ar kaķa tēlu. 
Katram bērnam bija sagatavotas dā-
vaniņas. Bērniem, skolotājiem, vecā-
kiem bija iespēja nofotografēties ar 
tiesībsargu Juri Jansonu, dziedātāju 
L.Šomasi, volejbolistu R.Sorokinu.

3.d klases skolēniem visvairāk pa-
tika spēles, dziedāt kopā ar L.Šomasi, 
garšīgā torte, dāvaniņas, saldumi un 
iespēja iegūt dziedātājas autogrāfu.

Paldies par atbalstu un iespēju ap-
meklēt pasākumu Rīgā Jēkabpils pa-
matskolas direktorei Silvijai Dreima-
nei un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
par transporta nodrošinājumu.

Sirsnīgs paldies arī bērnu vecā-
kiem par atbalstu!

 „kaķa vārda došanas svētki” tiesībsarga birojā

6.decembrī Jēkabpils tautas 
namā norisināsies Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Iekļaujošas izglītības 
atbalsta centra organizētā konfe-
rence „Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem iekļaušana mūsdienu 
izglītības procesā”. Konferencē aici-
nāti piedalīties centra konsultatīvajā 
teritorijā esošo novadu Pedagoģiski 
medicīnisko komisiju, izglītības ies-
tāžu pārstāvji kopumā no astoņpad-
smit novadiem – Jēkabpils, Krust-
pils, Aizkraukles, Madonas, Ogres, 
Lielvārdes, Cesvaines u.c. 

Konferences darba kārtībā pare-
dzēts runāt par Eiropas Sociālā fon-
da projektā „Izglītojamo ar funkcio-
nāliem traucējumiem atbalsta sistē-
mas izveide” paveikto, par Jēkabpils 
pilsētas izglītības sistēmu iekļaujošā 
izglītībā, par atbalsta sistēmas vei-
došanu izglītojamiem ar funkcionā-

liem traucējumiem vispārējās izglī-
tības iestādēs, realizējot iekļaujošas 
izglītības idejas, kā arī par Latvijas 
pirmsskolas un pamatskolas vecuma 
bērnu ar speciālajām vajadzībām iz-
glītības finansēšanas un pārvaldības 
sistēmu. Tiks prezentēti Jēkabpils 
Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 
rezultāti un labās prakses piemēri 
Iekļaujošas izglītības atbalstu centru 
darbā, kā arī labā prakse vispārizglī-
tojošās izglītības iestādēs.
Jēkabpils Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centrs piedāvā
Jēkabpils Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centra pieredzējušie speciā-
listi piedāvā bezmaksas konsultāci-
jas (seminārus) izglītības iestāžu pe-
dagogiem, speciālistiem un vecākiem 
par aktuālām tēmām, kā, piemēram, 
labās prakses popularizēšanu; da-
žādu speciālistu (logopēdu, psiholo-

gu, speciālo pedagogu utt.) lekcijas, 
kurās tiek sniegti praktiski padomi, 
kā strādāt ar izglītojamo. Pēc semi-
nāra noklausīšanās tiek izsniegti 
apliecinājumi.

Tiek piedāvāti bezmaksas semi-
nāri par šādām tēmām: disleksija, 
disgrāfija, diskalkulija, uzvedības 
traucējumi, individuālā izglītības 
plāna sastādīšana, atbalsta pasāku-
mi mācību procesā, runas un rakstu 
valodas traucējumi, iespējamā logo-
pēda palīdzība mācību procesā, izglī-
tojamam ar valodas traucējumiem, 
kā arī agrīnā diagnostika un mācīša-
nās traucējumi.

Kontaktinformācija:  tālr. 
20371543, 20371529, e-pasts: sar-
mite.safronova@jekabpils.lv, dace.
laizane@jekabpils.lv 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
IIAC

konferencē diskutēs par izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem iekļaušanu mūsdienu izglītības procesā



6.6.

Šī mēneša labākos vārdus es jums visiem vienkārši iesaku izlasīt.  
Pārdomāt. Varbūt atrast sev piemītošo. Vai tieši pretēji. Tomēr... ieskaties.

http://www.satori.lv/raksts/2820/Nogurusas_Paaudzes__Paaudzes 
_0_Manifests

Ieva Deņisova

Redaktores sleja

Polis Latvietes Roms Krievs Lietuviete
Staņislavs Lolita, Valērija Vladimirs Dmitrijs Elīna
Mācās 2.vidusskolā. Mācās Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijā.
Mācās 2.vidusskolā. Mācās 2.vidusskolā. Mācās Jaunsilavas 

vidusskolā.
Ir Latvijas pilsonis. Ir Latvijas pilsones. Nav Latvijas pilsonis. Ir Latvijas pilsonis. Ir Latvijas pilsone.
Ģimenē runā krievu 
valodā, jo poļu saknes 
senas, mamma 
krieviete.

Ģimenē runā latviešu 
un krievu valodā.

Izmanto krievu 
un čigānu valodu, 
sarunājoties ģimenē.

Ģimenē runā krievu 
valodā.

Valoda ģimenē 
– latviešu.

Draugi ir gan krievu, 
gan poļu, gan latviešu 
tautības pārstāvji.

Draugi ir latviešu 
un krievu tautību 
pārstāvji.

Latvieši, krievi 
un čigāni–draugu 
tautības.

Draugi pārsvarā krievu 
tautības pārstāvji.

Draugi – latvieši. Bet 
ir arī kāds lietuviešu 
draugs.

Ģimenē svin svētkus 
kā citi, vienīgi nesvin 
vārda dienas.

Tiek svinēti latviešu 
svētki – Jāņi, 
Ziemassvētki u.c., visa 
ģimene obligāti svin 
tos kopā.

Svin ģimenē daudzus 
svētkus, nesvin 
vārda dienas, svin 
gadadienu pēc cilvēka 
nomiršanas.

No savas tautas 
svētkiem svin 
Ziemassvētkus.

Svin latviešu svētkus.

Ikdienas ēdiens ir 
kartupeļi, jo paši tos 
audzē.

Pārsvarā ģimenes 
ēdienkarti veido 
kartupeļi un gaļa, 
dārzeņi, salāti. 

Ikdienā ģimene 
pārsvarā gatavo 
kotletes, zupu 
(boršču), gaļu, patīk 
mājās cepta maize.

Nav īpaši izteiktu 
ikdienas ēdienu.

No Lietuvas ienācis 
interesants ēdiens – 
kartupeļu klimpas.

Brīvajā laikā 
aizrauj velosports, 
datorspēles, kā arī 
risina matemātikas 
uzdevumus.

Meitenes brīvo laiku 
velta treniņiem, 
aerobikai, darbojas 
teātrī, parlamentā, 
dzied korī, brauc ar 
automašīnu.

Ārpus skolas laika 
sēž mājās, apmeklē 
diskotēkas, iepazīstas 
ar meitenēm, blēņas 
nedara.

Brīvajā laikā, kad nav 
jāpilda mājasdarbi, 
labprāt spēlē 
datorspēles, piedalās 
parlamenta projektos, 
risina matemātikas 
uzdevumus, un sporto.

Brīvajā laikā lasa 
grāmatas, makšķerē.

Pasaulē vēlētos 
jaunus atklājumus 
tehnoloģijās.

Abām gribētos, lai 
mūsu valstī būtu 
lētāks benzīns.

Pasaulē gribētu 
iznīdēt korupciju un 
narkotikas.

Sapņo par labāku 
attieksmi pret citām 
tautām.

Citas tautas pārstāvjos 
interesanti, ka, 
piemēram, tibetieši 
sveicinās ar mēli. Šķiet 
dīvaini, taču pieņem 
to.

Nepatīkami citu 
tautu pārstāvjos 
šķiet latviešu un 
krievu meitenes, 
kas redzamas mini 
svārkos.

Krievu tautības cilvēki 
ir daudz aktīvāki,viņu 
darbības, runas 
maniere vairāk 
piesātināta.

No īpatnībām citu 
tautu pārstāvjos min 
lietuviešu emocionālo 
runas stilu.

Piedaloties projektā 
„Impulss nākotnei”, 
guva jaunas zināšanas 
par citām tautām, 
iemācījās labāk 
komunicēt, strādāt 
grupās, jautri pavadīja 
laiku.

Meitenes, piedaloties 
projektā, ieguva 
jaunus kontaktus, 
iepazina citu tautu 
pārstāvjus.

Projekts, protams, 
devis zināšanas par 
citām kultūrām.

Ieguvis projektā 
pieredzi sadarbībā 
ar citiem, tas arī 
apstiprināja viņa 
zināšanas par citu 
tautu kultūrām.

Projektā ieguvusi 
zināšanas par dažādu 
tautu vērtībām, kuras 
ikdienā neievēro, tās 
izpratusi.

Mājāsviesistabā ir 
tumši sarkans dīvāns.

Kā ar dīvānu?Balts 
ar melnu un zaļš ar 
puķītēm.

Viesistabas dīvāns ir 
zaļš.

Vienkārši – brūns. 
Brūns dīvāns.

Un jau atkal brūns 
dīvāns. Tie dominē.

Aktuāli

Vienā valstī dzīvojot

Kopumā šķiet, ka atšķirības nav 
krasas. Mēs visi mīlam labi paēst, at-
pūsties un viesistabā atrodas dīvāns. 
Lai arī, protams, ir daudz un dažādu 
īpatnību, tās tomēr nav tik izteiktas. 

Un labākais, ka, veicot šo aptauju, 
noskaidrojām, ka starp visām tautī-
bām pastāv arī draudzība. Respektīvi, 
draugi ir arī citu tautu pārstāvji. Lie-
liski, ka ir iespēja iesaistīties šādos 

projektos, iepazīties un veidot jaunas  
draudzības.

Ieva Deņisova,  
Elīna Aļeiņikova

Oktobrī un novembrī Jēkabpilī da-
žādu tautību jauniešiem no 14 līdz 20 
gadiem bija iespēja iesaistīties projek-
tā „Impulss nākotnei”. 

Šis projekts tiek veidots, lai veici-

nātu dažādu tautību bērnu un jaunie-
šu sadarbību, iepazīstot dažādu tautu 
kultūras elementus. Izmantojot izde-
vību, tika veikta neliela aptauja dažā-
du tautību pārstāvjiem, lai saprastu, 

vai dzīvojot vienā valstī, vienā pilsētā 
un varbūt pat dzīvokļmājā, tomēr ir 
redzamas lielas atšķirības jauniešu 
ikdienā un dzīvē. Tad nu, lūk, ko mēs 
uzzinājām.Izejam ielās

Valsts svētki ir garām, novembris tuvojas izskaņai, un arī 
jaunajiem studentiem pagājuši pirmie 3 mēneši augstskolās, lai 
iedzīvotos un aprastu ar jauno dzīves ritmu un cilvēkiem apkārt. 
Studiju laiks piepildīts ar daudz jaunām iespējām, kuras mēs 
katrs varam izmantot, lai sevi pilnveidotu. Šajā numurā 1. kursa 
studentiem „Izejam ielās” sadaļā vaicājām: Vai esi apmierināts 
ar savu izvēlēto profesiju? Vai tu izmanto studentiem sniegtās 
iespējas un kā tu vērtē studentu dzīvi kopumā? 

Rūta Paužole
Studē Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Pārti-
kas tehnoloģijas fakultātē.

Jā, protams. Ir grūti,bet, ja tu ej uz visām lekcijām un, ja 
nepieciešams, uz konsultācijām, tad visu var iemācīties un sa-
prast. Galvenais ir gribēt to zināt un apgūt. Pasniedzēji šeit ir 
atsaucīgi un saprotoši. Esmu apmierināta arī ar dzīvi kojās. 

Izmantoju, jā. Šeit ir ļoti daudz dažādu iespēju jebkuram 
studentam, bet pati spēlēju volejbolu LLU izlasē un man patīk. 
Pagājušo nedēļu bija Studentu dienas, tiešām superīgs pasā-
kums. Norisinājās dažādas sporta spēles, dažādi konkursi, iz-
stādes, bija ko redzēt. Pati arī piedalījos volejbola sacensībās 
un rezultātā 4.vieta. Vakara noslēgums Zemgales Olimpiskajā 

centrā – tiešām jauki pavadīts laiks. Un, jā, esmu apmierināta ar studentu dzīvi 
Jelgavā kopumā. Kā saka – studentu pilsēta.

Mairis Podnieks 
Studē Liepājā, Liepājas jūrniecības koledžā par kuģu 
mehāniķi. 

Es viennozīmīgi esmu apmierināts ar savu profesiju, jo 
katru dienu uzzinu ko tādu, ko pat nevarēju iedomāties, ka, 
piemēram, Jēkabpilī kādreiz pastāvēja Jūrskola. Studentu ie-
spējas īpaši neizmantoju, jo droši vien visas pat nezinu, bet 
studentu dzīve kā tāda man patīk, ir interesanti, lai gan ir arī 
jāpasvīst, bet piektdienas naktis visu līdzsvaro.

Kristaps Dreimanis
Studē Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē uzņēmējdarbības 
loģistiku. 

Mācības man ļoti patīk, jo ir ļoti gudri un profesionāli lek-
tori. Kaut arī mana studiju programma ir novērtēta ļoti zemu, 
tik un tā uzskatu, ka varu iegūt ļoti labu izglītību. 

Viennozīmīgi esmu iesaistījies studentu pašpārvaldē, ko 
ieteiktu darīt katram studentam. Ar pašpārvaldi jau biju 3 die-
nu apmaiņas braucienā – Lietuvā! Esmu arī iesaistījies studen-

tu korporācijā, kas ikviena dzīvi padara daudz foršāku. Man patīk studentu dzīve!

Līga Dzene

Jēkabpils jauniešu izdevums # 27 2012.gada novembris



7.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

Kas notika – kas notiks
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
18.10.  Dziedi ar kuratoru.
25.10. Svinīgs pasākums par godu koledžas 85. dzimšanas dienai.
29.–31.10. Pirmo kursu iesvētības.
09.11. Tematiskā sapulce „Latvijas karavīru darbs un pienākumi 

starptautiskajās operācijās”

Jēkabpils 3.vidusskola
09.11. notika Mārtiņdienas tirdziņš
11.–18.11. notika Tēvzemes nedēļa
15.11.  notika Svētku koncerts Tēvzemes nedēļas ietvaros
03.11.–12.12.risināsies Labdarības akcija „Ziemassvētku zvaigzne”

2.vidusskolā
07.11. LSIF projekta „Mēs vienā straumē!’’ noslēguma pasākums 

Aknīstē
14.11. 1.-2. klases Pasākums „Mazs bij’ tēva novadiņš”
15.11. 6.klases Pasākums “ Latvijas novadu pieturvietās”.
16.11. 10.-12.klases Pasākums „Es dzīvoju Latvijā...”
21.11. „Pirmā desmitnieka svētki” 1.klašu skolēniem
28.11. Pasākums 10.- 11. klašu skolēniem 

„Olympic Games in London – 2012 ”

Jēkabpils Valsts ģimnāzija:
07.12.  plkst. 18.00 JVģ notiks Ģimnāzists un ģimnāziste
10.–14.12. akcija „Brīnumsvece”
20.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts
21.12. liecības, klašu svinīgie pasākumi

Dzīves skola

CILVĒKS, KAS IEDVESMO

Intervija ar jauno basketbolistu Matīsu Čaupjonoku
Jēkabpilī dzīvojošie basketbola cienītāji jau noteikti ir pazīstami ar pilsētas 
basketbola klubu „Jēkabpils”. Klubs savā 1. darbības gadā ir devis iespēju tajā 
spēlēt ne tikai citu pilsētu un valstu spēlētājiem, bet arī pašiem jēkabpiliešiem. 
Viens no jaunākajiem BK „Jēkabpils” spēlētājiem ir Matīss Čaupjonoks. Viņš ir 
pierādījums tam, ka ar neatlaidību un mērķtiecību var panākt daudz, un šoreiz 
saruna ar viņu par šī brīža sajūtām.

 No privātā arhīva

Kas tevi pamudināja spēlēt basket-
bolu un cik ilgi tu to jau dari?

Basketbolu man pamudināja spē-
lēt mans tētis, kad man bija tikai 6 
gadi. Toreiz mācījos 1. klasē. 

Kas tevi šajā sportā veidā 
piesaista?

Sākumā mani tas neaizrāva, bet, 
gadiem ejot, šo sporta veidu es sāku 
iemīlēt. Basketbols mani aizrauj tā-
pēc, ka tas ir komandas sporta veids, 
bet, protams, arī šiem spēlētājiem jā-
būt fiziski sagatavotiem, atlētiskiem, 
gudriem un ar attieksmi.

Vai tev ir basketbolists – elks, ku-
ram tu vēlētos līdzināties, un kāpēc?

Jā, protams. Es domāju, ka kat-
ram ir kāds elks, kuram gribētos lī-
dzināties. Mans elks viennozīmīgi ir 
Maikls Džordans. M.Džordans bija 
viens no visu laiku labākajiem spēlē-
tājiem, viņš bija ļoti atlētisks un gudrs. 
Šie ir iemesli, kādēļ Maikls Džordans ir 
mans elks.

Tu esi basketbola kluba „Jēkabpils” 
spēlētājs. Lūdzu, pastāsti, vai tev bija 
jāiztur atlase, lai iekļūtu kluba sastāvā.

Sava veida atlase bija jāiztur vi-
siem. Tad, kad uzzināju, ka būs tāds 

BK „Jēkabpils”, tad sapratu, ka jāsāk 
vēl cītīgāk trenēties, jo, kas zina, var-
būt treneris meklē potenciālus jaunos 
spēlētājus, lai tie trenētos un pēc pā-
ris gadiem varētu turpināt spēlēt, bet 
jau ar daudz lielākām prasmēm. Tre-
niņi bija atmaksājušies, un tika dota 
iespēja.

Cik bieži tev notiek treniņi? Vai 
viegli treniņus savienot ar mācībām 
skolā?

Treniņi notiek katru dienu. Viens 
no rīta, bet otrs vakarā. Tas ir ļoti grūti, 
apvienot treniņus ar mācībām, bet, ja 
cilvēks ir stiprs un apņēmības pilns, 
tad nevajadzētu būt problēmām.

Vai tev ir kāda spēle, kas īpaši pali-
kusi atmiņā? Kāpēc?

Katra spēle paliek atmiņā uz ilgā-
ku, vai ne tik ilgu laiku. Visbiežāk jau 
atmiņā paliek priecīgas emocijas no 
uzvarām, bet , ja komanda zaudē, tad, 
protams, es pārdzīvoju.

Vai tev ir kādi rituāli pirms spēles?
Jā. Nopietni koncentrējos pirms 

katras spēles. Visbiežāk jau klau-
sos mūziku, jo tā ļoti labi spēj mani 
noskaņot.

Kas, tavuprāt, ir grūtākais, spēlējot 

basketbolu?
Manuprāt, piespiest sevi cīnīties 

un nenokārt galvu nevienā situācijā. 
Jādomā solis uz priekšu katrā darbībā 
un kustībā.

Kādas ir šī sporta veida ēnas pu-
ses, ar kurām esi saskāries?

Katram sporta veidam ir kāda 
ēnas puse. Manuprāt, lielākā ēna šajā 
sporta veidā ir traumas, kuras šad tad 
piemeklē arī mani. Par laimi, mani nav 
piemeklējušas nopietnas traumas.

Vai mūzika tev palīdz noskaņo-
ties spēlei (ja, jā, tad kādu mūziku 
klausies)?

Kā jau iepriekš teicu, tad klausīties 
mūziku ir mans pirms spēles rituāls. 
Visbiežāk klausos hiphopu vai repu.

Vai ir kaut kas tāds, ko tu vēlies 
sevī mainīt?

Protams, bet par šādām lietām 
parasti nevienam nestāstu, jo tad ir 
vieglāk kaut ko mainīt. Kaut vai pa-
mazām. Bet ja tu kādam to izstāsti, 
tad vienmēr būs kāds cilvēks, kurš pa-
teiks: „Bet tu taču teici, ka mainīsies...” 
Tas nav tik viegli, cik viegli ir to pateikt, 
tādēļ es cenšos nevienam par tādām 
lietām nestāstīt.

Bez kurām 5 lietām tu nevarētu 
iztikt?

Bez ģimenes atbalsta, bez drau-
giem. Nekad neiztikt arī bez koman-
das biedriem, treneriem, kuri pamāca 
jebkurā situācijā. Protams, bez finan-
siālajiem līdzekļiem arī.

Vai tu seko līdzi kādam citam spor-
ta veidam?

Sekoju līdzi hokejam. Arī tas ir 
komandas sporta veids, tādēļ to bieži 
vien skatos.

Vai tu domā saistīt savu dzīvi ar 
basketbolu?

Tad jau redzēs, ko dzīve rādīs...

Anete Lasmane

Iesākot lekciju ar jautājumu „Kas 
ir mīlestība?”, Kaspars divu mācību 
stundu garumā centās mums, jau-
niešiem, izklāstīt, kāpēc ir tik svarīgi 
atrast savu īsto un atturēties no dzi-
mumdzīves pirms laulībām. Jāsaka, 
ka viņš uzdeva vairākus jautājumus, 
kas lika pārdomāt savu nostāju un 
viedokli.

Sarunas beigu daļā lekcijas vadī-
tājs pievērsās arī garīguma un kristie-
tības tēmai, uzsverot, ka, tāpat kā par 
viņa vecmāmiņu mēs nevaram spriest, 
to neiepazinuši, nevaram neko teikt 
arī par Jēzu. Pats Kaspars kā piemēru 
minēja sevi, sacīdams, ka, kopš ielai-
dis Jēzu savā sirdī, viņa dzīve virzās 
augšup.

Nedrīkst nepiebilst arī to, cik sva-
rīgas ir runāšanas prasmes publikas 
priekšā, un lekcijas vadītājam tās vien-
nozīmīgi piemīt. Varētu pat teikt, ka, 
lai par kādu tēmu tiktu stāstīts, klau-
sītāju vienmēr var uzrunāt, prasmīgi 
to izklāstot. Un, lai gan viedokļi par 
to, kādai jābūt īstai mīlestībai, nekad 

nebūs pilnīgi identiski, esmu droša, ka 
galvenais lekcijas mērķis tika panākts 
– tā neatstāja vienaldzīgu nevienu no 
mums, turklāt rosināja pieņemt savas 
dzīves lēmumus atbildīgi un apdomīgi.

Elīna Aļeiņikova

Īsta mīlestība gaida
Ceturtdien, 25.oktobrī, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā viesojās biedrības „Īsta mīlestība gaida”  
pārstāvis Kaspars Ozoliņš. Jau Kasparam iepazīstinot ar sevi, kļuva skaidrs,  
ka lekcija izvērtīsies interesanta.
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Inga Grīnberga,  
Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centra
Projekta koordinatore

13.12.2012. plkst.10.00 – kursi 
jauno standartu elektrodrošības 
grupu apliecību iegūšanai vai esošo 
pagarināšanai.Pasniedzēji no LAT-
VENERGO filiāles „Mācību un pēt-
niecības centrs.”

Dalības maksa: 30.00 Ls.
14.12.2012. plkst.10.00 – semi-

nārs izglītības iestāžu darbiniekiem 
u.c. interesentiem ES rīcības prog-
rammas mūžizglītības jomā „Ievads 
eTwinning”. Pasniedzēja Ingūna 
Lipska v/a „Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra”. Seminārs 
notiks Jēkabpils valsts ģimnāzijas 
datorklasē.

Dalības maksa: ES finansējums.
Uzsākam nodarbību ciklu 

„Svētki dvēselei”.
15.12.2012. plkst.11.00 – „Kā 

iemīlēt pašai sevi”.

Katra sieviete ir īpaša, taču rei-
zēm ikdienas steigā aizmirstam atli-
cināt laiku pašas sev, sevis palutinā-
šanai. Šī nodarbība ir veltīta sievišķī-
bai, iedvesmai, neatbildēto jautājumu 
atbildēšanai un sevis sakārtošanai. 
Personiskās meistarības treneres 
Sarmītes Šmites vadībā, izmantojot 
meditācijas un praktiskus uzdevu-
mus, ielūkosimies sevī un sameklē-
sim atbildes, kā mācīties noturēt līdz-
svarā savu emocionālo stāvokli, atpa-
zīt šķēršļus, kas mums traucē mīlēt 

sevi un citus, apgūsim, kā aktivizēt 
intuīciju? Dalības maksa: 10.00 Ls

Janvārī, turpinot šo ciklu, piedā-
vāsim nodarbību „Maigā Bio–Ener-
ģētika un Tauriņu pieskāriena jeb 
Metamorfozes metodes masāža”, 
kuras laikā atjaunojas ķermenis, bet 
dvēsele jutīsies mīlēta! Dāvanu karte 
uz šo nodarbību būs lieliska dāvana 
Ziemassvētkos!

Ja tev jau ir suns, vai vēl tikai plā-
no to iegādāties, tad tev noteikti būs 
interesanti uzzināt par mūsu labākā 

drauga izvēli, barošanu, socializāciju, 
tā pamata apmācībām! 

19.12.2012. plkst. 15.00 – Vai Tu 
zini, ko vēlas tavs suns? Pasniedzējs: 
profesionāls kinologs Aleksandrs 
Marjonovs. Semināra programmā:
• suņu šķirnes izvēle un barošana
• suņu socializācija
• suņu pamata apmācība, 

paklausība
Dalības maksa: 7.00 Ls. Pieteik-

šanās vai informācija: tālr.: 652 
21333; e-pasts: titc@titc.lv

jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs decembrī piedāvā:

Aiga Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

24. novembrī Jēkabpilī ar svinīgu 
pasākumu Krustpils kultūras namā 
tika svinēta Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas 100 gadu jubileja. Pasāku-
mā piedalījās arī Veselības ministre 
Ingrīda Circene, kura ar skaistu zie-
du pušķi īpaši veica slimnīcas Reani-
mācijas nodaļas virsmāsu Zani Step-
ku, kurai Veselības ministrijā tiks 
piešķirs Atzinības raksts par mūža 
ieguldījumu. Z. Stepka daudzus ga-
dus bija arī slimnīcas virsmāsa. Slim-
nīcas kolektīvu jubilejā sveica arī Jē-
kabpils pilsētas domes vadība.

Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Leonīds Salcevičs un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Raš-
čevskis vairāk nekā 20 mediķiem 
pasniedza pašvaldības Atzinības un 
Pateicības rakstus. Apbalvojumi tika 
piešķirti tiem mediķiem, kurus bija 
izvirzījuši slimnīcas nodaļu darbinie-
ki. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnī-
ca” 100. gadadienā Atzinības raksts 
par ilggadēju, augsti profesionālu 
darbu tika piešķirts slimnīcas di-
rektoram Ivaram Zvīdrim, direktora 
vietniecei medicīnas jautājumos Ru-
tai Miķelsonei, ekonomistei Maigai 
Avotiņai, 1.terapijas un Tuberkulo-
zes slimību nodaļas vadītājai Sandrai 
Zadinānei, Infekcijas slimību nodaļas 
vadītājai Ilgai Upeniecei, Ambulato-
rās daļas virsmāsai Intai Zvaigznei, 

personāla daļas vadītājai Litai Eglī-
tei, autotransporta vadītājam Gatim 
Grīviņam, operācijas zāles virsmāsai 
Birutai Krastiņai, Bērnu nodaļas 
vadītājai Aijai Briškai, Ķirurģijas 
nodaļas virsmāsai Inesei Bērziņai 
un SIA „Jēkabpils reģionālā slim-
nīca” Perinatālās aprūpes centram. 
Pašvaldības Pateicības raksts par ie-
guldījumu veselības aprūpē tika pie-
šķirts ginekoloģei – dzemdību speciā-
listei Margitai Keišai, biomedicīnas 
laborantei Gaidai Griķei, Dzemdību 
nodaļas vecmātei Andželitai Stankai, 
Reanimācijas nodaļas māsai Vēsmai 
Stengrevicai, radiologa asistentei Ri-
tai Naglovskai, 2.terapijas nodaļas 
virsmāsai Zentai Dišlerei, Sterilizā-
cijas nodaļas māsai Vaidai Rožkovai, 
Traumatoloģijas nodaļas māsai Ilzei 
Spalviņai, LOR nodaļas virsmāsai 
Anitai Grahoļskai, Neiroloģijas no-
daļas māsai Vilijai Nazarenkovai un 
Uroloģijas nodaļas māsai Jeļenai No-
vikai. Par ieguldījumu slimnīcas at-
tīstībā Pateicības rakstu saņēma arī 
informātikas un statistikas nodaļas 
statistiķe Rimma Rubļova un māksli-
niece – noformētāja Agrita Vidže. Ju-
bilejas pasākumā pateicības vārdus 
slimnīcai veltīja gan arodbiedrības 
pārstāvji, gan arī citi apsveicēji, vēlot 
slimnīcai tikpat veiksmīgi strādāt un 
attīstīties arī nākamos simts gadus. 

Par Jēkabpils slimnīcas dibinā-
šanas gadu tiek uzskatīts 1912.gads. 
Gadu gaitā slimnīca ir attīstījusies 
un patlaban tā ir viena no reģionāla-

jām valsts slimnīcām – daudzprofilu 
ārstniecības iestāde ar stacionāru – 
15 nodaļām un ambulatoro nodaļu. 
Slimnīcā tiek sniegta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība un darbojas 
traumpunkts 24 stundas diennaktī. 
Ārstniecības iestāde var lepoties gan 
ar operācijas bloku, kas ir viens no 
labākajiem un modernākajiem val-
stī, kā medicīniskā aprīkojuma, tā 
arī telpu ziņā, gan arī ar moderna-
jām anestezioloģijas un reanimācijas 
nodaļām. Jēkabpils reģionālā slim-
nīca ir vienīgā ārstniecības iestāde 
tuvākajā apkaimē, kas sniedz tādus 
pakalpojumus kā nieru aizstājtera-
pija, otolaringoloģiskās operācijas un 
asins sagatavošana. Slimnīca nodro-
šina jaundzimušo aprūpi un reani-
māciju perinatālās aprūpes centrā 
visam Austrumlatvijas reģionam. 
Diagnostikā tiek pielietotas jaunā-
kās metodes – ultrasonogrāfija, kura 
ietver arī asinsvadu duplekso dople-
rogrāfiju, endoskopijas, funkcionālā 
diagnostika, datortomogrāfija, eho-
kardiogrāfija, osteodensitometrija, 
elektroencefalogrāfija, kā arī rentgen-
diagnostika. Patlaban slimnīcā strādā 
65 ārsti, 199 vidējā un 122 jaunākā 
ārstniecības personāla darbinieki.

Jēkabpils reģionālā slimnīca 
veiksmīgi realizē arī Eiropas Savie-
nības projektus, uzlabojot ārstniecī-
bas iestādes infrastruktūru un ārs-
tēšanas tehnoloģijas, kā arī paaugsti-
not veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitāti.

jēkabpils reģionālā slimnīca nosvinējusi  
100 gadu jubileju

Inga Grīnberga,  
Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centra
Projekta koordinatore

2012. gada aprīlī tika apstiprināts 
projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/12/03/001 
„Informācijas Tehnoloģiju apmā-
cības mazajiem un mikro uzņēmu-
miem konkurētspējas un produk-
tivitātes veicināšanai” (līgums Nr. 
L-APA-12-0031), kas tiek īstenots ar 
Eiropas Sociālā fonda darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un nodarbinā-
tība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apak-
šaktivitātes „Atbalsts nodarbināto ap-
mācībām komersantu konkurētspējas 
veicināšanai – atbalsts partnerībās 
organizētām apmācībām” atbalstu.

Projektā 3 gadu laikā (no 2012. 
gada augusta līdz 2014.gada beigām) 
paredzētās vairākas apmācību akti-

vitātes, kas paaugstinās IKT tehno-
loģiju pielietošanu un veicinās IKT 
rīku izmantošanu Latvijas mazajos 
un mikro uzņēmumos, kas savukārt 
palīdzēs uzņēmumiem nodrošināt 
gan finanšu un cilvēku resursu eko-
nomiju, gan vieglāku un efektīvāku 
darbu ar klientiem un  piegādātājiem. 
Uzņēmumu darbiniekiem tiks dota 
iespēja izvēlēties apgūt vienu vai vai-
rākas apmācību programmas, ņemot 
vērā uzņēmuma attīstības plānus, 
darbinieku kvalifikāciju un intereses. 
Pateicoties Eiropas Savienības līdzfi-
nansējumam, uzņēmumiem apmācī-
bas tiek piedāvātas ar 80 % atlaidi.

1.līmeņa programma – „Digi-
tālās prasmes un IKT risināju-
mi produktivitātes celšanai”. 1 
dienas semināra tipa apmācības, kas 

dod iespēju uzņēmumiem iegūt in-
formāciju par nepieciešamajām IKT 
prasmēm un iemaņām darbiniekiem, 
progresīvākajiem šī brīža piedāvāta-
jiem IKT risinājumiem biznesa attīs-
tībai un iepazīstināt uzņēmumus ar 
IKT risinājumu izmantošanas meto-
dēm dažādu biznesa procesu vadībā.

2.līmeņa programma – „IKT 
rīku izmantošana MMU konku-
rētspējai un attīstībai”. 10 dažā-
das apmācību programmas ( 2 dienu 
apmācības klasē un attālināti e-kur-
su formā), kuras dod iespēju apgūt 
visas nepieciešamās zināšanas IKT 
tehnoloģiju izmantošanā uzņēmumā 
no grāmatvedības un lietvedības līdz 
profesionālai projektu vadībai.

3.līmeņa programma – „IKT ri-
sinājumu izmantošana biznesa 

efektivitātes celšanai un ekspor-
ta attīstībai”. 5 dažādas apmācību 
programmas, kuras palīdzēs izvēlēties 
efektīvākos risinājumus klientu attie-
cību vadīšanā, komunikācijas rīku iz-
vēlē un pārdošanas stratēģiju izstrādē 
uzņēmumā.

Dalībai apmācībās aicināts pie-
teikties ikviens mazais vai mikro 
komersants, reģistrējoties portālā 
www.mmu.lv. Uzņēmumam  ir jābūt 
reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā 
un jāatbilst Projekta kvalifikācijas 
prasībām. Apmācības tiks nodrošinā-
tas visā Latvijā. Piesakoties un reģis-
trējoties apmācībām, komersants var 
izvēlēties sev vispiemērotāko apmā-
cību vietu kādā no 11 Latvijas pilsē-
tām: Rīga, Liepāja, Ventspils, Jelgava, 
Daugavpils, Jēkabpils, Preiļi, Balvi. 

Gulbene, Aizkraukle, Valmiera. 
Apmācības  Jēkabpilī koordinē un 

organizē Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs.

Papildu informācija par apmācību 
programmām, reģistrāciju un citiem 
interesējošiem jautājumiem: projekta 
portālā www.mmu.lv; Latvijas Infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģi-
ju asociācijā. Kontaktpersonas: Māra 
Jākobsone, Zane Pīzele, t. 67311821, 
e-pasts: mmu@likta.lv. Adrese: Stabu 
iela 47, Rīga, LV-1011; 

Jēkabpils Tālākizglītības un in-
formācijas tehnoloģiju centrā. Kon-
taktpersonas: Judīte Grugule, Inga 
Grīnberga. T. 65221333, e-pasts: ju-
dite.grugule@titc.lv, inga.grinberga@
titc.lv. Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkab-
pils, LV-5202

Likta aicina Latvijas Mazos un MikRo koMeRsantus piedalīties jaunāko 
ikt tehnoloģiju apmācību projektā
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Dr. Daiga Zaķe,
Izglītības iniciatīvu centra direktore

20. novembrī Krustpils kultūras 
namā vairāk nekā 70 jauniešu no da-
žādām Jēkabpils un Līvānu skolām 
sanāca uz forumu „Impulss nākot-
nei”, kas tika organizēts Starptautis-
kās Tolerances dienas zīmē. Foruma 
laikā tika rezumēts paveiktais biedrī-
bas „Izglītības iniciatīvu centrs” pro-
jekta laikā, kura mērķis bija veicināt 
dažādu tautību bērnu un jauniešu 
sadarbību un piederību savai pilsētai 
un valstij. 

Pasākumos iesaistījās vairāk nekā 
250 jauniešu, pārstāvot 12 etniskās 
grupas, lai savstarpēji iepazītos tuvāk 
un lai vairāk iepazītu dažādas tau-
tas un to kultūras. Jaunieši atzinīgi 
novērtēja sporta un deju pasākumu 
„Mēs kopā varam vairāk un darām 
to jautrāk”, kā arī „Brīvdienu aka-
dēmiju”. Par to, kā jauniešiem veicās 
un ko viņi, kopīgi darbojoties, jaunu 
apguvuši, tika izveidota video īsfilma 

„Impulss nākotnei”, kas skatāma 
Sabiedrības integrācijas fonda mājas 
lapā www.sif.lv. Jaunieši atzīmē, ka 
viņiem patika gan tas, ka bija iespē-
ja interesanti kopā pavadīt laiku un 
uzzināt ko jaunu par citām kultūrām, 
gan tas, ka nu ir ievērojami paplašinā-
jies viņu draugu pulks. 

Jaunieši tika rosināti arī patstā-
vīgi pētīt, analizēt un veidot darbus 
par dažādu tautību vienaudžiem savā 
skolā vai cilvēkiem sev apkārt, par 
citu kultūru elementiem, par savām 
izjūtām un piederību tautai, kuru pār-
stāv, un zemei, kurā dzīvo. Vienlaikus 
ar savu izpētes darbu jaunieši varēja 
arī iegūt balvas, iesniedzot savus vei-
kumus konkursam. Lai arī laika ne-
bija daudz, konkursam tika iesniegti 
24 darbi. Darbu dažādība pārsteidza 
– video īsfilmas, prezentācijas, aptau-
jas, foto kolāžas, plakāti, esejas, ēdie-
nu receptes, pētījums par savu dzim-
tu un citi. Visu darbu autori saņēma 
pateicības un pārsteiguma balvas par 

paveikto, bet galveno balvu ieguva 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.a klases 
kolektīvs, kas bija sagatavojis muzikā-
lu koncertuzvedumu, stāstot par Jē-
kabpilī dzīvojošo tautību kultūrām un 
izpildot dažādu tautību melodijas un 
dziesmas oriģinālvalodās – latviešu, 
ukraiņu, lietuviešu, čigānu, krievu.

Šo un citus jauniešu darbus varēs 
apskatīt biedrības „Izglītības inicia-
tīvu centrs” www.iic.lv un Jēkabpils 
Jauniešu domes http://jekabpils-jaun-
iesi.lv mājas lapās.

„Impulss nākotnei” – vēlme un 
prasme sadarboties ar dažādu tautību 
un kultūru pārstāvjiem gan šodien 
skolā, gan vēlāk studiju gados un sa-
vos nākotnes darba kolektīvos – Jē-
kabpils jauniešiem ir dots! 

Šī projekta ideju atbalstīja un 
finansēja Latvijas valsts speciālas 
sabiedrības saliedēšanas program-
mā, bet liels paldies jāsaka arī visiem 
partneriem par vēlmi darboties kopā 
– Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, Jēkab-

jauniešu forums „impulss nākotnei” 

FOTO: ???

pils 2. vidusskolai, Jēkabpils pilsētas 
Izglītības nodaļai un Jēkabpils Jau-
niešu domei.

Nākotnē jācer, ka arī citas pašval-
dības, kurās dzīvo daudznacionāla sa-

biedrība, radīs atbalsta iespēju un dos 
jaunus impulsus bērniem un jaunie-
šiem vairāk iepazīt un labāk izprast 
vienam otru, lai savstarpēji bagātinā-
tos gan darot darbu, gan atpūšoties.

Konkursa uzvarētāji: JVĢ 7. a klase kopā ar skolotāju Sandru un 
balvu – dzeltenu sēžammaisu – pufu

esi mūsējais!

inese Loča ir cilvēks savā vietā
Nu jau gandrīz piecdesmit gadus 

Jēkabpils 3.vidusskola Inesi Loču 
sauc par savējo. Viss sākās 1963.
gadā, kad pēc Zīlānu pamatskolas 
beigšanas Inese turpināja mācības 
jaunās, baltās skolas kalna galā 
piektajā klasē, un līdz šai dienai ti-
kai divus mēnešus nebija piederīga 
tai. Dažādu paaudžu kolēģi Inesi 
Loču pazīst kā skolnieci, laboranti, 
latviešu un angļu valodas skolotāju, 
triju burvīgu meitu māmiņu, klases 
audzinātāju, internāta audzinātāju, 
angļu valodas skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāju un pēdējos div-
desmit piecus gadus kā direktora 
vietnieci izglītības jomā.

Kolēģu raksturojumā Inese ir 
gudra, erudīta sieviete, kura prot 

visu: vadīt kolektīvu, saplānot dar-
bu, katru domu noformulēt saprota-
mi un loģiski, likt lietā savas grāmat-
veža zināšanas, un vēl: šūt vāverītes, 
lapsas un lāča maskas bērniem, kā 
arī skaistas kleitas sev, gatavot gar-
šīgus ēdienus, izaudzēt bagātīgu 
ražu savā dārzā. Dod reālu vērtīgu 
padomu jebkurā dzīves situācijā. 
Protams, erudīcija nerodas no nekā, 
Inese ļoti daudz lasa dažāda veida 
literatūru latviešu, krievu, angļu un 
poļu valodās. 

Cilvēks, kurš prot analizēt situā-
cijas, saredz likumsakarības un spēj 
palīdzēt līdzcilvēkiem. Toleranta, sa-
protoša, izglītota, inteliģenta, daudz-
pusīga, cilvēcīga, prot uzslavēt un 
uzmundrināt. Mūsdienīga, ģimenis-

ka. Ineses mīlestība tiek dāvāta gan 
ģimenei, gan kolēģiem, gan bērniem 
skolā. Sadzīvē korekta, izpalīdzīga 
un atsaucīga. Pedagoģiskajā darbā 
raksturīgs radošums un uzdrīkstē-
šanās. Šīs īpašības un personīgais 
paraugs ir palīdzējuši viņai kopā ar 
mūsu skolas direktoriem sekmīgi or-
ganizēt darbu skolā un rosināt sko-
lotājos vēlmi pilnveidoties un radoši 
darboties.

Mēs, kolēģi, uzskatām, ka Swed-
bank piešķirtā balva ir pateicība par 
labajiem darbiem. Mūsuprāt, Inese 
Loča ir cilvēks savā vietā! 

Jēkabpils 3.vidusskolas kolektīva  
domas apkopoja Rita KozlovaFOTO: no personīgā arhīva

Inese Loča (centrā)

Kādā no rudens pēcpusdienām 
Jēkabpils pamatskolu apmeklēja 
kompetenta profesionāļu komanda, 
lai uzsāktu jauno, eksperimentālo 
projektu, proti, – mērķtiecīgu sko-
lēnu apzināšanu, lai tiem piedēvētu 
augsto Pamatskolnieka statusa ti-
tulu. Pamatskolnieka nominācijai 
tika izvirzītas pamatskolas 5. klases, 
kur vienotā komandā ar tām dar-
bojās skolotāju žūrija un skolēnu 
pašpārvalde (Lāsma 6.a un Laura 
6.b). Organizētā pasākuma mērķis 
bija vērsts uz skolēnu personiskās 

lomas akcentēšanu klases un skolas 
dzīves pilnveidošanā, kā arī radošo 
pašizpausmi. 

Izmantojot simbolisku pamat-
skolnieka tēlu, klasēm nācās sevi 
apliecināt dažādās nominācijās. 
Tie bija atraktīvi 5. klašu skolēnu 
priekšnesumi, neviltotas emocijas, 
klasēm atbalstot citai citu, sadarbība 
uzdevumu veikšanas laikā. Pasāku-
ma norisi paspilgtināja skolēnu paš-
pārvaldes priekšnesums – anekdošu 
skečs (sk. D.Rateniece), interaktīvs 
aptauju rezumējums, fotogrāfiju 

„Viena diena mūsu piektklasnieku 
dzīvē” publiskošana uz lielā ekrāna 
(sk. I.Ciprusa), hip – hop deju soļu iz-
mēģināšana Artas un Daniēlas (6.b) 
pavadībā.

Šī eksperimentālā projekta lai-
kā tika noskaidrots, ka mūsu piek-
to klašu skolēni kopā ar savām au-
dzinātājām ir RADOŠI, DARBĪGI, 
ERUDĪTI, ATJAUTĪGI un SPOR-
TISKI – tātad atbilst pamatskolnie-
ka statusam un ir pilntiesīgi saņemt 
svinīgos sertifikātus.

„Mēs visu zinām. Ja ko nezinām, 

paprasām, ja ko neprotam – iemā-
cāmies. No grūtībām nebaidāmies. 
Es varu, es daru, es gribu!” – tāds 
noskaņojums valda 5.a klasē (sk. J. 
Januškeviča)

Nav sliktu laika apstākļu, ir ti-
kai nepareizi izvēlēts apģērbs. Līdzī-
gi mēdz būt ar skolu kopumā – nav 
sliktu atzīmju, ir tikai nepiemērota 
attieksme. „Un pat tad, ja viss kājām 
gaisā – mums ir viss. Un pat tad, ja 
viss nenotiek, kā gribētos,– ļaujiet 
pierādīt!” 

5.b klase (sk. V. Škarstāne)

„Mums ir tas, ko nevar novērtēt, 
ne nopirkt, ne svērt!” – jo jautrība un 
kopā būšana sit augstu vilni 5.c klasē 
(sk. L. Vītola)

„Nebaidies sasniegt kāroto – dzī-
ve tāpēc nekļūs garlaicīga! Apvārsnis 
joprojām būs tālu priekšā, un virs 
galvas – aizvien jaunas un jaunas 
debesis.” – ir pārliecināta 5.d klase.

(sk. Ļ. Gorpiņiča)
Mēs esam savējie!

S. Straume ,
dir. vietn. izgl. jomā

Īsteno jaunāko klašu skolēnu peldēt apmācību
Baiba Grasa, 
Jēkabpils Sporta centra 
sporta organizatore

No 15.oktobra Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Izglītības nodaļas senlolo-
tā iecere, atjaunot pirms 6 – 7 gadiem 
aizsākto jaunāko klašu skolēnu peldēt 
apmācību, beidzot ir īstenojusies ar 
uzviju. Deviņas otrās klases ar gan-
drīz 250 audzēkņiem no Jēkabpils pa-
matskolas (4), Jēkabpils 3.vidusskolas 
(2) un Jēkabpils 2.vidusskolas (3) vie-
nu reizi nedēļā mēro ceļu uz Jēkabpils 

sporta centra peldbaseinu Salā, lai ie-
mācītos gan peldēt un nebaidīties no 
ūdens, gan arī stiprināt savu veselību. 
Divu mēnešu garumā viņiem ir pa-
redzētas 8 nodarbības, kuras pilnībā 
tiek atmaksātas no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības.

Apmācības laikā bērni tiek sa-
dalīti grupās. Viņi izpilda peldē-
šanas vingrinājumus ar uzdevu-
miem gan individuāli, gan pāros. 
Piektdien, 9.novembrī, vērojot 
Jēkabpils pamatskolas audzēkņu 
treniņnodarbību,uzdevumā „Notu-

rēties virs ūdens”, labākais bija Jev-
gēnijs, bet uzdevumā kāju darbībai 
brīvajā stilā vislabākais izpildījums 
un vistaisnākās kājas bija Rometai 
un Kristiānam. 

Nodarbības jaunajiem peldētā-
jiem vada Jolanta Grugule un Aivis 
Kokins. Viņi priecājas par katru no 
jaunajiem peldētājiem un viņu iz-
augsmi jau pēc 3 nodarbību apmek-
lēšanas, it īpaši par talantīgajām 
2.vidusskolas meitenēm.

Bērnu prieks un emocijas ir acīm-
redzamas, par ko liecina arī īsais un 

vienkāršais atzinīgais vērtējums:

Toms – „Baigi forši!”

Megija – „Ļoti labi!” 
Anna – „10 x ļoti labi!”
(No kreisas puses: Megija, Anna)



10.

Lai iepriecinātu savas skatītājas, 
„Ievas pārvērtību” radošā komanda 
8.decembrī viesosies Jēkabpilī.

Kā radās ideja, raidījuma pro-
ducente Sandija Miezīte stāsta: 
„Lai novērtētu, vai sievietei tiešām 
nepieciešamas pārvērtības, viņa ir 
jāredz klātienē. Tādēļ šogad esam 
nolēmuši doties ārpus Rīgas. Pasā-
kumā sievietēm būs iespēja ne tikai 
piedalīties jauno dalībnieču atlasē, 
bet arī apmeklēt modes mākslinieku 
Ginta Budes un Sonitas Pāvuliņas 
meistarklasi. 

Mākslinieki cer, ka „Ievas pār-

vērtību” tūre iedrošinās sievietes. 
„Gribam, lai sievietes neaizmirst 
par savu sievišķību, gribam palīdzēt 
viņām izprast, kā izvēlēties apģērbu 
konkrēti sev, kā neapjukt lielveikalu 
piedāvājumos, un pastāstīt par mo-
des aktualitātēm šajā sezonā,” tā So-
nita Pāvuliņa. 

Pasākuma norise plānota divās 
daļās. Dienas pirmajā pusē visas dā-
mas, kuras vēlas piedalīties raidīju-
mā, būs gaidītas uz jauno dalībnieču 
atlasi. Otrajā daļā modes mākslinie-
ki stāstīs par vairākām tēmām: Kas 
ir mode un stils? Ikdienas mode, 

augstā mode un DRESS CODE. Kā 
neapmaldīties „modes džungļos” 
lielveikalu un modes žurnālu piedā-
vājumos? Kas ir veselīgs apģērbs? 
Kā pareizi veidot savu garderobi, 
izvēlēties un atrast sev piemērotu 
apģērbu? 

Šoreiz sievietēm būs iespēja 
pieteikties arī acu operācijai Lūki-
na acu klīnikā, apmeklēt ajūrvēdas 
medicīnas centru, kā arī saņemt ci-
tus skaistumkopšanas un medicīnas 
pakalpojumus. 

Dita Degtere

„ievas pārvērtības” dodas pie savām skatītājām

svinēsim ziemassvētkus 
Brīnumskapī!

Brīnumskapī iekļūsi, ja  
1.decembrī pulksten 14:00 atnāk-
si uz Krustpils Kultūras namu.

Svētkiem Brīnumskapis tiek īpaši 
uzposts. Tas kļūst arvien bagātāks! 
Gan ar dekorācijām – jaunām drē-
bēm, atvilktnēm un Ziemassvētku 
eglīti, gan gaismām un tumsām, gan 
jauniem viesiem. Kaķītis Laķītis ir 
uzaicinājis savas labākās skolnieces 
– pelītes svinēt Ziemassvētkus kopā 
Brīnumskapī. Un arī pašam Brīnum-
skapim ir ko stāstīt, šoreiz kāds Zie-
massvētku notikums, kurš noticis, 
iespējams, ar jūsu klases audzinātāju 
vai autobusa šoferi, vai slaveno fut-
bolistu Bekhemu. Par ko tad īsti būs 
stāsts? Par to, ka ikviens šajā pasaulē 

ir bijis bērns, kurš skaitījis pantiņus 
pie Ziemassvētku eglītes un kura 
prieks par dāvanām joprojām ir re-
dzams viņa acīs.

Arī skatītāju zāles noformējums 
ir paredzēts smaržīgs un garšīgs – ar 
piparkūkām, pīrāgiem un Ziemas-
svētku makaroniem. Un ja vēl šos gar-
dumus gatavo uz vietas un pasniedz 
Brīnumskapja varoņi! Kā tos neēdīsi? 
Ziemassvētki Brīnumskapī nu jau ir 
skaista tradīcija, kura mums jāsvin 
kopā! 

Ieeja uz koncertu Ls 4. Biļetes 
var iegādāties Biļešu paradīzes kasē 
Jēkabpils Tautas namā un Krustpils 
Kultūras namā.

Baiba Vanaga

31.decembrī pulksten 23.00 
aicinām sagaidīt 2013.gadu 
Jaungada nakts ballē Krustpils 
Kultūras namā. 

Jautru atmosfēru un gaumī-
gu mūziku groziņballē nodrošinās 
latviešu šlāgermūzikas apvienība – 
Roberts Ošiņš un estrādes ansamb-
lis „Dakstiņi”. Tā pamata sastāva 

mūziķi ir izcili Latvijas džeza, roka, 
popa un šlāgermūzikas veterāni: 
Ritvars Garoza, Guntars Mucenieks, 
Artis Orubs, Guntars Lintiņš, Ar-
tūrs Zemnieks, Jānis Retenais.

Pasākumā esam iecerējuši krāš-
ņus spāņu un austrumu deju priekš-
nesumus eksotiskās deju studijas 
„Amira” dejotāju izpildījumā.

Ieejas maksa iepriekšpārdošanā 
5, – Ls, pasākuma laikā 6, – Ls.

Gadiņus pieteikt pa telefonu 
65221854. Biļetes var iegādāties 
Krustpils Kultūras nama kasē.

Zinaida Dzintare,
Krustpils Kultūras nama pasākumu 

organizatore

Koncerts notiks 23.decembrī plkst. 18:00 Jē-
kabpils Sv. Miķeļa luterāņu baznīcā

„Ja tu neesi viens, ceļš vienmēr šķiet īsāks. Iesim 
kopā šo lai arī tumšo, tomēr skaisto ceļu līdz Ziemas-
svētkiem. Lai gaisma un siltums Jūsu mājās, lai miers 
un mīlestība sirdīs”, aicina Artis Robežnieks

Koncertprogrammā „Es skaistu vietu zinu” varēs 
baudīt gan skaistākās komponista Valta Pūces, gan tra-
dicionālās Ziemassvētku dziesmas. Gaidāms arī īpašs 
pirmatskaņojums. 

Marts Kristiāns Kalniņš: „Es ticu mūžīgai apsnig-
šanai, es ticu saulgriežu sniegam, es ticu Ziemassvētku 
brīnumam, kuram katra dvēselē ir jāienāk, aicinu būt 
kopā ar mums koncertos, lai piedzīvotu svētku noskaņu 
un izdziedātu skaistākās Ziemassvētku melodijas”.„Zie-
massvētki man nozīmē pāri plūstošu, bērnišķīgu prieku 
un pateicību par iespēju dzīvot šo dzīvi. Dziedot baznī-
cās, es svinu Kristus dzimšanas Brīnumu, kuru nevar 
saprast, bet katru gadu var no jauna piedzīvot kopā ar 

savas mīļās Latvijas cilvēkiem.”, stāsta Evita Zālīte.
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3 „Biļešu paradīzes” 

kasēs, pasākuma dienā pirms koncerta – Ls 4.

Sandis Mohovikovs, tālr. 29131458

sagaidīsim jauno gadu nakts ballē

Jēkabpils pilsētas un tuvējo 
novadu bērnu sarakstīto dzejoļu 
grāmatu „Rakstu dzejoli pats” 
Kultūras pārvalde nosūtīja dā-
vanai Latvijas Valsts dibināša-
nas gadadienā tautiešiem ASV,  
Anglijā, Īrijā un Austrālijā.

No Latvijas Republikas vēstnie-
cības Anglijā un Ziemeļīrijā pienā-
kusi pateicības vēstule par saņemto 
dāvinājumu. 

– Latvijas vēstniecība Lielbritā-
nijā parūpēsies, lai dāvinājums no-
nāktu visām 26 latviešu skoliņām 
Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvie-
notajā Karalistē. Tādējādi latviešu 

bērniem šeit būs iespēja kopā ar 
Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu 
bērnu sacerētajiem dzejoļiem grāma-
tā „Rakstu dzejoli pats” ieraudzīt un 
sajust Latviju daudz krāsaināku un 
priecīgāku,- teikts vēstulē. 

Prieks, ka Jēkabpilī notiek tik 
labas lietas un pat nonāk Lielbritā-
nijā,- elektroniskajā vēstulē atzinīgi 
izteikusies arī mūsu novadniece Sol-
veiga Latkovska, vēstniecības 2.sek-
retāre konsulārajos jautājumos. 

Informācija par jauko Jēkabpils 
bērnu dzejoļu grāmatu atrodama arī 
portālos www.baltic-ireland.ie, www.
anglobalticnews un citur. 

vēstniecība pateicas par jēkabpils 
bērnu dzejoļu grāmatu

evita zālīte, Marts kristiāns kalniņš un artis Robežnieks aicina uz 
īpašu ziemassvētku koncertu „es skaistu vietu zinu”

FRaMest uzburs svētkus Ledus pilī 

22.decembrī pulksten 19:00 
Krustpils Kultūras namā kon-
certēs vokālā grupa FRAMEST. 

Vokālā grupa FRAMEST pie-
dāvā klausītājiem sava jaunā albu-
ma – Ziemassvētku CD Svētki le-
dus pilī – tūres koncertu! Koncerta 
burvība slēpjas izsmalcinātā svētku 
noskaņā – dziesmās varēs saklausīt 
gan svētku mieru, gan bērnišķīgu 
priecāšanos par svētkiem unikālajā  
FRAMEST a cappella dziedājumā. 

Grupas mākslinieciskais vadī-
tājs Jānis Ķirsis aizrautīgi stāsta par 
mūziķu misiju Ziemassvētku laikā: 

„Ar vislielāko prieku un nepacietību 
gaidām tikšanos ar mūsu klausītā-
jiem, jo – tikai iepriecinot viņus un 
dāvājot svētku sajūtu publikai, mēs 
paši svinam un priecājamies par 
svētku laiku. Mūziķa dāvināšanas 
prieks ir klausītāja svētku sajūtas 
uzburšana!”

Grupa FRAMEST pastāv kopš 
2005. gada un ir profesionālākā a ca-
pella grupa Baltijas valstīs. 

Ieeja: 4 – 7 lati. Biļetes – Biļešu 
paradīzes kasēs un Krustpils kultū-
ras namā.

www.framest.com

V.Priekule,
Kultūras pārvaldes 
pasākumu organizatores p.i.

7.decembrī pulksten 18:00 
Krustpils Kultūras namā notiks do-
kumentālo filmu cikla jaunās filmas 
„Mēs – jēkabpilieši. Būvnieki” pirm-
izrāde. Tā sniegs ieskatu trīs kolēģu 
– Ulda Putniņa, Vitauta Sankauska 
un Zigmunda Zemzara dzīves un 
darba nozīmīgākajos notikumos. 
Viņu profesionalitāte, darba devums 
un ieguldījums Jēkabpils izaugsmē 
ir augstu novērtēts gan pilsētā, gan 
Latvijā –visi ir Jēkabpils Goda pilso-
ņi, bet Uldis Putniņš ir apbalvots ar 
IV šķiras Atzinības krustu.

Filmas scenārija autore un reži-
sore ir Ilze Vidauska. Darbs pie šīs 
filmas viņai ir patīkama atkalre-
dzēšanās ar jēkabpiliešiem – pirmo 
informatīvi dokumentālo filmu par 
Jēkabpili „Jēkabpils – mūsu pilsēta” 
Ilze kopā ar studijas „Deviņi” kolē-
ģiem sagatavoja 2004.gadā. 

– Veidojot filmu, Jēkabpili un jē-
kabpiliešus biju tā iemīļojusi, ka pat 

apsvēru iespēju pārcelties uz dzīvi 
šeit, – atzīstas Ilze Vidauska. – Šo-
vasar kārtējo reizi braucot cauri pil-
sētai, uz mirkli iedomājos, ka būtu 
jauki atkal pastrādāt Jēkabpilī un 
sadarboties ar foršajiem jēkabpilie-
šiem. Pēc neilga laika atskanēja tele-
fona zvans un saņēmu piedāvājums 
veidot jaunu projektu. Var teikt, ka 
sākums ir pat nedaudz iracionāls! 

Šoreiz darbā režisorei nebija klāt 
ierasto kolēģu no Rīgas, filma tapa 
sadarbībā ar Vidusdaugavas televīzi-
ju, arī mūziku komponēja Jēkabpils 
tautas nama vadītājs Aigars Godiņš. 
– Domāju, ka sadarbība ar Jēkab-
pils kolēģiem bija veiksmīga. Nācu 
ar domu, ka gan jau Vidusdaugavas 
TV kolektīvs kaut ko iemācīsies no 
manis un arī man tā būs pieredze. 
Paldies producentam Jāzepam Bren-
cim, montāžas speciālistam Dainim 
Veiguram un operatoram Vladimi-
ram Boltanam. Arī ar Aigaru sapra-
tāmies no pusvārda, viņš bija ļoti pa-
cietīgs arī tajos mirkļos, kad biju pra-
sīga. Aigaram saku lielu PALDIES, 
jo viņš ļoti palīdzēja mūsu filmas 

grupai arī tehniskajos un ar filmas 
skanējumu saistītos jautājumos! 

Šī būs jau ceturtā dokumentālā 
filma ciklā par Jēkabpilī godājamiem 
ļaudīm. Paši filmu varoņi gan lielā-
koties visai pieticīgi vērtē savus no-
pelnus, tad nu režisorei ne reti nācās 
pārliecināt, ka ar savu godprātīgo 
darbu, vērtību izvēli un attieksmi 
pret cilvēkiem viņi ir godam nopel-
nījuši tādu uzmanību. – Šī iniciatīva 
ir patiešām vērtīga un nepieciešama. 
Pilsētas pašvaldība paralēli visām 
saimnieciskajām rūpēm ir uzņē-
musies fiksēt šodienas Jēkabpili un 
iemūžināt savus īpašos cilvēkus. Pa-
tiešām nezinu, vai kāda cita Latvijas 
pašvaldība realizē līdzīgus videofil-
mu projektus, jo jāsaprot, ka tas ir 
dārgs un darbietilpīgs process, bet tā 
ir mūsdienīga laikmeta liecība, kuru 
var un vajag saglabāt nākotnei, – 
domā Ilze Vidauska. 

Uz filmas pirmizrādi aicinām 
filmas varoņu draugus un labos pa-
ziņas, tagadējos un bijušos kolēģus. 
Gaidīts arī ikviens interesents. Ieeja 
uz pirmizrādi ir bez maksas. 

tapusi dokumentālā filma par jēkabpiliešiem – 
būvniecības meistariem
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Vairāk informācijas www.jkp.lv

15.decembrī pulksten 18.00 
Krustpils Kultūras namā dzie-
dātāja ANMARY sniegs ziemas 
noskaņu koncertu „Naktī, kad 
zvaigznes nolaižas pie mums”.

Koncertā piedalīsies Rīgas Gos-
pelkoris, Ķekavas novada jauniešu 
simfoniskais orķestris un ritma gru-
pa Juke Box.

Koncerta programmā ietvertas 
skaistākās ziemas dziesmas no po-
pulārās un klasiskās mūzikas krāju-
miem Jēkaba Ozoliņa un Emīla Zil-

berta jaunos aranžējumos. Dziedātā-
ja klausītājiem dāvās gan dziesmas 
latviešu valodā, gan pasaules hītus 
no Genesis, Mariah Carey, Whitney 
Houston, Annie Lennox, Anggun un 
Andrea Bocelli repertuāra 

Ieeja Ls 5 – 8. Biļetes iegādāja-
mas www.bilesuparadize.lv, Biļešu 
paradīzes kasē Jēkabpils tautas 
namā un Krustpils Kultūras nama 
kasē. Par grupu biļetēm interesē-
ties pie Ineses Krūmiņas, tālrunis 
29203029.

16.decembrī Tautas namā 
būs skatāma jaunā režisora Ai-
gara Graubas jaunā spēlfilma 
„Sapņu komanda 1935”. Seansu 
sākums pulksten 11:00, 13:30 un 
16:00.

Anotācija – „1935.gadā pirmajā 
Eiropas čempionātā basketbolā pie-
dalās arī Latvijas Valsts vienība tre-
nera Baumaņa vadībā. Intrigas un 
sīkas nebūšanas pārpratumi un rak-
sturu cīņas – tas ir ceļš uz čempionā-
tu”. Galvenajās lomās Jānis Āmanis, 
Inga Alsiņa, Vilis Daudziņš un citi.

Ieeja Ls 2, bērniem līdz 7 g. ieeja 
bez maksas.  Biļetes nopērkamas Jē-
kabpils tautas nama kasē.

anMaRY dāvās ziemas noskaņas

jaunā spēlfilma  
”sapņu komanda 1935” jēkabpilī

V.Priekule,
Kultūras pārvaldes 
pasākumu organizatores p.i.

Savā pirmsjubilejas intervijā žur-
nālistam Andrim Grīnbergam proza-
iķe un novadpētniece Lūcija Ķuzāne 
bija teikusi, ka viņai viena no mūža 
vērtībām ir arī sarīkojumi, „kas skar 
dvēseli”. Un tādu piedzīvots daudz 
– teātru spēlēšana un balles jaunībā 
Gricgales tautas namā, radu saieti 
Lietuvā pie balti klāta galda, uz kura 
tikai baltmaizes klaipiņi, sviesta bļo-
diņa un divas alus krūzes, toties dzies-
mas – līdz rīta gaismai! Vēlāk – lite-
rātu saieti Gricgales krogā, tikšanās 
ar kultūras dižgariem Sēļu kongre-
sos, uzstāšanās dažādās auditorijās 
daudzviet Latvijā. Katrs šāds noti-
kums atstājis neizdzēšamas pēdas. 

Arī rakstnieces jubilejas pasāku-
mā tika skartas daudzas dvēseles – no 
jubilāres gara možuma, acu dedzīgu-
ma, spilgtajām dzīves atmiņām, bagā-
tās un raiti plūstošās valodas. Atmiņu 
epizodes virknējās cita aiz citas, iepa-
zīstinot ar dzimtas saknēm, kas ies-
tiepjas 19.gadsimtā, un ļaujot dziļāk 
izprast pašas jubilāres būtību, spēka 
avotus, uzskatus un vērtību sistēmu. 

Lucītes mamma Mare, vēl meitās 
būdama, strādājot pie saimnieka sma-
gos vīriešu darbus, pa divi lāgi krā-
jusi naudiņu mājiņai, „tik mazai kā 
zvirbuļa perēklītis”. Vēsturisko juku 
laikos nauda izčibējusi. Vēlāk, kad 
Kristaps Mednis bildinājis spēcīgo un 
saimniecisko Mari, viņai tā īsti precē-
ties nemaz negribējies, bet viņam taču 
ticis tas Gricgales krogs... Vēlāk gan, 
kad vīrs jau miris, Lucītes mamma 
atzinusi, ka tie bijuši laimīgākie gadi, 
kas nodzīvoti kopā ar Medni.

Mammas ilgas un sapņi, lauku 
cilvēka sīkstums un dzīves saprašana 
vēlāk atbalsojas Lucītes dvēselē un 
dzīves gaitās. Uz lielā akmens Gricga-
les pļavā izsapņots sapnis par savu is-
tabiņu ar baltiem griestiem. Tūlīt pēc 
vidusskolas beigšanas ieceltai skolotā-
jas amatā, direktors devis uzdevumu 

sarīkojums, kas skāra dvēseli

V.Priekule,
Kultūras pārvaldes 
pasākumu organizatores p.i.

Senioru kora „Atvasara” 
sākums meklējams rosīgajos 
pensionāru kluba „Atvasara” 
dalībniekos, kuriem Krustpils 
Kultūras nama direktore Ruta 
Kalniņa izteikusi ideju – Jēkab-
pilij vajadzētu savu senioru kori. 
Uzņemties kora vadību piedāvā-
jums izteikts mūzikas skolotājai 
Skaidrītei Pugačai. 

– Nevaru teikt, ka būtu vēlējusies 
kļūt par kordiriģenti, tāpēc katego-
riski atteicos. Bet tad mani pārņē-
ma tāda neizskaidrojama, mistiska 
sajūta. Likās, ka mani uzrunāja ne-
sen Viņsaulē aizgājusī mammīte. Es 
skaidri sapratu savu uzdevumu – tur-
pināt viņas ērģelnieces un draudzes 
kora diriģentes darbu. Tā arī 1994. 
gada Mārtiņdienas vakarā es piekri-
tu, – atceras Skaidrīte Pugača.

Tagad diriģentes vadībā koris kļu-
vis par vienu no labākajiem senioru 
koriem Latvijā, uz ko norāda labie 
rezultāti koru skatēs. Ar koncertiem 

krustām šķērsām izbraukāta Latvija, 
taču jēkabpiliešu balsis skanējušas 
arī Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Kad 
koris dziedājis Helsinkos pie Jana 
Sibeliusa pieminekļa, jaunieši, kuri 
pa parku braukājuši ar velosipēdiem, 
apstājušies, uzmanīgi klausījušies 
dziesmās un izteikuši savu sajūsmu. 
Viņi vēlējušies uzzināt, no kurienes 
dziedātāji ar tik skanīgām dziesmām. 

Senioru Dziesmu svētki notiek 
katru gadu kādā no Latvijas pilsētām. 
Diriģēt gandrīz 3000 dziedātāju lielo 
kopkori ir gan neaprakstāms saviļņo-
jums, gan milzīga atbildība. Tas prasa 
no virsdiriģenta perfektu nošu teksta 
apgūšanu, darbu ar dziesmas iestu-
dēšanu novadu kopmēģinājumos, 
tikšanos ar pavadošo grupu, bet pats 
galvenais – pozitīvu komunikāciju 
ar dziedātājiem. Vēl šodien Skaidrīte 
ar smaidu atceras Senioru Dziesmu 
svētku koncertu Cēsīs, kad, pirmo 
reizi stājoties milzīgā kopkora priek-
šā, no satraukuma trīcējušas rokas. 
Daudzo gadu gaitā augusi meistarība 
un krājusies pieredze. Nākamvasar 
Skaidrītes Pugačas roku kustībām jau 

trešo reizi pakļausies lielo Dziesmu 
svētku Senioru kopkoris. Šķiet, arī no 
aizsaules mātes balss spēj savu bērnu 
ievirzīt pareizajā virzienā. 

– Uz pirmo mēģinājumu atnācām 
septiņi. Tad sastāvs bija internacio-
nāls – ukrainiete, krieviete, latvieši. 
Vēlāk atvedām savus draugus un pa-
ziņas –piecpadsmit, divdesmit, un nu 
jau esam piecdesmit dziedātāju, – par 
kora sākumu atceras Egita Kazarja-
ne, kura korī dzied no tā dibināšanas 
pirmās dienas.

S.Pugača piebilst, ka koris lepojas 
ar to, ka, salīdzinot ar citiem līdzīgiem 
kolektīviem, Jēkabpils „Atvasarā” 
dzied visvairāk vīru – veseli trīspad-
smit, taču koris mīļuprāt uzņemtu 
savā pulkā ikvienu jaunu dziedātā-
ju, īpaši altus. Jāpiebilst, ka Senioru 
kora dziedātājs sākas no skaistā vecu-
ma – piecdesmit, bet nolikums atļauj 
dziedāt arī dažiem jaunākiem dziedā-
tājiem. Tāpēc īpaši tiek uzrunāti un 
aicināti jēkabpilieši, kuri vēlas skaisti 
un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, 
svinēt svētkus un jubilejas, būt no-
derīgiem un ar savu balsi iepriecināt 

citus. 
– Kamēr cilvēks dzied, viņš dzī-

vo! Ja man atņemtu iespēju dziedāt, 
es būtu pagalam! Kad pēc daudza-
jām operācijām biju depresijā, mani 
uzcēla tikai dziesma. Tā kā manas 
pārvietošanās spējas ir ierobežotas, 
uz mēģinājumiem palīdz nokļūt labie 
kaimiņi. Citreiz mājās atvizina vien-
mēr izpalīdzīgā Velta Upīte vai kāds 
no kora vīriem, – pārdomās dalās Nel-
lija Elksne, kura korim uzticīga visus 
astoņpadsmit gadus. 

Kora dalībnieki cits caur citu uz-
sver pleca sajūtu, sirsnīgo, teju vai 
ģimenisko atmosfēru korī. Un citādi 
nemaz nevar būt, ja tādu sirds siltu-
mu un mīļumu izstaro kora vadītāja 
Skaidrīte Pugača. Arī tad, kad pašu 
skārušas nopietnas veselības prob-
lēmas, Skaidrīte nekad nav manīta 
sadrūvējusies, par kaut ko neapmie-
rināta. Dziedātāji nekad netiek rāti, 
arī tad, ja neizdodas paņemt īsto toni, 
gluži pretēji – vienmēr tiek atrasts kas 
labs, par ko pacildināt, uzlielīt. Katra 
jaunā darba sezona korim sākas ar 
dārza svētkiem Pugaču ģimenes mā-

jās, tad vēl ikmēneša dzimšanas dienu 
ballītes. – Korī krīzi neesmu izjutusi 
– galdu viņi pamanās noklāt gluži kā 
kāzās, šķiet, ne no kā, – smej Skaidrī-
te. – Un ar kādu mīļumu viņi gatavo 
dāvaniņas jubilāriem un Jaungada 
laimes akai! Jaungadu parasti svinam 
Zvaigznes dienā.

Korim nākas apgūt visai sarežģī-
tas dziesmas, kuras iekļautas Dzies-
mu svētku repertuārā. Uzvaras ska-
tēs un konkursos liecina, ka tas dzie-
dātājiem ir pa spēkam. Visas dziesmas 
ar laiku kļūst mīļas, arī tās, kuras 
sākumā tik viegli nepadodas. Taču 
īpašas dziedātājiem ir pašu jēkabpilie-
šu – Skaidrītes Pugačas, Maijas Kīnes 
un Romāna Kielbicka rakstītās dzies-
mas. Kā vadmotīvs kora dalībniekiem 
kalpo Aivara Pugača vārdi Skaidrī-
tes komponētajai dziesmai „Laimes 
zvaigzne”:

Tikai Cilvēks pats savu Laimi kaļ,
Tikai Laika rats savās dzirnās  

to maļ.
Laimes zvaigzne spīd tikai tam,  

kas spēj:
Ticēt, cerēt un mīlēt!

„atvasara” sasniegusi pilngadību

Ar piparkūku smaržu tuvojas 
decembris, Ziemas Saulgrieži, svētki, 
kuriem gatavojamies laikus. Tie ir 
noslēpumi un apskāvieni, ciemiņi un 
vēstules no sen neredzētiem drau-
giem. Tā ir noskriešana no ikdienas 
sliedēm, tā ir neprātība pašā ziemas 
vidū, jautrība, dāvanas un, galvenais, 
mīlestība. Mīlestība pret sevi, savu 
darbu, tuvajiem cilvēkiem. 

No 9. līdz 12. decembrim esat mīļi 
aicināti uz Tautas nama Balto zāli. 
Kopā ar brīnišķīgiem māksliniekiem 
un rokdarbu meistariem rīkojam iz-
stādi – tirdziņu „Dāvana, ko vēlos 

Ziemassvētkos”. Gaidīts ikviens, kurš 
vēlas sajust svētku tuvošanos, iedves-
moties, kā arī iegādāties sev un sa-
viem mīļajiem jauku dāvaniņu.

Dāvanu došanas un saņemšanas 
prieks mīt katrā no mums. No katras 
nopirktās dāvaniņas 5 santīmi tiks 
ziedoti Jēkabpils dzīvnieku patvers-
mei. Dalīsimies ar savas dvēseles sil-
tumu ar citiem! Iedegsim Adventes 
vainagā otro svecīti, 9.decembrī plkst. 
13.00 Tautas nama Baltajā zālē, izstā-
des atklāšanā. Mēs gaidīsim jūs!

Tautas nama un portāla  
Cilvekam.lv radošā komanda

tautas namā izstāde  
„dāvana, ko vēlos ziemassvētkos”

sagatavot un nolasīt referātu kolhoz-
niekiem. Tobrīd jaunajai skolotājai 
nav bijis saprašanas, kas tas referāts 
tāds ir, bet sevī briedusi stingra ap-
ņemšanās – lai vai kā, bet es piespie-
dīšu viņus klausīties! Un klausījušies 
ar! Mērķtiecība un spītība Lūciju 
vadījusi arī vēlāk, kad viņa izglītojās 
Rīgas Pedagoģijas institūtā. Arī pie 
vīra iziets, drīzāk lai apsteigtu divas 
vecmeitās aizsēdējušās kaimiņmeitas 
un pierādītu, ka ir, kas viņu prec! Tā 
pati spītība un taisnības izjūta palī-
dzēja nesalūzt tad, kad skolotāju Ķu-
zāni vajāja par brīvdomīgo mutes pa-
laišanu pedagoģiskās padomes sēdē. 
Un tad vēl tā apsēstība ar tēva māju! 
Kurš īpašnieks savu māju ir „pārde-
vis”, nesaņemot par to ne kapeiku un 
vēl samaksājot par formalitāšu kārto-
šanu! Pēc kāda laika Ķuzāne atpērk 
savu māju no paputējušajiem saim-
niekiem, jo, viņasprāt, mājai pienākas 
dot vecummaizi.

Sanākušie tuvinieki, draugi, bi-
jušie kolēģi un rakstniece talanta cie-
nītāji kopā ar jubilāri izstaigāja viņas 
piepildīto un paradoksiem pilno dzīvi. 
Atmiņu stāstu vēl emocionālāku vērta 
Skaidrītes un Aivara Pugaču spēlētās 
un senioru kora „Atvasara” dziedātās 

dziesmas, kurām pievienojās gandrīz 
visi klātesošie, kam vien balss kaut 
cik skan. Jubilārei tika veltīts daudz 
sirsnīgu, cieņas un apbrīna pilnu ap-
sveikuma vārdu. Kultūras pārvaldes 
vadītāja Inta Ūbele dziļā pietātē at-
zina, ka šis pasākums ir bijusi izcila 
mācībstunda. Par to, ka jātur svētas 
savas saknes un godbijībā jāuztur tā 
vieta, no kurienes esi nācis. Par to, 
ka vitalitātei un domas gaišumam 
nav nekāda sakara ar tiem skaitļiem, 
kas pasē ierakstīti. Par to, ka dzīves 
svinēšanai nevajag kontu bankā, pie-
tiek ar maizes kukulīti uz balta galda, 
īstajiem cilvēkiem blakus un skanīgu 
dziesmu. 

Vai pasākums skāra arī jubilāres 
dvēseli? 

– Mani pārsteidza, ka bija tik 
daudz cilvēku. Bet viņi jau nenāca 
tikai manis dēļ! Daudzi uzticas pasā-
kumiem, ko rīko Renāte Lenša: viņi 
zina, ka tur būs interesanti. Citi gri-
bēja satikt manus tuviniekus. Izjūtas? 
Es uztraucos nedēļas divas pirms pa-
sākuma, bet, kad esi ticis vilnī iekšā, 
vairs nav ko uztraukties, tad tik jātu-
ras. Tagad pēc viļņa ir noplakums, bet 
pirmās dienas vēl biju pasākuma varā, 
– atzīst Lūcija Ķuzāne.
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Nākamais 
laikraksta 

numurs iznāks  
19. decembrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, 
tālrunis 65207324. 

Datorsalikums SIA „RK Media”. 

kuLtŪRas PasĀkuMu PLĀns
decembris 2012

sPoRta PasĀkuMi 2012. Gada deCeMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
8.12 15.00 „Nikolausa dienas koncerts”, apmeklētājus 

priecēs senās mūzikas ansamblis „Lirum”
Krustpils pils 
Lielā zāle

12.12. 12.00–
15.00

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 
radošo industriju kluba meisterdarbnīcu 
ekpress izstāde 

Krustpils pils

13.12. 17.30  „Ceturtdiena pilī” – Gatavojamies 
Ziemassvētkiem  (dekupāžas nodarbība)

Krustpils pils

21.12. 19.00 Pirmssvētku vakars pilī – Ziemassvētku 
labdarības koncerts un radošās darbnīcas

Krustpils pils 
Lielā zāle

izstādes un pasākumi jēkabpils 
vēstures muzejā 2012. gada decembrī

Pasākumi bibliotēkās  
2012. gada decembrī

krustpils pilī

* JGB – Jēkabpils  Galvenā bibliotēka;    * JPB – Jēkabpils Pilsētas bibliotēka

Arī DEcEMBRĪ Jēkabpils rajona invalīdu biedrība
turpina nodarbības Brīvības ielā 45, Jēkabpilī:

3.un 5.decembrī – Ziemassvētku dekoru un galda kartiņu izgatavošana
5., 12., 19.decembrī – veselības vingrošana.
Nodarbības notiek 2.stāvā, 22.kabinetā. Sākums plkst.10.00.

!!! Vēl var pieteikties arī aušanas nodarbībām – jāņem vērā, ka šīs 
nodarbības notiek pēc individuālā grafika, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās 
ir OBLIGĀTA (tālr. 26745619).

 Datums Laiks Pasākums Vieta 

1.12. 14:00 Koncertizrāde bērniem „Ziemassvētki Brīnumskapī” 
Ieeja Ls 4, biļetes Biļešu Paradīzes un Krustpils Kultūras nama kasēs

Krustpils Kultūras 
nams

7.12. 12.00 Latvijas Policijas dienai veltīts svinīgs pasākums Jēkabpils Tautas nams 
7.12. 18:00 Dokumentālo filmu cikla „Mēs – jēkabpilieši” jaunās filmas „Būvnieki” pirmizrāde. 

Ieeja bez maksas
Krustpils Kultūras 
nams

8.12.
14:00 
16:00

„Ievas pārvērtības” Jēkabpilī  
Dalībnieču atlase. 
Mākslinieku meistarklase. Ieeja Ls 5

Jēkabpils tautas nams

9.12. 
– 12.12. 13.00

Ziemassvētku izstāde – tirdziņš „Dāvana, ko vēlos Ziemassvētkos” 
Izstādes atklāšana 

Tautas nams 

9.12. 16:00 Krievu Drāmas teātra izrāde:  A.Ščerbaks „Starpstacija”. 
Ieeja ar ielūgumiem, informācija pa tālr. 26835792 un 29957766.

Krustpils Kultūras 
nams

11.12. 16:30 Daugavpils universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes Mākslas menedžmenta 
studentes Ievas Stočkas grafikas darbu personālizstādes „Baudas malks” atklāšana.

Krustpils Kultūras 
nams

14.12. 
14.12. 
15.–16.12.

18:00 Pilsētas galvenās egles iedegšana. Karuselis bērniem vecumā līdz 12 g. 
No 12:00 līdz 22:00 
No 10:00 līdz 22:00 (bez maksas)

Vecpilsētas laukums

15.12. 18:00 Anmary ziemas noskaņu koncerts „Naktī, kad zvaigznes nolaižas pie mums”. 
Ieeja Ls 5 - 8. Biļetes Krustpils Kultūras nama un Biļešu Paradīzes kasēs.

Krustpils Kultūras 
nams

16.12. 11:00
13:30 
16:00

Režisora Aigara Graubas jaunā spēlfilma „Sapņu komanda 1935”.
Ieeja Ls 2. Bērniem līdz 7g. ieeja bez maksas. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē

Jēkabpils tautas nams

16.12. 14:00 Jēkabpils apriņķa koru Ziemassvētku koncerts Krustpils katoļu 
baznīca

19.12. 18:00 Jēkabpils pamatskolas Ziemassvētku koncerts Jēkabpils tautas nams
22.12. 16.00 TN pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts „Labais sirds vidiņā sēstas”. 

Ieeja bez maksas 
Jēkabpils Tautas nams 

22.12. 19:00 Vokālās grupas „Framest” Ziemassvētku koncerts  „Svētki ledus pilī”. 
Ieeja Ls 4 – 7. Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs.

Krustpils Kultūras 
nams

26.12. 14:00 Ziemassvētku pēcpusdiena pensionāriem Jēkabpils tautas nams
27.-29.12. Jaungada eglītes bērniem  „Jaungada sagaidīšana uz neapdzīvotas salas” 

(organizācijām un iestādēm)
Jēkabpils tautas nams

28.12. 16.00 Jaungada eglīte bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem. 
Rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”. Ieejas maksa Ls 2. Biļetes Tautas nama kasē 

Jēkabpils Tautas nams 

31.12. 23:00 Jaungada nakts balle. Spēlē grupa „Dakstiņi”. 
Ieeja iepriekšpārdošanā Ls 5, pasākuma laikā Ls 6. 
Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē

Krustpils Kultūras 
nams

1.01. 00:30

Līdz 2:30

Jaungada  sagaidīšana:  • domes priekšsēdētāja L.Salceviča uzruna 
   • salūts  
   • Jaunais gads kopā ar Ufo

Vecpilsētas laukums

Datums Pasākums Norises vieta
No 01.12. Plaukta izstāde „No Adventes līdz Ziemassvētkiem” JGB
No 01.12. Plaukta izstāde „Adventa laiks un brīnumu gaidīšana” JGB
No 03.12. Plaukta izstāde „Satversmes 90 gadi” JGB
4.–28.12. Literatūras izstāde „Jēkabpils reģionālajai slimnīcai – 100”. 

Izstāžu cikla „Zināmā un nezināmā Jēkabpils” 12.izstāde
JPB

4.–28.12. Literatūras izstāde „Svētku noskaņai” (idejas svētkiem).  
Izstāžu cikla „Iedvesmojies un dari!” 12.izstāde

JPB

Līdz 6.12. Zinātnieka Sigizmunda Timšāna savākto materiālu izstāde 
„par Sēliju „Sēlija un sēļi Latvijai” 

JPB

6.12. Pasākums „Rūķu balle”.  Sākums plkst.18.00 PII „Zvaniņš” 
sadarbībā ar JGB 
Bērnu lit. nodaļu 

No 10.12. Plaukta izstāde „Fotogrāfija kā vēstures lieciniece”. 
Fotovēsturniekam Pēterim Korsakam – 75

JGB

12.12. Tikšanās ar uzņēmēju Aelitu Žikari (ziedu salons „Kastaņi”) JGB
13.12. Tematiska pēcpusdiena „Jēkabpilietim aktierim un režisoram 

Vilim Segliņam – 130”.  Sākums plkst.15.00
Jēkabpils Tautas 
nams

13.–28.12. Izstāde „Bagāts un radošs mūžs”  
/Aktierim un režisoram Vilim Segliņam – 130/

JPB

14.12. Lielās egles iedegšanas svētkos ar koncertiņu  
”Sirdi atveram gaismai”, (organizē  PII „Zvaniņš” un JGB 
Bērnu literatūras nodaļa), piedalās Jēkabpils pirmsskolas 
izglītības iestādes. Sākums plkst.18.00

Vecpilsētas 
laukums

No 17.12. Plaukta izstāde „Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz, 
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds. Tas palīdzēs ielīksmot, 
piedot un lūgt, Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!”

JGB

No 22.11. Gleznu izstāde „Gadalaiki - rudens, ziema”, Georgs Krutojs JGB
No 27.12. Plaukta izstāde „Vecgada vakara tradīcijas” JGB

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.12. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2012  

/piedalās šahisti ar I sporta klasi, meistarkandidāti un meistari/
01.12. 10:00 Jēkabpils 2.vsk. LVF „Kausa izcīņa” jauniešiem volejbolā B2 grupas zēniem (1997.g.dz.) FINĀLI
01.12. 14:00 Sporta nams Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts  

1.divīzijā U–17 grupā    Jēkabpils – Liepāja
02.12. 10:00 Jēkabpils 2.vsk. LVF „Kausa izcīņa” jauniešiem volejbolā B2 grupas zēniem (1997.g.dz.) FINĀLI
02.12. 11:00 Sporta nams Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts  

2.divīzijā U–19 grupā Jēkabpils – Daugavpils
02.12. 12:30 Sporta nams Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāts  

2.divīzijā U–12, U–14, U–16, U–19 grupās Jēkabpils – Krāslava
04.12. 20:15 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 3.divīzija (LBL 3) Jēkabpils SC– Carnikava
05.12. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens 
05.12. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
06.12. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
08.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils 2012.gada skolēnu šaha čempionāta pusfināls
08.12. 11:00 Sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts spēka trīscīņā  

veltīts Ivana Voroņecka piemiņai un Latvijas Kausa posms
08.12. 14:00 Jēkabpils 2.vsk. Latvijas 1.līgas volejbola čempionāts vīriešiem  Jēkabpils – Aizpute

10.–21.12. 17:00 JSC ēka Jēkabpils 2012.gada skolēnu šaha čempionāta fināls
12.12. 18:00 JSC ēka Pusstundas skrējiena noslēgums – apbalvošana
12.12. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
13.12. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
15.12. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta skolas” balvu izcīņa šahā – 2012  

/piedalās šahisti ar IV, III un II sporta klasi/
15.12. 13:00 Jēkabpils 2.vsk. Latvijas 1.līgas volejbola čempionāts vīriešiem Jēkabpils – SK RTU–UPS
16.12. 12:00 Sporta nams 2012.gada Jēkabpils atklātais basketbola čempionāts
18.12. 20:15 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 3.divīzija (LBL 3) Jēkabpils SC– Pārdaugava 95
19.12. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
19.12. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL) BK Jēkabpils – BK Valmiera
20.12. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
22.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils 2012.gada skolēnu šaha čempionāta fināls
22.12. 10:00 spēļu zāle ,,Oāze” Zolītes turnīrs „OĀZES kauss 2012”
22.12. 12:00 Sporta nams 2012.gada Jēkabpils atklātais basketbola čempionāts
26.12. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
27.12. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
27.12. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL) BK Jēkabpils – Liepāja / Triobet

Vairāki iedzīvotāji Kultūras pār-
valdē ir interesējušies par to, kur Jē-
kabpilī var iegādāties biļetes uz kul-
tūras pasākumiem.

Piedāvājam apkopotu informā-
ciju par biļešu kasēm un to darba 
laikiem.

„Biļešu Paradīze” Jēkabpilī:
Jēkabpils tautas namā, Vec-

pilsētas laukumā 3. Darba laiks: 
otrdien, trešdien, ceturtdien, piekt-
dien no 10.00 līdz 18.00; sestdien no 
10.00 līdz 14.00. Pusdienas pārtrau-
kums no 13.00 līdz 14.00. Svētdien, 
pirmdien kase slēgta.

Kases darba laiks var tikt mainīts 
koncertu, izrāžu un citu pasākumu 
norises dienās.

„Biļešu serviss” Jēkabpilī: 
Jēkabpils 1. pasta nodaļā, 

A.Pormaļa ielā 27. Darba laiks: 

pirmdien, otrdien, trešdien, ceturt-
dien, piektdien  no 8.00 līdz 18.00; 
sestdien no 8.00 līdz 15.00; svētdien 
kase slēgta.

DUS STATOIL, Rīgas ielā 
218. Darba laiks: katru dienu no 
00.00 līdz 24.00

Narvesen veikals, Vienības 
ielā 7. Darba laiks: katru dienu no 
9.00 līdz 21.00.

Kase Krustpils Kultūras 
namā, Rīgas ielā 210. Darba laiks: 
otrdien, trešdien, ceturtdien, piekt-
dien no 10.00 līdz 19.00; sestdien no 
10.00 līdz 14.00. Pusdienas pārtrau-
kums no 14.00 līdz 15.00. Svētdien, 
pirmdien kase slēgta.  

Kases darba laiks var tikt mainīts 
koncertu, izrāžu un citu pasākumu 
norises dienās.

jūs jautājāt


