
Jēkabpils
VĒSTIS

Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 14 (167)                        2009. gada 26.novembris                             Bez maksas.

Šajā numurā lasiet:                     Apstiprina projektu idejas sekmīgai ES finansējuma piesaistei
             Sasildīsim patversmes iemītnieku sirdis               Amatierteātru festivāls „Laipa VI”

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

v
v v

A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

18. novembrī Jēkab-
pilī notika Latvijas Re-
publikas proklamēšanas  
91. gadadienai veltīti pasā-
kumi, kuri iesākās ar ekumē-
nisko dievkalpojumu Krust-
pils evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Pēcpusdienā Krust-
pils kultūras namā notika 
svinīgais svētku sarīkojums 
un koncerts. Jēkabpils pil-
sētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs svētku 
uzrunā sacīja, ka katram no 
mums jākļūst atbildīgākam 
un katram  jādomā par to, 
kā mēs varam palīdzēt savai 
valstij. Domes priekšsēdētājs 
aicināja cienīt savu valsti, būt 
lepniem par to un sargāt tās 
neatkarību. 

Pasākumā sumināja un 
apbalvoja daudzus jēkabpi-
liešus, kuru pašaizliedzīgais 
darbs un atbildība veicinājusi 
pilsētas attīstību un bijis pozi-
tīvs piemērs sabiedrībai. Lat-
vijas Republikas proklamēša-
nas gadadienā veltītajā svētku 
koncertā uzstājās A. Žilinska 
Jēkabpils Mūzikas skolas 
kamerorķestris, Krustpils 
kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs „Delveri”, jauktais 
koris „Noskaņa”, Tautas deju 
kolektīvs „Zalktis” (Rīga), kā 
arī Jēkabpils „Zilās upes ko-
ris” un Aigars Grāvers. 

Daudzi jēkabpilieši vakarā 
piedalījās gājienā „Gaismas 
ceļš”  un kavējās atceres brīdī 
pie pieminekļa  „Kritušajiem 
par Tēviju 1918.–1920.”  Pēc 
ziedu un svecīšu nolikšanas, 
debesīs varēja vērot arī svēt-
ku salūtu. Latvijas dzimšanas 
dienas vakarā spožas sveču 
liesmiņas izgaismoja arī Kena 
parku, vakara gaitā pulcējot 
daudzus iedzīvotājus, kuri 
pievienojās ar savām iedegta-
jām svecītēm, tādējādi simbo-
liski izsakot ticību savai val-
stij un laba vēlējumus.

Šogad Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Jēkabpils Goda 
pilsoņa nosaukums tika pie-
šķirts Ilgai Starei, pensionē-
tai ilggadējai Jēkabpils ra-
jona Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai – par mūža iegul-
dījumu un augsto profesio-
nalitāti Jēkabpils Dzimtsa-
rakstu nodaļas darbības no-
drošināšanā un attīstīšanā.  
Goda pilsoņa nosaukumu 
saņēma arī Adams Vitauts 
Sankausks (Adomas Vitay-
tas Sankauskas), SIA „VIA-
DUKTS” valdes priekšsēdē-
tājs – par mūža ieguldījumu 
pilsētas attīstībā. 

Svinīgajā 18. novembra 
svētku pasākumā tika pa-
sniegti 16 Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Goda raksti un 21 
Atzinības raksts.  

GODA RAKSTI :
Aleksandram Koše-

verovam, pensionētam SIA 
„Dvina” tehniskajam direkto-
ram, elektriķim, par ieguldīju-
mu Jēkabpils pilsētas elektro-
tīklu izveidē un modernizācijā;

Ilzei Rossinskai, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības Soci-
ālās pārvaldes Dienas aprūpes 
centra aprūpētājai – par aug-
sti profesionālu un pašaizlie-
dzīgu darbu; 

Tamārai Makarovai, Jē-
kabpils pamatskolas dežuran-
tei – par godprātīgu un pašaiz-
liedzīgu darbu;

Nikolajam Mazurenko, 
SIA „LC Būve” būvniekam – 
par pašaizliedzīgu darbu un 
ieguldījumu Jēkabpils pilsētas 
būvniecībā;

Josifam Sergunam, SIA 
„Jēkabpils PMK” būvmeista-
ram – par pašaizliedzīgu dar-
bu un ieguldījumu Jēkabpils 
pilsētas būvniecībā;

Regīnai Ošiņai, pirms-
skolas izglītības iestādes „Bēr-
ziņš” veļas pārzinei – par ilg-
gadēju un godprātīgu darbu;

Antonam Baranovs-
kim, Jēkabpils rajona pado-
mes administrācijas izpilddi-
rektora pienākumu izpildī- 
tāju – par ieguldījumu Jēkab-
pils pilsētas attīstībā;

Turpinājums 2.lpp.

Latvijas dzimšanas dienā pasniedz apbalvojumus

Foto: Jānis Lācis 

Jēkabpils pilsētas Goda pilsonis 
Adams Vitauts Sankausks:

„Esmu patīkami pārsteigts un paldies par šo piešķirto 
Goda pilsoņa nosaukumu. Lai arī šis ir grūts laiks mums 
visiem, tomēr jāsaprot, ka neviens cits, izņemot mūs pašus, 
nevar mums palīdzēt. Tikai mēs paši ar savu neatlaidīgu 
darbu varam palīdzēt tikt galā ar smago situāciju valstī. 
Mans darba stāžs ir 50 gadi, un interesanti ir tas, ka uz 
Jēkabpili atbraucu 1961. gadā, kad piedalījos Jēkabpils 
tilta pār Daugavu celtniecībā. Šie daudzie gadi  ir pagājuši 
darbā nemanot un šobrīd man ir gandarījums par to, ka 
SIA „Viadukts” darbs joprojām turpinās, ir plāni un darbi 
nākamajam gadam. Kolektīvs ir labs, un kopumā uzņēmu-
mā strādā 270 cilvēki. Es vēlreiz pateicos par piešķirto  
Goda  pilsoņa nosaukumu, tas  uzmundrina un mēs  
centīsimies arī turpmāk strādāt tā, lai par paveikto būtu 
gandarījums gan pašiem, gan visiem apkārtējiem.”

Jēkabpils pilsētas Goda pilsone 
Ilga Stare:

„Aizejot pelnītā atpūtā (nākamais būtu 40. darba gads)  
un saņemot no darba kolektīva daudz pateicības vārdu, bija 
sajūta, ka ir beidzies aktīvais, darbīgais posms dzīvē. Tomēr 
izrādās, ka tā tas nav, joprojām esmu dzīves notikumu vir-
pulī. Goda pilsoņa  nosaukums man bija ļoti liels pārstei-
gums un jāteic, ka tas uzliek zināmus pienākumus. Atklāti 
sakot, pasākumā, saņemot šo nosaukumu, bija satraukums 
un reizē arī ārkārtīgi liels prieks par visiem apsveicēju laba 
vēlējumiem, pateicības vārdiem un ziediem. Tas bija ļoti 
aizkustinoši, ka apsveicēju vidū bija ļoti daudzi pāri, kurus 
esmu salaulājusi. Saņemot atbalstu no cilvēkiem, ir sajūta, 
ka esmu darījusi īsto darbu, un tas nav bijis velts. Vēlos pa-
teikties savam bijušajam darba kolektīvam, domes priekš-
sēdētājam par sapratni un atbalstu. Liels, liels paldies 
visiem, kas ir atbalsts man un palīdz uzturēt un saglabāt 
optimismu.”
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A.Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

7. novembrī Jēkabpili ap-
meklēja sadraudzības pilsētas 
Sokolov-Podlaski delegācija. 
Polijas pārstāvji ieradās Jē-
kabpilī, lai nodotu vairāku 
uzņēmēju sarūpētu dāvanu 
Krustpils Romas katoļu Vis-
svētākās Trīsvienības baznī-
cai – stilizētu koka altāri, kurā 
novietota Čenstohovas Diev-
mātes glezna, kuru pirms pie-
ciem gadiem arī sarūpēja poļu 
pārstāvji. Svinīgo dievkalpoju-
mu Krustpils dievnamā sest-
dien vadīja Sokolov-Podlaski 

draudzes priesteris, kurš diev-
kalpojuma noslēgumā kopā 
ar Krustpils Romas katoļu 
Vissvētākās Trīsvienības baz-
nīcas prāvestu Viktoru Nagli 
iesvētīja jauno altāri. Noslē-
gumā Sokolov-Podlaski mērs 
Boguslavs Karakula pateicās 
Jēkabpilij par sadraudzības 
uzturēšanu, atbalstu poļu 
biedrībai un skolai, kas pa-
līdz uzturēt poļu tradīcijas un 
saikni ar dzimteni. Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Raščevskis iz-
teica pozitīvu vērtējumu par 
sadraudzības pilsētas atbalstu 
un poļu uzņēmēju ieguldīju-
mu, lai ziedotu Krustpils baz-

nīcai, uzsverot, ka tas ir ļoti 
nozīmīgs un svētīgs darbs, kas 
dos garīgo atbalstu draudzei. 
Savukārt Krustpils Romas ka-
toļu Vissvētākās Trīsvienības 
baznīcas prāvests V. Naglis 
uzsvēra, ka Polijas pārstāvju 
dāvātais altāris un glezna ir 
kā simboliska zīme abu valstu 
un pilsētu kopīgajām saik-
nēm, kas mūs vieno kultūrā, 
vēsturē un reliģijā. Pasāku-
mā piedalījās arī Jēkabpils 
Poļu biedrība un Jēkabpils 
Poļu pamatskolas audzēkņi, 
sniedzot nelielu koncertu, 
veltītu abu valstu neatkarī-
bas dienu svinībām un pilsētu 
sadraudzībai.

Jēkabpili apmeklē Sokolov-Podlaski 
delegācija no Polijas

Vērtējot nodarbinātības pasākumu 
norisi mūsu pilsētā
Juris Petrovs,
nodarbinātības organizators-b\d 
darba vadītājs

2009.gada 12.novembrī 
laikraksta „Brīvā Daugava” 
numurā tika publicēts raksts 
par nodarbinātības valsts prog-
rammmas darbu. Citēju no laik-
raksta teksta: „Jau sen esam 
pieraduši, ka mūsu pilsētas 
ielās dažādus uzkopšanas dar-
bus veic tā saucamie „100 latu 
stipendiāti”. Šoreiz vēlos izteikt 
savu viedokli par to, un gribas 
vaicāt: vai tiešām esam pieradu-
ši un esam tā „saucamie”? Vien-
nozīmīgi noformulēt ir grūti. Es 
negribu, lai pilsētas iedzīvotāji 
manas personīgās domas uztver 
kā pašvaldības viedokli. Tā nav, 
lai gan esmu pašvaldības dar-
binieks un tieši esmu iesaistīts 
aktīvajā nodarbinātības pasā-
kumā „Apmācība darba iemaņu 
gūšanai, ja darba devējs ir paš-
valdība” Nr.1DPPN-1500-2009.  
Esmu nodarbinātības orga-
nizators – b\d darba vadītājs, 
kurš ikdienā koordinē darbu tā 
praktizēšanas vietās. Iepazīs-
toties ar dažādiem viedokļiem 
par nodarbinātības pasākuma 
norisi mūsu pilsētā, nolēmu 
atsaukties uz laikraksta aici-
nājumu piedalīties plašākā dis-
kusijā, jo ir viedokļi, kuriem es 
nepiekrītu.

Šodienas ekonomiskās 
grūtības ir nesaprotamas tikai 
mums – tiem, kuri krīzi nav re-
dzējuši, kuriem nav pieredzes, 
un tā tas ir. Pasaules praksē 
šodienas „krīze” nav ne pirmā, 
ne pēdējā, un atveseļošanās 
mehānismi ir visiem sen zinā-
mi. Mūs, latvju zēnus un mei-
tenes, šodienas situācija biedē, 
bet ASV vai Lielbritānijas pil-
soņiem tā ir tikai nepatīkama, 
bet pārejoša parādība, jo pasau-
les pieredze krīžu pārvarēšanas 
jautājumos ir neizsmeļama. 
Nevienam nav noslēpums, ka 
pirmā lielā krīze „Lielā Depre-

sija” notika ASV 1929. – 1933.
gados, un ASV pieredze krīzes 
pārvarēšanas jautājumos šo-
dien ir rokasgrāmata gan mūsu 
politiķiem, gan mums – tautai. 
Vai ir atšķirība? Mēs esam „sau-
camie”, kuri it kā tiek apmācīti 
praktiskā fiziskā darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai. Vai 
esam sabiedriski nodarbinātie, 
kā to savā laikā pasniedza ASV 
prezidents F.Rūzvelts? Atšķirī-
bas nav. ASV krīzes laikos, kad 
bija maksimālākais tās līmeņa 
kāpums, valsts izveidoja darba 
vietas un sāka remontēt vai 
būvēt ceļus, tiltus, skolas u.t.t., 
viņi izdarīja to tik kvalitatīvi, 
ka lepojas vēl šodien. 

Kāpēc mums jāveic tikai 
mazkvalificēti darbi – piemē-
ram, jāgrābj lapas vai jātīra 
sniegs? Atbildi atradu vienā no 
Nodarbinātības valsts aģentū-
ras iekšējiem normatīvajiem 
aktiem, kurā ir atrunāta aktī-
vā nodarbinātības pasākuma 
„Apmācība darba iemaņu gū-
šanai, ja darba devējs ir pašval-
dība” organizēšanas kārtība. 
Šajā dokumentā ir pateikts, ka 
mums ir jāveic mazkvalificēti 
darbi, kas rada sociālo labumu 
sabiedrībai. Tas nozīmē, ka 
kaut ko nopietnāku un palie-
košu mēs nemaz nedrīkstam 

darīt. Nodarbinātības projekts 
pamatā tiek finansēts no Ei-
ropas struktūrfondiem, un ir 
noteiktas stingras prasības par 
šo līdzekļu izmantošanu. Būtu 
jau labi, ja Eiropa iedotu šo 
naudu, lai cilvēku darbu varētu 
izmantot konkrētos projektos 
un cilvēkiem būtu cits stimuls 
strādāt, un gandarījums par 
padarīto arī būtu lielāks nekā 
gandarījums par sagrābto lapu 
kaudzi, kuru pēc tam aizved. 
Bet tā nav, mēs noteikumus 
nediktējam, paldies Dievam, ka 
darbs ir vispār, un turpinām, 
neatkarīgi no izglītības un dar-
ba iemaņu līmeņa, veikt savu 
mazkvalificēto darbiņu. 

Kā jau minēju, situāciju 
valstī mēs prognozēt nevaram, 
mums tā ir jauna un nepieras-
ta. Arī nodarbinātības pasāku-
mu organizēšana nebija mūsu 
ikdiena. Kā nodarbinātības or-
ganizators piekrītu, ka kļūdas 
mūsu darbā bija pielaistas, bet 
nekļūdās tikai tas, kurš nekā 
nedara. Nedēļas laikā noor-
ganizēt un nodrošināt darbu 
105 cilvēkiem (tik daudz bija 
septembrī) un nekur nekļūdī-
ties praktiski nav iespējams. 
Jēkabpilī aktīvajā nodarbinā-
tības pasākumā „Apmācība 
darba iemaņu gūšanai, ja darba 

Nobeigums. Sākums 1.lpp.

Viktoram Kovrigo, 
Valsts policijas Zemgales re-
ģiona pārvaldes Kriminālpoli-
cijas biroja vecākajam inspek-
toram – par pašaizliedzīgu 
darbu un ieguldījumu drošī-
bas un kārtības nodrošināša-
nā Jēkabpils pilsētā;

Guntai Gravai, SIA 
„Jēkabpils Rajona centrālā 
slimnīca” ārstei dermatove-
nerologei – par ieguldījumu 
veselības aprūpē; 

Benitai Liepiņai, pen-
sionētai ārstei terapeitei, ilg-
gadējai SIA „Jēkabpils Rajona 
centrālā slimnīca” 2.terapijas 
nodaļas vadītājai, – par iegul-
dījumu veselības aprūpē;

Valentīnai Škarstānei, 
Jēkabpils pamatskolas pa-
matizglītības skolotājai – par 
ieguldījumu izglītības un au-
dzināšanas darbā;

Olgai Dorogavai, Jēkab-
pils 3.vidusskolas krievu valo-
das skolotājai – par teicamiem 
rezultātiem izglītības darbā 
un augsti profesionālu peda-
goģisko darbu;

Anitai Grigalovičai, 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
krievu valodas skolotājai, bib-
liotēkas vadītājai – par augsti 
profesionālu pedagoģisko dar-
bu un ieguldījumu skolas bib-
liotēkas attīstībā;

Anitai Antonovai, Jē-
kabpils vakara vidusskolas 
bibliotekārei – par pašaizlie-
dzīgu un profesionālu darbu;

Silvijai Avišānei, Jēkab-
pils 2.vidusskolas latviešu va-
lodas un literatūras skolotājai 
– par teicamiem rezultātiem 
izglītības darbā un augsti pro-
fesionālu pedagoģisko darbu;

Rutai Dzintrai Gercā-
nei, audējai, Krustpils kul-
tūras nama Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Saulgrieži” 
dalībniecei – par ieguldīju-
mu lietišķās tautas māks-
las tradīciju saglabāšanā un 
popularizēšanā. 

ATZINĪBAS RAKSTI:
Nellijai Katkevičai, 

pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zvaniņš” auklei – par pašaiz-
liedzīgu un godprātīgu darbu;

Valentīnai Margišvili, 
Jēkabpils vakara vidusskolas 
garderobistei – par pašaizlie-
dzīgu un godprātīgu darbu;

Aldim Zemītim, SIA 
„Jēkabpils autobusu parks” 
autobusa vadītājam – par aug-
sti kvalitatīvu un profesionālu 
darbu;

Modrim Gilučam, Jē-
kabpils pamatskolas remont-
strādniekam – par augsti kva-
litatīvu un godprātīgu darbu;

Viktoram Katiņam, 
SIA „Jēkabpils Rajona cen-
trālās slimnīcas” iekārtu eks-
pluatācijas inženierim – par 
pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darbu;

Arnim Zemītim, SIA 
„JK Namu pārvalde” galdnie-
kam – par augsti kvalitatīvu 
un godprātīgu darbu;

Dainim Raubiškim, SIA 
„Jēkabpils ūdens” valdes lo-
ceklim – par ilggadēju augsti 
profesionālu darbu;

Dacei Vībānei, SIA „JK 
Namu pārvalde” juristei – par 
pašaizliedzīgu un godprātīgu 
darbu;

Arnim Putniņam, SIA 
„Jēkabpils PMK” būvdarbu 
vadītājam – par augsti kvali-
tatīvu profesionālu darbu un 
ieguldījumu pilsētas attīstībā;

Viktoram Naglim, 
Krustpils Romas katoļu Vis-
svētākās Trīsvienības baznī-
cas priesterim – par ieguldīju-
mu garīgās un kultūrvēsturis-
kās vides veidošanā Jēkabpilī;

Inesei Bērziņai, SIA 
„Jēkabpils Rajona centrālās 
slimnīcas” Ķirurģijas noda-
ļas vecākajai māsa – par ie-
guldījumu veselības aprūpē 
Jēkabpilī;

Nellijai Pobjaržinai, 
SIA „Jēkabpils Rajona cen-
trālās slimnīcas” Radioloģijas 
nodaļas vecākā radiologa asis-

tentei – par augsti profesionā-
lu darbu un ieguldījumu vese-
lības aprūpē Jēkabpilī;

Ludmilai Drusai, SIA 
„Jēkabpils Rajona centrālās 
slimnīcas” Uroloģijas noda-
ļas saimniecības māsai – par 
ieguldījumu veselības aprūpē 
Jēkabpilī;

Valdai Daudzvārdei, 
„Jēkabpils Rajona centrālās 
slimnīcas” Bērnu nodaļas 
vecākajai māsa – par augsti 
profesionālu darbu un ie-
guldījumu veselības aprūpē 
Jēkabpilī;

Sarmītei Safronovai, 
Jēkabpils pamatskolas di-
rektora vietniecei izglītības  
darbā – par radošu pedagoģis-
ko darbību un profesionalitāti;

Dinai Vjaksei, Jēkabpils 
3.vidusskolas angļu valodas 
skolotājai – par radošu un tei-
camu pedagoģisko darbību;

Valdim Ozoliņam, Jē-
kabpils 3.vidusskolas direkto-
ram – par ieguldījumu skolas 
attīstībā;

Lilitai Žikovai, Jēkab-
pils pilsētas bibliotēkas galve-
najai bibliotekārei – par ilgga-
dēju, augsti profesionālu un 
kvalitatīvu darbu;

Ivetai Gurevičai, Jēkab-
pils galvenās bibliotēkas Lie-
totāju apkalpošanas nodaļas 
vadītājai – par ilggadēju, aug-
sti profesionālu un kvalitatīvu 
darbu; 

Zinaīdai Dzintarei, 
Krustpils kultūras nama  
kultūras pasākumu organizato-
rei – par ilggadēju, augsti pro-
fesionālu un kvalitatīvu darbu;

Rihardam Barkovs-
kim, Poļu biedrības „RO-
DACY” valdes loceklim, SIA 
„Jēkabpils Rajona centrālās 
slimnīca” elektroietaišu eks-
pluatācijas inženierim – par 
aktīvu sabiedrisko darbību 
Poļu biedrībā „RODACY”.

AS „Swedbank” izglītības 
atbalsta akcijas balvu saņēma 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
skolotāja Anita Vītola.

Latvijas dzimšanas dienā 
pasniedz apbalvojumus

Foto: Jānis Lācis 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
I Z S O L E

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, pārdod pir-
majā izsolē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu 1/2 domājamo daļu no nekustamo ēku un 
būvju īpašumiem ar kadastra Nr. 5601 002 3187 001 (dzīvojamā māja) un 5601 002 3187 005 
(palīgēka) Jaunajā ielā 73, Jēkabpilī.

Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0013 9166.
Nekustamam īpašumam nav reģistrēti apgrūtinājumi.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2010.gada 8.janvārī plkst. 13:00, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c, konferenču zālē.
Nekustamais īpašums novērtēts par LVL 200.00 (divi tūkstoši lati, 00 santīmi), kas ir arī 

izsoles sākotnējā cena.
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X 
nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas – LVL 200.00 (divi simti lati, 
00santīmi).

 Pirmpirkumtiesīgās personas uz izsoli tiek lūgtas pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, līdz 2010. gada 6. janvārim, iemaksājot minēto 
nodrošinājumu.

Informācija pa tālr. 65207415, 29991536 (S. Marksa).
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  L. Salcevičs

Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijā 
(RAPLM) 20.novembrī, Koor-
dinācijas padome apstiprināja 
vairāku pilsētu projektu ide-
jas, kuras tās plānojušas īste-
not prioritātes „Policentriska 
attīstība” ietvaros. Koordi-
nācijas padomes uzdevums ir 
izvērtēt un novērst iespējamo 
projektu, ko plānots īstenot 
pilsētvides prioritātes ietva-
ros, pārklāšanos ar citām ES 
struktūrfondu aktivitātēm.

Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) ietvaros 16 
Latvijas pilsētām, tai skaitā 

arī Jēkabpilij, ir iespēja ie-
sniegt projektu iesniegumus 
līdzfinansējuma saņemšanai 
aktivitātē 3.6.1.1. „Nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstī-
bas centru izaugsmes veicinā-
šana līdzsvarotai valsts attīs-
tībai”. Lai sekmīgi piesaistītu 
ERAF finansējumu, pilsētām 
ir jāizstrādā attīstības prog-
rammas, kurās jāiekļauj in-
formācija par investīciju pie-
saisti pašvaldību attīstībai un 
plānotās atbalsta aktivitātes.

Padome atbalstīja arī di-
vus Jēkabpils projektus, kuri 
plāno izveidot un pilnveidot 

kvalitatīvu, mūsdienīgu infra-
struktūru Jēkabpils pilsētā, 
rekonstruējot Rīgas, Brīvī-
bas, Rūdolfa Blaumaņa un 
Zaļo ielu. Īstenojot projektu, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
plāno sekmēt uzņēmējdarbī-
bas attīstību, darba vietu un 
sabiedrisko pakalpojumu pie-
ejamību un sasniedzamību, kā 
arī dzīves vietas pievilcības un 
dzīves kvalitātes celšanos.

Sagatavoja
Attīstības un investīciju 

nodaļas vadītāja
Līga Kļaviņa

Apstiprina projektu idejas sekmīgai  
ES finansējuma piesaistei

devējs ir pašvaldība” pavisam 
kopā tiks iesaistīti 368 cilvēki. 
Un tās navvienkārši tikai 368 
darba vienības, tās ir 368 per-
sonības ar saviem plusiem un 
mīnusiem, tie ir 368 likteņi, 
un darbu vadītāji uz projekta 
īstenošanas laiku par tiem ir 
atbildīgi.

Ja runājam par darbarī-
kiem un citu aprīkojumu, tad 
piekrītu, ka to kvalitāte varētu 
būt labāka, bet viss ir atkarīgs 
no līdzekļu daudzuma, kuri 
tiek iedalīti darbarīku un cita 
inventāra iegādei. Uz vienu 
darba praktizēšanas vietu ir 
atļauts iztērēt līdz 80 latu, un 
tas ir uz visu praktizēšanas 
periodu (6 mēnešiem). Tas no-
zīmē aptuveni 13 latu mēnesī 

uz vienas darba vietas nodroši-
nājumu. Cik daudz darbarīkus 
un kādus var nopirkt par 13 
latiem, domāju, ka visi saprot. 
Un, neskatoties uz šiem finan-
šu ierobežojumiem, nepiecieša-
mie darbarīki no pašvaldības 
puses visiem ir sagādāti, un 
cilvēki var strādāt.

Pirmajās dienās, kad uzsā-
kām darbu, bija problēmas ar 
disciplīnu. Tagad, kad esam no-
strādājuši jau gandrīz 2 mēne-
šus, viss ir atrisinājies pats no 
sevis. Tie, kuri strādāt negribē-
ja, ir aizgājuši projām, un ir pa-
likuši godīgi, kārtīgi cilvēki, ku-
riem var droši uzticēt jebkuru 
darbu. Man grūti pateikt, kāda 
ir situācija citās darba grupās, 
bet uz 30 cilvēkiem, kuri strā-

dā ar mani, es varu paļauties 
droši.

Mēs varam ilgi runāt par 
nodarbinātības jautājumiem 
mūsu pilsētā. Cilvēkus, kuri 
dara šo darbu, mēs varam pelt 
vai slavēt, bet darbs notiek, 
un tas ir redzams. Šodien nav 
nozīmes, kur tu strādā, no-
zīme ir, vai strādā. Tie, kuri 
piedalās aktīvajā nodarbi-
nātības pasākumā „Apmācī-
ba darba iemaņu gūšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība” 
Nr.1DPPN-1500-2009, ir cilvē-
ki, kuri nesēž mājās, bet reāli 
atbalsta savu valsti ekonomiski 
grūtā brīdī, paralēli arī risinot 
savas personīgās problēmas, un 
tieši tāpēc mēs viņus saprotam 
un cienām.



Jēkabpils VĒSTIS 3.
Veselības inspekcijas Latgales 
kontroles nodaļa Jēkabpilī 
maina savu atrašanās vietu

Veselības inspekcija (turp-
māk – Inspekcija) informē, 
ka no 2009.gada 23.novem-
bra Latgales kontroles no-
daļa Jēkabpilī apmeklētājus 
pieņem Draudzības alejā 26. 
Darba laiks: pirmdienās no 
plkst. 14:00 līdz plkst. 17:00 
un trešdienās no plkst. 9:00 
līdz plkst. 12:00. Tālrunis in-
formācijai: 652 31104, e-pasts: 
jekabpils@vi.gov.lv.

Reģionālās kontroles noda-
ļās iedzīvotājiem ir iespēja vēr-
sties ar iesniegumiem, kā arī sa-
ņemt konsultācijas un atbildes 
uz neskaidriem jautājumiem 
par Inspekcijas kompetences 
jomām: medicīniskās aprūpes 
un darbspējas ekspertīzes kva-
litāti, epidemioloģisko drošību, 
vides higiēnu, dzeramā ūdens, 
trokšņu, kosmētikas līdzekļu, 

ķīmisko vielu un produktu uz-
raudzību, kā arī zāļu kontroli. 

Inspekcijas reģionālās 
kontroles nodaļa sniedz arī 
publiskos pakalpojumus (tai 
skaitā maksas pakalpojumus), 
piemēram, normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumos vai pēc 
fiziskas vai juridiskas perso-
nas pieprasījuma novērtē būv-
projektu un dažādu objektu 
atbilstību higiēnas prasībām, 
sniedz higiēniskās novērtēša-
nas atzinumu, kā arī izvērtē 
ķīmisko vielu riskus cilvēka 
veselībai, organizē laborato-
riskos izmeklējumus un mērī-
jumus, sniedz atzinumu par to 
rezultātiem u.c. 

Plašāku informāciju par 
Veselības inspekcijas funkci-
jām un publiskajiem pakalpo-
jumiem skatīt: www.vi.gov.lv.

Jēkabpilī notiks seminārs  
„Ir sarunas. Ir rezultāts”

Latvijas Darba devēju kon-
federācija (LDDK) uzsāk semi-
nāru ciklu par sociālā dialoga 
tematiku „Ir sarunas. Ir rezul-
tāts”. Pirmais seminārs notiks 
15. decembrī plkst. 9.00 Jēkab-
pilī, „Gaļas nama” konferenču 
zālē (Viestura ielā 35). 

Seminārā aicināti pieda-
līties reģiona uzņēmumu un 
pašvaldību pārstāvji. Aicinām 
pieteikties laikus, jo semināra 
dalībnieku skaits ir ļoti ierobe-
žots – līdz 25 cilvēkiem. 

Kā norāda LDDK reģionā-
lās attīstības un sociālā dialoga 
koordinatore Zemgales reģionā 
Zanda Lamba, semināra mērķis 
ir sniegt tā dalībniekiem ieska-
tu sociālā dialoga veidošanas 

pamatprincipos, lai veicinātu 
sadarbību starp reģionālajām, 
valsts un starptautiskajām in-
stitūcijām un biznesa organizā-
cijām. Semināra ietvaros īpaša 
uzmanība tiks pievērsta lietiš-
ķu sarunu un pārrunu organi-
zēšanai, kam ir liela loma veik-
smīgas sadarbības veidošanā. 

Semināra ietvaros tiks dis-
kutēts arī par darba kvalitātes 
uzlabošanu uzņēmumos, veici-
not darba devēja un darba ņē-
mēja savstarpējo dialogu strīdu 
risināšanā, kā arī par pašvaldī-
bu un valsts institūciju sadar-
bību ar uzņēmējiem, risinot re-
ģionālās attīstības jautājumus. 
Tiks skarti arī jautājumi par sa-
darbības līgumu slēgšanu starp 

   
 
 
 
Informcija presei         23.11.2009 
 

Jkabpil notiks seminrs „Ir sarunas, ir rezultts” 
 
Latvijas Darba devju konfedercija (LDDK) uzsk seminru ciklu par socil dialoga 
tematiku „Ir sarunas. Ir rezultts”. Pirmais seminrs notiks 15. decembr plkst. 9.00 
Jkabpil, „Gaas nama” konferenu zl (Viestura iel 35).  
 
Seminr aicinti piedalties reiona uzmumu un pašvaldbu prstvji. Aicinm pieteikties 
laikus, jo seminra dalbnieku skaits ir oti ierobežots – ldz 25 cilvkiem.  
 
K norda LDDK reionls attstbas un socil dialoga koordinatore Zemgales 
reion Zanda Lamba, seminra mris ir sniegt t dalbniekiem ieskatu socil dialoga 
veidošanas pamatprincipos, lai veicintu sadarbbu starp reionlajm, valsts un 
starptautiskajm institcijm un biznesa organizcijm. Seminra ietvaros paša uzmanba 
tiks pievrsta lietišu sarunu un prrunu organizšanai, kam ir liela loma veiksmgas 
sadarbbas veidošan.  
 
Seminra ietvaros tiks diskutts ar par darba kvalittes uzlabošanu uzmumos, veicinot 
darba devja un darba mja savstarpjo dialogu strdu risinšan, k ar par pašvaldbu 
un valsts institciju sadarbbu ar uzmjiem, risinot reionls attstbas jautjumus. Tiks 
skarti ar jautjumi par sadarbbas lgumu slgšanu starp pašvaldbm un darba devjus 
apvienojošm organizcijm. Lai praks demonstrtu socil dialoga sniegtos ieguvumus, 
seminra laik notiks socil dialoga lietiš sple – simulcija (praktiskas socil dialoga 
prrunas).  
 
Pieteikties seminram iespjams ldz 2009. gada 9. decembrim pie LDDK reionls 
attstbas un socil dialoga koordinatores Zemgales reion Zanda Lambas, nostot e-
pastu uz zanda@lddk.lv vai piesakoties par tlruni 65233011 vai 26567439.  
 
 
Uzziai: 
Seminru cikls notiek LDDK realizt Eiropas Savienbas struktrfondu projekta „LDDK 
administratvs kapacittes stiprinšana reionos” ietvaros. Projekta mris ir veicint reionl 
socil dialoga attstbu un paaugstint socilo partneru ldzdalbas iespjas rcbpolitikas izstrd un 
stenošan. Projekta mrauditorija ir institcijas, kas nodrošina darba devju un darba mju 
organizciju interešu prstvniecbu politikas lmumu pieemšan pašvaldbu, valsts un Eiropas 
Savienbas lmen, k ar darba devji un darba mji un to organizcijas. 
 
Socilais dialogs ir konsultciju mehnisms, kur piedals publiskais sektors, darba devji un 
arodbiedrbas. Tas ir interešu ldzsvarošanas modelis, kas nodrošina socilo stabilitti valst. 
 
Socilie partneri: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_partners  
Socilais dialogs: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/social.htm 
ES:http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal
&an_doc=2004&nu_doc=557 

 

IEGULDJUMS TAV NKOTN       

           
 

Profesionl apmcba bezdarba riskam pakautm personm 
Nodarbintbas valsts aentra pateicoties Eiropas Socil fonda finansjumam steno projektu 

 „Profesionl apmcba bezdarba riskam pakautm personm”(Nr.1 DP/1.3.1.1.5./09/IPIA/NVA/001) 
 
 
Nodarbintbas valsts aentra (NVA) piedv profesionlo apmcbu komersantu nodarbintm personm. 
Darbiniekiem, kuri strd nepilnu darba laiku, ir iespja apgt ar darba devja profesionlo darbbas jomu 
saisttas profesionls pilnveides un profesionls tlkizgltbas programmas, kuru darbinieks izvlas 
sadarbb ar darba devju 
 
Darba devja ieguvums 

 Atbilstoši izmaim uzmum paaugstinta vai mainta darbinieku kvalifikcija 

 Iespja pielgoties tirgus svrstbm 

 Iespja operatvi atgriezties pie darbinieku pilnas noslodzes 

 Ieguldjums ldzšinjo darba vietu saglabšan 

 Iespja uzlabot darbinieku profesionlo elastbu 
 
Darbinieka ieguvums 

 Samazints ekonomisko faktoru radtais bezdarba risks un saglabta darba vieta 

 Iegta profesionl kvalifikcija vai pilnveidotas profesionls prasmes un iemaas  

 Veicinta konkurtspja 
 
 Profesionls apmcbas kupons 

 Lai iesaisttos profesionlaj apmcb, NVA izsniedz kuponu profesionls izgltbas programmu 
apguvei. Kuponu var saemt darbinieki, kuri uzmum nodarbinti nepilnu darba laiku. Profesionls 
tlkizgltbas programmu kupona maksiml vrtba ir ldz 500 latiem un profesionls pilnveides 
izgltbas programmm kupona vrtba ldz 300 latiem. Lai saemtu kuponu apmcbai, jiesniedz darba 
devja apliecinjums par darba laika samazinjumu un apmcbu nepieciešambu 

 
Iespjas 

 Saemot profesionls apmcbas kuponu, uzmuma darbiniekam ir tiesbas izvlties izgltbas 
iestdi un apmcbu programmu 

 Profesionls apmcbas maksimlais ilgums ir 6 mneši 

 NVA apmcbu laik nodrošina stipendijas 70 latu apmr par kalendro mnes  
 Ja izvlts apmcbu izmaksas prsniedz noteikto apmru, ko sedz NVA, persona vai darba devjs var 

apmakst izmaksu starpbu 
 
Informcijai  

 Apmcbu programmas NVA akceptto izgltbas iestžu sarakst, kas pieejams NVA mjas lap: 
www.nva.gov.lv  Darba devjiem ”Profesionl apmcba ar kuponu sistmu dkstves darbiniekiem” 

 Saraksts tiek papildints ar darbinieka izvlto profesionls apmcbas programmu, izgltbas iestdei 
piedaloties NVA organiztaj iepirkum 

 Darba devja apliecinjuma veidlapa ir pieejama NVA mjas lap: www.nva.gov.lv Darba devjiem 
 
Kur meklt papildu informciju? 

 Viss NVA filils pie projekta „Profesionl apmcba bezdarba riskam pakautm personm” 
koordinjoš eksperta  
Kontaktpersona NVA Jkabpils filil: projekta koordinjošais eksperts Lidija Germane, mob.t. 29627141.

 Aktulo informciju un kritrijus iesaistšans nosacjumiem NVA mjas lap: www.nva.gov.lv Darba 
devjiem 
http://www.nva.lv/index.php?cid=5#dikstave 
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pašvaldībām un darba devējus 
apvienojošām organizācijām. 
Lai praksē demonstrētu sociālā 
dialoga sniegtos ieguvumus, 
semināra laikā notiks sociālā 
dialoga lietišķā spēle – simulā-
cija (praktiskas sociālā dialoga 
pārrunas). 

Pieteikties semināram ie-
spējams līdz 2009. gada 9. de-
cembrim pie LDDK reģionālās 
attīstības un sociālā dialoga ko-
ordinatores Zemgales reģionā 
Zandas Lambas, nosūtot e-pas-
tu uz zanda@lddk.lv vai piesa-
koties par tālruni 65233011 vai 
26567439. 

Uzziņai:
Semināru cikls notiek 

LDDK realizētā Eiropas Savie-
nības struktūrfondu projekta 
„LDDK administratīvās kapa-
citātes stiprināšana reģionos” 
ietvaros. Projekta mērķis ir vei-
cināt reģionālā sociālā dialoga 

attīstību un paaugstināt sociālo 
partneru līdzdalības iespējas rī-
cībpolitikas izstrādē un īsteno-
šanā. Projekta mērķauditorija 
ir institūcijas, kas nodrošina 
darba devēju un darba ņēmē-
ju organizāciju interešu pār-
stāvniecību politikas lēmumu 
pieņemšanā pašvaldību, valsts 
un Eiropas Savienības līmenī, 
kā arī darba devēji un darba 
ņēmēji un to organizācijas. So-
ciālais dialogs ir konsultāciju 
mehānisms, kurā piedalās pub-
liskais sektors, darba devēji un 
arodbiedrības. Tas ir interešu 
līdzsvarošanas modelis, kas no-
drošina sociālo stabilitāti valstī.

Papildu informācija: 
Zanda Lamba, LDDK re-

ģionālās attīstības un sociālā 
dialoga koordinatore Zemgales 
reģionā. Tālr. 65233011, mob.
tālr. 26567439, e-pasts: zanda@
lddk.lv. www.lddk.lv

INFORMĀCIJA 
Jēkabpils pilsētas nekustamā īpašuma 

īpašniekiem, lietotājiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 1998.gada 28.aprīļa Saisto-

šo noteikumu Nr.3 „Par sabiedrisko kārtību, namu, to teritoriju 
un būvju uzturēšanu, sanitārās tīrības un zaļumstādījumu uztu-
rēšanu un administratīvo atbildību Jēkabpils pilsētā” (turpmāk  
tekstā – Noteikumi) 6.7. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 
īpašniekam jākopj īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā te-
ritorija (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, 
grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai).

Lai ziemas periodā sargātu savu un citu kājām gājēju veselību 
un drošību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nekustamā īpašu-
ma īpašniekus un lietotājus gājēju ietves no sniega un ledus notīrīt 
laikā no plkst. 7:30 līdz plkst.10:00.

Pēc plkst. 10:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektors veiks īpašumu apsekošanu un pārkā-
pumu gadījumā, saskaņā ar Noteikumiem, sastādīs administratīvo 
pārkāpumu protokolu, kurā paredzētais naudas sods ir līdz 25 Ls.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem 
Nr.3 „Par sabiedrisko kārtību, namu, to teritoriju un būvju uzturē-
šanu, sanitārās tīrības un zaļumstādījumu uzturēšanu un adminis-
tratīvo atbildību Jēkabpils pilsētā” var iepazīties Jēkabpils pilsētas 
mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā „Normatīvie akti”. 

Sasildīsim patversmes 
iemītnieku sirdis

No 30. novembra līdz 29. 
decembrim Jēkabpils pilsētā 
norisināsies labdarības akcija 
„Sasildīsim patversmes iemīt-
nieku sirdis”. 

Akcijas nolūks ir veicināt 
iedzīvotāju informētību par 
Jēkabpils dzīvnieku patvers-
mi, kā arī vākt ziedojumus 
patversmes finansiālam at-
balstam. Akcijas ietvaros no-
tiks vairāki pasākumi.

Labdarības akcijas atklā-
šanas pasākums norisināsies 
Jēkabpils dzīvnieku patvers-
mē, Zvaigžņu ielā 1a, Jēkab-
pilī, 30. novembrī pulk-
sten 14:00. Tajā piedalīsies 
Jēkabpils pilsētas domes un 
SIA „Jēkabpils pakalpoju-
mi” pārstāvji, kā arī akcijas 
atbalstītāji. 

Akcijas ietvaros Jēkabpils 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
vecāko grupu audzēkņi tiks 
aicināti uzzīmēt sevi ar kādu 

no mājdzīvniekiem. No 14. 
līdz 29. decembrim zīmēju-
mus varēs aplūkot izstādē liel-
veikalā „RIMI”.  

Labdarības kampaņas lai-
kā Jēkabpils pilsētas vidē tiks 
izvietoti plakāti ar sabiedrībā 
zināmiem cilvēkiem un viņu 
mājdzīvniekiem, kas aicinās 
pilsētniekus piedalīties akcijā. 
Savukārt lielveikalos „RIMI”, 
„Elvi” Nākotnes ielā, „Mego”, 
„Supernetto”, kā arī „Citrus 
SPA” tiks izvietotas ziedoju-
mu kastītes ar akcijas uzlī-
mēm. Ziedot Jēkabpils dzīv-
nieku patversmes iemītnieku 
uzturēšanai un ārstēšanai ie-
spējams arī SIA „Jēkabpils pa-
kalpojumi” ziedojumu kontā  
LV80UNLA0009003467779 
(uzņēmuma reģistrācijas nu-
murs 45403006010). Savukārt 
barību patversme siemītnie-
kiem iespējams ziedot veteri-
nārajā aptiekā „Centrs AV” 

Katoļu ielā 6.
Akcijas noslēguma pasā-

kums notiks 29. decembrī, 
Jēkabpils pilētas domes sēžu 
zālē pulksten 14:00. Aicināti 
piedalīties visi interesenti.

Paldies akcijas atbalstītā-
jiem: suņu viesnīcas „Laumi-
ņas” īpašniekam Mārtiņam 
Svilpem, Jēkabpils Goda pil-
sonim Valdim Sakaram, dzie-
dātājai Santai Kasparsonei, 
Krustpils Kultūras nama di-
rektorei Rutai Kalniņai, SIA 
„Jēkabpils sporta centrs” 
priekšsēdētāja vietniekam 
Mārim Jaudzemam, SIA „Vi-
dusdaugavas televīzija” vi-
deooperatoram Vladimiram 
Boltanam, Jēkabpils Jauniešu 
domei, kā arī lielveikaliem

 
„Elvi” Nākotnes ielā, „Mego”, 
kā arī „Citrus SPA” un veteri-
nārajai aptiekai „Centrs AV”. 

Akcijas organizatori:
Elīna Bite,  

Lāsma Skļarska,
Vladimirs Reskājs

K.t. 29992788

Amatierteātru festivāls „Laipa VI” 

Guna Ševkina,
Jēkabpils Tasutas nama 
direktora vietniece

27. un 28. novembrī Jēkab-
pils Tautas namā notiks ama-
tierteātru festivāls „Laipa VI”. 
Festivāls tiek organizēts reizi 
divos gados ar mērķi iepazīsti-
nāt Jēkabpils un tās apkārtnes 
iedzīvotājus ar pēdējo divu gadu 
labākajām Latvijas amatier-

teātru izrādēm. Šogad dalību 
festivālā pieteikuši seši ama-
tierteātru kolektīvi no dažādām 
Latvijas pilsētām – Balviem, 
Lielvārdes, Rīgas, Rēzeknes, 
Ventspils, Valkas, kā arī pašmā-
ju Jēkabpils Tautas teātris. 

Festivāla dalībnieki un or-
ganizatori aicina nākt un ska-
tīties gan Latvijas, gan ārzemju 
dramaturgu darbu iestudēju-
mus. Biļetes cena uz vienu izrā-

di – 1 Ls, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam ieeja brīva. Turklāt 
pēc katras izrādes skatītāji 
piedalīsies izlozē, kurā varēs 
vinnēt dāvanu kartes. Var iegā-
dāties arī izdevīgo vienoto biļe-
ti: vienotā biļete uz visām 27. 
novembra izrādēm – 2 Ls, uz 
visām 28. novembra izrādēm – 
3 Ls, bet uz visām festivāla izrā-
dēm gan 27., gan 28. novembrī 
– 4 Ls. Notiek biļešu iepriekš-
pārdošana Jēkabpils Tautas 
nama kasē (ieeja no Katoļu ie-
las). Kases darba laiks: otrdien 
– piektdien no plkst. 10:00 līdz 
18:00 (no plkst. 13:00 līdz 14:00 
pārtraukums).

Festivāla repertuārs:
27. novembrī

16:00 Lielā zāle
P. Reimans „Krustmāte 

Jūle no Tūles”, Lielvārdes 

Tautas teātris
18:00 Kamerzāle
M. Zālīte „Zemes nodok-

lis”, Jēkabpils Tautas teātris
20:00 Lielā zāle
A. Popovs „Valstība”, Rē-

zeknes Tautas teātris
28. novembrī

10:30 Lielā zāle
L. Stumbre „Laimīgā Blū-

mentāle”, Ventspils teātris
12:30 Baltā zāle
M. Māterlinks „Māsa Be-

atrise”, Teātra studija „Hari-
tas” no Rīgas

15:30 Lielā zāle
R. Blaumanis „Pazudušais 

dēls”, Balvu Tautas teātris
17:30 Kamerzāle
A. Draguna „Aiza”, Valkas 

pilsētas teātris
19:00 Lielā zāle
R. Blaumanis „Trīnes grē-

ki”, Jēkabpils Tautas teātris

Koncerts  
„Nikolausa dāvana”
Inita Kolkovska 
Jēkabpils Vēstures muzeja 
komunikāciju nodaļas vadītāja

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 
turpināsim pirms 14 gadiem 
iesākto tradīciju Krustpils pilī 
rīkot labdarības koncertu „Ni-
kolausa dāvana”. Šogad koncer-
tā klausītājus priecēs Jēkabpils 
Tautas nama bērnu vokālie an-
sambļi „Kamolītis” un „Super-
meitenes” Ivetas Januševskas 
vadībā. Ansamblis „Kamolī-
tis” šā gada pavasarī nosvinēja 
savas pastāvēšanas 10 gadu 
jubileju. Ansamblī darbojas  
20 zēni un meitenes vecumā no 
5 līdz 11 gadiem, kurus vieno 
prieks –  prieks dziedāt, prieks 
kopā būt, prieks uzstāties pub-
likas priekšā. 

Dziedātprieks un draudzība 
no „Kamolīša” laikiem vieno 
arī ansambļa „Supermeitenes” 
dalībnieces. Ansamblis darbo-
jas kopš 2007. gada februāra. 
Dažas ansambļa dalībnieces 

dzied kopš 3 – 4 gadu vecuma. 
Ansamblī dzied astoņas jautras, 
atraktīvas un aktīvas divpad-
smit gadīgas meitenes.

 Ansambļa vadītāja Iveta 
Januševska pastāstīja: „Ar īpa-
šu prieku katru gadu ansambļi 
piedalās bērnu mūzikas festivā-
lā Rubeņos, kur iegūtas godal-
gotas vietas gan ansambļu, gan 
solistu konkursos. Ar nepacietī-
bu tiek gaidīts arī ansambļu sa-
dziedāšanās pasākums Lonē. Ar 
prieku koncertējam ikgadējos 
Pilsētas svētkos, Tautas nama 
rīkotajos pasākumos un vies-
koncertos dažādās iestādēs.”

Ziemassvētku koncertā 
„Nikolausa dāvana” skanēs 
dziesmas par rudeni, kurš ne-
grib atkāpties, par gaidīto zie-
mu, cerībām, sapņiem un ticību 
Ziemassvētku brīnumam.

Pirms koncerta bērni varēs 
uzrakstīt savu vēstuli Ziemas-
svētku vecītim. Gaidām jūs 
Krustpils pilī svētdien, 6.de-
cembrī pulksten 14:00.

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība  
š.g. 26.decembrī plkst.14:00 Jēkabpils pilsētas Tautas namā 

organizē pilsētas pensionāriem 
Ziemassvētku pēcpusdienu. 

Ieeja bez maksas. Līdzi jāņem groziņš (galdi jāklāj pašiem). 
Uz Ziemassvētku pēcpusdienu tiek aicināti invalīdi, 

represētie, Daugavas vanagi, sporta veterāni.
Biedrības „Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība” valde

Sporta un ģimenes kaislī-
bas filmā par tēvu un treneri 
Aivaru Ritenieku. Viņš apņē-
mies izaudzināt dēlus – olim-
piešus. Bokss ir viņu dzīve! 
Kas stājas pretī drosmīgajai 
ģimenei? Ir jāizcīna daudz 
cīņu – ar sporta korupciju, 
birokrātiju, skauģiem un ne-
labvēļiem, pagātnes rēgiem 
un pašam ar sevi. Pret viņu ir 
gan boksa federācija, gan citi 
sporta klubi, gan dažkārt arī 
paša dēli. Viņš ir cīnītājs, kas 
stājas pretī apstākļiem un ne-
nodod savus principus. Kāda 
ir uzvaras cena?

Režisors :  Dzintars 
Dreibergs

Scenārijs: Elvita Ruka
Producenti: Elvita Ruka 

un Vents Horsts
Filma latviešu valodā 

ar subtitriem krievu valodā 
Krustpils kultūras namā 
29.novembrī plkst. 14.00. 
Biļetes nopērkamas Krustpils 
KN kasē, cena 1 Ls.

Filma „Padoties 
aizliegts”

Jēkabpils Jauniešu dome šī gada18.decembrī 
Jēkabpils Krustpils kultūras namā organizē 

Ziemassvētku groziņballi jauniešiem 
„Ziemassvētku jampadracis”. 

Spēlē grupa „Vajadzīga soliste” un Ilze Ozoliņa.
Ieeja ar personu apliecinošiem dokumentiem jauniešiem no 16gadu 

vecuma. Ieejas maksa plkst. 22.:00–24:00 1.50 Ls, pēc 24:00 – 2Ls.
Pateicamies par atbalstu Jēkabpils pilsētas domei !

Jēkabpils jauniešu dome



Jēkabpils VĒSTIS4.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 17. decembrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas dome
Reģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu 

Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA “RK Media”. 

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

Sveicam!

Sporta pasākumi 2009.gada decembrī

Kultūras pasākumi 
2009.gada decembrī

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229,  
š.g.  DECEMBRĪ notiks šādi pasākumi:

1., 8.,15.,22. decembrī plkst. 10:00 – Veselības vingrošana.
1., 8 decembrī plkst. 10:00 – Nodarbības floristikā (vada D. Kļaviņa).
4. decembrī plkst. 12:00 – Invalīdu dienai veltīts pasākums.

  Tev vēlam soļot skaistu taku,
  Lai tajā šķēršļu nebūtu nekad,
  Mēs vēlam prieku, laimi, ziedus,
  Bet skumjas, vilšanos Tev nepazīt nekad.

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Sveicam novembra jubilārus: 

Anitu Kalniešu, Gertrūdi Vuškāni,  
Birutu Āboliņu, Ilgu Kupču, Ainu Vārnu.

JRIB valde

23.decembrī plkst. 18:00 Jēkabpils Tautas namā A. Žilinska Mūzikas skolas

Ziemassvētku koncerts.
 Piedalās A. Žilinska Mūzikas skolas kamerorķestris M. Berga vadībā 

un kameransambļi.

Mēs Jūs atceramies!
„Merrild” aicina sabiedrību pievērst vairāk uzmanības veciem un vientuļiem 

ļaudīm. Vislabāk saruna raisās pie kafijas tases. Kafiju senioriem uzticēts nogādāt 
Latvijas Sarkanajam Krustam. Tāpēc līdz 1. decembrim ikviens tiek aicināts 
nebūt vienaldzīgam un pastāstīt par savu vecāka gadagājuma vientuļo kaimiņu  
LSK Jēkabpils komitejā, Rīgas ielā 201 darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.15:00 vai 
pa tālruni 26463489.

Palīdzēsim vecākiem cilvēkiem, dāvāsim viņiem sirds siltumu un uzmanību!
LSK Jēkabpils komitejas izpilddirektore V. Ozoliņa

Šodien, 26.novembrī, dzimšanas dienu svin
57 jubilāri.

Vecākā jubilāre ir Valentīna Radionova (1926.), 
jaunākā jubilāre – Sintija Stūrmane (2006.). 

Vārda dienu svin 1 Konrāds 
un 1 Sebastiāns.

Datums Laiks Pasākums Vieta
Decembris Izstāde „Baltā skaņa”.  

Latviešu mūsdienu glezniecība
Galerija 

„Mans’s”
Decembris Literatūras izstāde „Fotomāksla” (No izstāžu cikla 

„Mākslas daudzveidīgā pasaule”, 10 izstāde
Jēkabpils 
pilsētas 

bibliotēka
No 01.12. 
līdz 14.12.

Izstāžu cikls: „Vienoti dažādībā – Eiropas Savienības 
dalībvalstis”, 23.izstāde: Latvija

Galvenā 
bibliotēka

No 01.12.
līdz 15.12.

Mazpulka dalībnieku un jauno fotogrāfu izstāde 
„Kultūras vērtības Jēkabpilī”

Jēkabpils 
pilsētas 

bibliotēka
No 01.12. 
līdz 30.12.

Mākslas skolas direktora Z. Bārbala darbu izstāde 
„Ainavas un ziedi”

Galvenā 
bibliotēka

05.12. 16:00 Jans Tete – komēdija „DAUDZ LAIMES” 
(Nesen milzīgu ažiotāžu izraisījušo monoizrāžu 
„Alu cilvēks”, „Alu sieviete” veidotāju komēdija. 

Galvenajās lomās: Ivars Lūsis, Maija Romaško, Jūlija 
Ļaha un Jānis Elsts) 

Biļetes Krustpils kultūras nama un 
„Biļešu serviss” kasēs, cena Ls 3,00; 4,00 un 5,00, 

tālrunis: 652 21854

Krustpils 
kultūras nams

06.12. 14:00 Labdarības koncerts „Nikolausa diena” Krustpils pils
06.12. 15:00 Jēkabpils pilsētas un Novadu apvienoto koru 

Ziemassvētku koncerts
Jēkabpils Tautas 

nams
11.12. 10:00 Pasākums „Ziemassvētku brīnumu gaidot!” 

(Organizē Galvenā bibliotēka)
P.i.i. „Zvaniņš” 

11.12. 22:00 Groziņballe, spēlē mūzikas grupa „Brenča 
muzikanti”

Jēkabpils Tautas 
nams

12.12. 12:00 Tautas nama Bērnu vokālo ansambļu koncerts 
„Katrā mazā sirsniņā mīt Ziemassvētku prieks”

Jēkabpils Tautas 
nams

12.12. 16:00 Jānis Lūsēns, Ingus Pētersons un Kristīne Zadovska 
koncertprogrammā

„MAZU BRĪDI PIRMS ...”. 
Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē, 

cena Ls 3,00; 4,00 un 5,00, tālrunis: 652 21854

Krustpils 
kultūras nams

No 14.12. 
līdz 30.12.

Izstāde „Dažādie Ziemassvētki” Galvenā 
bibliotēka

No 16.12. Dzejniekam Leonam Briedim — 60 Galvenā 
bibliotēka Bērnu 

literatūras 
nodaļa

No 17.12. 
līdz 30.12.

Daigas Kalniņas fotoizstāde „Sirdsāķis” Jēkabpils 
pilsētas 

bibliotēka
19.12. 19:00 LNT šova „Dziedošās ģimenes” dalībnieku – 

Riču ģimenes koncerts. 
Koncertā kaislīgas dziesmas, ugunīgas dejas, 

virtuoza vijoļspēle, romantiska klaviermūzika, 
pirmatskaņojumi. 

Solisti Rinaldo, Agris un Kaspars Riči.
Biļetes nopērkamas Krustpils kultūras nama kasē,

cena Ls 3,00; 4,00 un 5,00, tālrunis: 652 21854

Krustpils 
kultūras nams

20.12. 15:00

16:00

Pasākumu ciklā „Aicina amatierkolektīvi” – 
jauktais koris „NOSKAŅA” ielūdz uz   

ZIEMASSVĒTKU KONCERTU.  

Ziemassvētku egles iedegšana 

Krustpils 
kultūras nams 

Pie Krustpils 
kultūras nama

No 21.12. „Ziemassvētku brīnumu gaidot!” – 
paražas, tradīcijas, receptes

Galvenā 
bibliotēka Bērnu 

literatūras 
nodaļa

No 22.12. 
līdz 29.12.

Ziemassvētku eglīšu sarīkojumi bērniem. 
Muzikāla izrāde, dziesmas, dejas un rotaļas 

kopā ar Salavecīti. 
Pieņem organizāciju un iestāžu pieteikumus, 

tālrunis: 52 21051.

Krustpils 
kultūras nams

No 22.12. 
līdz 30.12.

Dzejniekam Laimonim Pēlmanim – 95 Galvenā 
bibliotēka Bērnu 

literatūras 
nodaļa

23.12. 18.00 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 
kamerorķestra un kameransambļu 

Ziemassvētku koncerts. Diriģents M. Bergs

Jēkabpils Tautas 
nams

26.12. 14.00 Ziemassvētku pēcpusdiena pensionāriem Jēkabpils Tautas 
nams

No 28.12. 
līdz 30.12.

Jaungada uzvedums bērniem 
„Tīģerēna piedzīvojumi cirkā”

Jēkabpils Tautas 
nams

No 28.12. Izstāde „Jauno gadu iesākot...”. 
Vecgada un Jaungada tradīcijas

Galvenā 
bibliotēka Bērnu 

literatūras 
nodaļa

01.01. 00:30 Lielā Jaungada balle. 
Tālrunis galdiņu pieteikšanai un informācijai: 

52 21051.

Krustpils 
kultūras nams

01.01. 00:01 Jaungada diskotēka jauniešiem. Jēkabpils Tautas 
nams

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.12. 21:15 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
02.12. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens
02.12. 19:00 spēļu zāle „Oāze” ,,Oāzes’’ kausa izcīņa šautriņu mešanā
05.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils sporta centra balvu izcīņa šahā
05.12. 11:00 sporta nams Latvijas čempionāts un Jēkabpils atklātais čempionāts 

spēka 3-cīņā veltīts I.Voroņecka piemiņai
06.12. 16:00 sporta nams Latvijas čempionāts Virslīgā handbolā sievietēm 

Jēkabpils/Skrīveri  :  Stopiņu NHK
09.12. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens
10.12. 21:15 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
12.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils skolu sporta spēles šahā

14., 16., 
18., 12.

17:00 JSC ēka Jēkabpils skolēnu šaha čempionāts

15.12. 18:30 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
16.12. 18:00 Meža parks Pusstundas skrējiens
16.12. 19:00 spēļu zāle „Oāze” „Oāzes” kausa izcīņa šautriņu mešanā 
19.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils senioru šaha čempionāts

19.-20.12. 10:00 JSC ēka Jēkabpils skolēnu šaha čempionāts
19.12. 10:00 JVĢ Jēkabpils atklātais čempionāts ātrspēlē 64-lauciņu 

dambretē
19.12. 11:00 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
20.12. 11:00 sporta nams Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem
23.12. 14:00 Meža parks Pusstundas skrējiens rūķu cepurēs, 

noslēgums, apbalvošana
23.12. 19:00 spēļu zāle „Oāze” „Oāzes” kausa izcīņa šautriņu mešanā (fināls)

Atjaunos 8. maršruta autobusa kustību plkst.18:30
Pēc iedzīvotāju lūguma no 23. novembra tiek atjaunota Jēkabpils pilsētas  
8. maršruta autobusa kustība plkst.18:30 no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

KONCERTS „MAZU BRĪDI PIRMS...”
Tuvojoties gadu mijai, Kristīne Zadovska un Ingus Pētersons  viesosies Krustpils kultūras 
namā ar komponista  Jāņa Lūsēna speciāli šim duetam komponētu dziesmu programmu  

„Mazu brīdi pirms...”. Koncerta programmā – komponista Jāņa Lūsēna radītas dziesmas, kuru 
pamatā latviešu dzejnieku Kārļa Skalbes un Viļa Plūdoņa mīlas lirika – pret dzimteni, māti, 

ģimeni, bērnu un Dievu. Ar šo programmu komponists  aizsāk tradīciju izmantot latviešu 
dzejnieku dzeju kā pamatu saviem darbiem. Kā izpildītājs koncertā piedalīsies arī dziesmu 

autors  Jānis Lūsēns un mūziķu sastāvs komponista vadībā.
Koncerts notiks Krustpils kultūras namā, sestdien, 12.decembrī, plkst. 16:00.

Biļetes – Krustpils kultūras nama kasē un www.bilesuparadīze.lv


