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Mellē atklāj Jēkabpils skvēru
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Dzīvnieks mājās - tā ir atbildība
8.lpp.   ➤9.lpp.   ➤

Augustā Krustpils saliņā jēkabpiliešus priecēja baleta izrāde „Žizele”.

Augustā tika uzsākti rekonstrukcijas darbi Kurzemes un Vienības ielas 
posmos, kā arī stājušies spēkā satiksmes kustības ierobežojumi un izmaiņas 
sabiedriskā transporta kustībā Jēkabpils pilsētā.

Jēkabpilī no 11. līdz 17.augustam norisinās “Izaugsmes Plenērs 2013”, kurā piedalās 
17 jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Plenēra mērķis bija sniegt šiem jauniešiem 
ieskatu un iemaņas uzņēmējdarbības, mārketinga un radošās domāšanas, ideju 
radīšanas aspektos, sasaistot teoriju ar praksi un veiksmes stāstiem.

23. augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta direktors 
Raits Sirmovičs un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Laura Afanasjeva kopā ar 
politiski represēto biedrības pārstāvjiem kopīgi iestādīja Jēkabpils pilsētas politiski 
represētajiem veltītu piemiņas ozolu Likteņdārzā Koknesē.

8.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pie domes priekšsēdētāja Leonīda Salceviča viesojās 
Bērnu un jauniešu centra klubiņa „Smaids” nometnes „Pilsētas mantinieki” dalībnieki.

23.augustā ar Jēkabpils invalīdu biedrības iniciatīvu un 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu Ls 350 
apmērā veļas mašīnas iegādei, tika atvērta veļas mazgātava.

17.augustā veiksmīgi aizvadīts ikgadējais Jēkabpils 
triatlons, kas vienlaicīgi bija arī Latvijas kausa 
triatlonā 12.posms un LR 2013.gada čempionāts 
krosstriatlonā SJE, VJE,SJD,VJD grupām. Radžu 
ūdenskrātuvē pulcējās dalībnieki no visas Latvijas, 
lai pārbaudītu savus spēkus triatlonā, kurā apvienoti 
trīs pilnīgi atšķirīgi sporta veidi – peldēšana, 
riteņbraukšana un skriešana.

23. augustā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis 
Raščevskis un Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs devās sveikt jēkabpilieti Marfu Jegorovu, 
kurai apritēja 100 gadu.

Izsludināts fotokonkurss 
„Mirklis profesijā”
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Latvijas-Vācijas 
sadraudzības pašvaldību  
konferences laikā Mellē 
atklāj Jēkabpils skvēru

No 31. jūlija līdz 3.augustam, 
Jēkabpils pilsētas sadraudzības pil-
sētā Mellē, Vācijā Eiropas Pilsoņu 
gada ietvaros norisinājās jau 7. Lat-
vijas-Vācijas sadraudzības pašvaldī-
bu konference. 

Konferenci apmeklēja arī Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības pār-
stāvji – Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks tautsaim-
niecības jautājumos Aivars Kraps, 
Būvniecības nodaļas vadītāja Anita 
Vanaga, Sabiedrisko attiecību no-
daļas vadītāja Laura Afanasjeva, 
kā arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
direktora vietniece mācību darbā 
Skaidrīte Ozoliņa, Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas skolotāja Daira Spārīte 
un Krustpils pamatskolas audzēk-
nis Rolands Hartmans, kuru īpaši 
uzaicināja māksliniece Rozvita Pen-
ceka (Roswitha Pentzek).

Konferences atklāšanas runā 
Melles mērs Andre Berghēgers 
(Andre Berghegger) atskatījās uz 
būtiskākajiem notikumiem Melles 
un Jēkabpils sadraudzības laikā, 
kurai šogad aprit jau 15 gadu. Ber-
ghēgers atzina, ka pilsētu partner-
attiecības sekmē pieredzes,  zināša-
nu, ideju  apmaiņu un aicināja mek-
lēt arvien vairāk kopīgus interešu 
punktus.

Būtiskākais konferencē aplūko-
tais jautājums bija duālās izglītības 
sistēmas ieviešana Latvijā. Ar refe-
rātiem par Vācijas duālās izglītības 
sistēmas elementu ieviešanu Latvi-
jā  uzstājās Latvijas Republikas Iz-
glītības un zinātnes ministrijas pār-
stāve Ilze  Buligina un Lejassaksijas 

Kultūras un izglītības ministrijas 
pārstāvis Tomass Kastenss (Tho-
mas Castens).  I. Buligina uzsvēra, 
ka duālās izglītības sistēmas pir-
mie pilotprojekti jau no 1.septem-
bra tiks uzsākti Ogrē, Ventspilī un 
Rīgā, tādējādi aicinot pilotprojektu 
izvērtējumu uzsākt jau arī  nāka-

majā konferencē.
Konferences laikā tika atklāta 

mākslas izstāde „No ledus laikme-
ta līdz ledus laikmetam”, kurā tika 
izstādītas Rozvitas Pencekas, Rutas 
Štelmaheres, Ulda Čamana Un Ro-
landa Hartmana darbi.

Paralēli konferecei notika arī 
jauniešu forums. Tā laikā par godu 
Jēkabpils un Melles sadarbībai 25 
jaunieši no Latvijas un Vācijas ra-
dīja unikālu mozaīku ar abu pilsē-
tu ģerboņiem. Mozaīka sastāv no  
45 000 stikla gabaliņiem. No mo-

zaīkas tiks izgatavotas flīzes un tās 
tiks izvietotas konferences laikā at-
klātajā Jēkabpils skvērā Mellē, Gro-
nenberga parkā.

Gronenberga parkā Jēkabpils 
skvērs ir jau trešais, kas veltīts Mel-
les sadraudzības pilsētām. Līdz šim 

tāds ir atklāts Jaunmellei Amerikas 
Savienotajās Valstīs un Nigdei Tur-
cijā. Mellei kopumā ir 13 sadraudzī-
bas pilsētas. 

 
 

Šāda konference, ko apmeklē 
pašvaldību pārstāvji no Latvijas 
un Vācijas, ko vieno sadraudzības 
līgumi, notiek jau septīto gadu. 
Pirmā konference notika Vācijā, 
Villihā. Tās aizsācējs ir Volfgangs 
Broks (Wolfgang Brock) – Villihas 

vācu-latviešu draudzības biedrības 
vadītājs. 

2012. gada augustā šāda konfe-
rence notika arī Jēkabpilī. Plānots, 
ka 2014. gadā tā notiks Latvijā – 
Valmierā un Smiltenē. 

Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

Foto:  Laura Afanasjeva

Jēkabpils sadraudzības pilsētā Mellē noris 
7.Latvijas–Vācijas sadraudzības pašvaldību konference

I.Buligina uzstājas ar referātu „Priekšnosacījumi un pasākumi 
izglītības izaugsmei Latvijā”

Uz šīs  sienas tuvākajā laikā tiks izvietota jauniešu 
izgatavotā mozaīka

25 Latvijas un Vācijas jaunieši izgatavoja mozaīku 
par godu Jēkabpils un Melles sadraudzībai

Izstādes „No ledus laikmeta līdz  
ledus laikmetam” atklāšana

A.Kraps pasniedz Melles mēram bruģi ar lūša 
pēdas nospiedumiem

Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks 
A.Kraps un Melles mērs A. Berghēgers svinīgi 
atklāj Jēkabpils skvēru

Izstādē kopā ar Rutas Štelmaheres un Ulda 
Čamana darbiem varēja aplūkot arī Rolanda 
Hartmana darbus. Attēlā „Gulbis”, 2011. 
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Pozitīvi par 
JēkabpiliJēkabpils pilsētas ziņas
Sandra S  @NanneBebe  
Lepojos ar @JekabpilsLV kultūras 
pārvaldes un vadības darbu - tāda 
kultūras dienu programma, ka  
acis kūst! :)
Evita Rudoviča @Evita_R  
@JekabpilsLV paldies, opera bija 
necerēti jauka - tik daudz skanīgu 
balsu!
Leons Līdums @Leons_Lidums  
Jauks vakar bija Operas svētku 
noslēguma koncerts pie kaimiņiem 
Jēkabpilī! 
Atis Rozentāls @atisrozentals  
„Pēteris Pirmais” Jēkabpilī - radoši 
dauzonīgs Doniceti operas uzve-
dums Sanktpēterburgas operas iz-
pildījumā. Lieliski pavadīts vakars.
Vineta Viz @Vinetav  
Ceļotājiem: tikai Jēkabpilī... pirms 
un pēc pusdienām neaizmirstiet 
nosvērties. Svari īsti! 

 
 
 
 
 

Roberts Lukss  
@RobertsLukss  
Viens spīdīgs zirgspēks vēl 
apskatāms arī šorīt Jēkabpilī 
#motorusvetki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spalvu kamols @minkacans  
Labs risinājums vecu/pamestu 
māju logiem #Jekabpils #skaisti 

Norit Jēkabpils 3.vidusskolas 
renovācijas darbi

Nometnes „Pilsētas mantinieki” 
dalībnieki tiekas ar domes 
priekšsēdētāju L.Salceviču

Premjers ar lielajām pilsētām 
vienojās nodrošināt pašvaldību

Jēkabpils 3.vidusskolā šobrīd 
norisinās ēku renovācijas darbi, 
kurus plānots pabeigt līdz šī gada 
novembrim.

Jūnijā tika uzsākti renovācijas 
darbi skolas galvenā korpusa 1.-4.
stāvā, kas jāpabeidz līdz augusta 
nogalei, savukārt āra fasādes reno-
vācijas darbi un teritorijas labiekār-
tošanas darbi jāpabeidz līdz šī gada 
novembra nogalei.

Jēkabpils 3.vidusskolas ēku fa-
sāžu un inženiertīklu vienkāršotās 
renovācijas projektā paredzēta bē-
niņu siltināšana, savienotā jumta 
pārseguma siltināšana, ārsienu, 
cokola siltināšana, esošā jumta re-
novācija, logu nomaiņa, griestu un 
sienu apdare, iekšējo ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu nomaiņa, apku-
res sistēmas renovācija, siltummez-

gla renovācija, un citi darbi. Tāpat 
paredzēta arī skolas teritorijas 
sakārtošana. 

Būvdarbus Jēkabpils 3.vidus-
skolā veic SIA „Jēkabpils PMK”.  

Izglītības iestādei tiks iegādātas 
arī nepieciešamās mēbeles un iekār-
tas – 150 skolēnu soli, 330 skolnieku 
krēsli, 19 datorgaldi, 19 skolotāju 
galdi, 15 sienas skapji, 60 dator-
galdi, 85 datorkrēsli, 15 masīvkoka 
soli, 215 krēsli svinību zālei.

Investīciju projekta „Jēkab-
pils 3.vidusskolas ēku renovācija 
Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī” īsteno-
šanai Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
ir ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē.  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Šobrīd Jēkabpils sporta namā 
norit renovācijas darbi Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības prioritārā in-
vestīciju projektā „Jēkabpils sporta 
nama vienkāršotā renovācija Brīvī-
bas ielā 2J, Jēkabpilī”.

Projektā paredzēta Jēkabpils 
sporta nama zāles grīdas segu-
ma nomaiņa, elektroniska tablo 
un basketbola grozu uzstādīšana, 
VIP ložas izbūve, kā arī 310 ska-
tītāju sēdvietu nomaiņa. Darbus 
veic SIA „Ošukalns celtniecība”. 

Darbus paredzēts beigt līdz šī gada 
16.septembrim.

Projekta īstenošanai Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība ir ņēmusi aizņē-
mumu Valsts kasē. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

8.augustā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā pie domes priekšsēdētāja 
Leonīda Salceviča viesojās bērnu un 
jauniešu centra klubiņa „Smaids” 
nometnes „Pilsētas mantinieki” 
dalībnieki. 

Bērni gandrīz nedēļu ilgajā no-
metnē pētīja un izzināja Jēkabpils 
vēsturi, kā arī apmeklēja daudzas 
pilsētas ievērojamākās vietas- 
Krustpils pili, Kena parku, Jēkab-
pils Svētā Gara klosteri, Strūves 
parku un citus objektus. 

Pēc nometnē pavadītajām die-
nām visi atzina, ka labprāt turpi-
nātu pētīt pilsētas vēsturi, jo tas ir 
interesanti un aizraujoši. Tiekoties 
pašvaldībā ar domes priekšsēdētāju 
L.Salceviču, nometnes dalībnieki 
vēlējās pastāstīt par to, ko jaunu 
viņi ir uzzinājuši par pilsētu pro-
jekta laikā, kā arī  bija sagatavojuši 
daudzus jautājumus. Bērni iztaujā-
ja priekšsēdētāju gan par pilsētas 
attīstības plāniem nākotnē, gan ar 
interesi uzdeva jautājumus par to, 
kāds ir domes priekšsēdētāja ikdie-
nas darbs. 

 

L.Salcevičs bērniem pastāstīja 
par pašvaldības pienākumiem, kā 
veidojas pilsētas budžets, par to, 
kādi lielākie projekti nākamajā gadā 
varētu tikt īstenoti pilsētā un atbil-
dēja uz daudzajiem jautājumiem.

 Tikšanās noslēgumā nometnes 
dalībnieki bija sagatavojuši pārstei-
gumu, jo, pārģērbjoties stilizētās 
lūša, hercoga Jēkaba un citu perso-
nāžu maskās, bērni parādīja īsu te-
atrālu uzvedumu par to, kā radusies 
Jēkabpils. Uzvedumu kopā ar bēr-
niem veidojušas nometnes pedago-
ģes Dace Kalniņa-Aleksandrova un 
Sandra Utināne. 

Jēkabpils domes priekšsēdētājs 
L.Salcevičs pateicās bērniem un pe-
dagogiem par viņu paveikto, vēlēja 
bērniem labas sekmes mācībās, sau-
dzēt un cienīt savu pilsētu un būt 
savas pilsētas patriotiem. Bērni no 
pašvaldības saņēma arī piemiņas 
veltes – mugursomu ar pilsētas logo, 
kā arī skatu kartītes par pilsētu un 
tās skaistākajām vietām.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

7.augustā, Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas (LLPA) pārstāvji tikās 
ar ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski un vēlreiz vienojās par ko-
pīgu problēmas izpratni un saņēma 
premjera solījumu pašvaldībubu-
džeta pieaugumu līdzvērtīgi valsts 
pamatbudžeta pamatfunkcijām

Tikšanās laikā, kurā piedalījās 
arī finanšu ministrs Andris Vilks 
un finanšu ministrijas pārstāvji, 
lielo pilsētu vadītāji vēlreiz saņē-
ma ministru prezidenta solījumu 
2014.–2016. gada budžeta veidoša-
nā turēties pie principa, ka pašval-
dību budžeti jāpalielina līdzvērtīgi 
valsts pamatbudžeta pamatfunkciju 
pieaugumam.  Finanšu ministrija 
LLPA pārstāvjiem prezentēja 3 mo-
deļus darba spēka nodokļu mazinā-
šanai, kas palīdzēs  nodrošināt šāda 
principa izpildi.  Piedāvātie scenā-
riji gan vēl tiks izskatīti valdībā un 
LLPA izpilddirektora vietnieks Mā-
ris Kučinskis izsaka cerību, ka val-
dība respektēs pašvaldību bažas un 
vajadzības un nevilcinoties vieno-
sies par kāda no trijiem scenārijiem 
ieviešanu, jo šobrīd nav citu risinā-
jumu solītā principa realizēšanai un 
tā nepildīšana var radīt nopietnas 
problēmas pašvaldību pamatfunkci-
ju izpildes nodrošināšanai.

Tāpat tikšanās laikā tika pār-
runāts jautājums par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas (PFI) li-
kumu un šī brīža statusu, par ko 
informēja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāve.  LLPA atgādināja par šī 
likumprojekta izstrādes gauso gaitu 
un norādīja, cik būtiski ir pabeigt 
darbu līdz gada beigām, lai jaunais 
likums stātos spēkā jau  2014. gadā.  
Tāpat LLPA guva V. Dombrovska 
atbalstu turpmākai LLPA pārstāvja 
kā līdzvērtīga partnera dalībai koa-
līcijas darba grupā, kas izstrādā šo 
likumprojektu.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija 
dibināta 2001. gada 23. augustā, lai 
īstenotu republikas pilsētu pašval-
dību interešu aizstāvību un nodroši-
nātu interešu un tiesību pārstāvnie-
cību gan valstī, gan ārpus tās robe-
žām, kā arī veicinātu to savstarpējo 
LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas 
pilsētas — Daugavpils, Jelgava, Jē-
kabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, 
Rīga, Valmiera un Ventspils.

Dagnija Dižbite, sabiedrisko 
attiecību konsultante

Veic Jēkabpils sporta nama 
vienkāršoto renovāciju

Rekultivācijas darbi izgāztuves 
teritorijā tiks atjaunoti

Projekta „Salas novada cieto sa-
dzīves atkritumu izgāztuves „Plau-
šu kalns”-56908/2043/PPV 

r e k u l t i v ā c i j a ” ( p r o j e k t a 
Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VA-
RAM/004) realizācija drīzumā tiks 
turpināta. 

Patlaban ir veiktas izmaiņas 
tehniskajā projektā, kura rezultātā 
pēc rekultivācijas darbiem izmainī-
sies atkritumu kaudzes konfigurāci-
ja, tomēr tas nemainīs rekultivācijas 
darbu būtību un nodrošinās rekulti-
vācijas darbu mērķu sasniegšanu. 

 

Tiek gatavota precizējumu vēstule 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai (VARAM) sais-
tībā ar būvdarbu termiņa pagarinā-
jumu objektā. 

Projektam jābūt īstenotam līdz 
2014.gada oktobrim.

Projektu līdzfinansē Eiropas 
Savienība un finansējuma saņēmēja 
ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

Irēna Pastare,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Attīstības un investīciju nodaļas
projektu koordinatore

Rekultivācijas darbi izgāztuves teritorijā tiks atjaunoti

2013. gada 5.augusts

Projekta- Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns”-56908/2043/PPV 
rekultivācija’’(projekta Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/004) realizācija drīzumā tiks turpināta. Uz 
doto brīdi ir veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, kura rezultātā pēc rekultivācijas darbiem izmainīsies  
atkritumu kaudzes konfigurācija, tomēr tas nemainīs rekultivācijas darbu būtību un nodrošinās  
rekultivācijas darbu mērķu sasniegšanu. Tiek gatavota precizējumu vēstule Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) saistībā ar būvdarbu termiņa pagarinājumu objektā. 

Projektam jābūt īstenotam līdz 2014.gada oktobrim.

           

Sīkākai informācijai: 
Irēna Pastare
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas
Projekta koordinatore
Kontaktinformācija :
Tel:65237423;
e-pasts: irena.pastare@jekabpils.lv
_____________________________________________________________________

 PROJEKTU „Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns” – 56908/2043/PPV 

rekultivācijas īstenošanu Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/004.LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES 
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Rekultivācijas darbi izgāztuves teritorijā tiks atjaunoti

2013. gada 5.augusts

Projekta- Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns”-56908/2043/PPV 
rekultivācija’’(projekta Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/004) realizācija drīzumā tiks turpināta. Uz 
doto brīdi ir veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, kura rezultātā pēc rekultivācijas darbiem izmainīsies  
atkritumu kaudzes konfigurācija, tomēr tas nemainīs rekultivācijas darbu būtību un nodrošinās  
rekultivācijas darbu mērķu sasniegšanu. Tiek gatavota precizējumu vēstule Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) saistībā ar būvdarbu termiņa pagarinājumu objektā. 

Projektam jābūt īstenotam līdz 2014.gada oktobrim.

           

Sīkākai informācijai: 
Irēna Pastare
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas
Projekta koordinatore
Kontaktinformācija :
Tel:65237423;
e-pasts: irena.pastare@jekabpils.lv
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Rakšanas darbus Jēkaba ielā 
pabeigs līdz septembra nogalei

Jēkabpils domes priekšsēdētāja 
Leonīda Salceviča padomnieka 
amatā ieceļ Edgaru Miezīti

Uzstāda jaunus afišu stendus

Zemgales pašvaldībās noslēgusies labo darbu 
revīzija konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2013”

Ekspluatācijā nodod Daugavas labā krasta 
dambja pēdējo posmu

2012.gada septembrī Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība un SIA 
„Jēkabpils PMK” noslēdza līgumu 
par Ūdenssaimniecības attīstības 
Jēkabpilī, III kārtas ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu projektēšanu un 
būvniecības darbu veikšanu.

Šī gada jūlija nogalē tika saņem-
ta informācija no Jēkaba ielas iedzī-
votājiem par neērtībām, kad vējainā 
laikā gaisā nonāk smiltis, jo uz ielas 
nav ar saistvielām saistīta seguma. 

SIA „Jēkabpils PMK” informē, 
ka būvdarbu posms Jēkaba ielā tika 
nolaistīts ar ūdeni, līdz 16.augus-
tam ieklāts minerālmateriālu mai-
sījums, bet rakšanas darbus visā Jē-
kaba ielas posmā paredzēts pabeigt 
līdz 2013.gada 27.septembrim un 
līdz 31.oktobrim paredzēts ieklāt ar 
saistvielām saistītu segumu izrakta-
jā Jēkaba ielas posmā.

 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kopš 2013. gada 24.jūlija Jēkab-
pils domes priekšsēdētāja Leonīda 
Salceviča padomnieks investīciju 
jautājumos ir  Edgars Miezītis. 

Padomnieka funkcijās ietilpst 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības un 
pašvaldības kapitālsabiedrību inte-
rešu pārstāvniecība ārējā finansēju-
ma piesaistei.

Līdz šim E.Miezītis ir strādājis 
Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrijas Ūdenssaimniecī-
bas un vides risku projektu nodaļā.

Domes priekšsēdētāja padom-
nieka darba vieta atrodas Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Rīgas birojā. 
Līdz šim padomnieka amatu ieņē-
ma Zanda Ozola.

 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

16.augustā Jēkabpilī, Auseklīša 
ielā, tika uzstādīts informatīvais 
reklāmas stends afišu un citu in-
formatīvo materiālu izvietošanai, 
informē Jēkabpils pilsētas pašval-
dības galvenā māksliniece Sanda 
Mālniece. 

Šāda veida stends augusta noga-
lē tiks uzstādīts arī Viestura ielā pie 
daudzdzīvokļu nama nr.31.

Stendu kopējās izmaksas ir 
1435,73 lati. Stendu izgatavošanu 
un uzstādīšanu veic SIA “MSM 
design”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jelgavā noticis Zemgales Plā-
nošanas reģiona (ZPR) administrā-
cijas rīkotais konkursa „Eiropas 
Gada pašvaldība 2013” pirmās kār-
tas noslēguma sarīkojums. 

Zemgalē, līdzīgi kā Rīgas Plāno-
šanas reģionā, konkursa pirmajai 
kārtai bija pieteikts visvairāk dalīb-
nieku, deviņas pašvaldības - Jelga-
vas un Jēkabpils pilsētas, kā arī ar 
Auces, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, 
Jēkabpils, Rundāles un Ozolnieku 
novada. Turklāt septiņas no tām 
šāda veida konkursā piedalījās pir-
mo reizi.

Izvērtējot konkursa dalībnieku 
īpašā veidlapā atspoguļoto informā-
ciju un apkopojot pašās pašvaldībās 
redzēto, Attīstības padomes izvei-
dotā komisija, kuras darbu vadīja 
Auces novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Vija Keršus, nolēmusi pir-
mo vietu reģionā piešķirt Jelgavas 
pašvaldībai, kas arī pērnajā gadā 
konkursa pirmajā kārtā kļuva par 
uzvarētāju. Jelgava šogad ir arī no-
minācijas „Pašvaldība integrācijai 
un iekļaušanai” ieguvēja. Otrā vieta 
kopvērtējumā un nominācija „Paš-
valdība veselībai” piešķirta Iecavas 
novada pašvaldībai, bet trešā vieta 
– Jēkabpils novada pašvaldībai. 

Visas trīs minētās pašvaldības 
izvirzītas dalībai konkursa otrajā 
kārtā – nacionālā līmenī un balvā 
saņēmušas īpaši šim notikumam 
mālā atveidotu Zemgales simbolu - 
aļņa figūru, kā arī gleznu un ZPR 
Atzinības rakstu.

Bez tam nominācija „Pašval-
dība kultūrai” piešķirta Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībai, bet nomināci-
ja „Pašvaldība Eiropas Savienības 
vērtību popularizēšanai” - Jelgavas 
novada pašvaldībai. 

Gan apsveicēji, gan pašu paš-
valdību pārstāvji pauda gandarīju-
mu par uzdrīkstēšanos piedalīties 
šādā konkursā, tādējādi izmantojot 
iespēju „izrevidēt” pēdējā laikā pa-
veikto kultūrā, izglītībā, integrāci-
jas, sociālās un veselības aizsardzī-
bas jomā, Eiropas Savienības un 
pašvaldības vērtību popularizēšanā. 

Zemgales konkursa dalībnieku 

vērtēšanas komisija arī atzīmēja, 
ka visu pieteikto pašvaldību darba 
rezultāti skaitliskā izteiksmē ir ļoti 
blīvi, jo godalgoto vietu ieguvējas 
gan savā starpā, gan no pārējiem 
dalībniekiem šķīra tikai viens vai 
divi punkti. Tas tāpēc, ka par pie-
dalīšanos šādā konkursā izšķīrās 
vien tās pašvaldības, kas apzinās 
savu spēku un daudz dara dažāda 
veida pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes, kā arī pievilcīgas dzīves 
telpas nodrošināšanā saviem iedzī-
votājiem, vietējās sabiedrības ak-
tivizēšanā gan lokālu, gan globālu 
jautājumu apspriešanā, investīciju 
piesaistē un starptautiskās sadarbī-
bas veicināšanā.

Pašvaldību kultūras dzīvē īpašu 
pacēlumu radījusi gatavošanās un 
dalība Vispārējos Dziesmu un deju 
svētkos, Rundālē, Jēkabpils novadā 
un Jelgavas novada Vilcē, piemē-
ram, izveidots jauns koris, Auces 
novada Bēnē uzbūvēta brīvdabas 
estrāde. 

Jēkabpilī plašu skanējumu ie-
guvis nu jau otrais starptautiskais 
Opermūzikas festivāls. Piedaloties 

starptautisku un reģionālu projektu 
ieviešanā, Ozolniekos atklāta foto 
un lietišķās mākslas dizaina, kā arī 
mūzikas studija. 

Arī Rundālē atklāta mākslas 
studija, noorganizēti bezmaksas 
kursi fotografēšanas prasmju ap-
guvē, sarīkotas vairākas izstādes 
un plenēri, atklāts vietējo ražoju-
mu mājtirgus. Savukārt Dobelē un 
Jēkabpils novada Zasā izveidota 
amatu māja, apmeklētājiem pieeja-
māks kļuvis Dobeles Novadpētnie-
cības un Jēkabpils Vēstures muzejs, 
Krustpils pilī iekārtota mūsdienu 
prasībām atbilstīga muzeja krājuma 
glabātava. 

Pašvaldībās daudz paveikts kul-
tūrvēsturiskā mantojuma apzināša-
nā, saglabāšanā un popularizēšanā, 
kā arī atpūtas vietu labiekārtošanā. 
Reģionā daudzviet izveidoti jaunat-
nes Iniciatīvu centri, renovēti kul-
tūras un tautas nami, bibliotēkas, 
turpinās sporta būvju celtniecība un 
izglītības iestāžu ēku siltināšana, 
plašumā vēršas brīvprātīgo darbs.

13.augustā Valsts pieņemšanas 
komisija kopā ar Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības un SIA „Jēkabpils 
PMK” pārstāvjiem izvērtēja Jē-
kabpils Daugavas aizsargdambju 
rekonstrukcijas pēdējā posma Dau-
gavas labajā krastā starp Madonas 
ielu un Ādamsona saliņu būvdarbu 
kvalitāti un parakstīja pieņemša-
nas-nodošanas aktu par  tā nodoša-
nu ekspluatācijā.

Daugavas labā krasta aizsarg-
dambja nostiprināšanas darbi tika 
uzsākti 2012. gada septembrī. Būv-
darbus veica SIA “Jēkabpils PMK”, 
projektētāji VSIA “Meliorprojekts”, 
būvuzraugi “Firma L4”. 

Būvdarbu laikā tika izveidots 
akmeņu bērums, piebraucamais 
ceļš ar šķembu segumu un rekons-
truēta betona aizsargsiena, kā arī 
novērsta krasta erozija.

Pilsētsaimniecības departamen-
ta direktors Raits Sirmovičs uzsver, 
ka līdz ar šī  pēdējā aizsargdambja 

posma rekonstrukciju visi Dauga-
vas aizsargdambja potenciāli nedro-
šie posmi ir nostiprināti un plūdu 
draudi pilsētas teritorijai ir maksi-
māli samazināti.

Daugavas labā krasta aizsarg-
dambja rekonstrukcija un labiekār-
tošana ir veikta projektā „Jēkabpils 
aizsargdambju rekonstrukcija”. 
Projekta mērķis ir Daugavas aiz-
sargdambju rekonstrukcija un lab-
iekārtošana Pļaviņu ielā 105 un 
Krasta ielā 85, samazinot plūdu 
riska varbūtību grūti prognozējamu 
vižņu – ledus parādību gadījumos 
Daugavā.

Projekta gaitā ir rekonstruēts 
Daugavas kreisā krasta aizsarg-
dambis, labā krasta aizsargdambis, 
kā arī labā krasta betona aizsarg-
dambis. Tāpat ir veikti abu krastu 
dambju labiekārtošanas darbi un 
apgaismojuma ierīkošana visā garu-
mā, savukārt Daugavas labā kras-
ta posmā starp Madonas ielu un 

Ādamsona saliņu nostiprināšana ir 
veikta kā papildu aktivitāte par pro-
jekta iepriekšējos posmos ietaupīta-
jiem līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas 2 491 
777,01 Ls, no tiem 2 115 921,68 Ls ir 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums (85% no projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām) 
un pašvaldības līdzfinansējums 373 
397,94 Ls (15% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām), neat-
tiecināmās izmaksas ir 2 457,39 Ls.

Projekts tiek finansēts ERAF 
līdzfinansētās apakšaktivitātē 
3.4.1.5.1. „Pļaviņu un 

Jēkabpils pilsētu plūdu draudu 
samazināšana”.

Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

sabiedrisko attiecību  
nodaļas vadītāja

Atbalstīts projekts „Jaunatnes 
politikas indeksa aprēķināšana 
Jēkabpils pilsētā”

Izglītības un zinātnes minis-
trija atbalstījusi Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības projektu „Jaunatnes 
politikas indeksa aprēķināšana 
Jēkabpils pilsētā” atklātā projektu 
konkursā  „Ikgadējā monitoringa 
ietvaros izstrādātā jaunatnes po-
litikas indeksa aprēķināšana paš-
valdībās jauniešu dzīves kvalitātes 
novērtēšanai”.

Projektu konkursa mērķis ir 
veicināt pašvaldību motivāciju īs-
tenot lokālā līmeņa pētījumus, kas 
novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti 
un sniegtu objektīvu informāci-
ju par reālo situāciju pašvaldībās. 
Projekta īstenošanas gaitā tiks 
veikts lokāla līmeņa pētījums, kas 

novērtēs jauniešu dzīves kvalitāti 
un sniegs objektīvu informāciju par 
reālo situāciju pašvaldībā, izman-
tojot jaunatnes politikas ietekmes 
mērīšanas rīku - jaunatnes politi-
kas īstenošanas indeksu. 

Projektu finansē Izglītības un 
zinātnes ministrija un tā izmaksas 
ir 1000 latu. 

Lāsma Skļarska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

jaunatnes lietu speciāliste
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Preses konferencē skaidro Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcijas gaitu
20.augustā, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībā tika rīkota preses kon-
ference, lai informētu plašsaziņu 
pārstāvjus un iedzīvotājus par 
satiksmes izmaiņām Kurzemes 
un Vienības ielu rekonstrukcijas 
gaitā.

Preses konferencē piedalījās Jē-
kabpils pilsētas domes priekšsēdētā-
ja vietnieks tautsaimniecības jautā-
jumos Aivars Kraps, Pilsētsaimnie-
cības departamenta direktors Raits 
Sirmovičs, Attīstības un investīciju 
nodaļas vadītājas vietniece Inga 
Virsnīte, SIA „Saldus ceļinieks” at-
bildīgais būvdarbu vadītājs Edgars 
Brūveris un Jēkabpils struktūrvie-
nības vadītājs Guntis Kļaviņš.

Kā jau minēts, 21.augustā tika 
uzsākti darbi Kurzemes un Vienī-
bas ielu posmos, un  stājās spēkā 
satiksmes kustības ierobežojumi, kā 
arī izmaiņas sabiedriskā transporta 
kustībā Jēkabpilī.

A.Kraps uzsvēra, ka šis ir viens 
apjomīgākajiem projektiem, kas 
tiks īstenots pilsētā pēdējo gadu lai-
kā. Ņemot vērā, ka projekta īsteno-
šana tiek uzsākta vēlāk, nekā tika 
sākotnēji plānots, ir panākta vieno-
šanās ar SIA „Saldus ceļinieks”, ka 
tajos ielu posmos, kuros tiks veikti 
rakšanas  darbi, līdz laikam, kad 
iestāsies sals, tiks uzklāta asfalta 
pirmā kārta. 

Līdz ziemas periodam ir pare-
dzēts veikt šādus darbus:

− tilta rekonstrukcijas darbi 
tiks uzsākti septembra sākumā, bet 
tie neietekmēs  satiksmes organi-
zēšanu un neierobežos transporta 
kustību pār to.

− Tiks veikta Kurzemes ie-
las seguma frēzēšana visā posmā. 
Frēzēšanas laikā satiksme uz Kur-
zemes ielas tiks slēgta visā posmā. 
Pēc frēzēšanas pabeigšanas satiks-
me pa ielu netiks atjaunota, bet to 

varēs šķērsot. Līdz novembrim tiks 
atjaunots brauktuves segums līdz 
apakškārtai.

− Vienības ielā tiks veikta segu-
ma virskārtas frēzēšana no tilta līdz 
lokveida krustojumam pie autoos-
tas. Satiksme tiks organizēta pa Ne-
retas ielu un Ledus ielu. Šajā Vienī-
bas ielas posmā līdz novembrim tiks 
atjaunots brauktuves segums līdz 
asfalta apakškārtai. 

− Tiks nodrošināta piekļuve sa-
biedriskām ēkām un privātmājām.

− No 21.augusta ir slēgta auto-
busu pietura “Autoosta” pie Kena 
parka Vienības ielā. Pietura ir pār-
celta uz Kļavu ielu pretī autoostai, 
izņemot 2.maršrutu, kuram tuvākā 
pietura ir  “Draudzības aleja”. Visi 
autobusi no tilta un atpakaļ kursēs 
pa Neretas ielu un Ledus ielu. 

Autovadītāji tiek aicināti pie-
vērst īpašu uzmanību satiksmi re-
gulējošām ceļa zīmēm. 

Detalizētāk ar saskaņotajām 
būvdarbu zonām un satiksmes iero-
bežojumiem var iepazīties  pievieno-
tajās shēmās.

Rekonstrukcijas darbi notiek 
projektā „Kurzemes un Vienības 
ielu rekonstrukcija un Brīvības 

– Neretas ielu krustojuma re-
konstrukcija”. Projekta mērķis ir 
veicināt pilsētvides attīstību un 
konkurētspējas celšanu, nodrošinot 
satiksmes intensitātei un transpor-
ta veidiem atbilstošu infrastruktū-
ru, satiksmes drošības līmeni, kā arī 
visu satiksmes dalībnieku  komfor-
tu. Kopumā projekta ietvaros tiks 
veiktas šādas aktivitātes:

− Kurzemes ielas rekon- 
           strukcija;

− Vienības ielas rekonstrukcija;
− Tilta pār Daugavu renovācija;
− Brīvības – Neretas ielu krus 

           tojuma rekonstrukcija
 

Paredzēti šādi darbi: ielu seguma 
un krustojumu: (Brīvības – Neretas 
ielu, Kurzemes – Rīgas 

 ielu, Vienības – Brīvības ielu) 
pārbūve, nepieciešamo komunikāci-
ju pārbūve vai ierīkošana (ievērojot 
komercdarbības atbalstam noteik-
tos ierobežojumus), lietus ūdens 
kanalizācijas ierīkošana, teritorijas 
labiekārtošana, pieturvietu izbūve 
un aprīkošana, tilta un tā aprīkoju-
ma renovācija.

Plānotās projekta kopējās iz-
maksas ir 5 175 429 lati, no kuriem 
ERAF finansējums ir 4 273 065 lati, 
Valsts budžeta dotācija ir  155 263 
lati, un pašvaldības līdzfinansējums 
ir 747 101 Ls.

Projekta ilgums – 30 mēneši.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Jēkabpils rūc „Motoru svētkos”
17. augustā, Jēkabpilī un Krust-

pils novadā notika jau otrie „Mo-
toru svētki” ar trīs sacensībām: 
Latvijas Čempionāta rallijsprintā 5. 
posmu „Viduslatvija 2013”, Latvijas 
čempionāta 4. posmu ātrumlaivām 
un motoparaplānu sacensībām „Jē-
kabpils Kauss 2013”.

Laiks pasākuma dalībniekus 
lutināja un svētki bija izdevušies. 
Visas dienas garumā tūkstošiem 
apmeklētāju baudīja ne tikai sa-
censības, bet arī lidmašīnu paraug-
demonstrējumus svētku atklāšanā, 
atrakcijas bērniem un satiksmes 
drošības apmācību. Varēja apskatīt 
dažādu sporta veidu automašīnas, 
tikties ar sportistiem, baudīt svēt-
ku noslēgumu un lielisku uguņoša-

nu uz tilta, kā, arī, protams, sekot 
Radio1 tiešraidē visu dienu lielisko 
žurnālistu Normunda un Ģirta Avo-
tiņu vadībā.

Sestdienas rīts iesākās agri, jo 
pirmie uz sacensībām laukā pie vei-
kala „Depo” devās motoparaplānis-
ti. Kopumā piedalījās 11 sportisti, 
divi no tiem bija jēkabpilieši Edgars 
Mitris un Gvido Liepiņš, turklāt abi 
sacensībās piedalījās pirmo reizi. 
Edgars Mitris izcīnīja piekto vietu. 
Sacensībās uzvarēja un „Jēkabpils 
Kausu” izcīnija Krišjānis Sietiņš, 
otro vietu ieņēma Mihails Vavilovs, 
savukārt trešo - Roberts Onkelis.

Tūlīt pēc sacensību beigām 
pulksten 11.30 apmeklētāji pulcē-
jās Daugavmalā, kur notika svinīgā 

svētku atklāšana. Pēc visu sporta 
veidu federāciju vadītāju, Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības domes priekš-
sēdētāja Leonīda Salceviča, Krust-
pils novada pašvaldības domes 
deputāta Mārtiņa Kalniņa un bied-
rības „SKN Sports” valdes locekļa 
un sacensību galvenā organizatora 
Ainara Vasiļa uzrunām sekoja lid-
mašīnu paraugdemonstrējumi virs 
Dauagavas, ar ko tika pamatīgi ie-
rūcināti „Motoru svētki 2013”.

Pusdienlaikā sākās ātrumlaivu 
sacensības, kas ilga visas dienas 
garumā un pievakarē noslēdzās 
ar iespaidīgām cīņām izšķirošajos 
braucienos.

Ātrumlaivu čempionāta 
posma rezultāti:
 
JT250
1. vieta - Artem Nikitin, Mēmeles Sports Bauska
2. vieta - Gregor Eevardi, Jūrmala RT
3. vieta - Timofey Nikitin,  Mēmeles Sports Bauska
GT15
1. vieta - Uvis Lazarenoks, UPB Energy Liepāja
2. vieta - Miks Zaharčenoks, Mēmeles Sports Bauska
T550
1. vieta - Aivar Komissar, Jūrmala RT
2. vieta - Dmitrijs Anikejevs, Mēmeles Sports Bauska
3. vieta - Jānis Zarečņevs, UPB Energy Liepāja

S550
1. vieta - Mārtiņš Bergholcs, UPB Energy Liepāja
2. vieta - Raimonds Špacs, Nord Ost Alūksne
3. vieta - Edijs Francis, Mēmeles Sports Bauska
OSY400
1. vieta - Salvis Štrauss, UPB Energy Liepāja
O125
1. vieta - Vadims Ušakovs, Jūrmala RT
2. vieta - Jānis Kuķalks, Paisums Jelgava
O350
1. vieta - Mārtiņš Lauss, Paisums Jelgava
2. vieta - Ēriks Ķiepe Kipge, UPB Energy Liepāja
3. vieta - Mārtiņš Morozs, UPB Energy Liepāja
Formula 4S
1. vieta - Edgaras Riabko, Jūrmala RT
2. vieta - Ņikita Lijcs, Jūrmala RT

3. vieta - Ivo Egle, Nord Ost Alūksne
Formula 2
1. vieta - Uvis Slakteris, Mēmeles Sports Bauska
2. vieta - Andrey Ovchinnikov, Mēmeles Sports Bauska
FR1000
1. vieta - Andis Ratnieks, individuāli
2. vieta - Pēteris Petrovskis, Mēmeles Sports Bauska
3. vieta - Jānis Kuķalks, Paisums
RN2000
1. vieta - Normunds Sniķers, Nord Ost Alūksne
2. vieta - Vladimirs Fjodorovs, Jūrmala RT
3. vieta - Guntis Lauss, Paisums Jelgava
Komandu vērtējumā:
1. vieta - Jūrmala RT
2. vieta - UPB Energy Liepāja
3. vieta - Mēmeles sports Bauska

Pēcpusdienā trasē devās arī ral-
lijsprinta „Viduslatvija 2013” spor-
tistu ekipāžas, kopumā - 40. Kā pir-
mie tika veikti grants ātrumposmi 
Krustpils novada ceļos un jau pēc 2. 
ātrumposma bija izstājušās septiņas 
ekipāžas. Sevišķi ātrs un līdz ar to 
bīstams izrādījās 2. un 4. ātrum-
posms, kurā vairākas automašīnas 
avarēja.

Pēc ceturtā ātrumposma spor-
tistu ekipāžas atgriezās pilsētā, lai 
priecētu motoru mīļus ātrumposmā 
„Jēkabpils”, kas tika veikts divas 
reizes. Pirms šiem ātrumposmiem 
jēkabpilietis Mārtiņš Svilis savam 
galvenajam konkurentam Jānim 
Vorobjovam bija priekšā tikai ne-
daudz vairāk nekā sekundi. Pēc 
pirmā no diviem pilsētas ātrumpos-
miem Svilis ar stūrmani Ivo Pūķi 
gan parādīja, kurš Jēkabpilī ir saim-
nieks, uzvarot gan visā rallijsprintā, 
gan līdz ar to arī 4WD Open klasē. 

Otrais - gan klasē, gan kopvērtē-
jumā - Jānis Vorobjovs ar stūrma-
ni Artūru Žeibi, bet trešais - Edijs 
Bergmanis ar Kārli Bergmani.

Mazākajā - 1600 klasē - pirmo 
vietu izcīnīja Jānis Cielēns ar Salvi 
Rambolu, otro - Raivis Ozoliņš ar 
Artūru Enkuru, savukārt trešo - 
Toms Binde un Antra Bormane.

4WD klasē pirmie līdz finišam 
Jēkabpilī aizcīnījās Kārlis Nebars 
un Gundars Berķis, otro vietu iz-
cīnīja Ints Jeršovs un Gints Bērze, 
bet trešo vietu ieņēma Edgars En-
kurs ar Ainaru Jankoviču.

2WD klasē pirmie finišēja And 
is Neikšāns un Aivis Aizsilnieks, ot-
rie - Ralfs Sirmacis un Māris Kulšs, 
trešie - Atis Bruņinieks un Edgars 
Grīns.

„Motoru svētkus 2013” un ral-
lijsprintu „Viduslatvija 2013” orga-
nizēja biedrība „SKN Sports” un Jē-
kabpils pilsētas pašvaldība, atbals-

tīja Krustpils novada pašvaldība. 
Pasākuma ofciālais apdrošinātājs  
- BTA. Pasākuma auto nodrošināja 
NISSAN oficiālais pārstāvis Latvijā 
NORDE.

 Mūsu draugi - Aidava, Cēsu 
alus, DLLA, Ošukalns, GJ grupa, 
Statoil, Marteks auto, Brodoor, 
Laimon Fresh, Motul, Hektors, 
Stokker, Roadway, Selko īpašumi, 
Ošukalns celtniecība, Doma98, 
Jēkabpils pakalpojumi, Jēkabpils 
PMK, Dižmežs, LC Būve, Yuassa, 
Latgran, Jēkabpils Jauniešu dome, 
Sedumi, Mikor, klubs Luīze.

 Informatīvie atbalstītāji: Ra-
dio1 - oficiālais „Motoru svētku” 
radio, Ceturtdiena, Jaunais Vēstne-
sis, Vērtīgs, 4rati un Vidusdaugavas 
televīzija.

 
Liāna Pudule-Indāne,

Motoru svētku preses sekretāre
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Jēkabpils invalīdu biedrība atklāj veļas māju

Iespējams pievienoties mazākumtautību 
NVO koalīcijai

10 soļi sirds veselības saglabāšanai

Jēkabpils invalīdu biedrība  
augustā bijušā bērnudārza „Zvaig-
znīte” telpās (Jaunā iela 39i, Jēkab-
pils) ir uzsākusi jauna pakalpojuma 
sniegšanu jēkabpiliešiem – iespēju 
nodot mazgāšanā veļu. 

Pakalpojums uzsākts, sadarbo-
joties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bu un Sociālo dienestu. Pakalpoju-
ma nodrošināšanā strādā Jēkabpils 
NVO resursu centrs brīvprātīgā 

jauniete no Nodarbinātības Valsts 
aģentūras programmas „Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 

Piektdien, 23.augustā, notika 
biedrības veļas mājas simboliskā 
atklāšana. 

Bijušā bērnudārza „Zvaigznīte” 
telpās katru otrdienu, trešdienu un 
ceturtdienu no pulksten 10.00 līdz 
16.00 ikviens, ievērojot pakalpo-
juma sniegšanas noteikumus, var 

nodot mazgāšanai līdz 6 kg veļas. 
Pakalpojuma sniegšanas maksa 
0.50 Ls par vienu kilogramu. Veļai 
jābūt ieliktai maisiņā, kam klāt pie-
vienots saraksts, klienta vārds, uz-
vārds. Pirms veļas pieņemšanas tā 
tiks nosvērta, pakalpojumu iepriekš 
jāapmaksā.

 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Augustā noslēgsies biedrības 
„Izglītības iniciatīvu centrs” reali-
zētais projekts „Koalīcija mazākum-
tautību politiskai līdzdalībai valsts 
sektorā”, kura būtība bija  mazā-
kumtautību biedrību kapacitātes 
stiprināšana. 

Projekts norisinājās visā Latvi-
jā, tā darbību nodrošināt palīdzēja 
četri partneri, kas pārstāvēja visus 
Latvijas reģionus. Zemgalē un daļēji 
Latgales reģionā projekta partneris 
bija biedrība „Jēkabpils NVO resur-
su centrs”.

Projekta laikā notikušas disku-
sijas un NVO pārstāvju apmācības - 
semināri par līderības prasmēm un 
motivāciju, praktikumi par lēmumu 
ietekmēšanas juridiskajiem aspek-
tiem un NVO lobija plāna izstrādes 
pamatiem, kā arī konsultācijas. Vi-
dēji katrā no aktivitātēm piedalīju-
šies 50-60 dalībnieku. 

Projekta pasākumos aktīvi pie-
dalījās arī  Jēkabpils nevalstiskās 
organizācijas, kas atzina, ka iegu-
vums ir ne tikai zināšanas, bet arī 
iespēja regulāri satikties dažādu 
mazākumtautību biedrībām, lai 
kopīgi mēģinātu izprast NVO iespē-
jas piedalīties pilsētas, reģiona un 
valsts tādu lēmumu pieņemšanas 
procesos, kas jo īpaši skar biedrību 
mērķauditoriju.

Projekta laikā tika izstrādā-
ti materiāli, kas ir noderīgi  ma-
zākumtautību NVO darbības 
stiprināšanai:

• pētījums „Mazākumtautību 
NVO interešu aizstāvība: iespējas 
un prakse”;

• E-materiāls „Mazākumtautī-
bu tiesību aizstāvība: Eiropas līme-
ņa organizācijas un sadarbības tīkli. 

Informatīvs materiāls.”;
• E-materiāls „Mazākumtau-

tību tiesību aizstāvības iespējas un 
aktualitātes. Rokasgrāmata”.

Kā viens no svarīgākajiem 
projekta rezultātiem ir Koalīcijas 
mazākumtautību NVO  politis-
kai līdzdalībai izveidošana. Šobrīd 
vienošanos par dalību koalīcijā pa-
rakstījušas  10 mazākumtautību un 
starpetniskās organizācijas.  

Latvijā darbojas apmēram 200 
mazākumtautību NVO, taču dau-
dzas no tām – savrupi. Lai stipri-
nātu NVO darbību interešu aiz-
stāvības jomā, ir nepieciešami sa-
darboties gan reģionālā, gan valsts 
līmenī. Apliecinājums tam bija dau-
dzie dažāda rakstura jomu skarošie 
jautājumi, uz kuriem  visā projekta 
gaitā nācās atbildēt tā realizētājiem. 
Lai gan daļu problēmu iespējams 
risināt, apmainoties pieredzēm da-
žādos Latvijas reģionos, ir skaidrs, 
ka ir apjomīgs jautājumu bloks, ko 
iespējams atrisināt tikai sadarbojo-
ties. Tāpēc joprojām aicinām arvien 
jaunas nevalstiskās organizācijas 
pievienoties mazākumtautību koa-
līcijai – tā ir atvērta! Koalīcija savu 
darbību nodrošinās arī pēc projekta. 
Sīkāk www.iic.lv vai rakstot kristi-
ne@iic.lv .

Projektu finansiāli atbalsta: 
92,07% no Projekta finansē Eiropas 
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību. Apakšaktivitāti admi-
nistrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 
Sabiedrības integrācijas fondu.  

Projektu līdzfinansē Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība un Izglītības ini-
ciatīvu centrs.

Biedrība  
„Izglītības iniciatīvu centrs 4”

Turpinot informēt par sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem 
un profilaktiskajiem pasākumiem 
ikdienā, Slimību profilakses un 
kontroles centrs aicina sākt ar 10 
soļu programmu, lai saglabātu sirds 
veselību.

1.solis – seko līdzi savam asins-
spiedienam. Normāls asinsspie-
diens ir  120/80 mmHg. Paaugsti-
nāts asinsspiediens – virs 140/90 
mmHg var veicināt vai izraisīt ko-
ronāru sirds slimību, miokarda in-
farktu vai insultu. Asinsspiedienu 
var viegli un ātri izmērīt mājās, pie 
ģimenes ārsta. 

2.solis – saglabā veselīgu ķer-
meņa svaru. Liekais svars un ap-
taukošanās ir nozīmīgi koronārās 
sirds slimības, sirds kambaru dis-
funkcijas, hroniskas sirds mazspē-
jas, insulta, aritmijas, kā arī cuku-
ra diabēta attīstības riska faktori. 
Viens no veidiem, kā spriest par 
veselīgu ķermeņa masu, ir vidukļa 
apkārtmērs. Lielāks risks saslimt 
ar sirds un asinsvadu slimībām ir 
cilvēkiem, kuriem tauki pārmērīgi 
uzkrājas vidukļa daļā (t.s. ķerme-
ņa augšējās daļas aptaukošanās jeb 
„ābola” forma), salīdzinot ar cilvē-
kiem, kuriem tauki vairāk uzkrājas 
uz gūžām un apakšstilbos (ķermeņa 
apakšējās daļas aptaukošanās jeb 
„bumbiera” forma). Vīriešiem viel-
maiņas traucējumu risks pieaug, ja 
vidukļa apkārtmērs pārsniedz  94 
cm, un risks ievērojami palielinās, 
ja tas pārsniedz 100 cm. Savukārt 
sievietēm risks palielinās, ja viduk-
ļa apkārtmērs pārsniedz  80 cm, un 
risks ievērojami palielinās, ja tas 
pārsniedz 90 cm.

3.solis – lēnāks pulss = ilgāks 
mūžs. Neticama formula? Tomēr 

patiesa. Normāla sirdsdarbības 
frekvence miera stāvoklī, kas no-
drošina sirds muskuļa apasiņošanu 
un skābekļa patēriņa līdzsvaru, ir 
aptuveni  60 sitieni minūtē. Labi 
trenētiem cilvēkiem un augstas kla-
ses sportistiem pulss var būt arī ze-
māks. Par paātrinātu sirdsdarbības 
frekvenci miera stāvoklī tiek uzska-
tīts pulss virs 60 sitieniem minūtē. 
Lai to samazinātu, regulāri nodar-
bojies ar fiziskām aktivitātēm, sa-
mazini lieko svaru, pārtrauc smēķē-
šanu, sabalansē darbu un atpūtu un 
izvairies no stresa.

4. un 5.solis – seko līdzi gliko-
zes un holesterīna līmenim asinīs. 
Par normālu glikozes līmeni uz-
skata  3,5 – 5,5 mmol/l, savukārt 
saslimšanas risks ar cukura diabētu 
palielinās, ja glikozes līmenis ir virs 
7,0 mmol/l. Normāls kopējā holes-
terīna līmenis ir līdz 5 mmol/l. Jo 
augstāks kopējā holesterīna līmenis 
(virs 5 mmol/l), jo lielāka varbūtība 
saslimt ar sirds asinsvadu slimī-
bām. Par iespēju noteikt glikozes 
un holesterīna līmeni interesējies 
pie sava ģimenes ārsta vai aptiekā.

6.solis – esi fiziski aktīvs. Re-
gulāras fiziskās aktivitātes paātrina 
vielmaiņu, uzlabo vispārējo vese-
lības stāvokli un pašsajūtu, uzlabo 
sirds un asinsvadu veselību un no-
vērš liekā svara veidošanos. Veiciet 
kardiotreniņus skrienot, braucot ar 
velosipēdu vai ātri ejot vismaz 30 
minūtes dienā!

7.solis – neaizmirsti padzerties. 
Cilvēka organisms diennaktī zaudē 
apmēram 2 litrus šķidruma, kas jā-
atjauno,  jo ūdens ir vitāli nepiecie-
šams visiem dzīvības procesiem. Tā-
dēļ ik dienas uzņem apmēram  2 – 3 
litrus šķidruma, tajā skaitā ūdeni, 

tēju, zupu vai cita  veida šķidrumu. 
Izvairies no saldinātiem un gāzē-
tiem šķidrumiem!

8.solis – atsakies no alkohola 
un smēķēšanas. Atmet smēķēšanu! 
Atmetot smēķēšanu, gada laikā uz-
labojas sirdsdarbība, normalizējas 
asinsspiediens un risks saslimt ar 
sirds un asinsvadu slimībām sa-
mazinās vairāk nekā divas reizes. 
Neaizmirsti – vienlīdz bīstama smē-
ķēšanai ir arī „pasīvā smēķēšana” 
– neuzturies smēķētāju tuvumā vai 
piesmēķētās telpās! Ierobežo alko-
hola lietošanu! Vienā reizē izdzertā 
alkohola daudzums nedrīkst pār-
sniegt vienu pudeli (0,5 l) alus vai 
glāzi (150 ml) vīna, vai glāzīti (40 
ml) stipra alkoholiska dzēriena.

9.solis – veselīgs un sabalansēts 
uzturs ir viena no būtiskākajām lie-
tām veselības uzturēšanā. Katru 
dienu ēd aptuveni 400 g augļu un 
dārzeņu. Iekļauj uzturā pākšaugus, 
zivis vai liesu gaļu – nedēļā ietei-
cams apmēram 300 – 600 g liesas 
gaļas, zivis jāēd vismaz 2 reizes ne-
dēļā. Iekļauj ikdienas uzturā vairāk 
pilngraudu produktu – pilngraudu 
maizi, griķus, makaronus. Dienā ie-
teicams lietot 500 – 750 ml piena vai 
skābpiena produktu ar samazinātu 
tauku saturu. 

Samazini vārāmās sāls, cukura 
un tos saturošu produktu lietošanu!

10.solis – atvēli laiku atpūtai 
un miegam. Pietiekams un kva-
litatīvs nakts miegs ir tikpat ne-
pieciešams mūsu organismam kā 
uzturs, tādēļ  nakts miegam atvēli 
vismaz 7 stundas. Miegā organisms 
uzkrāj spēkus jaunai dienai. Izman-
to brīvdienas un atvaļinājumus, lai 
atpūstos, nevis darītu nepadarītos 
darbus. Brīvdienās atvēli laiku fi-

Veido Vidusdaugavas reģiona NVO koalīciju

Biedrība „Jēkabpils NVO resur-
su centrs” saņēmusi finansējumu 
projekta „Vidusdaugavas reģiona 
NVO darbības atbalsts” pirmā pos-
ma īstenošanai. Minētais projekts 
ir viens no Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstītajiem 99 projektiem, 
kuriem 90 % no nepieciešamā fi-
nansējuma tiek piešķirti, realizējot 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta (EEZ FI) programmu 
„NVO fonds”. 

Projektu kopumā paredzēts 
īstenot divos ar pusi gados un pir-
mā posma realizācijai, kas ilgs līdz 
2013. gada 31.decembrim, no EEZ 
FI ir piešķirti 9333,33 lati. 

Projektu līdzfinansē Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība.

Daudzas pozīcijas no projektā 
iecerētā – elektroniskā mājas lapa, 
biedrības e-avīze, reģiona NVO fo-
rums, labdarības pasākumu orga-
nizēšana, sadarbības attīstīšana ar 
lielāko reģiona pašvaldību Jēkabpilī 
ir biedrības „Jēkabpils NVO resur-
su centrs” jau uzsāktās aktivitātes. 

Līdz šim tās bija lokāla rakstu-
ra, iekļaujot Jēkabpils pilsētas teri-
torijā esošo NVO sadarbību. 

Jaunā projekta ietvaros pare-
dzēts paplašināt darbību Vidus-
daugavas reģiona NVO koalīcijas 

izveidei ar Jēkabpils pilsētā, Salas, 
Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu nova-
dos esošo biedrību un nodibinājumu 
aktīvu līdzdalību.

Projekts virzīts ne tikai uz NVO 
jau iesaistīto sabiedrības daļu, bet 
arī uz tiem, kas meklē domubiedrus 
līdzdarbībai gan pašvaldību, gan 
valsts mēroga lēmumu pieņemšanā, 
kā arī personīgu rīcības iniciatīvu, 
piemēram, brīvā laika pavadīšana, 
virzībai. 

Projektu vada Daiga Zaķe, 
koordinatore – Ritma Komarova. 
Projekts paredz uzsākt vairākas 
biedrībai jaunas aktivitātes, piemē-
ram, izbraukuma NVO lietvedības 
un grāmatvedības konsultāciju uz-
sākšana, iesaistīšanās starptautisko 
brīvprātīgo uzņemšanā un nosū-
tīšanā, iedzīvotāju iniciatīvu kon-
kursa organizēšana, izvērtēšana un 
daļas no tām realizēšana. 

Projektu finansiāli atbalsta Is-
lande, Lihtenšteina un Norvēģija. 
Informācija: 

www.eeagrants.lv, 
www.eeagrants.org.
Programmu finansē EEZ finan-

šu instruments un Latvijas valsts.

Aleksandrs Kalniņš, biedrības 
„Dialogs Plus” valdes priekšsēdētājs

ziskām aktivitātēm. Tam nav jābūt 
sporta zāles apmeklējumam. Ķer-
meni un garu veldzēs pastaigas, sē-
ņošana, dažādas pludmales sporta 
spēles vai citas aktivitātes.

Sekojot šiem soļiem ir redzams, 
ka nav nepieciešams ieguldīt lielus 
līdzekļus  un nav vajadzīgs arī ilgs 
laiks, lai rūpētos par savas sirds ve-
selību! Mīliet savu 

Materiālu sagatavoja Žanete 
Tiltiņa – veselības veicināšanas 

koordinatore 

Sīkāka informācija par 10  
soļiem sirds veselības saglabāšanai 
skatāma šeit http://www.spkc.gov.
lv/veselibas-veicinasana/



8.

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

Dzīvnieks mājās - tā ir atbildība

Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījumaPiedāvā bezmaksas konsultācijas 
datorprasmju apgūšanai

Lēmums pieņemt mājās kādu 
mīluli- suni vai kaķi, ir nopietni jāap-
domā, jo dzīvnieki ģimenei sniedz ne 
tikai prieku, bet uzliek arī papildus 
pienākumus un atbildību.

Sniedzam īsu informāciju par to, 
kas būtu jāzina dzīvnieku īpašnie-
kiem, ja tomēr esat izlēmuši pieņemt 
ģimenē mājdzīvnieku.

1. Vispirms labi apdomājiet un 
noskaidrojiet, kādas ir jūsu izvēlētā 
dzīvnieka šķirnes rakstura īpašības 
un vajadzības, vai tās saskanēs ar jūsu 
raksturu; kas ģimenē uzņemsies atbil-
dību par dzīvnieku; cik daudz laika va-
rēsiet veltīt savam mīlulim un vai spē-
siet nodrošināt dzīvnieka turēšanas 
apstākļus atbilstoši tā fizioloģiskajām 

vajadzībām.
2. Kucēni pirmās suņa dzīves ie-

maņas apgūst saskarsmē ar saviem 
mazajiem sugas brāļiem audzētāja ģi-
menē, tādēļ kucēnus vajag iegādāties 
ne agrāk,  kā sākot no astoņu nedēļu 
vecuma un divas nedēļas pēc pēdējās 
veiktās vakcinācijas. Kaķēnus tikai no 
10 nedēļu vecuma un divas nedēļas 
pēc pēdējās veiktās vakcinācijas.

3. Saņemot no saimnieka mājdzīv-
nieku, līdzi obligāti jābūt dzīvnieka 
pasei vai vakcinācijas apliecībai, kurā 
norādītas visas veiktās vakcinācijas. 
Šādas prasības nosaka MK noteikumi 
Labturības prasības mājas( istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai.

4. Dzīvnieka veselība ir saistīta 
ar jūsu ģimenes veselību. Lai dzīv-
niekam nebūtu parazītu (iekšējo un 
ārējo) noteikti divas reizes gadā jāveic 
dzīvnieku attārpošana, to nedarot, jūs 
apdraudat savu un pārējo ģimenes 
locekļu veselību. Atbilstoši Veterinār-
medicīnas likumam saimnieka pienā-
kums ir katru gadu vakcinēt savu mī-
luli- suni vai kaķi pret trakumsērgu. 
Ja šo prasību neievēro, var piemērot 
sodu dzīvnieka saimniekam no Ls 5 
līdz Ls 50.

Visiem bērniem – vienādas 
izglītības iespējas!

Vienādas izglītības iespējas vi-
siem bērniem neatkarīgi no viņu va-
jadzībām, spējām, veselības stāvokļa 
un citiem faktoriem. Pēc iespējas 
tuvāk dzīvesvietai. Atbalstošā, kā 
arī  materiāli piemērotā vidē. Šāda 
ir iekļaujošās izglītības būtība, kas 
palēnām gūst sapratni un atsaucību 
arī Latvijā. 

Valstī ir izveidoti astoņi iekļaujo-
šās izglītības atbalsta centri. Pateico-
ties ES finansējumam un Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības atsaucībai un 
ieinteresētībai, šāds centrs darbojas 
arī Jēkabpilī. Iekļaujošās izglītības 
lielākais izaicinājums ir mainīt do-
māšanu un pielāgot vidi bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.                                                           

Bērni ir ļoti dažādi, un arī viņu 
attīstība noris atšķirīgi. Katram ir 
savs augšanas un attīstības temps. 
Katram ir stiprākās un vājākās pu-
ses, tāpēc viena un tā pati funkcija 
vienam attīstās straujāk, citam lē-
nāk. Tomēr visi bērni savā attīstībā 
sasniedz vienus un tos pašus stūrak-
meņus, kas ļauj viņiem pāriet nāka-
majās attīstības stadijās. Attīstības 
stūrakmeņu jeb pakāpienu pārzi-
nāšana palīdzēs vecākiem labāk sa-

prast, kādā vecumā un ko jūs varat 
sagaidīt no sava bērna.                                                                                                                    

Jēkabpils Iekļaujošas izglītības 
atbalsta centra speciālisti piedāvā 
dažādas diagnostikas metodes pirm-
skolas vecuma bērniem:

> Minhenes funkcionālā at-
tīstības diagnostika (MFAD) 1 - 3 
gadus veciem bērniem. Izmantojot 
Minhenes funkcionālās attīstības 
diagnostiku, iespējams novērtēt 1 - 3 
gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās 
jomās: staigāšanas prasmes, roku 
veiklības, percepcijas (sakarību uz-
tveres), runas attīstība, valodas sa-
pratne, sociālās prasmes un patstāvī-
bas attīstība. Šī diagnostikas metode 
ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst 
bērna prasmes šajās jomās. 

Balstoties uz diagnostikā iegū-
tajiem rezultātiem, vecākiem tiek 
sniegts bērna attīstības raksturo-
jums un, nepieciešamības gadījumā, 
arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu 
bērna prasmju attīstību. Izvērtējums 
notiek, pamatojoties uz konkrētām 
izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vēr-
tējumus atspoguļo grafisks pieraksts 
- attīstības zona mazulim. Diagnosti-
kas materiāls t.s. 

Minhenes koferis ir standarti-
zēts materiāls - priekšmeti izmēros, 
krāsās, faktūrās un formās atbilstoši 

Nodarbinātības valsts aģentūra 
aicina darba devējus iegūt uzņēmu-
mam nepieciešamos speciālistus, kas 
profesionālās prasmes ir apguvuši 
bezdarbniekiem organizētas apmācī-
bu programmās, piedaloties NVA pa-
sākumā „Apmācība pēc darba devēja 
pieprasījuma”. 

NVA veic bezdarbnieku apmācī-
bu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, 
sagatavojot darba devējam nepiecie-
šamo speciālistu licencētās un akre-
ditētās profesionālās pilnveides izglī-
tības programmas var apskatīt NVA 
mājās lapā (www.nva.lv).

Pasākuma galvenie aspekti:

1.Darba devējam jāiesniedz raks-
tisku pieprasījumu apmācību organi-
zēšanai – Jaunā ielā 79e, Jēkabpils, 
1.stāvā, 4.kabinetā. Pieprasījuma 
paraugs pievienots pielikumā.

2. Darba devējs piedalās bez-
darbnieku atlasē.

3. Apmācības laikā darba devējs 
var nodrošināt programmā noteikto 
kvalifikācijas praksi nepieciešamo 
iemaņu iegūšanai konkrētajā darba 
vietā.

4. Darba devējs uzņemas pienā-
kumu piecu darba dienu laikā pēc 
apmācības pabeigšanas pieņemt bez-
darbnieku darbā un nodarbināt viņu 

atbilstoši Darba likumā noteiktajam 
normālajam darba laikam attiecīgajā 
profesijā vismaz sešus mēnešus, no-
sakot darba samaksu, kas nav mazā-
ka par Latvijas Republikā noteikto 
minimālo darba algas apmēru.

5.Ja bezdarbnieks bez attaisno-
joša iemesla pēc apmācības pabeig-
šanas netiek pieņemts darbā, darba 
devējam jāatmaksā NVA finanšu 
līdzekļus, kas izlietoti apmācību iz-
maksu segšanai.)

 
Kontakttālrunis: Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Jēkabpils 
filiālē 65236655, 65231950

Biedrība „Jēkabpils NVO re-
sursu centrs” ikvienam intere-
sentam darbadienās no pulksten 
9:00 līdz 13:00 piedāvā bezmak-
sas konsultācijas datorprasmes 
elementāro  zināšanu apguvē.

Tā ir iespēja:
 
• atrast vajadzīgu informāciju, 
• nosūtīt e-pastu,
• palīdzēt  datorrakstā uzrakstīt dokumen 

   tus –iesniegumus, vēstules u.tml.,
• uzrakstīt iesniegumu vai CV pašam,
• komunicēt sociālajos tīklos  u.c
• samaksāt rēķinus internetbankā

Mēs atrodamies Brīvības ielā 45,  
Jēkabpilī (bij. trosīšu rūpnīca) otrajā 
stāvā. Jūs varat pieteikties arī, zvanot 
pa tālruni 65220097 (Viktorija).

Īpaši gaidīti seniori!
Biedrība  

„Jēkabpils NVO resursu centrs”

ses un viņa resursus ( stiprās puses), 
kas varētu veidot pamatu turpmākai 
apmācībai, nodarbībām vai korekci-
jas darbam. 

Diagnostika ir bezmaksas.
Konsultācijas var saņemt Jē-

kabpilī, Draudzības alejā 26, (ie-
priekš piesakoties pa tālruņiem  - 
20371529,  20371543) Iekļaujošas iz-
glītības atbalsta centrā. Te jūs laipni 
gaidīs - psihologs – speciālists, kurš, 
izmantojot testus un citas izpētes 
metodes, nosaka un izvērtē bērna in-
telektuālās spējas, emocionālās īpat-
nības un personības iezīmes, nosaka 
bērna stiprās un vājās puses, kā arī 
sniedz ieteikumus vecākiem un pe-
dagogiem, kā labāk organizēt mācī-
bu procesu atbilstoši bērna spējām. 

Logopēds- speciālists, kurš pa-
līdz konstatēt un labot bērnu valodas 
problēmas – runas, fonemātiskās uz-
tveres, lasīšanas un rakstu valodas 
traucējumus. Speciālais pedagogs 
– speciālists, kurš izvērtēs skolēnu 
mācīšanās grūtības, un ieteiks iespē-
jamos palīdzības veidus 

un sniedz šo palīdzību.

IIAC vadītāja Sarmīte Safronova

5. Iegādājoties dzīvnieku, jūs uz-
ņematies atbildību par to. Jāatceras, 
ka neaudzināts un agresīvs dzīvnieks 
var radīt nopietnus draudus gan pa-
šiem, gan apkārtējiem cilvēkiem, tā-
pēc nepieciešams dzīvniekus apmācīt. 
Apmācot suni, jāievēro treniņa slo-
dzes atbilstība dzīvnieka adaptācijas 
spējām, nedrīkst izmantot fiziskas 
ietekmēšanas metodes, kas dzīvniekā 
izraisa bailes un rada apstākļus, kas 
var kaitēt dzīvnieka psihiskajai un 
fiziskajai veselībai. Nosacījumus dzīv-
nieka apmācībām regulē Labturības 
prasības sporta, darba un atrakciju 
dzīvnieku turēšanai, apmācībai un 
izmantošanai sacensībās, darbā vai 
atrakcijās.

6. Lai neiekāptu mīnās, ejot pa-
staigāties, līdzi jāņem piederumi, lai 
varētu savākt sava mīluļa atstātos iz-
kārnījumus. Tas ir viens no saimnieka 
pienākumiem.

7. Dzīvnieku aizsardzības likums 
nosaka:

• jārūpējas par dzīvnieka veselī-
bu, labturību un izmantošanu atbil-
stoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

• jānodrošina, lai dzīvnieks ne-
traucētu un neapdraudētu apkārtējos 
cilvēkus vai citus dzīvniekus;

• nedrīkst pieļaut nekontrolētu 
dzīvnieku vairošanos,

• jānodrošina dzīvniekam turē-
šanas apstākļi, aprīkojums, barība 

un ūdens atbilstību tā fizioloģiskajām 
vajadzībām;

• nepieļaut, ka dzīvnieki tiek 
pakļauti sāpēm un ciešanām, kā arī 
novērst to  sugai, vecumam un fizio-
loģijai, kā arī novērst to savainošanās 
iespējas,

• jānodrošina dzīvniekam pietie-
kamas fiziskās aktivitātes un turēša-
nas platība;

• jānodrošina sterilizēta kaķa ap-
zīmēšana, ja tas uzturas pilsētā dzīvo-
jamo māju tuvumā;

Ja dzīvnieka saimnieks vairs ne-
spēj pildīt šos pienākumus, tad dzīv-
nieks ir:

• jāatsavina un jānodod to citai 
personai, kas spēs par to rūpēties, 

• jānodod dzīvnieku patversmē; 
• vai jāeitanizē normatīvajos ak-

tos noteiktajā kārtībā.
8.  Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem par nodevām Jēkabpils pilsētā, 
dzīvnieka īpašniekam katru gadu visu 
dzīvnieka mūžu jāmaksā nodeva par 
suņa un kaķa turēšanu Jēkabpils pil-
sētas administratīvajā teritorijā Ls 3 
par vienu suni un Ls 1 par vienu kaķi.

Līdzekļus, kas iegūti no suņu un 
kaķu turēšanas nodevas, pašvaldība 
izlieto klaiņojošo suņu un kaķu izo-
lācijas pasākumu finansēšanai, suņu 
reģistrācijas organizēšanai un vienota 
parauga žetona iegādei un citu akti-

vitāšu organizēšanai, kas saistītas ar 
Mājas dzīvnieku reģistrāciju, uzskaiti, 
turēšanu un izķeršanu. 

Dzīvnieka saimniekam (suņa), 
samaksājot nodevu, ir jādodas uz paš-
valdību ( 15.kab. Jaunā ielā 31C), kur 
dzīvnieks tiks piereģistrēts vietējā re-
ģistrā un izsniegts žetons ( maksa par 
žetonu Ls 0,50,-).

9.Saimniekam jānodrošina dzīv-
nieka piederības atpazīšana. Arī tiem 
dzīvniekiem, kurus to īpašnieki ir 
reģistrējuši Lauksaimniecības datu 
centra reģistrācijas bāzē, būtu vēlama 
identifikācijas zīme (kakla siksniņa, 
kapsula vai cits atpazīšanas elements, 
kurā norādīts īpašnieka tālruņa nu-
murs vai adrese). Šāda atpazīšanas 
prasība attiecas arī uz saimniekam 
piederošiem sterilizētiem kaķiem. Ja 
dzīvnieka piederību nav iespējams 
noskaidrot, tas tiek uzskatīts par bez-
saimnieka dzīvnieku. Par klaiņojošo 
dzīvnieku izlolāciju ir noslēgts līgums 
ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, kas 
dzīvniekus nogādā Jēkabpils dzīvnie-
ku patversmē. Patversmē  tie atrodas 
14 dienas, ja šajā laikā īpašnieks tos 
neizņem, tie tiek eitanizēti normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā vai tiek 
atdoti citai personai. Kaķi tiek sterili-
zēti un palaisti brīvībā.  

A.Truksne,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

komunālinženiere                                                                      

Eiropas labās prakses paraugiem. Šī 
diagnostika ar mērķtiecīgas terapi-
jas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus 
vai agrīni iegūtus traucējumus vai 
bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt 

daudziem mazuļiem, kuru attīs-
tību iespējams novērot un novērtēt 
pietiekami agri, piedāvājot agrīnas 
veselīgas attīstības iespējas soli pa 
solim. Mazuļa attīstības izvērtējums 
ar MFAD daudziem vecākiem sagādā 
prieku, ka bērna svarīgas funkcijas 
attīstās normāli.

Kā notiek diagnostika?
Diagnostikas laikā telpā atrodas 

kāds no vecākiem, bērns un testa 
veicējs. Bērnam rotaļu veidā tiek pie-
dāvāts veikt vienkāršus, vecumam 
atbilstošus uzdevumus, tiek novēro-
ta bērna uzvedība un attīstība, kā arī 
pieaugušajam tiek uzdoti dažādi jau-
tājumi par bērna attīstību. Pēc diag-
nostikas veikšanas iegūtie rezultāti 
tiek apkopoti, lai sagatavotu rezultā-
tu kopsavilkumu un ieteikumus ve-
cākiem, kuri pēc tam ar vecāku tiek 
pārrunāti. Kopumā diagnostikas 
veikšanai un rezultātu pārrunāšanai 
nepieciešamais laiks ir ~ 1,5 stundas 
(50-60 minūšu diagnostika un 20-30 
minūšu rezultātu pārrunāšana).  Di-
agnostika ir bezmaksas.

Pirmskolas vecuma bērnu 
zināšanu un prasmju apguves 
līmeņa novērtēšana ( 3 – 7 gadi): 

1. sociālās un emocionālās pras-
mes, patstāvības iemaņas,

2. orientēšanās apkārtnē, da-
bas procesos un sabiedriskās dzīves 
norisēs,

3. uzmanība,
4. runas un valodas sapratne,
5. domāšana,
6. atmiņa,
7. matemātiskās prasmes,
8. lasīšanas prasmes,
9. vispārējā motorika,
10. sīkā motorika, atdarināšana 

pēc parauga un rakstīšanas prasmes.
Veicot bērna zināšanu un pras-

mju apguves līmeni, var raksturot 
bērna pašreizējās apgūtās jeb ak-
tuālās zināšanas un prasmes, zi-
nāšanas un prasmes, kuras bērns 
spēj demonstrēt nepilnā apjomā vai 
pieaugušā vadībā ar palīdzību un at-
balstu jeb apguvis daļēji, vai zināša-
nas un prasmes, kuras bērns nespēj 
demonstrēt ( veikt patstāvīgi vai ar 
pieaugušā palīdzību un atbalstu), 
nav apguvis, taču, kuras raksturīgas 
konkrētam vecumposmam. Speciā-
listi izvērtē bērna aktuālās zināša-
nas un prasmes, zināšanu vājās pu-

Vienādas izglītības iespējas visiem bērniem!
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas 
lapā izveidota informatīva sadaļa

Jēkabpilī izsludināts fotokonkurss „Mirklis profesijā”

Noteikti materiālo atbalstu apmēri Jēkabpils audžuģimenēm

Aicinām piedalīties mobilitātes pasākumā

Jēkabpils pilsētas mājas lapā ir 
izveidota jauna sadaļa „Veselība”, kas 
ir veltīta ne tikai jaunākajai informā-
cijai par veselību, bet arī aktualitātēm 
veselības veicināšanas jomā mūsu 
pilsētā. 

Šeit varēs uzzināt jaunumus par 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, par 
veselīgu uzturu, informāciju par pa-
sākumiem seksuālās un reproduk-
tīvās veselības, garīgās veselības un 
mutes veselības veicināšanā un atka-
rību slimību, infekcijas slimību, kā arī 
vardarbības mazināšanā. Sadaļā tiks 
ievietota jaunākā informācija par te-
matiskajām veselības dienām pasaulē 
visa kalendārā gada garumā. 

Šo dienu ietvaros visā pasaulē 
tiek rīkotas dažādas informatīvās un 
reklāmas kampaņas, tematiski pasā-
kumi, akcijas u.c. Viens no iemesliem 
šādai konkrētu aktivitāšu koncentrē-
šanai noteiktā dienā vai laika periodā 
ir iespēja tādā veidā panākt plašāku 
problēmas rezonēšanu sabiedrībā. 

Jau šobrīd sadaļā var izlasīt jau-
numus par Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) sadarbībā 
ar Veselības ministriju jūlija mēnesī 
uzsākto informatīvo kampaņu „Mīli 
savu sirdi!”. LR Veselības ministrija 

2013. gadu ir noteikusi par Sirds ve-
selības gadu, un šīs kampaņas mērķis 
ir veicināt sabiedrības informētību 
par sirds un asinsvadu slimību riska 
faktoriem un to profilaksi.

Tāpat šajā sadaļā pilsētas iedzī-
votāji tiks informēti par dažādiem 
ar veselības veicināšanu saistītiem 
pasākumiem, kuri notiks Jēkabpi-
lī, aicinot pilsētas iedzīvotājus tos 
apmeklēt. 

Aicinām iestādes, organizācijas, 
uzņēmējus, kas jau veic aktīvu darbu 
veselības veicināšanas jomā, izman-
tot iespēju par šo darbu informēt ie-
dzīvotājus arī www.jekabpils.lv, sūtot 
informāciju veselības veicināšanas 
koordinatorei Jēkabpils pilsētā Ža-
netei Tiltiņai uz e-pasta adresi jekab-
pils.veseliba@inbox.lv.

Žanete Tiltiņa,
Veselības veicināšanas 

koordinatore Jēkabpils pilsētā

2013.gada martā Nodarbinātības 
valsts aģentūra uzsāka īstenot nodar-
binātības pasākumu bezdarbniekiem 
„Komersantu nodarbināto personu 
reģionālās mobilitātes veicināšana”, 
nodrošinot finansiālo atlīdzību trans-
porta vai īres izdevumu segšanai pir-
mos  četrus mēnešus. 

Pasākumu īsteno darba vietās 
Latvijas Republikas administratī-

vajā teritorijā, izņemot Rīgu. Izņē-
mums netiek piemērots attiecībā uz 
Rīgu, ja darba devējs piedāvā uzsākt 
darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi 
ar vismaz 25 aģentūrā reģistrētiem 
bezdarbniekiem.

Aģentūra nodrošina finanšu at-
līdzību nodarbinātajam ne vairāk kā  
280 latu apmērā,  par darba tiesis-
ko attiecību pirmo mēnesi izmaksās 

avansu 100 latu apmērā.
Finanšu atlīdzībai var pieteikties 

persona, kura atbilst šādām prasībām:
 līdz darba tiesisko attiecību nodi-

bināšanas dienai ir bijis reģistrēts bez-
darbnieka statusā vismaz 2 mēnešus;

 vakancei jābūt reģistrētai NVA 
mājas lapā (cvvp.nva.gov.lv) vismaz 
vienu nedēļu pirms darba tiesisko at-
tiecību nodibināšanas; 

  darba vieta atrodas vismaz  
20 km attālumā no deklarētās 
dzīvesvietas;

   norādītajā dzīvesvietā ir dekla-
rēts vismaz gadu;

 darba tiesiskās attiecības nodi-
binātas uz  nenoteiktu laiku, noteikts 
normālais darba laiks un darba alga 
vismaz valstī noteiktās minimālās 
darba algas apmērā -200Ls, bet ne lie-

lāka par divu valstī noteikto minimālo 
algu; 

  finanšu atlīdzības pieprasīšana  
10 darba dienu laikā no darba attiecī-
bu uzsākšanas.

Kontakttālrunis Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Jēkabpils filiālē 
65231950

Valsts izglītības attīstības aģentū-
ra (VIAA) Eiropas Komisijas  Euro-
guidance tīkla programmā ietvaros 
(Euroguidance) sadarbībā ar Jēkab-
pils, Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Dau-
gavpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, 
Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldī-
bām un to izglītības pārvaldēm un no-
daļām no 7. līdz 13.oktobrim organizē 
Karjeras nedēļu.

Karjeras nedēļas mērķis ir palī-
dzēt jauniešiem izzināt savas karjeras 
iespējas, veicināt uzņēmību un moti-
vāciju mācīties un izvēlēties nākamo 
profesiju un izglītības ceļu atbilstoši 
savām spējām, interesēm un iespējām, 
īpaši akcentējot visu līmeņu profesio-
nālās izglītības vērtību un aktualitāti 
mūsdienās.

Pasākumus plānots organizēt visu 
vecumu skolēniem un viņu vecākiem, 
aktualizējot šādu tematiku: iepazīsti 
profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, 
esi uzņēmīgs, zini informācijas resur-
sus, mācies palīdzēt savam bērnam 
izvēlēties karjeru. 

Karjeras nedēļas ietvaros Jēkab-
pils pilsētā tiek izsludināts fotokon-
kurss „Mirklis profesijā”, kurā aicināti 
piedalīties Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestāžu audzēkņi. 

Konkursa mērķis ir veicināt bēr-
nu un jauniešu aktivitāti, atspoguļojot 

profesiju daudzveidību mūsu pilsētā 
un tverot mirkli kādā profesionālās 
darbošanās jomā. 

Konkurss notiks no 5. līdz 27.sep-
tembrim, to organizē Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centrs. Darbus 
vērtēs profesionāla žūrija 5 cilvēku 
sastāvā – Sarmīte Stikāne (fotogrāfe, 
fotostudijas „Laiks foto” īpašniece), 
Aleksandrs Štelmahers (fotogrāfs, 
fotostudijas „Štelmahera fotostudija” 
īpašnieks), Iveta Vucena (Jēkabpils 
Mākslas  skolas pedagoģe, interjera 
un vides dizainere), Oskars Elksnis 
(Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
direktors), Elīna Serkova (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attie-
cību speciāliste).

Iepazīstieties ar fotokonkursa 
„Mirklis profesijā” nolikumu (pieej-
ams arī www.jekabpils.lv, jekabpils-bjc.
lv, vietējos laikrakstos) un piedalieties 
konkursā! 

Tveriet mirkli profesijā un pierā-
diet sevi kā veiksmīgu fotogrāfu!

Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestāžu 

Dzintra Lindāne,
karjeras konsultante

 
 
 

Fotokonkursa „Mirklis profesijā” 
NOLIKUMS

MĒRĶIS
Veicināt bērnu un jauniešu aktivi-

tāti, atspoguļojot profesiju daudzveidī-
bu Jēkabpils pilsētā un tverot mirkli 
kādā profesionālās darbošanās jomā

ORGANIZATORS
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

NORISES VIETA UN LAIKS
Jēkabpils, no 2013.gada 5.septem-

bra līdz 27.septembrim plkst.15:00
DALĪBNIEKI
Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu 

audzēkņi

DARBU SAGATAVOŠANA
• Fotokonkursa tēma „Mirklis 

profesijā”.
• Konkursam iesniedzamajām foto-

grāfijām jābūt uzņemtām no 2013.gada 
1.janvāra līdz 27.septembrim.

• Fotogrāfijas jāiesniedz A4 formā-
tā (20x30 cm).

• Fotogrāfijas var būt krāsainas vai 
melnbaltas.

• Viens autors drīkst iesniegt ne 
vairāk kā 3 fotogrāfijas.

• Fotogrāfija nedrīkst būt izveido-
ta, apvienojot vairākus attēlus.

• Fotogrāfijas otrā pusē jānorāda 

darba nosaukums, 2-3 teikumu ap-
raksts latviešu valodā, dalībnieka vārds 
un uzvārds, klase, izglītības iestādes no-
saukums, tālruņa numurs.

• Konkursam drīkst iesniegt tikai 
savus darbus, kas veidoti,  nepārkāpjot 
autortiesības un citus normatīvos ak-
tus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu 
atbildību par darba saturu uzņemas tā 
autors.

• Fotogrāfijā redzamais nedrīkst 
pārkāpt vispārpieņemtās morāles 
pieklājības normas vai pastāvošo 
likumdošanu.

DARBU IESNIEGŠANA
Darbi jāiesniedz līdz 2013.gada 

27.septembrim plkst. 15.00 Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības 
ielā 258 (otrajā stāvā; Dzintra Lindāne, 
tālrunis 26013153, dzintra.lindane@
inbox.lv)

DARBU IZSTĀDĪŠANA
Fotogrāfijas tiks izstādītas Tautas 

namā, Vecpilsētas laukumā 3, no 2013.
gada  4.oktobra līdz 18.oktobrim.

DARBU VĒRTĒŠANA
• Iesniegtos darbus izvērtēs kon-

kursa organizatoru izveidota žūrija 5 
cilvēku sastāvā atbilstoši konkursa no-
likuma kritērijiem.

• Darbu vērtēšana notiks trīs 
grupās:

pirmsskolas un sākumskolas 
grupa;

pamatskolas grupa;
vidusskolas grupa.

• Žūrija vērtēs:
fotogrāfijas mākslinieciskā un teh-

niskā izpildījuma kvalitāti (kompozīci-
ja, izpildījums, kopskats, uztveramība, 
kvalitāte utt.),

darba saturu (idejas oriģinalitāte, 
emocionālais aspekts, apraksts).

• Visi konkursam iesniegtie darbi 
var tikt izmantoti publikācijās, atsauco-
ties uz autoru.

• Fotogrāfijas ir autoru īpašums un 
tās var saņemt atpakaļ pēc 2013.gada 
21.oktobra.

• Rasu naidu, neiecietību vai var-
darbību saturoši darbi tiks diskvalificēti 
un konkursā nepiedalīsies.

REZULTĀTI UN APBALVOŠANA
• Konkursā tiks apbalvoti trīs la-

bāko darbu autori katrā vecuma grupā.
• Konkursa „Mirklis profesijā” 

uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti 
Karjeras nedēļas noslēguma pasāku-
mā 2013.gada 11.oktobrī.

Kopš 26. aprīļa stājušies spēkā 
Jēkabpils pilsētas domē apstiprinātie 
saistošie noteikumu Nr. 9 „Saisto-
šie noteikumi par materiālo atbalstu 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem un audžuģimenēm Jēkab-
pils pilsētā”, kas nosaka arī materiālo 
atbalsta apmērus Jēkabpils pilsētas 
audžuģimenēm. 

Materiālo pabalstu var saņemt 
audžuģimenes, kuras ir deklarējušas 
savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī, 
un kuras saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības bāriņtiesas lēmumu un lī-
gumu, ko noslēdzis Jēkabpils Sociālo 
dienestā, audzināšanā ir nodots bērns.

Valsts noteiktais pabalsts bērna 
uzturam apmērs audžuģimenēm ir 80 
lati mēnesī. Savukārt pabalsta bērna 
uzturam apmērs Jēkabpils audžu-
ģimenēm ir 65% no valstī noteiktās 
minimālās mēneša algas. Saistošie 
noteikumi paredz, ka pabalsta apmērs 
bērna apģērba un mīkstā inventāra ie-
gādei ir 20 lati mēnesī.

Jēkabpils audžuģimenēm ir tie-
sības saņemt pabalstu profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un 
mākslas skolas, sporta skolas) izdevu-
mu apmaksai. Pabalsta apmērs ir 40 
lati kalendārajā gadā. Tāpat Jēkabpils 
audžuģimenēm ir tiesības saņemt 
brīvpusdienas izglītojamajiem līdz 19 
gadu vecumam, kuri iegūst pamatiz-
glītību vai vispārējo vidējo izglītību Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs. Brīvpusdienas pieprasāmas 
katram semestrim atsevišķi. Audžu-

ģimenē ievietotajiem bērniem valsts 
nodrošina arī bezmaksas sabiedrisko 
transportu un arī  Valsts ģimenes pa-
balstu  (8Ls) var saņemt audžuvecāki.

Atlīdzības apmērs par vienu bēr-
nu ir 100 lati mēnesī, par katru nāka-
mo audžuģimenē ievietoto bērnu – 50 
lati mēnesī. Atlīdzības izmaksas ir mē-
nesis. Ja bērns ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu audžuģimenē saņēma 
nepilnu mēnesi, atlīdzības apmēru no-
saka proporcionāli dienu skaitam, par 
pamatu ņemot atlīdzības summu 150 
lati mēnesī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
bāriņtiesas priekšsēdētājs Tālis Zalva 
atzīst, ka Jēkabpils pilsētā audžuģi-
menēm ir vieni no labākajiem nosacī-
jumiem valstī.

Audžuģimene ir ģimene, kas bāre-
nim vai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties savā ģime-
nē vai, ja tas nav iespējams, tiek adop-
tēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģimenes 
statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 ga-
diem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna 
interesēs, uz audžuģimenes statusa 
piešķiršanu var pretendēt laulātie 
(persona), kas neatbilst minētajam 
vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti 
nepieciešams psihologa atzinums par 
laulāto (personas) piemērotību audžu-
ģimenes pienākumu veikšanai.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
• jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, 

uzrādot personu apliecinošus doku-

mentus, jāiesniedz iesniegumu noteik-
tā formā par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par 
veselības stāvokli;

• bāriņtiesa mēneša laikā izskata 
dokumentus, izpēta laulāto (personas) 
dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu;

• bāriņtiesa sniedz atzinumu par 
laulāto (personas) piemērotību audžu-
ģimenes pienākumu veikšanai;

• audžuģimene bez maksas no-
klausās mācību kursu;

• bāriņtiesa mēneša laikā pēc 
mācību kursa beigām veic pārrunas 
ar laulātajiem (personu) un pieņem 
lēmumu par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt au-
džuģimenes statusu;  

• kad piešķirts audžuģimenes 
statuss, informācija par audžuģimeni 
tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā 
un informācija par audžuģimenēm, 
kas var uzņemt bērnus (norādot bā-
riņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi 
tiek publicēta Labklājības ministrijas 
mājas lapā;

• ievietojot bērnu audžuģimenē, 
tiek noslēgts līgums starp audžuģime-
ni un pašvaldību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības bā-
riņtiesa atrodas Jēkabpilī, Brīvības 
ielā 157, tālrunis 65231131, e-pasts: 
barintiesa@jekabpils.lv

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Baltijas jūras dokumentālo filmu  
forums arī Jēkabpilī

Dzejas diena 2013 Jēkabpilī

Kino placis slēgts, aicina Kino Mītne
Šovasar Jēkabpils Kultūras pār-

valde organizēja kino senasus brīvā 
dabā un durvis vēra Kino placis. Tas 
bija izaicinājums, jo laika apstākļus 
nevar ietekmēt nekādas modernās 
tehnoloģijas. Par to, kāda bijusi aiz-
vadītā brīvdabas kino sezona, piedā-
vājam sarunu ar Jēkabpils Kultūras 
pārvaldes projektu vadītāju Baibu 
Stalidzāni.

Vasaras sezona Kino placī no-
slēgusies. Kas sagādā gandarīju-
mu? Vai ideja ir attaisnojusies?

- Ideja ir attaisnojusies, jo rezul-
tātā mums ir divi lieli plusi - viens 
pluss vērtējams naudas izteiksmē, jo 
projekts bija rentabls; otrs pluss ir 
nemateriāls - tās ir skatītāju pozitī-
vās atsauksmes un teicamais projek-
ta novērtējums – un tieši labie vārdi 
un pilnās skatītāju rindas radīja vis-
lielāko gandarījumu. 

Manuprāt, kultūras projektam 
iegūt abus iepriekšminētos plusus 
vienā projektā, lai arī maziņā, uzska-
tāms par ļoti labu rādītāju. Kino pla-
cī filmas kopā noskatījās tieši 1101 
cilvēks!

Kādas problēmas nācās risi-
nāt? Ko vajadzētu uzlabot āra 
kino nodrošināšanai turpmāk?

- Problēmas, aizķeršanās un 
nepilnības, protams, bija dažādas - 
gan organizatoriskas, gan tehniskas 
dabas, bet ne tādas, ko nevarētu at-
risināt. Vienīgā neatrisināmā Kino 
plača problēma bija lietus – 1 seansu 
tādēļ nācās atcelt. 

Ja paliekam saprāta robežās un 
bez lielām un liekām pārmērībām, 
galvenās Kino plača uzlabojamās lie-
tas būtu: 

-vairāk un ērtāki krēsli;
-lielāks un labāk nostiprināts  

        ekrāns;
-vieglāk un ātrāk montējama  

    un demontējama ekrāna balsta  
      sistēma. 

Būtu jāpārdomā jautājumi par 
sēdvietu numurēšanu un rezervēša-
nu. Lai arī ar IK „JSkurijate” kafijas 
auto „Smile coffe” palīdzību siltos 
dzērienus varējām piedāvāt uz da-
žiem seansiem, tomēr vēlreiz būtu 
jāpārdomā iespēja iegādāties siltu 
tēju vai kafiju pirms katra seansa un 
tā laikā.

Kā tev šķiet, kāds ir vidējais 
kino skatītājs Jēkabpilī? 

- Nav tāds viens, kuru kā ne-
mainīgu lielumu varētu precīzi un 
objektīvi raksturot, ņemot vērā, ka 
nav veikts speciāls pētījums šajā 
jautājumā. 

Varu teikt, ka, veicot kino filmu 
atlasi, iekšējais skatījums uz jēkab-
pilieti pirmkārt ir  cieņpilns – mūsu 
acīs skatītājs ir inteliģents un gudrs, 
spējīgs novērtēt kvalitāti, un tāds, lai 
arī apmierināts ar dzīvi mazpilsētā 
viņš vienmēr tieksies prom no jebkā-
da veida provinciālisma sevī pašā un 
vidē kurā dzīvo.

Ko kinomīļiem piedāvāsiet 
līdz nākamajai vasarai?

Līdz nākamajai vasarai.... vēl 
ir tāls ceļš un būtu daudz ko stās-
tīt. Varu tikai apkopojot pateikt, ka 
turpmāk visiem kino projektiem un 
filmām telpās būs vienas mājas un 
viens nosaukums- „Kino Mītne”. 
Galvenais iemesls šāda vienojoša 
nosaukuma ieviešanai ir atvieglināt 
skatītāju orientēšanos kino piedāvā-
jumam telpās un mazināt informa-

tīvo un izpratnes sadrumstalotību 
par kino skatīšanās iespējām telpās 
Jēkabpilī. Par „Kino Mītni” vēl uz-
zināsiet tuvākajā laikā.. Bet par tu-
vāku nākotni runājot, jau septembrī 
Jēkabpilī varēs skatīties Baltijas 
jūras dokumentālo filmu foruma fil-
mas. Esam gandarīti, ka starp visām 
Latvijas  pilsētām, foruma organiza-
tori par festivāla norises vietu līdzās 
Rīgai, Liepājai un Valmierai izvēlējās 
arī Jēkabpili. Visi laipni gaidīti –būs 
arī graujošas un iespaidīgas filmas, 
tādēļ nāciet!

Kā veidojat filmu piedāvā-
jumu skatītājiem? Vai ir do-
māts par to, kā izzināt skatītāju 
vēlmes? 

Kino piedāvājumu Jēkabpilī pa-
šos pamatos veido trīs atšķirīgi kom-
ponenti. Pirmo sastāda atziņa par 
skatītāju gaumju dažādību, otro vei-
do fakts par Kultūras pārvaldes ie-
robežotām iespējām piekļūt filmām. 
Trešo komponenti veido vēl viens 
fakts – Tautas nama kamerzāle un 
Krustpils kultūras nama kino zāle, 
kur kino varētu daudz maz rādīt, ne 
vienmēr ir un būs pieejams šādam 
mērķim, jo telpas izmanto gan paš-
darbības kolektīvi mēģinājumiem, 
gan nepieciešamas citu pasākumu 
norisei. 

Nu lūk.... un starp šiem 3 dzir-
nakmeņiem veidojam arī filmu pie-
dāvājumu, kas, starp citu, 2012.g. un 
2013.g. nemaz nebija tik nabadzīgs 
– nodrošinājām un turpināsim no-
drošināt gan jaunāko latviešu filmu 
seansus, gan lielbudžeta ārzemju ko-
mercfilmu seansus, tāpat Rīgā orga-
nizēto filmu festivālu norisi Jēkabpi-
lī (Latvijas filmu maratons, Baltijas 
jūras dokumentālo filmu forums un 
Lielais Kristaps), kinomīļiem un pa-
zinējiem piedāvājam īpašas festivā-
los atzinību guvušas 

Jāatzīst, ka nekāda liela mēroga 
aptauja starp skatītājiem līdz šim 
nav veikta. Vienīgi pirms Kino pla-
ča veicām nelielu aptauju. Skatītāju 
vēlmes principā var redzēt pēc dažā-
du filmu apmeklējuma statistikas – 
atliek vien izdarīt secinājumus. Bet, 
ja iestājamies par kino jomas attīstī-
bu Jēkabpilī, tad pētījums par skatī-
tāju vēlmēm noteikti būtu jāveic.

Cik daudz pašai ir bijis lai-
ka pabaudīt no Kino plača re-
pertuāra? Kādas filmas patīk 
vislabāk?

Sanāca būt uz 4 no 11 „Kino 
plača” filmām – tā kā man ļoti patīk 
dokumentālās filmas par dabu, dzīv-
nieku valsti un dažādām pasaules 
kultūrām, noskatījos Kino plača re-
pertuārā iekļauto filmu „Viena dzī-
ve” (One life) – tik estētiski skaistu 
un brīvu no dažādiem ideoloģiskiem 
un filozofiskiem uzstādījumiem fil-
mu sen nebiju redzējusi. Pasaule 
savā būtībā ir ļoti skaista, un filmā 
tā tāda tiek arī atspoguļota – šādas 
filmas dot prieku un iedvesmu būt 
labam un darīt labu!

Gribu vēl tikai teikt mīļu paldies 
kolēģiem, kas piedalījās Kino pla-
ča projekta realizācijā, sadarbības 
partneriem, sevišķi „Smile Coffe” 
pārstāvjiem, tāpat liels paldies ska-
tītājiem, kas nāca uz filmām un no-
vērtēja mūsu centienus – bija iecietī-
gi pret krēslu trūkumu un drosmīgi 
drēgnā laikā!

Baltijas jūras dokumentālo fil-
mu forums ir starptautisks pasā-
kums dokumentālo filmu profesio-
nāļiem un filmu skatītājiem, kas ik 
gadu notiek Latvijā. Šogad tas nori-
sināsies septembra pirmajā nedēļā. 

Skatītājiem foruma laikā tiek 
piedāvāta starptautisku ievērību 
guvušu dokumentālo filmu prog-
ramma. Uz tikšanos ar  skatītājiem 
Rīgā ieradīsies arī filmu pārstāvji, 
un diskusijas ar auditoriju translēs 
interneta tiešraidē, tā ka tajās varēs 
piedalīties arī jēkabpilieši.

Jēkabpilī Baltijas jūras doku-
mentālo filmu forums notiks no 4. 
līdz 7.septembrim Jēkabpils tautas 
namā un foruma laikā varēs noskatī-
ties deviņas  filmas, kas tapušas Dā-
nijā, Lielbritānijā, Krievijā, Lietuvā, 
Somijā, Zviedrijā, Islandē un ASV.

4.septembrī plkst. 17.30 
forumu atklās 2013. gada doku-
mentālā kino sensācija - amerikā-
ņu režisoru – genocīda pētnieku 
Dž. Openhaimera, K. Sinnas - un 
anonīmas Indonēzijas komandas 
apbrīnas vērtais, krāšņais, bet šau-
šalīgais desmit gadus tapušais kop-
darbs  „Nogalināšanas anatomija”. 
Verners Hercogs šo filmu nodēvējis 
par pavērsienu dokumentālā kino 
vēsturē, kritiķi aizgūtnēm slavē, bet 
publika cieņā stingst, vērojot dziļu-

mu, ar kādu filmas veidotāji pēta 
cilvēciskumu, fiksējot masu slepka-
vas, kas joprojām atrodas pie varas 
un ar lepnumu klāsta pasaulei savu 
veikumu. Šai filmai noteikts vecu-
ma ierobežojums - 18+. Pēc seansa 
būs tikšanās ar filmas veidotājiem 
interneta tiešraidē no kinoteātra 
„K.Suns”.

5.septembrī plkst. 18.00 de-
monstrēs divas Krievijā tapušas 
filmas – 2011.gadā pabeigto īsfil-
mu „Aplis kvadrātā” un 2012.gada 
dokumentālo filmu „Ziema, atkā-
pies!”. „Aplis kvadrātā” ir režisora 
Valērija Ševčenko 17 minūtes garš 
stāsts par to, kā katru Jauno gadu 
pēc ciemošanās Kremlī pieci tūk-
stoši bērnu nonāk Katedrāles lau-
kumā. Soļojot policijas apsargātā 
iežogojumā ap milzīgu Ziemassvēt-
ku egli, viņi gaida, kad pakaļ atnāks 
vecāki... Tūlīt pēc tam skatāmajā  
„Ziema, atkāpies!” M.Razbeškinas 
un M.Ugarova kinoskolas absolven-
tu komanda divus mēnešus nešķī-
rās no savām kamerām, lai radītu 
dinamisku, daudzslāņainu, brīžiem  
jautru, bet arī brīdinošu hroniku 
par laiku pirms prezidenta vēlēša-
nām Krievijā. Pēc seansa – tikšanās 
ar filmas veidotājiem interneta tieš-
raidē no k/t „K.Suns”.

6.septembrī plkst. 18.00  di-
vas 2012. gadā kaimiņos – Lietuvā 
-  tapušas filmas – „Tēvs” un „Sa-
runas par nopietno”. Pārsteigums 
daudziem skatītājiem būs režisora 
M. Sargsjana vadībā tapusī neti-
cami sirsnīgā  filma „Tēvs”, kas 
vēsta par krāpnieku, kurš savulaik 
vairāk nekā miljonu rubļu vērtībā 
aptīrījis Padomju Savienības valsts 
iestādes, 20 gadus pavadījis dažādos 
cietumos, bet vecumdienās dzīvo 
Lietuvas laukos un aizkustinošā 
mīlestībā audzina kuplu bērnu pul-
ciņu. Tūlīt pēc tam –  „Sarunas par 
nopietno”,  režisore  Giedre Beino-
rjūte. Filmas galvenie varoņi ir bēr-
ni un pusaudži, kas dalās domās par 
apkārtējo pasauli. Personīgas saru-
nas iezīmē mūsdienu dzīves kopai-
nu – brīžiem melanholisku, brīžiem 
komisku.

(Mūra atstarotais; 
akmeņu apgaismotais.)

Visi cilvēces celtie mūri 
satiekas saules pinumā.

/ I.Ziedonis/

Jau 49.reizi, kā ik gadu kopš 
Raiņa 100-gades svinībām tālajā 
1965.gadā, visu Latviju pieskandi-
nās Dzejas dienas. Starptautiskā 
festivāla „Dzejas dienas 2013” or-
ganizatori stāsta, ka reizi gadā arī 
Rainis var atļauties nokāpt no sava 
cēlā akmeņu bluķa esplanādē, lai uz 
velosipēda apbraukātu kolorītākos 
Latvijas kultūras dzīves tempļus un 
saskandinātu ar visiem sanākuša-
jiem viesiem uz sava gara veselību.

Jēkabpilī uz Raiņa gara vese-
lību un dzejas vārdā satiksimies 
12.septembrī, kad dzeja būs uz tro-
tuāriem, autobusā, Tautas namā un 
katra jēkabpilieša sirdī.

Jau no paša rīta pilsētas tro-
tuārus un laukumus pamazām 
pārklās gan Dižo Dzejnieku, gan 
jauno autoru, gan pašu skolnieku 
rakstītas dzejas rindas – visu pilsē-
tas skolu latviešu valodas un litera-
tūras skolotāji aicināti literatūras 
vai latviešu valodas stundās vest 
savus audzēkņus uz pilsētas trotu-
āriem ar krītu rakstīt dzejoļus. Šai 
akcijai pievienoties aicināts ikviens 
pilsētnieks.

Plkst. 14.00 no pieturas „Po-
liklīnika” savu braucienu sāks 
5.maršruta „Dzejas autobuss”. Šajā 
reisā dzirdēsim un satiksim Jēkab-
pils interešu apvienības „Literāts” 
dalībniekus. Savukārt nākamajā 
reisā – plkst. 15.00 no „Poliklīni-

kas” ar jēkabpiliešiem autobusā 
brauks un savu dzeju lasīs dzejnie-
ki, kas dzīvojuši vai vēl joprojām 
dzīvo Jēkabpilī. Brauciens autobu-
sā būs bez maksas.

Plkst. 19.00 Jēkabpils tautas 
nama Kamerzālē sāksies dzejas la-
sījumi „Mūri satiekas saules pinu-
mā”. Dzirdēsim dažādiem dzejas 
rokrakstiem rakstošus dzejniekus 
– Ronaldu Briedi, Arvi Vigulu, Sin-
tiju Kampāni un Rutu Štelmaheri. 
Kas notiek, kad mūri satiekas? Arī 
šis Dzejas dienas pasākums apmek-
lējams bez maksas.

...tā nu Rainis, turot azotē ap 
sevi esplanādē salasītās puķes, pār-

galvīgi traucas pa ielām, trotuāriem 
un (dažreiz) arī veloceliņiem, līdz 
aizelsies iegāžas kādā kolēģa mu-
zejā vai mājīgā krodziņā, kur vēl 
stiprāk par glāžu šķindoņu jau ārā 
sadzirdējis skanam dzeju. „Esiet 
sveicināti, gara aristokrāti!” viņš 
priecīgi nokliedzas, bet neviens 
viņu nedzird. Visi ir aizņemti ar 
dzeju. Arī Jēkabpilī.

Ieva Mikanovska,
Kultūras pasākumu organiztore
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Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Nāc, pievienojies!Sākas lasīšanas  
veicināšanas akcija

Klāt 12.Grāmatu svētki

Grāmatu saraksts  
Bērnu un jauniešu  
žūrijai 2013

17. Baltijas jūras dokumen 
tālo filmu forums Jēkabpilī 
noslēgsies sestdien, 7.septembrī, 
kad būs skatāmas četras filmas. 

Plkst. 12.00 sāksies Somijas un 
Zviedrijas sadarbībā un Katjas Gau-
rilofas vadībā 2012.gadā pabeigtā 
filma  „Fasētie sapņi”, kas ir režiso-
res četrus gadus krātās - aizkustino-
ši skaudrās „dzīvās pastkartes” no 
zemēm, ražotnēm un strādniekiem, 
kuru gatavoto produkciju pērkam 
Eiropas veikalu plauktos. Vecuma 
ierobežojums 18+.  

Plkst. 13.30  demonstrēs divas 
dzīvespriecīgas filmas – 25 minūtes 
garo dāņu režisora Braiena Mak-
ginnsa „Rekordists”  un 2011.gadā 
Islandē tapušo trīs režisoru kopdar-
bu „Vecmāmiņa Lo-Fi: Sigridiras 
Nielsdoutiras pagrīdes ieraksti”. 
„Rekordists” Ašrita Fūrmans ir 
vīrs, kurš uzstādījis visvairāk Gine-
sa rekordu. Dzimis kārtīgā ebreju 
ģimenē, maza pārtikas veikala īpaš-
nieks un meditāciju mīļotājs ceļo 
pa pasauli, cītīgi sportojot un ne-
rimstošā azartā izgudrojot aizvien 
jaunas kategorijas rekordu uzstā-
dīšanai. Bet absolūti iedvesmojošā, 
vizuāli rotaļīgā islandiešu filma 

„Vecmāmiņa Lo-Fi: Sigridiras 
Nielsdoutiras pagrīdes ieraksti”  
vēsta par dāmu,  kura ļoti cienījamā 

vecumā – 70 gados - sāk ierakstīt 
mūzikas albumus un kļūst par kolā-
žu meistari. Albumu pavisam ir 59 
ar vairāk nekā 600 dziesmām, bet 
pirmā izstāde tiek izpārdota 7 mi-
nūtēs. Jāatzīmē, ka dzīvespriecīgā 
dāņu vecmāmiņa, viena no visu lai-
ku ražīgākajām Islandes komponis-
tēm, ir visai novatoriska mākslinie-
ce, kas kļuvusi par kulta personu. 

Plkst. 18.00 sākies ASV režiso-
ra S. Hūvers pagājušajāgadā pabeig-
tā filma „Asins brālis”. Tas ir stāsts, 
kā jauns amerikāņu puisis Rokijs 
dodas ceļojumā uz Indiju un kļūst 
par audzinātāju bērnu namā, kura 
iemītniekiem ir HIV vīruss. Filma ir 
brīnišķīgs stāsts par mīlestību, kas 
spēj stāties pretī dzīves un nāves 
trauslās robežas izaicinājumam un 
vizuāli fascinējošā valodā vēsta par 
cilvēka spēju atrast dzīves jēgu. Ve-
cuma ierobežojums 16+.

Forumu organizē Nacionālais 
Kino centrs sadarbībā ar MEDIA 
Desk Latvija un EDN (European 
Documentary Network). Pasākumu     
atbalsta MEDIA 2007, LR Kultūras 
ministrija  un Baltic Films.

Filmu seansi notiks Jēkabpils 
tautas nama Kamerzālē. Biļetes 
cena Ls 1, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem un filmu profesionā-
ļiem seansi pieejami bez maksas. Bi-
ļetes iegādājamas tautas nama kasē. 

Ar 2. septembri Krustpils Kultūras 
nama amatierkolektīvi  uzsāk jauno 
sezonu un aicina pieteikties jaunus 
dalībniekus. 
Nestāvi malā!  Zvani un piesakies!  
Iespējams, ka savu īsto vietu, drau-
gus un domubiedrus atradīsi kādā 
no šiem amatierkolektīviem!
 
Senioru deju kolektīvs „Krustpi-
lietis” – vad. Kārlis Krūmiņš, mob. 
tālrunis 29852196
Mēģinājumi: Pirmdien, ceturtdien 
20.00 – 22.00

Senioru jauktais koris 
„Atvasara” – vad. Skaidrīte Pugača , 
mob. tālrunis 28336599
Mēģinājumi: trešdien 11.00 – 13.00

Krievu vokālais ansamblis 
„Bariņa” – vad. Olena Agafonova, 
mob. tālrunis 29935758
Mēģinājumi: pirmdien, trešdien vai 
otrdien, ceturtdien 17.00 – 19.00

Folkloras kopa „Rati” – vad. Aīda 
Bikauniece, mob. tālrunis 26189430
Mēģinājumi: pirmdien 17.00 – 19.00

Jauktais koris „Noskaņa” – diri-
ģente  Ilze Bērziņa, mob. tālrunis 
28393301
Mēģinājumi: pirmdien, trešdien 19.00 
– 21.00

Jauniešu deju kolektīvs „Delveri”- 
vad. Ingrīda Kauranena, mob. tāl-
runis 26792220
Mēģinājumi: sestdien 17.00 – 20.00

Tautas Mākslas Studija  „Saulgrieži” 
(aušana) – vad. Sandra Jakuboviča,
mob. tālrunis 29453996
Sporta teātris bērniem un jaunie-
šiem– režisore  Ieva Malteniece, 
mob. tālrunis 26962831
Mēģinājumi: otrdien, ceturtdien 18.00 
-20.00

Pūtēju orķestris „Krustpils” – 
vad. Aleksandrs Piļščikovs, 
mob. tālrunis 26712572

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Kreicburga” – vad. Aija Rūliete, 
mob. tālrunis 29336559
Mēģinājumi: Otrdien, ceturtdien 20.00 
– 22.00

Septiņi bērnu deju kolektīvi 
„Pastalnieki” (4-5 gadi), (6 gadi), 
(6-7 gadi), (2.-3.klase), (3.-4.klase),  
(5.-6.klase), (6.-7.klase)– vad. Aija 
Rūliete, mob. tālrunis  29336559
Bērnu vokālais ansambļis „Pelītes”– 
vad. Ilze Samule, 
mob. tālrunis 28380422
Bērnu vokālais ansambļis 
„Ding-dong” – vad. Ilze Samule, 
mob. tālrunis 28380422
Estrādes dejas – vad. Jevgeņijs 
Butorins, mob. tālrunis 22054378
Vēderdeju studija – vad. Laila Ščadro, 
mob. tālrunis 27136072
F Sarīkojumu deju klubs 
„Alianse” – vad. Ina Vāvere, 
mob. tālrunis 29526116
F Breika un hip – hop dejas – vad. 
V.Filipskis, mob. tālrunis 22433043 
un otras grupas vadītāja Ksenija  
Lepere, mob. tālrunis 25968067

Laba ziņa visiem grāmatu drau-
giem – dabu sāk „Bērnu žūrija – 
2013”! Atkal ir klāt jaunā grāmatu 
kolekcija visām klašu grupām, kā 
arī lasīt gribošiem vecākiem.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
lasīšanai un vērtēšanai ieteiktas 

labākās un interesantākās pagāju-
šajā gadā izdotās bērnu grāmatas. 
Dzejoļi, pasakas, piedzīvojumu un 
fantastikas grāmatas, šausmu stāsti 
un pat anekdotes – tik dažādas grā-
matas šogad gaida vērtētājus. Nāc, 
uzzini noteikumus un  piedalies!

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Neretas, Salas 
un Viesītes novadu 12. Grāmatu 
svētki Jēkabpilī notiks 2013. gada 
13.septembrī.

9.00 Grāmatu komercizstāde 
Jēkabpils Tautas nama foajē. Pie-
dalās izdevniecības: „Lauku Avī-
ze”, „Zvaigzne ABC”, „Nordik”, 
„Tapals”, „Jumava”, „Avots”, 
„Divpadsmit”, Rēriha grāmatnī-
ca u.c. Svētku noslēgumā pircēji 
piedalīsies jaunāko grāmatu izlozē  
„Veiksmīgais 

10.00 Grāmatu svētku atklāša-
na Tautas nama zālē 

Pieaugušajiem 
Tautas nama zālē

10.30 „Latvijas Avīzes” publis-
kā diskusija „Noziedzība sabiedrī-
bas spogulī”, aicināti LR Iekšlietu 
ministrijas vadības pārstāvji un 11. 
Saeimas deputāti

12.30 Jēkabštates plostnieku 
spēcinošās uzkodas iekšpagalmā pie 
Tautas nama kamerzāles

13.30 „Dzīve no smieklīgās pu-
ses” saruna ar rakstnieci Ingu Jēru-
mu / Margaritu Grietēnu un aktrisi 
Regīnu Devīti („Zvaigzne ABC”, 
„Lauku Avīze”)

Jauniešiem

10.30 „Esi drošs, stiprs, izvei-
cīgs” sadarbībā ar Zemessardzes 56. 
kājnieku bataljonu un LR Aizsar-
dzības ministriju (lekcija, prezentā-
cija) Jēkabpils pilsētas bibliotēkākā, 
izstāžu zālē

10.50 Par dzīvi un sportu saru-
na ar sporta žurnālistu un hokeja 
komentētāju Marisu Andersonu 
(„Jumava”) Jēkabpils 2.vidusskolā

10.50 „Fantāzijas ainu burvis”, 
saruna ar jauno rakstnieku ViVo 
(„Zvaigzne ABC”) Jēkabpils 

10.50 Saruna ar žurnālistiem 
Maiju Pohodņevu un Modri Pelsu 
(„Lauku Avīze”)  Jēkabpils 

11.00 „Zemessardze – sabied-
rības pašaizsardzības formējums”, 
sadarbībā ar Zemessardzes 56.kāj-
nieku bataljonu un LR Aizsardzī-
bas ministriju (ieroču, formas tērpu 
paraugdemonstrējumi)

12.00 Lūša gudrības ēdiens 
iekšpagalmā pie Tautas nama 
kamerzāles

12.50 Par dzīvi un sportu saru-
na ar sporta žurnālistu un hokeja 
komentētāju Marisu Andersonu 
(„Jumava”) Agrobiznesa koledžā

13.30 „Aizraujošie piedzīvojumi 
Noljāras kristālu pasaulē”, saruna 
ar jauno rakstnieku ViVo („Zvaig-
zne ABC”) Tautas nama kamerzālē

Pamatskolas vecuma bērniem

11.00 Sivēna Piglas piedzīvoju-
mi kopā ar rakstnieci  Vitu Štelma-
heri  un viņas sunīti  Rafi („Jum-
ava”) Jēkabpils pamatskolā

12.00 Spēcinošais sēļu ēdiens 
iekšpagalmā pie Tautas nama 
kamerzāles

13.00 Lauku sētas iemītnieku 
draiskie piedzīvojumi kopā ar rakst-
nieci Vitu Štelmaheri un viņas sunī-
ti Rafi („Jumava”) Bērnu bibliotē-
kas pagalmā

Pirmsskolas vecuma bērniem

10.00 „Izteikt sevi caur lelli” 
kopā ar Leļļu teātra aktrisi Lailu 
Kirmušku un lellēm Krustpils 

Visiem kopā Jēkabpils 
Tautas nama zālē

14.30 Grāmatu svētku noslē-
gums. Jaunāko grāmatu izloze 
„Veiksmīgais pircējs” 

15.00 „Puse no dvēseles man 
vienmēr sāp...”, literāri muzikāla 
tikšanās ar mūziķi, dzejnieku Andri 
Kiviču („Zvaigzne ABC”)

Grāmatu svētkus atbalsta: 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, Zemkopības ministrija, 
Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bēr-
nu fonds, Lattelecom, SIA Dru-
kātava, Arctic Paper Baltic State 
SIA,   VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA 
„LDz Cargo”, SIA  „LDZ ritošā sa-
stāva serviss”, Nacionālie bruņotie 
spēki, EPIB, SIA „Balta Eko”, SIA 
Drukātava, SIA VESTA-LK,  Inese 
Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš 
Lasmanis, Jānis Lancers.

Informatīvie atbalstītāji: „Latvi-
jas Avīze”, „Brīvā Daugava”, „Jau-
nais Vēstnesis”, novadu laikraksti, 
laikraksts „Jēkabpils Vēstis”, laik-
raksts „Ceturtdiena”, Radio 1, Divu 
Krastu radio, Vidusdaugavas televī-
zija, informatīvais portāls „Jēkab-
pils Laiks”, www.jkp.lv, www.jekab-
pils24.lv, www.jekabpilszinas.lv.

1.-2.klasei

1. Ak, skaistā Panama: seši stāsti 
par tīģeri un lāci / Janošs. Rīga : liels 
un mazs, 2013.

2.Berts un otrā B / Pireta Rauda. - 
Rīga: liels un mazs, 2013.

3.Krupītes kurpītes / Māra Cielēna. 
– Rīga: Lietusdārzs, 2012.

4.Kur ņemt vienu apkampienu?/
Deivids Mellings. -Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2012.

5.Līze Analīze un citi slimnīcas 
skaitāmpantiņ / Inese Zandere. 
-Rīga: liels un mazs, 

6.Pārsteiguma ballīte Hūbertam / 
Aleksandrs Rozēns. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2012.

3.-4.klasei

1.Diktators/ Ulfs Starks. -Rīga : 
Liels un mazs, 2012

2.Kaka un pavasaris / Andruss Ki-
virehks. -Rīga: Liels un mazs, 2012.

3.Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts / 
Džoanna Nadina. Rīga : Jumava, 2013.

4.Mazais Nikolā / Sampē - Gosinī. - 
Rīga: Jumava, 2012.

5.Pēteris un Anniņa / Māris Rungu-
lis. –Rīga: Lietusdārzs, 2013.

6.Punktiņa un Antons / Ērihs Kest-
ners. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.

5.-7.klasei

1.Dana un medaljons/ Laura Vilka. 
-Rīga: Atēna, 2013.

2.Debesu vanags/ Džila Lūisa. 
-Rīga: Jumava, 2013.

3.Palaidnību karaļa Jāņa B. die-
nasgrāmata/ Ruta Skrebele.-Rīga: 
Zvaigzne ABC.

4.Rīgas runča Maurīcija piedzīvo-
jumi/ Juris Zvirgzdiņš. -Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds.

5.Šausmu autobuss/ Pauls van 
Lons. -Rīga: liels un mazs, 2013.

6.Zibens zaglis/ Riks Riordans. 
-Rīga: Jumava, 2012.

8.-12.klasei

1.Devējs/ Luisa Lorija. -Rīga: Zvaig-
zne ABC, 2012.

2.Jelgava 94/ Jānis Joņevs. -Rīga: 
Mansards, 2013.

3. Kad gos smei/ Heli Lāksonena.–
Rīga: Mansards, 2012.

4.Purpura karaļa galmā: latviešu 
autoru fantāzijas un fantastikas 
stāsti. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

5.Runāt/ Lorija Holsa Andersone. 
-Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

6.Uz kraujas rudzu laukā/ Dž.D. Se-
lindžers. -Rīga: Jumava, 2013.



12.

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

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība aicina 
pilsētas pensionārus braucienam uz mītiņu Rīgā 

š.g. 7. septembrī, ko organizē Latvijas Pensionāru 
federācija pensiju jautājuma sakarā. 

Braukt gribētājus pieteikties  
Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienībā, Brīvības ielā 45  

2. stāvā otrdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Jēkabpils pilsētas Pensionāru Apvienības valde

Nākamais 
laikraksta 

numurs iznāks  
26. septembrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Elīna Serkova, 
tālrunis 65207324. 

Datorsalikums SIA „ATVER”. 

KULTŪRAS PASĀKUMI 2013.GADA SEPTEMBRī

SPORTA PASĀKUMI 2013. GADA SEPTEMBRī

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.09. - 
30.09.

Tekstilmākslas izstādes „Tekstīlijas”, autore Inese 
Jakobi un „Noaustie stāsti”, autore Vita Plūme.
Torņa apmeklējums: Ls 0.50/Ls 0.60

Krustpils pils 
Vārtu tornī

01.09. - 
30.09.

Izstāde „Mana telpa”, autore Mētra Štelmahere.  
Torņa apmeklējums: Ls 0.50/Ls 0.60

Krustpils pils 
Vārtu tornī

02.09. 11.00 - 
15.00

Pirmā skolas diena Krustpils pilī.  
Pirmklasniekam un viņa ģimenei ieeja bez maksas

Krustpils pilī

07.09. - 
30.09.

Izstāde - „Tautas frontei 25”.
Ieejas maksa: Ls 0.10/Ls 0.20

Krustpils pils 
Izstāžu zāle

08.09. 10.00 - 
17.00

Tēva dienai veltīta akcija „Atved tēti uz 
muzeju”.  Tētim ieeja Krustpils pilī ar 50% atlaidi

Krustpils pilī

26.09. 18.00 „Ceturtdiena pilī” -  Pasaules Tūrisma diena
Dalības maksa: Ls 1.00/Ls 0.50

Krustpils pilī

27.09. 14.00 Skolēnu lasījumi un tikšanās ar Atmodas laika 
dalībniekiem

Krustpils pilī

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
08.09. 10.00 - 

17.00
Tēva dienai veltīta akcija „Atved tēti uz 
muzeju”.  Tētim ieeja Sēļu sētā ar 50% atlaidi

Brīvdabas nodaļa  
Sēļu sēta

21.09. 13.00 „Rudens augļu dārzā” - tikšanās ar 
augļkopības speciālistiem. 
Dalības maksa - Ls 1.00

Brīvdabas nodaļa  
Sēļu sēta

Izstādes un pasākumi Jēkabpils Vēstures 
muzejā 2013. gada septembrī

Muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”

Lai vienmēr dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied, 
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir radoša doma, 
kas apvāršņa tālumos skrien, 
lai esi kā jūra, kā joma, 
kas dzintara pilna arvien! 
(Kornēlija Apškrūma)

Sveicam augusta jubilārus:  
Marinu Boksbergu, Irēnu Fjodorovu, Vilhelmīni Siliņu, Dzidru 

Lapiņu.Saulainas dienas, gaišumu sirdī, labu veselību!
 

Vēlam veselību, dzīvesprieku un vienmēr možu garu!
Ielu komitejas

 Datums  Laiks Pasākums Vieta 

2.09. 13.00 Zinību diena, Koncertprogramma „Pasaku nams”
Pasākums bez maksas

Laukums pie 
Jēkabpils tautas nama

17.Starptautiskais Baltijas jūras dokumentālo filmu forums:
„Nogalināšanas anatomija” (ASV)
„Aplis kvadrātā” un „Ziema” (Krievija) 
„Tēvs” un „Sarunas par nopietno” (Lietuva)
„Fasētie sapņi” (Somija un Zviedrija)
„Rekordists” (Dānija) un Vecmāmiņa Lo-Fi: Sigridiras Nielsdoutiras 
pagrīdes dienasgrāmata” (Islande)
Ieeja Ls 1, skolēniem, studentiem, pensionāriem un filmu profesionāļiem 
seansi bez maksas

Jēkabpils  
tautas nams

4.09.
5.09.
6.09.
7.09.

17.30
18.00
18.00
12.00
13.30

12.09. No 9.00 Dzejas diena
Pasākumi bez maksas

Vecpilsētas, Kalpaka  
u.c. laukumi,
5.maršruta autobuss, 
Jēkabpils tautas nams

24.09. 10.00 Liepājas leļļu teātris ar dziesmu spēli bērniem „Diegabundža”
Biļetes cena Ls 1,50 TN kasē

Jēkabpils tautas 
nams

29.09. 9.00 Miķeļdienas gadatirgus Kena parks 

Pasākumi bibliotēkās

02.09. Sākas lasīšanas veicināšanas akcija „Bērnu žūrija 2013” JPB Bērnu lit. nodaļa

03.09.-
30.09.

Enciklopēdiju izstāde „Gribu visu zināt!” JPB Bērnu lit. nodaļa

7.09. 12.00 Literārās apvienības „Literāts” radošā darbnīca Laipni gaidīti visi interesenti JGB

13.09. 10.00 12. Novadu Gāmatu svētki
Pasākumi bez maksas

Jēkabpils pilsēta, 
organizē JGB

No 16.09. Izstāžu cikls: Krustpils un krustpilieši Latvijai. 9.izstāde - Latvijas 
Brīvvalsts Armijas Virsnieks Alfrēds Porietis

JGB

24.09. 16.00 Pasākums „Runčuka pantiņu kaujas” (piedalās PII „Kāpēcītis” un „Zvaniņš”) JGB, Bērnu lit. nodaļa

Turpinās Krustdūrienu gleznu izstāde JGB

04.09. 16:00-
18:30 Pļaviņas „Orientieris 2013”

(norāde uz sacensību vietu – Pļaviņu apvedceļš)

04.09. 18:00 JSC stadions 2013.gada Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-17 grupā           
Jēkabpils - Ludza

04.09. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

05.09. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

06.09. 17:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  grupā            
Jēkabpils – Ogre

07.09. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2013/2014  

07.09. 7:00 Radžu ŪK K. Martinova piemiņas sacensības pludiņmakšķerēšanā un spiningošanā

07.09. 12:00 Radžu ŪK Tautas skrējiens ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”

07.09. 12:00 Radžu ŪK Nūjošana ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”

07.09. 14:00 Radžu ŪK Velokross ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”

07.09. 14:00 Radžu ŪK Jēkabpils atklātais čempionāts un kausa izcīņa virves vilkšanā

07.09. 16:00 JSC stadions Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts –  FK Jēkabpils/JSC – Auda

11.09. 16:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  grupā     
Jēkabpils – Limbaži 

11.09. 16:00-
18:30

„Zeļķi”,  
Mistru sils

„Orientieris 2013”
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Jaunjelgavas šos.12.km)

11.09. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

12.09. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

13.09. 14:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  grupā     
Jēkabpils – Ilūkste 

18.09. 16:00-
18:30 „Gravāni” „Orientieris 2013” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Neretas 

šos., aiz Jēkabpils robežas)

18.09. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

19.09. 16:00 JSC stadions 2013.gada Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13  grupā     
Jēkabpils – Preiļi 

19.09. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

21.09. 15:00 JSC stadions Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts –  FK Jēkabpils/JSC – 
Rēzeknes BJSS

25.09. 18:00 Salas ciemats „Orientieris 2013” (Salas vidusskola, Salas ciemats)

25.09. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

26.09. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

Aicina iesniegt projektu konkursam „LMT Jēkabpilij”
Latvijas Mobilais Telefons (LMT) 

sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas paš-
valdību, no 26.augusta izsludina pie-
teikšanos projektu konkursam „LMT 
Jēkabpilij”.

Konkursa ietvaros Jēkabpils iedzī-
votājiem tiek sniegta iespēja īstenot  
pilsētai nozīmīgas ieceres, padarot sa-
koptāku vidi, dažādojot sabiedriskās 
dzīves aktivitātes un veicinot savas 
pilsētas izaugsmi.

Lai piedalītos konkursā LMT Jē-
kabpilij, līdz 27.septembrim Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā jāiesniedz projekta 
pieteikums. Projekta pieteikums jāie-
sniedz saskaņā ar  konkursa nolikumu 
un aizpildot atbilstošās veidlapas, kas 
pieejamas Jēkabpils pilsētas pašval-
dības mājas lapā sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība”: 

http://www.jekabpils.lv/lv/sa-
biedriba/sabiedribas-lidzdaliba/
LMT-Jekabpilij 

Projektu konkursā var piedalīties 
ikviens Jēkabpils pilsētas iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organi-
zācija vai juridiska persona, kuru dek-
larētā vai juridiskā adrese ir Jēkabpils 
pilsētā. Pieejamais finansējums vie-
nam projektam no Ls 500 līdz Ls 2000. 
Kopumā tiks atbalstīti pieci projekti. 

Pirmajā kārtā projektus vērtēs 
LMT un pilsētas pašvaldības žūrija, ot-
rajā kārtā uzvarētājus un finansējuma 
saņēmējus noteiks iedzīvotāji, balso-
jot elektroniski pašvaldības interneta 
mājas lapā vai aizpildot balsošanas 
anketas pašvaldībā uz vietas. LMT 
klientiem būs iespēja balsot arī portālā 
m.lmt.lv un ar īsziņas palīdzību.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Viss, kas mums ir nepieciešams, ir rīts. 
Kamēr vien būs saullēkts, 
mēs spēsim stāties pretīm likstām,
priecāties par laimes brīžiem
un tiekties pēc panākumiem,
kā tas raksturīgs cilvēkiem.
/Dens Mindao/

Lai jaunais mācību gads dod vērtīgas  
zināšanas un iespējas skolēniem, 

pacietību, sapratni, veiksmīgu sadarbību 
vecākiem, pedagogiem  un visiem 
izglītības iestāžu darbiniekiem!

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Sveicam 1.septembrī - Zinību dienā !


