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Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums

Jēkabpilī uzstādīs Jāzepam Vītolam veltītu Jēkabpils tūrisma centrs pāriet uz vasaras
skulptūru
darba laiku
3.lpp. ➤

18. maijā – Muzeju nakts

3.lpp. ➤

8.lpp. ➤
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Jēkabpilī aprīlis bija duāls – mēneša sākumā, lai gan pieturējās sniega
kārta, atlidoja putni, taču mēneša vidū jēkabpiliešus Vecpilsētas laukumā
priecēja dzelteni krokusi.
Aprīlī Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu pārstāvji koru skatē cīnījās par dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu
un XV Deju svētkos.

Aprīlī Jēkabpils pilsētas un jauniešu centrā notika jau 14.jauniešu
konference, kam šogad dots nosaukums „Raidītājs un uztvērējs”

2013. gada sezonas noslēgumā tika godināti sacensību „Lūsis 2013” dalībnieki.

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība un Jēkabpils pensionāru biedrība
„Sasaiste” šogad iesaistījās parakstu vākšanā par pensiju indeksāciju. Lai
pārrunātu tālāko rīcību, Latvijas Pensionāru federācijas vadītājs Andris
Siliņš aprīļa sākumā Jēkabpilī tikās ar Jēkabpils pilsētas pensionāriem.

Aprīlī arī Daugava atmodās un apliecināja ūdens spēku. Daudzviet pilsētā
varēja vērot ledus sanesumus, citviet, piemēram, Krustpils saliņā, ūdens
pilnībā pārklāja bērnu rotaļu laukumu.

2.

Jēkabpils pilsētas ziņas
Uzdod sagatavot rīcības plānu
ielu stāvokļa uzlabošanai
16. aprīlī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uz
darba sarunu aicināja pilsētas pašvaldības Ceļu, ielu fonda un pārvadājumu nodaļas vadītāju Aivaru Krapu un SIA „Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāju Jāni Hauku, lai rastu risinājumus pilsētas ielu stāvokļa
uzlabošanai.
L.Salcevičs norādīja, ka šobrīd pilsētā vairāku ielu posmi ir kritiskā stāvoklī, un dienestiem jāveic operatīvas darbības, lai situāciju stabilizētu, tāpēc
līdz pagājušās nedēļas otrajai pusei atbildīgajiem speciālistiem bija jāsagatavo
ielu bedrīšu labošanas plāns atbilstoši gada budžetam. Plānā jānorāda, kuru
ielu posmi tiks laboti, kādos termiņos un kādas būs remontdarbu izmaksas.
Priekšsēdētājs uzsvēra, ka atbildīgo dienestu vadītājiem ir īpaši jāuzmana,
lai ielu bedrīšu remonti tiktu veikti organizēti, atbildīgi un kvalitatīvi.

Muzejs saņēmis finansējumu
diviem projektiem
Kultūras ministrijas rīkotajos projektu konkursos atbalstīti divi Jēkabpils Vēstures muzeja iesniegtie projekti. Piešķirtais Kultūras ministrijas finansējums kopsummā ir 2 500 latu.
Projektam par ugunsdrošības sistēmas modernizāciju Jēkabpils Vēstures
muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” piešķirti 1 300 lati un Tautas frontes
25 gadu jubilejas pasākumu rīkošanai Jēkabpilī piešķirts finansējums 1 221
lata apmērā.
Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumos plānots konkurss sadarbībā
ar Jēkabpils Valsts ģimnāziju, kino vakars, izstāde, tikšanās pēcpusdienas un
skolēnu ekskursija uz Tautas frontes muzeju.

Jēkabpilī Daugavas kreisajā krastā
uzstādīs informatīvos stendus
Jēkabpils pilsētas dome apstiprinājusi līdzfinansējumu Jēkabpils tūrisma informācijas centram biedrības „Daugavas savienība” projekta īstenošanai. Projektā „Daugavas ūdensceļš” ir iecerēts Daugavas kreisajā krastā
izvietot informatīvos stendus, lai pilsētas iedzīvotājus un viesus informētu
par Daugavas ūdensceļa kultūrvēsturisko mantojumu un Daugavas nozīmi
Jēkabpils un Krustpils pilsētu vēsturē. 2012. gadā šādi stendi tika izvietoti
uz Daugavas aizsargdambja upes labajā krastā informējot par pilsētas tapšanas vēsturi, plostnieku un strūdzinieku gaitām un citiem pilsētas vēsturei
nozīmīgiem notikumiem. Projekta kopējais finansējums ir 1162 lati, no kuriem 600 lati ir pašvaldības līdzfinansējums.

Piešķir finansējumu 12 nevalstisko
organizāciju projektiem
Jēkabpils pilsētas dome ceturtdien, 11.aprīlī, apstiprināja lēmumu par
finansējuma piešķiršanu 12 nevalstisko organizāciju projektiem. Šī gada februārī Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā nevalstiskās
organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Tāpat nevalstiskās organizācijas ir aicinātas šogad iesniegt pieteikumus
atbilstoši nolikumam „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pieteikumus projektu līdzfinansēšanai.”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina
Zelta kāzu jubilārus saņemt naudas
balvu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina Zelta kāzu jubilārus, kuri šogad
ir nosvinējuši Zelta kāzu jubileju,
bet nav saņēmuši pašvaldības naudas balvu, vērsties Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā,
Brīvības ielā 120, līdzi ņemot laulības apliecību un personu apliecinošu
dokumentu – pasi vai personas aplie-

cību. Sīkāku informāciju var saņemt
zvanot – 65236126 vai 65233322.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība atgādina, ka vienreizēju naudas balvu
50 Ls apmērā var saņemt Jēkabpils
pilsētas administratīvās teritorijas
dzīves vietā reģistrētie laulātie, kuriem 2013. gadā aprit 50 gadi kopš
laulības noslēgšanas.

Jēkabpils Sociālais dienests plāno izveidot
īslaicīgās bērnu pieskatīšanas novietni
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta
un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas sēdē Jēkabpils domes deputāti konceptuāli atbalstīja Jēkabpils Sociālā dienesta ierosinājumu
par īslaicīgu bērnu pieskatīšanas
(un attīstības) novietnes izveidošanu

pie Ģimenes atbalsta centra. Līdz
jūnijam Sociālais dienests izstrādās
saistošos noteikumus, kas paredzētu šādas aktivitātes īstenošanu, lai
novietne jau vasarā varētu uzsākt
darbu.
Novietne nebūs alternatīva
pirmsskolas izglītības iestādēm, bet

tās pakalpojumus varēs izmantot
ģimenes, kuru atvases neapmeklē
bērnudārzu, taču vecākiem rodas nepieciešamība atrast iespēju īslaicīgai
bērnu pieskatīšanai.
Ģimenes atbalsta centrs nodrošinās iespēju pieskatīt 1,5 – 5 gadus
vecus bērnus.

Tautsaimniecības un attīstības komitejā
atbalsta autobusu maršruta izveidošanu uz
Radžu ūdenskrātuvi
11.aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par bezmaksas autobusa
maršruta izveidošanu uz Radžu
ūdenskrātuvi.
Šajā maršrutā pasažieru auto-

busi kursētu no tirdzniecības centra
„Sala” līdz Mežaparkam sestdienās
un svētdienās jūlijā un augustā no
pulksten 11:00 – 20:00 reizi stundā.
Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, maršrutā iekļauta arī pietura
Zaļajā ielā pie pilsētas kapličas.

Lēmums par maršruta izveidošanu apstiprināts arī Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Finanšu komitejā un domes sēdē. Šāda bezmaksas maršruta
organizēšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izmaksās aptuveni 2000 Ls.

Laba servisa mēnesī Jēkabpils pašvaldībā
visvairāk uzslavu saņēmuši Vienas pieturas
aģentūras darbinieki
Arī šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedalījās laba servisa kampaņā „Uzslavē labu servisu”. Kampaņa ik gadu norisinās martā, un tās
būtība ir aicinājums visai sabiedrībai
– novērtēt pozitīvo mums apkārt
un uzslavēt labu apkalpošanu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība martā
no apmeklētājiem kopumā saņēma

89 anketas ar uzslavām. Visvairāk
– 52 anketas ar uzslavām par laipnu apkalpošanu – saņēma Jēkabpils
pilsētas pašvaldības Vienas pieturas
aģentūras darbinieki. Tāpat anketās
minēti arī pašvaldības speciālisti no
Sabiedriskās kārtības uzraudzības
sektora, Sabiedrisko attiecību nodaļas, Finanšu ekonomikas nodaļas,

Arhitektūras un plānošanas nodaļas,
Grāmatvedības nodaļas, Izglītības
nodaļas, Juridiskās nodaļas un Tūrisma informācijas centra. Jēkabpils
pilsētas pašvaldība izsaka pateicību
visiem iedzīvotājiem, kas iesaistījās
laba servisa kampaņā „Uzslavē labu
servisu!”

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”
atvērta jauna grupa

No aprīļa sākuma Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē
„Zvaigznīte” Meža ielā 12 atvērta jauna grupa, kas ļaus apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi vēl

24 bērniem. Jaunā grupiņa atvērta
pašiem mazākajiem, kurā uzņem
bērnus no pusotra līdz trīs gadu
vecumam. Kopumā bērnudārzu
„Zvaigznīte” apmeklē vairāk nekā

160 bērnu. Kā informēja pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, Jēkabpilī ir sešas pirmsskolas
izglītības iestādes un kopumā tās apmeklē 1298 bērni.

Jēkabpils iedzīvotājus aicina uz
priekšvēlēšanu diskusiju raidījuma ierakstu
Pirmdien, 29. aprīlī, Krustpils
kultūras namā notiks Jēkabpils pilsētā 2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu pārstāvju priekšvēlēšanu diskusijas ieraksts.
Diskusiju rīko Latgales reģionālā televīzija (LRT), kopā ar sadarbības partneriem SIA „DAUTKOM
TV” (Daugavpils kabeļtelevīzija) un
„Vidusdaugavas TV” (Jēkabpils).
Uz tikšanos ar politisko partiju
pārstāvjiem, kuri kandidē novadu un

pilsētu pašvaldībās, tiek aicināti arī
vietējie iedzīvotāji, kuriem būs iespēja ne tikai uzdot jautājumus, bet arī
dalīties pieredzē, kas konkrētajā reģionā būtu uzlabojams, lai veicinātu
pašvaldību darbu labākai nākotnei.
Pirmo pašvaldību diskusiju ierakstu darba kārtība:
29.aprīlī
plkst. 9:00 Aglonas novads
plkst.11:00 Viesītes novads
plkst. 14:00 Jēkabpils pilsēta
30.aprīlī

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

plkst. 9:00 Preiļu novads
plkst. 11:00 Krustpils novads
plkst. 14:00 Līvānu novads.
Jēkabpils pilsētas deputātu kandidātu ieraksts tiks translēts raidījumu blokā „Latgale balso” 7.maijā
plkst. 22:10 LTV7 reģionālajos logos
– Latgales reģionālajā televīzijā,
Dautkom TV, Vidusdaugavas TV.
Par pārējiem diskusiju ierakstiem lūdzam sekot informācijai mājas lapā www.lrtv.lv.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

3.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, „Sirds Pase” pārbaudes
skolēniem ir bez maksas
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA
„Data Pro Grupa”, lai visiem savā
pašvaldībā esošajiem skolēniem nodrošinātu bezmaksas sirds skrīninga pārbaudes „Sirds Pase”, kas ļauj
veikt sirds un asinsrites sistēmas
problēmu agrīno diagnosticēšanu.
Kopumā Jēkabpils pilsētā sirds monitorings tiks veikts 2677 skolēniem.
Dienas lielāko daļu bērns pavada
skolā, tādēļ ir atrasts risinājums, lai
vecākiem būtu iespēja uzzināt, kāds
ir viņu bērna sirds un asinsvadu veselības stāvoklis. Pārbaudes veiks
skolas medicīnas personāls, kurš
pirms tam tiks speciāli apmācīts un

sertificēts. Viena skolēna sirds skrīnings Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
izmaksās 1,21 Ls. Kopējā līgumcena
par pakalpojumu ir 3239,17 Ls.
Kā zināms, agrīna jebkuras
problēmas diagnosticēšana ir pamats veiksmīgai tās risināšanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir padomājusi par savu iedzīvotāju veselību.
Nevienam nav noslēpums, ka, pievēršot sabiedrības uzmanību sirds
veselībai un to ietekmējošo sirds un
asinsvadu slimību riska faktoru izplatībai – augstam asinsspiedienam,
neveselīgiem uztura paradumiem un
mazkustīgam dzīvesveidam, Veselības ministrija 2013. gadu pasludinā-

ja par Sirds veselības gadu.
Informācija kardioloģijas mājaslapā www.kardiologija.lv apliecina, ka sirds un asinsrites sistēmas
slimības ir nozīmīgākā sabiedrības
veselības problēma Latvijā un viena no nozīmīgākajām visā pasaulē.
To apliecina arī augstie mirstības,
saslimstības un hospitalizācijas rādītāji. Turklāt, jāmin, ka mirstības rādītāji asinsrites sistēmas slimību dēļ
Latvijas iedzīvotājiem ir divas reizes
augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā (54,1% no visiem mirušajiem,
2010.gada dati). Ir vērojama tendence, ka pirmreizēji reģistrēto sirds
un asinsvadu saslimšanas gadījumu

skaits ik gadu palielinās un kopumā Latvijā saslimstība ar tām ir ļoti
augsta. 2010. gadā no visām sirds un
asinsrites sistēmas slimībām vadošo
vietu ieņēma hipertensīvās slimības
– 40,2%, cerebrovaskulārās slimības
– 9,1 %, stenokardija – 10,3 % un
hroniskas sirds išēmiskās slimības –
5,4% (SPKC dati).
SIA „Data Pro Grupa”
pārstāvja Vladislava Mazura
sniegto informāciju
publicēšanai sagatavoja
Elīna Bite,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils slēpošanas kalnu pirmajā sezonā apmeklējuši vairāk nekā
2200 apmeklētāju
Šī gada 12.janvārī Jēkabpilī
tika atklāts slēpošanas kalns „Mežaparks”, kas 9 nedēļu laikā uzņēma
vairāk nekā 2200 apmeklētāju, informē Jēkabpils Sporta centrs. Jēkabpils slēpošanas kalna izveide šogad
tiks turpināta jau trešo gadu – kalns
tapis, līdzenumā pakāpeniski uzberot zemi, kas iegūta rekonstrukcijas

un būvdarbu rezultātā. 2012./2013.
gada ziemas sezonā uz kalna tika
uzstādīts pacēlājs, izveidota kameru
šļūkšanas trase, iekārtota nogāze
slēpju un ragaviņu nobraucieniem.
Slēpošanas kalna „Mežaparks”
nobrauciena garums ir 120 – 150
metru.
Ziemas priekus ar ragaviņām vai

slēpēm interesenti var izmantot bez
maksas, savukārt pacēlāja un kameru noma ir par maksu. To izmantojuši 1650 apmeklētāju, savukārt
martā Jēkabpils pilsētas pašvaldība
dāvāja iespēju pilsētas vispārizglītojošo skolu 5. – 7.klašu skolēniem, kā
arī jauniešiem, kas 2012.gadā pilsētas mēroga pasākumos veikuši brīv-

Pozitīvi par
Jēkabpili
Alīna @sarcastic_lady
Apburoši skaista pilsēta Jēkabpils
- dabūta sirdstrieka nosveroties un
sabildēts lūsītis.
radi!latvija @radi_latvija
Ilze Saleniece pasniedz Britu
padomes Latvijā specbalvu
Jēkabpilij! Apsveicam!
@LKublinska
Paldies, Jēkabpils
apsaimniekotājiem, beidzot arī
Zvaigžņu iela ir apgaismota!
#laternas #Jēkabpils
Inta Asare @intaasare
Ceļā Saulkrasti-Jēkabpils satikti
15 stārķi, 6 no tiem dzīvojās pa
ligzdām. Vasarai būt!!

prātīgo darbu, bez maksas izmantot
kameršļūkšanas trasi.
Jēkabpils slēpošanas kalns atrodas Mežaparka teritorijā, kur ziemā
ir iekārtota arī distanču slēpošanas
trase, savukārt vasarā atpūtnieki
var veldzēties Zilā karoga pludmalē
pie Radžu ūdenskrātuves.

Jēkabpilī uzstādīs Jāzepam Vītolam veltītu skulptūru
Jēkabpilī šī gada maija beigās
tiks uzstādīta izcilā komponista, Jāzepa Vītola piemiņai veltīta
skulptūra – „Mazais vijolnieks”.
2013.gadā aprit 150 gadu, kopš
dzimis Latvijas kultūras un profesionālās mūzikas izglītības pamatlicējs, komponists un mūziķis
Jāzeps Vītols. Pirmos četrus dzīves

gadus J.Vītols pavadījis Jēkabpilī,
viņa ģimene mitinājusies ēkā Pasta
ielā 1 (pašreizējā Agrobiznesa koledža, tolaik tā bija Apriņķa skola
(1820.g.), kurā skolotāja darbu pildīja J.Vītola tēvs).
Komponists savās atmiņās
rakstījis: „Prasīju mātei, no kurienes man tāds vārds. Tanīs laikos,

IZSOLE
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā
120, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
piederošu neapbūvētu zemes starpgabalu ar kadastra numuru 5601
001 0051 Meldru ielā 16A, Jēkabpilī, kas sastāv no zemesgabala 654
m² platībā.
Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
1000 0051 6098.
Nekustamam īpašumam reģistrēts apgrūtinājums – aizsargjoslas
teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem,
iepildīšanas un izliešanas estakādēm, piestatnēm un muliņiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumiem – 654 m² platībā.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2013.gada 30.maijā pulksten 13.00, Jēkabpilī, Jaunā
ielā 31c, Jēkabpilī, konferenču zālē.
Izsoles sākotnējā cena 800 Ls (astoņi simti lati un 00 santīmi).
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009
0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums
10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 80 Ls (astoņdesmit
lati un 00 santīmi).
Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos
termiņos, iesniegumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas
pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.
Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.
Informācija pa tālr. 65207415, 29991536.
Domes priekšsēdētājs
Leonīds Salcevičs

kad māte mani gaidījusi, Jēkabpilī parādījies mazs puika, bieži tas
esot ar savu vijoli ieradies mātes
durvju priekšā un skaisti spēlējis.
Mātei tādā mērā iepaticies šis mazais puika, ka nolēmusi savu nākamo dēlu saukt par Jāzepu (kā mazo
vijolnieku) un viņam būšot jāspēlē
vijole”.

Skulptūru – sēdoša zēna, kas
spēlē vijoli, figūru – šobrīd izgatavo
viens no Latvijā vadošajiem tēlniekiem, Latvijas Mākslas akadēmijas
profesors Aigars Bikše. Skulptūra
tiks atlieta bronzā un tās augstums
būs aptuveni 80 centimetru. Skulptūra izmaksās 8148 latus.

Jēkabpils tūrisma centrs pāriet uz
vasaras darba laiku
Sākoties aktīvajai tūrisma sezonai, Jēkabpils Tūrisma informācijas centram tiek mainīts darba laiks.
No 1. maija līdz 31.septembrim centrs strādās darba dienās no plkst. 9:30
līdz 17:00 un sestdienās – no plkst. 9:30 līdz 15:00.
Tūrisma informācijas centrā ir pieejama informācija ne tikai par atpūtas
iespējām un tūrisma objektiem Jēkabpilī un apkārtnē, bet arī Latvijā kopumā. Tūrisma informācijas centrā var iegādāties arī starptautisko autobusu
reisu biļetes, „Impro” ceļojumus un suvenīrus.
Seko jaunumiem:
www.draugiem.lv/VisitJekabpils
www.facebook.com/VisitJekabpils
www.twitter.com/JekabpilsLV

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” informē
par izmaiņām vilcienu kustībā
Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” informē, ka 30.aprīlī, kā arī 2., 7.
un 9.maijā, noteiktas izmaiņas Aizkraukles, Krustpils, Daugavpils un Zilupes virzienu vilcienu kustības sarakstos.
Saistībā ar otrā sliežu ceļa izbūvi iecirknī Skrīveri–Krustpils, kā arī ar
sliežu ceļu remontdarbiem posmā Lielvārde–Skrīveri, daži vilcieni būs atcelti visā maršrutā, savukārt vairāki nekursēs dzelzceļa iecirknī Skrīveri-Aizkraukle. Pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai atcelto elektrovilcienu vietā
no Skrīveriem līdz Aizkraukles stacijai (no Aizkraukles) kursēs īpaši norīkoti
autobusi. Šie autobusi piebrauks pie Skrīveru un Aizkraukles dzelzceļa stacijām, kā arī apstāsies uz šosejas autobusu pieturā Augstkalni. Autobusos būs
derīgas visu veidu dzelzceļa braukšanas biļetes.
Sīkāka informācija būs pieejama AS „Pasažieru vilciens” interneta mājas
lapā www.pv.lv, dzelzceļa stacijās, kā arī pa valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”
uzziņu tālruni 1181 un pa uzziņu dienesta tālruni 1188.
Pasažieru pārvadājumu organizācijas
daļas vadītājs A. Mošenkovs
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Zane Lapinska @z_lapinska
Top Pasta ielas logi! #jekabpils
Jēkabs Bisnieks @Dzeibis
Iemūžināju - Jēkabs Jēkabpilī
Jēkaba ielā :D
Līga Feodorova @LigucisF
Paldies @JKP_kultura par
„Mammu, es Tevi mīlu” Jēkabpilī!
Ļooooaaaati patika!!!
Uģis Ziemelis @ziemeliz
Wow, kas par atmosfēru šovakar
SportaNamā! Un kāds mačš!
Uzvara! Futbolu Jēkabpilī mīl! #1
Lāsma Irša @Laasmai
Uzslavas tilta sētniekiem! Vienmēr
tīrs vai arī tiek cītīgi pucēts.
Seko Jēkabpils pilsētas pašvaldības
jaunumiem arī sociālajos tīklos –
www.twitter.com/JekabpilsLV
Un www.draugiem.lv/
VisitJekabpils!
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Sezonas vakanču
Uzsākta jaunā programma „Darbs
Latvijā”. Kā tas rosinās meklēt darbu gadatirgus
Marta beigās Nodarbinātības
valsts aģentūra uzsāka īstenot nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes
veicināšana”, nodrošinot finansiālo
atlīdzību transporta vai īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus.
Būtiski, ka šajā atbalsta pasākumā
iesaistītajiem cilvēkiem kompensēs
transporta rēķinus braucieniem no
deklarētās dzīves vietas uz darba
vietu un atpakaļ vai dzīvokļa īres
izdevumus. Nodarbinātības valsts
aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību nodarbinātajam ne vairāk kā 280
latu apmērā. Par darba tiesisko attiecību pirmo mēnesi avanss 100 latu
apmērā tiek pārskaitīts piecu darba
dienu laikā pēc pozitīvā lēmuma pieņemšanas par finanšu atlīdzības piešķiršanu. Par nākamajiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem tiek
saņemta ikmēneša finanšu atlīdzība,
kas nav lielāka par 60 latiem mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā
mēnesī radušās faktiskās dzīvojamās
telpas īres vai transporta izdevumu
izmaksas.
Darba devēja vakancē, kurā
bezdarbnieks uzsāks darbu un pre-

tendēs uz mobilitātes izmaksu kompensāciju, vismaz nedēļu jābūt reģistrētai NVA CV/Vakanču portālā vai
NVA Jēkabpils filiālē. Tāpēc NVA
aicina visus darba devējus, kas meklē darbiniekus, aktīvi reģistrēt vakances NVA, piesaistot darbaspēku
no visas Latvijas. Tad bezdarbnieks,
kas atradis darbu un kļuvis par nodarbināto, slēgs līgumu ar darba devēju un 10 darba dienu laikā iesniegs
NVA filiālē lūgumu par atlīdzības
piešķiršanu. Iesniegumā cilvēkam
jānorāda, kāda veida atbalstu vēlas
saņemt – atlīdzību transporta vai
īres izdevumiem. Pirms atbalsta
piešķiršanas NVA filiāle izvērtēs, vai
cilvēks līdz darba tiesisko attiecību
uzsākšanai bijis bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus, vai vismaz
gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
vai darba vieta atradīsies vismaz 20
km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, vai darba tiesiskās attiecības
ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku
un ir noteikts normāls darba laiks,
vai darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī vai transporta un
īres izdevumus nekompensē darba
devējs.

NVA filiāle 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņems lēmumu par finanšu atlīdzības
piešķiršanu un vienas dienas laikā
par to informēs iesniedzēju. 5 darba dienu laikā pēc pozitīva lēmuma
par finanšu atlīdzības piešķiršanu
nodarbinātais pirmajā darba mēnesī
saņems pirmo avansu 100 latu, ko
ieskaitīs bankas kontā.
Pasākums ir izstrādāts, lai
palīdzētu iesaistīt darba tirgū tos
bezdarbniekus, kuri ilgāk nekā 6
mēnešus nav varējuši iekārtoties
darbā tuvu dzīves vietai, un darba
attiecību uzsākšanai nepieciešams
finansiālais atbalsts. Šogad tādu
atbalstu Latvijā varēs saņemt 350
bezdarbnieku.
NVA filiāle pieņem nodarbinātā
iesniegumu,kam pievienota darba
devēja izziņa, desmit darba dienu
laikā pēc darba līguma noslēgšanas. Veidlapas ir atrodamas NVA
mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā
„Klientiem”.
Kontaktinformācija:
NVA Jēkabpils filiālē,
Jaunajā ielā 79e, Jēkabpilī,
Informācijas kabinetā,
1.stāvā , t. 65231950.

Lūgšanu brokastu pasākums
Jēkabpilī 17.maijā
Jēkabpils tautas namā 2013.
gada 17.maijā notiks Jēkabpils apkārtnes administratīvo teritoriju
un Jēkabpils pašvaldības Lūgšanu
brokastis. To organizē Jēkabpils
pilsētas Tradicionālo konfesiju komisijas pilnvarota darba grupa. Šis
būs ikgadējais Lūgšanu brokastu
pasākums Jēkabpilī. Lūgšanu brokastu organizatori cer, ka aicinātie
viesi būs atsaucīgi un atradīs divas
stundas, lai izrautos no ikdienas
steigas un savās domās, lūgšanās
un sarunās būtu kopā ar Jēkabpili –
pilsētu, ko ar lepnumu varam saukt
par mūsu mājām.
Uz brokastīm un lūgšanu aicināti Jēkabpils apkārtnes novadu
vadītāji un uzņēmēji, Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes deputāti,
pašvaldību iestāžu un uzņēmumu

vadītāji, mācību iestāžu direktori,
biznesa un dažādu nozaru pārstāvji, žurnālisti un Jēkabpils pilsētas
Tradicionālo konfesiju draudžu
pārstāvji, Jelgavas un Daugavpils
bīskapi. Pasākuma mērķis ir pārrunāt Jēkabpils reģiona būtiskos
jautājumus, kā arī vienoties lūgšanā par mūsu pilsētu un apkārtējiem
novadiem, jo lūgšanai ir liels spēks.
Lūgšanu brokastis vadīs Jēkabpils
pilsētas Kultūras pārvaldes direktore, režisore Inta Ūbele.
Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta sabiedrības praktiskajai un
garīgajai vienotībai cilvēku attiecībās kopēju mērķu sasniegšanā.
Laikā, kad Latviju un visu pasauli
skārusi krīze, sabiedrības vienotai
rīcībai ir ļoti liela nozīme. Spriedzi
sajūtam ne tikai valsts ekonomiska-

jā sfērā. Tā ietekmē arī katru personīgi,- mūsu ģimenes, draugus un
kolēģus. Šajā laikā vairāk izjūtam,
ka mainās iepriekšējie priekšstati
par dzīvi. Mums ir jāvienojas par
kopīgām pamatvērtībām, tā apliecinot spēju sasniegt kopīgus mērķus. Rādot piemēru, iedvesmosim
sabiedrību, kā vienoti lūgšanā un
rīcībā, varam nodrošināt Jēkabpils
reģiona attīstību.
Visi kopīgi vienosimies lūgšanā
par Jēkabpils apkārtnes novadiem,
Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem un
Latviju.
Jēkabpils Lūgšanu brokastu
organizatoru darba grupas vārdā
Miervaldis Ziediņš,
Jēkabpils pilsētas Tradicionālo konfesiju
komisijas vadītājs

Rīko apmācības par velotūrisma
attīstību
Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

17.aprīlī, Krustpils pilī norisinājās Zemgales Plānošanas reģiona rīkotās bezmaksas apmācības tūrisma
nozares pārstāvjiem, uzņēmējiem un
pašvaldību speciālistiem „Uzņēmumu izaugsmes iespējas velotūrisma
jomā”.
Nozares profesionāļi apsprieda
tādas tēmas kā velotūristu tipoloģija un vajadzības, velotūrisma infra-

struktūras attīstības un maršrutu
veidošanas principi, velotūrisma
mārketings velotūrisma attīstības
tendences un priekšrocības Latvijā
un Zemgales reģionā.
No velosipēdista skatupunkta
savu redzējumu par kvalitatīva piedāvājuma sniegšanu pauda velotūrisma un velosporta entuziasts Krišjānis Jansons-Ratiniks
Aprīļa sākumā semināri norisinājās arī Dobelē, Bauskā, Aizkrauklē, bet 24.aprīlī šāds seminārs notika

Jelgavā.
Apmācības norisinājās projektā „Velomaršrutu tīkla attīstība un
uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” („Central Baltic Cycling”). Tas
tiek īstenots Centrālās Baltijas jūras
reģiona INTERREG IV A programmā, tā kopējais budžets ir 1 497 889
eiro, no kuriem 1 161 001 eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Projektā iesaistījušies partneri no Latvijas, Igaunijas, Somijas un
Zviedrijas.

No marta Nodarbinātības valsts
aģentūra organizē sezonas vakanču
gadatirgus pasākumus visā Latvijā.
Darba devējiem tiks nodrošināta
bezmaksas vieta un stends, lai vienas dienas laikā vienuviet satiktos
darba devējs un potenciālais darbinieks. Turklāt NVA vakanču gadatirgi būs bezmaksas pasākumi arī
darba meklētājiem.
Jēkabpils uzņēmējiem vistuvāk
būs Latgales pusē organizētais vakanču gadatirgus Rēzeknes atpūtas
un kultūras parkā, Raiņa ielā 29,
Rēzeknē 2013. gada 1.maijā.
Gadatirgū darba meklētājiem
tiks piedāvātas pasākuma norises
brīdī aktuālās sezonas vakances
lauksaimniecības, zemkopības, rūpniecības, tūrisma u.c. jomās. Gadatirgus apmeklētājiem būs iespēja
uzzināt arī par darba un apmācību
iespējām Latvijā un ārzemēs, rast
atbildes uz daudziem ar darbu un
profesionālo izaugsmi saistītiem
jautājumiem.
Darba devējiem būs lieliska

iespēja prezentēt savu uzņēmumu,
veicinot tā atpazīstamību, kā arī
atrast piemērotus darbiniekus, klātienē informēt par vakancēm, darba
nosacījumiem, karjeras izaugsmes
iespējām uzņēmumā, kā arī veikt
pirmās darba intervijas ar piemērotiem kandidātiem.
Lai pieteiktu vakances gadatirgum, darba devējiem jāsazinās ar
Nodarbinātības valsts aģentūras
Jēkabpils filiāli, tālr. 65231950 vai
28233827, e-pasts: gita.stalidzane@
nva.gov.lv
Piesakot vakanci, jānorāda: profesija/specialitāte, nepieciešamais
darbinieku skaits, darbības joma,
alga, darba vietas adrese (pilsēta,
novads, pagasts), datums, līdz kuram vakance ir aktuāla, slodze, darba veids, kā arī papildus prasības
pretendentiem.
Nodarbinātības valsts
aģentūra

Jēkabpils reģionālās
slimnīcas apmeklētāju
ievērībai
Jēkabpils reģionālās slimnīcas
administrācija aicina apmeklētājus,
ienākot slimnīcā, virsdrēbes atstāt
garderobē un izmantot līdzpaņemtus maiņas apavus vai arī iegādāties
bahilas bahilu automātā (kurš atrodas slimnīcas foajē blakus garderobei) vai slimnīcā esošajā aptiekā.
Iegādāties un apaut bahilas,
pirms doties apmeklēt tuviniekus,
kļūst par obligātu prasību Latvijas
medicīnas iestādēs, un medicīnas
personāls ir strikts šo prasību izpildes ievērošanas ziņā. Daļa apmeklētāju šādu prasību uztver kā pašsaprotamu kārtību, taču citi – ne.
Tāpēc jo svarīgāk ir panākt apmeklētāju izpratni, ka prasība iegādāties
bahilas un to apaušana nav nemotivēta slimnīcas darbinieku, administrācijas kaprīze un nevajadzīgs jaunievedums. Tas ir veids kā pašiem
rūpēties par savu tuvinieku un citu
līdzcilvēku veselības saglabāšanu. Ar
ielas apaviem palātās un slimnīcas
nodaļās var ienest smiltis, netīrumus, kuros var būt dažādu infekcijas
izraisītāju perēkļi, kas ļoti negatīvā
veidā var ietekmēt pacientu veselības stāvokli, it īpaši, ja tie ir guloši
slimnieki. Vietās un telpās, kur ir
liela cilvēku plūsma, nav iespējams
aiz katra apmeklētāja uzkopt grīdu.
Tiem, kuri šaubās par bahilu
lietderību, vajadzētu iegaumēt, ka
bahilu apaušana ir elementārs higiēnas ievērošanas veids slimnīcās visā
pasaulē.
Šobrīd visās lielākajās Latvijas
slimnīcās ir uzstādīti bahilu tirdzniecības automāti. Apmeklētājs,
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sekojot instrukcijām un samaksājot
noteikto summu – 20 santīmus, pāris minūšu laikā var iegādāties bahilu pāri, apaut tās un doties apmeklēt
savus tuviniekus.
Arī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā no aprīļa ir ieviesta šāda kārtība,
ka stacionāra nodaļās un kabinetos
apmeklētāji drīkst ienākt vai nu maiņas apavos, vai bahilās.
Kas ir bahilas?
Bahilas – apavu pārvalki, ko apauj virs ielas apaviem un kas palīdz
uzturēt tīrību telpās, kur tas ir ļoti
nozīmīgi higiēnas apsvērumu dēļ
(ārstniecības iestādēs, dažāda profila ražotnēs, laboratorijās, sporta
centros, muzejos), kā arī ikvienā citā
sabiedriskā iestādē ar lielu apmeklētāju plūsmu.
Šie apavu pārvalki tiek lietoti
higiēniskos nolūkos, lai saglabātu
tīrību medicīnas iestādēs. Apmeklētājiem nākot ar āra apaviem, grūti
šādu kārtību un tīrību nodrošināt.
Bahilas ieteicams izmantot vienu
reizi, taču, ja apciemot tuviniekus
sanāk vairākas reizes dienā vai katru dienu, bahilas nodaļas telpās var
izmantot atkārtoti (saglabājot iegādātās bahilas ) .
Cienījamie slimnīcas apmeklētāji, mūsu lūgums, ienākot slimnīcā, virsdrēbes atstāt garderobē un
izmantot līdzpaņemtus maiņas apavus vai arī iegādāties bahilas bahilu
automātā (kurš atrodas slimnīcas foajē blakus garderobei), vai slimnīcā
esošajā Benu aptiekā.
Jēkabpils reģionālās
slimnīcas administrācija
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Jaunieši gada vai pusotra laikā var
kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem
speciālistiem

Pa bērnības takām staigājot
bērnudārzā „Zvaniņš”

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus 17 – 25
gadu vecumā ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra
gada laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības
iestādēm visā Latvijā.
2013./2014.mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 43
profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu
no 70 profesijām. Projekta mērķa
grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz
25 gadiem, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā

Šomēnes Jēkabpils pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” uzņēmusi 40 kolēģus no Jēkabpils un novadu pirmsskolas izglītības iestādēm.
Nenoliedzami, ka apkārtne, kurā
bērns dzīvo, nosaka viņa intereses
un piedalīšanos dažādās rotaļspēlēs.
Bērniem patīk rotaļas ar lomām.
Dažkārt bērns, kurš ikdienā nespēj
atklāties un sevi parādīt, dramatizācijas rotaļā spēj atraisīties, parādīt sevi radoši un tēlaini. Tas nav
viņš, bet gan izdomāts rotaļu tēls.
Dramatizācijas rotaļspēles ir daudzveidīgas, kas tika novērots atklātajā
vērojumā:
• dramatizācijas rotaļspēle
ar pirkstiņlellēm,
• dramatizācijas rotaļspēle
ar roku lellēm,
• dramatizācijas rotaļspēle
ar lellēm – marionetēm,
• dramatizācijas rotaļspēle
ar lielajām lellēm.
Vērojumā viesi varēja novērot ne
tikai dramatizācijas rotaļas. Pedagogu kolektīvs bija arī izveidojis izstādi
ar dažnedažādām lellēm, sākot no
pavisam sīciņām līdz pat liela izmēra
lellēm.
PII „Zvaniņš” vadītāja S.Bērziņa
pastāstīja: „Katru mācību gadu papildus padziļināti veicam kādu uzdevumu. Šajā mācību gadā viens
no galvenajiem uzdevumiem bija
„Dramatizācijas rotaļas – bērnu ru-

kā bezdarbnieki vai darba meklētāji,
bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā
esošo ES struktūrfondu aktivitāšu
ietvaros īstenotajos apmācību vai
nodarbinātības pasākumos, kā arī 1
gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā.
Mācību laikā jauniešiem maksā
stipendiju līdz 80 latiem. Stipendijas
lielums ir atkarīgs no sekmēm. Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti
ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prak-

ses vietu, izdevumi par naktsmītni,
civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.
ESF projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju
un kompetenču apguve izglītības un
profesionālās karjeras turpināšanai”
VIAA īsteno jau ceturto gadu. Vairāk
informācijas par projektu: www.viaa.
gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie projekti ”, www.niid.lv.
Par uzņemšanas noteikumiem
interesēties profesionālo izglītības
iestāžu mājas lapās.
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Ar zaļu domāšanu uz laimīgāku
nākotni
Inita Semjonova,
Jēkabpils pamatskolas
skolotāja

No 2013. gada janvāra līdz aprīlim Jēkabpils pamatskolas 6. klašu skolēni piedalījās starptautiskā
dabas zinību projektā „Mācoties no
dabas.” Šajā projektā piedalījās 6
valstis, 180 izglītības iestādes, 600
skolotāju, 7500 skolēnu.
Projekta mērķis ir atklāt dabu
kā informācijas, iedvesmas, radošas
domāšanas un jaunu risinājumu
avotu. Sniegt izpratni par dabu kā
skolotāju.
Projekta laikā skolēni kopā ar
skolotājām varēja izmēģināt dažādus
moduļus:
„Būvēsim māju”.
„Kāpēc dabā nav atkritumu
urnu?”
„Kurpes dzīves cikls”.
Skolēni mācījās izprast, ka dabā
nav atkritumu, jo tas, kas vienā ciklā
paliek pāri, otrā kalpo par izejvielu.
Mācījās saprast, ka dabā viss
ir ciklisks. Kā lineāro ekonomiku
pārvērst par cirkulāro ekonomiku.
Jo lielākā daļa cilvēku dzīvo pēc
principa – PAŅĒMU – IZLIETOJU
– IZMETU.
Kā cilvēku radītos atkritumus

atgriezt otrreizējai pārstrādei, bet
nevis izmest atkritumu urnās. Kā
atkritumiem piešķirt „otro dzīvi”.
Projekta laikā skolēni apmeklēja Krustpils pagasta eļļas rūpnīcu
„Vīnkalni”, kur iepazinās ar linu
bezatkritumu ražošanas ciklu.
Tā mūsu skolā tapa dažas idejas,
kā kurpēm un T-krekliem piešķirt
„otro dzīvi”.
Bet citas klases bija padomājušas
par ekoloģiskām nākotnes mājām.
Ko tad skolēni guva no šī projekta? Daži citāti no skolēnu pašvērtējuma pēc projekta pabeigšanas:
„Mācīšanās no dabas manī mainīja cieņu pret dabu.”
„Mācīšanās no dabas man nozīmē veiksmīgu dzīvi ar loģisku
domāšanu.”
„Mācīšanās no dabas man varētu
palīdzēt pārstrādāt nevajadzīgās lietas un neiztērēt tik daudz resursus.”
„Mācīšanās no dabas man nozīmē - izteikt cieņu dabai un to
nepiesārņot.”
„Mana domāšana ir mainījusies,
jo es sapratu, ka pasaule ir daba un
bez tās manis nebūtu.”
„Mācīšanās no dabas man varētu
palīdzēt sevi labāk kopt, cienīt dabu
un dzīvot ekoloģiski.”
„Mana domāšana ir mainījusies,

jo man tagad gribas palīdzēt dabai
nevis piesārņot to. Es dabu gribu padarīt pilnībā tīru.”
„Esmu vairāk iepazinis atkritumu pārstrādes ciklu.”
„Uzzināju, ka naftas produktu
– dīzeļdegvielu var aizstāt ar rapšu
eļļu.”
„Mācīšanās no dabas man nozīmē to, ka, ja mācās no dabas, tad to
var labāk izprast.”
„Visinteresantākais man likās
tas, ka lielāko daļu atkritumu var
pārstrādāt.”
Mācīšanās no dabas man varētu
palīdzēt vairāk izprast dabu un vairāk izprast lietu kārtību dabā.
„Projektam noslēdzoties, mēs
vairāk domāsim par to, ko mēs izmetam miskastē. Varbūt tas kādam
var noderēt vairāk nekā man. Jo tikai cilvēkam ir vajadzīgas atkritumu
urnas.”
„DZĪVOSIM, DOMĀSIM, DARĪSIM ZAĻI. Mācīsimies no dabas, jo
daba ir vislabākā skola.”
Šīs skolēnu pārdomas ir secinājums tam, ka kopīgi neesam strādājuši veltīgi.
Šo projektu kopā ar skolēniem
palīdzēja realizēt skolotājas Lāsma
Mičule, Daira Voičonoka, Inita Ciprusa un Inita Semjonova.

Pils rajona Brīvā laika pavadīšanas klubam
„Vanagi” gads!
Pirms gada, atsaucoties uz iedzīvotāju iesniegumu, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība atvēra brīvā
laika pavadīšanas klubu, bet šoreiz
Daugavas labajā krastā. Tā mērķis
bija palīdzēt bērniem organizēt savu
brīvo laiku, atbalstīt viņu idejas un
vēlmi aktīvi darboties!
Visu šo gadu jaunieši piedalījās
pilsētas sabiedriskajā dzīvē, kā arī
paši organizēja pasākumus, tādus
kā: koncerts bāreņu nama „Līkumi” audzēkņiem, tematiskie vakari,
Ziemassvētki, Helovīniem veltītie

pasākumi.
Gada laikā sevi kā pasākumu
organizatorus un ideju ģeneratorus,
parādīja Santa un Līga Sīpoliņas,
Linda Lubgāne. Ar savu māksliniecisko pieeju un radošumu mūs
priecēja Jaroslavs Baranovs, Laura
Babkova, Anastasija Ņikuļina, Jekaterina Goršelatova.
Pašlaik kluba apmeklētāji raksta
projektu, kura rezultātā viņi varēs
piedalīties jauniešu starptautiskajā
apmaiņā un veidot savu priekšstatu
par bērnu iespējām un sociālajām

S.Bernāne,
M/A vadītāja

nas, māksliniecisko spēju attīstības
veicinātāja.”
Tādēļ mēs papildinājām jau
esošos teātra atribūtus ar jauniem.
Galvenais mūsu izaicinājums, uz ko
briedām jau sen – liela izmēra lelles,
ar kurām varētu rādīt leļļu teātri.
Tādas lelles ir ļoti dārgas, tāpēc nolēmām izgatavot paši. Jāteic lielu
paldies J.Abramenko par labajiem
padomiem.
Jau vairākas reizes esam nonākuši pie atziņas, ka viss ir izdarāms,
galvenais – vajag darīt. Darbā ar bērniem esam pārliecinājušies, ka teātra spēlēšana ir ne tikai jauka laika
pavadīšana, bet arī efektīvs veids, kā
bērniem attīstīt runu: fonemātisko
dzirdi, skaņu izrunu, balss stiprumu, atmiņu, uzdrošināšanos runāt
publikas priekšā, kas dzīvē būs tik
svarīgi.”
Tikšanās PII „Zvaniņš” noritēja
labvēlīgā gaisotnē. Pasākuma gaitā
bija novērojams, ka ir ieguldīts liels
darbs, kas sniedz gandarījumu bērniem, pedagogiem un viesiem.
Viesu atsauksmes: „Paldies pedagogiem par interesantām idejām,
kuras ir vēlēšanās īstenot kopā ar saviem bērniem, ko arī darīšu. Paldies
lieliskajai vadītājai, lai veicas!”
„Lai jums neizsīkst jūsu radošuma gars! Lai top jaunas idejas, izstāde lieliska. Paldies par uzvedumu!”
„Mīļš paldies jūsu jaukajam
un radošajam kolektīvam par viesmīlību, radošām idejām. Lai radošums un neatlaidība nepazūd arī
turpmāk.”

Kā „Zvaigznīte” aprīlī svinēja
Lieldienas
Guna Sileniece, Vita Svilpe,
mūzikas skolotājas

Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.
PII „Zvaigznīte” 2. aprīlī svinēja
Lieldienas. Šogad tika aizsākta jauna,
nebijusi svētku svinēšanas tradīcija.
Šoreiz svētku priekšnesumu gatavoja
nevis, kā ierasts, bērni, bet gan paši
pedagogi, kuri cītīgi mēneša laikā apguva gan aktierprasmi, gan dziedātprasmi, un tā tapa izrāde ar nosaukumu „Zaķu Lieldienas”.
Pirms izrādes pedagogi bija nedaudz uztraukušies, jo tā arī bija viņu
pirmizrāde šādas nopietnas publikas
priekšā. Pedagogi iejutās gan zaķu,
gan vistiņas, gan kaķa Herkulesa

garantijām Eiropas Savienībā.
Mēs arī turpmāk plānojam organizēt pasākumus, aicināt interesantus cilvēkus, braukt ekskursijās.
Visi, kurus interesē klubā „Vanagi” darbība, tiek mīļi gaidīti katru darba dienu no plkst.14:00 līdz
19:00. Mazākus bērnus (no 6 līdz 10
gadiem) gaidām no plkst. 14:00 līdz
16:30 un vecākus bērnus – no plkst.
16:30 līdz 19:00.
J.Grahoļska-Krjukovska,
V.Permanickis

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

lomā un atbilstoši bija sagatavojuši arī
sev tērpus izrādei. Bērniem vislielākās ovācijas izraisīja kaķa Herkulesa
parādīšanās izrādes laikā, jo šajā lomā
bija iejuties viņu iemīļotais sporta
skolotājs. Visu izrādes darbību vienoja
dziesmas un kustības, kuras arī bērni
varēja atdarināt, tādējādi piedaloties
un līdzdarbojoties izrādes gaitā.
Izrādei beidzoties, atskanēja varenlieli aplausi un sajūsma no bērniem un dažas dziesmas pat tika atkārtotas vēlreiz!
Šī izrāde tika arī uzfilmēta par
prieku sev un visiem, kuriem gribēsies to noskatīties, kas nebija klāt šajā
jaukajā dienā. Pēc izrādes bērni tika
cienāti ar konfektēm un, protams, kā
jau tas Lieldienās pienākas, arī ar krāsotām oliņām.

Jēkabpils jauniešu izdevums # 32

Redaktores sleja
Negribētos ticēt tiem kaitinošajiem vārdiem – dzīvē viss notiek, kā tam jānotiek. Visas tās reizes, kad atsit galvu pret flīzēm. Tās reizes, kad mīļākā zaļā
tēja ar visu puķīšu krūzi sašķīst. Tā tam jānotiek. Jāspridzinās. Jāuzspridzina
kāds cits. Bet ir vieglāk, vieglāk noticēt, ka tā vienkārši jābūt. Mēs esam tikai
daļa viena liela plāna. It viss, kas ar mums notiek. Mēs vienkārši esam te ielikti
un mums ir jāsper 10 soļi. Beigas. Viegli domāt, ka pats neko nevari ietekmēt vai
izmainīt. Neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem, vienalga, jau kaut kur kosmosā
vai jebkādā citā orbītā, lidojošā objektā vai sazin vēl kur stāv kastīte ar tavu dzīvi,
un tur rakstīts, ka tu darīsi citādi. Visas tās reizes, kad tu pats nemaz nevarētu
atbildēt uz jautājumu – kāpēc? – pat ja vajadzētu. Un tās, kad tu izmisumā pie
sevis ik pēc sekundes jautā – nu, kāpēc? Vai tiešām tikai apstākļu sakritība, varbūt pasaules sazvērestības?
Es viņam ticu, vismaz tā mēdzu visiem stāstīt. Jo ik reizi, kad dzīvē viss
sadrūp kā torte „Cielaviņa”, nevis turas skaistos gabaliņos, es varu jums visiem
vēstīt, ka tas ir liktenis. Vai, saņemot kārtējo sitienu virs krūtīm, es mierinu sevi,
nebija lemts. Liktenis. Mēs nekad nebūsim draugi. Jo viņš mani spiež, berž un
smacē. Katru dienu. Nevajag stāstīt, ka pats veido savu dzīvi. Atkal līst, jo tāds ir
liktenis. Bezlietussardzēni iet pavisam slapji. Rītdiena būs slimības lapa..
Ieva

Kas notika – kas notiks
2. – 5. aprīlis 2.vidusskolā bija projektu nedēļa, norisinājās dažādi projektu
nedēļas pasākumi, tai skaitā – sporta svētki.
3. – 4. aprīlī 2.vidusskolā notika konkurss „Talantu salūts 2013”.
2. – 4. aprīlī 2.vidusskolas 1. – 9. klases devās ekskursijās pa pilsētu, kā arī
notika ekskursijas skolas muzejā.
5.aprīlī 2.vidusskolā notika skolas sporta svētki 1. – 12.klašu skolēniem,
vecākiem un skolotājiem.
10. aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar Kažu jeb Kārli
Būmeisteru, kas vadīja lekciju par nelegālo mūzikas lejupielādi.
12. aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā notika Biznesa vadības koledžas rīkota
lekcija „Kā kļūt veiksmīgam?”
15. aprīlī 2.vidusskolā notika tikšanās 1. – 4.klasēm „Retas profesijas!” ar
Ventspils stikla pūtējiem.
Aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni devās apmaiņas braucienā uz Beļģiju.
26. aprīlī pavasara kross pilsētas skolēniem
26. aprīlī Krustpils Kultūras namā – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas konkurss
„Nocel jumtu”, kurā klašu kolektīvi, izmantojot savus talantus, spējas un
radošumu, cīnījās par uzvaru.
Aizvadītas arī koru, deju un orķestru skates, ceļā uz dziesmu svētkiem, kurās
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kolektīvi sevi pārstāvējuši augstā līmenī.
3. maijā 3.vidusskolā norisināsies Pateicības pēcpusdiena 1. – 12.klasēm.
Maijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisināsies veselības nedēļa.
9. maijā 3.vidusskolā notiks Mātes dienas koncerts 1. – 12.klasēm.
Maijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā svinēsim Māmiņdienu, īpaši padomājot par
patīkamu noskaņu mūsu mammām, ar koncertiem klasēs.
17. maijā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā – Zvana svētki.
17. maijā – Pēdējais zvans 12.klasēm 3.vidusskolā.
30. maijā, kā ik gadu, norisināsies Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta diena.

2013.gada aprīlis

Aktuāli

Liktenis vai tikai nejaušība?
Izdzirdot jautājumu – Vai tu tici liktenim?... aizdomājos. Nevaru atbildēt ar
konkrētu jā vai nē. No vienas puses ticu negaidītiem likteņa pavērsieniem
un sakritībām, jo dažādi gadījumi ir skāruši arī mani. Padomājot no otras
puses, kā kaut kas nemateriāls var ietekmēt tavu dzīvi? Esmu kaut kur pa
vidu, ne apstiprinu, ne noliedzu likteņa pavērsienu esamību.
Šoreiz vēlējos dalīties ar vienu atgadījumu no savas dzīves, kuru nevar
nosaukt par vienkāršu nejaušību un,
manuprāt, pierāda, ka pastāv noteiktas sakritības noteiktos apstākļos un
varbūt tas arī ir liktenis?
Pirms vairākiem gadiem nodarbojos ar vieglatlētiku un piedalījos
dažādās vieglatlētikas sacensībās.
Kādās sacensībās man bija jāveic
300m distance. Šī distance man ļoti
nepatika, jo bija pagrūti to pieveikt.
Bet tajās sacensībās tika izcīnīta ie-

Liriskais stūrītis
Daugavā ledus iet,tu streipuļo.
Miskasti kāds uzlaidis gaisā.
Pelēki dūmi, kā no būriem izlaisti
putni, bēg no sūdiem, kas tos radījuši.
Mēs arī bēgam. Tikai saucam to
par izaugsmi.
Mēs izaugam no zābakiem un
gultām. Pērkam jaunas, lielākas.
Izaugam no mājām, ceļam jaunas,
šoreiz - savas. Izaugam no pilsētām,
cilvēkiem, sapņiem. Ugunsdzēšamās
mašīnas zilās bākugunis griežas lēni.
Miers. Ārā smidzina.
Skaistajai meitenei no pretējās
mājas pakaļ piebrauc mašīna.
Sieviete pāri četrdesmit stiepj produktu maisu un lietussargu.
Es uz sava piektā stāva balkona
dziedu līdzi: „Pavasaris, līdz ar lediem,
ir salauzis arī mūs..”
Viss atkal ir vienkārši un skaisti.
Mēs savu skudru pūzni esam kronējuši par pilsētu.
Esam tās karaļi.
Šovakar es uzvilkšu skaistu kleitu.
Un nedarīšu neko.
Annija Spēka

spēja piedalīties tālākās sacensībās
starp vairākām Eiropas valstīm un 1.
vietas ieguvējs iegūtu ceļazīmi uz šīm
sacensībām Polijā, 300m distancē. Es
startēju vecākajā grupā un kopvērtējumā paliku trešā. Tā kā pat 3. vieta
man bija panākums, nemaz nepārdzīvoju, ka netiku uz Poliju.
Dažas dienas vēlāk mani pārsteidza trenera zvans, ka man jābrauc uz
Poliju. Jutos ļoti apjukusi un tik pārsteigta, ka sākumā neticēju. Izrādās,
ka 1. vietas ieguvēja tieši tad, kad jā-

dodas uz Poliju, bija rezervējusi biļetes
ceļojumam ar ģimeni uz ārzemēm,
bet 2. vietas ieguvēja vienkārši atteicās. Tā nu bija pienākusi mana kārta
pārstāvēt Latviju 300m distancē un
es arī pirmoreiz devos kaut kur ārpus
Latvijas.
Domāju, ka tas bija likteņa pavērsiens, t.i., apstākļu sakritība, ka notika
tā, kā notika, un man tika dota šī iespēja aizbraukt uz Poliju un pārstāvēt
savu valsti. Tādēļ vienkārši nevaru ignorēt to, ka pastāv zināmas likumsakarības, kuras ietekmē cilvēku dzīves,
un ir kaut kas maģisks šajā noslēpumu pilnajā pasaulē, kas pierāda neizskaidrojamu lietu esamību.
Anete Lasmane

Dzīves skola

Vairāk drosmes –
vairāk piedzīvojumu
Teleports jau sen ir atklāts. Nu, nē,
nav gan. Bet nevajag arī. Pasaule jau
tā ir kļuvusi mazāka, un tā saraujas
nemitīgi. Visu pasauli var iepazīt neizejot no sava dzīvokļa, un es nerunāju
par smuku bildīšu vai klipiņu čekošanu internetā. Couchsurfing jeb dīvānu
sērfošana ir tas, par ko runāju.
Couchsurfing.com ir interneta
vietne, kurā reģistrējoties vari piedāvāt palikt tavā dīvānā ceļotājiem no
visas pasaules, kā arī izmantot viņu
dīvānus, kad tev ir nepieciešamība
pēc naktsmītnēm kādā valstī. Šobrīd
couchsurfing.com ir reģistrējušies 24
jēkabpilieši, taču tikai 5 ir gatavi savās
mājās arī ielaist ceļotājus. Jēkabpili vasarās apmeklē „dīvānu sērferi” ,
kuri parasti dodas velo braucienos pa
Baltijas valstīm un ir sajūsmā iepazīt pilsētu, dzirdot par to tieši no tās
iedzīvotājiem.
Protams, lai pieņemtu aicināju-

mu „ielaid savā dīvānā svešinieku”
ir jābūt mazliet drosmīgākiem nekā
parasti, taču uzņemt ceļotāju nav riskantāk par pārvietošanos ar auto. Kā
drošības jostu gan vajadzētu izmantot iespēju pirms viesa uzņemšanas
izpētīt atsauksmes par viņu no citiem
nakts māju devējiem, bet ieguvums
no šādas tikšanās atsver risku, jo tā
ir iespēja parādīt savu pilsētu, patrenēties svešvalodu lietošanā praksē
un iespējams iepazīt pasauli mazliet
tuvāk, kā arī iegūt patiešām jauku
draudzību.
Vasara tuvojas, un ja jau esam iekāruši skapjos siltos mēteļus, varam
tur iekārt arī kautrību un bailes. Tieši
ārpus komforta zonas, kurā slēpjamies, var atrast lieliskus piedzīvojumus, un katrs ir pelnījis vismaz vienu
vasaras piedzīvojumu.
Annija Spēka

7.

Runā jaunieši

CILVĒKS, KAS IEDVESMO

Arī pareizajās izvēlēs vienmēr būs
kaut kas nepareizs
Ir cilvēki, ir viņu dzīves, kurās ik pa laikam ar lielu, treknu izsaukuma zīmi var ierakstīt – liktenis! Jo citu
izskaidrojumu nemaz nevajag. Tu esi atvests uz īsto vietu, īstajā laikā un viss tieši tagad notiek. Notiek tā, ka var
justies patiesi pateicīgs liktenim. Signe Prodniece aizveda ceļā uz šīm pārdomām ar savu stāstu. Ir vērts vismaz
nedaudz iepazīt meiteni, kuru redzat savos TV ekrānos.

Cik sen tu jau darbojies „Zelta Zivtiņas” seriālā?
Kopš 2011.gada rudens.
Šī sadarbība bija spontāna vai
ilgstoši plānotu darbību rezultātā
izveidojusies?
Vairāk spontāna nekā plānota, jo
es vairāk vai mazāk visu dzīvi esmu
nodarbojusies ar teatrālām, radošām,
muzikālām lietām. Mani vienmēr ir
aizrāvis teātris, kino industrija, tēlotājmāksla, ne par velti savus dzīves
košākos tīņu gadus pavadīju Jēkabpils
Bērnu un Jauniešu centra deju zālē, apmeklējot Agritas Vidžes mūsdienu deju
nodarbības, kurās ietilpa spilgts tēlojums, deja, akrobātika, joga... utt.
Bet „Zelta Zivtiņas” radošajā filmēšanas aplī nonācu, netīši uzejot informāciju par viesaktieru uzņemšanas
konkursu ZZ reklāmām. Aizsūtīju pieteikumu, saņēmu apstiprinājumu, aizgāju uz atlasi, pastāstīju, kas es esmu,
atbildēju uz jautājumiem. Viss šis atlases process bija ļoti brīvs, humora pārpilns un pozitīvs.
Domāju, ka es savus atlases vadītājus „paķēru” ar savu brīvības un pozitīvisma enerģiju, nezinu, kā tas nākas,
bet tad, kad man kaut kas ļoti, ļoti patīk
un aizrauj, manas enerģijas rezerves ir
neizsmeļamas! Un šis ir perfekts gadījums, līdz ar reklāmu filmēšanas pro-

cesiem es spēju apvienot savā darbības
laukā – studijas augstskolā, ar diviem
papilddarbiem viesmīles/bārmenes
amatā, deju nodarbībām un nu jau nopietnāk izaugušo dziedātājas hobiju.
Tici dzīves likumsakarībām, kas
vienmēr mūs aizved līdz īstajam un
vajadzīgajam?
Pārliecinoši ticu, bet uzskatu, ka
katrs savu likteni var izmainīt pēc saviem ieskatiem par visiem 100%!
Tātad piekrīti tam, ka mēs paši veidojam savu dzīvi, vai tomēr visu nosaka
liktenis?
Paši, paši, paši savas laimes kalējiņi, paši sava ceļa būvētāji! Liktenīgas
lietas bieži vien nospēlē savu, bet vairāk
mums pašiem vajadzētu to stūrīti grozīt!
Kā tu pavadi savu brīvo laiku?
Tā kā dzīvojam Latvijā, mums ir 4
gadalaiki un ļoti daudzveidīgi laikapstākļi, tā nu, vadoties pēc klimata svārstībām un laika, cenšos daudz laika
pavadīt aktīvi pie dabas! Ziemā daudz
slēpoju ar kalna slēpēm, sausākā laikā
neatņemama iknedēļas sastāvdaļa ir
jautra skrituļošana kopā ar draugiem.
Ikdienā cenšos sevi nodrošināt ar fiziskajām aktivitātēm – eju uz sporta zāli
vai dejoju. Par nopietnu brīvā laika aizpildītāju man šobrīd ir kļuvšas ļoti muzikālās nodarbības vokālās pedogoģes
vadībā – dziedu! No sākuma to uzska-
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tīju kā sava veida meditāciju, bet tagad
jau tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, protams, ir vēl, kur augt, mācīties
vienmēr vajadzēs.
Mani, kā jau daudzas meitenes,
aizrauj arī mode, patīk pašai izdomāt
sev tērpus gan skatuvei gan ikdienai,
patīk kombinēt pilnīgi „kukū” apgērbus
ar ko ļoti formālu un piezemētu. Daudz
eju uz kino, apmeklēju koncertus, patīk atpūsties vietās, kur skan džezs un
ir garšīgs ēdiens. Patīk ceļot, un katru
gadu es cenšos periodiski izrauties
no Latvijas rāmjiem. Vispār esmu ļoti
plašs un atvērts cilvēks. Tāpēc mani
spēj aizraut ļoti daudz kas.
Labākā dzīves skola ir...
... sava dzīves skola.
Kur vislabāk iedzert kafiju?
Man pašai ļoti patīk iedzert ikdienā
pa kafijai. Vislabākā vieta agros rītos ir
manas mājas! Pa dienu – jebkura vieta
ar mājīgu atmosfēru, nepiededzinātu
kafiju un kādu našķīti – kā auzu pārslu
cepumi, kruasāni.
Ideāla vieta Rīgā ir Blaumaņa ielā
„Innocent Cafe” – tur var nobaudīt „Illy”
kafiju. Baigi foršā vietiņa. Un tā kā man
patīk siltas zemes un eksotiska kultūra, Ģertrūdes ielā ir Turku saldumu beķereja, kur var nobaudīt arī vietējā stilā
gatavotu turku kafiju.
Kad viss ir patiešām slikti...

Jāpadejo pie skaļas mūzikas un „jāpačeko” kaķu bildītes, tās parasti ir tik foršas, ka momentāni uzlabo garastāvokli.
Vai „Zelta Zivtiņa” – zvans draugam!
Vai nepareizajās izvēlēs tomēr ir
kaut kas pareizs?
Jā, un pareizajās izvēlēs vienmēr
būs arī kaut kas nepareizs.
Pastāsti, kāda ir tava diena...
Diena parasti sākas ap plkst. 8 – 9,
beidzas – kā nu kura. Mana diena parasti
ir pilna ar dažādiem manis izvirzītiem
uzdevumiem. Ja ir brīva diena, vienmēr
atradīšu ko darīt! Patīk ļoti strādāt ar
sevi, patīk būt pašai savam dzīves ekperimentam. Kā saku „Pati sev režisors!”
Kā vislabāk dzīvot, lai kļūtu patiesi
laimīgs?
Uz jautājumu ar jautājumu nevajadzētu atbildēt, bet tomēr nāk pretjautājums: „Kas mums katram ir patiesa
laime?” Lielākoties uz laimīga cilvēka
statusu var pretendēt tad, ja tu dzīvo
„sava ceļa” dzīvi! Tas nozīmē, ka tu dari
to, kas tev pašam patīk, to, kas tevi
saista, neklausoties citu viedoklī un neierobežojot sevi sabiedrības steriotipu
vadīts. Tad, kad tu izstaro mīlestību pret
pasauli, un tad, kad tev sagādā prieku
vairāk dot citiem nekā gaidīt, kad citi
tev kaut ko dos. Tikai ar šādu nebeidzamu pozitīvās enerģijas dzinuli cilvēks
var pietuvoties laimei!
Cik svarīga, tavuprāt, ir izglītība?
Ir svarīga, jo izglītots cilvēks ir zinošāks un attīstītāks, cita runas taktika, cita māksla, prezentējot sevi! Bet es
nerunāju tikai par augstākās izglītības
diplomu, es runāju par izglītības procesu, par nemitīgu sevis pilveidošanu
un vēlmi apgūt jauno un mācīties! Un
tā var būt gan grāmatu kaudzīte, gan
skolu dotā informācija, gan (iespējams,
pati svarīgākā) dzīves skola! Tava pieredze, tavas attiecības ar cilvēkiem,
tava prasme izdzīvot!
Kas tevi stimulē doties un darīt?
Ticība sev un saviem spēkiem.
Zils... Zaļš...
Vai tev ir dzīves moto?Ja jā, tad
kāds tas ir?
Nebaidīties nokost lielāku kumosu,
nekā tu spēj norīt! Un būt patiesam pret
sevi!
Pēdējā labākā noklausītā dziesma...
Mana vokālā pedogoģe man ieteica
noklausīties šī gada Eirovīzijas Zviedrijas pusfināla dziesmu – ļoti feins čalis
un ļoti lipīga dziesmiņa: Anton Ewald
– „Begging”.
Ko tu vēlētos darīt pēc 10 gadiem?
Droši vien atrasties kādā pasaules

metropolē, darīt savu darāmo, kas noteikti būs saistīts ar radošu darbu un
daudz košiem notikumiem, vēlos atrasties mediju virpulī, lai katra diena ir aizraujoša un katra diena man spēj dot ko
jaunu! Iespējams, savu nākotni vēl vēlēšos saistīt ar fiziskām aktivitātēm, tāpēc
nebūtu slikti, ja pēc 10 gadiem man būtu
savs sporta klubiņš vai deju skola!
Kuras ir tās tavas īpašības, kuras
ikdienā sevī visvairāk jācenšas apslēpēt, nomaskēt?
Haotiskums, pārlieku liela runāšana, akcentiņš, ļoti skaļa balss, un
dažkārt – atkarībā no situācijas – ļoti
izteiktā emocionalitāte spēj darīt brīnumlietas un bieži vien tomēr neīstajā
laikā neīstajā vietā!
Vai ir principi, kurus esi pārkāpusi,
ceļā uz savu mērķi?
Jā, vienalga, vai tie būtu mani personīgie principi, vai kāda cita, bet tie ir
jāprot apiet gudri!
Jaukākais, kas dzirdēts no
svešinieka...
Strādājot par pārdevēju skaistumkopšanas lietiņu veikaliņā, pavisam
nesen kāds pircējs man izteicās: „Tev ir
ļoti skaista balss, patīkami klausīties,
un tu proti pārliecināt”.
Kā dēļ tu būtu gatava atteikties no
visa, kas šobrīd ir tavā dzīvē?
Viss – tas ir pārāk plaši! Es no sava
neatsakos un neateikšos, es iešu uz
priekšu un izvēlēšos to, kas maksimāli
spēs dot man, neatņemot man daudz!
Pagājušais gads paliks atmiņā...
Oooo, jā, un kā vēl paliks! 2012.
gads manā dzīvē ir iegrāmatots kā
Lielo Pārmaiņu un notikumu gads!
Ļoti izmainījās skatījums uz dzīvi, ļoti
pati mainījos!
Cik nozīmīgi 21.gadsimtā ir būt sabiedrībā, socializēties?
Reiz lasīju, ka cilvēks bez pieskārieniem un saskarsmes ar citiem cilvēkiem
novīst kā augs bez ūdens un mīlestības!
Un 21.gadsimtā cilvēkiem ir jābūt
sabiedriskiem, ir jābūt sociāliem, jo
dzīve iet uz priekšu, laiks iet ļoti strauji, pasaule mainās, un to informāciju,
ko mēs iegūstam no viena avota, mēs
nespējam iegūt no cita, tāpēc ir jābūt maksimāli atvērtiem informācijai,
sabiedrībai! Protams, šo informāciju
filtrējot – paņemam to, kas interesē,
atstājam to, kas ne!
Būtu burvīgi, ja tagad no tuvējās
ūdens tilpnes parādītos tā pati Zelta
Zivtiņa un es varētu izteikt 3 vēlēšanās... :)
Ieva Deņisova

„Runā jaunieši”
Kontakti: runajauniesi@inbox.lv
Avīzes vadītāja Lelde Nitiša, tālr. 28603052, e-pasts: lelde_n@inbox.lv
Galvenā redaktore Ieva Deņisova, e-pasts: ievadenisova@gmail.com
Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska, tālr. 25906344,
e-pasts: lasma.sklarska@jekabpils.lv
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18.maijā – Muzeju nakts
Inese Berķe
Jēkabpils Vēstures muzeja direktore

Par tradīciju kļuvušās Eiropas
muzeju akcijas „Muzeju nakts” norises datums parasti ir noteikts tajā
nedēļas nogalē, kurā tiek svinēta
Starptautiskā muzeju diena.
Šogad ir sagadījies, ka Muzeju
nakts ir tieši muzeju profesionālo
svētku dienas noslēgumā – 18.maijā.
Kā katru gadu, arī šogad tajā piedalīsies Jēkabpils Vēstures muzejs.
Šogad aktivitātes visos Latvijas
muzejos vienos kopīga tēma – mežs
un zaļā krāsa.
Krustpils pilī apmeklētājus gaidīsim jau no plkst.19.00, kad pils lielajā
zālē ukraiņu tautas teātris izrādīs
M.Staricka lugu „Diviem zaķiem pa-

kaļ”. Izrādes organizatorisko pusi ir
uzņēmušies muzeja ilggadējie sadarbības partneri – Jēkabpils ukraiņu
biedrība. Jāpiebilst, ka izrāde notiks
ukraiņu valodā. Taču, lai ikvienam
būtu saprotams lugas sižets, apmeklētāji saņems programmiņas ar tās
aprakstu.
Muzeja pagalmā – radošās darbnīcas, mīklu minēšanas, atjautības
uzdevumi, sēņu zupa un meža cirtēju
sviestmaizes.
Pils vārtu tornī – tekstilmākslinieces Inese Jakobi darbu izstāde un
jaunās mākslinieces Mētras Štelmaheres izstāde „Mana telpa”
Esam priecīgi, ka jau vairākus
gadus pēc kārtas Muzeju naktī piedalās arī Krustpils evaņģēliski luteriskā baznīca, kuras durvis būs

atvērtas no plkst. 19.00. Bet plkst.
21.00 baznīcā notiks īpašs Muzeju
naktij veltīts koncerts. Barona ielas
saksofonu kvartets sniegs koncertu
GADSIMTU MOZAĪKA .
Muzikālo mozaīku koncertā veidos cēlsvinīgais J. S. Baha 3. Brandenburgas koncerts, divas daļas no
minimālista F. Glāsa Koncerta saksofonu kvartetam, tango meistara
A. Pjacollas skaņdarbs Aizver acis
un ieklausies un P. Goldšteina džeza
krāsām bagātās Variācijas par afroamerikāņu spiričuela tēmu.
Kā parasti, Muzeju nakts laikā būs atvērts arī grāmatu veikals
Zvaigzne ABC.
Muzeju nakts pasākumi ir bez
maksas.

Ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris. Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektors šo laiku gaida ar divējādām sajūtām: ar prieku par to, ka
mostas daba, un ar uztraukumu par
tiem, kas šo skaistumu apdraud.
Pavasaris ir laiks, kad līdz ar
dabu mostas arī kūlas dedzinātāji.
Iemesli šiem kūlas ugunsgrēkiem
varētu būt: 1) ziņkārība – redzēs,
cik tālu nodegs, kas notiks, cik ātri
ieradīsies speciālie dienesti, ja tas
būs nepieciešams, 2) neuzmanība –
neapdomīga rīcība, nometot zemē
sērkociņu vai izsmēķi, 3) slinkums
– ja pagājušajā gadā nepietika spēka
un līdzekļu nopļaut zāli savā zemes
gabalā, tad pavasarī to viegli var atrisināt ar uguns palīdzību.
Valstī aizvien biežāk notiek kūlas neatļauta dedzināšana, apdraudot cilvēku dzīvību, radot kaitēju-

mus dabai un nodarot zaudējumus
valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam, tāpēc Sabiedriskās kārtības
uzraudzības sektors atgādina, ka par
šādiem pārkāpumiem, saskaņā ar
Latvijas Administratīvā pārkāpuma
kodeksa 51.panta „Obligāto zemes
aizsardzības pasākumu neizpildīšana” 2.daļu, ir paredzēta administratīva atbildība - naudas sods fiziskajām personām no simt līdz piecsimt
latiem, bet juridiskajām personām
— no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.
Gadījumos, kad pamanīts kūlas
ugunsgrēks, nepieciešams par to pēc
iespējas ātrāk ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa
tālruni 112.
Saprotot, ka kūla ir radusies tāpēc, ka rudens periodā nekustamais
īpašums laicīgi nav nopļauts, Sabiedriskās kārtības uzraudzības sektors
2013.gada vasarā un rudenī pievērsīs pastiprinātu uzmanību zāles nenopļaušanai īpašumos, kuri atrodas
Jēkabpils pilsētā. Atgādinām, ka zā-

Mobilais mamogrāfs Jēkabpilī
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 22.
un 23. aprīlī, 9. un 10. maijā, 30. un
31. maijā pie Jēkabpils slimnīcas,
Stadiona iela 1.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu izmeklējums maksā

les garums Jēkabpils pilsētā, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes
2010.gada 8.jūlijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem „Jēkabpils
sabiedriskās kārtības noteikumi”,
nedrīkst pārsniegt 20 cm. Minēto
noteikumu 5.10. punktā ir noteikts:
par zāles nenopļaušanu īpašumā
vai lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, uzliek
naudas sodu zemes gabala īpašniekiem vai tā lietotājiem:
5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platībām – Ls 20;
5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām – Ls 50;
5.10.3. sākot no 1 ha lielām platībām, Ls 100 par katru pilnu ha, bet
ne lielāku par Ls 250.
Pieliekot sērkociņu pie pērnās
zāles jeb vienkārši to neuzmanīgi
nosviežot zemē, atcerēsimies, cik
daudziem varam nodarīt pāri.
Sargāsim sevi un citus!

Ls 2. Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālruņiem
67142840 un 27866655
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv

Kinoseansā kinofestivālā godalgota spēlfilma
„Roberts Mičums ir miris”
30.maijā plkst. 18:00 Jēkabpils tautas namā kino seansā tiks
rādīts Francijas, Polijas, Beļģijas, Norvēģijas kopdarbs – spēlfilma „Roberts Mičums ir miris”.
Filma ir krāšņs un melanholiski
komisks ceļojums pa Eiropu. Sižets
vēstī par diviem dzīves neveiksminiekiem, kas dodas ceļā pretim sapņiem. Frankijs ir jauns aktieris bez
darba, viņa menedžeris Arsēns, izmi-

suma dzīts, vēl pēdējo reizi izmēģina
laimi. Piedraudot ar ieroci, viņš nozog automašīnu un kopā ar Frankiju
dodas ziemeļu polārloka virzienā. Viņiem nav ne graša pie dvēseles, bet ir
skaidrs ceļojuma mērķis – nokļūt filmu festivālā „Polaris”. Runā, ka tur
būs arī leģendārais režisors Džordžs
Sarinefs, kurš gatavojas Amerikā filmēt jaunu filmu.
Acīgākie kino vērotāji epizo-

Māra Grīnberga,
Jēkabpils Latviešu biedrības valdes
priekšsēdētāja

Jēkabpils Latviešu biedrība sestdien, 11.maijā, pulksten 10:00 aicina
uz pētniecisku konferenci „Daugava – likteņa un kultūras upe”.
Konferencē ar priekšlasījumiem un
ilustratīviem materiāliem uzstāsies
četri lektori: arheologs, Kultūras
akadēmijas pasniedzējs, profesors
Juris Urtāns par tēmu „Daugavas

laivas”, Daugavpils universitātes
rektors, profesors Arvīds Barševskis
– „Dabas Daugava – mana SirdsDaugava!”, rakstniece Lucija Ķuzāne par
tautas likteņgaitām un dzīves stāstiem saistībā ar Daugavu un Kultūras akadēmijas pasniedzēja Iveta
Tāle par Daugavu folklorā.
Konferences laikā notiks skolēnu radošo darbu konkursu uzvarētāju apbalvošana, bet pasākuma izskaņā konferences dalībniekiem dziedās
dziesminieks Haralds Sīmanis.

Aicinām jauniešus pieteikties
bezmaksas semināriem IT prasmju
pilnveidei konkurētspējai darba tirgū

Ziņkārība, neuzmanība jeb
slinkums?
Inga Ostrovska,
Sabiedriskās kārtības uzraudzības
sektora inspektore

Notiks konference „Daugava –
likteņa un kultūras upe”

dēs pamanīs arī dažus latviskus
nosaukumus.
„Avanca” kinofestivālā filma saņēma speciālbalvu kategorijā „Labākā spēlfilma”, savukārt kino parādē
„Anger Premier Plans 2011” abu
režisoru darbs ieguva žūrijas balvu.
Ieejas maksa Ls 1, bērniem līdz
12 gadu vecumam un pensionāriem
Ls 0,5. Biļetes tautas namā.
Kultūras pārvalde

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(LIKTA) ir uzsākusi projektu ar
mērķi palielināt jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū. Projekta
„IT manai nākotnes karjerai” laikā
jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem
tiks iepazīstināti ar iespējām, kā
efektīvi izmantot tehnoloģijas darbā un uzņēmējdarbībā. Uzņēmums
„Microsoft” savas jaunatnes atbalsta programmā „YouthSpark” projektam piešķīris vairāk nekā 18 000
latu.
Lai gan jaunieši ir „uz tu” ar tehnoloģijām kā izklaides un saziņas līdzekļiem, Latvijas uzņēmēji norāda,
ka jauniešiem bieži pietrūkst biznesa produktivitātei un uzņēmējdarbībai nepieciešamo IT prasmju.
Lai palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, projekta laikā
Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, kur
ir augstāks bezdarba līmenis, notiks bezmaksas semināri jauniešiem
vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas
palīdzēs apgūt, izprast un pielietot
IT prasmes savas tālākās karjeras
plānošanā. Kopumā projekta laikā
notiks 10 semināru 7 Latvijas pilsētās: Aizkrauklē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Preiļos un

Ventspilī.
Lai nodrošinātu semināra lietderību, tiks pieaicināti Latvijas vadošie
IT industrijas speciālisti, kā arī reklāmas un mārketinga nozarēs strādājošie, lai viņi dalītos savā pieredzē,
iedrošinātu jauniešus vairāk pievērsties informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām un uzsvērtu IT nozīmību arī citās profesijās.
Seminārā uzņēmumu pārstāvji
un eksperti stāstīs par jaunākajām
informācijas tehnoloģijām, tostarp
Microsoft Office 365, dažādiem bezmaksas rīkiem uzņēmējdarbībai,
e-komerciju, sociālajiem medijiem
un komunikāciju digitālajā vidē, kā
arī par karjeras iespējām IT nozarē.
Projekta noslēgumā tiks organizēts
konkurss, kurā dalībniekiem, izmantojot iegūtās zināšanas, būs jāizstrādā prezentācija, blogs vai cita
tiešsaistes komunikācija par tēmu
„IT manai nākotnes karjerai”, kuras
uzdevums būtu iedvesmot jauniešus
saistīt savu nākotni ar IT.
Jēkabpilī seminārs notiks maijā.
Semināram var pieteikties Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas
tehnoloģiju centrā, kontaktpersona
Inga Grīnberga, e-pasts: inga.grinberga@titc.lv, tālr 65221333.

Jēkabpils Tālākizglītības un
informācijas tehnoloģiju centrs
piedāvā
11.maijā plkst. 11:00 notiks
seminārs „Kā iemīlēt pašai
sevi”. Tas būs jau ceturtais seminārs semināru ciklā „Svētki dvēselei.
Kā labāk izprast sevi, savu rīcību, attieksmi un savu patieso būtību?” Izmantojot meditācijas un praktiskus
uzdevumus, personīgās meistarības
trenere Sarmīte Šmite palīdzēs tev
ielūkoties pašai sevī un sameklēt
atbildes.
Nodarbības tēmas:
• Veiksminieka stratēģija
• Kā izprast otru caur viņa
vērtībām,
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• Savu resursu apzināšana,
• Mīlestība vai atkarība
attiecībās?
• Karpmana trijstūris, kā no
tā izkļūt?
• Meditācija.
Jūnijā – atbildīgajiem par elektrodrošību 1 dienas kursi Elektrodrošības grupas apliecības iegūšanai vai esošās apliecības termiņa
pagarināšanai.
Pieteikties Jēkabpils TITC
pa tālruni 652 21333 vai pa epastu: titc@titc.lv
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dzīvo videi
draudzīgi!
Dzintra Anspoka,
projekta vadītāja

2012.gadā Radio1 veiksmīgi startēja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā
un ieguva tiesības realizēt projektu
„Vidusdaugavas reģiona sabiedrības
izpratnes attīstīšanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
nozīmi un iespējām Radio1 raidījumu ciklā „Dzīvo videi draudzīgi!””
Nr.KPFI-8.2/3.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā iegūtais
finansējums projekta realizēšanai ir
LVL 7658,54, no tiem LVL 6500,00
atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu
instruments, LVL 1158,54 līdzfinansē SIA Radio 1
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi
nekaitīgu rīcību. Kopumā projektā
izskanējuši divpadsmit radio raidījumi, kuru video var vērot internetā.
Projekta pirmajā posmā raidījumi
tika sagatavoti reizi mēnesī, otrajā
daļā- divas reizes mēnesī. Projekts
tiek realizēts no 2012.gada septembra līdz 2013.gada aprīlim.
Radio1 raidījumos un videomateriālā, kas tapis projektā par
siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-

Uzņēmēju biedrība pilnveido
savu biedru zināšanas
zināšanas nozīmi un iespējām, tika
diskutēts par to, kā ikdienā varam
samazināt siltumnīcas efekta veidošanos , kā tas var ietekmēt apkārtējo
vidi ap mums.
Raidījumos tika stāstīts par
to, kā klimata pārmaiņas ietekmē
daudzdzīvokļu māju siltināšanas
projektu realizācija, kas ikdienā
Latvijā rada planētas siltumnīcefekta gāzu emisiju, kādi dokumenti un kāda likumdošana regulē šos
procesus. Tika runāts par klimata
pārmaiņām un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atjaunojamo
energoresursu izmantošanu. Viena
no apskatītajām tēmām bija: Klimata izmaiņas un plūdu noteces
trendi Latvijas upēs. Plūdu tendences un prognozes – Daugavā un
Lielupes upju baseinā (Ziemeļsusēja,
Dievidsusēja), kā arī citās Latvijas
ūdenskrātuvēs. Tāpat arī pētījām,
vai biodegviela var mazināt klimata
pārmaiņas un siltumnīcefekta gāzu
emisiju, kā biodegvielas ražošanā
var palīdzēt rapša audzētāji. Tika
runāts par katlu māju konversiju uz
vietējo kurināmo – koksnes un citu
biomasu un ūdenssaimniecību sakārtošanu un modernizēšanu Zemgalē un Latgalē, „Zaļo dzīvesveidu”
un klimata pārmaiņām. Skaidrojām,
kāds ir rīcības plāns: Kas jādara, lai
Latvija klimata pārmaiņas piedzīvotu pēc iespējas „nesāpīgāk”.
Visi raidījumi izskanējuši Radio1
un ir atrodami arī videoversijā vietnē – http://www.youtube.com/user/
ceturtdienatv

Nekur nav tik labi kā mājās,
nekur mani negaida tā...
Kaķis ir viens no vissenākajiem
mājdzīvniekiem, kuru ieviešanu
veicināja mēra epidēmija Eiropā 14.
gadsimtā. No žurku izplatītā mēra
nomira 25 miljoni cilvēku. Tieši
kaķi kļuva par daudzu civilizāciju
glābējiem.
Šajā rakstā vēlos iedrošināt jēkabpiliešu ģimenes ņemt aprūpē
kaķi, kurš labi piemērojas dzīvei
telpās, īpaši piemērots mājdzīvnieks
bērniem un vecākiem cilvēkiem.
Kaķis ar savu noslēpumainību, patstāvību, jautrību un rotaļīgumu,
gudrību un aktiera dotībām ienesīs
ģimenē mīļuma gaisotni, patiesu mīlestību un labestības auru. Par kaķa
īpašībām uzlabot veselību, paredzēt
notikumus, un citām, pastāstīšu citu
reizi.

Pirms pieņemt ģimenē kaķi, rūpīgi jāizsver: vai kādam neradīsies
alerģija no kaķa spalvām, vai pietiks
naudas, pacietības un vēlēšanās aprūpēt kaķi katru dienu, kaķa mūža
15 līdz 20 gadu garumā.
Ja esat izvēlējušies spert šo
humāno soli, ņemot mūža aprūpē
jauno ģimenes locekli, tad lietišķus
padomus jums noteikti sniegs veterinārārsti, kā arī Jēkabpils dzīvnieku
patversmes darbinieks Zvaigžņu ielā
1 vai zvanot pa tālruni 28342253, vai
klaiņojošo kaķu brīvprātīgās aprūpētājas daudzdzīvokļu mājās.
Lai virsrakstā lasāmie populārās
dziesmas vārdi jūs iedvesmo labajiem darbiem!
Marģers Jaudzems

Jau kopš šā gada janvāra „Jēkabpils Uzņēmēju biedrība” organizē augsta līmeņa apmācības savas
organizācijas biedriem.
Apmācības nodrošina SIA „Biznesa apvienība Konsuls”. Apmācību
mērķis ir sniegt ilgtermiņā noderīgas un pielietojamas zināšanas, kā
arī panākt dažādu metožu ieviešanu
ikdienas uzņēmējdarbības ikdienā.
Kopējais apmācību ilgums ir 160
stundas un tas ietver četras sadaļas:
1) apmācību seminārs par savstarpējās komunikācijas un projektu vadīšanas procesu organizēšanu
– 32h;
2) apmācību seminārs par ES
fondu finansējuma apguvi un projekta modelēšanu un stratēģisko plānošanu – 32h;
3) apmācību seminārs par sarunu vešanas stratēģiju un taktiku,
finanšu piesaisti sadarbībā ar pašvaldību – 48h;
4) Apmācību seminārs par stratēģisko plānošanu un finanšu piesaisti sadarbībā ar sabiedrību – 48h.
Apmācībās iesaistījušies 35 cil-

vēki – 30 „JUB” biedri un pieci projekta sadarbības partneri (Jēkabpils
NVO resursu centra pārstāvji.)
Pirmajā apmācību sadaļā par
savstarpējās komunikācijas un projektu vadīšanas procesa organizēšanu dalībnieku izglītošanas mērķis
bija dot zināšanas un izpratni par
komunikācijas procesu vadīšanu.
Dalībnieki mācījās diskusiju organizēšanas tehniku, pārliecināšanas
argumentāciju un savstarpējās sapratnes psiholoģiskos aspektus. Apmācību metodes ietvēŗa gan lekcijas
un diskusijas, gan seminārus, praktsikās nodarbības, dažādas lomu spēles un imitācijas, kā arī reālās dzīves
pieredzes analīzi.
Otrajā apmācību sadaļā par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma apguvi bija mērķis iepzīties
ar ES fondu programmām, izprast
to darbības sistēmu un nosacījumus,
veidot izpratni par maza vai vidēja
ražošanas un pakalpojumu sfēras
uzņēmuma stratēģijas un biznesa
plānošanas procesu un metodēm,
ietverot ES fondu finansējumu. Da-

lībnieki pārrunāja un analizēja veiksmīgos ES fondu apguves piemērus,
kopā ar lektoru izstrādāja projektu
iesniegumu sagataves. Tāpat kopā
tika izstrādātas Jēkabpils uzņēmēju
biedrības ES fondu apguves vadlīnijas līdz 2020.gadam, veicinot arī dalībnieku pieredzes apmaiņu par ES
fondu, stratēģijas un biznesa plānošanas jautājumiem viņu pārstāvētajos uzņēmumos.
Trešajā apmācību sadaļā par sarunu stratēģiju un taktiku, finanšu
piesaisti sadarbībā ar pašvaldību
bija mērķis izprast valsts sektora
un NVO komunikācijas un mijiedarbības procesu, izstrādāt Jēkabpils
uzņēmēju biedrības un pašvaldības
sadarbības plānu, identificēt risināmās problēmas un potenciālos finansējuma avotus.
Vienlaicīgi tika pilnveidotas
prasmes un iemaņas profesionālai
saskarsmei ar sarunas partneriem,
kā arī apgūta principiālo sarunu
stratēģija un taktika.
Jēkabpils Uzņēmēju biedrība

„„BIEDRĪBAS „JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA KOMUNIKĀCIJAS PROCESĀ
AR PAŠVALDĪBU UN SABIEDRĪBU”no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis raksts „Uzņēmēju biedrība pilnveido savu biedru zināšanas” ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par rakstu „Uzņēmēju biedrība pilnveido savu biedru zināšanas” saturu atbild „Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”.

Robottehnikas pulciņš arī
Jēkabpilī
No šī gada ar Jēkabpils domes
atbalstu Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā darbojas Robottehnikas
pulciņš. To apmeklē skolēni no 1.klases līdz 12.klasei.
Pulciņā māca ne tikai darboties
ar skrūvgriežiem un lodāmuriem.
Sākumā visi skolēni mācās pacietīgi
un uzmanīgi strādāt. Šim nolūkam
ir jārada veidojums, kas tikai attālināti atgādina robotu. Iemācoties
pacietīgi strādāt, skolēni iepazīstas
ar elektronikas apzīmējumiem un
likumiem. Bez tā var pieļaut kļūdas,
kuru dēļ, labākajā gadījumā, nekas
vienkārši nedarbosies. Visbiežāk
šādu kļūdu dēļ sadeg elektroshēmu
detaļas. Neuzmanīgi strādājot, ir
varbūtība gūt apdegumus gan no
karstiem priekšmetiem (jo lodējot
alvu jākarsē vismaz līdz 300°C temperatūrai), gan ķīmiskām vielām.
Tāpēc bērni iemācās gan fizikas likumus, gan matemātiskās sakarības
un nedaudz arī no ķīmijas.
Sākumā daudziem ir nedaudz
garlaicīgi, jo gribas kaut ko izveidot,
nevis mācīties kaut kādu teoriju. Bet
tikai tad, kad skolēns zina, cik piemēram, pikofaradu ir vienā mikrofaradā, vai ar kādām krāsām apzīmēs

šādus vai tādus ciparus, viņam tiek
dota iespēja salodēt kādu mikroshēmu. Tā jaunieši jau veidoja savām
mājas istabām gan gaismas mūzikas efektus, gan signalizācijas, gan
automātiskus gaismas ieslēgšanas
un izslēgšanas sensorus. Protams,
visiem intereses nav vienādas, tāpēc,
iepriekš izrunājot nianses ar skolotāju, tiek veidotas elektronikas ierīces,
ko skolēni gribētu izvietot mājās, vai
lietot kādiem citiem nolūkiem. Piemēram, gaismas slēdži, kas darbojas
pateicoties roku plaukšķināšanai,
vai mikrofonu pastiprinātājus, lai,
neizejot no istabas, varētu sarunāties ar vecākiem citā istabā.
Kad zinātkāre ir apmierināta –
var sākt veidot robotus. Visbiežāk
bērni gaida, ka viņi uzreiz veidos
robotus–androīdus. Aizmirstot, ka
pašiem apkārt darbojas simtiem robotu, kas nemaz neizskatās pēc cilvēkam līdzīgiem veidojumiem, bet
ir mūsu ikdienas dzīvē ļoti svarīgi.
Tāpēc arī jāveido tādus robotus, kā
mikropele, līnijas sekotājs vai, teiksim, robots sumo. Piemēram, plaši
pazīstamā putekļu sūcējā „iRobot”
ir tās pašas mikropeles shēma, bet
lielākajās ostās un noliktavās strādā
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līniju sekotāji.
Šogad, tāpēc ka pulciņš darbojas
tikai pirmo gadu, īpaša līdzdalība sacensībās izpalika, toties ir plāni jau
tuvākajai nākotnei. Tā, piemēram,
maija mēnesī plānojam piedalīties
sacensībās „Saules kauss 2013” (šogad to organizēs Latvijas Universitātes Cietvielas fizikas institūts sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Elektronikas un enerģētikas
fakultāti), kur jāpiedalās ar mašīnu
modeļiem, kurus darbina tikai saules enerģija. Šim nolūkam tiek pētītas saules baterijas no visdažādākajiem materiāliem. Tiek rēķinātas arī
mašīnīšu aerodinamiskās īpašības,
jo sacensību uzvarētājiem tiek dota
iespēja piedalīties šādu modeļu Eiropas čempionātā.
Kad mēs veidojām pulciņu, tad
domājām, ka skolēniem pietiks ar
četrām stundām nedēļā. Bet rezultātā skolēni grib darboties līdz pat sešām stundām dienā. Skatīsimies, kā
mums veiksies sacensībās un kāda
būs interese nākamgad, tad arī izvirzīsim jaunus mērķus.
Sagatavoja pulciņa skolotājs
Vitālijs Kuzmovs
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Jēkabpils Kultūras pārvalde iegūst Radošuma
speciālbalvu
Ieva Mikanovska,
Kultūras pārvaldes
Pasākumu koordinatore

Krustpils Kultūras namā sāks
darboties Hip-hop deju grupa.
Pievienojies!
Valda Priekule,
JLP projektu koordinatore

2.maijā pulksten 17:00 Krustpils Kultūras namā uz pirmo
tikšanos dejotgribētājus aicina
Ksenija Lepere, deju pasniedzēja, kura ar savu degsmi aizrauj
gan bērnus, gan pusmūža cilvēkus. Patlaban Ksenija vada deviņas deju grupas.
Kad pati „saslimāt” ar deju?
Ar deju saslimu... hm... jau bērnudārzā. Dejoju visu laiku, cik sevi
atceros. Ilgi dejoju gan sporta dejas,
gan tautiskās dejas, nodarbojos ar
aerobiku. Hip – hop dejoju apmēram
13 gadus, ja ne vairāk.
Nedaudz raksturojiet šo deju
žanru – ko tas izkopj un attīsta dejotājos, cik izplatīts tas ir, kur meklējums šī deju veida sākums?
Hip – hopa sākotnējie pamati
meklējami Amerikas zemēs. Šī kustība aizsākās kā ielu dejas. Hip – hops
tāpat kā jebkurš deju žanrs attīsta
kustību prasmi un prasa intensīvus
un aktīvus treniņus. Dejojot vienlīdz
tiek darbināti kāju, roku, muguras
un visi citi mūsos esošie muskulīši.
Šobrīd šis deju stils Latvijā kļūst aizvien populārāks, it sevišķi jauniešu

vidū.
Ko aicināt pieteikties kolektīvā? Vai ir jābūt iepriekšējai
sagatavotībai?
Šobrīd pieteikties var jebkurš
interesents ar vai bez sagatavotības
dejošanas mākslā. Pēc interesentu
sagatavotības pakāpes tad arī skatīsim, ar ko sākt un kā turpināt.
Kā plānojat mēģinājumu? Vai
kustības un deju soļus nāksies „slīpēt” papildus arī mājās?
– Mēģinājumi paredzēti vienreiz
nedēļā pusotras stundas garumā.
Principā visu mācāmies, darām un
slīpējam treniņos, bet pēc pieredzes
zinu, ka bērni un jaunieši, kuriem ir
liela ieinteresētība, neliekas mierā,
pat mājās esot.
Kādas tradīcijas cenšaties iedibināt kolektīvos?
Visos savos kolektīvos mēģinu
iedibināt sirsnīgu, jautru un draudzīgu atmosfēru. Tā kā grupa uzstājas kopā, tad esam viens par visiem,
visi – par vienu. Protams, gadās, ka
ir nepieciešama arī stingrāka attieksme. Regulāri piedalāmies dažādos
pasākumos, jo uzstājoties bērniem
attīstās gan kopības gars, gan prasmes uzstāties.

Koncertā izskanēs atzīšanās
mīlestībā
Zinaīda Dzintare,
Krustpils Kultūras nama
pasākumu organizatore

Maija otrajā nedēļā visā Latvijā svin Mātes dienu, kad māmiņām un vecmāmiņām sakām
paldies par mīļumu, sirsnību un
dzīves gudrību. Arī Krustpils
Kultūras namā 12.maijā plkst.
11:00 notiks šai dienai veltīts
koncerts.
Mēs mīļi un labi šai dienā,
Bet pārējās? Tā nekas!
Un tad – tad man prātā ienāk –
Svētkos vien būt labam par maz!
Tiesa gan, tāpēc pateikties un
apsveikt savas māmiņas un vecmāmiņas vēlas arī Krustpils kultūras
nama mazie dziedātāji un dejotāji.
Viņi kopā ar pavasara taurenīti aicina vecākus uz sirsnīgu kopā būšanu
koncertā „Mammu, es tevi mīlu!”,
lai sniegtu mīļus sveicienus un
veltījumus.
Koncertā piedalīsies bērnu deju
kopas „Pastalnieki”, ko vada Aija

Rūliete. „Pastalniekiem” ir sešas
vecuma grupas, – kopā 150 mazo
dejotāju. Ar skaistām dziesmām māmiņas sveiks Ilzes Samules vadītie
bērnu vokālie ansambļi „Pelēni”,
„Mazās pelītes” un „Ding – dong”
vecākā un jaunākā grupa – kopā 28
dziedoši bērni, tāpēc koncerts būs
gana bagāts un interesants.
Mazie pašdarbnieki no visas
sirsniņas centīsies uzstāties tā, lai
Mātes diena viņu mīļajām māmiņām
kļūtu par visskaistāko dienu gadā.
Mīļi sveicam visas māmiņas Mātes dienā un gaidām koncertā Krustpils kultūras namā!

2013. gada 10.maijā plkst.18:00 Tautas namā
1939. – 1945. gadu notikumu atceres svētku pasākums „Un šos
ceļus aizmirst nevar...”
Pasākumu rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”, piedaloties pilsētas
mazākumtautību biedrību kolektīviem. Ieeja brīva

18.aprīlī Andrejsalā, scenogrāfa
Reiņa Dzudzilo projektētajā „Hedas
mājā”, norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātās Radošuma balvas
pasniegšanas ceremonija. Šogad
balvai bija pieteiktas 20 pašvaldības. Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvalde par bērnu pašu
sarakstīto dzejoļu grāmatas „Rakstu
dzejoli pats” izdošanu saņēma Britu
padomes Latvijā speciālbalvu. To
Jēkabpils Kultūras pārvaldes pārstāvjiem pasniedza Britu padomes
Latvijā sadarbības projektu vadītāja
Ilze Saleniece. Viņa uzsvēra, ka Latvijas literatūras gada balvas, kuras

pasniegšana arī norisinājās 18.aprīlī,
nominantiem ir bijuši vajadzīgi cilvēki, kas pamudina, radoša vide un
stimuls turpināt. Projektā „Rakstu
dzejoli pats” apvienoti visi šie aspek-

ti, lai kāds no šīs grāmatas autoriem
pēc gadiem kļūtu par literātu.
Pagājušā gada pavasarī Jēkabpils
Kultūras pārvalde izsludināja bērnu
dzejoļu konkursu „Rakstu dzejoli
pats”, kurā tika aicināti piedalīties
Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu
bērni vecumā līdz 12 gadiem. Kopumā tika iesniegti 217 autoru vairāk
nekā 350 dzejoļi. Dzejoļus publicēšanai atlasīja žūrija, un 7.septembrī
kā Dzejas dienas kulminācija pašā
Jēkabpils sirdī tika atvērta grāmata
„Rakstu dzejoli pats”, kurā publicēti
54 bērnu sarakstīti dzejoļi.
Jēkabpils Kultūras pārvalde
pateicas visiem, kas atbalstīja projektu „Rakstu dzejoli pats” gan domās, gan darbos. Bez jums mēs to
nevarētu!

Startēs Latvijas filmu maratona 2.posms
18.maijā jau otro reizi Jēkabpilī norisināsies Latvijas Filmu maratons. Jēkabpils tautas
namā visu dienu tiks demonstrētas jaunākās animācijas filmas bērniem, spēlfilmas un dokumentālās filmas.
Filmu maratona laikā tiks demonstrēta arī Jēkaba Štelmahera
veidotā dokumentālā filma „Atveram logus” par Radošuma nedēļas
akciju.
Maratona programma:
12:00 – animācijas filmas
bērniem:
• „Kā lupatiņi šūpojās”, rež. Edmunds Jansons, 2’
• „Kā lupatiņi minēja”, rež. Edmunds Jansons, 2’

• „Kaķis maisā”, rež. Nils Skapāns,
5’, pirmizrāde
• „Eži un lielpilsēta”, rež. Ēvalds
Lācis, 10’
• „Koka turneja”, rež. Edmunds
Jansons, 5’, pirmizrāde
• „Lācis nāk”, rež. Jānis Cimermanis, 15’
• „Dzeguze un viņas 12 vīri”, rež.
Roze Stiebra, 7’
13:15 – „Mammu, es tevi mīlu”,
režisors Jānis Nords, spēlfilma, 83’
15:00 – „Kapitālisms šķērsielā”,
rež. Ivars Seleckis, dokumentālā
filma, 100’. Kopā ar 1988.gada filmu „Šķērsiela” un 1999.gada filmu
„Jaunie laiki Šķērsielā” filma veido
unikālu dokumentālā kino ciklu, kas
seko mazas kopienas pārmaiņām 25

gadu garumā.
17:15 – „Atveram logus”
• Jēkaba Štelmahera dokumentālā
filma par radošuma nedēļu „RADI
2013!”Jēkabpils Pasta ielā
• „Sapņu komanda 1935”, rež. Andris Grauba, spēlfima, 120’
19:30 – „Mona”, rež. Ināra Kolmane, spēlfilma, 93’. Tas ir stāsts
par atšķirīgām pasaulēm – par vīrieti un sievieti, par laukiem un pilsētu,
par nākotni un pagātni.
Biļetes nopērkamas Jēkabpils
tautas nama kasē. Biļetes cena Ls
1, skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 0,50. Biļete derīga visu dienu uz visiem seansiem.

Romantiskās mūzikas skaistākie skaņdarbi
Mārtiņš Bergs,
Jēkabpils pilsētas kamerorķestra
diriģents

Šādu nosaukumu uzdrošināmies
piešķirt koncertam, jo gandrīz katrs
no svētku noskaņai izvēlētā opusa ir
sava žanra pērle un vairākas paaudzes pārdzīvojis hits. Hektora Berlioza un Riharda Vāgnera orķestra
spozme, Sergeja Rahmaņinova bezgala skaistais melodisms un emocionalitāte, kā arī viens no labākajiem
savas paaudzes pianistiem pasaulē
– Vestards Šimkus, būs par pamatu
patiesas svētku noskaņas veidošanai šī koncerta viesiem. Jēkabpils
pilsētas kamerorķestra sastāvs šoreiz līdzināsies īstam simfoniskajam
orķestrim un šī iemesla galvenais

„vaininieks” ir tieši Vestards, kura
piedāvājums spēlēt vienu no skaistākajiem klavierkoncertiem mūzikas
vēsturē pieprasa arī lielu orķestri.
Tādēļ gan orķestri, gan klausītāju
sagaida ļoti skaists piedzīvojums
skaņu pasaulē.

Aicinām!
Koncerts notiks 4.maijā
pulksten 15:00 Krustpils Kultūras namā. Bezmaksas biļetes līdz
3.maijam var iegādāties Krustpils
Kultūras nama un Jēkabpils tautas
nama kasē.

Varis Vētra koncertēs Jēkabpilī
Trešdien, 8.maijā, plkst. 19:00
Jēkabpils Tautas namā koncertā
„Viena mirkļa dēļ...” uzstāsies
aktieris, režisors, dziesmu autors un izpildītājs Varis Vētra un
prezentēs savu jauno dziesmu
albumu „Viena mirkļa dēļ...”.
„Viena mirkļa dēļ…” ir otrais
dziesmu albums, kurā iekļautajām
dziesmām mūziku un tekstu radījis
pats Varis Vētra. Albumā apkopotas
15 oriģinālkompozīcijas – romantisku un eksistenciālu pārdomu
un atmosfēru rosinoši emocionāli

skaņdarbi.
Koncertā skanēs arī Latvijas
radio stacijās plaši izskanējušās un
tautā iemīļotākās dziesmas no pirmā
albuma „Pārdodu vēju un zirgu vēl

klāt” – „Māmiņai”, „Tu esi skaista
visos niekos, sīkumos” un citas.
Varis Vētra atzīst, ka jaunās
dziesmas ir par mums pašiem un
mīlestību pret pasauli un dzīvi: „Es
mēģinu atgādināt, ka dzīve ir pilna
ar jaukiem brīnumiem, mums tikai
jāļaujas tos ieraudzīt, tāpēc ceru, ka
dziesmas iedvesmos arī klausītājus
gan iekšējā, gan apkārtējā pasaulē
saskatīt vairāk skaistā!”
Ieejas maksa Ls 3, 4 un 5. Biļetes
Biļešu Paradīzē.
Kultūras pārvalde

11.
Noslēgusies lasīšanas veicināšanas akcija „Brīnumpuķe”
15.maijā pulksten 15:00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā notiks lasīšanas veicināšanas akcijas „Brīnumpuķe” noslēguma pasākums. Triju mēnešu laikā bibliotēkas „brīnumpuķes” ir krietni paaugušās
un dažas pat uzziedējušas. Tas liecina, ka izlasīts krietns daudzums grāmatu
un žurnālu. Aicinām visus akcijā iesaistītos ceturto klašu lasītājus uz Ziedu
balli, lai suminātu čaklākos „dārzniekus”. Visi kopā jautrās atrakcijās izspēlēsim populārāko grāmatu sižetus un vienkārši papriecāsimies par atnākušo
pavasari.

Vizuālās mākslas darbu izstāde „Kur saulīte rotājas”
No 6. līdz 26.maijam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā būs apskatāma izstāde „Kur saulīte rotājas”. Izstādē varēs iepazīties ar
Jēkabpils reģiona skolu mākslas pulciņu audzēkņu veidotajiem darbiņiem
par saules tēmu latviešu etnogrāfijā. Šie darbi piedalās Talsu novada Bērnu
un jauniešu centra organizētajā konkursā un ir kā savdabīga bērnu dāvana
Latvijai 95. dzimšanas dienā.

Uz Ziedoņa pasauli pavērtas durvis
Imants Ziedonis bija viens no izcilākajiem latviešu dzejniekiem. Katrs
viņa jaunais dzejoļu vai epifāniju krājums, katra nākamā sabiedriskā aktivitāte bija notikums Latvijas kultūras dzīvē.
Kopš 27. februāra mēs sakām bija... Taču pats Ziedonis ir teicis „...neko
es neņēmu sev līdz...”. Mums palikušas daudzās dzejoļu un eseju grāmatas,
epifānijas, literārās pasakas. Pavisam nesen iznākusī grāmata „Leišmalīte”
vēl gaida savus lasītājus. Ver durvis un ienāc Ziedoņa domu pasaulē! No 2.
līdz 31. maijam Imanta Ziedoņa grāmatas Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā būs izvietotas izstādē.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka 16.maijā plkst.13.00 Jēkabpils pamatskolā
rīko pasākumu „Mīlestība pret dzejnieku jeb Krāsainās pasakas”.

Svinēs „Multeņu pēcpusdienu” jeb mazo bibliotēkas izlaidumu
17., 21. un 22.maijā pulksten 16:00 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā jau piekto gadu notiks improvizētais izlaidums bibliotēkā. Bērnudārzu audzēkņi nākuši, strādājuši, palīdzējuši mums un tāpēc mēs
vēlamies sagatavot pārsteigumu arī bērniem. Mēs skatīsimies multfilmas,
teiksim paldies audzinātājām un atvadīsimies no mazajiem lasītājiem, lai jau
rudenī viņus sagaidītu bibliotēkā kā skolniekus.
Kultūras pārvalde

Anna Līga uzstāsies uz „melnās
kumodes” Rīgā
8.maijā Rīgā notiks XVII Integratīvā mākslas festivāla „Nāc
līdzās” lielkoncerts. Šis festivāls
paver iespēju bērniem ar invaliditāti apliecināt un pilnveidot
savu talantu, iekļauties sabiedrībā un iedibināt kontaktus. Reģionālās atlases festivālā Daugavpilī
lielkoncertam izraudzīta arī Jēkabpils pamatskolas 1.a klases
skolniece Anna Līga Zarkeviča.
Žūrijas simpātijas viņa izpelnījās ar intonatīvi daudzveidīgi
un pārliecinoši norunāto dzejoli
„Kam ir visskaistākās ūsas”.
Sarunā Anna Līga izbrīna ar
saviem gadiem netipisku analītisku
domāšanu, plašu un dziļu pasaules
redzējumu.
Tu Daugavpilī esot labi norunājusi dzejoli un drīz braukšot uz Rīgu.
Jā, priecājos, ka braukšu uz
Rīgu. Es daudz esmu uzstājusies uz
lielās, melnās kumodes (skatuves),
bet Daugavpilī bija liela zāle un uztraukums, bet man laikam ir talants,
tāpēc braukšu uz Rīgu.
Kādi dzejoļi tev labāk patīk?
Par eņģeļiem, viņi smuki izskatās.
Kas ir eņģeļi?
Viņi palīdz Dievam, ir Dieva palīgi. Kad Dieviņu palūdz, viņi palīdz
cilvēkam.
Kā tev liekas, vai katram cilvēkam ir eņģelis? Tev arī?
Protams, visiem ir eņģeļi! Man
arī. Dažreiz es ar viņu runājos, kad
ir priecīgi. Palūdzu par to, ko vēlos.
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Kas tik nenotiek bibliotēkās

Par ko tu priecājies?
Priecājos par saulainu dienu, par
to, ka viss pasaulē ir labi.
Kā ir, kad pasaulē ir labi?
Nu, tad cilvēks cilvēkam palīdz
un nokārtojas visi strīdi. Visi jūtas
labi, kad viss ir attīrījies sirsniņā.
Vai tev ir draugi?
Man ir daudz draugu skolā, arī
no pieaugušajiem man ir draugi.
Kas ir draugi?
Kam var uzticēties.
Ko tev skolā patīk mācīties
vislabāk?
Mākslu – vizuālo mākslu, mūziku, mājturību, dabas zinības.
Ko tev patīk zīmēt?
Taureņus un lapsas. Taureņus –
tādus krāsainus – rozā un sarkanus.

Lapsai patīk kuplā aste un baltā krāga. Un lapsa tāda viltīga ir.
Tas ir labi?
Lapsai pašai par sevi jā, bet citiem
nē – zaķiem, ežiem. Jo lapsa ēd gaļu.
Viņa reizēm izliekas kā beigta, bet patiesībā nav beigta, tā kā pasakās.
Vai tu sapņo?
Jā! Ir divi sapņi – vieni sapņi ir
domās, otri – naktī.
Kādi ir tavi sapņi?
Naktīs ir krāsaini. Domāju, kaut
es varētu braukt ar riteni un ar riteni lēkt pāri mājai. Gribētu spēlēt
flautu tālāk, bet nevar zināt, kāds
tas liktenis ir.
Vēlēsim domās Annai Līgai drosmi uz skatuves Rīgā un labvēlīgu
likteni.

tas, jautriem un darbīgiem saietiem
tiek atrasti citi iemesli.
Uz jautājumu, kā gadu gaitā
mainās bērni, kā izdodas tikt galā ar
hiperaktīvajiem, Ilze atbild, ka katru
bērnu uztver kā personību un tā pret
viņiem arī izturas. Strādājot ar lielu
pacietību un labestību, var panākt,
ka „rūcējs” mācās mūzikas skolā. Šad
tad mēģinājumos var izdarīt atlaides
un pieļaut brīvāku režīmu, ļaujoties
jokiem un jautrībai, gan ar norunu,
ka nākamreiz jāatgūst iekavētais un
nāksies dziedāt cītīgāk. Pēdējos gados var samanīt bērnu visatļautības
apziņu gan ģimenēs, gan skolā, arī
mēģinājumos. Savstarpējās attiecības
ietekmē arī sabiedrības noslāņošanās – šad tad pēc vērtējoša skatiena
izskan bērneļa secinājums – tev nav
īstais brends.
Ilze uzskata, ka pedagogam jābūt
talantīgam un bez balss pacelšanas
jāprot panākt rezultātu un efektu,
attīstīt bērnu mūzikas izpratni, iedvest drosmi uzkāpt uz skatuves,
attīstīt spējas atraisīties un justies

brīvi. Daudz pedagoga meistarībai
Ilze smēlusies no saviem skolotājiem,
kas vienmēr bijuši saprotoši un atbalstoši. Ar viņiem kopā būts no mazām
dienām, kad vēl pavisam maza knīpa
piedalījusies koncertā Tallinā. Toreiz
viens ķeblītis likts mūziķei zem kājām, otrs – uz krēsla, lai aizsniegtu
taustiņus. Prātā palicis gadījums ar
talismanu, kas bijusi koka lelle Buratino un reiz, braucot uz koncertu,
aizmirsies mājās. Pedagogi sapratuši
meitenes izjūtas un lūguši griezt autobusu atpakaļ.
Sava veida izaicinājums Samulei
bijusi piekrišana pamēģināt strādāt
ar pieaugušajiem un vadīt vokālo ansambli „Vakarvējš”. Pamēģināšana ieilgusi nu jau četru gadu garumā. Jau
25 gadus Ilze ir arī koncertmeistare
senioru deju kolektīvam „Krustpilietis” un sajūsminās par ģimenisko atmosfēru šai kolektīvā. Vēl sarunā Ilze
bieži piemin, cik daudz labu cilvēku
viņa dzīvē sastapusi, kā viņai paveicies ar kolēģiem un vadītājiem darbā.

arī viesi no Lietuvas un Igaunijas.
Festivāla noslēgumā pirmo reizi Jēkabpilī uzstāsies Nepieradinātā Folka orķestris, kura repertuāru veido
dažādu tautu, laiku un vietu mūzika.
Līdzās īru, Balkānu, afrikāņu melodijām būs saklausāmas skaņas, kas

dzirdētas kādās filmās un vecās skaņu platēs un vedinās klausītājus uz
atmiņām. Festivāla mūzika būs piemērota gan sēdošajiem klausītājiem,
gan tiem, kas vēlas izdejoties no sirds.
Ieeja Ls 2, bērniem līdz 12 gadu
vecumam un pensionāriem – Ls 1.
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Man ir pienākums turēt līdzi

Nupat Ilze Samule, vairāku vokālo ansambļu vadītāja un koncertmeistare, nosvinēja divkāršus svētkus –50
dzīves un 30 darba gadu jubileju. Pa
šiem gadiem Ilzītes, kā viņu mīļi sauc
gan bērni, gan viņu vecāki, dziedāšanas prasmju skolu izgājuši simtiem jēkabpiliešu. Neskatoties uz lielo darba

slodzi un aizņemtību mēģinājumos un
koncertos, Ilze nav manīta sapīkusi
vai nomākta.
– Mūzika un bērnu acis mani uzlādē, es nemaz nevaru atļauties būt
savādāka un jūtos jauna visu laiku,
man ir pienākums turēt līdzi, – atzīst
Ilze Samule. Sirds siltums, labestība,

uzmanība un iejūtība pret katru bērnu, šķiet, nāk līdzi no Ilzes bērnības
laimīgās zemes Cēsīs, kurp Ilze atvaļinājumā dodas kā uz svētnīcu, kur
savulaik reizē izjusta gan vecāku mīlestība un gādība, gan stingrība. Ne
bez tās savulaik pagūts tik daudz – pabeigta mūzikas skola, dejotas sarīkojumu un tautas dejas, pulciņos apgūtas rokdarbu prasmes, fotografēšanas
un suvenīru gatavošanas iemaņas,
taču pieticis laika arī mājas darbiņiem
un atpūtai visai ģimenei kopā.
Bērnībā baudīto dzīves modeli
Ilze pratusi iedzīvināt savā ģimenē
– dēli dejo sarīkojumu dejas, mazākais apgūst vijoļspēli mūzikas skolas
sagatavošanas grupā un dzied ansamblī. Interesanti Samuļu ģimenē
tiek svinētas dzimšanas dienas – jau
laikus tiek zīmētas afišas, aicināti kaimiņbērni un jaunieši, gatavoti priekšnesumi un savstarpēji pārsteigumi.
Arī par galda klāšanu vecākiem lielu
rūpju nav, jo dēli paši izdomā ēdienu
receptes, griež salātus, cep un vāra.
Kad visas dzimšanas dienas nosvinē-

Sēļu sētu pieskandinās tautas mūzika
24.maijā pulksten 19:00 Sēļu
sētā notiks nu jau 7. Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls.
– Interesanti, ka kopā ar tradicionālajai tautas un deju mūzikai šogad
skanēs arī modernā folkmūzika, kas
ir aranžēta tautas mūzika un tāpēc

skan modernos ritmos, neierastāk.
Ceram, ka tas festivāla kopnoskaņā
ienesīs jaunas vēsmas un radīs interesi jauniešu auditorijā, – iecerē dalās
Krustpils Kultūras nama vecākais
mākslinieciskais vadītājs, festivāla
producents Aivars Pugačs. Pugačs uz-

sver, ka šogad visi festivāla dalībnieki
ir īpaši labā mākslinieciskā formā, jo
cītīgi gatavojušies Dziesmu svētkiem.
Skatītājiem būs iespēja redzēt jau iemīļotos „Rakarus”, „Feinos letiņus”,
Andrupenes kapelu un, protams, mājastēvus ”Kreicburgas ziķerus”. Būs

Sagatavoja Valda Priekule, JKP projektu koordinatore

Vairāk informācijas www.jkp.lv

12.
KULTŪRAS PASĀKUMI 2013.GADA MAIJĀ
Datums
1.05.
2.05.
4.05.
4.05.
8.05.
8.05.
10.05.
10.05.
11.05.
12.05.
18.05.
18.05.
22.05.
24.05.
24.05.
25.05.
30.05.

Laiks
17:00

Pasākums
Mētras Štelmaheres fotoizstādes „Mātes un meitas” atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 31.maijam
18:00 Berlīnes Starptautiskajā kinofestivālā godalgotā Vācijas spēlfilma „Kurš tad, ja ne
mēs”*. Ieejas maksa Ls 1,–, pensionāriem Ls, 0,50 *Vecuma ierobežojums 16+
11:00 LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts JVĢ pūtēju orķestra „Vitamīns” koncerts.
Diriģents Harijs Zdanovskis
15:00 Vestarda Šimkus un Jēkabpils kamerorķestra koncerts. Bezmaksas biļetes Krustpils
Kultūras nama un Jēkabpils tautas nama kasē no 23.aprīļa līdz 3.maijam
10:00 un Cirks „Alan”. Programmā: dresēti dzīvnieki, akrobāti, klauni u.c.
13:00 Ieeja bērniem līdz 6 gadiem 1,50, pārējiem – Ls 2
19:00 Aktiera Vara Vētras koncerts „Viena mirkļa dēļ...”.
eeja Ls 3, 4, 5. Biļetes tautas namā un Biļešu Paradīzē
17:00 Ļubovas Rutkas leļļu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 7.jūnijam
18:00 Krievu biedrības „Rodņik” rīkots svētku pasākums „Un šos ceļus aizmirst nevar...”.
Piedalās Jēkabpils mazākumtautību biedrību kolektīvi. Ieeja brīva
10:00 Konference „Daugava – likteņa un kultūras upe”. Rīko Jēkabpils Latviešu biedrība
11:00 Mātes dienai veltīts Krustpils Kultūras nama bērnu kolektīvu koncerts „Mammu,
es tevi mīlu”. Ieeja brīva
12:00 Jauniešu diena Jēkabpilī
12:00 Latvijas filmu maratons. Ieejas maksa Ls 1, bērniem līdz 12 gadu vecumam un
pensionāriem Ls 0,50. Biļetes tautas namā
18:00 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas
11:00 Piektdienas amatnieku gadatirgus
19:00 7.Starptautiskais tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī”.
Ieeja Ls 2, bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem Ls 1.
19:00 Pilsētas un novadu sadziedāšanās un sadancošanās
Dižkoncerts „Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem”
18.00 Francijas, Polijas, Beļģijas, Norvēģijas kopdarbs – spēlfilma „Roberts Mičums ir miris”.
Ieejas maksa Ls 1, bērniem līdz 12 gadu vecumam un pensionāriem Ls 0,50.
Biļetes tautas namā

BIĻETES JAU
NOPĒRKAMAS

Vieta
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams
Laukums pie Tautas
nama
Krustpils Kultūras
nams
Krustpils Kultūras
nams
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams
Krustpils Kultūras
nams
Jēkabpils stadions
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams
Vecpilsētas laukums
Sēļu sēta
Krustpils saliņa
Jēkabpils tautas nams

26.07. plkst. 20:00 Krustpils saliņā Sankpēterburgas operas teātra
izrāde G.Doniceti komiskā opera „Pēteris Pirmais”.

www.bilesuparadize.lv

Datums
Laiks
Vieta
01.05.
12:00
Kena parks
01.05. 16:00–19:00
Sēlpils 2
01.05.
19:00
spēļu zāle ,,Oāze”
02.05.
18:00
spēļu zāle ,,Oāze”
02.05.
18:00
Pie RŪK centrālās pludmales
04.05.
12:00
JSC stadions
10:00

JSC ēka

05.05.
15:00
JSC stadions
08.05. 16:00–19:00
Gustiņi
08.05.
19:00
spēļu zāle ,,Oāze”
09.05.
18:00
Pie RŪK centrālās pludmales
09.05.
18:00
spēļu zāle ,,Oāze”
10.05.
12:00
JSC ēka
10.05
12:00
Salas peldbaseins
11.05.
12:00
JSC ēka
12.05.
12:00
JSC ēka
15.05.
10:00
JSC stadions
15.05.
12:00
JSC stadions
15.05. 16:00–19:00
Pļaviņas
15.05.
19:00
spēļu zāle ,,Oāze”
16.05.
12:00
JSC stadions
16.05.
18:00
Pie RŪK centrālās pludmales
16.05.
18:00
spēļu zāle ,,Oāze”
17.05.
15:00
JSC stadions
18.05.
7:00
Radžu ūdenskrātuvē
18.05.
JSC stadions
18.05.
10:00
JSC ēka
18.05.
19.05.
19.05.

13:00
11:00
15:00

22.05. 16:00–19:00

Datums Laiks
01.05.
– 31.05.
09.05. 10.00 –
16.00
12.05.

18.05. 18.00
– 31.05.
18.05.
– 31.05.
18.05. 19.00
– 1.00

30.05.

18.00

Pasākums
Izstāde „Mūzikas vēstures lappuses
Jēkabpilī”. Ieejas maksa: Ls 0,10 / 0,20
Ūsiņa diena.
Ieejas maksa: Ls 0,60 / 0,80
Mātes dienai veltīta akcija „Atved māmiņu
uz muzeju”. Krustpils pils un Brīvdabas
nodaļas „Sēļu sēta” apmeklējums māmiņai ar
50% atlaidi
Izstāde „Mana telpa”, autore Mētra
Štelmahere. Torņa apmeklējums Ls 0,50/0,60
Tekstīliju izstāde, autore Inese Jakobi.
Torņa apmeklējums Ls 0,50/0,60
Akcija „Muzeju nakts”:
radošās darbnīcas pils pagalmā
19.00 teātra izrāde
21.00 koncerts Krustpils evanģēliski
luteriskajā baznīcā
„Ceturtdiena pilī” – „Gatavojamies vasarai”

Norises vieta
Krustpils pils
Izstāžu zāle
Brīvdabas nodaļa
Sēļu sēta
Krustpils pils,
Brīvdabas nodaļa
Sēļu sēta
Krustpils pils
Vārtu tornī
Krustpils pils
Vārtu tornī
Krustpils pils

Krustpils pils

Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”
š.g. 2. maijā plkst.1000 Jaunā ielā 38a (ieeja no Nākotnes ielas)
aicina seniorus apmeklēt informatīvo semināru „Zini savas tiesības”,
kurā piedalīsies Latvijas Tiesībsarga biroja speciālisti tiesību jautājumos.
Sev aktuālo jautājumu lūdzam jau savlaicīgi pieteikt semināra
organizētājam, tālrunis 29213698, vai personīgi gaidīsim otrdienā un
ceturtdienā no plkst.1000 līdz 1400.
JPA „Sasaiste”priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova
SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē
sakarā ar optimizāciju uzņēmumā
Lattelecom tīklā pieejami šādi telefona numuri:
lietvede, ekonomiste 65237664, galvenā grāmatvede 65237666,
kase, fakss 65237667, atkritumu apsaimniekošana 65237660,
pilsētas kapi, kapliča 65233787, dzīvnieku patversme 28342253 (Tele2).
Administrācija

SPORTA PASĀKUMI 2013. GADA MAIJĀ

04.05.

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures
muzejā 2013. gada maijā

JSC stadions
JSC stadions
JSC stadions
Viesīte

22.05.
19:00
spēļu zāle ,,Oāze”
23.05.
18:00
spēļu zāle ,,Oāze”
23.05.
18:00
Pie RŪK centrālās pludmales
25.05.
11:00
JSC stadions
25.05.
10:00
spēļu zāle ,,Oāze”
29.05. 16:00–19:00
Sūnas
29.05.
19:00
spēļu zāle ,,Oāze”
30.05.
18:00
spēļu zāle ,,Oāze”
30.05.
18:00
Pie RŪK centrālās pludmales
31.05.
15:00
Salas peldbaseins

Pasākums
1.maija ielu stafešu skrējiens
„Orientieris 2013”. (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils–Jaunjelgavas šos. 11.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
Jēkabpils atklātais čempionāts un sporta skolas „B” grupas čempionāts
vieglatlētikā, veltīts izcilā soļotāja Pētera Zeltiņa un Latvijas rekordista lodes
grūšanā Kura Bērziņa piemiņai
„Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2012
/piedalās šahisti ar I sporta klasi, meistarkandidāti un meistari/
Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts FK Jēkabpils/JSC – BFC Daugava
„Orientieris 2013”. (norāde uz sacensību vietu – Salas – Sunākstes ceļa 4.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
Jauno šahistu festivāls „Jēkabpils pavasaris – 2013”
Pusstundas PELDĒJUMS /pieteikties sacensību dienā līdz plkst.11:30/
Jauno šahistu festivāls „Jēkabpils pavasaris – 2013”
Jauno šahistu festivāls „Jēkabpils pavasaris – 2013”
PII sporta svētki bērniem
Latvijas skolēnu 66.spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā „Draudzība”
„Orientieris 2013”. (norāde uz sacensību vietu – Pļaviņu apvedceļš)
Šautriņu mešanas turnīrs
Latgales kausa izcīņa šķēpa mešanā
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
Futbola diena
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā
Jauniešu diena
„Jēkabpils sporta skolas” balvu izcīņa šahā – 2012
/piedalās šahisti ar IV, III un II sporta klasi/
Baltijas valstu sacensības vieglatlētikas daudzcīņā
Baltijas valstu sacensības vieglatlētikas daudzcīņā
Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts
FK Jēkabpils/JSC – FK Daugava Rīga – 2/Šitika FS
„Orientieris 2013”.
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Neretas šos., Viesītes aplis)
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
Strītbola sacensību „Jēkabpils Lūsis 2013” 1.posms
Zolītes turnīrs „OĀZES kauss 2013”
„Orientieris 2013” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Rēzeknes šos. 10.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
Sezonas noslēguma sacensības peldēšanā (no 14:30 iesildīšanās)

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos –
Kuri nenobaidās.
(O. Skuja)

Sveicam aprīļa
ļ jjubilārus:
billā
Elitu Frolovu, Ingu Terehovu, Lidiju Germani, Mariku Kitovu,
Birutu Lipuri!
Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
Ielu komitejas

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā aprīlī notiks nodarbības:
13., 20., 27. maijā nūjošana
9. maijā – Mātes dienas sagaidīšana
Jēkabpils invalīdu biedrības valde

Filma „Kurš tad, ja ne mēs?” PĀRCELTA uz 2.maiju
Berlīnes festivālā godalgotās filmas „Kurš tad, ja ne mēs” izrādīšana pārcelta uz 2.maiju. Filmas seanss notiks Jēkabpils tautas namā pulksten 18:00
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Kultūras pārvalde

Pasākumi bibliotēkās 2013. gada maijā
Datums
6.–26.05

Laiks

15.05

15.00

16.05

13.00

17., 21.,
22.05.
22.05.

16.00

Līdz
31.05.

14.00

Pasākums
Vizuālās mākslas darbu izstāde
„Kur saulīte rotājās”
Noslēguma pasākums lasīšanas veicināšanas
akcijai „Brīnumpuķe”
JGB organizēts pasākums
„Mīlestība pret dzejnieku jeb Krāsainās pasakas”
„Multeņu pēcpusdiena” jeb mazais bibliotēkas
izlaidums. Ciemos PII audzēkņi
„Emīlijas diena – bibliotēkas vēstures diena”
Saruna par bibliotēkas lomu novada vēstures
saglabāšanā. Piedalās bibliotēkas draugi, atbalstītāji,
ciemiņi un visi interesenti
Izstāde „Mākslinieks un bibliotēka kultūrvēsturiskā mantojuma sardzē”. (No bibliotēkas
krājuma „Mākslinieces Ainas Karlsones ekslibri”)

Vieta
JPB Bērnu
lit. nodaļa
JPB Bērnu
lit. nodaļa
JPB Bērnu
lit. nodaļa
JPB Bērnu
lit. nodaļa
JPB

JPB

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

Nākamais
laikraksta
numurs iznāks
30. maijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,
atbildīgā par izdevumu Elīna Bite,
tālrunis 65207324.
Datorsalikums SIA „RK Media”.

