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Šajā numurā lasiet:

2011. gada aprīlis

 Aicinām apmeklēt ralliju “Jēkabpils - Madona 2011”
 Jēkabpils iedzīvotājus aicina šķirot atkritumus un laimēt
 Akcija “Muzeju nakts” 14. maijā arī Jēkabpilī

ІV šķiras apbalvojums piešķirts Latvijas IeM VP Zemgales reģiona pārvaldes
Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas vecākajam inspektoram majoram Rolandam Bērziņam, kā arī
Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu
un sērijveida noziegumu apkarošanas
nodaļas vecākajam inspektoram, majoram Arianam Lalovam.
Informāciju publicēšanai sagatavoja
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes sēde norisinās 3. vidusskolā

14. aprīlī, balstoties uz iedibināto tradīciju organizēt izbraukuma Domes sēdes izglītības iestādēs,
kārtējā Domes sēde notika Jēkabpils
3. vidusskolā.
Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs sēdes sākumā klātesošos vidusskolniekus
iepazīstināja ar katru no deputātiem, kā arī pašvaldības adminisJĒKABPILS PILSĒTAS DOMES
RĪKOJUMS Nr. 70
Jēkabpilī, 18.04.2011.

Par kūlas
dedzināšanu

Foto: Jānis Lācis

Jēkabpils pilsētas deju kolektīvu
“Pastalnieki”, “Kreicburga” un “Zīlānietis” vadītāju, deju skolotāju un horeogrāfi Aiju Rūlieti nolemts apbalvot ar
Atzinības krusta І pakāpes zeltītu goda
zīmi. Ar Atzinības krustu apbalvo par
izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā,
kultūras, zinātnes, sporta un izglītības
darbā.
Ordeņu kapituls nolēmis Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas Viesītes iecirkņa vecāko inspektoru kapteini Znotiņu pēc nāves
apbalvot ar Viestura ordeni un atzīt
par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri par sevišķiem nopelniem valsts
drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanā, par drosmi un varonību.
Valsts apbalvojumu likums paredz
– ja ar Viestura ordeni apbalvo pēc nāves, ordeni saņem glabāšanā apbalvotā
tuvākie piederīgie.
Savukārt ar Viestura ordeņa II pakāpes sudraba goda zīmi nolemts apbalvot Latvijas IeM VP Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja
Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta
rotas jaunākos inspektorus virsseržantu Rimu Švedu un virsseržantu Salvi
Tihanovski. Savukārt Viestura ordeņa

Paziņojums
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursus nevalstiskajām
organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem.
Sīkāka informācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldības vietnē www.jekabpils.lv,
“Sabiedrības līdzdalība”, “NVO. Aktuāli”.

Par šīm un citām
aktualitātēm lasiet arī
www.jekabpils.lv
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Jēkabpilieši saņems
Valsts augstākos
apbalvojumus

Bez maksas.

1. Sakarā ar ugunsbīstamību aizliegt
pērnās kūlas dedzināšanu un ugunskuru kurināšanu Jēkabpils pilsētas
teritorijā ar 18. 04. 2011.
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektoram un
Valsts policijai veikt regulāru kontroli,
pārkāpumu gadījumā dedzinātājus
saukt pie administratīvās atbildības.
3. Kontroli par rīkojuma izpildi veikt
Pilsētsaimniecības departamenta direktoram R. Sirmovičam
Priekšsēdētāja vietnieks
J. Raščevskis Gravleja,
Tālr. 65207327

trāciju. Pēc tam skolēni ar interesi
noklausījās izpilddirektora Daiņa
Līča ziņojumu par iepriekšējās Domes sēdes lēmumu izpildi un tad
vēroja 27 Domes lēmumu pieņemšanas procesu.
Pēc Domes sēdes skolnieki varēja deputātiem uzdot sev interesējošus jautājumus. Jauniešus visvairāk
interesēja deputātu viedoklis par

iespējām uzlabot 3. vidusskolas ēkas
tehnisko uz vizuālo stāvokli, vai plānots Jēkabpilī atvērt augstskolu un
arodskolu, kā arī pašvaldības piedāvājums tiem jauniešiem, kuri vēlas
atgriezties Jēkabpilī, kā arī daudzi
citi aktuāli jautājumi.
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad Lielā talka vienlaikus notiks visā Latvijā 30. aprīlī no plkst.
9.00 līdz 15.00. Arī Jēkabpils pilsētas
pašvaldība aicina ikvienu jēkabpilieti
Lielās talkas dienā sakopt savu tuvāko
apkārtni vai piedalīties vairākās Lielās
talkas norises vietās pilsētā. Pašvaldība
ir izlēmusi šogad pilsētā oficiāli pieteikt
trīs talkošanas vietas:
ü Jēkabpils pilsētas kapiem piegulošajās meža teritorijās – atbildīgais
Arvīds Veliks, tālr. 29562232, pulcēšanās plkst. 9.00 Zaļās un Nameja ielas
krustojumā;
ü Zvaigžņu ielas teritorija – atbildīgais Andris Štolceris, tālr. 29562282,
pulcēšanās pie Dzīvnieku patversmes
plkst. 9.00;
ü mežs Dzirnavu ielā (aiz daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā 5A) – atbildīgie Juris Lontons, tālr. 26172933,
un Ilze Akilova, tālr. 20371462, pulcēšanās Kaļķu un Dzirnavu ielu krusto-

jumā plkst. 9.00.
Īpaši aicinām iedzīvotājus, kuru
piederīgie atdusas Jēkabpils pilsētas kapos, sakopt apbedījuma vietas.
Savāktos koku zarus lūgums nemest
atkritumu konteineros, bet novietot
blakus tiem. Lūgums arī daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem sakopt māju
apkārtni. Konkrētāk par veicamajiem
darbiem iesakām sazināties ar SIA “JK
Namu pārvalde” valdes locekli Juri
Kozuliņu (tālr. 29112857) un SIA “Pils
rajona Namu pārvaldes” valdes locekli
Mihailu Aleksejevu (tālr. 29552051).
Sīkāku informāciju par talkas norisi var iegūt talkas vietnē
www.talkas.lv, kā arī pie Lielās talkas koordinatoriem pašvaldībā – Iveta
Vārna, mob. tālr. 29275368, un Anita
Truksne, mob. tālr. 26131430.
Anita Truksne,
Lielās talkas koordinatore
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Lielā talka Jēkabpils pilsētā

2.
1. Izsolāmās cirsmas nosaukums un atrašanās adrese: zemes
gabals Zīriņu ielā 15, Jēkabpilī. Izzāģējamais kokmateriāls 431 m3.
2. Ar cirsmas izsoles noteikumiem var iepazīties: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī),
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vietnē www.jekabpils.lv, sadaļā “Izsoles”.
3. Pieteikumu iesniegšana: Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas
pieturas aģentūrā (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV 5201) līdz 2011. gada
17. maija pulksten 17.00.
4. Cirsmas apskates datums: 2011. gada 9. maijā pulksten 11.00.
5. Izsoles vieta un laiks: izsole notiks 2011. gada 18. maijā pulksten 16.00 Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 209. kab.
6. Izsolāmās cirsmas nosacītā cena: Ls 6034 (seši tūkstoši trīsdesmit četri lati, 00 santīmu).
7. Nodrošinājuma un dalības maksas apmērs un iemaksas
kārtība: lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009
0131 30793 a/s “Latvijas SEB banka”, kods UNLALV2X, nodrošinājums
10 % apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas, t. i., Ls 603,40 (seši
simti trīs lati, 40 santīmu), kā arī dalības maksa Ls 20 (viens simts
latu 00 santīmu).
8. Izsoles veids: mutiska ar augšupejošo soli.
Tālrunis uzziņām: 65207320 (Indra Stūriška).
Paziņojums par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas
2014.–2020. gadam izstrādes uzsākšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2011. gada 14. aprīlī pieņēma lēmumu
Nr. 167 “Par Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādes uzsākšanu”, Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā
“Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā”. Programma tiks izstrādāta laika posmā no 2011. gada aprīļa
līdz 2012. gada jūnijam.
Sandra Gogule,
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja
Projekts “Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 14. februārī tika izsludināts pakalpojumu
iepirkums projekta “Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros uz:
1. daļa – Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam
izstrāde;
2. daļa – stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde un vides
pārskata sagatavošana.
2011. gada 4. martā Iepirkumu nodaļa pieņēma lēmumu slēgt līgumu
ar SIA “Edo Consult” par līguma summu bez PVN Ls 11 980.
Piesaistītie eksperti veic esošās Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2007.–2013. gadam novērtēšanu un jaunas Jēkabpils pilsētas
attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādi, tostarp stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi un vides pārskata sagatavošanu.
2011. gada 14. aprīlī ir pieņemts lēmums par “Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādes uzsākšanu” un izveidota
programmas izstrādes vadības grupa. Šobrīd norit sagatavošanās jaunas
Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādes
uzsākšanas un esošas situācijas apzināšanas programmas izstrādei. Tuvākajā laikā plānots izveidot darba grupas, kuras strādās pie programmas.
Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

Jēkabpils pilsētas
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ieguldījums tavā nākotnē

Aicinām apmeklēt ralliju
“Jēkabpils–Madona 2011”
Rallijs – tas nav sporta veids tikai puikām, kas sajūsmā mirdzošām
acīm pavada putekļu vērpetes aiz
sporta auto, tas ir brīdis, kad arī ikdienā nopietns darījumu cilvēks ļaujas
azartam, tas ir laiks pabūt kopā ģimeni, līdzi ņemot savas atvases, tās nav
tikai sacensības un adrenalīna medības
sportistiem – rallijs ir svētki visiem.
Uz Jēkabpili ralliju atvedis neviens
cits kā zināmais autosportists rallija
pilots Mārtiņš Svilis. Mārtiņš jau labu
laiku tika lolojis ideju sagādāt rallija
svētkus savas pilsētas iedzīvotājiem un
šogad, biedrībai “SKN Sports” sadarbojoties ar pieredzējušākajiem Latvijas
rallija rīkotājiem “Latvian Baja”, šī ideja tiek realizēta.
Pašā vasaras sākumā, 4. un 5. jūnijā pilsēta un tās apkārtne dzīvos zem
rallija zīmes, jo tieši Jēkabpilī tiks
dots starts Latvijas rallija čempionāta
posmam, rallijam “Jēkabpils–Madona
2011”.
Pēc interesanta, līdz šim sportistiem nepazīstama un nebraukta grants
ātrumposma 4. jūnija vakarā sekos
lielisks ātruma šovs – ātrumposms
pilsētas ielās (tas jāredz ikvienam, jo
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PAZIŅOJUMS par cirsmas izsoli

skaidrs, ka tieši pilsētas ātrumposms
pulcē visvairāk skatītāju, līdz ar to arī
sportisti te centīsies parādīt savu vislabāko sniegumu). Pirmās rallija dienas
emocijas un iespaidus papildinās vasaras nakts ar rallija ballīti.
Nākamā rallija diena aicinās sportistus un līdzjutējus uz Madonas pusi,
kur vairākos ātrumposmos notiks aizraujoša cīņa par to, kurš finišā dzers
uzvarētāja šampanieti.

Neatsverams atbalsts rallija rīkošanā ir saņemts no Jēkabpils pilsētas
Domes deputātiem un Salas novada
pašvaldības.
Tiekamies 4. un 5. jūnijā rallijā
“Jēkabpils–Madona 2011”!
Ģirts Avotiņš
Jēkabpils – Madona 2011 preses sekretārs
Tel: 29467027
e-pasts: girts.avotins@gmail.com

Savu gaitu atsāk projekts “Rīgas, Brīvības, R. Blaumaņa,
Zaļās un tām piegulošo ielu tīkla rekonstrukcija”
Kopš 2010. gada decembra līdz
šī gada martam R. Blaumaņa un
Zaļās ielas rekonstrukcijai bija tehnoloģiskais pārtraukums. Tomēr
projektā noritēja sagatavošanās darbi Rīgas un Brīvības ielas rekonstrukcijai. 2010. gada 29. decembrī
tika izsludināts atklātais konkurss
uz objektu būvniecību: “Brīvības
ielas rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz Neretas ielai) Jēkabpilī”
un “Rīgas ielas rekonstrukcija (no
Donaviņas upes līdz Gravas ielai)
Jēkabpilī”. Atklātais konkurss noslēdzās 2011. gada 15. februārī. Uz
konkursu pieteicās vairāki pretendenti, no kuriem konkursā uzvarēja
šie pretendenti:
1. daļa – objekta “Brīvības ielas
rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz
Neretas ielai) Jēkabpilī” būvniecība – pilnsabiedrība “Skonto Būve
un Roadeks”. Līguma summa bez
PVN – Ls 259 479,67. Iepirkumu
nodaļa lēmumu par uzvarējušo
pretendentu pieņēma 2011. gada
18. martā;
2. daļa – objekta: “Rīgas ielas rekonstrukcija (no Donaviņas
upes līdz Gravas ielai) Jēkabpilī”
būvniecība – SIA “Lemminkainen
Latvija”. Līguma summa bez PVN –

Jēkabpils pilsētas
pašvaldība
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Ls 3 250 641,30. Iepirkumu nodaļa
lēmumu par uzvarējušo pretendentu
pieņēma 2011. gada 25. martā.
Diemžēl Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas sūdzība par
konkursa izvērtēšanu. Tādēļ tiek
apturēta līguma slēgšana ar uzvarējušajiem pretendentiem. Tas nozīmē, ka plānotos būvdarbus Rīgas un
Brīvības ielā uzsāksim vēlāk nekā
tika plānots.
Paralēli būvdarbu iepirkumam
no 8. februāra līdz 8. martam
noritēja atklātais konkurss par
būvuzraudzību: “Brīvības ielas rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz
Neretas ielai), Jēkabpilī” un “Rīgas
ielas rekonstrukcija (no Donaviņas
upes līdz Gravas ielai), Jēkabpilī”.
15. martā Iepirkumu nodaļa pieņēma lēmumu slēgt līgumu
ar uzvarējušo pretendentu SIA
“K-RDB” par līguma summu bez
PVN – Ls 42 480.
2011. gada 22. februārī tika

veikts iepirkums par objektu “Brīvības ielas rekonstrukcija (no R. Blaumaņa līdz Neretas ielai), Jēkabpilī”
un “Rīgas ielas rekonstrukcija (no
Donaviņas upes līdz Gravas ielai),
Jēkabpilī” būvdarbu autoruzraudzību (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas
2. punkta regulējumu).
Pieteikumu uz šo iepirkumu
gaidīja līdz 2011. gada 8. martam
plkst. 14.00 pēc piedāvājuma atvēršanas noritēja sarunas ar pretendentu. Un jau 2011. gada 10. martā
tika pieņemts lēmums noslēgt līgumu par autoruzraudzību ar SIA
“SKA projekts” par līgumcenu bez
PVN Ls 29 505.
Aprīlī atsākās būvniecība Zaļajā un R. Blaumaņa ielā. Šo ielu
plānots rekonstruēt līdz 2011. gada
jūnijam.
Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
2010. gada nogalē Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra parakstīja
vienošanos par Eiropas Savienības
fonda projekta “Speciālistu piesaiste Jēkabpils pilsētas pašvaldībai”
ieviešanu pašvaldībā.
Projekta mērķis ir paaugstināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvo kapacitāti Eiropas Savienības
un citu finanšu instrumentu apguvē,

sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes
vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī.
Saskaņā ar aktivitātes “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” noteikumiem
projekta ietvaros tika izsludināts atklāts konkurss, aicinot darbā projektu grāmatvedi un būvinženieri.
Darba attiecības ir paredzētas no
2011. gada janvāra līdz 2013. gada

jūnijam. Par 2011. gada janvāra līdz
2012. gada decembra periodu atlīdzība tiks finansēta no Eiropas Sociāla fonda, savukārt par periodu no
2013. gada janvāra līdz 2013. gada
jūnijam atlīdzība tiks finansēta no
Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Prasība turpināt darba
attiecības ar speciālistiem vismaz
6 mēnešus pēc projekta noslēguma
bija atrunāta aktivitātes “Speciālistu
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piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” noteikumos.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 27 994,70, kas ir 100 % Eiropas
Sociālā fonda finansējums par 24 mēnešiem.

Ieva Lazdāne,
projektu koordinatore,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļa,
ieva.lazdane@jekabpils.lv

3.
Izlīguma process Valsts probācijas dienestā Sekmīgs pirmais darbības gads Jēkabpils Uzņēmēju biedrībai
“.. ejot pāri gājēju pārējai zēnam
uzbrauca automašīna, un viņš tika
nogādāts slimnīcā. Pēc notikušā tika
uzsākts kriminālprocess. Cietušā vecākiem tika radīts ne tikai materiāls
zaudējums, kas bija saistīts ar ārstēšanas izdevumiem, bet arī morāls
kaitējums, kas saistīts ar lieliem
pārdzīvojumiem par dēla dzīvību.
Likumpārkāpējs izdarīto nožēloja,
atzina vainu un vēlējās palīdzēt un
atlīdzināt nodarīto zaudējumu ātrāk nekā notiks tiesas sēde, un viņš
vērsās Valsts probācijas dienestā ar
iesniegumu organizēt izlīguma procesu. Izlīguma sēde notika Valsts
probācijas dienestā, atsevišķā telpā.
Pārrunas vadīja Valsts probācijas
dienesta darbinieks, kas ir speciāli
apmācīts konfliktu risināšanā, ir neitrāla persona, kas ievēro konfidencialitāti. Nepilngadīgā zēna intereses
pastāvēja viņa māte, kura pastāstīja,
ka, uzzinot par notikušo, viņai palika
slikti ar veselību, taču viņa, atstājot
darba vietu, nekavējoties brauca uz
Reanimācijas nodaļu, kur dēlam tika
veikta ķirurģiska operācija. Likumpārkāpējs nožēloja izdarīto, sapratis
izdarītā sekas. Viņš sedza materiālo
zaudējumu cietušā pārstāvei. Starpnieka klātbūtnē tika parakstīts izlīgums. Tiesā tas tika ņemts vērā kā

atbildību mīkstinošs apstāklis ..”
Tas ir reāls gadījums no Valsts
probācijas dienesta Jēkabpils teritoriālās struktūrvienības izlīgumu vadīšanas vēstures. Izlīguma process nav
tikai formāla vienošanās parakstīšana, tam noslēdzoties, ieguvēji ir abas
puses, jo tās vienojas par taisnīgu un
savstarpēji pieņemamu risinājumu.
Cietušais ātrāk nekā tiesāšanās ceļā
var saņemt atlīdzību par nodarīto
kaitējumu, var paust likumpārkāpējam savu viedokli un izjūtas par
notikušo, kā arī saņemt atbildes
uz sev svarīgiem jautājumiem par
notikušo. Savukārt likumpārkāpējs
saņem iespēju izskaidrot savas rīcības iemeslus notikušajā, uzņemas
atbildību par nodarīto cietušajam un
atlīdzina tam nodarītos zaudējumus,
atgūst cieņu, izdarot secinājumus un
domājot, kādā veidā varētu mainīt
savu uzvedību, lai nākotnē neizdarītu
likumpārkāpumus.
Lai neveiksmes neiezogas
jūsu dzīvē, bet, ja tas tā nav, atcerieties, ka Valsts probācijas dienests palīdzēs risināt konfliktus
ar izlīguma starpniecību.
Iveta Vilcāne,
Valsts probācijas dienesta
Jēkabpils teritoriālās struktūrvienības
vadītāja

Konference “Mākslas pieminekļi –
amatniecība un restaurācija”
2011. gada 5. un 6. maijā Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Zemgales reģionālā nodaļa
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu organizē ikgadējo konferenci par
mākslas pieminekļu saglabāšanas un
aizsardzības jautājumiem Zemgales
reģionā. Konference notiks 2 dienas
valsts nozīmes kultūras pieminekļos:
Jelgavas novadā – Zaļenieku muižas
pilī (Zaļenieku arodvidusskolā) un
Jēkabpilī – Krustpils pilī (Jēkabpils
vēstures muzejā). Konferences mērķis
ir papildināt īpašnieku, pašvaldību un
atbildīgo dienestu zināšanas un izpratni, veicināt komunikāciju un sadarbību
Latvijas mākslas mantojuma sagla-

bāšanā.
Konferences tematika ir saistīta ar
Zemgales reģiona mākslas pieminekļu
aizsardzības, saglabāšanas un izmantošanas jautājumiem, praktiskās pieredzes analīzi un gūtajiem secinājumiem
un ir aktuāla visai valstij.
Aicinām piedalīties konferencē un
gūt noderīgu informāciju par mākslas
priekšmetu saglabāšanu un restaurāciju. Par dalību informēt pa tālr.
67350070, 26638974, e-pasta adrese:
zemgale@mantojums.lv.
Elvīra Mantrova,
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja un
galvenā valsts inspektore

Latvijas Zaļais punkts aicina JĒKABPILS
iedzīvotājus šķirot atkritumus un laimēt
Sākot ar Lielo talku – 30. aprīli
līdz pat augusta beigām, Latvijas
Zaļais punkts Jēkabpils iedzīvotājus aicina iesaistīties atkritumu šķirošanas akcijā “ŠĶIRO PA
TĪRO!”. Akcijā iedzīvotāji aicināti
šķirot PET pudeles, stikla taru un
nolietotas elektropreces.
Šķirošanas akcijas ietvaros iedzīvotāji visu vasaru var piedalīties
trīs akcijās – “Šķiro PET pudeles un
laimē!”, “Šķiro stiklu un laimē!” un
“Nekrāj krāmus un laimē!”. Sašķiroto
stiklu, elektrokrāmus un saplacinātas
PET pudeles, kurās ievietota lapiņa ar
akcijas dalībnieka vārdu un telefona
numuru, iedzīvotāji var nodot šķiroto
atkritumu pieņemšanas laukumā Raiņa ielā 83. PET pudeles var mest arī
dzeltenajos šķirošanas konteineros, kas
atrodas pilsētā. Akcijā laimējušie tiks
noskaidroti četrās izlozēs: 31. maijā,
30. jūnijā, 29. jūlijā un 31. augustā.
Katru mēnesi akciju dalībnieki varēs laimēt veicināšanas balvu – 6 mē-

Martā apritēja gads kopš izveidota
Jēkabpils Uzņēmēju biedrība. Biedrību
2010. gadā dibināja 7 uzņēmēji, bet
patlaban biedrībā pārstāvēti jau gandrīz
20 Jēkabpils pilsētas un novada uzņēmumi. Kopumā Uzņēmēju biedrības
pārstāvētajās komercsabiedrībās šobrīd
nodarbināti vairāk nekā 500 strādājošo.
Biedrība ir Zemgales Darba devēju padomes (ZDDP) biedrs.
JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA
ir dažādu nozaru komercsabiedrību dibināta biedrība, lai nodrošinātu Jēkabpils
pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts
institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Biedrībā apvienojušies
uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa
veicināšanu saistītu pasākumu un projektu
izstrādāšanu un īstenošanu.
2010. gadā ir uzsākta veiksmīga
sadarbība gan ar Jēkabpils pašvaldības
priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču, kurš
atzinīgi vērtē biedrības izveidi un darbību, gan ar Jēkabpils Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītāju Aivaru
Krapu un Attīstības un Investīciju nodaļas
vadītāju Sandru Goguli u. c. pašvaldības
pārstāvjiem. Biedrības izteiktie priekšlikumi pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
2011. gadā” ir ņemti vērā, biedrība apkopoja un iesniedza Jēkabpils pašvaldībai

struktūrfondu darbības programmās, kas
vērstas uz uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumiem;
4) Jēkabpils Uzņēmēju biedrība pievienosies Mazo un vidējo uzņēmumu
platformai, par kuras izveidi vienojušās
vairāk nekā 20 mazos un vidējos, kā arī
mikrouzņēmumus pārstāvošās biedrības,
parakstot Sadarbības memorandu par kopīgas rīcības nepieciešamību MVU aizsardzībai, atbalstam un finanšu resursu
pieejamības jautājumu risināšanai.
Jēkabpils Uzņēmēju biedrība atvērta
visiem pilsētas un novada uzņēmējiem,
kuri ieinteresēti sadarbībā un biznesa
attīstībā Jēkabpilī. Biedrībā var iestāties
jebkurš uzņēmējs – komercsabiedrība, individuālais komersants vai saimnieciskās
darbības veicējs, kas atbalsta biedrības
mērķus. Sīkāku informāciju var saņemt
pa tālr. 65233011, 26567439. E-pasta adrese: zanda@lddk.lv vai ilona@krokuss.eu.
Laipni lūdzam Jēkabpils Uzņēmēju
biedrībā! Strādāsim kopā Jēkabpils un
Zemgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei un labklājībai!
Zanda Lamba,
JUB Valdes priekšsēdētājas vietniece,
LDDK reģionālās attīstības un sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā
ESF projekts “LDDK administratīvās
kapacitātes stiprināšana reģionos”
Tālr./fakss 65233011, mob. tālr. 26567439,
e-pasta adrese zanda@lddk.lv

Par Zelta kāzu naudas balvu
Uz vienreizēju naudas balvas
piešķiršanu Ls 50 apmērā (pēc
nodokļu nomaksas) var pieteikties
vismaz piecus gadus Jēkabpilī dzīvojošie Zelta kāzu jubilāri īsi pirms
piecdesmitās laulību gadadienas.
Lai saņemtu pabalstu, jādodas
uz Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu

nodaļu Brīvības ielā 120, līdzi ņemot laulības apliecību un personu
apliecinošu dokumentu – pasi. Kā
informē Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Zelta kāzu jubilāriem ir iespēja savu gadadienu svinīgi atzīmēt
Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā, par to iepriekš vienojoties.

Jēkabpils pilsētā kopumā ir
44 Zelta kāzu pāri, kuri savu laulību reģistrējuši 1961. gadā un dzīvo
Jēkabpils pilsētā. No tiem 4 pāri jau
šo pabalstu ir saņēmuši.
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par zobārstniecības pieejamību Jēkabpils pilsētā un novados 2011. gadā
Zobārsts

Zobārsta kabineta
adrese

Pacientu ar sāpēm
pieņemšana
rindas kārtībā
+
+

Tālrunis,
Iepriekšpieraksts
zobu ārtēšanai
26480730
65233554
29523240
27829795,65237850
26160272

Darba laiks
Bērni līdz 18g.vec.
Bezmaksas
Nedēļas diena,
Pieņemšana
pakalpojums
Pieņemšanas laiks
pēcpusdienā
–
Trešdiena , Ceturtdiena 9–12
+
Pirmdiena 8–13
Otrdiena
13–18
Trešdiena 8–13
Ceturtdiena 13–18
+
Sestdiena 10–15
+
Pirmdiena , ceturtdiena, piektdiena 9–17
Otrdien 9–16
Trešdiena
13–18
+
Otrdiena
9–15
Ceturtdiena 9–15
Piektdiena 9–13
+
Pirmdiena 9–14
Otrdiena
9–14
Ceturtdiena 9–14
Piektdiena 9–14
+
Pirmdiena 9–13
Pirmdiena
13–18
Trešdiena
8–12
Piektdiena
14–18
Otrdiena
14–16
+
Pirmdiena 8–14
Ceturtdiena 14–16
Trešdiena
8–14
Prof. apskates bērniem
Piektdiena 8–14
+
Otrdiena
9–13

I.Mālniece
T. Maļikova

Draudzības aleja 11
Draudzības al. 10–32

Ļ. Bolotova
G. Arne

Stacijas laukums 5
Viestura 14
Zasas doktorāts
Salas pagasts
Susējas 9

+
+
+
+

V. Ottomejere

Skaubīša 16

+

29444983

L. Kurakina

Bebru 2

+

29895131

S. Baldunčika

Viesīte
Kārļa 5--7

+

29124909

L. Sola

Kalna pagasts
Doktorāts
Jēkabpils
Zemgales 9 J
Atašienes pagasts
Rīgas 204
Rīgas 204

+

29418173

+

29418173

+

+
+
+

29440518
65236288
65236288

+
+
_

+

65237850

+

I.Rēķe

nešu abonementu vienam no desmit
“Dienas žurnāli” izdevumiem pēc laimētāja izvēles. Akcijas pēdējā izlozē no
visiem veicināšanas balvu ieguvējiem
izlozēs vienu dalībnieku, kurš saņems
akcijas galveno balvu – “Rimi” dāvanu
karti Ls 200 vērtībā.
Latvijas Zaļā punkta šķirošanas
akciju “ŠĶIRO PA TĪRO!” Jēkabpilī
palīdz īstenot Jēkabpils pilsētas pašvaldība, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.
Projektu atbalsta veikalu tīkls “Rimi”,
interneta portāls “Inbox.lv” un vides
reklāmas operators “JCDecaux”.
Informāciju sagatavoja Indra Soika,
“EKO Media” projektu direktore,
tālr. 26455823

uzņēmēju izteiktos priekšlikumus par
Mežaparka teritorijas attīstību, un šobrīd
norisinās aktīvs dialogs par šīs teritorijas perspektīvo attīstību. Biedrība ir arī
uzsākusi sarunu par satiksmes plūsmas
organizēšanu Jēkabpils pilsētas galveno
ielu rekonstrukcijas laikā.
2010. gada rudenī Latvijas reģionu
darba devēju organizāciju pārstāvji pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Viļņu, lai iepazītos ar Lietuvas darba devēju
organizāciju pieredzi interešu pārstāvības
un savstarpējās sadarbības jautājumos.
2010. gada nogalē Jēkabpils Uzņēmēju
biedrība iesaistījās Zemgales darba devēju padomes (ZDDP) dibināšanā, kurā
apvienojās Zemgales reģiona darba devēju
organizācijas (DDO). Šobrīd ZDDP aktīvi
strādā pie sadarbības attīstīšanas starp
Zemgales reģiona DDO un ir uzsākusi
sarunu par profesionālās izglītības attīstības iespējām Zemgales reģionā.
2011. gadam biedrība izvirzījusi
šādus uzdevumus:
1) biedrība pilnveidos sadarbības
mehānismu ar vietējo pašvaldību – tiks
meklēts veiksmīgākais sadarbības modelis, lai nodrošinātu regulāru informācijas
apmaiņu starp pašvaldību un uzņēmējiem;
2) uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšanai biedrība paplašinās
biedru pārstāvniecību un palielinās
biedrības biedru skaitu;
3) biedrība plāno piedalīties ārējā
finansējuma piesaistē, izstrādāt pieteikumu un īstenot projektu Eiropas Savienības

L. Sola
R. Elsberga
Dr. Vidža klīnika
V. Markote –
ortodonts
Jēkabpils
poliklīnika

Stadiona 1, 4. stāvs
Kabineti 412., 410.

65263305
29139856

Pirmdiena, ceturtdiena, piektdiena 9–17
Otrdiena
15–19
Pirmdiena, otrdiena 9–16
Darbdienās 9–16
Otrdiena, piektdiena 9–16
Darbdienās 8–13

Iepriekšpieraksts

Sestdienā
iepriekšpieraksts
+
+
+
+
+
−

+
−
−
−
−
−
−
−

Pacientu zināšanai! Pacientiem asiņošanas un traumas gadījumā naktīs un brīvdienās palīdzība
tiek sniegta slimnīcas uzņemšanas telpās.
Akūtu zobu sāpju gadījumos naktīs un brīvdienās zvanīt uz 1188. Informāciju sagatavoja MVC centrs
Jēkabpils rajonā, dr. Ļ. Bolotova, tālrunis 29712707,27829795.
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Redaktora sleja

Sveiciens Aprīļa izskaņā!

Nu straujiem soļiem tuvojas maijs un
pēc maija jau vasara. Eh, cik ātri tas laiks
skrien. Pirms mirkļa šķita, ka mācību gads
tikai sākas. Un nu jau Lieldienas aizritējušas.
Kā nosvinējāt?
Šajā numuriņā mums atklāsies tas, ka,
ticot sapnim, mēs spējam sasniegt jebko.
Rakstīsim arī par sportiskām aktivitātēm –

tieši priekš jaukā laika, kas mūs priecē
pavasarī. Uzzināsim, kā klājies jauniešiem
reģionālajā sesijā, un redzēsim satriecošus
jaunumus pārvērtību sadaļā. Un uzzināsim,
kā, liekot lietā prasmes un iedvesmu, pats
sev vari radīt kaut ko lielisku.
Veiksmīgi pavadīt šo mēnesi!
Ieva Lapiņa

Pārvērtības

“Skolumode.lv”

Esiet sveicināti, dārgie lasītāji, mūsu jaunajā maija numurā! Jaunajā? Tas nav velti teikts! Dažas novitātes ir ieviesušās arī mūsu “Pārvērtību” sadaļā. Laiks rit uz priekšu, viss mainās, arī mēs līdzi, tāpēc
šajā numurā tipisko pārvērtību vietā parādās jauna aktualitāte – skolu
mode! Tas nozīmē, ka jums tiks sniegts ieskats Jēkabpils skolēnu
interesantākajos ģērbšanās paradumos, par kuriem paši apģērbu
nēsātāji arī pastāstīs. Pavasaris rit jau pilnā sparā, un mēs, jaunieši,
dzīvojam ar lozungu “Nebaidies būt atšķirīgs!”.

Problēmas

kā viņu vērtē apkārtējie, puisis atbild:
“Pārsvarā man izsaka atzinīgus vārdus,
daži, tiesa, mēdz arī pavīpsnāt, bet es to
neņemu vērā.” Nākotnē puisis savu darbības lauku nedomā saistīt ar apģērbu
industriju, lai gan, mūsuprāt, viņam tas
varētu labi izdoties!

Ko tu darīsi pēc skolas?

Pavasaris jau klāt un arī eksāmenu laiks vairs nav aiz kalniem! Šajā laikā
daudzi jaunieši daudz nopietnāk aizdomājas par nākotnes profesijas izvēli.
Precīzāk, šie jaunieši ir 9. un 12. klašu skolēni. Lai iepazītos ar jauniešu nākotnes iecerēm un rastu nelielu ieskatu jauniešu izvēlē, aptaujāju Jēkabpils
3. vidusskolas absolventus.
Aiva Stroža un
Sintija Niedrīte,
9. klases skolnieces

Vivita Daniļeviča,
12. klases skolniece

– Kādi ir tavi
nākotnes plāni
attiecībā uz profesijas izvēli?
Sintija: – Pēc 9. klases es domāju mācīties tālāk par rūpniecības uzņēmēju Rīgas
tirdzniecības tehnikumā.
Aiva: – Es arī pēc 9. klases domāju mācīties tālāk par rūpniecības uzņēmēju RTT.
– Kāpēc tu izvēlējies tieši šo profesiju
un skolu?
Sintija: – Meklējot, kur var apgūt rūpniecības uzņēmēja profesiju, es “uzdūros” uz
RTT labajām atsauksmēm. Painteresējoties
tuvāk par skolu un secināju, ka mani apmierina skolas piedāvātā mācību programma.
Aiva: – Tā kā es vēlos kļūt par ekonomistu, Rīgas Tirdzniecības tehnikums ir mans
sākuma posms ceļā uz ekonomista profesiju.

– Kādi ir tavi
nākotnes plāni
attiecībā uz profesijas izvēli?
– Pēc vidusskolas es turpināšu mācīties
LU humanitāro zinātņu fakultātē, kur apgūšu
filologa profesiju.
– Kāpēc tu izvēlējies tieši šo profesiju un skolu?
– Jo man padodas valodas un LU humanitāro zinātņu fakultātē var apgūt man
interesējošo sengrieķu un latīņu valodu un
to mitoloģiju.

Ilze Loča,
9. klases skolniece

– Kādi ir tavi
nākotnes plāni
attiecībā uz profesijas izvēli?
– Es nepalikšu mācīties Latvijā, bet
turpināšu mācības Anglijā.
– Kāpēc tu izvēlējies tieši šo valsti,
kur turpināt mācības?
– Tā izlēmu es un mani vecāki.

Elīna Plāne,
12. klases skolniece
– Kādi ir tavi
nākotnes plāni
attiecībā uz profesijas izvēli?
– Domāju mācīties kaut ko saistībā ar ekonomiku.
– Kāpēc tu izvēlējies tieši šo profesiju?
– Mani interesē ekonomika un arī
padodas šis mācību priekšmets. Domāju,
ka, tā kā mani neinteresē dabaszinātnes,
kas šobrīd ir ļoti pieprasītas darba tirgū,
ekonomika ir diezgan stabila nozare kā
pamats manai izglītībai. Par augstskolu
vēl precīzi izdomājusi neesmu, bet pašlaik viens no variantiem ir Rīgas Tehniskā
universitāte.

Aptaujājot jauniešus, es secināju, ka viņi nopietni izturas pret profesijas izvēli un
rūpīgi izpēta skolu piedāvātās mācību programmas.
Anete Lasmane

jeb tautā sauktajās “humpalās”, par ko
viņai ir savs viedoklis: “Īsti neredzu jēgu
tērēt lielu naudu drēbēs. Par to pašu
veikalu cenu es varu iegūt plašāku un
daudzveidīgāku apģērbu izvēli.” Uz jautājumu, kā uz viņas interesanto ārieni
reaģē citi, Rūta stāsta, ka draugi un
apkārtējie izsaka komplimentus, tomēr
atrodas pa kādam pamatskolniekam,
kas viņu nesaprot, jo ir citu priekšstatu
piekritējs.

Kristiāns Kotāns tiek sastapts saulesbrillēs – pirms mirkļa puisis ķēra pavasara saulesstarus. Ar Kristiānu izvēršas
jauks dialogs, kurā viņš mums pastāsta,
kur smeļas idejas savam ģērbšanās stilam, kādās iepirkumu vietās savas idejas realizē un kā uz to reaģē apkārtējie
cilvēki.
“Dažreiz apskatos idejas interneta
vietnēs lookbook.nu un ielumode.lv. Pārsvarā apģērbu kombinēju un saskaņoju
pats. Droši vien man tas jau ir gēnos –
iedzimts no mammas – viņai arī ir laba
gaume.” Drēbes Kristiāns iegādājas ārzemēs, internetveikalos, kā arī mūsu
galvaspilsētas veikalos. Uz jautājumu,

Skolnieci Rūtu Kalvišu var pamanīt
pēc plīvojošajiem rakstainajiem svārkiem,
kuri, kā atzīst meitene, viņai pašai ir tuvi.
Uz jautājumu, kur tiek smelta iedvesma
apģērba stilam, Rūta atbild: “Pagātnē.
Mūsdienu stils, tāpat kā tipiskie skaistuma standarti – garas kājas un augsti
papēži –, nešķiet saistoši.” Meitene parasti iepērkas lietotu apģērbu veikalos

Raivis Gaidlazda, puisis sarkanās
biksēs. Kāpēc tieši sarkanas? “Piesaista
sarkanā krāsa, jo tā ir ugunīga un kaislīga
un atgādina Spāniju, uz kuru es arī kādreiz
vēlētos doties,” stāsta Raivis. Puisis bikses
pieskaņo savam ekstrēmā riteņbraucēja
(BMX) dzīvesstilam, kas balstīts uz to, lai
braukāt būtu ērti un droši. Tieši šī iemesla dēļ Raivja bikses vienmēr ir šauras un
apspiestas. Puisis atzīst, ka bieži pērk arī
sieviešu bikses, jo to izvēle ir lielāka. Pārsvarā tiek apmeklēts “DGS” lietotu apģērbu veikals, jo mūsu stāsta varonim cena
nav galvenais. “Man patīk pierādīt, ka var
apģērbties gan lēti, gan labi vienlaikus,”
puisis nobeigumā atzīst.
Dana Balaboskina

Aktuāli
Visi zinām, ka tuvojās Latvijas Lielā talka, tādēļ Jēkabpils Jauniešu dome ir ņēmusi dalību un aicina ikkatru pilsētas
iedzīvotāju, kam rūp tīra Latvija, 30. aprīli. plkst. 11.00 talkot kopā ar mums Sēļu sētā. Lūdzam ņemt līdzi savus darba rīkus.
Būs pārsteigumi, pozitīva, muzikāla gaisotne, kā arī iespēja pēc talkas visiem kopīgi mieloties ar restorāna “Oāze” sarūpēto
zupu.
Paldies par atbalstu sakām AJV grupai!
Jēkabpils Jauniešu dome

Ilze Ozoliņa

Nesen no populārā Lielbritānijas lielākā konkursa “The X factor” atgriezās
Jēkabpiliete Ilze Ozoliņa. Tā kā šis notikums ir iespaidīgs un par to runājam,
spriežam dzirdējām daudzus jauniešus, nolēmu Ilzi aicināt uz interviju, lai
noskaidrotu, kā viņai klājās šajā konkursā un kā vispār ir sācies šis gads.

– Kā sākās tava mūzikas karjera?
Dziedāt sāku tālajā 1994. gadā, kad
man bija 3 gadi, mamma mani aizveda
uz manu pirmo dziedāšanas nodarbību
Krustpils Kultūras namā pie vadītājas Ilzes
Samules. Sākumā dziedāju bērnu popgrupā
“Mazulītis”, taču ar laiku skolotāja ieteica arī
pamēģināt dziedāt vienai. Negāja viegli, jo
man bija paniskas bailes stāvēt vienai uz
skatuves, tāpēc mamma bija izdomājusi
diezgan komisku triku. Katru reizi pirms
dziedāšanas nodarbības mamma nopirka
“Kinderolu”. Lai uznāktu uz skatuves, mamma man to parādīja. Tā kā man ļoti garšoja
šis gardums, nācās vien kāpt uz skatuves,
un nodarbības beigās es tiku pie ilgi gaidītā
kāruma. Protams, ar laiku šis gardums vairs
nebija jāizmanto.
– Kas ir svarīgākais, kas dziedātājam
jāievēro, lai gūtu panākumus?
– Es uzskatu, ka dziedātājam un arī
jebkuras citas nodarbošanās pārstāvim ir
svarīga neatlaidība, kā arī godīgums pret
sevi. Uzskatu, ka ir jācenšas sevi novērtēt
objektīvi, nav jēgas iestāstīt sev, ka esi
labākais, un tajos brīžos, kad konkursos
neiegūsti pirmās vietas, vainot žūriju un
visus pārējos, ka konkurss bijis negodīgs.
Protams, godīgi runājot, ir arī negodīgi
konkursi, taču lielākoties vaina ir pašā. Ir
jānovērtē sevi, jāpavērtē citi, jāsalīdzina, kas
ir tas, ko izdarīju labi un kas ir tas, ko izdarīju mazliet sliktāk. Tad jāsaprot, ko es varu
darīt, lai uzlabotu savu sniegumu. Protams,
svarīgi pēc pāris neveiksmīgākiem konkursiem neatmest ar roku. Ir daudz jāstrādā ar
sevi. Galu galā daudzas mūsu problēmas
meklējamas mūsu pašu attieksmē, un to, kā
zināms, cilvēks pats var mainīt. Nevienam
nav vajadzīgi un nepatīk iedomīgi mākslinieki, vai ne?
– Zinu, ka tev šis gads iesācies īpaši
veiksmīgi. Kuri ir tie konkursi, kas tev
nesuši veiksmi?
– Jā, šo gadu esmu iesākusi diezgan
darbīgi. Pagājušogad novembrī prieka pēc
internetā pieteicos uz Lielbritānijas lielā-

ko konkursu “The X factor”. Biju par to jau
piemirsusi, kad e-pastā saņēmu ziņu, ka
esmu piereģistrēta un varu doties 6. martā uz Londonu. Sākotnēji tam atmetu ar
roku, jo tajā brīdī tīri finansiāli nevarēju
atļauties doties uz konkursu. Taču vēlāk,
vairāku draugu uzmundrināta un ģimenes
atbalstīta, ieguvu iespēju tomēr doties uz
konkursu, tikai mazliet vēlāk – 9. martā uz
Glasgovu Skotijā. Tas bija fantastisks piedzīvojums! Pirms tam man bija lielas bailes, jo
Glazgovu redzēju pirmoreiz, uz konkursu
devos viena un baidījos, ka nevarēšu atrast
konkursa vietu. Tāpat arī naktsmājas tajā
brīdī bija liela problēma, tāpēc internetā
lūdzu savu draugu un paziņu palīdzību,
atrast man naktsmājas Glazgovā. Tā kā
man apkārt ir daudz labu un izpalīdzīgu
cilvēku, divu dienu laikā atradu naktsmājas
Glazgovā pie savas bijušās klasesbiedrenes
Ellas. Paldies Ellai par to! Konkursa pirmajā
dienā bija aptuveni 6000 dalībnieku. Pirmajā
kārtā bija jādzied vienam tiesnesim. Šajā
kārtā man gāja diezgan gludi un tiku uz
otro. Otrā kārta notika nākamajā dienā, šeit
man iznāca neliels misēklis, jo iepriekšējās
dienas priekā nebiju piereģistrējusies otrajai
kārtai. Organizatoru komanda bija ļoti atsaucīga, un es tomēr tiku pie dziedāšanas.
Otrajā kārtā bija jādzied diviem tiesnešiem.
Tie abi bija ļoti laipni un smaidīgi cilvēki,
paspējām gan padziedāt, gan papļāpāt.
Viņiem likās interesants fakts, ka konkursa
dēļ esmu braukusi tik tālu. Tā nu tiku arī
uz trešo kārtu, kas notika tajā pašā dienā.
Pirms trešās kārtas notika pārrunas, kur man
jautāja par manu ģimeni, nodarbošanos,
dzīvi, sapņiem, sasniegumiem. Tā kā man
bija jāpaspēj uz lidmašīnu, sarunāju, lai man
dziedāt atļauj ātrāk. Šajā kārtā telpā bija
trīs tiesneši un kamera. Šeit vairs nebija tik
vienkārši, jo šie tiesneši uzdeva ļoti daudz
jautājumu, tas vairs nebija tik vienkārši, viss
notika angļu valodā, taču es tiku galā. Pēc
šīs kārtas man paziņoja, ka, iespējams, mēneša vai pat ilgākā laikā saņemšu atbildi uz

Ko man darīt?

Meistare savā jomā
Ir jaunieši mūsu vidū, kuri spēj izcelties ar īpašām lietām. Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas skolniece Elīza Lenša to dara,
šujot oriģinālas somas un pārveidojot
veikalā pirktos apģērbus.
Elīza stāsta, ka pati pirmā šujmašīna, kurai viņa ķērusies klāt, piederējusi
draudzenei, bet tad pati sapratusi, ka
vēlas savu, un par saviem un vecāku
līdzekļiem šis mērķis arī realizēts.
Paši šūšanas pirmsākumi saistāmi
pirms aptuveni trīs gadiem ar parastu
auduma maisiņu veidošanu, kuri ar laiku
kļuvuši bagātīgāki savā veidolā – pievienota odere, aukliņas, pērlītes, dekoratīvas
lences un citi sīkumi. Pašlaik Elīza somas
veido krietni krāšņākas un sarežģītākas.
Tieši šī ir viņas pēdējo gadu populārākā
dāvana draudzenēm. Uz jautājumu, kur
tiek iegūts audums, Elīza saka: “Lai šūtu
somas, labi noder aizkari, kurus pērku
lietoto apģērbu veikalos. Lēnām tukšoju
arī mammas un vecmammas audumu
krājumus.” Draugi un paziņas zina, ka
Elīza prot un var pāršūt veikalā pirktos
apģērbu gabalus. Visbiežāk nākas sašaurināt džinsu staras, kopējais skaits jau
sajucis, bet kādi pārdesmit bikšu pāri
jau esot nonākuši viņas rokās. Pat sev
Elīza pārveido drēbes tā, kā patīk viņai,
jo tas ir veids, kā justies kaut kripatiņu
citādākam par pārējiem.
Zinot, ka tuvākajā laikā gaidāmas
izlaiduma svinības, ir bijusi pārliecība
šūt savu izlaiduma kleitu, bet, tā kā jaunajai šuvējai trūkst pieredzes piegriežņu
izmantošanā, šis sapnis diemžēl pagaisis.
Elīza atzīst, ka nākamais mērķis varētu
būt savas kāzu kleitas šūšana.
Pamatskolas mājturības stundas Elīzai nav izraisījušas patiku, bet ironiski,
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The X factor dalībniece

e-pastu, vai esmu iekļuvusi ceturtajā kārtā.
Tā nu es gaidu.
Otrs šī gada konkurss ir “Nāc sadziedāt”
Latvijā, kas notika Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā. Konkursā bija jāizpilda tikai
latviešu komponistu dziesmas latviešu valodā. Es dziedāju Aleksandra Čaka “Atzīšanās”,
ko biju jau iepriekš izpildījusi savā žetonvakarā. Būšu godīga, man pašai nepatika,
kā nodziedāju, taču, par spīti tam, ieguvu
3. vietu, kas man pašai bija pārsteigums.
Ieguvu daudz lielisku balvu, taču lielākais
pārsteigums bija, kad pēc divām dienām
man zvanīja konkursa organizators un aicināja konkursa ietvaros doties ar prāmi
uz Zviedriju, kur mums būtu jāsniedz arī
koncerts. Man, protams, ilgi nebija jādomā,
jo šādas iespējas tāpat vien no gaisa nekrīt,
tāpēc piekritu. Tā nu pavadīju 3 lieliskas dienas kruīzā, iepazinos ar vairākām labām
latviešu dziedātājām, ieguvu padomus par
kustēšanos uz skatuves no “Dzirnu” vadītāja
Agra Daņiļeviča, kā arī daudz citus kontaktus turpmākai muzikālai sadarbībai nākotnē.
Protams, pie reizes arī jauki atpūtos.
– Ko tu esi ieguvusi, kādu pieredz
guvusi? Vai ar kādu esi iepazinusies Tevis
nosauktajos pasākumos?
– “X Factor” braucienā iepazinos ar vairākām mana vecuma skotu meitenēm, kā
arī kārtējo reizi apliecināju sev, ka neesmu
zemē metama un labi varu tikt galā negaidītās situācijās bez citu palīdzības. Liels
ieguvums dziedāšanā bija beidzot redzēt savām acīm, kā šie visi ārzemju šovi notiek, kā
arī pavērot citus dziedātājus, – tieši tādi paši
ir šovi “American Idol”, “Britains Got Talant”.
Galvenais jau šajā pasākumā bija tas, ka
zinu angļu valodu. Protams, ne jau perfektā
līmenī, taču sarunvaloda problēmas nesagādā, līdz ar to man bija kaut kāda drošības
izjūta, dodoties uz svešu valsti pilnīgi vienai.
– Kas būs tālāk?
– To, kas būs tālāk, – redzēsim. Man ir
lieli sapņi, vēlmes un plāni, taču tam visam
ir vajadzīgs reāls atbalsts. Pēdējā laikā manā
dzīvē notiek daudz lielu pārmaiņu, tāpēc
šobrīd neko teikt un solīt nevēlos. Katrā
ziņā, to, kas būs, jūs visdrīzāk uzzināsiet.
– Vai ir kāds, kam tu vēlies teikt
paldies?
– Paldies jāsaka ļoti daudziem. Paldies
visiem maniem draugiem un atbalstītājiem,
kas man palīdzēja gan iegūt informāciju
“X Factor” braucienam, gan rakstīja man atbalsta vēstules, gan vienkārši domās priecājās par mani. Liels paldies visiem. Paldies
manai mammai par atbalstu un pacietību,
viņai pateicoties es vispār dziedu. Paldies manai fantastiskajai māsai, kas manas atmestās
cerības pārvērš par īstenību. Paldies visiem
tiem cilvēkiem, kas savās labajās domās
iekļauj arī mani. Atbalsts ir svarīgs, tas ļoti
palīdz saņemt spēkus un darboties tālāk.
Lelde Nitiša
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Aktuāli

ka tieši tagad ar šo hobiju viņa aizpilda
savu brīvo laiku. Ģimnāzijas topošajai
absolventei patiku izraisījušas arī adītas
lietas, tādēļ viņa nenoliedz, ka varētu
ķerties klāt arī adāmadatām.
Pavasarī līdz ar dabu grib uzplaukt
arī cilvēks, tādēļ paša veidotām lietām,
kā atzīst Elīza, ir ārkārtīgi liela pievienotā
vērtība. “Man sevis šūtās lietas ir mīļākas
par veikalā pirktajām tikai tāpēc, ka tās
ir manis darinātas. Katrs, kas pats kaut
ko taisa, pazīs šo izjūtu! ”
Varbūt arī tev laiks veidot kaut ko
neatkārtojamu un savu?
Lauma Krastiņa

Kultūra un izklaide

Bez rāmjiem!

“Mani sajūsmina viss, kas saistīts ar
radīšanu. Nespēju vien nobrīnīties par
Lielā radītāja veidoto pasauli un cilvēkiem, kā arī par viņu radītajām lietām
un lietiņām”
Šādus vārdus autors ir rakstījis zem
savām divām lielformāta fotogrāfijām uz
mazas šiltītes. Autora vārdi ataino viņa
darbus. Vīrs kurš dzīvi redz caur fotoobjektīvu, saskata cilvēkos to neparasto un
to, ko mēs pārējie nesaskatām. Es runāju
par Aleksandru Štelmaheru.
Viņa jaunajā foto studijas dalībnieku izstādē “Bez rāmjiem” ir baudāmi
gan viņa 2 lielformāta fotouzņēmumi,
gan Aleksandra biedru un draugu foto.
Vērojot fotogrāfijas katru atsevišķi es,
ieskatoties dziļāk, izdzīvoju katrā fotogrāfijā jaunu stāstu, notikumu un
darbību. Katra mākslinieka fotoattēls
ir tik atšķirīgs. Klusā daba, portrets, ainava, krāsas, melnbaltie toņi, tas viss
ir redzams jaunajā fotoizstādē. Darbus
izdzīvojot, es it kā ievilku sevi dažādos
tik skaistos un patīkamos notikumos.
Lasot, kas zem šiem fotouzņēmumiem
ir rakstīts, par katru mākslinieku varēja
saprast, ka autora vārdi un darbs viņu
ataino. Zem paša Aleksandra darbiem
bija lasāms, ka viņš pats savu dzīvi ir
saistījis ar fotogrāfijām un fotoaparātu
kopš 11 gadu vecuma, bet tā pa īstam

aizrāvies ir no 15 gadiem.
Staigājot pa balto zāli un baudot
darbus, es ievēroju vēl divu mākslinieku
darbus, kuri ir paša Aleksandra bērnu
darbi. Meitas Mētras Štelmaheres un
dēla Jēkaba Štelmahera. Personīgi es
Mētras darbos saskatīju maigumu un
meitenīgumu, kas it kā sajaucās ar nostalģiskām atmiņām un krāsu burvību
no kādas svelmainas vasaras dienas. Izskatījās, ka darbs tika fotografēts saules
pielietos bēniņos, un varbūt arī tāpēc
autores darba nosaukums ir “Bēniņi”. Toties Jēkaba darbos tika atainotas kāzas,
un tādēļ pašiem darbiem ir nosaukums
“Kāzu laiks”. Šajos Jēkaba darbos arī es
atcerējos, kāds burvīgs laiks tika pavadīts savu radinieku kāzās un cik tas bija
lieliski. Paši Aleksandra fotoportreti no
sērijas “Bērnība – mirklis” kuri tika veidoti
melnbalti, tajos es saskatīju prieku un
izbrīnu, arī bēdas, bailes un varbūt pat
aukstumu. Šie visi darbi, manuprāt, ir tik
skaisti un tik izjusti.
Lai arī jūs varētu aplūkot mākslinieku burvīgos darbus aicinu, visus mākslas
mīļotājus – un ne tikai – uz Jēkabpils
tautas nama Balto zāli, kur arī jūs varat
aplūkot bez maksas šos tik neparastos
darbus līdz 27. maijam.
Vita Kalve

Sports

juma. Sāku tieši tādā
stāvoklī, kādā izdomāju –

Intervija ar

Kārli Bukacinski

Kārlis ir 18 gadus vecs jaunietis, kurš apgūst datorsistēmu tehnoloģijas Jēkabpils
Agrobiznesa koledžā. Brīvajā laikā Kārlis nodarbojas ar BMX un video montāžu.
Savam BMX velosipēdam devis vārdu
“Emanuels”.

– Sāksim no paša sākuma. Kā tu
nolēmi sākt nodarboties ar BMX?
– Viss sākās ar to, ka redzēju to televīzijā. Toreiz uz mani tas atstāja iespaidu, un
man iepatikās. Tajā pašā dienā izdomāju, ka
reiz man arī tāds būs. Toreiz biju, manuprāt,
vēl ļoti maziņš, jo man bija apmēram 13 vai
14 gadu.
– Ko par tavu nodarbošanos saka
vecāki? Vai viņiem patīk tava aizraušanās?
– Viņi, protams, mani atbalsta, no vienas puses. Tomēr, no otras puses, viņi nav
apmierināti, ka lielāko daļu savu finanšu,
laika un spēka ieguldu BMX. Cieš arī veselība – arī tas viņiem nepatīk. Tomēr viņi
apzinās, ka tā ir mana kaislība un ka tie
nebūs iemesli, kas mani atturēs darīt to, kas
man tiešām patīk un labi izdodas.
– Kāds bija tavs ekipējums, kad sāki
ar to nodarboties?
– Man nebija pilnīgi nekāda ekipē-

bez jebkādiem aizsardzības un drošības
līdzekļiem. Mācoties braukt ar BMX, gan
ieteiktu citiem lietot aizsarglīdzekļus. Vissvarīgākie man šķiet ceļu sargi, “šini” (saukti arī
par “šinpadiem”– no angļu shin pads – red.)
un potīšu sargi. Tas darīs šo procesu mazāk
sāpīgu un drošāku. Tomēr pats nelietoju
tādus. Neizmantoju toreiz, nedaru to arī
tagad. Piemēram, cimdi traucē manu kontaktu ar BMX velosipēdu, tāpēc man nav arī
to. Man nepieciešams sajust velosipēdu, ar
kuru braucu, taču šie cimdi to apgrūtina.
– Bet sacensībās? Tur taču ir prasība
par aizsarglīdzekļu izmantošanu.
– Esmu dumpinieks, tāpēc vienīgais
aizsarglīdzeklis, ko izmantoju sacensībās,
jo bez tā būtu liegta iespēja piedalīties,
ir ķivere.
– Kas tev palīdzēja iemācīties braukt
ar BMX?
– Skeitparkā bija pretimnākoši cilvēki, kas labprāt palīdzēja un pamācīja.
Protams, bija arī personas, kas bija pret,
tādēļ klaigāja, lai eju projām, jo man tur
neesot vietas. Taču es nemitīgi pilnveidojos,
attīstīju savu stilu, kļuvu labāks par klaigā-

Virves vilkšanas un orientēšanās
iespējas klubā “Mustangs”
Jēkabpilī darbojas virves vilkšanas klubs “Mustangs”, kura dibinātājs
ir jaunsargu instruktors Normunds
Pastars. Kā viņš pats atzīst, klubs
darbojas jau ilgāku laiku, tas ir, no
2003. gada, taču oficiālu statusu tas
ieguvis tikai pagājušajā gadā.
Klubā “Mustangs” darbojas dažāda
vecuma jaunieši ar daudzveidīgām interesēm, jo klubs “Mustangs” piedāvā ne
tikai virves vilkšanas treniņus un sacensības, bet arī piedāvā tūrisma treniņus, kur
jaunieši tiek gatavoti tūrisma sacensībām,

un regulārus orientēšanās treniņus. Šoreiz
pastāstīšu par orientēšanās un virves vilkšanas treniņiem.
Pulcēšanās orientēšanās treniņiem
notiek trešdienās plkst. 16.00 Vecpilsētas
laukumā, kur visus orientēties gribētājus
gaida autobuss. Lai varētu orientēties,
nepieciešams ērts sporta apģērbs un
sporta apavi.
Virves vilkšanas treniņi šobrīd notiek otrdienās un ceturtdienās Jēkabpils
Agrobiznesa koledžā no plkst. 16.00 līdz
17.30. Nepieciešamais apģērbs ir T krekls,
šorti un šņorējamie puszābaki ar metāla

tājiem. Nedarīju to, lai viņus pārspētu, bet
gan tāpēc, ka tas mani tiešām aizrāva. Tā
kļuva par manu sirdslietu. Es tam veltīju
tik daudz sava laika un spēka, ka rezultāts
citādāks nemaz nebija gaidāms. Nekad
neesmu tādēļ konfliktējis ar viņiem, taču
tagad vairāk pat tas nav iespējams, jo esmu
kļuvis prasmīgāks. Ir lieliska sajūta, redzot
savu izaugsmi.
– Vai ir kaut kas, kas tev nepatīk
šajā sporta veidā?
– Dārgs! Protams, var iegādāties lietotas detaļas, bet, darbojoties ar to nopietnāk, saproti, kas ir nepieciešams, un jaunas
detaļas ir jāpērk pašam. Tas nenotiek vienā
brīdī. Augot gan fiziski, gan profesionāli,
rodas citas vajadzības, piemēram, garāks
rāmis un augstāka stūre. Tā nu iznāk šīs
detaļas nomainīt. Tas, ka iegādājos savu
BMX divriteni diezgan agri, nenozīmē, ka
izsprukšu cauri bez šiem tēriņiem. Tas pat
nebūtu iespējams, jo, ejot laikam, sāk gribēties kaut ko labāku, mainās arī gaume.
– Kādi ir tavi sasniegumi, nodarbojoties ar BMX?
– Runājot par sasniegumiem, Jēkabpilī
2010. gada vasarā ieguvu 1. vietu amatieru grupā. Kā otru nozīmīgāko varu minēt
1. vietu papildus sacensībās “Best trick”
pagājušajā vasarā Daugavpilī, kas norisinājās lielo sacensību noslēgumā, kur ieguvu 4. vietu.
– Kas ir paredzēts tavos tuvākajos
nākotnes plānos?
– Gatavojos starpskolu ekstrēmo sporta veidu sacensībām, kuras norisināsies
7. maijā Rīgā, VEF skeitparkā. Sacensībām
esmu izveidojis komandu sešu puišu sastāvā, kas pārstāvēs Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas godu.
– Ko tu vēlies sasniegt BMX?
– Vēlos sasniegt profesionālo līmeni,
piesaistīt sponsorus un ceļot ārpus Latvijas
saistībā ar savu hobiju.
– Cik daudz laika tu velti BMX? Vai
tev ir vēl kāds cits vaļasprieks?
– Ar BMX nodarbojos katru dienu.
Vakaros pārdomāju, kā man ir veicies, ko
izdarīju, ko vajadzētu izdarīt vai uzlabot,
ko darīšu nākamajā reizē. Ja tomēr gadās
diena, kad neesmu tam veltījis laiku, tad
vakarā esmu nemierīgs un nevaru aizmigt,
jo jūtu to kā savu nepieciešamību, kā daļu
no savas dienas ritma. Es rūpējos par savu
“Emanuelu”. Izturos pret to, ja ne gluži ļoti
saudzīgi, tad mīļi gan.
Papildus esmu video operators, nodarbojos arī ar video montāžu.
– Ko tu ieteiktu jauniešiem, kas grasās pievērsties BMX apguvei?
– Pirmkārt nebaidīties un saņemties
to darīt! Ja vajadzīga palīdzība, droši var
vērsties pie manis. Otrkārt, rūpēties par
savu veselību, lietojot aizsarglīdzekļus,
jo vēlāk var jau sākt just BMX sekas. Bet
galvenais – strādāt un izkopt pašam savu
braukšanas stilu.
Ieva Rusiņa
papēdi. Tā kā šādus zābakus nav iespējams iegādāties veikalos, tad instruktors
jauniešiem nodrošina šos zābakus. Tomēr,
ja vēlies sava izmēra zābakus, kuros jūties
ērti, tad tu vari nest savas slidas vai skrituļslidas, kuras virves vilkšanas treneris
Normunds palīdzēs tev pielāgot un pārveidot virves vilkšanas vajadzībām. Vēlāk
gan šos apavus vairāk nevarēs izmantot
iepriekš paredzētajam nolūkam.
Šobrīd tuvākajā laikā virves vilcējiem gaidāmas individuālās sacensības
5. maijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
un 17. maijā sacensības komandu sastāvā
Preiļos.
Klubs “Mustangs” gaida tevi savā
sastāvā, tāpēc nebaidies – nāc un piebiedrojies!
Ieva Rusiņa

Izglītība

Ceļā uz 9. Latvijas
Nacionālo sesiju!

Ar šādu saukli uz lūpām daudziem delegātiem beidzās Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) organizētā 1. Latgales Reģionālā sesija, kas no 19. līdz
21. martam norisinājās Rēzeknē. Sesija bija īpaša ar oficiāļu komandas
sastāvu – tās sastāvā bija Latvijas, Ukrainas, Somijas, un Igaunijas jaunieši. Šajā sesijā kā delegāti piedalījās jaunieši no Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas (JAK). Viņus iztaujāju par sesijā gūtajiem iespaidiem, pieredzi
un emocijām.
JAK godu sesijā 43 delegātu vidū
aizstāvēja Ieva Rusiņa, Inga Gredzena,
Arvīds Circenis un Armands Avotiņš. Par
sesiju jaunieši galvenokārt informāciju
ieguva no draugiem un domubiedriem.
Vislielākās bailes jauniešiem bija par savām angļu valodas zināšanām, taču, kā
novēroju, viņiem patiešām par to nebija
jāraizējas. Sevi viņi pierādīja lieliski! Visi
kā viens ļoti atzinīgi izteicās par organizatoru darbu, jo patiešām rūpīgi bija
padomāts gan par komiteju darbu, gan
izklaidējošo daļu, jo pirmajā vakarā visus
priecēja filmu vakars, kura repertuārs tika
izvēlēts visdemokrātiskākajā veidā – balsojot par sev tīkamāko filmu. Neaizmirstamas emocijas sniedza arī Eirokoncerts,
kurā katram bija iespēja parādīt citiem
savus talantus. Grūti izvēlēties vienu favorītu, jo katrs priekšnesums bija īpašs
ar ko citu.
Ingai Gredzenai sesija atmiņā noteikti paliks ar tās nepārtraukto darbību – gan komitejas saliedēšanas aktivitātēm, interesantajām diskusijām, filmu
vakaru un citiem pasākumiem. Viņa arī
atzina, ka visgrūtākā bija sesijas pēdējā
diena, kurā katra komiteja prezentēja
un aizstāvēja savu rezolūciju. Grūta tā
bija miega trūkuma un uztraukuma dēļ,
taču tagad ir patiešām liels prieks par

padarīto. Arvīds Circenis pastāstīja, ka
viņam bija prieks par erudītajiem un atraktīvajiem delegātiem. Gan Ieva, gan
Arvīds, gan Inga noteikti vēlas turpināt
savu dalību arī citos EJP pasākumos, jo
viņu pirmā saskarsme ar šo organizāciju
ir bijusi patiešām veiksmīga.
Es šajā sesijā pirmo reizi izmēģināju oficiāļa jeb komitejas vadītāja darbu.
Iepazīt sesiju no organizatoriskās puses
bija tiešām interesanti. Protams, arī es
piedzīvoju negulētas naktis un ilgas oficiāļu sapulces, taču prieks par sesijas
veiksmīgo iznākumu, kā arī delegātu
gandarījums atsvēra to visu.
Ja tevi ieintriģēja šī informācija, tad
nepalaid garām pēdējo iespēju ielekt
vilcienā uz Latvijas Nacionālo sesiju
(LNS)! Pēdējā reģionālā sesija pirms LNS
no 7. līdz 8. maijam norisināsies Zemgalē. Tu vēl vari sazināties ar organizatoriem Kārli Cauni (karlis.caune@gmail.
com) un Lieni Krastiņu (lienei.krastinai@
gmail.com), lai pieteiktu savu dalību šajā
sesijā. Pasteidzies! Un tiksimies augustā
jau 9. Latvijas Nacionālajā sesijā. Klīst
baumas, ka tā norisināšoties pilī... Kurā?
To gan nevarēšu pateikt. Laiks rādīs, bet
līdz tam – izbaudām pavasari!
Līga Pakalna
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7.
Jēkabpils Tautas teātrim 40!
17. maijā plkst. 19.00 Jēkabpils tautas nama Kamerzālē Dzejas
stāsts par ne-mīlestību, Initas Zarkevičas mono izrāde ar M.Zālītes
dzeju „Tikai parunāt”



Režisore: Inta Ūbele Ieejas maksa Ls 1.



18. maijā plkst. 19.00 Jēkabpils tautas nama Lielajā zālē Jēkabpils
Tautas teātra izrāde
R.Blaumanis „Trīnes grēki” Režisore: Inta Ūbele Ieejas maksa Ls 1.



20. maijā plkst. 19.00 Jēkabpils Tautas nama Kamerzālē Jēkabpils
Tautas teātra izrāde
M.Zālīte „Zemes nodoklis” Režisore: Inta Ūbele Lomās: P. Draņevičs,
A.Kusiņa. Ieejas maksa Ls 1.

Latvijas Republikas Neatkarības
pasludināšanas dienai veltītie pasākumi
1990. gada 4. maija Latvijas
PSR Augstākās Padomes pieņemtajā
deklarācijā „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” teikts:
„Atjaunot Satversmes sapulces 1922.
gada 15. februārī pieņemtās Latvijas
Republikas Satversmes darbību visā
Latvijas teritorijā. Latvijas valsts
oficiālais nosaukums ir LATVIJAS
REPUBLIKA.” Latvija visas pasaules
priekšā pasludināja savas neatkarības atdzimšanu.
Atzīmējot šos svētkus, Latvijas
Republikas Neatkarības deklarēšanas
dienas priekšvakarā 3.maijā plkst.

19:00 Jēkabpils tautas nama Lielajā
zālē būs skatāms uzvedums „Jēkabmiesta stāsti”. Uzvedums sagatavots
pēc Lūcijas Ķuzānes grāmatas „Sens
tik sens bij’ tas laiks” motīviem.
Pasākumā piedalās jauniešu radošā
grupa „Inter alia” un Jaunjelgavas
vidusskolas tautas deju kolektīvs
„Atvars”.
Pēc uzveduma plkst. 19:30 Svētku danči senos ritmos kopā ar Vitu
Tallu.
Bet pašā neatkarības deklarēšanas gadadienā 4. maijā plkst. 11:00
pie Tautas nama Jēkabpils pilsētas

Baudīsim Mākslas dienas
akcijā “IEKODIES MĀKSLĀ”

Šī gada maijā jau 52.gadu pēc
kārtas visā Latvijā norisināsies
Starptautiskais mākslas festivāls
„Mākslas dienas 2011”. Latvijas
Mākslinieku savienība sakarā ar
tūrisma jēdziena 200.gadadienu
2011.gada Mākslas dienu tēmu velta
mākslas tūrismam - ART VOYAGE
mākslas kontekstā. Tas ir ceļojums
mākslā, kas aizved uz mākslas pasaules dažādajām vietām un nevietām un to izpausmes formām,
jauniem cilvēkiem, nepieredzētām
sajūtām un personiskiem izaicinājumiem.
„Mākslas dienu” centrālie noti-

kumi Jēkabpilī tāpat kā citviet Latvijā notiks 6.maijā. Dienā pilsētā
parādīsies mākslas kravas mašīna.
Plkst. 16:40 Jēkabpils Mākslas skolā notiks pedagogu darbu izstādes
atklāšana un tikšanās ar autoriem.
Bet plkst. 17:00 Vecpilsētas laukumā sāksies akcija „IEKODIES
MĀKSLĀ”. Akcija sāksies ar performanci „Mākslas sviestmaizes
veidošana un apēšana”, kuras laikā pasākuma apmeklētāji un dalībnieki aicināti radoši izpausties un
veidot kopīgu apmēram 7 metrus
garu Mākslas sviestmaizi. Performanci atbalsta SIA „Dona”, SIA

pūtēju orķestra svētku koncerts
Harija Zdanovska vadībā. Savukārt
vakarā plkst. 20.00 Vecpilsētas laukumā - leģendārās grupas „Pērkons”
koncerts un Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadības uzruna.
Jāpiebilst, ka no 2. – 14.maijam
Jēkabpils galvenās bibliotēkas lasītavā (Rīgas ielā 190) apskatāma
izstāde „4. maijs - Neatkarības atjaunošanas diena”.
Ieeja uz visiem svētku pasākumiem ir bez maksas.
Kultūras pārvalde

Tautas deju festivāls
“LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”

īpašo skanējumu, kas apvieno latviešu folkloras arhaisko, pamatīgo spēku ar mūsdienu rokam un pasaules
mūzikai raksturīgo skatuves enerģiju
un dinamiku.
Grupas „Auļi” koncerts Jēkabpils Tautas namā notiks

„Rītausma”, SIA „Pekausis” un SIA
„Everit”. Plkst. 18:00 visi aicināti
uz mākslas studējošo jēkabpiliešu
darbu teatralizētu izsoli. Būs arī
dažādas meistardarbnīcas, cepuru
konkurss un parāde, portretu zīmēšana un citas krāsainas aktivitātes.
Mākslas dienas top sadarbojoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldei un Jēkabpils
mākslas skolai.
Ieva Mikanovska
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvaldes
pasākumu organizatore

12.maijā plkst. 19.00 .
Biļetes uz koncertu var iegādāties
„Biļešu Paradīzes” kasēs (tagad arī
Jēkabpils tautas namā – kases tālr.
65231475) visā Latvijā un internetā
www.bilesuparadize.lv no 15. aprīļa.
Biļešu cenas no Ls 3,00 – 5,00.

Kena parks
11:00 Bērnu pilsētiņa „Sprīdīša virpulis” – atvērta pilsētas bērniem un viesiem.
Sēļu sēta
11:30 7.-9., 10.-12. klašu tautas deju kolektīvu ielu koncerti, teātris, latvju danči,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvu, muzicējošo jauniešu uzstāšanās.
Palejas iela
11:00 Radošās darbnīcas, koncerti, viesu un Jēkabpils pamatskolas dziedošo un
muzicējošo kolektīvu uzstāšanās.
Krustpils pils
12:00 Krustpils pils pagalms – svētku dalībnieku koncerti, Jēkabpils 2. Vidusskolas
muzicējošo un dziedošo kolektīvu uzstāšanās.
Krustpils saliņa
18:00 Lielkoncerts „Latvju bērni danci veda”

21. maijā plkst. 18.00 Jēkabpils tautas nama Lielajā zālē Jēkabpils
Tautas teātra 40 gadu jubilejas vakars, pirmizrāde - M. Zīverts
"Divkauja" un "Sievasmāte".
Ieejas maksa - bērniem līdz 12 g.v. bez maksas, pensionāriem Ls 1,
pārējiem Ls 1,50.

Skaistākās dziesmas sievietei un mīlestībai koncertprogrammā

„Mīlas melodija”

Sievietei un mīlestībai – ar šādu devīzi Latviju apceļo koncertprogramma „Mīlas
melodija”, kas jau guvusi plašu publikas atzinību. Populāras un visām paaudzēm
zināmas mīlas melodijas izdzied romantiskais tenors, „zelta balss” īpašnieks DAINIS
SKUTELIS, kura samtaino balsi jau atzinīgi novērtējuši daudzi mūzikas cienītāji.
Kopā ar Daini liriski smeldzīgas kompozīcijas, maigus mīlas duetus, pasaulslavenus hitus, temperamentīgi jautras dziesmas un daudzas citas līdzi dziedamas
melodijas izpilda Latvijā iemīļotas un populāras dziedātājas: LIENE ŠOMASE,
ENDIA, IEVA SUTUGOVA un ORANŽĀ KORA MEITENES ANITA, INTA UN OLGA.
Dejas, krāsainie tērpi, negaidītie dziedātāju tēli aizrauj publiku un sasilda sirdi...
Tiekamies 19. maijā plkst. 19.00 Jēkabpils tautas nama Lielajā zālē.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās (tagad arī
Jēkabpils tautas namā) un internetā www.bilesuparadize.lv.
Biļešu cenas Ls 3,-;4,-;5,-

Dūdu un bungu grupa “Auļi”
dodas pirmajā koncertu tūrē “Etnotranss”

Dūdu un bungu mūzikas grupa
„Auļi” šā gada maijā dodas savā pirmajā koncertu tūrē „Etnotranss”. Tās
ietvaros paredzēti 4 koncerti visos
Latvijas novados – Jelgavā, Ventspilī,
Cēsīs un Jēkabpilī.
Koncertos “Auļi” piedāvās savu



Viesnīcā “Daugavkrasti”
(Mežrūpnieku ielā 2)

7. maijā plkst. 19.00 kafejnīca “Laba pirmdiena sākas ar jautru sestdienu”
(pasākums krievu valodā)
Ar gaišu skatu uz dzīvi un veselīgu humoru apmeklētājus izklaidēs “ pazīstamas
krievu zvaigznes” – Dima Bilans, Valērijs Ļeontjevs, Lolita u. c.
Atraktīvākie varēs piedalīties interesantos konkursos un spēlēs.
Par optimistisku un stilīgu mūziku gādās Sergejs Gurtiņš.
Ieejas maksa Ls 3. Galdiņu pieteikšana pa tālr. 65221854.
13. maijā plkst. 17.00 Māmiņu dienai veltīts Krustpils kultūras nama mazo
pašdarbnieku koncers “Mana balta māmuliņa, mani balti audzināja”
Koncertā piedalās bērnu pop grupa “Ding–Dong”, bērnu vokālie ansambļi
“Pelītes”, sporta deju studijas “Alianse” mazie dejotāji.
Ieeja bez maksas!

Multeņu pēcpusdiena ar klaunu Jautrīti
Trešdien, 18. maijā, plkst. 16.00 Jēkabpils galvenajā bibliotēkā (Rīgas
ielā 190) visus mazos lasītājus un skatītājus aicinām uz Multeņu pēcpusdienu!
Jau trešo gadu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” sagatavošanas grupiņas
bērni kopā ar Jēkabpils galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas darbiniecēm atvadās no bērnudārza, lai dotos skolas gaitās. Tiek organizēts bibliotēkas
mazais izlaidums. Šogad “izlaidumā” bērni skatīsies multenes un darīs daudzas
interesantas lietas kopā ar klaunu Jautrīti.
Ieeja bez maksas!

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Vairāk informācijas par kultūras pasākumiem:
www.jkp.lv, www.jekabpils.lv, twitter.com/jkp_kultura

8.
Kultūras pasākumu plāns 2011. gada maijam
Datums Laiks
1.04.-27.05.
1.05.-01.06.
2.-14.05.
2.-31.05.
3.-31.05.
3.-31.05.
3.-31.05.
3.-31.05.
5.05.-06.06.
5.-28.05.
6.-27.05.
6.-31.05.
6.-31.05..
6.-31.05.
9.-21.05.
9.-31.05.
9.-31.05.
13.-21.05.
17.-28.05.
19.05.-17.06.

3.05.

19.00

3.05.
4.05.

20.30
11.00

4.05.

17.30

4.05.

20.00

6.05.

15:30

6.05.
6.05.

16.40
17.00

7.05.

15.00

07.05.

19.00

8.05.

15:00

10.05.

15.00

11.05.

15:00

12.05.

19.00

13.05.

17.00

13.05.

19.00

17.05.

19.00

18.05.

16.00

18.05.
19.05.

19.00
15.00

19.05.

19.00

20.05.
21.05.

19.00
18.00

25.05.
26.05.

20.00
18:00

26.05.

18:00

27.05.
28.05.
28.05.
28.05.
30.05.

18.00
11.00
12.00
18.00
18:00

Pasākums

Norises vieta

IZSTĀDES
Aleksandra Štelmahera foto studijas dalībnieku izstāde „Bez rāmjiem” Ieeja – bez maksas! Jēkabpils tautas nama Baltā zāle
Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
T/C RIMI (Vienības ielā 7), T/C Sala
(Rīgas ielā 213), T/C Super Netto
Izstāde „4. maijs - Neatkarības atjaunošanas diena”. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils galvenās bibliotēkas
lasītava (Rīgas iela 190)
Helēna Heinrihsone. Ivars Heinrihsons. Anna Heinrihsone. Gleznas.
Mākslas galerija MANS’S (Brīvības
iela 154)
Grāmatu skate „Lasīt mākam? Nu tad sākam!” /Lielo burtu grāmatas pirmklasniekiem/ Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Ieeja bez maksas!
Bērnu literatūras nodaļas lasītava
Grāmatu izstāde „Vienkāršības stiprie vārdi” /Rakstniecei Vizmai Belševicai - 80/ Ieeja Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
bez maksas!
Bērnu literatūras nodaļa
Grāmatu izstāde „Māt, māmiņ, mammucīt!” /8. maijs - Mātes diena/ Ieeja bez maksas! Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa
Grāmatu izstāde „Dārzs gaida zaļos pirkstiņus”.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
/5. izstāde ciklā „Gudru ņēmu padomiņu”/ Ieeja bez maksas!
Bērnu literatūras nodaļa
Fotogrāfiju izstāde-konkurss “Pilsētas vēsturiskie objekti”
Jēkabpils Mākslas skola
/konkursa uzvarētāju apbalvošana Jēkabpils pilsētas svētkos/
Izstāžu cikls: Novadnieki jubilāri -2011.
Jēkabpils galvenās bibliotēkas
11.izstāde Romantiska dvēsele -Santa Kasparsone. Ieeja bez maksas!
lasītava (Rīgas iela 190)
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Izstāde “Māmulīt,saņem nu atkal šo dienu, Lielu un jauku-gadā tik vienu,
(Rīgas iela 190)
Saņem ziediņus,kurus tev nesam, Nākam ar sveicieniem tādi kā esam. “ Ieeja bez
maksas!
Literatūras izstāde „Lai tavs ēdiens ir tavs skaistums”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Izstāžu cikla „Veselībai un skaistumam” 5.izstāde
Abonementa telpa
„Dziesmas dzīvei un cilvēkiem”. Mūzikas skolotājam un komponistam Jurim Andrejevam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Abonementa telpa
– 90 (1921 – 1986)
Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā” 22. izstāde
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Literatūras izstāde „Es nāku caur tulpēm, caur ievām...”
Abonementa telpa
Novadniecei, dzejniecei Baibai Bičolei – 80. Izstāžu cikla „Ievērojami cilvēki Sēlijā”
23. izstāde
Izstāde 2011- Eiropas Brīvprātīgā darba gads.
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Ieeja bez maksas!
(Rīgas iela 190)
Grāmatu izstāde „Dziesminieks starp mašīnām, motoriem, meitenēm”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
/Komponistam Imantam Kalniņam – 70/ Ieeja bez maksas!
Bērnu literatūras nodaļa
Grāmatu izstāde „Viss mūžs – galvenā loma” /Aktierim Gunāram Cilinskim - 80/
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Ieeja bez maksas!
Bērnu literatūras nodaļa
Izstāde Starptautiskā ģimenes diena
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Ieeja bez maksas!
(Rīgas iela 190)
Izstāde Starptautiskā muzeju diena
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Ieeja bez maksas!
(Rīgas iela 190)
Fotoizstāde „Mana Itālija”
Jēkabpils galvenā bibliotēka
Apgāda „Jumava” vadītāja Jura Visocka iespaidu fotoizstāde „Mana Itālija”. Ieeja bez maksas! (Rīgas iela 190)
DAŽĀDI PASĀKUMI – KONCERTI, FESTIVĀLI, KINO SEANSI, IZRĀDES
Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts teatralizēts uzvedums
Jēkabpils tautas nams, Lielā zāle
„Jēkabmiesta stāsti” (pēc L.Ķuzānes „Sens tik sens bij’ tas laiks” grāmatas motīviem)
DANČU VAKARS kopā ar Vitu Tallu. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils tautas nams, Lielā zāle
Jēkabpils pilsētas pūtēju orķestra svētku koncerts Harija Zdanovska vadībā. Ieeja bez Vecpilsētas laukums
maksas!
Latviešu spēlfilma “DANCIS PA TRIM”.
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Ieejas maksa bērniem (līdz 13 g.v.) un pensionāriem Ls 1, pārējiem Ls 1.50.
Latvijas Republikas neatkarības deklarēšanas gadadienai veltīts pasākums.
Vecpilsētas laukums
Grupas „PĒRKONS” koncerts. Ieeja bez maksas!
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolventes Evas Jevstignejevas koncerts
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas zāle
Jēkabpils Mākslas skolā pedagogu darbu izstāde. Tikšanās ar autoriem.
Jēkabpils Mākslas skola
Mākslas dienu akcija „Iekodies mākslā”
Vecpilsētas laukums
(pie Jēkabpils tautas nama)
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Koncerts „Maija valsis pavasara noskaņās”. Rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”,
baltkrievu biedrība „Spatkanne”, ukraiņu biedrība „Javir” un ebreju biedrība. Ieeja bez
maksas!
Kafejnīca „Laba pirmdiena sākas ar jautru sestdienu” (krievu val.)
Viesnīca „Daugavkrasti,
Ieejas maksa Ls 3. Galdiņu pieteikšana pa tālr. 65221854
(Mežrūpnieku iela 2)
Koncerts „Manai mīļai māmulītei”
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Piedalās Tautas nama pašdarbības kolektīvi. Ieeja bez maksas!
Lasīšanas veicināšanas akcijas „Es + grāmata = draugi”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
noslēgums kopā Maiju un Paiju
Bērnu literatūras nodaļa
Koncerts veltīts Mātes dienai. Piedalās sagatavošanas un 1. klašu audzēkņi
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas zāle (Brīvības iela 198)
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Dūdu un bungu mūzikas grupas „Auļi” Etnotranss koncerts.
Notiek biļešu iepriekšpārdošana Biļešu Paradīzes kasēs (tagad arī Jēkabpils tautas namā)
Biļešu cenas Ls 3, 4, 5
Viesnīca „Daugavkrasti,
„Mana balta māmuliņa mani balti audzināja”
(Mežrūpnieku iela 2)
Mātes dienai veltīts Krustpils kultūras nama mazo pašdarbnieku koncerts.
Koncertā piedalās bērnu pop grupa „Ding – Dong”, bērnu vokālie ansambļi „Pelītes”, sporta
deju studijas „Alianse” mazie dejotāji. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils tautas nama jauktā vokālā ansambļa 10 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
maksas!
Dzejas stāsts par ne-mīlestību, Initas Zarkevičas mono izrāde ar M.Zālītes dzeju „Tikai
Jēkabpils tautas nama Kamerzāle
parunāt”. Režisore: Inta Ūbele. Ieejas maksa Ls 1
“Multeņu pēcpusdiena” ar klaunu Jautrīti. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils galvenās bibliotēkas
lasītava (Rīgas iela 190)
Jēkabpils Tautas teātra izrāde R.Blaumanis „Trīnes grēki”. Ieejas maksa Ls 1
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Cikls „Mūsējie”. 8. tikšanās „Tāds laiks...”. Ilmāram Knaģim – 85
Fotogrāfiju izstāde „Vēlreiz Sibīrija jeb Tiekoties ar atmiņām”. Tikšanās ar represiju izzinātāju Izstāžu un tikšanās zāle
Ilmāru Knaģi, fotogrāfiju izstāde. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Skaistākās dziesmas sievietei un mīlestībai koncertprogrammā „Mīlas melodija”.
Biļešu cena: Ls 3, 4, 5. Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs (šobrīd kase arī Jēkabpils
tautas namā) kases tālr. 65231475.
Jēkabpils Tautas teātra izrāde M. Zālīte „Zemes nodoklis”. Ieejas maksa Ls 1
Jēkabpils Tautas nama Kamerzāle
Jēkabpils Tautas teātra 40 gadu jubilejas vakars, pirmizrāde - M. Zīverts “Divkauja” Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
un “Sievasmāte”. Ieejas maksa - bērniem līdz 12 g.v. bez maksas, pensionāriem Ls 1,
pārējiem Ls 1,50.
Grupas ASTRO’N’OUT koncerts. Ieeja bez maksas!
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Dārza svētki. Piedalās pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas ēka (Brīvības iela 203)
Mākslas filmas “Seržanta Lapiņa atgriešanās” papildseanss.
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Ieejas maksa bērniem (līdz 13 g.v.) un pensionāriem Ls 1, pārējiem Ls 1,50.
Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas absolventu izlaidums
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Jēkabpils Mākslas skolas absolventu izlaidums
Jēkabpils tautas nama Lielā zāle
Bērnu dienas pasākums „Sprīdīša virpulis”. Ieeja bez maksas!
Kena parks
Tautas deju festivāls „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”. Ieeja bez maksas!
Krustpils saliņa
Interešu izglītības programmu atskaites koncerts
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas
(solo dziedātāji, pūšaminstrumenti, ģitārspēle u.c.)
skolas zāle

Biļešu paradīzes kase arī Jēkabpils tautas namā, Vecpilsētas laukumā 3, kases tālr. 65231475.
Uzzini vairāk: www.jkp.lv, www.jekabpils.lv, twitter.com/jkp_kultura
Tālruņi uzziņām: 65231475 (Jēkabpils tautas nama kase), 65221854 (Krustpils kultūras nama kase), 65221152 (Kultūras pārvalde).

Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko stāsta sirds.
Tici zvaigznei debess tālē,
Kas virs galvas mirdz.
Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Sveicam aprīļa jubilārus:
Emiliju Kalniešu, Rasmu Dimanti,
Mildu Stūrnieci, Osvaldu Rakutu.
JRIB valde
Sveicam aprīļa jubilārus:
Elitu Frolovu, Ingu Terehovu,
Aiju Lejiņu, Birutu Lipuri.
Ar gaišām domām un ar dzīves prieku
sveic Ielu komitejas.

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229,
maijā notiks šādi pasākumi:
§ 10. maijā plkst. 11.00 – pavasara salātu diena;
§ 19. maijā – ekskursija pa Latgales skaistākām vietām.
Pieteikties pa tālruni 26712629 līdz 15. maijam. Izbraukšana plkst. 8.00 no autoostas.

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures muzejā
2011. gada maijā
Datums Laiks
Pasākums
No 2. 05.
Atvērta muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”
Darba laiks: darba dienās 10.00–18.00, S., Sv. 10.00–17.00
6. 05.

Norises vieta
Jēkabpils Vēstures
muzeja brīvdabas
nodaļa “Sēļu sēta”
Krustpils pils

10.00- Konference “Mākslas pieminekļi – amatniecība un restaurācija”
16.00 (Ieeja – bez maksas, iepriekšēja pieteikšanās)
Krustpils pils
12. 05. 18.30 Cikla “Ceturtdiena pilī” nodarbība. “Kosmētikas gatavošana iesācējiem” kopā
ar “BBfactory” pārstāvi I. Biedrīti. (Ieeja – Ls 3. Cenā iekļauti izdales materiāli,
kosmētikas paraugs). Iepriekšēja pietikšanās.
14. 05. 19.00- Muzeju naktī kaimiņi – tālie un tuvie
Krustpils pils
1.00 19.00 izstādes “Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības veikums” atklāšana pils Vārtu tornī.
20.00 kaimiņi – tuvie: A. Žilinska Jēkabpils bērnu mūzikas skolas sitaminstrumentu
ansambļa (vadītājs V. Davidovskis) koncerts Krustpils pils iekšpagalmā un Krustpils
Luterāņu baznīcā.
21.00–22.00 “Vai atceries, kaimiņ?” – muzeja krājuma kinomateriālu
demonstrēšana Marmora zālē.
23.00 “Ciemos pie Brūnās dāmas” – Krustpils pils viduslaiku pagrabu apmeklējums.
19.00–1.00 apskatei atvērta Krustpils Luterāņu baznīca.
22.00 baznīcā vijoļmūzikas koncerts
Muzeju naktī atvērta grāmatnīca “Zvaigzne ABC” Rīgas ielā.
(Ieeja Muzeju nakts pasākumos bez maksas)
2.–31. 05.
Fotoizstāde “Cel mani pār Daugavu”
Krustpils pils
izstāžu zālē

Sporta pasākumi 2011. gada maijā
Datums Laiks
Vieta
16.00–
4. 05.
Gustiņi
19.00
4. 05. 19.00 spēļu zāle “Oāze”
5. 05. 19.00 spēļu zāle “Oāze”
6. 05. 10.00
stadions
7. 05. 10.00 spēļu zāle “Oāze”
9. 05.
11. 05.
11. 05.
11. 05.
12. 05.
13. 05.
14. 05.
15. 05.
15. 05.
16. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
19. 05.
19. 05.
21. 05.
21. 05.
21. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
26. 05.
28. 05.
28. 05.
30. 05.

Pasākums
“Orientieris 2011”
(Salas–Sunākstes ceļa 4. km)
Šautriņu mešanas turnīrs
Amatieru un iesācēju sacensības biljardā
Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības futbolā
Latgales atklātais čempionāts biljardā
Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības
10.00
stadions
vieglatlētikas četrcīņā
19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
14.00
Sūnas
Jēkabpils pilsētas un novadu skolu orientēšanās sacensības
16.00–
“Orientieris 2011”
Sūnas
19.00
(Jēkabpils–Rēzeknes šosejas 10. km)
19.00 spēļu zāle “Oāze” Amatieru un iesācēju sacensības biljardā
17.30 Salas peldbaseins Jēkabpils atklātās sacensības peldēšanā
10.00 JSC spēļu zāle Sporta centra balvu izcīņa šahā
Radžu
6.00
Jēkabpils atklātās sacensības pludiņmakšķerēšanā
ūdenskrātuve
10.00
stadions
Vislatvijas futbola diena
10.00
stadions
Jēkabpils pilsētas un novadu skolu sacensības vieglatlētikā
19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
Jēkabpils sporta skolas atklātais čempionāts vieglatlētikā
12.00
stadions
C un D grupām
16.00–
“Orientieris 2011”
Pļaviņas
19.00
(marķējums no Pļaviņu apvedceļa)
10.00
stadions
Latgales čempionāts futbolā U-9
19.00 spēļu zāle “Oāze” Amatieru un iesācēju sacensības biljardā
10.00 JSC spēļu zāle Jaunāko šahistu turnīrs
10.00 spēļu zāle “Oāze” “Oāzes” kausa izcīņa zolītē
10.00
JVĢ
Jēkabpils atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
16.00–
“Orientieris 2011”
Laukezers-2
19.00
(Jēkabpils–Daugavpils šosejas 8. km)
17.30 Salas peldbaseins Sezonas noslēguma sacensības peldēšanā
19.00 spēļu zāle “Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
19.00 spēļu zāle “Oāze” Amatieru un iesācēju sacensības biljardā
11.00
Kena parkā
Sporta aktivitātes veltītas Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienai
10.00 JSC spēļu zāle Klasifikācijas turnīrs šahā
stadions
Latgales kausa izcīņa šķēpa mešanā

Nākamais
laikraksta
numurs
iznāks
26. maijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,
atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207324.
Datorsalikums SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA “Poligrāfijas Grupa Mūksala”.

