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„Credit24” meistarlīgas Latvijas čem-
pionātā volejbolā šosezon uzvarējuši „Jē-
kabpils lūši”, kas savā laukumā arī trešajā 
finālspēlē četros setos apspēlēja „RTU/
Robežsardzi”. Daudzas pazīmes liecināja, 
ka Jēkabpilī par Latvijas čempioni tiks 
kronēta komanda, kas vēl ne reizi nav 
bijusi labākā Latvijā. Jā, „Jēkabpils lūšiem” 
bija divas uzvaras pēc kārtas Latvijas kau-
sa izcīņā, un tomēr pilnīgam priekam par 
labi aizvadīto sezonu trūka paša galvenā- 
„Credit24” meistarlīgas Latvijas čempio-
nāta čempionu kausa. No otras puses, arī 
„RTU/Robežsardzes” vīriem vairs nebija 
kur atkāpties, jo aiz muguras bija sezo-
nas beigas. Tāpēc šī sērijas spēle izvērtās 
vissīvākā no visām trim, kaut arī, tāpat kā 
iepriekšējās, beidzās četros setos un par 
labu „lūšiem”.

1. sets bija Aleksandra Avdejeva 
sets. Avdejevs ar katru spēli arvien uzla-
bo sniegumu, un par laimi „lūšiem” sērija 
jau ir beigusies. Tikmēr mājinieki, kurus 
vētraini atbalstīja viņu līdzjutēji, „klusēja” 
trešajā zonā. Tas beidzās ar „RTU/Robež-
sardzes” uzvarētu pirmo setu – 25:23.

2. setā viesiem iespēlējās arī Gatis 
Garklāvs, kurš setā sakrāja 7 punktus, 
kamēr jēkabpiliešiem beidzot tika sakār-
tota servju uzņemšana tā, lai pretiniekus 
tīkla vidū varētu sākt „terorizēt” Vladislavs 
Blumbergs. Šo un nākamo setu uzvarē-
ja mājinieki, bet vistuvāk uzvarai divos 
setos vienā no sērijas mačiem viesi bija 
4. setā, kad panāca setbumbu  – 24:23. 
Tomēr visnepiemērotākajā brīdī rīdzi-
nieki kļūdījās (Avdejevs servēja tīklā, un 
Lancmaņa uzbrukums atdūrās turpat), 

un „lūši” zālē varēja mērot goda apli par 
lielu prieku sev un skatītājiem. Sezona ti-
ka noslēgta ar uzvaru 3:1 (-23, 22, 21, 24), 
sērijā triumfējot ar 3-0.

Atšķirībā no iepriekšējās spēles Rī-
gā, šoreiz mazāk pamanāms bija Jēkab-
pils komandas kapteinis Rihards Puķītis, 
kurš, tāpat kā Vladislavs Blumbergs, 
guva 9 punktus. Tomēr lielā diena bija 
Ērikam Voroņko, kurš guva 24 punktus, 
un Armandam Āboliņam, kurš izcēlās ar 
20 punktiem. Viesu rindās kārtējo labo 
maču pēc atgriešanās laukumā pēc sa-

vainojuma ārstēšanas aizvadīja Avdejevs, 
kurš guva 19 punktus. 17 punkti Gatim 
Garklāvam, pa 10 – Rolandam Ozoliņam 
un Antonam Nazarovam.

„Zinājām visas pretinieku stiprās un 
vājās puses, taču svarīgāk bija pašiem la-
bi nospēlēt. Ar tādu šosezon rīdziniekus 
jau trīsreiz bijām uzvarējuši,” vaicāts par 
taktiku finālsērijā, pašu sniegumu akcen-
tēja uzvarētāju vecākais treneris Mārcis 
Obrumans.

„Droši vien 2. sets bija lūzums vai vis-
maz svarīgs pavērsiena punkts,” vaicāts 

par nozīmīgākajiem notikumiem trešajā 
spēlē, saka Obrumans. „2.  seta sākumā 
pamainījām novietojumu. Labāk sākām 
darboties blokā un aizsardzībā. Līdz tam 
1.  setā viņiem viss sanāca, un rīdzinieki 
stabili servēja. Šajā sērijā arī mūsu „pirmie 
tempi” nebija tik pamanāmi, taču uzvarē-
jām ar citām metodēm. Nav svarīgi, kurš 
spēlē labi un kurš – slikti. Tas aizmirsīsies, 
bet uzvara paliks.”

Informāciju sagatavoja 
Lāsma Vindule, 

Jēkabpils sporta centra 
sabiedrisko attiecību speciāliste

„Jēkabpils lūši” kļūst par Latvijas 
čempioniem

Tiks atjaunots Krustpils 
pils „A” korpuss un pils 
pagalms 

3. lpp.   
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JĒKABPILS PILSĒTAS ZIŅAS

Aprīlis, tāpat kā marts, ikdienas steigā paskrējis nemanot, bet tas 
nenozīmē, ka darbu un aktualitāšu pilsētā šajā laikā ir bijis mazāk.

Pirmkārt, vēlos vēlreiz pateikt lielu paldies mūsu volejbola 
komandai „Jēkabpils lūši”, kas sagādāja pārsteigumu ne vien mums, 
jēkabpiliešiem, bet arī visai valstij, izcīnot pirmo vietu Latvijas 
volejbola čempionātā. Vienas sezonas laikā mūsu „Lūši” spoži 
pieteica sevi laukumā un kļuva par Latvijas kausa uzvarētājiem, 
ierindojās augstajā trešajā vietā Baltijā un saspringtā cīņā ieguva 
Latvijas čempionvienības titulu. „Jēkabpils lūšu” uzvara parādīja 
to, ka, mēs – Jēkabpils iedzīvotāji – varam būt vienoti kā sirdspuksti, 
kas nerimstošā pulsā pavadīja mūsējos kā spēlēs tepat Jēkabpilī, 
tā dodoties līdzi uz Rīgu un atbalstot jēkabpiliešus tur. Varu tikai 
piekrist frāzei, kas vairākkārt izskanējusi publiskajā telpā – „Lūši” tik 
tiešām ir komanda, aiz kuras stāv visa pilsēta.

Aprīlis pilsētā bija svarīgs arī ar kādu nozīmīgu lokālu 
notikumu: tika uzsākti ilgi gaidītie rekonstrukcijas darbi Pasta ielā 
un tai piegulošajās ielās. Pasta iela ir viena no Jēkabpils pilsētas 
centrālajām „artērijām” – iela šķērso daļu vecpilsētas, diendienā 
šeit pārvietojas skolēni, liela daļa Jēkabpils iedzīvotāju dodas uz 
darbu, kā arī šeit atrodas vairāki uzņēmumi un potenciālās teritorijas 
jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Līdz šim bija problēmas ar 
ūdens novadi, un nokrišņu gadījumā tika apgrūtināta satiksme, 
apšļakstīti cilvēki, kā arī nopietni bojātas ēku fasādes. Līdz ar to mūsu 
interesēs bija sakārtot gan pašas ielas, gan piegulošās teritorijas, kas 
ievērojami uzlabos kā Jēkabpils iedzīvotāju ikdienas gaitas, tā arī 
veicinās uzņēmējdarbības attīstību tieši šajā teritorijā. Ja viss izdosies 
kā plānots, rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt jau nākamvasar.

Nav palicis nepamanīts fakts, ka rekonstrukcijas darbu 
projektā paredzēts nocirst vairākus šajā teritorijā augošus kokus. 
Nenoliedzami, šādi darbi vienmēr izraisījuši jautājumus par 
iespējām iztikt bez koku nociršanas un nereti pat ļoti asas diskusijas. 
Iespēju robežās šī projekta realizācijā esam veikuši korekcijas, 
tādējādi saglabājot vairākus jau iepriekš nociršanai paredzētos 
ozolus. Diemžēl rekonstrukcijas darbi un to specifika neļauj saglabāt 
visus kokus šajā objektā, bet varu droši apgalvot – pašvaldības 
speciālisti ir konsultējušies ar visu dienestu, kas šādos gadījumos 
tiek iesaistīti, ekspertiem un speciālistiem, saņemot vajadzīgo 
novērtējumu un atļaujas, tādējādi minimalizējot zaudējumus. Un 
es aicinu pilsētas iedzīvotājus rekonstrukcijas laikā būt saprotošiem, 
lai jau pēc neilga laika mēs varētu priecāties par vēl vienu sakārtotu  
pilsētas centrālo ielu.

Protams, analizējot ap un par Jēkabpili saistītos notikumus aprīlī, 
nevar nepieminēt visnotaļ aktīvo pilsētas un šī brīža domes vadības 
vārdu pieminēšanu dažādos medijos un personiskās diskusijās 
sociālajos tīklos, tostarp – arī par tādu faktu publiskošanu, kuri, 
diplomātiski izsakoties, ir visai tālu no realitātes. Tiešām negribētos 
domāt, ka par Jēkabpils pilsētu un par Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
tiek apzināti veidota kāda antikampaņa, tomēr intensitāte, ar kādu 
beidzamā mēneša laikā tiek uzturēta negatīvās informācijas un 
„aiz ausīm pievilktu” faktu plūsma, liek sliekties par labu domai: 
acīmredzot ir spēki, kam netīk Jēkabpils pilsētas jaunās vadības 
darba stils. Taču varu uzsvērt visiem mūsu pilsētas iedzīvotājiem: 
neraugoties ne uz ko, mēs turpinām un turpināsim strādāt, kā ierasts, 
lai pilsētas attīstība noritētu mērķtiecīgi, atklāti un iedzīvotājiem 
saprotami. Mēs nevairāmies un nevairīsimies skaidrot visus mūsu 
lēmumus – gan pozitīvos, gan diskusijas raisošos.

5.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes Sociālo, 
izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsar-
dzības jautājumu komitejas sēdē konceptuāli 
apstiprināta aktualizētā Jēkabpils pilsētas izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija 
2015.–2025. gadam un virzīta tālāk apspriešanai. 
Tās mērķis ir izveidot ilgtspējīgu vispārizglītojošo 
skolu tīklu pilsētā.

Koncepcijā noteiktas galvenās prioritātes un 
virzieni, kuros attīstāms skolu tīkls Jēkabpilī, kā arī 
uzdevumi, kas jārisina, ņemot vērā sociāli ekono-
misko situāciju, pilsētas iedzīvotāju dinamiku un 
citus faktorus. Kā galvenās prioritātes norādītas – 

samazināt infrastruktūru, ņemot vērā dzimstības 
un migrācijas rādītājus, tādējādi palielinot izglītī-
bas iestāžu tīkla efektivitāti;- pilnveidot izglītības 
infrastruktūru un uzlabot izglītības iestāžu mācī-
bu vidi, īpašu uzmanību pievēršot tās kvalitātes 
paaugstināšanai; izveidot izglītības infrastruktūru 
pilsētā, lai tā atbilstu ilgtermiņa prognozētajam 
pieprasījumam gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
niece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa uzsver, ka 
koncepcijai ir būtiska nozīme izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanai nākotnē: „Lai maksimāli ņemtu 
vērā visu ieinteresēto pušu viedokļus un izstrādā-

tu efektīvu attīstības plānu izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanā, koncepciju nolemts izdiskutēt visās 
pilsētas izglītības iestādēs. Pēc koncepcijas piln-
veidošanas un viedokļu apkopošanas to vēlreiz 
atgriezīs izskatīšanai komitejas sēdē, un tikai tad 
lemsim par koncepcijas apstiprināšanu domē.”

No 16. līdz 27. aprīlim domes vadībai un izglī-
tības darba speciālistiem plānots apmeklēt visas 
piecas pilsētas skolas, tiekoties ar to kolektīviem 
un skolu padomju pārstāvjiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

26. aprīļa Jēkabpils pilsētas ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums no-
jaukt Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” ratnīcas (rijas) 
ēku, kas 13. aprīlī notikušā ugunsgrēka laikā tika gandrīz pilnībā nopostīta. 
Nodegušajai būvei ir veikta tehniskā apsekošana un sastādīts tehniskās ap-
sekošanas atzinums. Tajā secināts, ka ugunsgrēkā nodegušās kultūrvēstu-
riskās ēkas  – ratnīcas (rijas) konstrukcijas ir gājušas bojā vai tik lielā mērā 
bojātas, ka to izmantošana ēkas atjaunošanai nav iespējama. Ratnīcas (rijas) 
ēkas nojaukšanai piešķirti 6000,00 eiro no pašvaldības līdzekļiem apmaksu 
veikt no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem avāriju un tamlī-

dzīgu seku likvidēšanai.
Pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis: „Varu izteikt lielu nožēlu 

par notikušo, jo nodegušā rija bija patiešām unikāla vēstures liecība. Vien-
laikus vēlos pateikt lielu paldies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Jēkabpils nodaļas darbiniekiem par ļoti operatīvu rīcību ugunsgrēka laikā, 
jo tika nosargātas visas pārējās ēkas un ugunsgrēks likvidēts salīdzinoši īsā 
laikā. No 1.  maija sākas aktīvā tūrisma vasaras sezona, tādēļ teritorija pēc 
iespējas ātrāk ir jāsakopj, jo, kā zināms, „Sēļu sēta” ir viena no tūristu iecienī-
tākajām vietām pilsētā.  Tāpat pašvaldība skatīsies, kā var uzlabot teritorijas 
drošības pasākumus

„Sēļu sētā”. Patlaban iesaistīti visi atbildīgie dienesti, lai atklātu vainīgos, 
kuri nodarījuši šo lielo postījumu.” Pašvaldība arī nolēmusi vērsties Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu no valsts 
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt naudu nodegušās 
rijas atjaunošanai.

Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe uzsver, ka ugunsnelai-
mē lielāks par materiālo zaudējumu ir kultūrvēsturiskā mantojuma zaudē-
jums, jo gan rijas ēka, gan katrs priekšmets, kas tur atradās, bija patiešām 
unikāls un vērtīgs. Patlaban muzeja darbinieki ar pieaicinātajiem eksper-
tiem strādā, lai precīzi aprēķinātu nodarītā postījuma zaudējumu apmērus. 
Iepriekš tika minēts, ka aptuvenās ēkas atjaunošanas izmaksas varētu būt 
līdz 100 000 eiro. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpilī plāno sakārtot skolu tīklu

Pašvaldība skatīs iespējas uzlabot brīvdabas muzeja 
teritorijas drošību

Raivis Ragainis, 
Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs

18. aprīlī reģionālajā vizītē Jēkabpils pilsētu apmeklēja Apvienoto Arā-
bu Emirātu vēstniece V.E. Hanan Al Aleeli ar pavadošo delegāciju. Vizītes lai-
kā vēstniece tikās ar domes vadību, tika apmeklēti uzņēmumi SIA „Margret”, 
SIA „Ošukalns”, kā arī apskatīta Krustpils pils. 

Vēstnieces vizītes laikā pašvaldībā norisinājās tikšanās ar domes vadību, 
kurā tika sniegts neliels ieskats pašvaldības darbā un pilsētas attīstībā. Tika 
pārrunāta uzņēmējdarbības joma pilsētā, galvenie uzņēmējdarbības veidi 
un aktuālie investīciju projekti tuvākajā nākotnē. Pēc sarunas ar vēstnieci 
domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsver: „Sarunu laikā tika noskaidroti 
vairāki svarīgi jautājumi, kas, domājams, sekmēs pozitīvus rezultātus turp-
mākajā sadarbībā un sniegs reālu pienesumu pilsētas iedzīvotājiem. Esam 
nonākuši pie vairākām kopīgām idejām, par kuru realizāciju varēsim runāt 
jau tuvā nākotnē. Prieks, ka vēstniece novērtē mūsu vēlmi tuvākajā laikā pil-
sētā realizēt apjomīgus projektus vairākās jomās.”

Vēlāk vēstniece ar delegāciju devās uz uzņēmumiem SIA „Margret” un 
SIA „Ošukalns”, kur iepazinās ar ražotnēm un diskutēja par potenciālām sa-

darbības iespējām. Dienas izskaņā delegācija viesojās Krustpils pilī, kur ap-
skatīja pils ekspozīciju, noklausījās nelielu Jēkabpils mūzikas skolas skolēnu 
koncertu un tikās ar medijiem.

Informāciju sagatavoja  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

22.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums par deputātu piedalīšanos 
domes un komiteju sēdēs attālināti. Attālināta dalība deputātiem ir nodro-
šināta, izmantojot programmu Skype. Izmantojot programmu ir iespējams 
balsot un izteikt viedokli.

Lai nodrošinātu iespēju piedalīties domes sēdēs un komitejās attālinā-
ti, tika izdarīti grozījumi pašvaldības nolikumā. Ja domes deputāts domes 
sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes vai komitejas norises vietā, 
domes priekšsēdētājs var noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokon-
ference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Domes deputāts uzskatāms 
par klātesošu sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes 
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar vi-
deokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē 
un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu 
Namejs.

Domes priekšsēdētājs R. Ragainis uzsver, ka šāda iespēja deputātiem ir 
nepieciešama, lai, pieņemot pilsētai svarīgus lēmumus, tiktu uzklausīti visi 
viedokļi un tiktu nodrošināta iespēja balsot.

Informāciju sagatavoja  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpili reģionālajā vizītē 
apmeklē Apvienoto Arābu 
Emirātu vēstniece

Domes deputātiem ir 
nodrošināta iespēja piedalīties 
sēdēs attālināti
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19. aprīlī Jēkabpils domes priekšsēdētājs, pašval-
dības uzņēmuma SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
kapitāldaļu turētājs, Raivis Ragainis iecēlis amatos jau-
no SIA „Jēkabpils reģionālās slimnīca” valdi trīs locek-
ļu sastāvā– valdes priekšsēdētājs turpmāk būs Gvido 
Liepiņš, bet valdes locekļi – Andrejs Miļčevskis un Inna 
Budovska.

Jau ziņots, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība martā 
izsludināja konkursu uz slimnīcas valdes locekļu ama-
tiem, saņemot septiņus pretendentu pieteikumus. 
Vērtēšanas komisija tās priekšsēdētāja Raivja Ragaiņa 
vadībā izvērtēja visus pieteikumus atbilstoši konkursa 
prasībām, un visi pretendenti tika uzaicināti uz inter-
vijām. Komisijas sastāvā bez tās vadītāja, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja, bija arī pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieki Līga Kļaviņa un Andris Rutko, 
kā arī pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Go-
gulis un personāldaļas vadītāja Jolanta Liepiņa, bet 
vadošais komisijas konsultants bija Latvijas Slimnīcu 
biedrību valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu rekomen-
dēt pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim iecelt 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdē šādus preten-
dentus– valdes priekšsēdētāja amatā Gvido Liepiņu, 
valdes locekļa (galvenais ārsts) amatā Andreju Miļ-
čevski un valdes locekles amatā Innu Budovsku.

„Pilsētas vadība, un es tajā skaitā, jau vairākkārt ir 
uzsvērusi, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca ir viena no 
nozīmīgākajām pilsētas kapitālsabiedrībām. Un tieši 
tāpēc mēs ar vislielāko nopietnību vērtējām poten-
ciālos valdes locekļus konkursā, kurā kā vadošo ek-
spertu– konsultantu piesaistījām arī Latvijas Slimnīcu 

biedrības valdes priekšsēdētāju Jevgēņiju Kalēju. Tas 
tika darīts vispirms jau tādēļ, lai izslēgtu jebkādu, kā 
tagad moderni saka, „aizdomu ēnu” par konkursa ne-
godīgu norisi,” akcentēja Raivis Ragainis. „Domāju, ka 
esam vispusīgi izvērtējuši visus kandidātus un pieņē-
muši, mūsuprāt, ļoti labu, uz slimnīcas nākotni vērstu 
lēmumu,” uzskata pilsētas domes priekšsēdētājs.

Jaunais Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes 
priekšsēdētājs Gvido Liepiņš ir augsta līmeņa mene-
džeris, kura uzdevums būs nodrošināt stabilu un plān-
veidīgu slimnīcas attīstību, tostarp– arī slimnīcas fi-
nanšu rādītāju nodrošināšanu un pakalpojumu jomas 
attīstību. Gvido Liepiņš līdz šim bijis apdrošināšanas 
akciju sabiedrības „Balta” Jēkabpils reģionālās filiāles 
vadītājs, nodrošinot kompānijas darbību Jēkabpils, 
Līvānu un Preiļu reģionos. „Mana līdzšinējā darba 
pieredze saistīta ar uzņēmumu attīstības un darbības 
stratēģiju plānošanu un īstenošanu, pārmaiņu vadību, 
uzņēmumu administratīvo un finanšu vadību, kā arī 
klientu apkalpošanas pilnveidošanu, tādēļ šī pieredze 
ir ļoti būtiska arī slimnīcas nākotnei. Esmu pārlieci-
nāts, ka tikai strādājot komandā un sadarbojoties var 
sasniegt lieliskus rezultātus,” norāda jaunais slimnīcas 
valdes priekšsēdētājs.

Valdes loceklis (galvenais ārsts) Andrejs Miļ-
čevskis ir ķirurgs, praktizējis Paula Stradiņa Klīniskajā 
universitātes slimnīcā, līdz šim brīdim bijis AS „Veselī-
bas centru apvienība” ķirurģijas nodaļas vadītājs. Vi-
ņam labi pazīstama arī reģionālo slimnīcu specifika, jo 
strādājis Gulbenes un Rēzeknes slimnīcās. Andrejam 
Miļčevskim nav sveša arī Jēkabpils – rezidentūras lai-
kā strādājis Jēkabpils reģionālajā slimnīcā kā ķirurgs– 

rezidents. „Manas aktivitātes būs vērstas uz veselības 
aprūpes sniegto pakalpojumu efektivitātes pilnvei-
došanu, modernizēšanu un optimizēšanu, ieviešot 
jaunākās medicīniskās tehnoloģijas un piesaistot kva-
lificētus speciālistus,” uz savām prioritātēm norādījis 
Andrejs Miļčevskis.

Valdes locekle Inna Budovska ir absolvējusi Rī-
gas Stradiņa universitātes Veselības vadības maģistra 
programmu, iegūstot plašas zināšanas veselības iestā-
žu vadībā un veselības pakalpojumu ieviešanā vese-
lības aizsardzības iestādēs, kā arī ieguvusi bakalaura 
grādu ekonomikā un starptautiskajās attiecībās Sa-
seksas universitātē Lielbritānijā, kas ļaus viņai plašāk 
paraudzīties uz slimnīcas attīstību gan reģionālā, gan 
valsts un starptautiskā mērogā. „Jēkabpils slimnīcai ir 
jāsakārto prioritātes, un, balstoties uz tām, valdei jā-
pieņem stratēģiski attīstības lēmumi. Arī es esmu pār-
liecināta, ka slimnīcas valde ir vienota komanda, kas 
pieņem lēmumus un ir vienota to realizācijā,” uzskata 
Inna Budovska.

„Esam iezīmējuši Jēkabpils reģionālajai slimnīcai 
jauna ceļa sākumu,” norāda Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Raivis Ragainis, „mūsu izvēle ir izdarīta, 
tagad jādod iespēja jaunajai valdei realizēt savu redzē-
jumu par slimnīcas attīstību.” Jaunā valde Jēkabpils re-
ģionālajā slimnīcā darbu sāks 1. maijā, bet jau 25. aprīlī 
jaunā valde tiksies ar slimnīcas kolektīvu, arodbiedrību 
un domes vadību.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aprīļa otrajā pusē uzsākti darbi pie Pasta un tai pie-
gulošo ielu rekonstrukcijas. Uzsākot darbus projektā „Pa-
sta ielas pārbūve, Jēkabpilī”, bija nepieciešams izbūvēt 
komunikāciju tīklu pieslēgumu Andreja Pormaļa ielai, lai 
pēc tam varētu netraucēti nodrošināt autobusu un pārē-
jā transporta kustību pa A. Pormaļa ielu. Pirmie darbi pie 
ielu rekonstrukcijas tika uzsākti 17.–19. aprīlī A. Pormaļa 
un Akmeņu ielas krustojumā, A. Pormaļa un Katoļu ielas 
krustojumā un A. Pormaļa un Viestura ielas krustojumā.

Pamatdarbi Pasta ielā tika uzsākti 23. aprīlī. Darbi 
objektā „Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī” norisināsies di-

vos posmos. Pirmajā posmā tiks slēgta Zaļā un Pasta 
iela, otrajā posmā tiks slēgta Jēkaba, Akmeņu, Katoļu 
un Viestura iela no A. Pormaļa ielas līdz Brīvības ielai.

Kā iepriekš tika informēts, 13.  martā Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā noslēgts līgums par Pasta un Au-
sekļa ielu rekonstrukciju. Projektā „Pasta ielas pārbūve 
Jēkabpilī” ietilpst arī Zaļās, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un 
Viestura ielu pārbūve. Plānots rekonstruēt ielu brauk-
tuves un ietves, lietus ūdens kanalizāciju, ūdensvadu, 
sadzīves kanalizāciju, siltumtrasi, kā arī ielu apgais-
mojumu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt Jēkaba un 

Riekstu skvērus, kā arī uzstādīt strūklaku un vides di-
zaina objektu. Iepirkumā, ar viszemāko piedāvāto sum-
mu, par projekta realizāciju uzvarējis SIA „Ošukalns”. 
Kopējā iepirkuma summa ir 2,97 milj. EUR, no kuriem 
pašvaldības līdzfinansējums ir 1,8 milj. EUR, bet atlikusī 
summa tiks finansēta no ERAF projekta „Jēkabpils Dau-
gavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un 
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības 
attīstībai”.
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Uzsāk pirmos darbus Pasta ielas pārbūves projektā

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā iecelta jauna valde

Uzdod Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
arī savu jautājumu!

ATVER www.jekabpils.lv/jauta_pasvaldibai 
    RAKSTI savu jautājumu

VAI
ZVANI uz bezmaksas informatīvo tālruni 80205008

Jautā iedzīvotājsJautā iedzīvotājs

Šī gada 8. februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu, uz kura pamata tika uzsāk-
ta strukturāla reorganizācija iestādē „Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība”. Sakarā ar strukturālo reorganizāciju vairā-
kām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām 
mainītas adreses, tādēļ vēršam uzmanību un publisko-
jam visu struktūrvienību atrašanās vietas.

Turpmāk Brīvības ielā 120, Jēkabpilī atrodas:
1. Jēkabpils pilsētas Domes vadība;

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
3. Personāla nodaļa;
4. Dzimtsarakstu nodaļa;
5. Finanšu departaments, kura sastāvā ir Grāmat-

vedības nodaļa un Finanšu ekonomikas nodaļa;
6. Atbalsta departaments, kura sastāvā ir Sabied-

risko attiecību nodaļa, Vienas pieturas aģentūra un In-
formācijas tehnoloģiju nodaļa;

7. Juridiskais departaments, kura sastāvā ir Juridis-
kā nodaļa un Iepirkumu nodaļa.

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī:
1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija;
2. Īpašumu apsaimniekošanas departaments, kura 

sastāvā ir Komunālās saimniecības nodaļa un Pašvaldī-
bas īpašumu nodaļa;

3. Civilās aizsardzības inženieris;
4. Jēkabpils Sociālais dienests.
Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī:
1. Jēkabpils pilsētas Būvvalde;
2. Pilsētvides departaments, kura sastāvā ir Attīstī-

bas un Investīciju nodaļa, Būvniecības nodaļa un Teri-
torijas plānošanas nodaļa.

Draudzības alejā 26, Jēkabpilī turpmāk atradīsies 
jaunizveidotā Jēkabpils Izglītības pārvalde, kurā apvie-
nota līdzšinējā Izglītības nodaļa, Iekļaujošās izglītības 
atbalsta centrs un Tālākizglītības un informācijas teh-
noloģiju centrs.

Rīgas ielā 210a, Jēkabpilī nemainīgi atrodas Jē-
kabpils Kultūras pārvalde;

Brīvības ielā 157 – Jēkabpils Bāriņtiesa;
Andreja Pormaļa ielā 106  – Jēkabpils Sporta 

centrs;
Brīvības ielā 258  – Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centrs.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt 

saprotošiem, un jautājumu gadījumā zvanīt uz paš-
valdības bezmaksas informatīvo tālruni 80205008 vai 
rakstīt: vpa@jekabpils.lv.
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Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta „Kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” 
sadarbībā ar Koknesi un Ogri ietvaros atjaunos Krust-
pils pili un pils pagalmu.

Šodien lielākajā daļā Krustpils pils telpu joprojām ir 
padomju mantojuma atstātās pēdas, tāpēc projekta ie-
tvaros ir paredzēts sakārtot pils „A” korpusu, lai apmek-

lētājiem atklātu unikālās vēsturiskās celtnes patieso 
vērtību. Paredzēta vienkāršota Krustpils pils „A” daļas at-
jaunošana. Pils plānojums tiks saglabāts esošajā kārto-
jumā, izmainot telpu funkcionālo pielietojumu. Rekons-
trukcijas ietvaros paredzēts arī pils fasādes remonts un 
krāsošana, kā arī kāpņu atjaunošana. Tiek plānoti arī re-
montdarbi pils iekštelpās, vairākās telpās restaurējot un 
atjaunojot griestus, sienas un grīdas. Tiks atjaunota arī 
esošā elektroapgādes sistēma un uzlabota ūdensvada 
un kanalizācijas sistēma. Uzlabojot pils apkures un ven-
tilācijas sistēmu, paredzēts restaurēt atsevišķas podiņu 
krāsnis un kamīnu. Korpusa pirmajā stāvā paredzēts 
atjaunot 18.  gs. sienu gleznojumus un izvietot pastā-
vīgo pilsētas vēstures ekspozīciju, savukārt otrajā stāvā 
atjaunot vēsturiskās telpas, paverot iespējas dažādu pa-
sākumu rīkošanai. Atbilstoši vēsturiskajām liecībām tiks 

atjaunots arī pils dārzs un strūklaka.
Šobrīd norit iepirkums, kā rezultātā tiks noskaidro-

ti potenciālie darbu veicēji. Projekta kopējās izmaksas 
ir 2,3 milj. EUR, ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da) finansējums ir 928 235,30 EUR, valsts budžeta dotā-
cija – 44 117,64 EUR, pašvaldības finansējums -1,3 milj. 
EUR. Projekta realizācija paredzēta līdz 2020.gadam. 

Projekts „Kultūras mantojuma saglabāšana un at-
tīstība Daugavas ceļā” ir viens no kopumā 10 kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltī-
tiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organi-
zētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju 
pieteikties ERAF līdzfinansējumam.

Foto: Kultūras ministrija
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām 
mainītas adreses

Tiks atjaunots Krustpils pils „A” korpuss un pils pagalms

Inese Rumjanceva:

Labdien! Gribu vaicāt  – varbūt arī 
beidzot Madonas ielā tiks veikts kāds 
bedrīšu remonts? Piebrauciet arī pie 
mums. Sirmoviča kungs solīja nobērt 
šķembas pie Madonas ielas 30a mājas 
jau 2016.  gada nogalē, taču tas nav vēl 
izdarīts. Pie mājas rodas dubļi. Vienu vai 
divas kravas, lūdzu, nepažēlojiet!

Atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība:

Tika apsekots Pļevnas ielas posms, kas 
ved gar Madonas ielas 30A daudzdzīvokļu 
dzīvojamo namu, un tika konstatēts, ka 
nepieciešams veikt esošā ceļa seguma 
remontu. Darbi tiks veikti, tiklīdz būs 
atbilstoši laika apstākļi.

Karīna Pulkstene:

Kāpēc uz Kurzemes ielas ir bedre 
tajā vietā, kur tika veikta kanalizācijas 
apkope? Bedre ir pietiekami dziļa, lai, 
braucot ar mašīnu, tajā iebraucot, varētu 
salauzt mašīnai atsperi. Aizmirsu piebilst, 
ka tas ir braucot pa grunteni uz gaisa tilta 
pusi.

Atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība:

Situācija apsekota dabā, konstatēts, ka 
minētajā ielas posmā veikta ūdens hidrantu 
apkope, bet darbu vieta nav atbilstoši 
sakārtota. Informācija nodota atbildīgajam 
dienestam SIA „Jēkabpils ūdens”. Par 
līdzīgām situācijām Jēkabpils pilsētas ielās 
ar grants, šķembu segumu vai uzlabotas 
grunts segumu informāciju var sūtīt uz 
info@jekabpilsudens.lv

Ritma Kanne:

Sveiki, iepretim namam Raiņa ielā 
31 grāvī (ielas otrā pusē) ilgstoši atrodas 
kanalizācijas aka bez vāka. Tur var 
iekrist un pazust gan mazs, gan liels... 
Risinājums?

Atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība:

SIA „Jēkabpils ūdens” speciālisti ir 
apsekojuši aku, kas atrodas grāvī pret 
Raiņa ielas 31 ēku. Tika konstatēts, ka akas 
īpašnieks ir SIA „Lattelecom”. 09.04.18. esam 
nosūtījuši informāciju uzņēmumam par 
akas vāka neesamību un radīto bīstamību 
iedzīvotājiem.
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Līdz šī gada 25.maijam Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības Apbalvojumu piešķir-
šanas komisija aicina izvirzīt kandidātus 
„Gada jēkabpilietis” nominācijai.

Goda nosaukumu „Gada jēkabpilietis” 
piešķir fiziskām personām, kuras kļuvušas 
par autoritātēm pilsētā, ieguvušas popula-
ritāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzska-

tiem un uzvedību. Apbalvojuma ieguvējs 
saņem naudas balvu.

Atcerēsimies jēkabpiliešus, kuri aizva-
dītajā gadā ir snieguši nozīmīgu ieguldīju-
mu pilsētas attīstībā, ar savu rīcību guvuši 
atzinību mūsu pilsētas iedzīvotāju vidū, 
kuru vārds un darbi izskanējuši arī aiz mū-
su pilsētas robežām.

Atbilstoši nolikumam iesniegumus ar 
ierosinājumu var iesniegt Domes deputāti, 
komitejas, komisijas, darba grupas, valsts 
un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta 
kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas 
personas vai iedzīvotāji – ne mazāk kā 10 
pilngadīgas personas (atšifrējot paraks-
tu, norādot personas kodu, dzīvesvietas 
adresi un kontakttālruni). Iesniegumā 
jānorāda apbalvojumam izvirzītā kandi-
dāta personas dati un vispusīgs nopelnu 
apraksts. Pieteikums noformējams, aiz-
pildot anketu, kura ir pieejama tiešsaistē 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā  
www.jekabpils.lv vai Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.

Priekšlikumi jāiesniedz pašvaldības 
Vienas pieturas aģentūrā vai pa e-pastu 
vpa@jekabpils.lv

Apbalvojumi „Gada jēkabpilietis” tiks 
svinīgi pasniegti Jēkabpils pilsētas svētkos 
2018. gada 16. jūnijā.
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Sabiedrisko attiecību nodaļa

No 2018. gada 5. maija līdz 2019. gada 
31. decembrim Jēkabpils Vēstures muzeja 
Izstāžu zālē būs iespējams aplūkot Latvijas 
simtgadei veltīto izstādi „100 iemesli lepo-
ties ar Jēkabpili”.

Jēkabpils ir Daugavas auklēta, daudzna-
cionāla, multikulturāla, plūdu un notikumu 
rūdīta, novadu krustcelēs nolikta divu krastu 
pilsēta ar senu vēsturi. Jēkabpilij ir savs kul-
tūrvēsturiskais mantojums, draugi un sadar-
bības partneri tuvās un tālās zemēs. Jēkab-
piliešiem piemīt pilsētas ģerbonī esošā lūša 
izmanība un veiklība. Jēkabpilij ir brīnišķīga 
daba un savi cilvēki, izcili profesionāļi, kuri 
veido pilsētas vēsturi un veicina tās sekmīgu 
attīstību. 

Latvijas simtgadei veltītās izstādes ie-

tvaros tiek runāts par 100 iemesliem būt 
lepniem ar Jēkabpili, par simts spilgtiem pār-
maiņu veicējiem, virzītājspēkiem un iedves-
motājiem. Izstāde vēsta par ievērojamiem 
jēkabpiliešiem, māksliniekiem, arhitektūru, 
sakrālo mantojumu, sportu, mūziku, uzņē-
mumiem, vēstures liecībām un norisēm.

Lai šie 100 iemesli iedvesmo, atgādina 
un iesakņo apziņu, ka mēs esam Jēkabpils 
un mūsu spēkos ir saudzēt, veidot, attīstīt, 
radīt pilsētu tieši tādu, kādā mēs labprāt 
dzīvojam.

Ieejas maksa izstādē „100 iemesli lepo-
ties ar Jēkabpili” ir 0.30 / 0.50 eiro. 

Informāciju sagatavoja 
Kate Riekstiņa, 

Jēkabpils Vēstures muzeja 
Komunikāciju nodaļas vadītāja

Nominēsim „Gada jēkabpilieti”

Projekta „PROTI un DARI!” aktualitātes 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Izstāde „100 iemesli lepoties 
ar Jēkabpili”

Edgara Lambas deputāta 
pilnvaras pārtrauktas 20. aprīlī

„Esmu pilnīgā neizpratnē par suņu 
saimniekiem, kuri ved pastaigās savus su-
ņus un nesavāc sava dzīvnieka atstāto. Tas 
ir šausmīgi!”

„Vai pastāv kādi noteikumi, kas no-
saka suņu pastaigu kārtību pilsētas teri-
torijā? Vai tiešām pēc suņiem nav jāsavāc 
izkārnījumi?”

„Pie mājas, kurā dzīvoju, ir zālājs, kur 
es varētu iziet pastaigā ar bērnu, taču tas 
vienkārši nav iespējams, jo suņu saimnieki 
ir bezatbildīgi un aiz sava dzīvnieka nesa-
vāc. Rezultātā zaļā zona ir pārvērsta par 
īstu kaku lauku! Ko darīt?”

„Pavasaros zālāji ir balti, jo ziemā su-
ņu saimnieki aiz saviem suņiem nesavāc. 
Ja es iesniegšu fotogrāfijas, vai tiks sodīti 
attiecīgo mājdzīvnieku īpašnieki?”

Tie ir tikai daži no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības policijai uzdotajiem jautāju-
miem, kas liecina par to, ka iedzīvotāji nezi-
na, kā jārīkojas šādās situācijās.

Jēkabpilī, tāpat kā citās Latvijas pilsētās, 
suņu ekskrementu nesavākšana pēc mīluļu 
izvešanas pastaigā ir aktuāla problēma, tā-
pēc 2018.gada pavasarī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu 
uzmanību un lūgs arī iedzīvotāju līdzdarbī-
bu, lai cīnītos ar šiem neapzinīgajiem suņu 
īpašniekiem/turētājiem.

Pašvaldības policija skaidro, ka Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3.punkts 
paredz, ka dzīvnieka īpašniekam un turē-
tājam ir pienākums apdzīvotu vietu terito-
rijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka 
ekskrementus.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 106.pantam, sods par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantoša-
nas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu ir 
brīdinājums vai fiziskajām personām  nau-
das sods no septiņiem līdz trīssimt piecdes-
mit eiro, bet juridiskajām personām  – no 
piecpadsmit līdz septiņsimt eiro. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja 
tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts 
fizisks vai materiāls zaudējums,  – uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no piec-
padsmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiska-
jām personām  – no septiņsimt līdz tūkstoš 

četrsimt eiro.
Šis likuma pants pieļauj iespēju lemt arī 

par dzīvnieka konfiscēšanu. Administratīvo 
sodu piemēro un jautājumu par dzīvnieka 
konfiscēšanu lemj Jēkabpils pilsētas domes 
Administratīvā komisija.

Kā rīkoties, ja suņa saimnieks nepil-
da pienākumu apdzīvotu vietu teritori-
jā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka 
ekskrementus?

Redzot šāda veida pārkāpumu, 
iedzīvotājiem:

1) jāpiefiksē pārkāpuma datums, laiks, 
vieta. Vēlams veikt fotouzņēmumu / video 
ierakstu (tagad to var izdarīt arī ar tālruņa 
palīdzību),

2) jāraksta iesniegums, norādot pār-
kāpuma vietu, datumu, laiku un, ja zināms, 
tad informāciju par suņa īpašnieku/turētāju  
(vārdu, uzvārdu , dzīvesvietu). Pie iesniegu-
ma jāpievieno fotouzņēmums / video ie-
raksts (ja tāds ir). Ja foto nav iespējams veikt, 
būtu labi, lai jūsu vārdus varētu apliecināt 
vēl kāda šo pārkāpumu redzējusī persona.

Lai varam priecāties par kopā padarītu 
darbu un sasniegtu gaidīto rezultātu, Paš-
valdības policija aicina iedzīvotājus ziņot 
par mājdzīvnieku un viņu saimnieku izplatī-
tākajām pastaigas vietām un laikiem pa tāl-
runi 65283888 vai nosūtot ziņojumu e-pastā 
vpa@jekabpils.lv

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
policijas vecākā inspektore 

I. Ostrovska

Pašvaldības policija atgādina: 
„Aiz sava mājdzīvnieka ir jāsavāc!”

19.  aprīlī Jēkabpils pilsētas domes sē-
dē tika izskatīts lēmumprojekts par Edgara 
Lambas iesniegumu par deputāta pilnva-
ru izbeigšanu pirms termiņa. Ar balsoju-
mu 5 „Par” (A.  Kraps, K.  Ozola, M.  Dimants, 
N. Anuškevičs, L. Salcevičs), 4 „Pret” (A. Rut-
ko, M. Svilis, R. Ragainis, L. Kļaviņa), 2 „Attu-
ras” (A. Gavrilovs, K. Ģirģens) lēmumprojekts 
netika pieņemts. Republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta statusa likuma 
3.  panta 4.  punkts skaidro, ka lēmums par 
deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms ter-
miņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem 
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekš-
sēdētājs ir saņēmis deputāta personisku 
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepie-
ņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas 
ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes 
dienai. Attiecīgi, E. Lambas deputāta pilnva-
ras Jēkabpils pilsētas domē tika pārtrauktas 
ar šī gada 20. aprīli.

Domes priekšsēdētājs R.Ragainis, 
skaidrojot šo situāciju, uzsver: „Pēdējās die-
nās medijos izskanējušas dažādas spekulā-
cijas ap Edgara Lambas vārdu un iemesliem, 
kas pamudinājuši kolēģi nolikt deputāta 
mandātu. Šodienas balsojumā deputāti iz-
teica viedokli par E. Lambas deputāta piln-
varu izbeigšanu pirms termiņa, tādā veidā 
apliecinot, ka sadarbība ar E.Lambu bija 
konstruktīva un uz pilsētas attīstību vērsta. 
Gribu pateikt paldies Edgaram Lambam par 
viņa darbu domē. Paldies Edgaram par viņa 
atbalstu daudzos jautājumos, kas izskatīti 
domes sēdēs, un lēmumiem, kas realizēti 
domē. Es varu tikai piekrist viņa teiktajam 
un arī medijos citētajam, ka darbs domē 
un sadarbība ar pašreizējo opozīciju ir ļoti 
saspringta, taču šajā ziņā tas noteikti nav 
koalīcijas vainas dēļ. Un mēs vienmēr esam 
gatavi sadarboties ar visiem deputātiem, arī 
tiem, kas bija vai ir opozīcijā, ja tas sekmē 
izstrādātās pilsētas attīstības vīzijas realizē-
šanu. Esmu pārliecināts, ka visiem ievēlēta-
jiem deputātiem neatkarīgi no viņu partijas 
piederības ir pienākums konstruktīvi pieda-
līties lēmumu pieņemšanā un sadarboties, 
lai tiktu panākts mūsu kopējais pilsētas 
iedzīvotāju dotais uzdevums– nodrošināt 
pilsētas attīstību un Jēkabpils iedzīvotāju 
labklājību.”

Deputāta Edgara Lambas iesniegums 
par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms 
termiņa Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika 
saņemts 13.04.2018. Pēc vēlēšanu komisi-
jas lēmuma saņemšanas no saraksta, kurā 
startēja E.  Lamba, tiks uzaicināts nākamais 
visvairāk balsis ieguvušais deputāta vietas 
kandidāts.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta 
biedrība „DOMUS” informē, ka no šī gada 
17. aprīļa Jēkabpilī sāks darboties uzticī-
bas tālrunis krīzes situācijā nonākušām 
ģimenēm.

Zvanot uz tālruni 27779902, katru 
darbadienu no plkst. 10.00 līdz 14.00, 
speciālisti uzklausīs iedzīvotājus, sniegs  

psihoemocionālo atbalstu, profesionā-
ļu padomus, kā arī informēs par iespēju 
saņemt palīdzību krīzes situācijā, ja vecā-
kiem ir radušās ar bērna aizgādību saistītās 
problēmas, vai kāds no ģimenes locekļiem 
cieš no vardarbības.

Uzticības Tālruņa uzturētājs  – Ģime-
nes un audžuģimenes atbalsta biedrība 
„DOMUS” nepieciešamības gadījumā pie-
dāvās klātienē tikšanos ar speciālistiem  – 
psihologu, juristu, lai vecāki varētu saņemt 
kvalificētu palīdzību krīzes situācijā.

Informāciju sagatavoja
Lidija Jansone,

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DO-
MUS” valdes priekšsēdētāja,

tālrunis 26587470

Jēkabpilī darbosies uzticības 
tālrunis krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm

25. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas projekta „PROTI un DARI!”* jaunieši, 
mentores un programmu vadītāja tikās, 
lai kopīgi pavadītu pēcpusdienu un dotu 
iespēju visiem projektā iesaistītajiem jau-
niešiem savstarpēji iepazīties un dalīties 
pieredzē par dalību projektā, jau sasniegto 
un izdarīto un viens otram pastāstītu par 
nākotnes mērķiem un plāniem.

Pašlaik Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
projektā aktīvi darbojas 7 jaunieši, savu-
kārt jau 15 jaunieši savas individuālās pa-
sākumu programmas ir pabeiguši!

Projekts „PROTI un DARI!” dod iespēju 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
(ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nav darba 
attiecibās un nav reģistrēti NVA bezdarb-
nieka statusā, apgūt jaunas prasmes un 
zināšanas un virza jaunieti turpināt iegūt 
zināšanas izglītībā vai palīdz uzsākt strā-
dāt. Projekts veicina jauniešu izaugsmi un 
palīdz pašiem jauniešiem saprast savus 
nākotnes mērķus, savukārt mentors palīdz 
un atbalsta un motivē jaunieša nospraus-
tos mērķus sasniegt. Projekts dod iespēju 
apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras 

var vecināt jaunieša iespēju atrast darbu, 
apgūstot dažādas prasmes un zināšanas 
kursos un apmācībās! Tāpat arī tā ir kā 
iespēja pamēģināt ko jaunu un saprast 
vai konkrētā sfēra jaunietim ir saistoša arī 
praktiski veicot, piemēram, apgūt klasisko 
manikīru. Jaunieša iesaiste projektā var 
būt sākot no diviem līdz pat deviņiem mē-
nešiem, atkarībā no situācijas un projekta 
plānotajām aktivitātēm.

Ja arī Tu vēlies iesaistīties pro-
jektā „PROTI un DARI!”, zvani pa 
tālr. 27898040 vai raksti uz e-pastu  
protiundarijekabpils@gmail.com

Materiālu sagatavoja  
Elīna Kušiņičeva,  

programmu vadītāja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

* PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā 

ar Latvijas pašvaldībām.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPAS SOCIĀLAIS
FONDS
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Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā viens 
no sadarbības partneriem Latvijas–Lie-
tuvas–Baltkrievijas pārrobežu projektā 
„Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, pieejamība un izmantošana 
kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un ie-
dzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas– 
Lietuvas–Baltkrievijas pierobežā”, organizē 
koktēlniecības plenēru „Seno rotaļlietu 
skvērs”. Plenēra mērķis ir, nezaudējot saikni 
ar tradicionālām kultūras mantojuma vēr-
tībām, pakārtojot tās mūsdienu mākslas 
tendencēm, radīt vides objektus pēc div-
desmitā gadsimta sākuma 20.–30.  gadu 
rotaļlietu parauga, transformējot mūs-
dienu laikmeta iezīmēm raksturīgo. Rosī-
ba plānota Jēkabpils pilsētā Mežaparka 
teritorijā, sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas tēlniekiem veidojot koka 
objektus gan funkcionālai lietošanai, gan 
estētiskās vides dizaina elementus.

Lai noteiktu labāko idejisko risinā-
jumu, mākslinieki tiek aicināti piedalīties 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības organizē-
tajā konkursā. Mākslinieku atlase notiek 
konkursa kārtībā uz iesūtīto pieteikumu 
pamata (pieteikuma anketa, CV, radošās 
darbības pārskats (CD vai citi vizuālie ma-

teriāli), skice  – tehniskā izpildījuma ap-
raksts, izmēri, materiāls, darba nostiprinā-
šana  – uzstādīšana). Starptautiskajā kok-
tēlniecības plenērā „Seno rotaļlietu skvērs” 
dalībnieku skaits ir ierobežots.

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams 
iesniegt datorrakstā aizpildītu pieteikuma 
anketu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Vie-
nas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, 
Jēkabpilī, vai jānosūta pa pastu, vai jāie-
sniedz elektroniski, nosūtot uz elektronis-

kā pasta adresi vpa@jekabpils.lv (ar norā-
di: Starptautiskais koktēlniecības plenērs 
„Seno rotaļlietu skvērs”) līdz 2018.  gada 
31. maijam plkst. 24:00.

Konkursa nolikums un pieteikuma 
anketa pieejama Jēkabpils mājaslapā  
www.jekabpils.lv vai pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pēc ziemas sezonas apmeklētājiem 
durvis vērs Jēkabpils Vēstures muzeja Brīv-
dabas nodaļa „Sēļu sēta” un Krustpils pils 
Vārtu tornis. Muzejs piedāvā ekskursijas, 
izglītojošās programmas, izstādes un da-
žādus pasākumus. 

Līdz ar maija mēnesi Latvijā sākas 
aktīvā tūrisma sezona. Jēkabpils Vēstu-
res muzejs 2.  maijā apmeklētājiem atver 
muzeja Brīvdabas nodaļu „Sēļu sēta”, kas 
būs pieejama līdz 31. oktobrim 7 dienas 
nedēļā – darba dienās no plkst. 10:00 līdz 
18:00 un brīvdienās no plkst.  10:00 līdz 
17:00. Muzeja Brīvdabas nodaļu iespējams 
aplūkot gan individuāli, gan ekskursantu 
grupās. Ja vēlaties muzejā uzkavēties il-
gāk, piedāvājumā ir vairākas izglītojošās 

programmas. Vasaras brīvlaikā 1.–4.  klašu 
skolēni jau ierasti, varēs piedalīties rado-
šajās darbnīcās. Jēkabpils iedzīvotājus un 
ciemiņus sagaida dažādiem latvju godiem 
veltītas dienas, amatierteātru izrādes un 
vienmēr nesteidzīgā atmosfēra, putnu ča-
lošana un lauku sētas sajūta. 

No 2.  maija apmeklētājiem būs pie-
ejams arī Krustpils pils Vārtu tornis. No 
19. maija līdz 31. oktobrim tornī tiks ekspo-
nēta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstil-
mākslas katedras studentu un pasniedzēju 
mākslas darbu izstāde „Sakņu sistēma”.  

19.  maijā no plkst. 19:00 līdz 1:00 
Krustpils pilī norisināsies Starptautiskā 
akcija ”Muzeju nakts”, šoreiz pasākuma tē-
ma – šūplis. Apmeklētājus sagaida radošās 

darbnīcas pils iekšpagalmā, trīs izstādes – 
„100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”, tekstil-
mākslas izstāde „Sakņu sistēma” un Sandas 
Mālnieces gleznu izstāde „Iespaidu varā”. 
Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
norisināsies koncerts. 

Plašāka informācija par Jēkabpils 
Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļu „Sēļu 
sēta”, Krustpils pili, programmām un pa-
sākumiem pieejama muzeja mājaslapā  
www.jekabpilsmuzejs.lv. 

No 1.  maija muzejs pāriet uz vasa-
ras darba laiku  – darba dienās atvērts no 
plkst.  9:00 līdz 18:00, sestdienās, svētdie-
nās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Kate Riekstiņa, 
Jēkabpils Vēstures muzeja 

Komunikāciju nodaļas vadītāja

Vides izglītības fonda (VIF) sertifikāci-
jas programmas „Zilais karogs” sertifikāts 
piešķirts visām 20 pieteiktajām peldvie-
tām un trīs jahtu ostām, informēja VIF 
pārstāvji.

Sertifikāts šogad piešķirts Engures no-
vada kempinga peldvietai „Abragciems”, 
Daugavpils pilsētas peldvietai „Stropu vil-
nis” un Stropu ezera peldvietai, Jēkabpils 
pilsētas Radžu ūdenskrātuvei, Jūrmalas 
pilsētas Jaunķemeru, Bulduru, Dubultu, 
Dzintaru, Kauguru, Majoru un Mellužu 
peldvietām, Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas 
peldvietai, Liepāja pilsētas Dienvidrietumu 
un Beberliņu peldvietai, un „Peldvietai pie 
Stadiona”, Limbažu pilsētas Lielezera peld-
vietai, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu un Vecāķu 
peldvietām, Saulkrastu peldvietai „Centrs”, 
kā arī Ventspils pilsētas pludmalei.

Savukārt jahtu ostu kategorijā sertifi-
kāts piešķirts „Jūrmalas ostai”, „Liepāja Ma-
rina” un „Pāvilosta Marina”.

VIF pārstāvji norādīja, ka arī šogad, tā-
pat kā agrākos gados, sertifikāta saņēmēji 
īstenos izglītojošas un radošas aktivitā-
tes vietējo izglītības iestāžu audzēkņiem, 
izmantojot dažādas radošas metodes. 
Piemēram, Kuldīgā skolēni iepazīs dabas 

daudzveidību, dodoties pārgājienā un 
piedaloties īpaši izveidotā spēlē, Ventspilī 
skolēni piedalīsies vizuālās mākslas kon-
kursā un pilsētas vides olimpiādē, Liepājā 
radošo darbnīcu laikā pilsētā stādīs puķes, 
savukārt Limbažos gatavos putnu būrus, 
kopā ar speciālistiem vēros un iepazīs put-
nus, kā arī stādīs kokus.

Vairākās no „Zilā Karoga” izglītojoša-
jām aktivitātēm tiks iesaistīti vietējie iedzī-
votāji un pilsētas viesi – Jūrmalā vietējām 
biedrībām un nodibinājumiem tiks orga-
nizēts projektu konkurss, Jēkabpilī īpaša 
uzmanība tiks pievērsta makšķernieku un 
tūristu izglītošanai vides jomā, savukārt 
Kuldīgā radošajā un izglītojošajā vasaras 
skolā tiks aicinātas piedalīties ģimenes ar 
bērniem.

VIF pārstāvji arī skaidroja, ka gandrīz 
visi sertifikāta saņēmēji savās šī gada akti-
vitātēs iekļāvuši arī apkārtējās vides sakop-
šanas darbus. Engurē un Jūrmalā papildus 
izglītojošām aktivitātēm tiks nostiprinātas 
kāpas. Pirms darbu veikšanas tiks apseko-
ta pludmale, lai saprastu, kur šādu darbu 
veikšana ir nepieciešama, pēc tam kopā 
ar speciālistiem pasākuma dalībnieki no 
apzāģēto pludmales kārklu zariem veidos 

kārklu pinuma žodziņus.
Kā ziņots, VIF sertifikācijas program-

mā „Zilais karogs” šosezon tika pieteiktas 
20 peldvietas un trīs jahtu ostas.

Izskatot iepriekšējo gadu rezultātus 
un vērtējot nākamās sezonas pieteikumus, 
nacionālā žūrija apstiprināja arī virkni re-
komendāciju, kas jāievieš, lai arī turpmāk 
pretendenti atbilstu „Zilā Karoga” standar-
tiem, jo kritēriji katru gadu kļūst aizvien 
stingrāki. Šobrīd, lai iegūtu sertifikātu, 
peldvietām ir jāatbilst 33 kritērijiem, savu-
kārt jahtu ostām - 36 kritērijiem.

Latvijā „Zilā karoga” kandidātus vērtē 
nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji 
no dažādām ar ilgtspējīgu saimniekošanu 
un vides aizsardzību saistītām institūcijām 
un organizācijām. Nacionālo žūriju vada 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pie-
ejamā informācija, pagājušajā sezonā 45 
valstīs plīvoja 4423 „Zilie karogi”, no tiem 
Latvijā – 21.

Zilo karogu pašvaldībām pasniegs 
15. maijā.

Informāciju sagatavoja LETA

Juridisko personu ievērībai !
Jēkabpils pilsētas pašvaldība atgādina, ka atbilstoši likuma ,,Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.  panta pirmajai prim daļai nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam  – juridiskai personai  – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar 
nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Elektroniskā pasta adresi var paziņot, iesniedzot iesniegumu Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, portālā www.epakalpojumi.lv vai  
www.latvija.lv.

19. aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sē-
dē deputāti atbalstīja finansējuma piešķir-
šanu 581,00  eiro apmērā VI starptautiskā 
Garīgo dziesmu festivāla organizēšanai. 
Garīgo dziesmu festivāls š.g. 19.  maijā 
plkst.  11.00 notiks Jēkabpils Svētās Jau-
navas Marijas dzimšanas Romas katoļu 
baznīcā. Koncertā piedalīsies kolektīvi no 

Latvijas, Polijas un Lietuvas. Pasākuma 
organizators ir Jēkabpils poļu biedrība 
„Rodacy”, to atbalsta Latvijas Poļu savie-
nība un Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas 
dzimšanas Romas katoļu baznīca.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sākot aktīvo tūrisma sezonu, Jēkab-
pils Tūrisma informācijas centram tiek 
mainīts darba laiks. Turpmāk no 1.  maija 
līdz 30.  septembrim Tūrisma informācijas 
centrs no pirmdienas līdz piektdienai būs 

atvērts no plkst. 9:00 līdz 18:00 un sestdie-
nās, svētdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami vienu reizi 
ceturksnī ne vēlāk kā 31.  martā, 15.  mai-
jā, 15.  augustā un 15.  novembrī  – vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas vai arī reizi gadā - avansa veidā 
(ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz 
tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldī-
bas norēķinu punktos, bankā, internet-
bankā, portālā www.epakalpojumi.lv un  
www.latvija.lv. Veicot maksājumu internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskai-
tījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitī-
jums veicams uz kādu no tiem pašvaldības 
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksā-
šanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa nepiecieša-
mā informācija maksājuma veikšanai. Por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, 

jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavēju-
ma nauda 0,05% apmērā no nesamak-
sātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā 
ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā  
www.epakalpojumi.lv iespējams pieteik-
ties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai 
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par 
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgā-
dinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks 
izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas ter-
miņa samaksas dienā.

Aicinām nodokļu maksātājus izman-
tot iespēju saņemt maksāšanas paziņo-
jumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elek-
troniskajam maksāšanas paziņojumam 
iespējams portālā www.epakalpojumi.
lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu 
no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu 
iesniegumu adresējot pašvaldībai.

Atgādinām, ka saskaņā ar liku-
mu nodokļa maksātāju pienākums ir 
pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN 
nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir 
nomaksāts pilnā apmērā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aicina māksliniekus tēlniekus pieteikties 
koktēlniecības plenēram Jēkabpilī

Jēkabpils Vēstures muzejā sākas tūrisma 
sezona

Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves 
peldvietā jau devīto gadu plīvos Zilais karogs

Finansiāli atbalsta Garīgo 
dziesmu festivāla norisi

Tūrisma informācijas centram 
mainīts darba laiks

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju ievērībai!



6 4  (273)   �   APRĪLIS 2018

Aprīļa sākumā noslēdzās Jauniešu Sa-
eimas vēlēšanas. 8. Jauniešu Saeimas sa-
saukumā darbojas 100 jaunieši, kuru starpā 
arī jaunieši no Jēkabpils  – Juliāna Višņevska 
(Jēkabpils 3. vidusskola) un Rinalds Druviņš 
(Jēkabpils Valsts ģimnāzija).

Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta 
projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust 
un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt 
deputātu ikdienu. Ievēlētie 100 jaunieši, par 
kuru idejām saņemts lielākais balsu skaits, 
sanāks Saeimas namā, lai caur pašu pieredzi 
izprastu likumdevēja darba specifiku un no 
parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus par 
sabiedrībā aktuālām tēmām. Darbība Jaunie-
šu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas 
darbam – likumu izstrādes procesam komisi-
jās un Saeimas sēdēs.

Jauniešu Saeimas deputāti uz pirmo sēdi 
Saeimas sēžu zālē ieradās 13. aprīlī, lai apstip-
rinātu mandātus un komisiju sastāvu, kā arī 
dotu svinīgo solījumu. Sēdi vadīja Saeimas 
priekšsēdētāja, bet vietas Saeimas Prezidijā 
ieņēma četri jaunieši, kuru idejas ieguvušas 
vislielāko balsu skaitu. Šogad Jauniešu Sa-
eima atzīmē Latvijas valsts simtgadi, tādēļ 
jaunieši tika aicināti iesniegt idejas Latvijas 
nākotnes veidošanai.

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

2018. gada 6.aprīlī PIKC Rīgas Valsts 
tehnikumā notika profesionālās meis-
tarības konkurss „Gudrais Grāmatvedis”. 
Konkursa mērķis bija attīstīt izglītojamo 
spēju radoši domāt, veicināt izglītojama-
jiem pozitīvas konkurences garu, novērtēt 
izglītojamo zināšanu un praktisko iemaņu 
apguvi grāmatveža profesijā.

Konkursā piedalījās piecu profesio-
nālo izglītības iestāžu komandas 3 cilvēku 
sastāvā: Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 
Rīgas Valsts tehnikums, Ogres tehnikums, 
Valmieras tehnikums un Liepājas Valsts 
tehnikums. Jēkabpils Agrobiznesa koledžu 
pārstāvēja Anda Priede, Aivija Vestfāle un 
Maira Mālniece.

Konkursam bija piecas daļas, pēc ku-
ru rezultātiem noteica uzvarētāju. Pirmajā 

daļā vajadzēja demonstrēt mājas darbu- 
video „Viena diena grāmatveža dzīvē”, ot-
rajā daļā sagatavot grāmatvedības bilanci, 
trešajā daļā atminēt krustvārdu mīklu par 
grāmatvedības, nodokļu un ekonomis-
kiem terminiem, ceturtajā daļā izvērtēt 
grāmatvedības dokumentu pareizību, bet 
piektajā daļā bija jāpiedalās spēlē „Vikto-
rīna”, kuras laikā audzēkņi varēja parādīt 
savas zināšanas dažādos grāmatvedības 
jautājumos.

Žūrija augstu novērtēja mūsu au-
dzēkņu zināšanas un uzvara bija godīgi 
nopelnīta. Paldies Andai, Aivijai un Mai-
rai  par ieguldīto darbu un parādītām 
izcilām zināšanām grāmatvedībā!

Izglītības metodiķe
Ingrīda Mārāne

RUNĀ JAUNIEŠI
WWW.JEKABPILS-JAUNIESI.LV  //  INSTAGRAM/JEKABPILS_JAUNIESI.LV

Jauniešu organizācija Jēkabpils Jauniešu 
dome arī šogad piedāvā jaudīgāko vasaras 
sezonas iesildīšanas pasākumu  – Jēkabpils 
Jauniešu dienu’18! Šogad tā norisināsies 
19.maijā.

Esam pavadījuši ziemu ar tās pelēcību, 
vitamīnu un, vissvarīgāk, saules trūkumu un 
gatavojamies jaudīgai vasarai ar spožiem 
saulesstariem un karstām cīņām sporta lau-
kumos Jēkabpils stadionā „Vārpa”. Savus 
spēkus aicinām samērīt tādos sporta veidos 
kā pludmales volejbols (U16 ; 17+), strītbols 
(U14;U16; 17+), ielu florbols (U16 ; 17+), ielu 
futbols (U16 ; 17+), „Street Workout”, BMX 
un INLINE (iesācēji; amatieri; profesionāļi) 
sacensībās. Norisināsies arī dažādi konkursi 
šajos sporta veidos, un tajos piedalīties varēs 
jebkurš interesents. Individuālo sporta veidu 
piekritējiem būs iespēja piedalīties kopējā 
treniņā ar profesionālu fitnesa treneri. Tāpat 
aicinām pārbaudīt savus spēkus galda tenisā 
un galda hokejā.

Mākslinieciskas dvēseles gaidīsim 
mākslas stūrītī, bet atpūsties no drūzmas un 
veldzēties ēnā varēs JJD Chillspotā. Tāpat kā 
iepriekš, arī šogad piedāvāsim dažādas pie-
pūšamās atrakcijas gan pašiem mazākajiem, 
gan arī jauniešiem un vecākiem.

Piedāvājam arī kaut ko vēl nebijušu un 
pavisam jaunu Jauniešu domes vēsturē – JJD 
Cars. Konkurss ar iepriekšpieteikšanos auto 
entuziastiem. Acis un, iespējams, ausis prie-
cēs vairāki spēkrati, par kuriem skatītāji varēs 
atdot savu balsi un novērtēt vizuāli un tehnis-
ki pārsteidzošākos auto.

Ar tik plašu programmu un daudzveidī-
gām aktivitātēm esam gatavi iesildīt un atklāt 
vasaras sezonu kopā. Reģistrācija plkst. 10:00, 
atklāšana plkst. 11:00.

Tiekamies jau 19.maijā Jēkabpils sta-
dionā „Vārpa” karstākajās cīņās un jaudīgāko 
notikumu epicentrā! Laiks ir tagad  – nāc un 
uzvari!

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils jauniešu dome

Jēkabpils Jauniešu diena 2018 
jau 19. maijā

1. vieta profesionālās 
meistarības konkursā 
„Gudrais Grāmatvedis”

8. Jauniešu 
Saeimā darbojas 
divi jaunieši no 
Jēkabpils
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SIA  „JK  NAMU  PĀRVALDE”  AKTUALITĀTES

SIA  „JĒKABPILS  SILTUMS”  AKTUALITĀTES

IEDZĪVOTĀJU  IEVĒRĪBAI

SIA  „JĒKABPILS  AUTOBUSU  PARKS”  AKTUALITĀTES

Sētniekam jābūt pacietīgam optimistam

No š. g. 1. maija SIA „Jēkabpils siltums” 
aicina klientus izmantot iespēju  noslēgt ar 
„Jēkabpils siltums” vienošanos par piegādā-
tās siltumenerģijas norēķināšanās kārtību. 
To var noslēgt SIA „JK Namu pārvalde” pār-
valdīšanā esošo māju dzīvokļu iemītnieki. 
Vienošanās paredz, ka par 2018./2019. gada 
apkures sezonā piegādāto siltumenerģiju 
apkurei varēs maksāt avansa veidā no šī 

gada maija līdz nākamā gada aprīlim.Vie-
nošanos dzīvokļu iemītnieki var noslēgt līdz 
31. maijam. 

Šādu iespēju uzņēmums piedāvā jau 
vairākus gadus un daudzi klienti to labprāt 
izmanto. Jāņem vērā  – lai vienošanos no-
slēgtu, uz līguma slēgšanas brīdi nedrīkst 
būt parādi par iepriekšējām sezonām. Līgu-
ma mēneša maksa, tāpat kā iepriekšējā ap-

kures sezonā, ir 0,85/m2 EUR (bez PVN).
Tāpat jābūt samaksātam rēķinam arī 

par aprīļa mēnesī saņemto siltumenerģiju. 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lū-
gums sazināties ar SIA „Jēkabpils siltums”, 
kontakttālrunis 65220714 (juriste).

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts meža dienests ar 27.aprīli izsludi-
na ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsne-
drošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu 
dedzināšanu, ugunskurus atļauts kurināt tikai 
īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, aizliegts 

pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizē-
tiem transportlīdzekļiem. Jebkuri dedzināša-
nas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo 
ar Sēlijas virsmežniecības darbiniekiem.

Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā 

tuvumā var ziņot Sēlijas virsmežniecības 
inženierim Jurim Čaupjonokam, mob. tālr. 
29422024, meža ugunsdzēsības stacijas vadī-
tājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 25357188 vai 
vietējam mežzinim.

No šī gada 23. aprīļa Pasta ielas pārbūves 
dēļ ir noteiktas izmaiņas 5. un 8.  maršruta au-
tobusu kustībā.

8.  maršruta gala pietura atrodas pie 
Andreja Pormaļa un Zaļās ielas krustojuma – 
8. maršruta galapunkts.

5. un 8.  maršruta autobusi virzienā uz 

staciju un Zīlāniem kursēs pa Andreja Por-
maļa ielu. Posmā līdz apļveida krustojumam 
ir izveidotas 4 pieturvietas:

1. pie Andreja Pormaļa un Zaļās ielas 
krustojuma – Ģimnāzija,

2. starp Akmeņu un Katoļu ielu – Akme-
ņu iela,

3. starp Viestura un Mārtiņa Lutera ielu – 
Viestura iela,

4. starp Mārtiņa Lutera ielu un apļveida 
krustojumu – Dambja iela.

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām!

Pasažierim ir tiesības sabiedriskā trans-
portlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt 
bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras 
veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām 
novietot paredzētajā vietā, un kuras izmērs 
(garums, platums, augstums) nepārsniedz 
60 x 40 x 20 cm, bet svars – 20 kg. Sods par 
bagāžas pārvadāšanu bez biļetes – 2, 85 eiro.

Pasažieriem aizliegts:
1. braukt smērējošā vai smakojošā ap-

ģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai 
ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai 
citu pasažieru apģērbu;

2. braukt alkoholisko dzērienu, narkotis-
ko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo 
vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai 
agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, 
narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas 
apreibinošās vielas.

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
Pārvadāt suni sabiedriskajā transporta 

līdzeklī var tad, ja dzīvniekam ir uzlikts uzpur-
nis un to tur pavadā vai ja suni ( bez uzpurņa) 
ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā 

somā, konteinerā vai būrī.
Citus mājdzīvniekus jāievieto piemērotā 

somā, konteinerā vai būrī.
1. Pārvadājot dzīvniekus, tiem ir izsnieg-

ta PVD ārsta Vakcinācijas apliecība vai Pase.
2. Personai, kura ved dzīvnieku, ir jārū-

pējas, lai tas brauciena laikā netraucē citiem 
pasažieriem.

3. Suni aizliegts pārvadāt uz sēdekļa.
4. Par suņa un citu mājdzīvnieku pārva-

dāšanu pilsētas autobusos jāiegādājas vien-
reizējā braukšanas biļete, un tā iegādājama 
pie transporta līdzekļa vadītāja. Biļetes cena 
ir 0,50 centi.

5. Par suņa un citu mājdzīvnieku, ja tie 
atrodas būrī, konteinerā vai somā, pārvadā-
šanu starppilsētu maršrutos pasažierim ir 
jāmaksā kā par vienu bagāžas vienību- 80 % 
no biļetes vērtības (pat tad, ja tas ir ļoti neliela 
izmēra klēpja sunītis vai kāmītis būrī).

6. Suņi, kuri sniedz pavadoņa vai asis-
tenta pakalpojumu (neredzīgām vai vājdzir-
dīgām personām, ja tiek uzrādīti atbilstoši 
dokumenti) tiek pārvadāti bez maksas un 

bez uzpurņa, speciālas somas, konteinera vai 
būra.

7. Dzīvnieku transporta līdzeklī nedrīkst 
atstāt bez uzraudzības, ja tas var apdraudēt 
pasažieru vai paša dzīvnieka veselību vai 
dzīvību.

Velosipēdu pārvadāšanas noteikumi
1. Velosipēds pilsētas autobusos jāno-

vieto salonā brīvā vietā, nodrošinot, ka tas 
nerada neērtības un traumas citiem pasažie-
riem un nebojā sabiedrisko transportlīdzekli. 
Braukšanas laikā pasažierim jānodrošina tas, 
lai velosipēds nepārvietotos pa salonu (nav 
nobremzēts, ripo u.c.), krīt, gāžas u.tml.

2. Velosipēdus starppilsētu autobusos 
atļauts pārvadāt tikai tad, ja autobusā ir ba-
gāžas nodalījums.

3. Velosipēdam jābūt iesaiņotam.
4. Autobusa salonā velosipēdu drīkst 

pārvadāt tikai tad, ja tas ir izjaukts atbilstoši 
noteikumiem: nomontēts priekšējais ritenis, 
stūre pieliekta, ar atbilstošu materiālu izolē-
tas tās daļas, kas varētu nosmērēt citu pasa-
žieru apģērbu vai autobusa salonu.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi” atgādina, ka šķiroto atkritumu sa-
vākšanas laukumā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī, ir 
iespējams par maksu nodot nolietotās vieglo un 
smago automašīnu, kā arī citas riepas.

Šobrīd cena par riepu nodošanu gan pri-
vātpersonām, gan juridiskājm personām ir 107 
eiro (bez PVN) par tonnu. Maksa par tonnu ap-
rēķināta, ņemot vērā nolietoto riepu pārstrādes 
izmaksas. Cena par četrām automašīnu riepām, 
atkarībā no to svara, ir nepilni 6 eiro.

Par papildus samaksu SIA „Jēkabpils pakal-

pojumi” nodrošina arī riepu transportēšanu no 
līdzšinējās riepu uzglabāšanas vietas uz šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu. Riepu transpor-
tēšanu iespējams pieteikt pa tālruni 65237660.

Nolietotās riepas Zvaigžņu ielā 1B, Jēkab-
pilī, tiek pieņemtas darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00.

No šķiroto atkritumu savākšanas lauku-
ma Zvaigžņu ielā 1B riepas tālāk tiek nodo-
tas pārstrādei riepu pārstrādes uzņēmumā  
„VVV Recycling” Jaunjelgavā.

SIA „Jēkabpils ūdens” maijā turpinās pērn 
iesākto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Jēkabpilī, 4.  kārta”. Līdz 2019. gada 
jūlijam plānots izbūvēt  jaunus kanalizācijas un 
ūdens vadus Tulpju, Dārznieku, Druvas, Andreja 
Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, Aldaunas, Vēju, 
Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, Mēness, Imantas, Tīru-
ma un Dzirnavu ielā. 

Kad plānotie darbi būs pabeigti, iespēja 
pieslēgties kanalizācijs tīkliem būs nodrošināta 
94,4% pilsētas iedzīvotāju. Tomēr ne visi na-
mīpašnieki šo iespēju ir izmantojuši un turpina 
lietot agrāk ierīkotās saimniecisko notekūdeņu 
krājbedres, kuras ne vienmēr atbilst pieaugoša-
jām vides aizsardzības prasībām.  Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likums un uz šī  likuma 
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi  
nosaka, ka, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras apdraud 

apkārtējās vides tīrību (nav hermētiski izbūvētas, 
līdz ar to piesārņo gruntsūdeņus), namīpašnie-
kam nāksies rekonstruēt vai izbūvēt savā īpašu-
mā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Lai izvairītos no raizēm par esošās decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju 
un prāviem tēriņiem, aicinām Jēkabpils iedzī-
votājus izvērtēt, kas ir izdevīgāk – pieslēgties 
kvalitatīviem centralizētajiem pakalpojumiem 
vai mēģināt vides prasības nodrošināt pašu spē-
kiem.  Izdevīgāk pieslēgumus ierīkot būs tajās 
ielās, kur notiks centrālo tīklu izbūve. 

Lai uzsāktu kanalizācijas pakalpojumu 
lietošanu, SIA „Jēkabpils ūdens” aicina iedzīvo-
tājus savlaicīgi veikt pieslēgumam nepiecieša-
mās dokumentācijas sakārtošanu. Par pievada 
izbūvi un pieslēgumu īpašumam lūdzam zva-
nīt pa tālruni 29992138 vai griezties personīgi 
SIA „Jēkabpils ūdens”, Jaunā ielā 60.

SIA  „JĒKABPILS  PAKALPOJUMI”  
AKTUALITĀTES

SIA  „JĒKABPILS  ŪDENS”  
AKTUALITĀTES

Jēkabpilī ir iespēja nodot nolietotās riepas

Jēkabpilī paplašinās kanalizācijas un 
ūdensvadu tīklus

Aicina klientus izmantot iespēju noslēgt vienošanos par 
piegādātās siltumenerģijas norēķināšanās kārtību

SIA „Jēkabpils autobusu parks” informē

Bagāžas pārvadāšanas noteikumi

Pacietība un laba veselība – teic SIA „JK 
Namu pārvalde” sētnieces Ņina Taraškeviča 
un Aija Žakeviča, stāstot par to, kas viņām 
savā darbā nepieciešams visvairāk. Protams, 
prasme un arī vēlme uzklausīt cilvēkus, jo sēt-
nieks bieži vien ir kā savējais tās ielas iemīt-
niekiem, kur viņš strādā.

Aijas pārziņā ir teritorija pie Bebru ielas 
mājām nr.12, 27, 30 un 31, pie Brīvības ielas 
nr.5a un 9, savukārt Ņinai darbs aizrit pie 
Nameja ielas nr.1, Kaļķu nr.1, Zemgales 7, Brī-
vības 2g/1, 2h/1, 2h/2 un 7. Aija par sētnieci 
strādā piecus gadus, bet Ņinai vasarā gaidā-
ma apaļa darba jubileja – 25 gadi. Abas katru 
dienu, vai tā būtu ziema vai pavasaris, sāk ar 
dzīvesprieku un optimismu un, šķiet, tieši tas 
palīdz strādāt, kad laikapstākļi īpaši nelutina 
un dienas liekas cita citai līdzīgas. Arī pateikts 
paldies par labi paveiktu darbu uzmundrina.

Savs skaistums ir katram gadalaikam. 
Pavasarī Aiju un Ņinu priecē, ka ļaudis pēc 
apkārtnes sakopšanas kļūst apzinīgāki un 
mazāk piegružo. Arī pašām tad ir lielāks gan-
darījums par ieguldīto darbu. Savukārt tieši 
rudenī viņas jūtas vislabāk, jo gluži vienkārši 
un neizskaidrojama iemesla dēļ spēka ir vai-
rāk. Un spēka rudenī, lai savāktu nobirušās 
lapas, vajag daudz. Kā sētnieces joko, viņām 
labāk patīk celmi, jo no tiem nekrīt lapas.

Ziemā jārūpējas par to, lai cilvēkiem 
ikdienas gaitās netraucētu sniegs, ledus un 
lāstekas. Vasarā gan darba ir nedaudz mazāk, 
taču arī šim gadalaikam ir savi raksturīgi dar-
bi, piemēram, jāravē uz celiņiem saaugusī zā-
le, jāapravē krūmi, jāseko tīrībai bērnu spēļu 
laukumos un jāsavāc nopļautā zāle.

Namu pārvaldē strādā 22 sētnieki, un 
ikviens no viņiem savu darbu veic rūpīgi un 
apzinīgi, un cilvēki to novērtē. Tāpēc, balsto-
ties uz viņu ieteikumu, JK Namu pārvalde iz-

saka pateicību visiem sētniekiem par uzcītīgu 
un atbildīgu savu pienākumu veikšanu. Taču 
arī pašiem iedzīvotājiem vajadzētu uzturēt 
kārtībā apkārtni, kaut vai nepiegružojot un 
savācot aiz saviem mājdzīvniekiem. Galu ga-
lā mēs katrs esam atbildīgs par to vietu, kur 
dzīvojam.

Informāciju sagatavoja  
Iveta Skolniece, 

SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko 
attiecību speciāliste

SIA “Jēkabpils ūdens” informē
Ņemot vērā iedzīvotāju 
lūgumus, no 1. aprīļa
SIA “Jēkabpils ūdens” 
tiek mainīts darba laiks

Pirmdiena       8.00 – 18.00
Otrdiena          8.00 – 17.00
Trešdiena        8.00 – 17.00
Ceturtdiena     8.00 – 17.00
Piektdiena       8.00 – 16.00
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00

KASES
darba laiks

Pirmdiena       8.00 – 17.30
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena 8.00 – 16.00
Piektdiena       8.00 – 14.30
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 13.00

Ja Tev ir jautājumi, zini, 
kā no 1. aprīļa mūs 
sazvanīt
Adrese: Jaunā iela 60, 
Jēkabpils, LV-5201
E-pasts:
info@jekabpilsudens.lv
www.jekabpilsudens.lv

Klientu apkalpošanas daļa
65232340;  29286891;
Referents 65232036; 25573414
Komunālinženiere 25578934
Grāmatvedība 20028830
Laboratorija 25594846
Avārijas gadījumā:
par ūdensvada  tīkliem 29102647
par kanalizācijas tīkliem 29992139

No 1. aprīļa 
SIA “Jēkabpils ūdens” 
pakalpojumu 
izcenojumos 
3 izmaiņas

1. Cena par jauna ūdens skaitītāja maiņu – 
26,49 eiro;
2.  Cena par  ūdens skaitītāja maiņu (ar klienta 
ūdens skaitītāju) – 14, 24 eiro;
3. Klienta uzstādītā ūdens skaitītāja pārbaude, 
atbilstība tehniskajiem parametriem, 
noplombēšana – 6, 47 eiro.

Pa kreisi – A.Žakeviča, pa labi – Ņ.Taraškeviča



8 4  (273)   �   APRĪLIS 2018

NVO AKTUALITĀTES JĒKABPILĪ
WWW.JEKABPILSNVO.LV  //  TWITTER.COM/JEKABPILSNVO  //  WWW.FACEBOOK.COM/JEKABPILSNVOCENTRS/

7. aprīlī biedrības „Jēkabpils NVO resursu centra” 
struktūrvienības – Sociālās rehabilitācijas dienas cen-
trā „Kopā būt”, Jaunajā ielā 39i, notika indiešu klasisko 
deju studijas „Bharata” (Rīga) labdarības koncerts.

Indiešu deju studijas „Bharata” pirmsākumi mek-
lējami 2005. gadā. Studija pārstāv Dienvidindijas kla-
sisko deju Bharatanatyam. Kopš 2011.  gada pastāv 
arī biedrība „Indiešu kultūras centrs „Bharata”, kuras 
mērķis ir bagātināt Latvijas kultūras telpu ar Indijas 
kultūras programmu organizēšanu un producēšanu. 
Deju studiju vada Larisa Podskočaja, viņa ir arī „Indiešu 
kultūras centra „Bharata””valdes priekšsēdētāja. 

Koncerts Jēkabpilī bija deju grupas iniciatīva. Kā 
pastāstīja grupas dalībniece Inga Cēsniece, apzinātas 
vairākas sociālos pakalpojumus sniedzošas organi-
zācijas un zvans uz Jēkabpils NVO resursu centru re-
zultējies ar piekrišanu organizēt labdarības koncertu 

biedrības struktūrvienībā  – SR Dienas centrā „Kopā 
būt”. Koncerta atklāšanas uzrunu un pirmo deju skatīt 
https://youtu.be/3FBqULh2WlY.

Indijas klasiskā deja ir daudzpusīga un sena 
mākslas forma, kura cieši saistīta ar mūziku, literatū-
ru, tēlniecību, glezniecību un it īpaši ar Indijas garīgo 
kultūru. Kādā veidā saistītas latviešu un indiešu tautu 
dzīvesziņas un kāds bijis ceļš līdz indiešu dejai, stāsta 
L. Podskočaja – skatīt https://youtu.be/OS7Y266t9L4.

Indiešu deja faktiski ir stāsts, kura pasniegša-
nā iesaistās viss ķermenis  – vienlīdz svarīgi žesti, 
acu un sejas izteiksme, arī kājas, kuras pilda ritma 
instrumenta funkciju  – zvārgulīši un pēdas pie-
sitieni deju papildina ar perkusiju fonu  – skatīt  
https://youtu.be/NLgIxGc1RoU.

Lai gan Jēkabpilī  redzējām tikai daiļā dzimuma 
pārstāvju uzstāšanos, starp kopumā 43 deju studijas 

„Bharata” dalībniekiem ir arī vīriešu kārtas dejotāji. 
Iespējams, rudens pusē jēkabpiliešiem būs iespēja re-
dzēt arī to, kā Indijas klasiskajā dejā izpaužas ne tikai 
sievišķais, bet arī vīrišķais spēks un grācija. Sekojiet 
informācijai Jēkabpils NVO resursu centra mājas lapā 
www.jekabpilsnvo.lv.

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO resursu centrs

Autores foto un video

Uzsākta pašvaldības atbalstīto projektu īstenošana

Indiešu deju studijas „Bharata” dalībnieces 
sniedz labdarības koncertu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nevalstiskās organizācijas aicina 
iesniegt projektus konkursam

1.maijā no pl. 12.00 reģistrācija; pl. 14.00 STARTS
Jēkabpils Mežaparkā

„SPORTA KLUBA „MUSTANGS”” velosipēdistu sacensības „Apkārt 
Radžu ūdenskrātuvei” (6,8 km, 5 kontrolpunkti),

jaunākajai grupai trase apkārt Mežaparkam

1.maijā no pl. 15.00 reģistrācija, pl. 16.00 STARTS
Jēkabpils Mežaparkā

„SPORTA KLUBA „MUSTANGS”” izturības skrējiens 
„PA LŪŠA PĒDĀM’’ & „Jēkabpils sporta centra balva 2018” 3.posms 

Nolikumu skatīt: 
www.jekabpilssc.lv/docs/755/Nolikumi_2018/izturiibas_skreejiens_01_05.pdf 

vai www.jekabpilsnvo.lv

Līdz 7. maijam
Turpinās pieteikumu iesniegšana biedrības „Latvijas Platforma 

attīstības sadarbībai” rīkotajam
Konkursam „NVO – ilgtspējīgai Latvijai”

Vairāk informācijas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKUhBs- 
LJ0E7KnlFf_oGk1zEx81r288jEeF6wbEOvFeCEVfg/viewform 

12. maijā
no 9.30 reģistrācija, 10.00 atklāšana

Jēkabpils Tautas namā
Konference „Kam pieder laiks?”

Rīko biedrība „KPK „TILTS””,  aktivitāte notiek Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
atbalstītā projekta „Kam pieder laiks?” ietvaros 

Vairāk informācijas: www.jekabpilsnvo.lv

24. maijā (laiks tiks precizēts)
Jēkabpils Tautas namā

 „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādņu sabiedriskās apspriešanas forums”

Piedalās Kultūras ministrijas pārstāvji.  
Aicināti NVO, pašvaldības, valsts iestāžu pārstāvji, kā arī un citi interesenti

3., 10., 17., 24., un 31. maijā 10.30
„Jēkabpils NVO resursu centra” SR Dienas centra

„Kopā būt” sarīkojumu zālē (Jaunā ielā 39i)
„Tautasdziesmu skandēšana senioriem”

Rīko Jēkabpils pensionāru apvienība „SASAISTE”, aktivitāte notiek Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības atbalstītā projekta „Latviskā dzīvesziņa tautasdziesmās” ietvaros

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!

Biedrība „Daugavas Pārupieši”

Dibināta: 2013. gadā;
Biedrība darbojas atbilstoši Statūtiem, demo-

krātisku biedrības vadību nodrošina valde. Valdes sa-
stāvā darbojas seši ievēlētie pārstāvji. Valdes locekļi 
no sava vidus ieceļ priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 
vietnieku, kuri organizē valdes darbu;

Sabiedriskā labuma statuss: šobrīd nav;

Biedru skaits: 2018. gadā biedrība apvieno 23 
biedrus;

Biedru nauda: maksā reizi mēnesī, skolēniem 
un pensionāriem biedra nauda ir 50 % apmērā no 
strādājošiem pieaugušajiem noteiktās;

Juridiskā adrese: „Zeltiņi”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, LV–5238;

Kontaktinformācija: tālr. Nr.: 26165834; 
E-pasts:  daugavasparupiesi@inbox.lv;  mājas lapa: 
www.parupiesi.lv;

Biedrības mērķi:
• Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt lie-

cības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko 
mantojumu;

• Parādīt Krustpils novada savdabību Latvijas 
kultūrvidē;

• Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrī-
bas tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmek-
lējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres 
vietas;

• Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem no-
vadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un 
viņu ģimenes locekļiem.

BIEDRĪBA S VIZĪTK ARTE

Lappusi sagatavoja Jēkabpils NVO resursu centrs

Jaunizveidotajā kokapstrādes darbnīcā saimniekos 
brīvprātīgā darba veicējs Dainis Zeltiņš

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2.  maija līdz 
1.  jūnijam aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt 
projektus konkursam, atbilstoši nolikumam „Par kār-
tību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projek-
tus konkursam”.

Nolikumā noteiktas vairākas projektu mērķu prio-
ritātes: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrē-
tām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, 
popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības 
un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; 
pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sa-
biedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas 
pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā 
skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un 

nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība 
un popularizēšana.

Atbilstoši nolikumam, viena projekta realizācijai 
pašvaldība var piešķir finansējumu ne vairāk 1000 EUR 
(viens tūkstotis eiro, 00 centi). Ar vienu NVO pašvaldība 
var noslēgt līgumu ne vairāk kā divu projektu konkursā 
iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā. Pro-
jekti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā 
aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju NVO un ar norādi 
„NVO projektu konkursam”. Ar pilnu nolikuma tekstu 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, 
sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
niece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa: „Paldies 

aktīvajām organizācijām, kuras jau uzsākušas pro-
jektu īstenošanu, iegūstot pašvaldības finansējumu 
pirmajā projektu konkursā šī gada sākumā. Aicinu 
nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un ar inovatī-
vām un lieliskām idejām pieteikt nākamos projektus 
konkursā jau no 2. maija.”

Šogad šī ir jau otrā reize, kad tiek izsludināts pro-
jektu konkurss. Pirmajā projektu konkursā, kas bija 
izsludināts gada sākumā, tika atbalstīti 12 biedrību 
projekti, kopējā summa 11 665 eiro. Kopējā budžetā 
atvēlētā summa NVO projektiem atbilstoši noliku-
mam „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās orga-
nizācijas iesniedz projektus konkursam” ir 20 000 eiro. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” ir uzsācis 
abu Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotā NVO projektu 
konkursa pirmajā kārtā atbalstīto iniciatīvu īstenošanu.

Projektā „Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un 
pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izveidošana 
biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienī-
bā „Sociālās rehabilitācijas centrs „Kopā būt”” ir veikta 

nepieciešamā aprīkojuma pasūtīšana un jau saņemtas 
pirmās iekārtas darbam ar koku. Galdniecības un ko-
kapstrādes prasmes pārzinošais meistars Dainis Zel-
tiņš, kurš ar Jēkabpils NVO resursu centru ir noslēdzis 
brīvprātīgā darba līgumu, atzīst, ka, lai gan jau izvēles 
procesā meklētas par pieejamo cenu labākās ierīces, to-
mēr vēl jāpiestrādā, lai sērijveidā ražotās  ierīces darbu 
veiktu precīzāk. 

Savukārt projektā „Aicinot līdzi” ir noteikts NVO 
„PirmsLīgo tirdziņa” norises datums un laiks, kā arī iz-
sludināta biedrību un nodibinājumu pieteikšanās pašu 

darināto  daiļamatniecības izstrādājumu tirdzniecībai. 
Aktivitātēs, kuras saistītas ar brīvprātīgā darba attīstīša-
nu Jēkabpils NVO, ar sadarbības partneriem – biedrību 
„Latvijas Pilsoniskā Alianse” ir panākta vienošanās par 
apmācību semināra „Kā piesaistīt finansējumu NVO 
sektorā – īpaši brīvprātīgā darba projektiem” rīkošanu 
22. maijā.

Sīkāk par projektu aktivitātēm lasiet www.jekab-
pilsnvo.lv.

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO resursu centrs

Autores foto

22. m
aijā 11.00

„Jēkabpils NVO resursu centra” 
SR Dienas centra  „Kopā būt” 
sarīkojum

u zālē (Jaunajā ielā 39i) 

  apm
ācību sem

inārs
„Kā piesaistīt finansējum

u 
NVO sektorā – īpaši brīvprātīgā 

darba projektiem
”

Sem
inārā piedalīsies biedrības ”Latvijas Pilsoniskā 

Alianse” lektori – NVO jom
as eksperti

Rīko biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”,  
aktivitāte notiek Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

atbalstītā projekta „Aicinot līdzi” ietvaros
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Fiziskās aktivitātes un uzturs ikdienā – labas 
veselības priekšnoteikums

Aicinājums apmeklēt lekcijas par veselīgu uzturu 
„Aptaukošanās – iemesli, riski, risinājumi”

AKTUĀLI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪBAS  VEICINĀŠANU

Projektā „Veselības veicināšanas un slimī-
bu profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta 
identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) tiek orga-
nizēts pasākums „Interaktīvu fizisko aktivitāšu 
un veselīga uztura nodarbību cikls „Fiziskās 
aktivitātes un uzturs ikdienā  – labas veselības 
priekšnoteikums”.”

Pasākumu cikla mērķis – bērniem un pieau-
gušajiem veicināt kopēju izpratni par fiziskajām 
aktivitātēm un veselīgu uzturu kā veselīga dzī-
vesveida principiem. Projektā paredzēti divi pa-
sākumu cikli visās Jēkabpils vispārizglītojošajās 
mācību iestādēs – 2017./2018. mācību gadā un 
2018./2019. mācību gadā.

2017./2018.  mācību gadā no 2017.  gada 
septembra līdz 2018. gada maijam cikla pasāku-
mi notika Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils 
2. vidusskolā, Jēkabpils 3. vidusskolā, Jēkabpils 
pamatskolā, Jēkabpils Vakara vidusskolā un 
pirmsskolas izglītības iestādēs „Auseklītis”, „Bēr-
ziņš”, „Zvaniņš” un „Kāpēcītis”. Skolās tika organi-
zētas interaktīvas fiziskās aktivitātes (vingroša-
na un/vai fitness) un veselīga uztura nodarbības 
audzēkņiem visās vecuma grupās, bērnudārzos 
tika organizētas vingrošanas nodarbības vecā-
ko grupu audzēkņiem un visās šajās mācību 

iestādēs notika arī lekcijas par veselīgu uzturu 
pieaugušajiem. 

Skolu audzēkņiem uztura lekcijās tika ap-
skatītas šādas tēmas: veselīga uztura nozīme 
skolēna veselībā un slimību profilaksē, uztura 
piramīda, uzturvielu apskats, nepieciešamais 
kaloriju skaits dienā, veselīgie un neveselīgie 
produkti. Lekcijas bija piemērotas attiecīgā ve-
cuma uztveres īpatnībām, ilustratīvas, ar dau-
dziem piemēriem, nodarbību laikā aktīvi tika ie-
saistīti arī bērni, uzdodot jautājumus un aicinot 
izteikt savu viedokli un zināšanas. 

Skolu audzēkņiem vingrošanas vai fitnesa 
nodarbības sastāvēja no iesildošās daļas, pamata 
daļas, un tajās mācību iestāžu audzēkņi pildīja 
dažādus vispār attīstošus vingrinājumus visu fi-
zisko īpašību attīstīšanai un uzlabošanai. Pirms-
skolas mācību iestāžu audzēkņiem vingrošanas 
nodarbības tika veidotas, piemērojot aktivitātes 
bērnu vecumam, iekļaujot arī spēļu un rotaļu 
elementus, tādējādi veicinot prieku par kopīgu 
dalību fiziskajās aktivitātēs.

Uztura lekcijās pieaugušajiem tika apskatī-
tas šādas tēmas: uztura ABC, uztura grupas, uz-
tura piramīdas, bērnu uzturs, produktu sastāvs, 
uzturvielu apraksts, veselīgo produktu grozs, 

nepieciešamo kaloriju daudzums, kā arī prak-
tiski padomi, kā izvēlēties veselīgos produktus, 
veidojot sabalansētu ēdienkarti.

Pirmais pasākumu cikls noslēgsies pirms-
skolas izglītības iestādē (PII) „Zvaigznīte”:

• 14. maijā plkst. 17.30 bērnu vecāki un visi 
interesenti tiek aicināti uz uztura lekciju bērnu-
dārza telpās Jaunajā ielā 43;

• 17. maijā no plkst. 9.45 notiks vingrošanas 
nodarbības vecāko grupu audzēkņiem Meža 
ielā 12;

• 17. maijā no plkst. 15.40 vingrošanas no-
darbības vecāko grupu audzēkņiem notiks bēr-
nudārza filiālē Jaunajā ielā 43.

2018./2019.  mācību gadā pasākums tiks 
organizēts kā turpinājums iepriekšējā mācību 
gadā izmantoto fizisko aktivitāšu veidiem, uztu-
ra lekcijās apgūtajai informācijai, atkārtojot jau 
apgūtās zināšanas un papildinot tās, tādējādi 
nostiprinot veselīga dzīvesveida paradumus.

Vairāk par projekta pasākumiem skat. 
www.jekabpils.lv sadaļā Sabiedrība – Veselība 
– Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi

Žanete Tiltiņa, 
Veselības veicināšanas koordinētāja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar Latvijas skolēnu veselības 
paradumu pētījuma 2013./2014.  mācību 
gada aptaujas rezultātiem un tendencēm 
(SPKC 2015) kopš 2010. g. liekās ķermeņa 
masas un aptaukošanās izplatība palieli-
nājusies gan zēniem, gan meitenēm visās 
vecuma grupās. No 2002.  gada regulāra 
brokastošana darba dienās būtiski samazi-
nājusies gan zēniem, gan meitenēm visās 
vecuma grupās. Zems ir skolēnu īpatsvars, 
kuri uzturā vismaz reizi dienā lieto augļus, 
dārzeņus  – kopumā mazāk kā trešdaļa 
pusaudžu Latvijā katru dienu uzturā lieto 
augļus un dārzeņus, kā arī skolēniem ir 

zema ikdienas fiziskā aktivitāte  – tikai 2 
no 10 skolēniem katru dienu ir fiziski aktīvi 
vismaz 60 minūtes.

Ir situācijas, kad vecāki bieži to neuz-
skata par problēmu, bet liekais svars var ra-
dīt bērniem ne tikai kosmētiskas neērtības, 
bet slēpj arī daudzas nopietnas medicīnis-
kas problēmas. Un ir gadījumi, kad aptau-
košanās cēlonis ir meklējams ne tikai pa-
šos bērnos, bet arī vecākos, tātad bieži vien 
tas ir atkarīgs no ģimenes, vecāku uztura. 

Aktualizējot šo svarīgo tēmu, Jēkab-
pils vispārizglītojošajās skolās tiek organi-
zētas  uztura lekcijas skolēnu vecākiem un 

visiem interesentiem – „Aptaukošanās – ie-
mesli, riski, risinājumi”. Lekcijas notiek pro-
jekta „Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta 
identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) pasā-
kumā „Interaktīvu fizisko aktivitāšu un ve-
selīga uztura nodarbību cikls „Fiziskās akti-
vitātes un uzturs ikdienā – labas veselības 
priekšnoteikums”.” 

Lekcijās tiek apskatītas šādas tēmas: 
aptaukošanās kā mūsdienu problēma, ie-
mesli, kas to izraisa, aptaukošanās kā da-
žādu veselības problēmu izraisītājs, iespē-
jamie risinājumi tās mazināšanai, ēdien-

kartes izmaiņas, fiziskās aktivitātes. Tiks 
runāts par to, cik nepieciešama ir pietieka-
ma ikdienas fiziskā aktivitāte gan fiziskās, 
gan garīgās veselības veicināšanai. Un cik 
svarīgi ir ieviest veselīga uztura un fizisko 
aktivitāšu paradumus bērniem. Mums pie-
augušajiem – vecākiem – ir jāvelta īpaša 
uzmanība gan ārpusstundu fizisko aktivi-
tāšu iespēju nodrošināšanai bērniem, gan 
arī jāzina, kādi ir veselīgi svara regulēšanas 
paņēmieni.

Aprīlī šādas lekcijas jau notika Jēkab-
pils 2.vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā Rī-
gas ielā 200 un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, 

bet maijā aicinām apmeklēt lekcijas:
• 8.  maijā plkst.  17.30 Jēkabpils 

3.vidusskolā;
• 15.  maijā Jēkabpils pamatskolā, 

R. Blaumaņa ielā 27.
Vairāk par projekta pasākumiem skat. 

www.jekabpils.lv sadaļā Sabiedrība – Ve-
selība – Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi.

Žanete Tiltiņa, 
Veselības veicināšanas koordinētāja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

12.  maijā Jēkabpils atpazīstamākajā, vis-
plašākajā un biežāk apmeklētajā atpūtas vietā 
Mežaparkā norisināsies Latvijas Sporta veterā-
nu – senioru savienības (LSVS) 55.sporta spēļu 
finālsacensības pavasara krosā. Sacensību sā-
kums – pl.12:00, bet pirms tam notiks sacensību 
atklāšanas parāde. Iepriekšējie pieteikumi dalī-
bai pavasara krosā  – reģistrējoties www.lsvs.lv 
līdz 2018. gada 9. maijam plkst. 12.00! 

Jēkabpils Mežaparkā gaidīti būs ne tikai 
sporta veterāni, bet arī jaunākie skrējēji! Ka-
mēr Pavasara krosa dalībnieki distancē cīnīsies 
par medaļu sadalījumu vēsturiskajās  – Latvijas 
simtgades – sacensībās, tikmēr bērnus gaidīsim 
īpaši izveidotā aktivitāšu pilsētiņā, kurā spēkus 
un izturību būs iespējams pārbaudīt piepūša-
majās atrakcijās, izbraucienos ar velokartiem 
un izmantojot Mežaparkā jau pastāvīgi esošās 
sportiskās aktivitātes. Gaidot sacensību rezul-
tātus, dalībniekiem gan senioru, gan bērnu 
grupās būs iespēja sevi pierādīt skrējienā pret 
kalnu „Kalnu karalis”. 

Jēkabpils Mežaparkā 12. maijā gaidīti visu 
vecumu sportisti un aktīva dzīvesveida piekri-
tēji – gan piedaloties sacensībās, gan atbalstot 
sportistus distancē! Uz tikšanos Latvijas simtga-
des Pavasara krosā!

PROGRAMMA: 
Plkst. 10.00 – 11.15 

Pieteikumu oriģinālu pieņemšana 
(dalībnieku vai ārsta paraksti – obligāti), 

numuru saņemšana;
Plkst. 11.30 

Komandu pārstāvju sanāksme;
Plkst. 11.40 

Atklāšanas parāde;
Plkst. 12.00 

Sacensību sākums pavasara krosam 

Starta secība, distanču garumi 

• 12.00 D70+; 75+; 80+;85+; 90+;95+  
1 km (1x)

• 12.15 K70+; 75+; 80+;85+;90+;95+  

2 km  (1x)
• 12.45 D55+; 60+; 65+ 2 km (1x)
• 13.15 D45+; 50+ 3 km (1x2 km+1km)
• 13.15 K60+; 65+ 3 km (1x2 km+1km)
• 13.45 D30+; 35+; 40+ 5 km (2x2 km+1km)
• 13.45 K50+; 55+ 5 km (2x2 km+1km)
• 14.20 K35+; 40+; 45+ 8 km  (4x2km)

Plkst. 12.00 – 12.45 ZIG-ZAG skrējiens 
bērnu grupām līdz 7g. vec.; 8-10 g.vec.

Plkst. 13.00 – 15.00 kalnā skriešanas 
sacensības ,,Kalnu karalis’’ 
Bērnu grupās līdz 7 g. vec.; 8-10 g. vec.;
Senioru grupās D 30+; 40+; 50+; 60+; 70+; 
80+
K 35+; 45+; 55+; 65+; 75+; 85+

Plkst. 12.00 – 15.30 aktivitātes bērniem 
(piepūšamā atrakcija, velokarti);

Plkst. 16.00 apbalvošana.
Informāciju sagatavoja

Lāsma Vindule, 
Jēkabpils sporta centra 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpilī norisināsies Latvijas simtgadei 
veltītais sporta veterānu pavasara kross

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no 

Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. 
pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem
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IZSTĀDES

IZRĀDES

Latvijas simtgades gadā iedzīvotājos 
arvien vairāk mostas latviskums, piederība 
savai vietai un tautai. Mūsu tautas skaistākā 
un krāšņākā vērtība jau kopš seniem lai-
kiem ir tautastērps, kurā latvieši ir strādājuši 
un rotājušies visos laikos. Arī mūsdienās cil-
vēki vēlas paust piederību savam novadam, 
savai dzimtajai vietai, stiprināt to ar savu 
personīgo tautastērpu.

Šī gada Rakstu svētku tēma ir „Mana 
tautastērpa stāsts”  – tas ir stāsts par sie-
vietēm, kuras savām rokām radījušas tau-
tastērpus sev vai savas ģimenes locekļiem, 
un katrai no tām ir savs stāsts gan par ideju, 
gan tapšanas procesu, gan krāsām un, pro-
tams, emocijām.

Svētku laikā paredzēta tikšanās ar 
tautas tērpu pētniecēm un darinātājām, 
kā arī tautas tērpu paraugdemonstrējumi.  

Limbažu tautas lietišķās mākslas studija 
„Dzilna” savus darbus parādīs izstādē „Daba 
krāso, „Dzilna” auž”. Biedrība „Mans tautas-
tērps” no Jelgavas atvedīs izstādi par tau-
tastērpiem, kā arī tos demonstrēs.

Pasākuma otrajā daļā lūgsim meista-
rus demonstrēt jostu aušanu un pīšanu, 
pērļošanu, filcēšanu  – visu, ko darina sa-
vām rokām. Darbosies arī lietišķās mākslas 
izstrādājumu tirdziņš. Pasākumu muzikāli 
kuplinās Atašienes folkloras kopa „Vīraksne”.

Gaidām ikvienu Krustpils kultūras 
namā 12. maijā plkst. 12.00 uz ikgadē-
jiem Rakstu svētkiem. Meistarus, kuri vē-
las parādīt savas prasmes, lūdzam pieteik-
ties pa telefonu 22018831 vai 65221051.

Krustpils kultūras nama pasākumu 
organizatore Vita Artjomenko

4.  maiju Jēkabpilī aizvadīsim, sanākot 
kopā, svinot gaismas ienākšanu mūsu mīļajā 
zemītē. Mūsu Latvijas otro dzimšanas dienu 
aicinām sākt ar lūgšanu – katrā mājā un ģi-
menē uzklāt balto galdautu un plkst.  9.50, 
skanot Jēkabpils dievnamu zvaniem, vieno-
ties kopīgā lūgsnā par Latviju. 

Plkst. 10.15 Vecpilsētas laukumā 
tiks dots starts tautas brīvības gājienam 
„Zem viena karoga”. Tā dalībnieki pa Brī-
vības ielu dosies uz Vārpas stadionu, kurā 
iesoļojot, tiks veikts svinīgs goda aplis. Gā-
jienā aicināts piedalīties ikviens jēkabpilietis 
un viesis. Pēc gājiena un svinīgās uzrunas 
stadionā norisināsies 29. Jēkabpils atklā-

tais čempionāts vieglatlētikā pieaugu-
šajiem un U-16, kas veltīts soļotāja Pētera 
Zeltiņa un lodes grūdēja Jura Bērziņa piemi-
ņai. Pieteikšanās sacensībām Latvijas Vieglat-
lētikas savienības mājaslapā www.athletics.lv 
līdz 2018. gada 2. maijam plkst. 12.00. 

Šajā dienā jau tradicionāli plkst. 11.00 
laukumā pie Jēkabpils Tautas nama notiks 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķes-
tra „Vitamīns” koncerts. Pēc tā plkst. 12.00 
notiks Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu 
amatiermākslas kolektīvu koncerts, kurā 
piedalīsies 1.–4. klašu tautas deju kolektīvi, 
1.–4. klašu kori un zēnu kori.

Pēcpusdienā visus aicinām pastaigā, 
pēc kuras noteikti jāiegriežas Jēkabpils 
Tautas namā  – Lielajā zālē plkst. 17.20 
tiks demonstrēta Jēkabpils bērnu veido-
tā animācijas filma „Kur Dzīvo Latvija?”. 
Filma ir Jēkabpils bērnu dāvana Latvijai 
Simtgades svētkos. Savukārt plkst. 17.30 
tiks demonstrēta viena no programmas 
„Latvijas filmas Latvijas simtgadei” fil-

mām „Mērijas ceļojums”. Tas ir stāsts par 
jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kas 2. pa-
saules kara laikā izglāba lielu daļu Latvijas 
muzeju kolekciju. 

Plkst. 19.00 aicinām visus uz svētku 
lielkoncertu un kopīgu sadziedāšanos, 
kurā muzicēs grupa „Galaktika” ar pilnu 
pavadošo sastāvu. Visas dienas garumā 
Jēkabpils pilsētvidē norisināsies akcija 
„Latvijas spēka zīmes”, kuras laikā Jēkab-
pils jaunieši dāvinās pilsētas iedzīvotājiem 
spēka zīmes – lentītes – kā apliecinājumu 
par Latviju.

Visi pasākumi bez ieejas maksas.
Organizē Jēkabpils Kultūras pārvalde 

sadarbībā ar Jēkabpils Sporta centru un 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru.

Rakstu svētki „Mana tautastērpa 
stāsts”

Izrāde „No mīļotajiem nešķiraties”

Svinam LATVIJAS OTRO DZIMŠANAS 
DIENU Jēkabpilī 4. maijā

Jēkabpils mākslas skolas izstāde 
„Renesanse”

Satiksmes ierobežojumi saistībā ar 4. maija svētkiem

Annas Sērumas autorkoncerts „Aiz sliedēm”

Senioru deju kopu sadancis „Ziedu balle”

Dižkoncerts „Sanākam, sadziedam, 
sasadancojam!”

KONCERTI

Saistībā ar 4. maija svētku pasākumiem Jēkabpilī no 3. maija plkst. 23.00 līdz 5. maija plkst. 6.00 transportlīdzekļu satiksmei būs 
slēgts Vecpilsētas laukums un laukums pie Jēkabpils Tautas nama.

4. maijā gājiena „Zem viena karoga” laikā no plkst. 10.15 līdz 11.00 būs ierobežota transportlīdzekļu kustība Brīvības ielā posmā 
no Vecpilsētas laukuma līdz stadionam „Vārpa”. Iespējama sabiedriskā transporta, kas pārvietojas pa Brīvības ielu, kavēšanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

3. maijā plkst. 19.00 Jēkabpils Tautas 
namā ar autorkoncertu „Aiz sliedēm” uz-
stāsies mūziķe – ģitāriste un producente 
Anna Sēruma.

Savu muzikālo darbību Anna sākusi 
Sabiles pusē, apgūstot ģitārspēli Talsu BJC 
ģitārstudijā „N”, spēlējot „Anne`s Band”, līdz-
darbojoties dažādos muzikālos projektos. 
Studējusi skaņu režiju un mūzikas producē-
šanu Mančesterā. 2017. gadā tika pabeigts 
un izdots mūziķes debijas albums „What If”, 
kurā ietvertas pēdējo 12 gadu laikā radītās 
indie un rokmūzikas oriģinālkompozīcijas. 
Patlaban notiek aktīva darbība pie mūzi-
ķes jaunā alternatīvās rokmūzikas albuma 
„Nospiedumi”.

Topošajā albumā būs dzirdama Annas 
oriģinālmūzika ar dzejnieka, esejista Jāņa 
Rokpeļņa tekstiem. To plānots izdot šī gada 
vasarā. Autorkoncerts „Aiz sliedēm” notiks 3. 
maijā pulksten 19:00 Jēkabpils Tautas namā. 
Koncertā akustiski tiks izpildītas kompozī-
cijas gan no debijas, gan topošā albuma. 
Annas Sērumas mūziku ir iespējams noklau-
sīties Spotify, Apple Music u.c. lielākajos di-
gitālās mūzikas izplatītājos.

www.annaseruma.com
www.facebook.com/annaseruma
Plakāts un foto: Mētra Štelmahere
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē.
Biļetes cena 3 eiro.

19. maijā plkst. 13.00 Jēkabpils Tau-
tas nama skvērā uz sadanci „Ziedu ballē” 
aicina senioru deju kolektīva „Daugavie-
tes” dalībnieces un vadītāja Vika Vanaga.

Ikgadējais kolektīva sadancis ir dalīša-
nās priekā! Tie ir prieka un pozitīvās enerģi-

jas apmaiņas svētki. Dejotājiem tā ir arī lie-
liska iespēja, ļaujoties mūzikas šūpām, sevi 
parādīt tik skaistā veidā! Izdejot ziedu valsi 
aicināti arī senioru deju kopu dalībnieki no 
tuvākām un tālākām Latvijas vietām: Mado-
nas, Jaunkalsnavas, Lielvārdes un Bauskas.

Dienā pirms Vasarsvētkiem, kad dabā 
viss saplaucis, smaržo, aicinām piedzīvot 
plaukšanas prieku katram sevī!

Lietus gadījumā pasākums notiks Tau-
tas nama Lielajā zālē!

Pasākums bez ieejas maksas.

Straujiem soļiem tuvojas XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētki, tādēļ mūsu amatierkolektīvi aktīvi pilnveido savus 
repertuārus un sniedz pozitīvas emocijas skatītājiem dažādos kon-

certos. Kā vienu no pēdējām pieturvietām var iezīmēt šī gada 
26. maiju, kad Jēkabpilī, Krustpils brīvdabas estrādē norisinā-
sies par tradīciju kļuvušais dižkoncerts „Sanākam, sadziedam, 
sasadancojam”. 

Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu amatierkolektīvu sadzie-
dāšanās un sadancošanās dižkoncerts notiks jau piekto reizi, neno-
liedzami, – tas ir kļuvis par neatņemamu Jēkabpils kultūras dzīves 
sastāvdaļu. Arī tie, kas nedosies uz Dziesmu un Deju svētkiem, varēs 
baudīt nelielu daļiņu no Dziesmu svētku atmosfēras tepat, Jēkabpilī. 
Tiekamies 26. maijā plkst. 18.00 Krustpils brīvdabas estrādē!

Pēc dižkoncerta plkst. 21.00 ikviens aicināts uz zaļumballi 
turpat, Krustpils brīvdabas estrādē. Muzicē Laura, grupa „Brāļa-
dēli” un DJ Jānis Balodis.

Pasākums bez ieejas maksas.

5. maijā plkst. 19.00 Krustpils kultū-
ras namā notiks Brīvo aktieru apvienības 
(Rīga) izrāde „No mīļotajiem nešķiraties”. 
„Visas laimīgās ģimenes līdzinās cita citai, 
katra nelaimīgā ģimene ir nelaimīga savā 
veidā.”

Šodienas pasaulē ģimene ir kļuvusi par 
vēl mazāku vērtību, nekā tas bija laikā, kad 
Aleksandrs Volodins rakstīja lugu. Neskato-
ties uz to, katrs no mums grib būt laimīgs. 
Bet laime tas nav process, nav dvēseles stā-
voklis, laime  – tie ir mirkļi  –, mirkļi, ko pa-
vadām blakus mīļotajam cilvēkam. Vai uz to 

mēs visi netiecamies?
Autors: A. Volodins.
Režisors: J. Luniks.
Lomās: Svetlana Stoļarova, Gļebs Beļi-

kovs, Elizabete Jevstigņejeva, Ņikita Rum-
jancevs, Ksenija Semjonova, Nataļja Marke-
lova, Jevgeņijs Ļeonovs, Dmitrijs Golasko, 
Vladislavs Šavlovskis, Karīna Butova.

Garums: 1 h 30 min (bez starpbrīža).
Vecuma ierobežojums: 15+.
Izrāde krievu valodā!
Ieeja ar ielūgumiem. Informācija par 

ielūgumiem: tel. 29636870.

Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē no 9. 
maija līdz 30. jūnijam būs skatāma Jēkabpils 
Mākslas skolas 25 gadu jubilejas izstāde „Re-
nesanse”. Izstāde tapusi, domājot par dižo 
atdzimšanas laikmetu un cerot uz Latvijas 
un Jēkabpils kultūras dzīves atjaunotni.

2017./2018. mācību gadā Jēkabpils 
Mākslas skolas audzēkņi pastiprināti pievēr-
sās Renesanses perioda mākslas dižo meis-
taru studijām, pētot tēlniecību, glezniecību, 
arhitektūru, grafiku, tērpus, mēbeles un 
ornamentus. Dažādu klašu skolnieki vei-
doja, gleznoja, zīmēja, fotografēja, strādāja 
grafikas un datorgrafikas tehnikās, apglez-
noja stiklu, izstrādājot nosacītas renesanses 
mākslinieku kopijas, veidojot rimeikus un 
mākslas darbu interpretācijas. Izstādē būs 
skatāma daļa no bērnu darbiem un arī daži 
skolotāju gleznojumi, kuros izmantoti Rene-
sanses laika mākslas motīvi.

Izstādes atklāšana notiks 9. maijā plkst. 
17.00. Tajā piedalīsies arī Arvīda Žilinska Jē-
kabpils mūzikas skolas pasniedzēja Natālija 
Šimanauska ar stāstījumu – prezentāciju 
„Mūzika un glezniecība – māsas”, būs iespē-
ja redzēt renesanses laika deju.

Pasākums bez ieejas maksas.
Ruta Štelmahere 

Jēkabpils Mākslas skolas skolotāja, 
bibliotekāre

Dziedātājas Krustpils tautastērpos IX latviešu Dziesmu svētkos 1938. gadā
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BIBLIOTĒKĀS

Dokumentālā spēlfilma 
„Mērijas ceļojums”

Kultūras lappuses sagatavoja  Santa Vucāne,  Kultūras pārvaldes projektu koordinatore 

Atbalstīts projekts „Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”

Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi finansējumu 
projektu konkursā „PILSĒTA izAICINA”

Projektā „Aizliegtie vārdi” pirmais notikums –
„Cenzūra. Saruna par žurnālistiku”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
2018. gada 3. aprīlī Latvijas–Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmā ir paraks-
tījusi partnerības līgumu ar Ludzas pilsē-
tas pašvaldību un Rokišķu rajona pašval-
dības bibliotēku par projekta Nr. LLI-263 
„Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs 
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās in-
tegrācijas veids” īstenošanu. Projekts 
tiks realizēts līdz 2019. gada 30. novem-
brim par kopējo summu 176 680,75 EUR, 
t.sk. 85% ir Eiropas Reģionālas attīstības 

fonda finansējums, un 15% ir nacionālais 
publiskais finansējums.

Projekta mērķis  ir radīt atbilstošus 
apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bib-
liotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu soci-
āli–ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tā-
dējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos 
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.

Trīs projekta partneri  – vadošais part-
neris – Ludzas pilsētas pašvaldība, Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība un Rokišķu rajona paš-
valdības bibliotēka.

Projekta rezultātā tiks modernizētās 
bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespē-
jas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, 
piedāvājot viņiem iespēju paplašināt re-
dzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, iz-

mantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, 
lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas – lai 
šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegustot 
jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu 
tehnoloģijām.

Projekta kopējās izmaksas: 
176 680,75 EUR. 

ERAF finansējums: 150 178,64 EUR. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinan-

sējums: 5 656,55 EUR.
Programmas mājaslapa www.latlit.eu; 

par Eiropas Savienību: www.europa.eu.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības 

finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos 
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Liepājas pilsētas pašvaldības ies-
tādes „Kultūras pārvalde” un Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroja organizētajā 
projektu konkursā „Pilsēta izAICINA”, 
Jēkabpils Kultūras pārvalde ir saņēmu-
si 1500,00 eiro lielu atbalstu projektam 
„”Kur Dzīvo Latvija” Jelgava””.

Projektu konkurss „Pilsēta izAICINA” ir 
iespēja vispārējās un profesionālās izglītī-
bas, interešu izglītības iestāžu un jaunatnes 
nevalstisko organizāciju jauniešu kolektī-
viem no visas Latvijas veidot īpašu Latvijas 
valsts simtgadei veltītu notikumu un to īste-
not citā Latvijas pašvaldībā.

Jēkabpils Kultūras pārvalde gada ga-
rumā realizēja projektu „Animācijas filma 
„Kur Dzīvo Latvija?”, kura rezultātā tika radīts 
Jēkabpils bērnu stāsts par tēmu „Kur Dzīvo 
Latvija?”. Stāsts tika fiksēts vairāk kā 8 minū-
šu garā animācijas filmā, kas ir paliekoša dā-
vana Latvijai simtajā dzimšanas dienā. 

Atbalstītajā projektā JKP izaicinās Jelga-
vas pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūra” JKP 
iepazīstinās jelgavniekus ar projekta ideju, 
animācijas filmas veidošanas pamatprin-
cipiem, kā arī piesaistīs meistardarbnīcām 
zinošus mentorus – jomas speciālistus. Jel-
gavnieki meistardarbnīcā iegūtās prasmes 
iespēju robežās varēs attīstīt, sadarbojoties 

ar Jelgavas pašvaldības iestādi „Kultūra”.
Projekta mērķis ir veicināt mākslas jaun-

rades procesu Jelgavā, jaunradītu mākslas 
vērtību pieejamība plašai sabiedrībai, ie-
dzīvotāju lokālpatriotismu un lepnumu par 
savu pilsētu, piederības sajūtu Latvijai.

Realizējot projektu, tiks veicināta bērnu 
radošā domāšana, attīstītas radīšanas pras-
mes, sniegtas zināšanas animācijas filmas 
scenārija un sižeta izstrādē, kā arī sniegtas 
iemaņas mūsdienu tehnoloģiju izmantoša-
nā. Lai izstrādātu darbnīcas tematisko virzī-
bu, pirms praktiskās nodarbības tiks organi-
zēta diskusija par tēmu „Kur Dzīvo Latvija?”.

24. maijā plkst. 16.00 Jēkabpils 
Tautas namā notiks pasākums „Cenzūra. 
Saruna par žurnālistiku”. 

No 2018. gada maija līdz decembrim 
Jēkabpilī tiks organizēts Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstītais projekts „Aizliegtie 
vārdi”. Tā ietvaros paredzēts četru sarunu 
cikls par žurnālistiku, kino, rakstniecību un 
mūziku. Sarunās par padomju laika cenzū-
ru piedalīsies žurnālisti, publicisti, rakstnie-
ki, mūziķi, kino darbinieki. Tajās iesaistīsies 
arī vietējie kultūras darbinieki un dalīsies 
pārdomās par cenzūras ietekmi uz viņu 
vai viņiem pazīstamu kultūras darbinieku 
radošo darbību.

Pirmajā pasākumā „Cenzūra. Saruna 
par žurnālistiku” piedalīsies publicists, At-

modas darbinieks Dainis Īvāns, vietējie 
kultūras darbinieki – dzejnieks Andris Grīn-
bergs, rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte, 
tulkotāja Maija Blūma. Pasākumu aicinām 
apmeklēt žurnālistus, skolotājus, kultūras 
darbiniekus, visus, kuriem interesē Latvijas 
kultūrvēsture un rakstniecība.

Projektu „Aizliegtie vārdi” atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds

AKTUALITĀTES

4. maijā plkst. 17.30 Kino Mītnē Jē-
kabpils Tautas namā tiks demonstrēta 
programmas „Latvijas filmas Latvijas 
simtgadei” dokumentālā spēlfilma „Mē-
rijas ceļojums”. Stāsts par Mēriju Grīnber-
gu (1909–1975), pateicoties kurai, nacistu 
1944.  gadā izvestās Latvijas mākslas vērtī-
bas atgriezās dzimtenē.

Kristīnes Želves filma balstīta uz Mēri-
jas Grīnbergas vecākās autentiskajām die-
nasgrāmatām, kas portretē savas dzimtas 
likteni no 20. gadsimta sākuma līdz dziļiem 

padomju laikiem  – no augstākās sabied-
rības līdz proletāriskam trūkumam. Cauri 
dramatiskajai iekārtu maiņai abas Mērijas 
iznesa uzticību dzimtenei, mākslai un pie-
nākumam, ko diktē sirdsapziņa un audzinā-
šana. Daiga Kažociņa un Marina Janaus iz-
stāsta stāstu par neafišētu varoņdarbu, par 
piepildītu dzīvi ārēji necilā liktenī.

Režisore un scenārija autore: Kristīne 
Želve.

Producents: Elvita Ruka.
Operators: Andrejs Rudzāts.
Māksliniece: Ieva Stūre.
Komponists: Juris Vaivods.
Studija: Vivat!
Lomās: Daiga Kažociņa, Marīna Janaus.
Filmas žanrs – dokumentālā spēlfilma.
Izdevējvalsts, gads – Latvija, 2018.
Pirmizrāde Latvijā – 2.05.2018.
Filmas garums: 80 min.
Pasākums bez ieejas maksas.

Māras Bojāres dzejas krājuma „Par ko vēl ziedēt 
man” atvēršana

9. maijā plkst. 16.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē aici-
nām uz Māras Bojāres dzejas krājuma „Par ko vēl ziedēt man” atvēršanu. Pasākumu 
vadīs Inita Beinaroviča, dzejoļu pasaulē aicinās grāmatas autore, par muzikālo pavadīju-
mu gādās Maija Kīne. Pirmizrādi piedzīvos Māras Bojāres dzejoļa „Uz maniem pleciem” 
ekranizējums (video autore – režisore Inga Nestere, mūzika – Maija Kīne). Būs iespējams 
iegādāties dzejnieces grāmatas, kā arī apskatīt iepriekš izdotos dzejas kopkrājumus un 
Māras Bojāres zīmējumus.

Māras Bojāres bērnība un jaunības gadi pagāja netālu no Aiviekstes, redzot, kā mai-
nās gadalaiki un daba. Augusi kuplā ģimenē, kurā bija piecas māsas un brālis. Sākumā 
Māra mācījās Antūžu pamatskolā, bet astoto klasi beidza Medņu pamatskolā. Jau skolas 
laikā tapa dzejas rindas, arī raksti sienas avīzei. 

Jau bērnībā Māra daudz zīmēja, vēlāk gribēja mācīties mākslas skolā, bet sapnis pa-
lika neīstenots. Turpināja zīmēt pēc savām izjūtām, savam priekam. Zīmējumi tapuši ar 
rasēšanas zīmuļiem melnbaltos toņos uz pauspapīra, tajos saskatāmas gaismas spēles.

2015. gadā pirmo reizi tika publicētas māmuļai veltītas dzejas rindas „Trīs vārdi mā-
tei”. Tajā pašā gadā Māras Bojāres dzejoļi iznāk kopkrājumos „Kad krēsla klauvē pie loga”, 
„Es mīlu tā”, „Gaišām domām, baltiem sapņiem”. Arī 2017. gadā Agneses Piļānes izdotajos 
kopkrājumos „Tu atvēri man debesis” un „Sirds atbalss” lasāmi Māras Bojāres dzejoļi. 

2018. gada pavasarī iznākusi Māras Bojāres autorgrāmata „Par ko vēl ziedēt man”. Tajā 
ietverti dzejoļi par bērnības atmiņām, skaisto Aiviekstes upi, kuras tuvumā aizritējusi bēr-
nība un jaunība, pārdomas par dzīvi, mīlestību, gada ritumu dabā un cilvēkā. Grāmatā ir 
pašas autores zīmētas ilustrācijas.

„Svinam Eiropas dienu”
Katru gadu maijā visā Eiropā, tajā skaitā Latvijā, norisinās dažādi informatīvi pasākumi, 

kuros valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, ES institūcijas, kā arī ES valstu vēstniecības 
informē par ES un Latvijas dalību tajās, iepazīstina ar aktuālajiem jautājumiem, prezentē 
kultūru un valodas dažādību ES, Latvijas iedzīvotāju iespējas ES.

9. maijā (laiks tiks precizēts) Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notiks bibliotekāru, 
masu mediju, ilggadīgāko un aktīvāko lasītāju diskusija par bibliotēkas un lasīšanas 
lomu Eiropā un Latvijā. Bibliotēka – tā ir brīvība, taču, kā teica Josifs Brodskis: „Ar brīvību 
neko daudz nevar izdarīt. Vienkārši vairāk jālasa. Brīvība eksistē, lai mēs ietu uz bibliotēku.” 
Bibliotēkas ir ne tikai pārmaiņu īstenotājas, bet arī iniciatores un ietekmētājas. Svarīgi sagla-
bāt esošo Latvijas publisko bibliotēku tīkla darbību, jo bibliotēkas ir sabiedrības intelektu-
ālās un pilsoniskās apziņas veidotājas mūsdienās.

Pasākumu līdzfinansē un atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Nikolaja Gavriloviča mākslas izstāde un tikšanās
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā no 2. līdz 30.  maijam būs skatāma Nikolaja 

Gavriloviča mākslas izstāde. Tikšanās ar mākslinieku bibliotēkā notiks 23. maijā 
plkst. 16.00. 

Nikolajs Gavrilovičs dzimis 1962. gadā Dokšicas pilsētā Vitebska apgabalā. Vēlme zīmēt 
radās jau bērnībā. No 1980. gada mākslinieks dzīvo Rīgā. Sevi pozicionē kā brīvmākslinieku. 
Mācījies Jurija Cirkunova mākslas studijā, strādājis ar baltkrievu mākslinieku Vjačku Celešu 
(Вячка Целеш), skolojies pie mākslinieka Laimdota Mūrnieka, kurš gleznojis savā īpašā un 
neatkārtojamā stilā. Mākslinieks enerģiju un iedvesmu gūst no dalības Latvijas baltkrievu 
biedrību kultūras dzīvē.

Pasākumi notiek sadarbībā ar Baltkrievu biedrību „Spatkanne”.

Ir klāt pavasaris, un jauniešu deju kopa „Delveri” un tās draugu kolektīvi
aicina ikvienu uz deju koncertu

„Savu prieku izdejot” 
Krustpils kultūras namā 28. aprīlī plkst. 18.00!

Ieplānojiet sev brīvu sestdienu, lai atpūstos un gūtu spēkus jauniem darbiem!

Maija vidū, no 14. līdz 17. maijam, 
Kino Mītnē, Jēkabpils Tautas namā, tiks 
demonstrēta jaunākā programmas „Lat-
vijas filmas Latvijas simtgadei” filma 
„Bille”. Stāsts par meiteni ar vērīgo acu 
skatienu tapusi pēc populārās rakstnieces 
Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna „Bille” motīviem. Bez izskaistināju-
miem un saldas cukura glazūras tā vēsta 
par cilvēkbērna dzīvi un izaicinājumiem 30. 
gadu Latvijā.

Tā ir filma par bērnību gan lieliem, gan 
maziem, kas atgādina, ka arī aiz ikdienišķā 
iespējams pamanīt brīnumus. Nesaņemta 
mīlestība ģimenē, grūtības iederēties ap-
kārtējā sabiedrībā, apziņa, ka esi savādāka, 
nespēj atņemt Billei sapņus, viņa nelokās 
un nelūst, bet atrod pati savu ceļu. Kad 
mazajai meitenei šķiet, ka mājās atgriezties 
vairs nedrīkst, Bille ir apņēmības pilna kopā 
ar draugiem atrast sapņu zemi Leiputriju.

Filmas uzņemšana norisinājusies visā 
Latvijā: gan Rīgā  – autentiskajā rakstnie-
ces bērnības mājā Vārnu ielā, gan Vecrīgā, 
Sarkandaugavā un Maskavas forštatē, gan 
Tērvetē, Tukuma apkaimē, Baldonē, Gulbe-
nē un citur. 

Seansu laiki:

Kamerzāle
14.–16. maijā plkst. 18.00.
17. maijā plkst. 15.00.
Režisore: Ināra Kolmane.
Producents: Jānis Juhņēvičs, Marta 

Romanova-Jēkabsone.
Scenārija autori: Arvis Kolmanis, Evita 

Sniedze.
Operators: Jurģis Kmins.
Māksliniece: Ieva Romanova.
Komponists: Pēteris Vasks.

Lomās: Rūta Kronberga (Bille), Elīna 
Vāne (Billes māte), Artūrs Skrastiņš (Billes 
tēvs), Lolita Cauka (Billes vecmāte), Lilita 
Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pē-
teris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika.

Filmas žanrs – ģimenes filma.
Izdevējvalsts, gads – Latvija, 2018.
Pirmizrāde Latvijā – 20.04.2018.
Filmas garums: 1h 40 min.
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē,  

Kino Mītnē. Biļetes cena 2 €.

Ģimenes filma „Bille”
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Latvijas simtgades svinības 
Krustpils pilī iesākām ar 
gleznu izstāžu cikla „Radīts pie 
Daugavas” atklāšanu. Pirmā no 
šī cikla gleznu izstādi „Logs ar 
Daugavu” apskatei piedāvāja 
māksliniece Ilze Griezāne, tai 
sekoja mākslinieces Mētras 
Štelmaheres izstāde „Klusums”. 

10. maijā plkst. 18:00 
norisināsies mākslinieces 
Sandas Mālnieces gleznu 
personālizstādes „Iespaidu 
varā” atklāšana. Ieeja atklāšanas 
pasākumā ir bezmaksas. 

Sanda par izstādi teic tā:  
„Svarīgs aspekts ir apziņa, kas 
veidojas no sajūtām mūsu 
ķermenī. No vienas puses pasaule 
mums apkārt, no otras – kā mēs 
to uztveram.  Mēs sastāvam no 
matērijas, kur noteiktā secībā 
un sarežģītības pakāpē veidojas 
kaut kas jauns. Kad jūties 
viens savos pārdzīvojumos, tie 
iespaidu varā pārtop noteiktos 
tēlos, mokot tevi tik ilgi, kamēr tiek ieslodzīti 
krāsu un laku slāņotos audeklos.”

Sanda Mālniece ir profesionāla 
māksliniece, augstāko izglītību ieguvusi 
Latvijas Mākslas Akadēmijā, studējusi 
arī Itālijā  – Mākslas Akadēmijā Lečē. 
Mākslas izstādēs piedalās no 1986.  gada.  
Piedalījusies dažādos starptautiskos un 

Latvijas mēroga mākslinieku simpozijos, 
plenēros, izstādes. 

Ieejas maksa izstādē „Iespaidu varā” ir 
0,30/0,50 eiro. 

Izstāžu ciklu „Radīts pie Daugavas” 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

Kate Riekstiņa 
Jēkabpils Vēstures muzeja 

Komunikāciju nodaļas vadītāja

NEPALAID GARĀM MAIJĀ!

Nākamais laikraksta  numurs iznāks 31. maijā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008 
Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Ieva Gādmane, tālrunis 65207319. 
Foto: Jānis Lācis.  Datorsalikums: SIA „V-print”. 

Vairāk informācijas www.jkp.lv un www.bilesuparadize.lv. Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas.

NOTIKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 
2018. GADA MAIJĀ

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas 
tehnoloģiju centrs maijā piedāvā:

Lekciju finanšu pratībā „Ģimenes budžeta plānošana”. Lekcija notiks 22.  maijā 
plkst. 17:00. Lekcija ļaus ikvienam ieskatīties savos paradumos un plānos ar svaigu skatu, lai 
saprastu, kas būtu maināms, kas papildināms vai no kā būtu turpmāk jāatsakās finansiāli efek-
tīvākai dzīvei un saimniekošanai. Lekcija ir bezmaksas.

18 stundu „Kursus floristikā”. Kursu sākums 22. maijā plkst. 18:00. Kursos apgūsiet pras-
mes veidot dažādu stilu un dažādu tehniku pušķus visiem dzīves gadījumiem. Programmā ir 
arī kompozīciju veidošana spraušanas un līmēšanas tehnikās, kā arī citas interesantas lietas.

Pieteikšanās vai informācija:  tālr. 65221333, e-pasts: titc@titc.lv

No 10. maija līdz 30. jūnijam Krustpils pils 
Marmora zālē tiks eksponēta mākslinieces 
Sandas Mālnieces gleznu personālizstāde 
„Iespaidu varā”

Jēkabpils Vēstures muzeja 
darba laiks 

maija svētkos:
30. aprīlis     10:00 – 15:00 
1. maijs           SLĒGTS 
2. maijs           9:00 – 18:00
3. maijs           9:00 – 17:00 
4. maijs           SLĒGTS

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības darba laiks 

maija svētkos:
30. aprīlis       Brīvs
1. maijs           Brīvs
2. maijs           08:30- 17:00
3. maijs           8:30- 14:00
4. maijs           Brīvs

Datums Laiks Notikums Norises vieta
3.05. 19.00 Mūziķes, ģitāristes Annas Sērumas autorkoncerts „Aiz sliedēm”

Biļetes JēkabpilsTautas nama kasē. Biļetes cena 3 €.
Jēkabpils Tautas nams, Kamerzāle 

LAT VIJAS OTRĀS DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS JĒKABPILĪ
4.05. 9.50–10.00 Lūgšana Latvijai. Aicinām katrā mājā un ģimenē uzklāt balto brokastu galdautu un, skanot 

dievnamu zvaniem, vienoties kopīgā lūgsnā par Latviju
Jēkabpils dievnami

10.15 Tautas Brīvības gājiens „Zem viena karoga” No Vecpilsētas laukuma līdz 
stadionam „Vārpa”

11.00 29. Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16
Veltīts soļotāja Pētera Zeltiņa un lodes grūdēja Jura Bērziņa piemiņai

Stadions „Vārpa”

11.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra „Vitamīns” koncerts Laukums pie Jēkabpils Tautas nama
12.00 Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu koncerts.  

Piedalās 1.- 4. klašu tautas deju kolektīvi, 1.- 4. klašu kori un zēnu kori.
17.20 Jēkabpils bērnu veidotā animācijas filma „Kur Dzīvo Latvija?” Jēkabpils Tautas nams, Lielā zāle
17.30 Programmas „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”

dokumentālā filma „Mērijas ceļojums” 
19.00 Dzimšanas dienas koncerts.

Grupa „Galaktika” kopā ar pavadošo sastāvu
Vecpilsētas laukums

Visas dienas 
garumā

Akcija „Latvijas spēka zīmes”. Spēka zīmju – lentīšu – dāvinājums Jēkabpils iedzīvotājiem un 
viesiem kā apliecinājums PAR Latviju!

Jēkabpils pilsētvide

Visi Latvijas otrās dzimšanas dienas svinību pasākumi bez ieejas maksas
5.05. 19.00 Brīvo aktieru apvienības (Rīga) teātra izrāde „No mīļotajiem nešķiraties”.

Izrāde krievu valodā! Ieeja ar ielūgumiem. Informācija par ielūgumiem pa tālr. 29636870.
Krustpils kultūras nams

9.05.–30.06. Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde „Renesanse”.
Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams, Baltā zāle

9.05. 17.00 Izstādes „Renesanse” atklāšana. Pasākums bez ieejas maksas
10.05. 17.00 Jēkabpils BJC gada atskaites koncerts „Krāsainie sapņi”. Pasākums bez ieejas maksas Jēkabpils Tautas nams, Lielā zāle
11.05. 15.00 Latvijas X Faktora atlase Jēkabpils Tautas nams, Kamerzāle
12.05. 10.00 Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta konference. Rīko biedrība „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts””. Jēkabpils Tautas nams, Kamerzāle
12.05. 12.00 Rakstu svētki „Mana tautastērpa stāsts”. Biļetes Krustpils kultūras nama kasē. Biļetes cena 2 €. Krustpils kultūras nams

14.–16.05. 18.00 KINO MĪTNE  Ģimenes filma „Bille”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļetes cena 2 €.

Jēkabpils Tautas nams, Kamerzāle 
17.05. 15.00
17.05. 18.00 Jēkabpils Sporta skolas absolventu izlaidums Jēkabpils Tautas nams, Lielā zāle
18.05. 18.00 A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas absolventu izlaidums Jēkabpils Tautas nams, Lielā zāle
19.05. 13.00 Senioru deju kopu sadancis „Ziedu balle”

Pasākums bez ieejas maksas. Lietus gadījumā pasākums notiks Tautas nama Lielajā zālē!
Jēkabpils Tautas nama skvērs

24.05. 16.00 „Cenzūra. Saruna par žurnālistiku”. Pasākums bez ieejas maksas 
                                                                                           Projektu „Aizliegtie vārdi” atbalsta VKKF

Jēkabpils Tautas nams

25.05. 17.00 Jēkabpils Mākslas skolas absolventu izlaidums Jēkabpils Tautas nams, Lielā zāle
26.05. 18.00 Dižkoncerts „Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”. Pasākums bez ieejas maksas Krustpils brīvdabas estrāde
26.05. 21.00 Zaļumballe. Pasākums bez ieejas maksas

BIBLIOTĒKĀS
9.05. Laiks tiks 

precizēts
Pasākums „Svinam Eiropas dienu”
Aktivitātes līdzfinansē un atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

2.–30.05. Nikolaja Gavriloviča mākslas izstāde.  
Sadarbībā ar baltkrievu biedrību „Spatkanne”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Grāmatu skate „Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā 
bibliotēkā. Sešdesmito gadu grāmatas”

9.05. 15.00 Lasītāju pulciņa nodarbība Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa
9.05. 16.00 Māras Bojāres dzejas krājuma „Par ko vēl ziedēt man” atvēršana Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 

Izstāžu un tikšanās zāle
10.05.; 24.05. Galda spēļu pēcpusdiena „Sākam spēli!” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

10.05. 16.00 Multeņu pēcpusdiena jeb mazais bibliotēkas izlaidums.  
Sadarbībā ar PII „Zvaniņš”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

11.05. Jauno grāmatu diena Jēkabpils pilsētas bibliotēka
11.05.; 25.05. 16.00–17.00 Galda spēļu pēcpusdiena Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

23.05. 16.00 Tikšanās ar baltkrievu mākslinieku Nikolaju Gavriloviču Jēkabpils Galvenā bibliotēka
26.05. 12.00 Sprīdīšu skoliņa noslēguma nodarbība Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
05.05.–31.12. Izstāde – „100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”,

veltīta Latvijas simtgadei
Ieejas maksa: 0,30 / 0,50 eiro

Krustpils pils 
Izstāžu zāle

08.05. 17.00 Jauno gidu skola - „Izzini Jēkabpili”
Dalības maksa: 1,00 eiro

Krustpils pils

10.05. 18.00 „Ceturtdiena pilī” – Sandas Mālnieces gleznu 
izstādes „Iespaidu varā” atklāšana. 
Ieeja bezmaksas

Krustpils pils
Marmora zāle

10.05.–30.06. Gleznu izstāde – „Iespaidu varā”, autore Sanda 
Mālniece. Izstāžu cikls „Radīts pie Daugavas”
Ieejas maksa: 0,30 / 0,50 eiro

Krustpils pils 
Marmora zāle

19.05.–31.10. Tekstilmākslas izstāde – „Sakņu sistēma”, 
Tekstilmākslinieku asociācijas mākslas darbi
Ieejas maksa: 0,80 / 1,00 eiro

Krustpils pils 
Vārtu tornis

19.05. 19.00–1.00 Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”
Radošās darbnīcas pils pagalmā; izstādes; 
plkst. 21.00 koncerts Krustpils Ev. lut. baznīcā
Ieeja bezmaksas

Krustpils pils

SPORTA PASĀKUMI 2018. GADA MAIJĀ
Datums Laiks Vieta Pasākums
01.05. 16:00 Mežaparks Izturības skrējiens  apkārt RŪK ar šķēršļu joslu „Pa lūša pēdām” 

(„Jēkabpils sporta centra balvas 2018” 3. posms)
02.05. 16:00–19:00 Mailes, Jaunā muiža „Orientieris 2018”    (norāde uz sacensību vietu - Pļaviņu apvedceļš)
03.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

04.05. 11:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā, veltīts P. Zeltiņa un J. Bērziņa piemiņai un 
„B” grupas sacensības vieglatlētikā

05.05. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2017/2018   
08.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

09.05. 16:00-19:00 Timsmales ezers
(Baltezers) Vidus

„Orientieris 2018”, tiek piedāvāta arī veloorientēšanās distance  
(marķējums no Jēkabpils – Ļaudonas ceļa 20. km)

10.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)
17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

12.05. 12:00 Mežaparks LSVS 55. finālposms pavasara krosā
13.05. 17:00 Jēkabpils VĢ stadions 2018. gada Latgales reģiona 2. līgas čempionāts futbolā     Jēkabpils SC/JSS – Preiļu BJSS-2
15.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem no 5.-7.g.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

16.05. 16:00-19:00 Gravāni „Orientieris 2018”    (marķējums no Jēkabpils - Jaunjelgavas ceļa 7.km - Sala )
17.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

19.05. 6:00 Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā
19.05. 11:00 Jēkabpils stadions Jauniešu diena 2018
22.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

23.05. 16:00-19:00 Sūnas „Orientieris 2018”    (marķējums no Jēkabpils-Rēzeknes  šos.10km)
24.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)

17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

26.05. 9:00 Laši Pārgājiens, velo brauciens „Apkārt Kraukļu purvam”  
Pulcēšanās vieta – Lašos, pie Akurateru dzimtas mājām   (kopējais distances garums 19,3 km)  

29.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)
17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

30.05. 16:00-19:00 Līvāni 
(Steķu ceļš)

„Orientieris 2018”   tiek piedāvāta arī marķēta velomaršruta distance  
(marķējums Līvāni, pagrieziens uz Mežancāniem)

31.05. 11:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Senioriem)
17:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Bērniem 5–7 g. v.)
18:00 Mežaparks Koptreniņi „Kustību prieks” sporta speciālista vadībā (Tautas sports)

* Izmaiņām un papildinājumiem pasākumu plānā sekot līdzi www.jekabpilssc.lv sadaļā „Pasākumi 


