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Veiktas izmaiņas Pilsētsaimniecības
departamenta struktūrā 2. lpp.   ➤

F e b r u ā r a  F o t o  m i r k ļ i

Februārī tika atzīmēta Jēkabpils autoostas ēkas pirmā desmitgade.
Autoostas 10 gadu jubilejas pasākumā tika sveikta tās kasiere Zoja Sokoļenko, kas šajā autoostas ēkā strādā jau no tās 
atklāšanas dienas, savukārt līdz tam vairākus gadus trādājusi arī kādreizējā autoostas ēkā pie Vecpilsētas laukuma.

Šogad Starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour Jēkabpils pilsēta sevi prezentēja vienotajā Zemgales stendā. 
Tūrisma izstādē Balttour arī šogad uzstājās Jēkabpils pašdarbnieki, šoreiz - vidējās paaudzes deju kolektīvs  
„Sadancis” un Krustpils kultūras nama folkloras kopa „Rati”.

Dzīvnieku patversmē Zvaigžņu ielā 1a  
jaunus saimniekus gaida vairāki desmiti suņu un kaķu. 

9.februārī Jēkabpilī norisinājās vērienīgā  
Latvijas basketbola līgas Zvaigžņu spēle.

Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālistus  
„Ēnu dienā” ēnoja 13 skolēni. 

Tirdzniecības centrā „Jēkabpils” tika uzstādīts Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvais 
kiosks,  tādējādi sekmējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības aktuālās informācijas pieejamību 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Neierasti siltajā ziemā Jēkabpils slēpošanas 
kalns ziemas prieku baudītājus priecēja neilgu laiku. 

Par ēku numerācijas zīmēm
Jēkapils pilsētā 4. lpp.   ➤

No ergoterapijas līdz
„Rokdarbu maģijas skolai” 8. lpp.   ➤



2.

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

Jēkabpils pilsētas ziņas
Veiktas izmaiņas Pilsētsaimniecības 
departamenta struktūrā

Jēkabpils pilsētas domes 2014. 
gada 23. janvāra sēdē tika apstip-
rinātas izmaiņas Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Pilsētsaimniecības de-
partamenta nolikumā un apstipri-
nāti jaunie Būvniecības nodaļas un 
Būvvaldes reglamenti.

Grozījumi Pilsētsaimniecības 
departamenta reglamentā, kā arī 
Būvvaldes un Būvniecības regla-
menti izstrādāti sakarā ar izmai-
ņām normatīvajos aktos un ar 
mērķi veicināt darba kvalitātes un 
kapacitātes stiprināšanu.

Izmaiņas paredz likvidēt  Pil-
sētsaimniecības departamenta Ar-
hitektūras un plānošanas nodaļu, 
pārvietojot noteiktas amata vienī-
bas uz citām struktūrvienībām un 

pārdalot amata pienākumus.
Veiktās izmaiņas nemaina 

kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas 
būvvaldē kontrolē būvniecības 
procesus, to atbilstību Būvniecības 
likumam un citu būvniecību regu-
lējošu normatīvo aktu prasībām, un 
izskata iesniegumus.

Pēc 23. janvāra domes sēdes 
tika izsludināts iekšējais konkurss 
uz Jēkabpils pilsētas būvvaldes 
vadītāja amata vietu. Iekšējā kon-
kursa kārta, par būvvaldes vadītāju 
tika apstiprināta Daina Navenic-
ka, kas amatā stājās no 2014. gada 
10.februāra. Līdz šim D.Navenicka 
pašvaldībā veica ceļu būvinženiera 
amata pienākumus.

SIA ‘’Jēkabpils siltums’’  val-
de, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētāja Leonīda Sal-
ceviča kā kapitāla daļu turētāja pār-
stāvja ieteikumu, nolēmusi uz laiku 
apturēt  kavējuma naudas aprēķi-
nāšanu tiem iedzīvotājiem, kas dzī-
vo pašvaldībai piederošās dzīvoja-
mās mājās un Dzīvokļu kooperatīvo 
sabiedrību (DzĪKS) mājās. Lēmums 
attiecas  par piegādāto siltum-
enerģiju laika posmā no 2014.gada 
1.janvāra līdz 2014.gada 31.maijam 

ieskaitot,  pie nosacījuma, ja īrnieki 
(īpašnieki) par saņemto siltumap-
gādes rēķinu veic samaksu ne ma-
zāk kā 75% apmērā. Savukārt, ja 
maksājums ir mazāks, tad turpinās 
kavējuma naudas aprēķināšana.  Ja 
lietotāji nav veikuši pilnu rēķina 
apmaksu, tad SIA ‘’Jēkabpils sil-
tums’’ ar 2014.gada 1.jūniju atsāks  
par maksājumu termiņa nokavēju-
mu  aprēķināt kavējuma nauda 0,1 
% apmērā par katru nokavēto die-
nu no pamatparāda summas.

Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem 
pieejams Jēkabpils informatīvais kiosks

12. februārī Tirdzniecības cen-
trā „Jēkabpils” tika uzstādīts Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības infor-
matīvais kiosks. Tas ļauj piekļūt Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības mājas 
lapai, tādējādi sekmējot Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības aktuālās in-
formācijas pieejamību. Kioskam ir 
skārienjūtīgs LCD ekrāns, kas ļauj 
brīvi lietot Jēkabpils pilsētas paš-
valdības mājas lapu www.jekabpils.
lv un aplūkot visu tajā pieejamo in-
formāciju – jaunumus, pašvaldības 
nedēļas plānu, domes lēmumus, 
saistošos noteikumus, kultūras pa-
sākumu plānu u.c.

Kiosks ļauj Jēkabpils pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem jebkurā 
dienas laikā ērti iegūt arī nepiecie-
šamo tūrisma informāciju par pie-
ejamajiem ēdināšanas un nakšņo-
šanas pakalpojumiem, izklaides un 
kultūras objektiem.

Laikā, kad kiosks netiek lietots 
Jēkabpils mājas lapas pārlūkoša-

nai, tajā būs pieejamas Jēkabpilī 
notiekošo kultūras pasākumu afi-
šas un citi pašvaldības informatīvie 
paziņojumi.

Kioska datoram ir uzstādīta in-
teraktīvā satura vadības program-
matūra, kas ļauj pašvaldības spe-
ciālistiem attālināti rediģēt saturu 
interneta tiešsaistē.

Kioska kopējās izmaksas ir 7100 
EUR bez PVN. Summā iekļauta ki-
oska izgatavošana un uzstādīšana, 
programmatūras izstrāde un pie-
lāgošana, kā arī  programmatūras 
licenču izmaksas diviem gadiem.  
Kioska uzstādīšanu un program-
matūras izstrādi veica uzņēmums 
SIA „SAUBAG”, kas 2010. gadā ir 
uzņemts Jēkabpils biznesa inkuba-
torā. Uzņēmums ir viens no biznesa 
inkubatora veiksmes stāstiem – in-
teraktīvie kioski tiek realizēti ne 
tikai Latvijā, bet eksportēti arī uz 
Franciju, Dāniju, Norvēģiju, Vāciju 
un citām valstīm.

izstādē balttour 2014 liela interese par Jēkabpili
No 7. līdz 9. februārim Starptau-

tiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 
21. starptautiskā tūrisma izstāde-ga-
datirgus „Balttour 2014”. Izstādes 
divās hallēs „Apceļo Latviju!” un 
„Atklāj pasauli!” varēja apskatīt vai-
rāk nekā 450 stendus, kuros savus 
aktuālākos piedāvājumus prezentēja 
ap 700 tūrisma uzņēmumu. Izstādē 
tika pārstāvēta arī Jēkabpils pilsēta. 
Šogad Zemgales reģions tika pārstā-
vēts vienota dizaina stendā.

Apmeklētāji bija patīkami pār-
steigti par Zemgales kopējā stenda 
koncepciju. Jēkabpils pilsētas un 
Krustpils novada stends vilināja ar 
košajām lūša pēdām, tūrisma speciā-
listu krāšņajiem tērpiem un vietējo 
ražotāju gardumiem. Par cilvēku pie-

saisti rūpējās arī Jēkabpils simbols 
lūsis.

Tūrisma informācijas centra 
speciālistiem visbiežāk tika uzdoti 
jautājumi par 2014. gadā plānota-
jiem pasākumiem Jēkabpilī, aktīvās 
atpūtas iespējām, kultūras un dabas 
objektiem.

Arī Jēkabpils vēstures muzeja 
speciālisti aktīvi darbojās stendā, lai 
interesentus – individuālos ceļotājus 
un grupu ceļojumu organizatorus – 
konsultētu par muzejā pieejamajām 
radošajām aktivitātēm, ekskursijām 
un individuālajiem piedāvājumiem. 
Stenda apmeklētāji labprāt nobau-
dīja arī vietējo ražotāju sagādātos 
gardumus.

Uz lielās skatuves Jēkabpils pil-

sētu pārstāvēja Jēkabpils Tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Sadancis” un Krustpils kultūras 
nama folkloras kopa „Rati”.

Jēkabpils tūrisma informācijas 
centrs vēlas pateikties par atbalstu 
Jēkabpils pilsētas dalībai „Balttour 
2014” Jēkabpils Vēstures muzeja 
speciālistiem, Jēkabpils Tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Sadancis”  un vadītājai Inesei Laz-
dānei, Krustpils kultūras nama fol-
kloras kopai „Rati”, kā arī dārznie-
cībai „Sedumi”, kas gādāja par pava-
sarīgiem ziediem un SIA „Margret” 
un SIA „JTES” par sagatavotajiem 
kārumiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālistus „ēno” 13 skolēni
Ēnu dienā, 12.februārī, Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības speciālistus 
„ēnoja” 13 skolēni. Vislielākā intere-
se „ēnotājiem” bija par sabiedrisko 
attiecību, jaunatnes lietu speciālista 
un arhitekta profesiju.

„Ēnu dienas” dalībniece Linda, 
kas „ēnoja” sabiedrisko attiecību no-
daļas speciālistus, stāsta: „Ēnu dienā 
guvu iespaidu, kāds ir darbs pašval-
dībā sabiedrisko attiecību speciālis-
tiem, sapratu, ka darbs ir ļoti aktīvs, 
dinamisks un neļauj ieslīgt rutīnā, 
kas ir pozitīvi. Man patīk, ka darbā ir 
saskarsme ar cilvēkiem, kas tieši man 
ir svarīgi manā nākotnes darbavie-

tā.”. Arī Ēnu dienas dalībniece Sabī-
ne ir apmierināta ar gūto priekšstatu 
par sabiedrisko attiecību nodaļas dar-
bu: „Par šīs profesijas izvēli domāju 
jau iepriekš, jo man patīk, ka darbs 
ir aktīvs, interesants un katru dienu 
notiek kas jauns un aizraujošs”.

„Ēnu dienās es labāk izpratu, ko 
tieši dara sabiedrisko attiecību spe-
ciālists. Man šī profesija ļoti patīk, jo 
jābūt ļoti aktīvam, sabiedriskam un 
man patīk dzīvot aktīvi, vadīt pasā-
kumus. Šī profesija  man šķiet aiz-
raujoša,” ar Ēnu dienas iespaidiem 
dalījās Elizabete Vaidere.

Ēnu diena ir pasaulē populāra 

karjeras izglītības akcija, kuras laikā 
skolēni apmeklē kādu darba vietu un 
4 - 6 stundu garumā, vēro interesējo-
šās profesijas pārstāvja darba ikdie-
nu. Karjeras izglītības akcijas mērķis 
ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties pro-
fesiju un atbilstoši sagatavotos darba 
tirgum nākotnē, kā arī demonstrētu 
saikni starp izglītību un karjeru, ro-
sinot skolēnus jēgpilni pievērsties 
mācībām. Veidojot sadarbību starp 
skolu, sabiedrību un darba vidi, akci-
ja sekmē jauniešu integrāciju sabied-
rībā un darba tirgū nākotnē.

aicina izmantot Jēkabpils pašvaldības  
mājas lapā pieejamos pilsētas 
apsekošanas rīkus

Jau gandrīz gadu Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības mājas lapā www.
jekabpils.lv ir pieejami divi interak-
tīvi rīki, kas ļauj pilsētas iedzīvotā-
jiem ziņot par nepilnībām pilsētā, 
ko var novērst pašvaldības saimnie-
ciskie dienesti, kā arī iesniegt savas 
idejas teritorijas attīstībai.

Pilsētas pašvaldība aicina ak-

tīvi izmantot pilsētas apsekošanas 
rīkus, lai ziņotu par bedrēm,  kri-
tušiem zariem, nelegāli izmestiem 
atkritumiem vai citām nepilnībām, 
kas parādās pēc sniega nokušanas.  
Līdz šim pašvaldība ir saņēmusi 
vairāk kā 90 novērojumus no ku-
riem vairāk kā 70 jau atrisināti.

Pasažieru ievērībai!
No 2014.gada 24.februāra pilsē-

tas 2.maršruta autobusam noteik-
tas izmaiņas diviem reisiem:

1.pl.7:30 no pils rajona kursēs 
pa maršrutu līdz Zaļajai ielai, tad 
līdz šūšanas ceham Zaļajā ielā 28 

un tālāk pa esošo maršrutu līdz 
poliklīnikai;

2.pl.17:00 no poliklīnikas kur-
sēs līdz šūšanas ceham Zaļajā ielā 
28 un tālāk pa esošo maršrutu līdz 
pils rajonam.

Noskaties dokumentālo īsfilmu „mēs – jēkabpilieši” par Valdi Sakaru
30.janvārī Jēkabpils tautas namā 

pirmizrādi piedzīvoja pērn tapušais 
dokumentālais kinostāsts par Atzinī-
bas Krusta kavalieri, Jēkabpils Goda 
pilsoni Valdi Sakaru. Filmu iespējams 
noskatīties www.jekabpils.lv. Vai Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības youtube.
com kontā - http://www.youtube.com/
user/JekabpilsLV 

Lielāko mūža daļu Valdis Sakars 
nodzīvojis Jēkabpilī un strādājis par 
fizkultūras skolotāju, auto apmācī-
bas instruktoru,  mācījis skolniekiem 
amata prasmes, precizitāti, pacietī-
bu un atbildību.   „Mīli savu darbu! 
Katru darbu izdari līdz galam skaisti, 
teicami un vēl labāk,” šos Daugavpils 
skolotāju institūta pasniedzēja Osval-
da Pūpola vārdus Valdis Sakars prātā 
turējis par savas dzīves moto.

Lielā aizraušanās ar fotografēša-
nu Sakaram izvērtusies par rosīgu 
darbošanos kino-foto pulciņa „Kadrs” 
vadītāja lomā 30 gadu garumā. Viņu 
pamatoti var uzskatīt par foto un 
kino amatieru kustības pamatlicēju 
Jēkabpilī. Sakara vadībā tapušas 73 
filmas, kuras atzinīgi novērtētas ne 
tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Režisors, 
žurnālists un pasniedzējs, mākslas 
zinātņu doktors Miervaldis Mozers 
rakstījis: „...mums visiem ir bijis savs 
pirmais skolotājs. Šofera bērns paras-
ti prot braukt, mākslinieka - zīmēt, 
un, lai gan mana māte nekad nav bi-
jusi fotogrāfe, es protu fotografēt un 
filmēt. Man kino amatierisma ābeci 
iemācīja skolotājs Valdis Sakars.”

Visu mūžu Valdis Sakars ir bijis 
sabiedriski aktīvs - uzrakstījis „Dau-

gavpils Skolotāju institūta Atmiņu 
grāmatu”, apcerējumu „958.DSI 
mazpulks”, grāmatu „Jēkabpils maz-
pulku novads vakar un šodien”, vai-
rākas mācību grāmatas auto vadīša-
nas zinībās, periodiskajos izdevumos 
publicējis vairākus simtus rakstu, bi-
jis aktīvs novadpētnieks un Mazpul-
ku kustības vadītājs. Lielāko prieku 
skolotājam sagādā tas, ka audzēkņi 
kļuvuši par labiem darba darītājiem 
un godprātīgiem cilvēkiem, bet vislie-
lākā laime katra cilvēka dzīvē, viņa-
prāt, ir saskanīga ģimene.

Filmu veidojuši: režisore - jau-
nā multimāksliniece Inga Nestere, 
režisores asistente un tekstu autore 
- Aleksandra Ugrika, video un skaņu 
operators – Ģirts Spēlmanis.

Zvaigžņu spēlē uzvaru gūst LbL izlase
9. februārī Jēkabpili pārņēma 

basketbola gars, jo pilsētā pirmo reizi 
notika grandiozais “Zvaigžņu spēle” 
2014 pasākums, pulcējot labākos Lat-
vijas basketbolistus, to trenerus un  
enerģiskās karsējmetienes. “Zvaig-
žņu spēlē” pārliecinošu uzvaru guva 
LBL izlase, pārspējot Leģionāru ko-
mandu ar 44 punktiem (154:110).

Zvaigžņu spēlē šoreiz pārāka 
bija LBL spēlētāju izlase, kas Leģio-
nāru komandu uzveica ar 154:110 
(48:39, 84:57, 121:80). Par Zvaigžņu 
spēles vērtīgāko spēlētāju tika atzīts 
BK “Valmiera”  uzbrucējs Kristaps 
Dārgais.

Zvaigžņu spēlē no BK “Jēkabpils” 
piedalījās četri spēlētāji: Rinalds Sir-
sniņš  - LBL izlases komandā, Trojs 
Bārniss, Kamerons Randls, Mihals 
Hlebovickis – legionāru komandā. 
Jāpiemin, ka Mihals Hlebovickis bija 
vienīgais “lūšu” komandas pārstā-
vis, kas “Zvaigžņu spēles” izlasē tika 
iebalsots.

Slam dunk sacīkstēs pārliecinoši 
uzvarēja Jānis Timma, kura snie-
gums no žūrijas puses (žūrijā – Mi-
hals Hlebovickis) tika novērtēts ar 94 
punktiem. BK “Jēkabpils” spēlētājs 
Trojs Bārniss ar radošu pieeju priekš-

sacīkstēs, palīgos saucot savu kolēģi 
Kameronu Randlu, iekļuva finālā un 
konkursā ieguva trešo vietu ar žūri-
jas novērtējumu – 78 punktiem.

Trīspunktu konkursā uzvarēja 
Sandis Valters no BK “Ventspils”, 
no jēkabpiliešiem konkursā startēja 
Rinadls Sirsniņš – 17 punkti un Ka-
merons Randls – 11 punkti.

Meistarības konkursā pie pelnī-
tas uzvaras tika BK “Latvijas Uni-
versitātes” pārstāvis Dmitrijs Br-
izgolovs, kurš distanci ar dažādiem 
basketbola elementu šķēršļiem veica 
33,6 sekundēs. Mūsējais – Edgars 
Leja priekšsacīkstēs distanci veica 
39,6 sekundēs, taču finālā neiekļuva.

Karsējmeiteņu konkursā starp 
pieredzējušajām kolēģēm pirmo reizi 
piedalījās enerģiskās BK “Jēkabpils” 
meitenes un no žūrijas puses tika 
novērtētas ar 152 punktiem. Kar-
sējmeiteņu konkursā uzvaru guva 
BK “Ventspils” meitenes ar 190 
punktiem.

Treneru konkursā uzvarēja Mār-
tiņš Gulbis (BK “Barons kvartāls”), 
kuram izdevās precīzi metiens no 
centra un volejbola trīs metru līni-
jas. Jēkabpiliešu komandu pārstāvēja 
trenera asistents Edmunds Valeiko.

Pēc Zvaigžņu spēles lūdzām no-
vērtēt aizvadīto pasākumu Jēkabpils 
mēram un BK “Jēkabpils” valdes 
priekšsēdētājam Leonīdam Salcevi-
čam, Latvijas Basketbola savienības 
ģenerālsekretāram Edgaram Šnepam 
un BK “Jēkabpils” spēlētājam Miha-
lam Hlebovickim.

“Pasākums viennozīmīgi ir iz-
devies, skatītāju atsaucība bija ļoti 
liela. Kad vēl visi labākie Latvijas 
basketbolisti kopā ar leģionāriem 
būs Jēkabpilī vienkopus? Ar koman-
dām viņi atbrauc, bet visi vienkopus 
nē.  Šis pasākums mums ir stimuls 
augt tālāk, attīstīties. Es neizslēdzu, 
ka pēc kāda laika mēs vēlreiz atnāk-
sim uz pasākumu, bet varbūt jau citā 
zālē. Ir nobriedusi situācija, ka būtu 
nepieciešams uzbūvēt kaut ko lielā-
ku, kā mums pašlaik ir,” pasākumu 
komentēja Jēkabpils mērs un BK 
“Jēkabpils” valdes priekšsēdētājs Le-
onīds Salcevičs.

Informāciju sagatavoja:
BK “Jēkabpils” Sabiedrisko 

attiecību speciāliste Līva Stašule

„Jēkabpils siltums” uz laiku apturēs 
kavējuma naudas aprēķināšanu
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JāNiS bratuŠkiNS  (18.10.1945. - 23.02.2014.)

Februāra svētdienas rītā, kad, 
debesīs starp mākoņiem pavīd jau 
spožāki saules stari, un gaisā virmo 
šķiet, tik tikko jaušamas pavasara 
vēsmas, pa Gaismas ceļu mūžībā ir 
aizgājis Romas katoļu baznīcas Jel-
gavas diecēzes Jēkabpils dekanāta 

dekāns, Jēkabpils, Salas, Seces, 
Pļaviņu, Viesītes, Zasas, Rites, Ne-
retas, Sēlpils, Dunavas, Dignājas 
katoļu draudžu mācītājs, Jēkabpils 
Goda pilsonis Jānis Bratuškins.  

Viņš no mums aizsaukts Dieva 
svētītā dienā – svētdienā.  Tāpat kā 

debesu valstība ir mums dāvinā-
ta, tā arī svētdiena ir liela dāvana. 
Patiesa svētdienas svētīšana ir kā 
sagatavošanās mūžīgajam mieram 
un vienmēr tuvu Dievam. 

Jānis Bratuškins dzimis 1945.
gada 18.oktobrī, zemnieku ģimenē 
Viļakas pusē. Māte nomira, kad 
Jānim bija septiņi gadi. Bērnībā ar 
viņa audzināšanu nodarbojās tēvs 
un ļoti  dievbijīgā vecāmāte Broņis-
lava, kura arī Jāni veda uz dievkal-
pojumiem un iepazīstināja ar ticī-
bas lietām. Pēc mācībām Viļakas 
vidusskolā Jānis Bratuškins 1964. 
gadā iestājās Rīgas Garīgajā semi-
nārā, kurā neiznāca sākt studijas, 
jo tika iesaukts armijā un aizsūtīts 
uz Ukrainu.  Atgriežoties Latvijā, 
Jānis atsāka studijas Garīgajā se-
minārā. 1970. gada 24. maijā Rīgas 
Svētā Jēkaba katedrālē pirmais 
Latvijas Kardināls Julijans Vaivods 
ordinēja četrus priesterus, kuru 
vidū bija arī Jānis Bratuškins. Pir-
mā kalpošanas vieta viņam bija 
vikāra darbs Jelgavas Jaunavas 
Marijas baznīcas draudzē, bet no 
1974. gada  līdz 1980. gadam - Rī-
gas Svētā Alberta baznīcā. 

Tā kā pastāvošā vara uzskatī-
ja, ka viņš ar kristīgo mācību vir-
za jaunatni nepareizā gultnē, tika 
nozīmēts par priesteri attālajā 
Krāslavas novada Skaistas diev-
namā. No 1982. gada Jāņa Bratuš-
kina pamatkalpošanas vieta bija 

Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas 
dzimšanas Romas katoļu baznīca. 

Jānis Bratuškins bija augstāko 
garīgo vērtību cilvēks. Dekāna ik-
dienas gaitas baznīcā bija viņa mi-
sija un ticība. Kā garīgais tēvs viņš 
rūpējās par neskaitāmiem tūksto-
šiem kristiešu un neatteica palī-
dzību arī tiem, kuriem Dieva vārds 
bija svešs. Rūpējoties par bērnu 
un jauniešu kristīgo audzināšanu, 
J.Bratuškins vadīja svētdienas sko-
lu darbu. 

Atmodas laikā priesteris tei-
ca svētīšanas vārdus daudziem 
simtiem cilvēku, kas 1989. gada 
10.februāra vakarā bija pulcējušies 
pie Jēkabpils pilsētas tautas nama, 
kur tovakar pacēla Latvijas karo-
gu.  Dekāns ir paveicis nenovērtēja-
mu darbu sabiedrības saliedēšanā 
un vienošanā, neraugoties uz tau-
tību un  paaudžu atšķirībām . Svē-
tās mises mācītājs regulāri vadīja 
latviešu, krievu un poļu valodās. 
Kristiešiem lūgšanās jābūt vieno-
tiem – tā uzskatīja Jānis Bratuš-
kins, tādēļ atbalstīja un piedalījās 
arī ekumēniskajos dievkalpojumos 
kopā ar citu konfesiju mācītājiem. 
Dekāns piedalījās arī pilsētas paš-
valdības Tradicionālo konfesiju pa-
domes darbā.

Par ilggadīgu kalpošanu Jēkab-
pils baznīcas un sabiedrības labā, 
2005.gadā Jānim Bratuškinam tika 
piešķirts Jēkabpils Goda pilsoņa 
nosaukums. 

Kalpojot Dievam un cilvēkiem, 
pagājis viss mūžs. 

 Dieva svētība nāca no viņa ro-
kām un viņa vārdiem bija spēks :

 „Mīļie! Tikai lūdzieties bēdās 
un izmisumā, lūdzieties priekos un 
pateicieties Dievam par visu, kas 
jums ir dots. Nedzīvojiet bez Dieva, 
bet nāciet un sviniet Kunga dienu, 
pieņemiet Jēzus dāvanas caur Svē-
tajiem sakramentiem!

Lūdzieties par savām ģime-
nēm, bērniem, sievām un vīriem! 
Cieniet un rūpējaties par saviem 
vientuļajiem vecākiem, mācieties 
un saglabājiet savu vecvecāku ne-
satricināmo ticību! Mīliet, piedo-
diet un palīdziet viens otram , esiet 
līdzjūtīgi viens pret otru!”- ar šo 
mīlestības mācību dekāns dzīvoja 
un arī aizgāja mūžībā. 

Jānis Bratuškins bija erudīts 
cilvēks, ļoti zinošs, tajā pašā laikā  
vienkāršs, labestīgs un atsaucīgs. 
Viņš skuma savā vientulībā, bet 
stiprināja un priecājās par mūsu 
ģimenēm. Viņš mūs visus  mīlēja, 
un viņš mūs turpina mīlēt, jo mī-
lestība nekad nebeidzas...

Skumju brīdī dziļi noliecam 
galvas un sērojam kopā ar Jāņa 
brāli Marjanu, piederīgajiem un vi-
siem ticīgajiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils Romas katoļu draudze

in memoriam…

Pakalpojums Cena par 
vienu vienību 

Pirmreizējā psihologa izpēte vienam izglītojamam (testējot ar profesionāliem un Latvijā 
adaptētiem testiem (Vudkoka-Džonsona intelekta tests (WJ) vai Vekslera intelekta 
tests bērniem (WISC-IV)), rekomendācijas sniegšana

14,00 euro

Padziļināta psihologa izpēte - (Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests 
(LMST-II) vai Agrīnās lasītprasmes rādītāju tests DIBELS Next, vai Ahenbaha 
Empīriski balstītās izpētes sistēmas aptauja, kas paredzēta skolas vecuma bērnu un 
jauniešu uzvedības novērtēšanai (CBCL/6-18, TRF, YSR), vai Adaptīvās uzvedības 
novērtēšanas tests (ABAS-II), vai Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas 
metodi (MFAD)).

   14,00 euro

Logopēdiskā izpēte par vienu izglītojamo, rekomendācijas sniegšana 9,00 euro

Speciālā pedagoga izpēte par vienu izglītojamo, rekomendācijas sniegšana 9,00 euro

Psihologa nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.) 2,80 euro

Logopēda nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.) 2,80 euro

Speciālā pedagoga nodarbība vienam izglītojamam (nodarbības ilgums 40 min.) 2,80 euro

iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu 
konsultācijas turpmāk būs pieejamas arī citu pašvaldību 
iedzīvotājiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Iekļaujošas izglītības atbalsta 
centrs veiksmīgi darbojas kopš 
2011.gada augusta. Sākotnēji centrs 
darbojās Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta „Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide” ietvaros un nodrošināja 
pakalpojumu sniegšanu astoņpad-
smit novadiem - Jēkabpils, Krust-
pils, Aizkraukles, Ogres, Madonas 
u.c.. Pērnā gada novembrī projekts 

noslēdzās. Kopš decembra centra 
darbība tiek finansēta no Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības budžeta, tādēļ 
pakalpojumu pieejamība citu paš-
valdību iedzīvotājiem īslaicīgi bija 
ierobežota. 

Ņemot vērā citu pašvaldību ve-
cāku un pedagogu izrādīto interesi 
par centra piedāvātajiem pakal-
pojumiem, pašvaldības speciālisti 
izstrādāja maksas pakalpojumu 
sniegšanas kārtību, kā arī maksas 

pakalpojumu cenrādi, kas tika ap-
stiprināts Jēkabpils pilsētas domes 
sēdē. 

Šobrīd apstiprinātā jaunā kārtī-
ba centra speciālistiem atļauj sniegt 
konsultācijas citās pašvaldībās dek-
larētajiem iedzīvotājiem par noteik-
tu samaksu.

Iekļaujošas izglītības  
atbalsta centrs

Maksa tiek veikta pēc pakalpojuma sniegšanas, norēķinoties bezskaidrā naudā.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistiem zvanot pa tālruni 20371529 vai 20371543, 

e-pasts: dace.laizane@jekabpils.lv  vai sarmite.safronova@jekabpils.lv .
Centrs atrodas Jēkabpilī, Draudzības alejā 26.

maksas pakalpojumu cenrādis:

mājsaimniecības sāk saņemt elektrības 
tirgus piedāvājumus
turpmāk iedzīvotāji varēs izvēlēties 
piemērotākos elektroenerģijas 
piedāvājumus atbilstoši savām 
vajadzībām

Izmaiņas Elektroenerģijas tir-
gus likumā paredz, ka iedzīvotā-
ji turpmāk varēs izvēlēties starp 
dažādiem elektroenerģijas tarifu 
plāniem vai pat pakalpojumu kom-
plektiem. Citiem vārdiem sakot, 
iedzīvotājiem būs izvēles  brīvība 
pašiem noteikt piemērotāko elek-
troenerģijas piedāvājumu!

Likumdevējs ir paredzējis, ka 
elektroenerģiju mājsaimniecībām 
varēs tirgot vairāki uzņēmumi. 
Līdz tirgus atvēršanai  1. aprīlī ir 
sagaidāms, ka tirgotāji sagatavos 
elektroenerģijas piedāvājumus un 
pakāpeniski ar tiem iepazīstinās 
iedzīvotājus. 

«Iedzīvotāji ir pieraduši, ka 
elektroenerģiju mājsaimniecībām 
tirgo tikai „Latvenergo”. Tomēr 
situācija jau ir mainījusies,» uz-
sver Ilvars Pētersons,  A/S „Sadales 
tīkls” valdes loceklis. «Līdzīgi, kā, 
saglabājot tālruņa numuru, līdz šim 
izvēlējāties sev piemērotāko mobilo 
sakaru operatoru un tarifu plānu, 
jūs varat izvēlēties elektroenerģijas 
piedāvājumu. Turklāt elektroener-
ģijas piegādes ceļš līdz klientiem 
nemainās – jauni vadi un kabeļi 
nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, 
jaunas kontaktligzdas mājokļos arī 
nav jāierīko.»

Kas jādara iedzīvotājiem
Šobrīd iedzīvotājiem ir jāgaida 

tirgotāju piedāvājumi. Katrs tirgo-
tājs informēšanas kampaņu, visti-
camāk, uzsāks savā laikā, līdz ar to 
iespējams, ka pirmos piedāvājumus 
saņemsiet tuvāko nedēļu laikā. Lai 
no 1. aprīļa jums būtu pieejams 
labākais tarifu plāns, tirgotāja pie-
dāvājums ir jāizvēlas līdz šī gada 
15. martam. Šādu izvēli var veikt 
katra Latvijas mājsaimniecība. Ja 
nepaspēsiet izvēlēties vai vēl neesat 
gatavs izdarīt izvēli par sev piemē-
rotāko elektroenerģijas piedāvāju-

mu, neuztraucieties – elektrība tiks 
piegādāta, bet to iegādāsieties par 
universālā pakalpojuma cenu līdz 
brīdim, kad būsiet izdarījis izvēli 
kādā no turpmākajiem mēnešiem. 
Tāpēc rūpīgi izsveriet, kurš no tirgū 
pieejamajiem elektroenerģijas pie-
dāvājumiem ir jums izdevīgākais. 
Lai jaunais piedāvājums stātos spē-
kā no mēneša sākuma, sava izvēle ir 
jāpaziņo tirgotājam līdz iepriekšējā 
mēneša 15. datumam. 

Kuri uzņēmumi tirgo 
elektroenerģiju?

Šobrīd savus piedāvājumus 
ir paziņojuši divi uzņēmumi: A/S 
„Latvenergo”  un SIA  „Baltcom 
TV”. Informāciju par visiem tirgo-
tājiem mājsaimniecībām var iegūt 
www.sadalestikls.lv, zvanot pa tāl-
runi 8020 0403, kā arī rakstot uz 
e-pastu: st@sadalestikls.lv. 

Izvērtējiet nosacījumus
«Kad saņemsiet piedāvājumus, 

pievērsiet uzmanību, kādus nosacī-
jumus un norēķinu iespējas piedāvā 
katrs tirgotājs. Tirgotāji savā starpā 
konkurēs ar klientu apkalpošanu, 
tādēļ izvērtējiet, kā tie palīdz izvē-
lēties labāko piedāvājumu, kā at-
bild un risina jūsu jautājumus. Visi 
elektroenerģijas tirgotāji izmantos 
valstī esošo elektrotīklu, kura uz-
turēšanu un attīstīšanu veic A/S 
”Sadales tīkls”, kas arī turpmāk 
nodrošinās skaitītāju apkalpošanu, 
kontroli, jaunu pieslēgumu ierīko-
šanu, remontdarbus, bojājumu no-
vēršanu,» skaidro I. Pētersons.

Gaidiet tirgotāju piedāvājumus! 
Šobrīd elektroenerģiju māj-

saimniecībām tirgo divi uzņēmumi, 
kas ir sagatavojuši piedāvājumus 
un ar tiem pakāpeniski iepazīstina 
iedzīvotājus.

Visu tirgotāju saraksts un kon-
taktinformācija pieejama: www.
sadalestikls.lv, rakstot uz e-pastu: 
st@sadalestikls.lv vai zvanot pa tāl-
runi 8020 0403.

Elektrība tiks piegādāta visiem 
– arī tad, ja nebūsiet izdarījis izvēli 
līdz 15. martam. 
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Bieži Sabiedriskās kārtības uz-
raudzības sektorā (turpmāk - Sek-
tors) tiek saņemtas sūdzības par 
to, ka pie ēkām nav numura zīmju 
ar ēkas adreses (numura un ielas 
nosaukuma) norādi. Tas apgrūtina 
ne tikai speciālo dienestu darbu, 
bet izraisa arī pilsētas iedzīvotāju 
neapmierinātību, jo, meklējot kon-
krētu adresi, uz ēkām ēkas numura 
zīmju nav vai tās ir bojātas (piem. 
sarūsējušas, ka numuru uz tās nav 
iespējams saskatīt). 

Sektors informē, ka 2012.gada 
20.decembrī Jēkabpils pilsētas 
dome ir pieņēmusi Saistošos no-
teikumus (turpmāk – Noteikumi) 
Nr.36 „Saistošie noteikumi par ēku 
numerācijas zīmju un ielu (lauku-
mu) nosaukuma norāžu izvietoša-
nu Jēkabpils pilsētā”. Noteikumi 
nosaka ēku numerācijas zīmju un 
ielu (laukumu) nosaukuma norāžu 
(turpmāk – norādes) dizainu un 
izvietošanas kārtību, norādot, ka 
norādes var tikt izvietotas uz ēku 
fasādēm, žogiem vai atsevišķiem 
stabiem. Norādes nedrīkst izvietot 
uz ieejas portāliem, kolonnām, ap-
malēm un citām arhitektoniskām 
detaļām. Par norāžu izvietošanu un 
uzturēšanu atbilstoši šiem Notei-
kumiem ir atbildīgs ēkas īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, vai dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības valde, ja ir 
izveidota dzīvokļu īpašnieku bied-
rība, vai daudzdzīvokļu mājas pār-
valdnieks, ja daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas tiesības 
nav pārņemtas. 

Ielu (laukumu) nosaukumu 
norādes maģistrālo un pilsētas ielu 
krustojumos uzstāda un uztur kār-
tībā Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Saskaņā ar šiem Noteikumiem, 
norādēm jābūt labā tehniskā un 
vizuālā stāvoklī, ar skaidri salasā-
miem uzrakstiem, tās nedrīkst būt 
sarūsējušas, deformētas vai citādi 

bojātas. Ir noteikts, ka Jēkabpils 
pilsētā uz ēkām vairs nevarēs būt 
izvietotas norādes uz sarkaniem, 
ziliem, zaļiem u.tml. materiāliem 
vai kokā grebtas norādes - ēku nu-
merācijas zīmes jāizgatavo no balta 
materiāla ar melniem uzrakstiem. 
Uz ēkas numerācijas zīmes valsts 
valodā norādāma šāda informācija: 

1.ielas (laukuma) nosaukums 
(pilni vārdi bez saīsinājuma),

2.numurs,
3.ēkas piederība:
3.1.konkretizējot īpašnieka per-

sonu, norāda ēkas īpašnieka vārda 
pirmo burtu un uzvārdu vai juridis-
kas personas nosaukumu atbilstoši 
ierakstam zemesgrāmatā;

3.2.nekonkretizējot īpašnieka 
personu, ēkas piederība norādāma 
kā privātīpašums, kopīpašums, paš-
valdības īpašums vai valsts īpašums 
(skatīties pielikumā pievienotos 
ēkas numerācijas zīmju paraugus)

Noteikumi nosaka, ka ēkas nu-
merācijas zīmei jābūt izvietotai uz 
ēkas fasādes no ielas puses, pie kat-
ras ēkas, kurai piešķirta adrese. Ja 
ēka atrodas tālāk no ielas – dārzā 
vai pagalmā, ēkas numerācijas zīme 
izvietojama uz žoga vai atsevišķa 
staba, kura dizains un izvietojums 
saskaņojams Jēkabpils pilsētas 
būvvaldē.  

 Jēkabpils pilsētā esošās 
ēku numerācijas zīmes, kas neat-
bilst Noteikumos norādītajām pra-
sībām, un ielu (laukumu) nosau-
kumu norādes nomaināmas un iz-
vietojamas atbilstoši prasībām līdz 
2014.gada 31.decembrim. 

 Sektors aicina izpildīt 
Noteikumos minētās prasības, no-
rādot, ka 2014.gadā inspektore un 
kārtībnieki veiks īpašumu apseko-
šanu Jēkabpils pilsētā un pievērsīs 
pastiprinātu uzmanību ēku nume-
rācijas zīmju izvietošanai un nume-
rācijas zīmju uzturēšanai kārtībā. 

Iedzīvotājiem vēl visu 2014.
gadu ir dots laiks sagatavoties un 
nomainīt norādes, kas nav atbils-
tošas pielikumā redzamajiem pa-
raugiem, tāpēc Sektors šajā gadā 
izteiks aizrādījumus, norādot uz 
pārkāpumu, nevis reāli sodot. At-
šķirība, protams, ir kārtībā neuztu-
rētas numerācijas zīmes, kas ir sa-
rūsējušas un nav salasāmas, vai uz 
ēkas neesošas numerācijas zīmes. 
Par ēku numerācijas zīmju neuztu-
rēšanu kārtībā jeb ēku numerācijas 
zīmju neizvietošanu uz ēkām (žoga 
vai atsevišķa staba) no ielas redza-
mā vietā, tāpat kā līdz šim, tiks 
stādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Atgādinām, ka saskaņā ar Jē-
kabpils pilsētas domes 2013.gada 
24.oktobra Saistošo noteikumu 
Nr.51 „Jēkabpils sabiedriskās kār-
tības noteikumi” 5.3 punktu - Par 
ēku numerācijas zīmju neizlikšanu 
uz ēkas (žoga vai atsevišķa staba) 
vai to neuzturēšanu kārtībā, vai 
neatbilstošu saistošajiem noteiku-
miem ēku numerācijas zīmju vai 
ielu nosaukuma norāžu izvietošanu 
- izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu fiziskām personām līdz 20 
euro,  juridiskām personām līdz 35 
euro.  

5.4 punktu - Par tādām pašām 
darbībām, kas minētas 5.3. apakš-
punktā, ja tās izdarītas atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas - uzliek naudas sodu 
fiziskām personām no 7 eiro līdz 
35 eiro, juridiskām personām no 15 
eiro  līdz  70 eiro.

Inga Ostrovska, Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektora 

inspektore.

Par ēku numerācijas zīmēm Jēkabpils pilsētā

Jēkabpilieši par veselību un veselīgu dzīvesveidu

Vaicāta par to, kuru no Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas jauniešiem 
ieteiktu intervijai par veselīgu dzī-
vesveidu, direktora vietniece Dace 
Druveniece teic, ka tādu skolā ir 
daudz, taču, ilgi nedomājot, nosauc 
12.a klases skolēnu Paulu Rutkovs-
ki, pamatojot to šādi:„Pauls ir spor-
tists; dzied korī, skolas vokālajā an-
samblī, spēlē instrumentālajā gru-
pā un skolas orķestrī; labi mācās; 
izvirzīts uz valsts olimpiādi vēstu-
rē; Latgales novada angļu valodas 
olimpiādē ieguvis 3.pakāpes diplo-

mu; saskarsmē patīkams, atsaucīgs 
puisis; dzīvo veselīgu dzīvesveidu, 
jo citādāk fiziski  un garīgi laikam 
nemaz ar visu iepriekšminēto ne-
tiktu galā.” 

1. Kā jūs ikdienā rupējaties 
par savu veselību? Vai savu 
dzīvesveidu Jūs raksturotu kā 
veselīgu?

Pauls Rutkovskis: „Pirmkārt, 
praktiski katru dienu nodarbojos ar 
sportu, konkrētāk, vieglatlētiku, jo 

tas man liek justies labi un sniedz 
dzīvei piepildījumu. Protams, nav 
iespējams apvienot aktīvu sportoša-
nu ar mācībām, ja nenodrošina savu 
organismu ar pilnvērtīgu ‘’degvie-
lu’’, tāpēc es cenšos ēst sabalansē-
ti, jo uzskatu, ka cilvēka veselības 
stāvokli un labsajūtu lielā mērā 
nosaka uzturs. Kā sportistam man 
jāuzņem daudz olbaltumvielu, kā 
arī kvalitatīvu ogļhidrātu, kā auzu 
pārslas, griķi un rīsi, lai pietiktu 
enerģijas. Tāpat cenšos neietaupīt 
uz miega rēķina, mācoties pa nak-

tīm, jo tas traucē izaugsmei sportā. 
Bieži vien, kad vakarā jāizvē-

las starp mājasdarbu pildīšanu un 
normālu 7-8 stundu miegu, es izvē-
los otro, jo sajūta, kad pēc kārtīga 
treniņa naktī esi maz gulējis, nav 
no labākajām. Protams, mēdzu at-
kāpties no veselīga dzīvesveida, jo 
uzskatu, ka visam jābūt līdzsvarā.”

  
2. Padalieties ar saviem 

trim veselīga dzīvesveida 
noslēpumiem!

Pauls Rutkovskis: „Nekādu īpa-
šu noslēpumu man nav, bet gribu 
teikt, ka, kopš papildus lietoju vita-
mīnus un minerālvielas, praktiski 
neslimoju un ikdienā jūtos ļoti labi, 
kā arī neizjūtu nogurumu. Es uz-
skatu, ka visiem cilvēkiem būtu tie 
jālieto, jo iespēja, ka kāds patiešām 
uzņem visu nepieciešamo no uztu-
ra, ir niecīga. Es lielā mērā piekrītu 
apgalvojumam, ka visas slimības 
pamatā izraisa kādas konkrētas 
vielas vai vielu trūkums organis-
mā. Lasīju, ka, piemēram, kalcija 
deficīts ir apmēram 150 slimību 
cēlonis.” 

3. Vai, jūsuprāt, Jēkabpils 
pilsētas sniegtās iespējas ir pie-
tiekamas, lai mudinātu jēkab-
piliešus dzīvot veselīgi? 

Pauls Rutkovskis: „Jā, iespē-
ju dzīvot veselīgi tiešām pietiek. 
Man personīgi ļoti patīk pasākumi, 
kurus organizē Jēkabpils Sporta 
centrs - Pusstundas skrējiens, skrē-
jiens apkārt Radžu ūdenskrātuvei 
u.c.” 

Žanete Tiltiņa, Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas veselības veicināšanas koordinatore 

Foto: Paula Rutkovska personīgais arhīvs.

ar lepnumu no Jēkabpils -  
„maDe iN LatVia” !

Š.g. 24.janvārī Jēkabpils pilsē-
tas izglītības iestāžu vadītāji tikās 
izbraukuma seminārā SIA GEFA 
LATVIJA ražotnē Jēkabpilī, Zīlānu 
ielā 66, lai iepazītos ar uzņēmuma 
darbību un attīstības plāniem. 

Uzņēmumā pilsētas vispāriz-
glītojošo skolu, interešu un profe-
sionālās ievirzes izglītības iestāžu 
direktorus, pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājas un izglītības no-
daļas speciālistus, kā arī pašvaldī-
bas izpilddirektoru laipni sagaidīja 
un ekskursiju vadīja uzņēmuma 
SIA „GEFA Latvija” valdes locekle 
Vera Sipka.

Semināra dalībnieki guva pla-
šu ieskatu uzņēmuma vēsturē, 
investīciju projektos un attīstības 
vīzijās, kā arī no sirds priecājās 
par Jēkabpilī ražotajiem bērnu ap-
rūpes izstrādājumiem ar uzrakstu 
„Made in Latvia”, ražoti uz mūs-
dienīgām un modernām datorizē-
tām šūšanas iekārtām.

„Turpinām iedibināto jauno 
tradīciju iepazīties ar pilsētas uz-
ņēmumiem, sadarbībā ar Jēkabpils 
Uzņēmēju biedrību. Īpašs prieks 
apmeklēt ilggadīgu Jēkabpils uz-
ņēmumu, kurš darbojas Jēkabpilī 
no 1993.gada un saražoto produk-
ciju eksportē ārpus Latvijas”, saka 
izglītības nodaļas vadītāja Līga 
Kļaviņa.

Pirmsskolas izglītības iestādes 
Zvaniņš vadītāja Silvija Bērziņa 
teic - „priecē tas, ka uzņēmuma 
GEFA Latvija darbinieki ir pado-
mājuši par bērniem un jaunajiem 

vecākiem, kā arī  par cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, atvieglojot šo 
cilvēku un viņu kopēju dzīvi”.

Jēkabpils 3.vidusskolas direk-
tors Valdis Ozoliņš saka: ka ir ļoti 
patīkami, ka Jēkabpilī, izmantojot 
modernas iekārtas, tiek ražotas pa-
saulē pieprasītas preces, tomēr iz-
saka nožēlu par uzņēmuma darbi-
nieču salīdzinoši zemo atalgojumu.

„Biju patīkami pārsteigta par 
ražotnes attīstības perspektīvām. 
Uzzināju, ka uzņēmums nes Lat-
vijas vārdu pasaulē, ražojot kvali-
tatīvas un izskatīgas „Baby born” 
ķengursomas mazuļiem, ko eks-
portē uz Franciju, Itāliju, Vāciju, 
u.c. valstīm. Pieprasījums ir lielāks 
nekā piedāvājums, jo ar pašreiz no-
darbināto darbinieku skaitu dienā 
iespējams sašūt ap 200 ķengurso-
mām.  SIA GEFA Latvija nodarbo-
jas ar apģērbu ražošanu, izšūšanu 
un dizaina pakalpojumiem. Uzņē-
mums katru gadu investē līdzekļus 
ražotnes attīstībā, ieviešot moder-
nās tehnoloģijas. Lietderīgi, ka SIA 
GEFA piedāvā iespēju skolu jaunie-
šiem Ēnu dienā apmeklēt ražotni, 
lai iepazīstinātu ar darba specifiku 
un piedāvātu darbu uzņēmumā”, 
stāsta Vakara vidusskolas direkto-
re Aelita Bērziņa.

Vēlreiz pateicamies SIA Gefa 
Latvija vadībai par iespēju apmek-
lēt uzņēmumu un vēlam ražīgu 
jauno 2014.gadu!

Pieredzes apmaiņa  
Pii”kāPĒCĪtiS”

29.janvārī  pirmsskolas skolotājiem 
tika organizēta pieredzes apmaiņa PII 
„Kāpēcītis”’, kuru apmeklēja 35 pirms-
skolas pedagogi. 

Mazie Kāpēcīši sagaidīja viesus 
ar  muzikālo sveicienu, bet  pirmssko-
las skolotājas parādīja teātri „Slinkais 
Jānītis.” 

„Kāpēcītī ” viesojāmies rīta cēlienā, 
kur mums tika piedāvātas rotaļnodar-
bības - ar eksperimenta elementiem: 
2.jaunākā  , vecākā  un sagatavošanas 
vecuma grupā .

2. jaunākās grupas bērniem pirms-
skolas skolotāja rādīja  eksperimentus 
un piedāvāja bērniem darboties ; „Kas 
peld, kas grimst?”- darbs ar priekšme-
tiem. ”Krāsu cīņa”-darbs ar guašu un 
pārtikas krāsām.

„Salūts”- darbs ar pienu ,trauku 
mazgājamo līdzekli, vates kociņiem, 
krāsvielas.

Sagatavošanas grupas bērniem 
pirmsskolas skolotāja piedāvāja ekspe-
rimentu „Piena figūriņas”- darbojās ar 
pienu, un citronskābi.

 Ar aizrautību vērojām bērnu aktīvo 
darbošanos un skolotāju radoši organi-
zētās nodarbības.

Skolotājas dalījās pieredzē par 
ikdienas darbu un rotaļnodarbību 
organizēšanu. 

Šajā pieredzes apmaiņā smēlāmies 
daudz dažādas jaukas, interesantas, ik-
dienas darbam  noderīgas idejas, guvām 
spilgtus un pozitīvus iespaidus. 

Sirsnīgu paldies sakām „ Kāpēcīša” 
viesmīlīgajām audzinātājām, vadītājai, 
metodiķei. 

 M/A  vadītāja 
Sarmīte Bernāne

Zelta kāzu pārus aicina 
saņemt naudas balvu

Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu 
nodaļa aicina visus laulātos pārus, kuru 
dzīvesvieta reģistrēta Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības teritorijā un kuri šogad svin 
50 gadu kāzu jubileju, saņemt vienreizēju 
naudas balvu 71,14 € vērtībā. Zelta kāzu 
jubilāriem jāvēršas Dzimtsarakstu noda-
ļā, Brīvības ielā 120, līdzi ņemot pasi un 
laulības apliecību. Sīkāka informācija pa 
tālruni: 652 36 126 vai 652 33 322.       



5.

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

@La_shma: Pamācoši. Tas ir tas, 
ko man vajadzēja. Laiks atgriezties!  
Īsfilma „Mēs - jēkabpilieši.Francis 
Sjomkāns”
INGA @Inthegaa  Lieliski! 
Jēkabpils - Labo pārmaiņu pilsēta!: 
http://ej.uz/7owq 
@JauniesuDome_: Arī mēs vakar 
piedalījāmies „Grāmatu draugu 
ķēdē”  Paldies par lielisko nedēļas 
nogali @JekabpilsLV, @JKP_
kultura un @Riga2014
Aldis @Blicsons  O! 
@JekabpilsLV savs Instagram 
profils Smiley http://instagram.com/
jekabpilslv
Kristiāna Ščerbicka @
kristianija  Ar JVĢ skolēnu 
atbalstu Jēkabpils dzīvnieku 
patversmei tika saziedoti 111 kg 
barības un 20kg segu. Paldies 
visiem, šodien tas viss tika nogādāts 
patversmē!
Armands Kalvans @armisviktors  
Prieks, ka tāda mēroga pasākumi 
notiek Jēkabpilī!  Zvaigžņu spēle 
izdevusies! Smiley
Beāte @betuceeee  Nevaru 
sagaidīt 15 . martu, kad būs @
Dons_tviito akustiskais koncerts 
Jēkabpilī. Smiley

Pozitīvi par 
Jēkabpili

aicina darba devējus izmantot darbinieku praktisko apmācību prioritārajās nozarēs
Nodarbinātības valsts aģentū-

ras (NVA) aicina Latvijā reģistrētos 
uzņēmējus, kuri darbojas apstrādes 
rūpniecības, transporta un loģisti-
kas, tūrisma vai informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas jomā, 
izmantot vienu no NVA finanšu 
atbalsta iespējām kvalificēta dar-
baspēka sagatavošanā - „Praktisko 
apmācību prioritārajās nozarēs”. 

Apmācību mērķis ir bezdarb-
nieka praktiskā apmācība pie darba 
devēja - komersanta, pašnodarbinā-
tas personas, biedrības vai nodibi-
nājuma - tam vajadzīgā darbinieka 
sagatavošanai.

Darba devējiem ir iespēja iegūt 
sava uzņēmuma specifikai un no-
teiktajām prasībām atbilstošus dar-
biniekus, tādējādi nodrošinot sek-

mīgu sava uzņēmuma darbību. Lai 
noteiktu bezdarbnieku piemērotību 
iesaistīšanai praktiskajā apmācībā, 
darba devējiem tiek dota iespēja, 
gan noteikt izglītības un darba pie-
redzes prasības apmācībā iesaistā-
majiem bezdarbniekiem, gan pie-
dalīties bezdarbnieku atlasē, lai 
izvēlētos atbilstošākos kandidātus.

Pieteikt nepieciešamo darbinie-
ku praktisko apmācību var jebkurā 
NVA filiālē visā Latvijā, aizpildot 
NVA mājas lapā ievietoto pieteiku-
ma veidlapu un iesniedzot to vai 
nosūtot pa pastu NVA filiālei, kuras 
administratīvajā teritorijā plānots 
veidot darba vietu.

Tad NVA praktiski atlasa pie-
mērotos kandidātus no bezdarb-
nieku vidus un organizē tikšanos 

ar darba devēju. Ja darba devējs un 
vismaz pieci NVA klienti vienojas 
par kopēju sadarbību, uzņēmējam 
vienu mēnesi praktiski jāapmāca 
un jānodarbina bezdarbnieki, atbil-
stoši sava uzņēmuma specifikai un 
prasībām. Pēc tam darba devējam 
ne mazāk par pusgadu jānodar-
bina vismaz divi no apmācītajiem 
bezdarbniekiem. Rezultātā darba 
devējs iegūst paša apmācītus dar-
biniekus, bet bezdarbnieki – darba 
tirgū pieprasītu profesiju. 

Uzņēmējam ir izdevīgi iesaistī-
ties šajā projektā, jo aģentūra pie-
dāvā finanšu atbalstu 3 pozīcijās: 
līdz 284,57 euro, ja eksperts vai dar-
ba vadītājs apmācīs vienu bezdarb-
nieku (finansējums pieckāršojas, ja 
jāapmāca vismaz 5 bezdarbnieki!!), 

līdz 1138,30 euro par katru bez-
darbnieku, kurš pēc apmācības pa-
liks strādāt pie darba devēja vismaz 
pusgadu un bezdarbnieka obligātās 
veselības pārbaudi - 28,46 eiro par 
vienu bezdarbnieku.

Papildu informācija par Prak-
tiskās apmācības prioritārajās no-
zarēs īstenošanas noteikumiem, 
darba devēju un bezdarbnieku ie-
saistīšanas nosacījumiem var skatīt 
aģentūras mājaslapā http://www.
nva.gov.lv/ sadaļā Darba devējiem 
– Pilotprojekts Praktiskā apmācība 
prioritārajās nozarēs. 

Inga Grīnberga,
Jēkabpils Tālākizglītības un 

informācijas tehnoloģiju centrs

Satīri aiz sava mīluļa
 Līdz ar pavasara iestāšanos un 

sniega kušanu atklājas ne sevišķi 
pievilcīgs skats - mētājas pārtikas 
iesaiņojumi, pudeles, izsmēķi un, 
protams, dzīvnieku izkārnījumi. 
Neraugoties uz to, ka par suņa eks-
krementu nesavākšanu dzīvnieka 
saimnieka draud naudas sods, tikai 
retais šos atkritumus savāc.

Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 266 “Labturības prasības mā-
jas ( istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņu ap-
mācībai” 52.3. punkts un Jēkabpils 
pilsētas domes 2013.gada 23.maija 
Saistošo noteikumu Nr. 20  „ Sais-
tošie noteikumi par mājas ( istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, 
turēšanas un izķeršanas kārtību 
Jēkabpils pilsētā” 13.5. paredz, ka 
mājas ( istabas) dzīvnieka īpašnie-
kam vai turētājam ir pienākums ap-
dzīvotu vietu teritorijā savākt sava 
mājas dzīvnieka ekskrementus. 

Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 106.pants nosaka, 

ka par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadā-
šanas prasību pārkāpšanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no sep-
tiņiem līdz trīs simti piecdesmit 
eiro, bet juridiskajām personām 
- no piecpadsmit līdz septiņi simti 
eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpu-
miem, ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uzlik-
šanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks 
vai materiāls zaudējums, - 

uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no piecpadsmit līdz septi-
ņi simti euro, bet juridiskajām per-
sonām - no septiņi simti līdz viens 
tūkstotis četri simti euro, konfiscē-
jot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Suņu izkārnījumi ir pielīdzi-
nāmi sadzīves atkritumiem, un tie 
utilizējami izmantojot, jebkuru sa-
dzīves atkritumu urnu.

Suņu īpašniekiem nevajadzētu 
vieglprātīgi izturēties pret saviem 

pienākumiem. Pamestie suņu iz-
kārnījumi ir ne tikai neglīti, bet arī 
bīstami veselībai. Suņu fekālijām 
nokļūstot augsnē, ar tajos esoša-
jiem helmintiem ( tārpiem, piemē-
ram, cērmēm, lenteņiem, spalīšiem, 
to oliņām) var aplipt citi dzīvnieki 
un arī cilvēki. Neattārpotā sunī 
mītošais apaļtārps spēj saražot des-
mitiem tūkstošu oliņu dienā, kas 
ar suņa izkārnījumiem nonāk ap-
kārtējā vidē. Ja izkārnījumi netiek 
savākti, oliņas paliek ārējā vidē un 
pastāv risks aplipt citiem dzīvnie-
kiem un cilvēkiem.

Pēc PVD ekspertu skaidroju-
miem helminti ar tā saukto zoono-
tisko potenciālu spēj pāriet no dzīv-
niekiem uz cilvēkiem. Suņa cērme 
ir viena no tiem, un cilvēks pie tās 
var tikt, norijot parazīta mikrosko-
piskās oliņas. Vislielāko kaitējumu 
veselībai nodara cērmju kāpuri, no 
zarnu trakta migrējot organismā. 
Ja tie nonāk acīs, rodas neatgrie-
zenisks kaitējums redzei. Ne tikai 
suņa, bet arī kaķa cērme var ra-

dīt nopietnas veselības problēmas 
cilvēkiem.

Suņu īpašnieki, domāsim par 
savu un apkārtējo cilvēku veselību, 
mazināsim vides  piesārņošanas ris-
ku un vienmēr savāksim un izme-
tīsim savu dzīvnieku izkārnījumus, 
kā arī regulāri dosim saviem mīlu-
ļiem prettārpu līdzekļus.

Atgādinām, ka Jēkabpils pilsē-
tas domes 29.08.2013. Saistošie no-
teikumi Nr. 37  Saistošie noteikumi 
par nodevām Jēkabpils pilsētā” 
12.1; 12.2 „nosaka, ka katru gadu ir 
jāmaksā nodeva par katru suni euro  
4,27 un euro  1,42 par kaķi.” No no-
devas par suņu un kaķu turēšanu ir 
atbrīvoti viendzīvokļa privātmāju 
īpašnieki. Nodeva jāiemaksā Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības kontā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Būvniecības nodaļas komunāinženiere 
  A.Truksne

Jēkabpilī darbu uzsāks noderīgo 
padomu skola jaunajiem vecākiem

Piedzimstot bērniņam, pie-
dzimst arī vecāki! Mazuļa ienākša-
na pasaulē ir īpašs brīdis. Tikpat 
unikāls ir arī bērna augšanas un 
attīstības laiks, kad veidojas perso-
nība un kad visvairāk bērniņam ir 
vajadzīga vecāku uzmanība, rūpes 
un mīlestība. Ienākot ģimenē bēr-
nam, mainās pilnīgi viss. Citādāka 
paliek sadzīve, ikdienišķās lietas 
un paradumi, sievietes un vīrieša 
savstarpējās attiecības, tāpat arī at-
tieksme pret apkārtējo.

Bieži vecāki pirms dzemdībām 
ir mēģinājuši iztēloties to, kāds 
būs laiks, kad piedzims bērniņš. 
Visbiežāk, ja ģimenē šis ir pirmais 
mazulis, vecāki ir iztēlojušies kopā 
būšanas laiku vieglāku, nekā tas 
mēdz būt realitātē. Reizēm jaunie 
vecāki (īpaši mammas) kaunas atzī-
ties, ka ne vienmēr jūtas laimīgi par 
to, ka ir kļuvuši par vecākiem, jo 
trūkst pieredzes vai gluži vienkār-
ši ir fiziski noguruši un līdzcilvēku 
nesaprasti.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Iekļaujošas izglītības atbalsta cen-
trā katru dienu pēc padoma vēršas 
vecāki, kas vēlas noskaidrot kā la-
bāk palīdzēt savam bērnam un kā 
pašiem vecākiem tikt galā ar savām 
emocijām ikdienā. Reizēm vecā-
ki alkst pēc sapratnes pilnas viņu 
problēmu uzklausīšanas un kāda 
pavisam vienkārša padoma.Ņemot 
vērā, to ka šobrīd Jēkabpils pilsētā 
jaunajiem vecākiem ir ierobežotas 
iespējas pulcēties vienkopus un 

saņemt dažādu speciālistu ieteiku-
mus, dalīties pieredzē un savās iz-
jūtās, Iekļaujošas izglītības atbalsta 
centra speciālisti turpmāk plāno 
organizēt noderīgo padomu skolu 
jaunajiem vecākiem.Noderīgo pado-
mu skolā jaunie vecāki (neatkarīgi 
no bērnu skaita ģimenē) varēs sa-
ņemt bezmaksas psihologa, speciālā 
pedagoga, logopēda ieteikumus, kā 
arī paši ieteikt interesējošos speciā-
listus, kuru viedokli vēlētos uzklau-
sīt. Šī skola atšķirsies ar to, ka tajā 
vecāki netiks vērtēti un arī atzīmes 
netiks izliktas. Labākais vērtējums 
būs noderīgs padoms un savstar-
pējā domu apmaiņa gan vecākiem, 
gan speciālistiem!

Plānots, ka pirmā tikšanās reize 
jau 27.martā plkst. 15:00 Jēkabpilī, 
Draudzības alejā 26, kurā aicināti 
piedalīties jaunie vecāki, kuriem ir 
bērniņi līdz 4 gadu vecumam.

Ikvienu vecāku, kam šī ziņa 
varētu būt noderīga, aicinām sazi-
nāties ar centra speciālistiem, lai 
pieteiktos uz pirmo tikšanos. Ie-
kļaujošas izglītības atbalsta centra 
tālruņa numuri ir 20371529 vai 
20371543, e-pasts dace.laizane@
jekabpils.lv vai sarmite.safronova@
jekabpils.lv, savukārt centra atraša-
nās vieta ir Draudzības aleja 26.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošas izglītības atbalsta 

centrs

 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 uzrau-
dzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS 

MINISTRIJA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

rekultivācijas darbi ,, Salas novada cieto sadzīves  
atkritumu izgāztuves „Plaušu kalns”-56908/2043/PPV 
rekultivācija’’ teritorijā ir atjaunoti

Projekta- Salas novada cie-
to sadzīves atkritumu izgāztu-
ves „Plaušu kalns”-56908/2043/
PPV rekultivācija’’(projekta 
Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VA-
RAM/004) realizācija izgāztuves 
teritorijā ir atjaunota.

Pagājušā gada nogalē tika pa-
rakstīta vienošanās starp Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību un SIA ,,Ošu-
kalns” par papildus būvdarbu veik-
šanu izgāztuves teritorijā. Būvdar-
bi tika atjaunoti šī gada janvārī. 

 Janvārī un februārī veikta iz-
kaisīto atkritumu norakšana, garā-
žas nojaukšana, apkārtējās grunts 
izlīdzināšana un sānu nogāžu vei-

došana, kā arī atkritumu blīvēšana 
kaudzē, kura tiks pārklāta ar rekul-
tivācijas segumu.

Būvdarbi izgāztuves teritorijā 
turpināsies līdz 2014.gada jūnijam, 
savukārt projektam jābūt īsteno-
tam 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

krustpils pilī notiks 
radošās darbnīcas 
skolēniem

No 17. marta līdz 21. mar-
tam sākumskolas skolēniem 
būs iespēja darboties rado-
šajās darbnīcās „Brīvdienas 
muzejā”. 

Aizvadītajā mēnesī Krustpils 
pilī notika radošās darbnīcas pir-
mo klašu audzēkņiem. Nodarbībās 
pirmklasnieki izzināja baronu fon 
Korfu ikdienas gaitas, devās eks-
kursijā pa Krustpils pili, līmēja, 
zīmēja un veidoja dažādas intere-
santas lietas. 

Tā kā arī skolēnu pavasara 
brīvlaikā ne visiem vecākiem ir ie-
spēja savus jaunākā skolas vecuma 
bērnus pieskatīt un noorganizēt 
saturīgu brīvdienu pavadīšanu, 
1. līdz 4. klašu audzēkņi aicināti 
no 17. līdz 21. martam apmeklēt 
Krustpils pils radošās darbnīcās. 

Nodarbību laiks no plkst. 10.00 
līdz 13.00. 

Lūgums nodrošināties ar mai-
ņas apaviem un sviestmaizēm pus-
dienu pauzei.   

Dalības maksa: 1.42 Eur/dienā 
(1.00 Ls/dienā). 

Uz radošajām darbnīcām ie-
priekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 
65221042. 

Seko Jēkabpils pilsētas
pašvaldības jaunumiem arī

sociālajos tīklos –
www.twitter.com/JekabpilsLV

www.draugiem.lv/VisitJekabpils
www.instagram.com/jekabpilslv!
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J A U N I E Š U  A V Ī Z E

CiLVĒkS, kaS ieDVeSmo

Jēkabpils jauniešu izdevums #39 2014. gada februāris

Jeļena Okuņeva, kuras fo-
togrāfijas plašāk pazīstamas 
zem vārda MINMI, ar fotogra-
fēšanu aizraujas kopš 2008. 
gada. Šobrīd darbojas Kali-
fornijā, kur nodarbojas ar to, 
kas sirdij tuvs - fotografēšanu. 
Sarunā ar Jeļenu uzzinājām 
vairāk par viņas nodarboša-
nos un par ceļu uz izaugsmi un 
attīstību.

1. Kā tavā dzīvē ienāca foto-
aparāta objektīvs? Kā aizsākās 
šī interese?

Pavisam netīšām, mācījos Jē-
kabpils Mākslas skolā, sākās jau-
nais priekšmets datorgrafika, kuru 
vadīja Iveta Vucena, man iepatikās, 
padevās,  bet diplomdarbu domāju 
izstādīt kādā citā priekšmetā un, 
to uzzinot, skolotāja Iveta mani 
burtiski aizvilka pie sevis un teica: 
„Nē, nē nē, pie manis taisīsi!” tā nu 
es piekritu. Tajā pašā gadā tētis no-
pirka pirmo digitālo kameru, atne-
su uz skolu, šo to pabildēju skolotā-
jas priekšā un viņa teica: „Meitene, 
tev ir ķēriens, turpini.” Tā nu es 
bildēju un bildēju, visu, ko tik re-
dzēju un vēl vairāk. Diplomdarbam 
izvēlējāmies 40 labākās bildes, ku-
ras salīmējām uz 2 planšetēm, kad 
vajadzēja to aizstāvēt, bija ieradies 
TVD video operators Vladimirs Bo-
ltāns, kurš arī nodarbojas ar foto, 
piegāja pie manis un piedāvāja uz-
taisīt manu pirmo personālizstādi, 
par ko biju ļoti pārsteigta un priecī-
ga. Tā arī sāku bildēt ar vien vairāk 
un vairāk, ne tikai dabu un lietas, 
bet arī cilvēkus. Tas palika par 
manu ikdienu, katru nākamo dienu 
domāju, ko, kad, kur un kā sabildēt. 
No tām bildēm tapa arī pārējās iz-
stādes, piedalīšanās konkursos un 
bildes ar idejām priekš sevis.

2. Tu kā fotogrāfe darbojies 
kopā ar savu draugu (http://
www.minmiphoto.com/)  kā tas 
ir - strādāt kopā ar sev tik tuvu 
cilvēku?

Jā, tas ir lieliski, kad tas,  ko 
dari pats, patīk cilvēkam ar ko pa-
vadi lielāko laiku. Mēs ar foto palī-
dzību satikāmies un tā arī kopā sā-
kām darīt to, kas pašiem visvairāk 
patīk - fotogrāfēt! Visvairāk man 
patīk tas, ka mūsu foto gaume ne-
atšķiras, mums tā ir kopīga, viens 
otru papildinām un saprotamies 
pat nerunājot. Mēs esam ļoti priecī-
gi, ka atradām viens otru un varam 
sasniegt visus savus mērķus, div-
kāršotiem spēkiem.

3. Vai ir iespējams attīstīt 
sevi kā fotogrāfu tikai pašmā-
cības ceļā?

Protams, ka var, galvenais gri-
bēt un darīt, darīt, un vēlreiz darīt! 
Atskatoties, kā iesāku, ka Mākslas 
skolā, tas viss bija tikai sākums, 
man lielā mācīšanās un uzzinā-
šana par visu sākās pēc tās, lasīju 
interneta rakstus, skatījos milzum 

daudz video youtube, rakstīju ci-
tiem fotogrāfiem, par jautājumiem 
ko nesapratu, tagad, protams, in-
formācijas ir daudz vairāk un to 
ir vieglāk atrast, tāpēc šobrīd tas 
ir vēl vieglāk. Mamma uzstāja, lai 
pabeidzu kādu foto skolu, bet zinot, 
ka fotogrāfiem tas nav svarīgā-
kais, es negribēju, bet - neko darīt, 
mamma paliek mamma, atradu un 
aizgāju mācīties Anglijā London 
collage of fashion, Modes fotogrāfa 
kursos, pirmajā dienā ļoti uztrau-
cos, bet kad beidzās stunda, pado-
māju -  un tas viss? Visu izstāstīja 
ko zinu  jau sen, tad nākamo un vēl 
nākamo stundu tas pats, parādīju 
darbus pasniedzējam un viņš at-
bildēja: „ Ko tu te dari? Nāc, man 
blakus stāvi, mani vēl pamācīsi!” 
atbildēju:”Mamma!” un viņš: „ Jā, 
tad viss skaidrs „Tad nu tā sanāca, 
visu ko samācījos pašmācības ceļā, 
skolā man neko jaunu neiemācī-
ja, bet, protams, es vēl mācos un 
mācīšos.

4 .  K ā d a  i r  t a v a 
pamatnodarbošanās?

Pamatā nodarbojos tikkai ar 
foto, bet pamazām plānojam sākt 
arī filmēt. Nesen izveidoju sava sti-
la blogu www.morefashion4u.com, 
bet viss vēl ir tikkai procesā.

5. Vai var nodrošināt iztiku 
darot tikai un vienīgi to, kas 
patīk? 

Protams, ka var, galvenais, 
darīt.

6. Kādi ir līdz šim lielākie 
sasniegumi fotografēšanas 
jomā?

16 gados bija pirmā personāliz-
stāde, kas priekš manis tolaik bija 
ļoti liels sasniegums, tad sekoja vēl 
viena personālizstāde Jēkabpilī un 
Pļaviņās, kā arī izstāde kopā ar vēl 
4 fotogrāfiem. Piedalījos konkursos, 
kur ieguvu godalgotās vietas, bet 
vislielākais no tiem bija Pasaules 
mēroga konkurss, kurā piedalījās 
fotogrāfi no visas pasaules, ieguvu-
pirmo vietu 500gbp un ekskluzīvu 
kontraktu, domāju, ko es tur ma-
ziņa, sacenšos ar pasaules fotogrā-
fiem, bet kad man paziņoja, es biju 
šokā un bezgalīgi priecīga. Pašlaik 
sadarbojamies ar divām lielākajām 
Londonas foto kompānijām un uz-
skatām, ka visi sasniegumi, vēl tik-
kai priekšā.

7. Vai tev ir vēl kādas inte-
reses, aizraušanās?

Jā, foto un viss ap to, video, 
mode, ceļošana, ļoti daudz, dažādu 
interešu, tā ka esmu ziņkārīga un 
aktīva.

8. Kāds varētu būt īpašību, 
materiālu lietu pamatkom-
plekts veiksmīgai attīstībai?

Darbs dara darītāju. Es domāju, 
ļoti mērķtiecīgam, pozitīvam, aktī-
vam, neatlaidīgam, neskatoties ne 
uz ko, iet uz savu mērķi, pārējais pa 
ceļam satiksies un viss izdosies!

9.  Lielākie ieguvumi, pa-

teicoties fotoaprātam un tā 
objektīvam?

Tie ir tikai rīki, kuri palīdz, to 
ko redzi, domā, un sapņo, īstenot tā, 
lai parādītu to citiem un saglabātu.

10. Kas ir svarīgāk- veiksme 
vai tomēr ieguldītais darbs?

Abi, protams. Lai arī cik cilvēks 
var būt veiksmīgs, nedarot, nekas 
arī nenotiks, bet ja darīs vismaz 
kaut vienu lietu, tad te, noteikti, 
tā veiksme noderēs un palīdzēs. Ir 
jādara kaut kas, lai kaut kas arī 
notiktu.

11. Ikdienā fotoaprarāts 
vienmēr ir ar tevi?

Jā,tikai skatoties kādā 
dienā,atpūt as laikā man ir mana 
telefona kamera, kura ir ļoti kvali-
tatīva un ērta ne tik svarīgām mūsu 
ikdienas bildēm, es pat teiktu, ka-
mera ar telefona funkciju, mazā 
filmēšanas kamera GoPro arī, jo 
ielien kabatā, bet darba dienās, 
protams, profesionālo foto tehniku.

12. Kur tu smelies iedvesmu?
Visur, tā ir pilnīgi visur, īpaši 

manā prātā un sapņos, man ide-
jas šad tad iešaujas prātā pavisam 
negaidot, vai tieši otrādi par tām 
domājot tās izdomājas, daudz ska-
tos apkārt, vēroju, domāju, tad viss 
kopā saliekas un kaut kas top. 

Galvenais ir izvirzīt sev mērķi 
un darīt visu, lai to sasniegtu, lai 
arī cik liekas tas neiespējami, ne-
kas nav neiespējams, un kad esat to 
sasniedzis?! Izvirziet nākamo! Da-
riet, dariet un vēlreiz dariet, un viss 
jums izdosies! 

Autore Ieva Deņisova

foto no personīgā arhīva
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„Runā jaunieši”
Avīzes galvenā redaktore Ieva Deņisova, 
  epasts: ievadenisova@gmail.com

Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska, 
  epasts: lasma.sklarska@jekabpils.lv

AKTUĀLO INFORMĀCIJU PAR IESPĒJĀM UN 
PASĀKUMIEM JAUNIEŠIEM MEKLĒ 
  www.jekabpils-jauniesi.lv !

SEKO ARĪ  www.twitter.com/jpils_jauniesi, 
          www.draugiem.lv/jekabpils-jauniesi/

Jēkabpils Valsts ģimnāzija:

28.martā Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijā notiks konkurss 9.klasnieks

15.martā Jēkabpils skolu or-
ķestri piedalīsies skatē

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža:

14.03. - Profesionālās vidējās 
izglītības nodaļas Atvērto durvju 
diena

28.03. - Profesionālās vidējās 
izglītības nodaļas Atvērto durvju 
diena

kaS Notiek?

Žetonvakars Jēkabpils Valsts ģimnāzijā

Pēdējais skolas gads nav tikai 
centīgs mācību darbs un gatavoša-
nās eksāmeniem. Katru gadu to-
pošie absolventi piedzīvo vēl kādu 
ļoti īpašu procesu -gatavošanos 
žetonu vakaram. Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā skolēni iegulda milzīgu 
darbu, lai taptu izrāde, prieks ne ti-
kai skatītājiem, skolas biedriem un 
skolotājiem, bet jo sevišķi - pašiem 
divpadsmitajiem. Šogad ģimnāzijas 
zālē skatītāji varēja līdzpārdzīvot 
dramatiskam mīlasstāstam, kurā 
mīlētāji ir divu naidīgu dzimtu pār-
stāvji. Tieši šogad aprit 450 gadi 
kopš izcilā angļu renesanses drama-
turga un dzejnieka Viljama Šekspī-
ra dzimšanas. Un tieši šogad vienu 
no viņa pazīstamākajām lugām 
–‘’Romeo un Džulijetu’’ bija iespēja 
noskatīties ģimnāzijas divpadsmito 
klašu skolēnu izpildījumā. Ir prieks 
saņemt pozitīvas atsauksmes un 
dzirdēt lieliskus iespaidus par izrā-
di, horeogrāfiju un citiem efektiem. 
Tas lielā mērā liek aizmirst visas 
garās mēģinājumu stundas un rei-
zēm pat bezspēku. Taču izrāde nav 
tikai baudījums skatītājiem, bet 
arī neaizvietojama pieredze ikvie-
nam procesā iesaistītajam un arī 

vērtīgs, emociju pilns laiks. Paldies 
ikvienam, kurš bija daļiņa šī lielā 
piedzīvojuma!
Mini saruna:

Džuljetas lomā iejutās Jana 
Juste, caur viņas vārdiem 
mini intervijā varat ielūko-
ties vēl dziļāk pārdzīvotajā un 
piedzīvotajā.

1. Kā tev šķiet,kāpēc tieši tu 
tiki izvēlēta Džuljetas lomai?

Atlases dienā biju manāmi sa-
traukta un nezināju, ko no tās gaidīt. 
Kāpēc režisors izvēlējās tieši mani 
būtu jājautā viņam pašam, bet, ma-
nuprāt, viņš redzēja un spēja iztēlo-
ties mani šajā tēlā.

 2. Kādas ir sajūtas ,kad viss 
jau pagājis? Prieks,gandarījums 
vai tomēr skumjas? 

Šo dienu, žetonu vakara izrādi, 
es gaidīju jau sākot no pirmajiem 
mēģinājumiem, un tagad ir prieks 
un gandarījums par paveikto, tomēr 
ir nedaudz skumji, ka viss ir beidzies, 
jo tas bija jauki sastrādāties kopā ar 
klasesbiedriem, pararēlklasesbied-
riem un režisoru. Mēs visi daudz 
labāk iepazinām viens otru, satuvi-
nājāmies un sniedzām atbalstu, pie-
mēram, pārvarot uztraukumu pirms 
pašas izrādes.

3. Vai saskati līdzības starp 
tevi un Džuljetu? 

Džuljeta ir maiga, sievišķīga būt-
ne, tomēr ar raksturu, iespējams, 
esam savā ziņā ļoti līdzīgas, ja jau 
mēnesi spēju dzīvot un iejusties viņas 
tēlā.

 4. Kas bija grūtākais iejūto-
ties Džuljetas tēlā? 

Sākumā visgrūtākais bija pār-
kāpt mūsu pašu novilktās robežas 
starp sevi un klasesbiedriem, ikdie-
nas formālās attiecības bija jāpārvērš 

ģimenes attiecībās, mīlestībā un rei-
zēm pat naidā, bet kā Džuljetai vis-
grūtākais bija izjust un uz skatuves 
parādīt galvenās varones sāpes lugas 
pašās beigās, kad Romeo ir miris un 
nonāvējas arī pati Džuljeta, tas bija 
emocionālākais un, manuprāt, visno-
zīmīgākais brīdis visā lugā, kuram, 
pēc manām domām, vajadzēja būt 
izcilam.

 5. Labākās atmiņas,kas sa-
glabāsies no visa izrādes tapša-
nas procesa. 

Visā izrādes tapšanas procesā 
bija daudz jautru, smieklīgu un patī-
kamu brīžu,bet nespēju aizmirst mē-
ģinājumu dažas dienas pirms pašas 
izrādes, kad runāju vienu no saviem 
monologiem, nedomājot par apkārt 
notiekošo, bet pēkšņi apstājos un 
konstatēju, ka zālē ir iestājies pilnīgs 
klusums, kāds mēģinājumu laikā ga-
dījās reti, un visi aizrautīgi mani vēro 
un klausās, nedaudz apmulsu, bet 
tieši tajā brīdī sapratu, cik ļoti šī luga 
var aizraut, aizkustināt un piesais-
tīt, ja to spēlē no sirds un ar patiesu 
aizrautību.

6. Vai mūsdienas iespējama 
tāda mēlestība kā mīlestība stap 
Romeo un Džuljetu? 

Es ilgi esmu domājusi par to, vai 
tāda mīlestība, kāda saistīja Romeo 
un Džuljetu vispār ir iespējama. Kad 
sākām mēģināt, es tādai mīlestībai 
neticēju, jo nekad ko tādu nebiju izju-
tusi, bet pēc šīs izrādes es vairs nezi-
nu ko atbildēt, es izgāju šim stāstam 
cauri vairākas reizes un vairs nezinu, 
ko domāt. Iespējams, ka tagad, es ticu 
šādai mīlestībai un nav nozīmes, vai 
tie ir senie laiki, viduslaiki, renesanse 
vai mūsdienas, mīlestība ir un paliks 
skaistākais, ko cilvēks var piedzīvot 
visos laikos un vienmēr.

Foto: Madara Ermansone,  
autore Ieva Deņisova

aktuāLi?

akcija „Sniedz roku ķepai!”

 Februāris – ziemas skarbākais 
un vējainākais laiks, taču no sniega 
ne miņas, un gaisā jau virmo pava-
sara smarža. Sirdi laiku pa laikam 
pasilda saulīte, bet klaiņojošo suņu 
un kaķu prātus nodarbina vien pār-
tikas meklējumi. Pamanot pames-
tos dzīvniekus, vienmēr rodas vēl-
me iet uz veikalu iegādāties kādu 
gaļas gabaliņu, ko atdot kādam 
kaķim vai sunim, taču, kad iznāku 
no veikala,  bieži vien tie jau ir tālu 
prom. Tāpēc jau kādu laiku prātu 
urdīja  jautājums, kā gan palīdzēt 
šiem pamestajiem dzīvniekiem.  Un 
atbilde drīz vien bija rokā – ziedo-
jumu vākšana Jēkabpils dzīvnieku 

patversmei.
No 28. janvāra līdz 5. februārim 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisi-
nājās akcija „Sniedz roku ķepai!”, 
kuras laikā Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijas skolēnu parlaments aicināja 
katru skolēnu un skolas darbinieku 
ziedot Jēkabpils dzīvnieku patvers-
mei kaķu vai suņu barību, spilve-
nus, segas un vecu, siltu apģērbu. 
Pavisam akcijā piedalījās 76 skolēni 
un skolotāji, ziedojot 111 kg barības 
un aptuveni 20 kg segu, spilvenu 
un  apģērba. Atsaucība šai akcijai 
bija lielāka, nekā bija gaidīts, un 5. 
februārī mēs, četri Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas skolēnu parlamenta 

pārstāvji un skolotāja Dace Druve-
niece, devāmies uz  Jēkabpils dzīv-
nieku patversmi. 

Nodevuši ziedojumus, gājām 
apsveicināties ar patversmes iemīt-
niekiem. Kā informēja Jēkabpils 
dzīvnieku patversmes kopēja Lidija 
Minakovska, patversmē patvēru-
mu  ir atraduši 20 kaķi un 21 suns. 
Mūsu emocijas, apskatot pamestos 
dzīvniekus, bija dažādas – sejā pa-
rādījās smaids, kad kucēni laizīja 
mūsu sniegtās rokas un  kad kaķi 
murrāja un glaudās gar krātiņa 
režģiem, taču skumjas pārņēma, 
skatoties uz suņiem, kuri bailēs 
ierāvās stūrī, trīcēja vai pat rūca.  

Ieskatoties dzīvnieku acīs, varēja 
redzēt vēlmi pēc brīvības un kāda, 
ar kuru to dalīt.

Jēkabpils pilsētas un tuvāko  
novadu  iedzīvotāji, jums pavisam 
noteikti mājās ir kādas vecas, ne-
vajadzīgas segas vai apģērbs! Tiem, 
kuriem ir mājdzīvnieki, noteikti 
atradīsies kādas liekas rotaļlie-
tas, kaklasiksnas vai  pavadiņas!  
Jēkabpils dzīvnieku patversme 
ar prieku pieņems visu – ne tikai 
speciālo suņu vai kaķu barību, bet 
arī  putraimus un maizi. Sasildīsim 
savas sirdis, sildot tās pamestajiem 
dzīvniekiem! Tāpat neaizmirsīsim, 
ka ne reti labāko un uzticamāko 
draugu varam atrast tieši dzīvnie-
ku patversmē! Varbūt jūsu mājās ir 
vieta jaunam draugam?

JVĢ parlamenta vārdā, 
Kristiāna Ščerbicka

Panākumu universitāte.
Mēs, Jēkabpils Agrobiznesa ko-

ledžas audzēkņu grupa, vienu reizi 
mēnesī braucam uz Rīgu, Panāku-
mu Universitāti un klausāmies in-
teresantas, pamācošas un aizraujo-
šas lekcijas.

Lekcijas vada dzīves gudri lek-
tori: Aigars Kalvītis, Sandis Dūše-
lis, Gints Andžāns, JevaKarabeško, 
Antra Laumane, Andris Pētersons, 
Gustavs Terzens, Uldis Klepers u.c.

Lekcijās  stāsta par  Personības 
ABC, Tava personība un personības 
ideāli sabiedrība, Personība un pār-
maiņas, No stress- morethinking, 
u.c.

Uz Panākumu Universitāti var 
doties un piedalīties jebkurš mērķ-
tiecīgs jaunietis, kurš grib aktīvi 
līdzdarboties un uzzināt, kā zināša-
nu iegūšanu var apvienot ar aktīvu 
līdzdarbošanos. 

Cilvēki vienmēr meklē savu 
ideālu. Daži to meklē pārbaudītās 
vērtībās, citi- pārmaiņās un savā 
izaugsmē.

Jēkabpils Agrobiznesa kole-
džas 1.a kursa jauniešu domas 
un iespaidi:
• Man patīk doties uz Panākumu 

Universitāti, jo tā ļauj izrauties no 
ikdienas rutīnas, izbaudīt un uz-
zināt daudz ko jaunu. Visa diena 
tiek pilnvērtīgi izmantota. Cilvē-
ki, jaunieši, lektori ir ļoti jauki un 
atsaucīgi. Un mums, esot kopā, 
veidojas laba atmosfēra, kas rada 
vēli braukt vēl daudzas reizes.

• Man ļoti patīk Panākumu Uni-
versitāte. Panākumu Universitātē 
var satikt un dzirdēt interesantus 
lektorus.

• Panākumu Universitāte ir vieta, 
kur var iepazīties ar citiem cilvē-
kiem, viņu domām un dzīves pie-
redzi. Radošajās darbnīcās mēs 

varam izpausties un attīstīt sevi. 
Liekam lietā savu prātu. Man pa-
tīk apmeklēt Panākumu Univer-
sitāti, jo tas man šķiet interesanti 
un aizraujoši.

• Man ļoti patīk, ka man ir tāda 
iespēja braukt uz Panākumu Uni-
versitāti, jo ir ļoti interesanti uzzi-
nāt daudz ko jaunu, piemēram, kā 
pārvarēt stresu, kā vieglāk iemā-
cīties tekstu no galvas. Tā priekš 
skolēna ir ļoti vērtīga informācija, 
manuprāt. Vēl man patīk, ka Pa-
nākumu Universitātē var iepazīt 
jaunus cilvēkus.

• Panākumu Universitāte ir gan-
drīz kā skola, kur tev dod zināša-
nas un ļauj darboties pašam un 
arī izpausties. Lektori ir gan in-
teresanti, gan pozitīvi. Panākumu 
Universitātē var iepazīties ar sava 
vecuma cilvēkiem, arī vecākiem 
un jaunākiem. Tas ļauj paplašināt 
draugu loku. Man tiešām patīk at-
rasties Panākumu Universitātē, jo 
tur tiešām ir ļoti interesanti. Kat-
ru mēnesi gaidu ar nepacietību to 
dienu. 

Iesakām arī citiem jauniešiem 
apmeklēt Panākumu Universitātes 
lekcijas un gūt jaunu pieredzi!

Ieguldi savu laiku un enerģiju 
personīgajā izaugsmē un izcilu re-
zultātu sasniegšanā!

Cilvēks, kurš pārvieto kalnus, 
sāk ar maziem akmentiņiem...

Lai dzīvē gūtu panākumus, at-
cerieties labi šīs trīs domas: redzēt 
- nozīmē zināt; gribēt - nozīmē va-
rēt; uzdrošināties - nozīmē dabūt.
(A. deMisē)

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas 1.a kursa audzēkne 

Agija Ozola



8.

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

Konsultācijas laikā dalībnieki 
gūs informāciju par to, kā vēstures 
gaitā attīstījusies cilvēktiesību ideja 
no filozofiskas kategorijas pārtopot 
konkrētās tiesību normās. Dalīb-
nieki iepazīsies ar pamata cilvēktie-
sībām un svarīgākajiem cilvēktiesī-
bu dokumentiem, iemācīsies atšķirt 
cilvēktiesības no citām tiesību jo-

mām, kā arī gūs izpratni, kāpēc to 
ir svarīgi zināt NVO pārstāvjiem. 

  
Konsultācijas vadītāja: Kristīne 

Liepiņa, Izglītības iniciatīvu centra 
eksperte-juriste.

Norises laiks: 2014.gada 12. 
marts plkst. 16:00, Brīvības ielā 45.

konsultācija „kas īsti ir cilvēktiesības un 
kā tās attiecas uz katru no mums?”

NVO AKTUALITĀTES
JĒKABPILĪ

NVO lappuses sagatavotājs: biedrība „Jēkabpils NVO Resursu centrs”, Brīvības ielā 45, Jēkabpils
www.jekabpilsnvo.lv
Aktualitātes par NVO sūtiet korespondentei Anitai Sproģei uz epastu kanita2@inbox.lv

ievēl jaunu „Jēkabpils NVo resursu 
centrs“  valdi

Pagājušajā nedēļā ceturtdie-
nas pēcpusdienā notika biedrības 
„Jēkabpils NVO resursu centrs“  
biedru kopsapulce, kurā biedrības 
valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko 
informēja par 2013. gadā padarīto, 
tika apstiprinātas statūtu izmai-
ņas un ievēlēta jauna organizācijas 
valde.

2013. gadā „Jēkabpils NVO re-
sursu centrs“ iestājās trīs biedrības, 
noslēdzās Eiropas Sociālā fonda 
projekts, kā arī uzsākts Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstīts pro-
jekts „NVO darbības atbalsta prog-
rammā“. Tāpat „Jēkabpils NVO re-
sursu centrs“  kā partneris piedalī-
jās „Jēkabpils Uzņēmēju biedrības“  
projektā.

Gada griezumā tika pilnveidota 
un uzlabota sadarbība ar biedror-
ganizācijām. Agita Pleiko norādīja, 
ka valdē ne vienmēr bijis atbalsts 
un arī kritika ne vienmēr bijusi 
konstruktīva. Kā lielāko panāku-
mu viņa nosauca labdarības akcijas 
„Pasniedz roku Sintijai un Laurai“ 
organizēšanu.

Kopsapucelces turpinājumā 
projekta „Vidusdaugavas NVO dar-
bības atbalsts“  vadītāja Daiga Zaķe 
informēja par projekta gaitu un 
aicināja arī pašas biedrības aktīvi 
iesaistīties, sniegt idejas un iniciēt 
pasākumus. 

Šogad plānots aktīvi pievērsties 

Vidusdaugavas NVO koalīcijas vei-
došanai, kā arī iesaistīties nacionāla 
līmeņa organizācijās. 

2014. gadā jau uzsāktas vairā-
kas aktivitātes. Biedrība iesaistīju-
sies „Ziedot.lv“ akcijā, palīdzot or-
ganizēt vientuļajiem sirmgalvjiem 
59 pārtikas paku piegādi. Projekta 
pieteikums iesniegts arī uzņēmumā 
„Latvijas Valsts meži“ un SIF.

Sapulces gaitā tika rosināts 
mainīt statūtus, paredzot valdes lo-
cekļu pilnvaras uz trim gadiem, kas 
tika pieņemts vienbalsīgi. Tika ap-
stiprināta jauna gada maksa bied-
riem – 7 eiro. Tāpat tika noteikts, 
ka valdes locekļu un valdes priekš-
sēdētāja darbs var tikt atalgots.

Kopsapulces izskaņā tika pār-
vēlēta valde. Kopumā uz piecām 
valdes locekļu vietām pretendēja 
septiņi: Agita Pleiko, Aleksandrs 
Kalniņš, Roberts Aišpurs, Aija Kvē-
piņa, Rasma Draška, Ritma Koma-
rova un Inita Zarkeviča.

Lielāko atbalstu saņēma Ro-
berts Aišpurs un Rasma Draška 
(13 balsis), Agita Pleiko (12), Inita 
Zarkeviča (11) un Ritma Komarova 
(9). Jaunās valdes sēde, lai ievēlētu 
valdes priekšsēdētāju, pagaidām 
nav sasaukta, bet tas notiks tuvā-
kajā laikā.

Liāna Pudule – Indāne

No ergoterapijas līdz „rokdarbu maģijas skolai” 

Jēkabpils pilsētas un apkārtē-
jo novadu iedzīvotāji, salīdzinot ar 
lielāko Latvijas iedzīvotāju daļu, at-
rodas priviliģētā situācijā, jo Jēkab-
pilī darbojas viena no sešām Lat-
vijas Kaulu, locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrības reģionālajām 
nodaļām. 

„Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku biedrība 
(LKLSSB) ir dibināta 1998.gada 
8.maijā kā brīvprātīga sabiedriska 
organizācija, lai aizstāvētu kaulu, 
locītavu un saistaudu sistēmas - rei-
matisko - slimību slimnieku intere-
ses. Tūlīt pēc tam tika nodibināta 
arī Jēkabpils nodaļa. Biedrībai ne-
sen tika piešķirta mājvieta ēkā, kur 
izvietojies Jēkabpils sociālais die-
nests - Brīvības ielā 45, 2. stāvā.,” 
informē LKLSSB Jēkabpils nodaļas 
vadītāja Valija Cīrule.

V. Cīrule pauž uzskatu, ka fak-
tiski šādu biedrību būtu jāvada 
ārstam, jo reimatisms, kā tautā 
visbiežāk dēvē kaulu, locītavu un 
saistaudu saslimšanas, aptver vai-
rāk nekā 200 dažādu diagnožu, 
sākot no dažādiem artrīta veidiem 
līdz pat osteoporozei. „Pirmie des-
mit gadi pēc biedrības dibināšanas 
bija intensīvas izglītošanās gadi. 
Bet zināšanas, kā strādāt ar reima-
tiķiem, kādi terapijas un profilakses 
pasākumi piemēroti konkrētam cil-
vēkam, joprojām tiek papildinātas. 
Jēkabpils nodaļā esam 20 biedri 
no pilsētas, pie mums brauc arī no 
Gārsenes, Leimaņu, Rubenes pa-
gastiem, no Līvānu novada, Aknīs-
tes un pat no Kalupes bijušajā Dau-
gavpils rajonā. Biedrībā var iegūt 
informāciju par ārstu speciālistu 
konsultācijām, iepazīties ar mate-
riāliem par slimībām, laikrakstu 
„Artrīta Ziņas”, kas tiek izdots rei-
zi gadā rudenī, tuvojoties Pasaules 
Artrīta dienai - 12. oktobrim. Kā 
sadzīvot ar slimību, un - galvenais - 
kā paša spēkiem pretstāvēt slimībai 
var iegūt no daudzajiem bukletiem 
un grāmatām, kas pieejamas biedrī-
bā. Viena no tādām ir unikālā, kopī-
gi ar sadarbības partneriem - Zvied-
rijas reimatisma apvienības un citu 

atbalstu izdotā bagātīgi ilustrētā 
grāmata „Palīgs reimatiķiem - 
dzīvo vieglāk ar palīglīdzekļiem”. 
Rīkojam ārstu un citu speciālistu 
lekcijas, organizējam braucienus 
uz Rīgā notiekošajiem semināriem. 
Apmeklējam ikgadējo kopsapulci, 
kas tradicionāli notiek maija pēdējā 
sestdienā,” stāsta biedrības Jēkab-
pils nodaļas vadītāja.

Apmeklējot Kaulu, locītavu 
un saistaudu slimnieku biedrības 
nodaļu pirmais iespaids virza uz 
domām, ka nokļūts rokdarbnieču 
pulciņa nodarbībā.

 „Tas, ko mēs šeit kopā sanākot 
darām -  aušana, adīšana, deku-
pāža, pērļošana un citu rokdarbu 
veidu apgūšana, nav tikai hobijs un 
vaļasprieks, kā to bieži vien uzska-
ta. Viens no pamatpostulātiem, kas 
jāpatur prātā reimatiķim, ir - sa-
glabāt kustību. Vingrošana, tas ir 
pamats, ar ko sākt dienu. Vingroša-
na reimatiķiem ietver ne tikai lielo 
ķermeņa locītavu stiepšanu un locī-
šanu, bet arī kāju un roku pirkstu 
treniņu. Rokdarbi, īpaši tie, kuros 
jādarbojas ar sīkām detaļām - oti-
ņām, adatām, pērlītēm, ir vistīrākā 
ergoterapija jeb sīkā roku muskuļu 
motorika,” skaidro V. Cīrule.

Kā liecina laikrakstā „Artrīta 
Ziņas” 5. numurā publicētais, rei-
matiskās slimības ir vienas no vis-
biežāk sastopamajām un mūsdienu 
pasaulē skar vairāk indivīdu nekā 
jebkura cita slimību grupa. Viens 
no izplatītākajiem mītiem, kas val-
da sabiedrībā, ir, ka ar artrītu sli-
mo tikai veci cilvēki, bet patiesībā 
ar to var saslimt jebkurā vecumā. 
Interesanti, ka daudzas lietas, kas 
tiek ieteiktas ikvienam veselam 
cilvēkam, ir pamatlikums reimati-
ķiem. Portālā http://www.reimatik.
lv/ publicētājā reimatisko pacientu 
DEKALOGĀ jeb 10 baušļos katrai 
dienai, minēti arī šādi punkti: at-
ver sevi dzīvei un cilvēkiem, mīli 
pats sevi, domā pozitīvi, izvairies 
no garlaicības. „Tā ir mūsu filozo-
fija. Pajautājiet - vai kādai no šeit 
sanākušajām kaut kas sāp! Aizrau-
tība, uzņēmība, spīts un vēlme da-

būt gatavu to, kas pat cilvēkam bez 
veselības problēmām nav vienkārši 
izdarāms, kā arī prieks par paveikto 
- tā ir barjera slimībai un tādu var 
uzcelt tikai ar kopā būšanu,” pie-
bilst V. Cīrule.

„Darbinot rokas un prātus, 
mūsu biedrībā bija tapis bagāts da-
žādās tehnikās darinātu rokdarbu 
klāsts, ko gribējās izrādīt plašākai 
sabiedrībai. Tā piedzima pirmā 
„Rokdarbu maģijas skola”. Nerē-
ķinājāmies ar kuplu apmeklējumu, 
tāpēc par norises vietu izvēlējāmies 
Tautas nama Balto zāli. Tā, lai pie-
tiktu visiem, kas atnāks, sagatavo-
jām 200 suvenīrus - no papīra locī-
tas rozītes. Par lielu izbrīnu pasā-
kums izraisīja tik lielu interesi, ka 
no sagatavotajiem suvenīriem pāri 
nepalika neviens, vēl jo vairāk - to 
pietrūka. Tas bija milzīgs pozitīvs 
gandarījums, kas nav mazsvarīgs 
faktors jebkuras slimības profi-
laksē. Tālākie „Rokdarbu maģijas 
skolas” rīkošanas gadi turpināja 
apliecināt šāda sarīkojuma nepie-
ciešamību. Kā sadarbības partneris 
iesaistījās biedrība „Melnā muša” 
un tās vadītāja māksliniece Gita 
Cankale, citas Jēkabpils nevals-
tiskās organizācijas un individuāli 
amatnieki. Ar katru gadu auga ne 
tikai apmeklētāju, bet arī viesu 
skaits. Arī šogad pie mums viesosies 
Carnikavas Tautas nama lietišķās 
mākslas studijas „Auseklītis” auša-
nas amata meistares, Ādažu novada 
Kadagas un Ilūkstes novada rok-
darbnieces. Tā kā šis ir mūsu „Rok-
darbu maģijas skolas” 5. - tās jubi-
lejas gads, gan viesi, gan mēs paši 
parūpēsimies par pārsteigumiem 
apmeklētājiem. Tāpat kā citus ga-
dus, norisināsies arī meistardar-
bnīca, kurā būs iespēja lietpratēju 
vadībā iesākt kādas no rotaslietām 
gatavošanu, un no turpat uz vietas 
iegādātām pērlītēm to pabeigt mā-
jās. Varēs aplūkot, kā arī savā īpa-
šumā iegūt jaunāko no dziju piedā-
vājuma,” papildina LKLSSB Jēkab-
pils nodaļas vadītāja Valija Cīrule . 
LKLSSB Jēkabpils nodaļas vadītāja 
Valija Cīrule .

„Rokdarbu maģijas skola” 
norisināsies 8. martā  pulksten 
10.00 Jēkabpils Sporta namā.

Rīkotāji lūdz visus rokdarbu 
interesentus, Jēkabpils iedzīvotā-
jus un viesus ar savu klātbūtni at-
balstīt LKLSSB Jēkabpils nodaļas 
iniciatīvu un, vērojot krāsainos rok-
darbus, piepildīt sevi ar pavasara 
noskaņām, smelties radošas idejas 
un iedvesmu.

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO 
resursu centrs, 

projekta „Vidusdaugavas 
reģiona NVO darbības atbalsts”  

korespondente

apstiprina darba grupu NVo projektu 
vērtēšanai

20.februāra Jēkabpils pilsētas 
domes sēdē deputāti apstiprināja 
darba grupas sastāvu nevalstisko 
organizāciju projektu vērtēšanai. 
Darba grupas priekšsēdētājs: Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks sociā-
los jautājumos - Jānis Raščevskis, 
darba grupas sastāvā : Domes de-
putāts, Sociālo, izglītības, kultūras, 
sporta un veselības aizsardzības 
jautājumu komitejas pārstāvis And-
ris Rutko; Sabiedrisko attiecību 
speciāliste - Aiga Sleže; Izglītības 
darba speciāliste - Ilona Skrode; 
Kultūras pārvaldes direktore - Inta 
Ūbele; Ģimenes atbalsta centra 
vadītāja - Laimdota Kancāne; Tā-
lākizglītības un informāciju tehno-
loģiju centra direktors – Juris Līcis; 

nevalstisko organizāciju pārstāve, 
biedrības „NVO resursu centrs” 
valdes priekšsēdētāja - Agita Plei-
ko. Darba grupas sekretāre: Santa 
Spodre.

Jau tika ziņots, ka šogad projek-
tu konkurss nevalstiskajām organi-
zācijām izsludināts no 3.februāra 
līdz  3.martam. Ar pilnu konkursa 
nolikuma tekstu var iepazīsies Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības mājas 
lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Paš-
valdība, Dokumenti, Nolikumi.

 
A. Sleže

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Par konferences apmeklējumu baltkrievijā
Sadarbībā ar Borisovas bērnu 

mākslas skolu (Baltkrievija) un, pa-
teicoties skolas direktoram Stepa-
nam Klimčukam, Jēkabpils Māks-
las skola tika uzaicināta pārstāvēt 
Latvijas mākslas skolas, mākslas 
programmu, piedaloties konkur-
sā „Mūsu zeme” ar mūsu skolas 
audzēkņu darbiem, seminārā un 
5.Starptautiskajā konferencē Mins-
kā par tēmu „Mūsdienu mākslas 
apmācība bērniem un jauniešiem” 
š.g. 3.-9.februārī.. Konferenci or-
ganizēja sabiedriskā organizācija 
„Baltkrievijas zaļais krusts”. In-
formāciju par konferenci var atrast 
vietnē   http://greencross.by/ru/

Semināra laikā apmeklējām 
Borisovas bērnu mākslas skolu un 
Minskas mākslas akadēmiju. Kon-
ferences laikā tikām ielūgti konkur-
sa „Mūsu zeme” komisijas apsprie-
dē par tēmas nozīmību, lietderību 
un kvalitāti. Šādas konferences, 
apspriedes notiek katru gadu.

Konferences laikā bija pārstā-
vētas 9 valstis, kuras iepazīstināja 
ar savām skolu programmām, me-
todiku, sasniegtiem rezultātiem, 
pedagogu un audzēkņu plenēriem. 
Sankt-Pēterburgas (Krievija) 
mākslas akadēmija demonstrēja 
atsevišķu mākslinieku domas par 
Austrumeiropas mākslas nozīmi un 
saglabāto klasiskās mākslas man-
tojumu, kas balstās uz reālmākslas 
principiem. Nav aizmirsti pamat-
priekšmeti: zīmēšana, kompozīcija 
– ir pamatīga un parāda tās prog-
rammas mākslas izglītības sistēmā, 
ko pašreiz mākslā sāk atcerēties 
Rietumumeiropā. Šādu klasiskās 
mākslas skolu vairs nav, veidojas 
tikai atsevišķu mākslas veidu stu-
dijas, bet ne skolas. Rietumeiropā 
un Amerikā protams progresējusi 
abstraktā māksla, kas pašlaik nonā-
kusi strupceļā – kļuvusi virspusēja 
un zaudējusi mākslas vērtības un 
pamatojumu. Par to stāsta savā in-

tervijā Ņujorkas mākslas koledžas 
pasniedzējs Džeimss Sangal.

Konferences laikā tika prezen-
tēta mūsu mākslas skola īsā pre-
zentācijā, kurā varēja kopumā rast 
priekšstatu par mūsu audzēkņu 
patstāvību, programmas plašajām 
iespējām, audzēkņu atsauksmēm 
un tālākizglītību, kuru apgūst mūsu 
valstī mākslas profesijā, amatniecī-
bā (vidēji 30%). Mūsu skolai bija jā-
pastāsta par skolēnu radošo darbu 
(noslēguma darbu) izstrādi, tēmas 
izvēles secību un darba tapšanu, 
paša izvērtējumu prezentējot nos-
lēguma darbu: ieguvumus, pieredzi, 
tēmas izvēles pamatojumu. Pastās-
tījām arī par mūsu valsts vienīgo 
konkursu, kas notiek vienā no mā-
cību priekšmetiem un tiek atspo-
guļots kā uzdevums audzēkņiem 
un metodiskā darba atspoguļojums 
planšetēs katrai mākslas skolai, kas 
tiek vērtēts starp 90 Latvijas māks-
las skolām.

Ļoti interesanta un 50 gadu 
pieredzes mākslas izglītībā bagāta 
lekcija bija Verai Roeselovai, Karla 
universitātes profesorei no Prāgas 
(Čehija). Starp skolu prezentācijām 
notika apmaiņa metodikā.

Daudzās valstīs tiek organizēti 
metodiskie centri, kas reāli strādā 
kā palīgs gan direktoram, gan pe-
dagogiem: mācību literatūras, uz-
skates materiāli izdošanā, plenēru 
organizēšanā, kategoriju izvērtē-
šana pedagogiem. Pie mums diem-
žēl nekas tāds nenotiek, izņemot 
valsts konkursu un atsevišķi kursi 
pedagogiem.

Jāatzīmē, ka mācību stundu 
skaits visās valstīs ir vienāds – 12 
stundas nedēļā.

Uz nākamo konferenci un izstā-
di 2015.gadā esam uzaicināti ar au-
dzēkņu darbu izstādi „Noslēguma 
Jēkabpils mākslas skolas darbi”.

Jēkabpils Mākslas skola

 brauciens uz Salas novada  Pii”ābelīte”
5. februārī Jēkabpils novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu mū-
zikas pedagogiem bija iespēja doties 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Salas novada PII „Ābelīti”. Semi-
nāra dalībnieki tika iepazīstināti 
ar Salas novadu, jaunākajiem pro-
jektiem, vietējo uzņēmējdarbību un 
izglītības iestādēm, par ko pastās-
tīja Salas novada domes priekšsē-
dētāja Irēna Sproģe. Savukārt, PII 
„Ābelītes” vadītāja Inga Pastare un 
izglītības metodiķe Vita Šatohina 
mūzikas skolotājas iepazīstināja ar 
„Ābelītes” tradīcijām, ikdienas dar-
biem un panākumiem projektos. Kā 
viens no lielākajiem projektiem tika 
minēts „ Salas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes „ Ābelīte” energo-
efektivitātes paaugstināšana”, kura 
ietvaros ,veikta logu nomaiņa un 

jumta rekonstrukcija. Vadītāja arī 
pieminēja, ka darbs pie projektiem 
turpinās un nākamais būtu pirms-
skolas ēkas siltināšanas projekts. 
Protams, iestāde veiksmīgi pieda-
lījusies arī citos projektos, ar kuru 
palīdzību iegādāts sporta inventārs 
un mūzikas ritma instrumenti. 

Mūzikas skolotājām bija iespē-
ja arī vērot divas atklātās  mūzikas 
nodarbības. Mūzikas skolotāja Ruta 
Jakovļeva rādīja atklāto rotaļnodar-
bību ar sagatavošanas grupu „Cālē-
ni” un 1. jaunāko grupu „Saulītes”, 
kuru laikā bija iespējams vērot da-
žādu mūzikas ritma instrumentu 
pielietojumu, kā arī ļoti interesan-
tu pieeju pirmās jaunākas grupas 
bērniem, kuri pavisam nesen vēl 
bija māju bērni un nu ir devušies 
uz pirmsskolas iestādi. Skolotāja it 

kā bērnus aizved uz brīnumu zemi, 
kur bērnus pārvērš par lellēm, un 
šādā lomā viņi arī darbojas visu 
rotaļnodarbību. 

Semināra beigās PII „Ābelītes” 
bērni, mūzikas skolotājas priecē-
ja ar muzikālu sveicienu, sākoties 
Jaunajam zilā koka zirga gadam. 
Bērni uzstājās gan individuāli, gan 
kolektīvi, un izglītības metodiķe 
Vita Šatohina īsumā pastāstīja, kas 
tad sagaida katru zīmi no austrumu 
kalendāra. 

Pasākuma beigās bija iespēja ie-
gādāties SIA „ Pauliņa” grāmatas”

Sirsnīgu paldies, Salas novada 
PII „Ābelīte” kolektīvam par silto 
un viesmīlīgo uzņemšanu! 

              M/A  vadītāja 
Sarmīte Bernāne

aicinājums līdzdarboties bērnu 
stājas problēmu risināšanā!

Veselībai ir nenovērtējama no-
zīme cilvēka dzīves kvalitātei. Un 
pamatus veselībai mēs ieliekam 
jau pat pirms dzimšanas brīža, tad 
nostiprinām ģimenē, pēc tam arī 
pirmsskolas mācību iestādēs un vis-
pārizglītojošajās mācību iestādēs. 
Ja labu veselību var uzskatīt arī 
par labas dzīves pamatu, tad viens 
no galvenajiem labas cilvēka orga-
nisma funkcionēšanas pamatiem ir 
mugurkauls – tas satur kopā visu 
balsta sistēmu, nodrošina kustības 
visos virzienos un sargā muguras 
smadzenes un nervu kanālus – 
vienkārši sakot – nodrošina spēju 
staigāt un just visas tās ķermeņa 
daļas, kas atrodas zemāk par galvu.

Pateicoties tam, ka cilvēku dzī-
ve ir kļuvusi daudz ērtāka – dau-
dzas lietas var izdarīt, pat neizejot 
no mājas. Datori, mobilie tālruņi, 
interneta plašās un daudzveidīgās 
iespējas, t.sk., sociālie tīkli, dator-
spēles – tas viss nebūt neveicina 
fiziskās aktivitātes. Mazkustīgais 
dzīvesveids ietekmē arī bērnus. Un 
bieži vien tas noved pie organisma 
balsta – mugurkaula un stājas prob-
lēmām, kas aizvien vairāk skar arī 
bērnus.

Par to, ka tā jau ir kļuvusi par 
nopietnu problēmu arī Jēkabpils 
pilsētā, liecina fakts, ka 2013./2014. 
mācību gadā Jēkabpils vispārizglī-
tojošajās mācību iestādēs kopumā 
jau 88 bērniem ir nepieciešamas ko-
riģējošas vingrošanas nodarbības. 
Un pārsteidzoši ir tas, ka ir vecāki, 
kuri, atrodot dažādus iemeslus aiz-
bildinājumiem, uzskata par pareizu 
atteikties no tā, ka viņu bērni ap-
meklē šīs nodarbības skolās. Tas 
tikai liecina par to, ka ir nepiecie-
šams vēlreiz uzrunāt ne tikai vecā-
kus, bet visu sabiedrību kopumā, 
līdzdarbojoties bērnu stājas problē-
mu risināšanā. 

Par koriģējošas vingrošanas 
nepieciešamību un to, kā tas tiek 
organizēts vienā no Jēkabpils vis-
pārizglītojošajām mācību iestādēm, 
šoreiz lūdzu izstāstīt Jēkabpils 2.vi-
dusskolas sporta skolotājai Innai 
Semjonovai un skolas medmāsai 
Jeļenai Zdažinskai:

„Bērnu fiziskā attīstība ir viens 
no valsts labklājības rādītājiem. Šo-
brīd bērni lielu dzīves daļu pavada 
sēžot, tāpēc sēdēšanas ieradumi 
un apkārtējās vides iekārtojums 
būtiski iespaido stāju. Lai bērnam 
veidotos normāla stāja, nepiecieša-
ma motivācija, kā arī sabiedrības 
– it īpaši vecāku un pedagogu – in-
terese par bērna veselību. Bērna 
šķībā mugura nav tikai kosmētisks 
defekts, bet nopietns drauds veselī-
bai.Tāpēc ļoti svarīgi vecākiem ap-
zināties bērna stājas problēmas un 
laicīgi uzsākt stājas korekciju veici-
nošas regulāras nodarbības. Stājas 

korekcija – pirmkārt, ir ikdienas 
ieradumu korekcija. Tas ir nopietns 
darbs arī mājās. Jo 15 gadu vecumā 
stāju vēl var koriģēt, līdz 21 gadam 
vēl var mēģināt.

Tiek uzskatīts, ka balsta kustī-
bu sistēmas saslimšanas gadījumos 
visefektīvākā ārstēšanas pieeja ir 
ārstnieciskā jeb koriģējošā vingro-
šana Ārstnieciskā vingrošana ir 
viena no vecākajām ārstniecības 
metodēm izmantojot ārstnieciskos 
vingrinājumus un dabas faktorus 
gan kā patstāvīgu ārstniecības me-
todi, gan kompleksā ar citām ārst-
niecības metodēm. Tā ir nenovērtē-
jama patoloģiski izmainīto organis-
ma funkciju normalizēšanai, fizisko 
darbaspēju atjaunošanai un uztu-
rēšanai. Ārstnieciskajā vingrošanā 
pielieto dažādus metodiskos paņē-
mienus un metožu kopumus, lai pa-
nāktu pēc iespējas daudzpusīgāku 
iedarbību uz cilvēka organismu.

Jēkabpils 2.vidusskolā arī tiek 
piedāvātas koriģējošās vingrošanas 
nodarbības tiem bērniem, kuriem 
medicīniskajā kartē norādīts, ka 
ir stājas traucējumi. 2013. – 2014. 
mācību gada sākumā tādu skolēnu 
bija 25, bet patiesībā var pamanīt, 
ka viņu ir daudz vairāk. Pēc Valsts 
sporta medicīnas centra datiem ti-
kai 3% skolēnu ir pareiza stāja. Šo-
brīd 14 vecāki izmantoja šo iespēju 
un pierakstīja savus bērnus uz no-
darbībām, pārsvarā sākumskolē-
nus. Vingrošana notiek divas reizes 
nedēļā.

Skolēni labprāt apmeklē vin-
grošanas nodarbības, jo mazajiem 
piemīt lielāka vēlme kustēties un 
apgūt kaut ko jaunu. Mēs veicam 
dažādus vingrinājumus ar bum-
bām, nūjām, maisiņiem, uz sola, 
paklāja un zviedru sienas.Galve-
nokārt pielietojam stiepšanās un 
muskuļu korsetes veidojošos vingri-
nājumus. Katram bērnam izveidots 
neliels vingrinājumu komplekss 
´”mājasdarbam”.

Gribētos pieaicināt problēmu 
risināšanā arī ģimenes ārstus. Ļoti 
vēlams, lai ārsts veltītu nedaudz 
sava laika un reizi gadā pirms sko-
las novērtētu skolēnu stāju, ieraks-
tītu rekomendācijas medicīniskajā 
kartē un informētu par problēmu 
vecākus. Jo pat plakanā pēda var 
novest pie pastiprināta noguruma, 
pat galvassāpēm un stājas izmai-
ņām. Skolotājiem būtu ieteicams 
divas reizes gadā mainīt bērnu sē-
dēšanas vietu, lai neveidotos asi-
metriski ieradumi.Tikai sadarbojo-
ties mēs varam veiksmīgi rūpēties 
par mūsu bērnu veselību!”

Foto: Innas Semjonovas personīgais arhīvs
Žanete Tiltiņa, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības veselības veicināšanas 
koordinatore 

Notiks karjeras diena 8.-9.klašu skolēniem 
5.martā Jēkabpils Tautas namā 

notiks jau otrā Karjeras diena 8.-9.
klašu skolēniem. Karjeras dienas 
mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
profesiju daudzveidību, profesio-
nālo skolu piedāvātajām izglītības 
programmām, noorganizēt tikšanos 
ar studentiem un mudināt skolēnus 
izvēlēties savu profesiju, karjeras 
ceļu un atrast darbu tepat Latvijā. 
Pasākums netiek rīkots ar nodomu 
mudināt skolēnus neizvēlēties vis-
pārizglītojošo vidējo izglītību, bet 
gan parādīt skolēniem, cik daudz 

iespēju ir viņiem apkārt un ļaut 
izvēlēties to, kas visvairāk saista, 
patīk, aizrauj.

Karjeras dienu apmeklēs gan 
pilsētas, gan apkārtējo novadu sko-
lēni. Savu dalību apstiprinājušas 
12 profesionālās izglītības iestādes: 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 
Austrumlatgales Profesionālā vi-
dusskola, Barkavas Profesionālā 
vidusskola, Bebrenes Profesionālā 
vidusskola, Daugavpils Valsts teh-
nikums, Malnavas koledža, Ogres 
Valsts tehnikums, Olaines Mehāni-

kas un tehnoloģijas koledža, Rēzek-
nes Mākslas un dizaina vidusskola, 
Rīgas Tūrisma un radošās indus-
trijas tehnikums – kompetences 
centrs, Vecbebru Profesionālā un 
vispārizglītojošā internātvidus-
skola, Viduslatgales Profesionālā 
vidusskola.

Iepazīstiet profesiju pasauli un 
izglītības iespējas! Uz tikšanos Kar-
jeras dienā!

Dzintra Lindāne,
karjeras konsultante

Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs aicina pieteikties uz kursiem:
Praktiskā lietvedība. 40 

stundu kursos iegūsiet  zināšanas 
par lietvedību reglamentējošiem do-
kumentiem, dokumentu izstrādā-
šanas un noformēšanas prasībām, 
dokumentu apriti un organizēšanu. 
Kursi notiks 2 reizes nedēļā.

40 stundu Angļu sarunvalo-
das kursi. Kursos apgūsiet angļu 
sarunvalodu brīvā atmosfērā vai 
papildināsiet savas esošās zināša-
nas, lai veiksmīgāk komunicētos 

ar draugiem, paziņām un biznesa 
partneriem. Organizēsim divas 
grupas angļu valoda bez/minimā-
lām zināšanām un angļu valoda ar 
priekšzināšanām. Nodarbības no-
tiek divas reizes nedēļā.

Organizējam jaunas grupas  da-
torkursos. 24 stundu „Datorkur-
si ar minimālām zināšanām” 
(programma Word), 24 stundu 
„Datorkursos ar priekšzināša-
nām” (programma Word padziļinā-

tā līmenī).  16 stundu kursi „Ap-
rēķinu veikšana ar izklājlapu 
programmu Excel”. 12 stundu  
kursi „Prezentāciju veidošana 
programmā PowerPoint”. Kursi 
notiek divas reizes nedēļā pa 4 no-
darbībām vienā reizē.  

Pieteikšanās vai 
informācija: 

Jaunā iela 44, tālrunis:  
652 21333; e-pasts: titc@titc.lv



10.

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

Tradīcija svinēt Masļeņicu ie-
sākās jau senos laikos. Mitoloģijas 
ticējumos pavasara atnākšana nozī-
mēja uzvaru pār ļaunuma spēkiem 
un tumsu.

     Pareizticīgajiem Masļeņica 
sākas septiņas dienas pirms Lielā 
gavēņa no pirmdienas līdz svēt-
dienai. Katrai dienai tad ir savs 
nosaukums, sava nozīme un svi-
nēšanas noteikumi. Pirmdiena – tā 
ir sagaidīšana, bet septītā diena 
svētdiena – pavadīšana, piedoša-
nas diena. Šajā dienā pirms Lielā 
gavēņa visi pareizticīgie lūdz viens 
otram piedošanu un atbild viens ot-
ram: „Dievs piedos, un arī tu man 
piedod”.

     Tautas kalendārā Masļe-
ņica bija un arī šodien ir vieni no 
visgaidītākajiem svētkiem, un sva-
rīgi, lai šie svētki būtu jautri un 
plaši svinēti. Svētkos piedalās visi 
ļaudis - gan veci, gan jauni. Tautā 
Masļeņicu dēvē par Plašo, Taisnīgo, 
Jautro kundzi Masļeņicu. Galve-
nais ēdiens šais svētkos ir pankū-
kas, bez tām Masļeņicas svinēšana 

nav iedomājama. Populārais krievu 
rakstnieks A.Kuprins par pankū-
kām rakstīja: „Pankūkas ir saules 
simbols, kas sola labu ražu, stipras 
ģimenes, veselus bērnus.”

     Mūsu laikos Masļeņicas svi-
nēšana asociējas ar jautru ziemas 
pavadīšanu, kad neiztrūkstošs ri-
tuāls ir publiska un svinīga salmu 
lelles – Masļeņicas-  sadedzināšana.

Masļeņicu svinēsim 1.mar-
tā, no plkst. diviem līdz pie-
ciem pēcpusdienā Vecpilsētas 
laukumā.

N.Čehova,
Jēkabpils krievu biedrības 

„Rodņik” priekšsēdētāja

Pavadīsim ziemu, svinot masļeņicu

5.martā plkst. 18.00 Krust-
pils Kultūras namā ar veltīju-
mu koncertu „Jums, dārgās sie-
vietes!” viesosies Aleksandrs 
Mirskis. Mirskis ir gan dziesmu 
autors, gan izpildītājs, kura bio-
grāfijā ir vairāk nekā 70 dziesmu. 
Laikā no 1996.gada ierakstīti jau 

septiņi solo diski. Mirskis ir tādu 
hitu kā „Mana pelēkā pilsēta”, „Tu 
uzvarēsi”, „Laiks”, „Sveika, Svetla-
na!” un daudzu citu populāru dzies-
mu autors. 

Mirskis iedibinājis labu tradīci-
ju – katru gadu pavasarī veltījumu 
koncertā sveikt sievietes ar jau-

nām un jau iemīļotām dziesmām. 
Šogad koncertā „Jums, dārgās 
sievietes!” izskanēs piecas jaunas 
kompozīcijas. 

Biļešu cena: 1.-6. rinda 7 € (Ls 
4,92), 7.-13. Rinda 5 € (Ls 3,51), 14.-
19. Rinda un balkons 3 € (Ls 2,11). 
Biļetes Krustpils Kultūras namā.

Sieviešu dienas svētku koncerts „Jums, dārgās sievietes!”

Daiņa Skuteļa solokoncertā skaistākās r.Paula un citu autoru dziesmas
8. martā plkst  14.00 Krust-

pils kultūras namā  koncertēs 
Dainis Skutelis un Belkanto 
Orķestris. Koncertā skanēs lat-
viešu populārās mūzikas pērles no 
senākiem laikiem, viena no tām – 
„Auga, auga Rūžeņa”, kā arī aktuā-
lā mūzika jaunos aranžējumos, LTV 
raidījuma „Šlāgeraptauja” uzvarē-
tāja „Brūnacīte”, R.Paula skaistā-
kās dziesmas un līdz šim nedzirdēti 
maestro skaņdarbi. Speciāli Daiņa 
Skuteļa solo koncertiem radīta jau-

na J.Strazda un G.Rača dziesma 
„Tā ir Latvija”, kas dzirdama arī  
Latvijas radiostacijās. Vēl koncertā 
skanēs populāras dziesmas itāļu, 
spāņu un portugāļu valodās.

Ieeja  5 € (Ls 3,51), 6 € (Ls 4,22), 
7 € (Ls 4,92). Biļetes Krustpils Kul-
tūras namā un Biļešu paradīzē.

uz tautas nama skatuves buratino ticamie un neticamie piedzīvojumi

12.martā plkst. 11.00 Jēkab-
pils tautas namā ģimenes prie-
cēs izrāde „Buratino piedzīvo-
jumi” (režisore Dita Balčus).

Tas ir muzikāls, asprātīgs un 
krāsains piedzīvojums divās daļās 
par koka cilvēciņa neticamajiem 
dzīves notikumiem, kur viņš sa-
tiek gan labus un patiesus draugus 

- Malvīni un Pjero, gan blēdīgus, 
mantkārīgus krāpniekus - lapsu 
Alisi un runci Bazilio, gan visu pie-
dodošo tēta Karlo mīlestību.

Tētis Karlo nopērk savam mīļa-
jam dēliņam ābeci, lai Buratino va-
rētu mācīties skolā. Lai gan Burati-
no ir apņēmības pilns mācīties, ejot 
uz skolu, atskan aicinoša Karabasa 

Barabasa teātra mūzika un Arle-
kīna vilinošie piedāvājumi. Kār-
dinājums ir pārāk liels. Buratino 
apmaina ābeci pret teātra biļeti... 
Kas notiek tālāk un ar ko tas viss 
beidzas? Par to izrādē „Buratino 
piedzīvojumi”!

Izrāde ir klasiski iestudēta, 
apvienojot 2 autoru - Karlo Kolodi 
un Alekseja Tolstoja stāstus par 
dzīvespriecīgo koka cilvēciņu Bu-
ratino. Izrādē skan brīnišķīga, īpaši 
šai izrādei sacerēta Jura Kulakova 
mūzika, ir krāsaini tērpi un dina-
miski notikumi, kas ne tikai bērnus 
izklaidē, bet varbūt liek padomāt 
par to, kā iet bērnam, kurš neklau-
sa tēti....

Mūziku izrādei komponējis Ju-
ris Kulakovs. Lomās – J.Ulmis, vai 
R.Bargais, J.Kalnups vai M. Zva-
gulis, I.Bankoviča vai Egija Silāre, 
E.Avots vai J. Mūrnieks, A.Berģis.

Ieeja 2 € (Ls 1,41), biļetes Biļe-
šu paradīzē.

akustiskais koncerts – cita veida saruna ar skatītāju
Dziedātājs un dziesmu au-

tors Dons martā un aprīlī visā 
Latvijā svinēs sava ceturtā 
studijas albuma „Varanasi” iz-
došanu akustiskos koncertos. 
Krustpils Kultūras namā kon-
certs notiks 15.martā plkst. 
19.00. 

„ Akustiskie koncerti ir šar-
manti ar savu intimitāti, tā ir pa-
visam cita veida enerģijas apmaiņa, 
cita veida saruna ar skatītāju,” 
saka Dons.

Akustiskās koncertprogram-
mas skatuves noformējums veidots 
kā ērta viesistaba, kurā rit sarunas 
draugu starpā. Akustiskās prog-
rammas koncertos Dons stāsta par 
dziesmu tapšanu, savām emocijām 
tās radot un izpildot, kurioziem 
un interesantiem atgadījumiem, 
sāpēm, prieku un sajūtām, kuras 
ietekmē radošo procesu.

Ieeja 10 € (7,03 Ls), 9 € (6,33 
Ls), 8 € (5,62 Ls).

21.martā plkst. 19.00 Jēkab-
pils tautas namā krievu roman-
ces ģitāras pavadījumā dziedās 
Viktors Kozlitins (baritons, 
ģitāra). 

Krievu romances ir viena no 
Krievu kultūras pērlēm, dvēseles 
atspulgs. V. Kozlitina spēcīgā balss 
skan ģitāras pavadījumā. Skaistā-
kās no senajām Krievu romancēm 
apbur ar savu melodisko tempe-
ramentu, skumjām un prieku. Sa-
vukārt ar savu atpazīstamību un 
kaislīgumu uz pārējo romanču fona 
īpaši izceļas romance „Oči čornije” 
no Fjodora Šaļapina repertuāra.

Viktors Kozlitins ir dzimis 1957.
gadā Urālos, Čeļabinskas apgabalā, 
un dzied jau no agras bērnības. Viņš 

pats teic: „Uz skatuves es jūtos ļoti 
brīvi un dziedāšana vienmēr man ir 
sagādājusi milzīgu gandarījumu”. 
Viktors ar prieku atceras savu pir-
mo uzstāšanās sešu gadu vecumā, 
kas notika Korkino pilsētas Kul-
tūras Namā. 1976.gadā liktenis 
Viktoru  aizveda uz Liepāju dienēt 
armijā. Tur viņš trīs gadus spēlēja 
saksofonu  armijas orķestrī. Pēc ar-
mijas Viktors pabeidza V.Zilpaušas 
vokālo klasi J.Mediņa mūzikas ko-
ledžā. Pēc koledžas beigšanas viņš  
septiņus gadus dziedāja Latvijas 
Nacionālās Operas korī. Pirmie solo 
koncerti notika 90.gados Vācijā. Tad 
arī izveidojās krievu romanču un 
tautas dziesmu programmas. 

Biļetes cena 4 € (Ls 2,81). Biļe-

romancēs saklausāma plaša jūtu gamma

„muzikālais teātris 7” saviem 
cienītājiem gatavo pozitīvu un 
spirdzinošu dziesmu kokteili

Gaidot savu desmito – jubilejas 
vasaras sezonu, Muzikālais teātris 
7 jau pavasarī iepriecinās savus 
cienītājus ar  labākajām dziesmām  
no deviņās vasarās iestudētām iz-
rādēm, veidojot jaunu muzikālu 
programmu stand up komēdijas 
stilā „Brīvdabas izrāžu dziesmu 
kokteilis”.

 „Patiesi priecājos, ka atkal ska-
nēs gan mums pašiem, gan klausī-
tājiem iemīļotas dziesmas. Katrā no 
mūsu iestudētajām izrādēm ir biju-
šas vairākas īstas „pērles”, un nu 
tās būs dzirdamas vienotā program-
mā”, ar sajūsmu atzīst Muzikālā te-
ātra 7 direktors Aigars Dinsbergs.

Jautras un smeldzīgas, vitālas 
un draiskas, kopumā - 25 dziesmas, 
uz skatuves atkal izdzīvos teātra 
izrāžu dziedošās zvaigznes – Jolan-
da Suvorova, Juris Vizbulis, māsas 
Legzdiņas, Atis Auzāns un Oranžā 
kora meitenes - Olga Stupiņa un 
Anita Levša.  Dzīvespriecīgas un 
amizantas izrāžu aizkulišu dzīves 

atmiņas stāstīs programmas vadī-
tāji – dramaturgs, režisors un ak-
tieris Kārlis Anitens, aktrise Anna 
Šteina, kā arī pats teātra direktors 
Aigars Dinsbergs.

Vitālā kokteiļa sastāvdaļās at-
pazīsim Raimonda Paula, Zigmara 
Liepiņa, Raimonda Tigula, Alfrēda 
Vintera, brāļu Laivinieku un citu 
komponistu zināmākās dziesmas no 
izrādēm „Vella kalpi”, „Robinsona 
dārgumi”, „Dāvana mūsdienu sie-
vietei”, „Vienas vasaras ministrs”, 
„Septītās debesis”, „Tas trakais 
Bellacord šovs”, „Grēku kalna dē-
kaiņi”, „Teic, kur zeme skaistākā” 
un „Bitīt rožu dārziņā”.

 Muzikālā programma būs 
skatāma  Jēkabpils tautas 
namā  26.martā plkst. 19.00.  
Ieeja  uz koncertu 6 € (Ls 4,22), 
4,92 7 € (Ls 4,92), 8 € (Ls 5,62). 
Biļetes nopērkamas Biļešu 
paradīzē.

Maija Tālberga,
Izklaides producentu grupa 7
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aldis rullis koncerttūrē Jēkabpilī
21.martā plkst. 19.00 Krust-

pils Kultūras namā koncertēs 
Aldis Rullis un grupa „Embur-
gas zēni”. 

No 2001.gada decembra Aldis 
Rullis nu jau 12 gadus dzied un 
spēlē ģitāru un mutes harmonikas 
grupā „EMBURGAS ZĒNI”, vairāk 
pievēršoties sev tik tuvajai kantri-
mūzikai un neaizmirstot arī latvie-
šiem tik tuvo šlāgeri.

Šī koncertprogramma ir kā ret-
rospektīvs pārskats par muzikālo 

darbību un  veidota gan šlāger, gan 
kantri mūzikas mīļotājiem. Prog-
rammā ir iekļautas „AUDAS” tautā 
vairāk iemīlētās dziesmas – „Liepu 
ziedi”, „Lūk, zvaigzne krīt”, pagāju-
šā gada šlāgeraptaujā augsti novēr-
tētā A.Stikānes un S.Upeslejas „Ce-
riņos baltos”. Būs arī pavisam jau-
nas dziesmas.

Biļešu cenas no 3 (4,27 EUR) 
līdz 5 (7,11 EUR) latiem. Biļetes Bi-
ļešu paradīzē un Krustpils Kultūras 
namā.

izrādē absurdas un komiskas situācijas
23.martā plkst. 17.00 Krust-

pils Kultūras namā jautrību iz-
raisīs radošās apvienības Coco 
(RaCoco) iestudējums – komē-
dija divos cēlienos „Mīlestība 
līdz prāta zudumam jeb pilnīgs 
sviests”. 

 Izrāde ir veidota pēc Valentīna 
Krasnogorova, viena no mūsdie-
nu labākā un asprātīgākā autora, 
darba motīviem. Izrādes pamatā ir 
diezgan sadzīviska, bet tai pašā lai-
kā ļoti smieklīga un absurda situā-
cija. Izrādes atrisinājums, kā arī vēl 
daudzas tēmas, kas tajā skartas, ir 
ļoti negaidītas un aizraujošas. Gar-
laicīgi nebūs!

 Neliels sižeta apraksts.
Pie ārsta ierodas pacients, kurš 

nespēj neko sakarīgu pateikt par 
sevi, jo cieš no atmiņas zuduma. Pēc 
tam pie tā paša ārsta ierodas pa-

cienta sieva, kas, šķiet, saliks visu 
pa plauktiņiem, bet rezultātā viss 
apgriežas pilnīgi kājām gaisā, jo pēc 
brīža ierodas vēl kāda sieviete, kas 
arī apgalvo, ka ir pacienta sieva. 
Pacients pret to neko neiebilst, jo 
cieš no atmiņas zuduma. Vēlāk iero-
das kāds noslēpumains kungs, kas 
visu saputro vēl vairāk, un nu jau 
iepriekš veiksmīgais, pašpārliecinā-
tais ārsts nemaz vairs nav pārlieci-
nāts, kurš šeit ir jucis un kurš cieš 
no atmiņas zuduma. 

 Lomās: Roberto Meloni,  Jū-
lija Ļaha,  Dainis Porgants, Jānis 
Kirmuška/Jānis Buķelis un Laila 
Kirmuška. Izrādes režisors – Ivars 
Lūsis.

Ieeja 6 € (Ls 4,22), 8 € (Ls 
5,62), 10 € (Ls 7,03). Biļetes Biļešu 
paradīzē.

Leļļu izrāde „ielāps”
26.martā plkst.  13.00 Krust-

pils Kultūras namā mazie ska-
tītāji varēs izdzīvot līdzi patie-
siem notikumiem, kas risināju-
šies kaut kad kādā mežmalas 
Rūķu ciemā. Šie notikumi atstāju-
ši visas pasaules attīstības vēsturē 
neizdzēšamas pēdas un ir zināmi 
katram rūķu bērnam neatkarīgi no 
bārdas garuma.

 Kas tie ir par notikumiem? Vi-
siem ciema iedzīvotājiem ir sava 
nodarbošanās, tikai rūķim vārdā 
Diļļuks nekas nepadodas. Viss, kam 
viņš ķeras klāt, pārvēršas neveiks-
mē. Taču izrādes gaitā noskaidro-
jas, ka katrai neveiksmei ir kāda ap-
slēpta nozīme. Vai Diļļuks mācīsies 

no savām kļūdām? Vai viņš spēs sa-
glabāt mērķtiecību un optimismu? 
Un pats galvenais – vai Diļļuks spēs 
atklāt savu brīnumaino talantu? To 
visu ir iespējams uzzināt, dzīvojot 
līdzi  rūķiem Ķērpītim, Muflītim, 
Diļļukam, Rūcītim un rūķu mei-
tenei Rozei. Kopā ar rūķiem viņu 
dienās un nedienās kopā būs Ne-
veiksmīgā zvaigzne, Ābolu tārps, 
Noslēpumainais vīrs, Vārna, Putnu 
Biedēklis, Bite, divas zivis, Kaktuss, 
Lielā Indijas Lupata un veca, dzīves 
nomocīta, saliekta lejkanna. Izrā-
dē ir nedaudz mūzikas un daudz 
atziņu, kas svētku dienās apciemo 
jebkura vidusmēra mietpilsoniska 
rūķa galvu.

„Čempions”- patiesi stāsti par sportistiem
No 12 . l īdz  14 .mar -

tam plkst.18.30, 15.martā 
plkst.16.00 Kino Mītnē Jēkab-
pils tautas namā demonstrēs 
komēdiju „Čempioni” (2013, 
Krievija). Filmas papildseanss 
13.martā plkst.14.00.

Filma interesanta tādēļ, ka 
tās pamatā ir reāli notikumi, kuri 
sasaucas ar Ziemas olimpiskajām 
spēlēm Sočos. Stāsts ir par sportis-
tu uzvarām un panākumiem. Fil-
mas „Čempioni” autori parāda, ka 
augsti sporta sasniegumi nav tikai 
mēģinājums kļūt par rekordistu ti-
tula dēļ, bet, pirmkārt, tas ir milzu 
darbs un gribasspēks, ticība saviem 
spēkiem un veiksmei, tuvinieku un 

draugu atbalsts, kā arī, protams, 
vēlēšanās veltīt savus sportiskos 
varoņdarbus dzimtenei.

Šī filma var kļūt par lielisku dzi-
nuli tiem, kuri zaudējuši ticību sev 
un saviem spēkiem, jo tajā iekļauti 
patiesi stāsti par to, cik daudz dar-
ba cilvēki gatavi veltīt tam, lai gūtu 
īstus panākumus. Sižeta centrā ir 
pieci stāsti par sportistiem, kuri 
spējuši izcīnīt olimpiskās medaļas. 
Šeit ir viss – kāpumi un kritumi, 
prieks un asaras, sāpes un aizvai-
nojums, draudzība un nodevība, 
mīlestība un naids.

 Galvenajās lomās: Aleksejs 
Čadovs („Mīlestība un lielpilsēta 
2,3”, „Dienas sardze”), Tatjana 

Arntgolca (seriāls „Bezdelīgas ligz-
da”, seriāls „Viktorija”), Svetlana 
Hodčenkova, („Dienesta romāns. 
Mūsdienas”, „Mammas”), Marks 
Bogatirevs (seriāls „Virtuve”), Ser-
gejs Garmašs („Eglītes”, „Nu ir 
pirogi!”)

Filmas garums: 1h 50 min
Valoda: Krievu, ar subtitriem 

latviešu valodā
 Filmas treileris: http://www.ki-

nopoisk.ru/film/763746/
 Biļetes cena 1,50 € (Ls 1,06). 

Biļetes nopērkamas Jēkabpils tau-
tas nama kasē pirms filmu sean-
siem un iepriekšpārdošanā.

anita urtāne aicina ieskatīties klusumā
8.martā plkst. 11.00 Jēkab-

pils pilsētas bibliotēkas izstāžu 
zālē tiks atklāta  Anitas Urtā-
nes foto izstāde „Ieskatīties 
klusumā”. Daudzi Anitu Urtāni 
pazīst kā zinošu un iejūtīgu acu ār-
sti Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, 
taču daudz mazāk ir to, kuri zina 
par viņas vaļasprieku – fotografēša-
nu. Krāsu pasaule, kompozīcija un 
lietu iekadrējums Anitu ieinteresē-
jis jau bērnībā, jo ar fotografēšanu 
nodarbojies tēvs un šo to ierādījis 
arī meitai. Anitai labi padevusies 

arī zīmēšana, skolas gados olimpi-
ādēs gūtas uzvaras un kā balva biju-
si iespēja piedalīties nometnē, kurā 
jaunajiem talantiem glezniecības 
prasmes ierādījis mākslinieks Jānis 
Anmanis. Bijusi doma pat stāties 
Mākslas skolā un arī Mākslas aka-
dēmijā, tomēr vēlāk par maizes dar-
bu izraudzīta mediķes specialitāte. 

Skatoties Anitas fotogrāfijas, 
pārņem miers un apcerīga noska-
ņa, jo gan tuvākajā apkārtnē, gan 
tālākos ceļojumos ar fotokameru 
tvertie mirkļi - migla pār ūdeņiem, 

agrs rīts, norasojis zieds, apsarmo-
jusī zāle vai pīlādžoga - liecina par 
prasmi ieskatīties dabā un dzīvībā 
no neparastāka rakursa, sīku deta-
ļu padarīt par galveno, saskatīt to, 
ko, ikdienas steigā skrienot, nepa-
manām. Katram ir savs skatījums 
uz apkārtējo pasauli, uz dabu, gada-
laikiem, bērniem, dzīvniekiem, zie-
diem. Anita to visu redz šādi - caur 
miera un klusuma mirkli. Ieskato-
ties klusumā. 

kaS tik NeNotiek bibLiotĒkāS

kiNo mĪtNĒ

Ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”
Ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstī-

tās vēstules uz bērza tāss” izveidota 
2010.gadā ar Eiropas Parlamenta 
deputātes Sandras Kalnietes atbal-
stu, un tās atklāšana notika Eiro-
pas Parlamenta ēkā Briselē 2010.
gada 14.jūnijā. Sibīrijā rakstītajām 
vēstulēm uz bērza tāss ir būtiska 

nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir 
padomju laikmeta liecība, kas rak-
sturo Latvijas 20.gadsimta vēstures 
traģiskākos mirkļus - arestus un 
deportācijas. Vēstules bija vienīgais 
veids, kā uzturēt saikni ar dzimteni 
un tuviniekiem. Tajās spilgti izpau-
žas arī nācijas mentalitāte - ticība 

labajam, rūpes par tuviniekiem, ce-
rība izdzīvot un atgriezties mājās. 
Vēstules radītas apcietinājuma un 
nometinājuma vietās Sibīrijā laikā 
no 1941.līdz 1956.gadam.

Izstāde būs skatāma Jēkab-
pils Galvenajā bibliotēkā no 1. līdz 
20.martam.

Literārs pasākums „Lasītprieks”
Sadarbībā ar Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas bibliotēku 
19.martā plkst. 10.00 jau otro 
gadu Jēkabpils Galvenajā bib-
liotēkā notiks ģimnāzijas bib-
liotēkas ierosināta konkursa 
„Lasītprieks!” noslēguma pa-
sākums. Šī gada pasākuma tēma: 
„Mīļāko grāmatu plaukts. Es iesaku 
izlasīt”. Pasākumā katrs dalībnieks 

prezentēs  savu mīļāko grāmatu, 
demonstrējot  sagatavotos plakā-
tus, kolāžas, tā rosinot interesi izla-
sīt to arī citiem. Būs jāprot pastāstīt 
arī par grāmatas ilustratoru un no-
vērtēt, kā ilustrācijas palīdz uztvert 
un atklāt grāmatā atainotos noti-
kumus un varoņu raksturus.  

Konkursā piedalās Jēkabpils 
reģiona izglītības iestāžu 5., 6. un 

7.klašu skolēni – interesenti. Pasā-
kumu organizē Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas, Viesītes novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu bibliotekā-
ru metodiskā apvienība. Pasākuma 
mērķis – nostiprināt lasītprasmes 
iemaņas, veidojot interesantāku la-
sīšanas procesu, radot ciešākas sa-
darbības iespējas starp novadu un 
pilsētas skolām.

Vairāk informācijas:   
www.jkp.lv

http://www.draugiem.lv/kulturasparvalde/
https://twitter.com/JKP_kultura

https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde

aijas rūlietes horeogrāfijām godalgas  Jaundeju konkursā

Februāra pirmā sestdiena 
„Pastalnieku” dejotājiem ievilkās 
garā un atbildīgā darba dienā – ko-
lektīva lielie un mazie dejotāji ar 
horeogrāfes Aijas Rūlietes jaunra-
des dejām startēja tradicionālajā 
Jaundeju konkursā „Mēs un deja”, 
kas notika Rīgā, VEF Kultūras pilī. 

Konkursam bija pieteicies 31 horeo-
grāfs, un žūrijai nācās izvērtēt 64 
jaundejas, ko vērtējumam piedāvā-
ja 51 dažāda vecuma bērnu deju ko-
lektīvs no 30 iestādēm. „Pastalnie-
ki” startēja godam, un visas piecas 
pieteiktās horeogrāfes dejas tika 
godalgotas. Pirmā vieta piešķirta 

Aijas Rūlietes dejām „Kad es biju 
jauns puisītis” un „Gadatirgus”, 
otrajā vietā ierindota deja „Kas 
manim kaitēja” un deju uzvedums 
„Skaista mana tēvu zeme”, bet tre-
šo vietu izpelnījušās „Ai, circeni” 
un „Kur, pelīte, tu tecēji”.

Sajūsmu par jēkabpiliešu snie-
gumu neslēpa ne kolēģi – piere-
dzējuši un nopelniem bagāti deju 
kolektīvu vadītāji, kuri arī paši 
piedalījās konkursā ar savām jaun-
dejām, tātad tobrīd bija konkurenti, 
ne žūrijas komisijas locekļi. Tā VEF 
Kultūras pils bērnu Tautas deju 
ansambļa „Zelta sietiņš” vadītāja, 
vairāku Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku virsvadītāja 
Baiba Rasma Šteina atzina: „Jēkab-
pilietes Aijas Rūlietes vadītais deju 
kolektīvs „Pastalnieki” bija „balles 
karaļi”, jo uzvarēja visās vecuma 
grupās un visas piecas dejas ieguva 
godalgotas vietas. „Pastalnieku” 
galvenais trumpis ir viņu dejiskā 
kvalitāte. Izpildījums ir visaugstā-

kajā līmenī! Tas bija tik izcils, ka 
tur nebija ne ko pielikt, ne atņemt. 
Apbrīnoju šos cilvēkus, kuri strādā 
laukos. Viņi Rīgai burtiski „degu-
nu noslauka”.” Žūrijas komisijas 
dalībniece, Valsts Izglītības satura 
centra vecākā referente Ilze Mažā-
ne uzsvēra, ka „Pastalnieki” ir ļoti 
labā līmenī valsts mērogā. Ne velti 
jau 2010.gadā viņiem uzticēts būt 
pieņemšanā pie Valsts prezidenta. 
„Visas dejas ir oriģinālās un to, ka 
tās uzvarēja starp tādiem jau sen 
atzītiem kolektīviem kā „Zelta sie-
tiņš”, liecina par vadītājas profe-
sionalitāti un dejotāju prasmi. Jūs 
varat lepoties, ka jums ir tāds deju 
kolektīvs un tāda vadītāja kā Aija 
Rūliete. Rūpējieties par viņu!”- Ma-
žāne atzinīgi novērtēja Aijas Rūlie-
tes nopelnus.

Ikviens radošs process līdzinās 
brīnumam, jo vārdos grūti atklāt, 
kā top skaņdarbs, kā dzejā savirk-
nējas saderīgi vārdi, kā horeogrāfs 
ierauga soļu kombinācijas un deju 

rakstus. Par deju tapšanu horeo-
grāfe stāsta: „No pirmās dienas 
dancīšus veidoju pati, izvēloties tie-
ši saviem dejotājiem atbilstošu re-
pertuāru. Ar dejām, kuras veidoju, 
iemācu bērniem parādīt un attīs-
tīt sevi. Katram numuram ir savs 
īpašs mērķis. Viens dancītis vai soļu 
kombinācija domāta, lai iemācītos 
izšūpoties, otrs – lai apgūtu skais-
tas roku kustības. Tikko sāk izdo-
ties trīssolis, tiek veidots dancītis, 
lai varam to parādīt. Arī šajā skatē 
dažas no rādītajām dejām jau pasen 
tika radītas treniņa nolūkiem, caur 
tām apguvām noteiktas prasmes.” 
Strādājot ar deju kolektīviem, Aija 
Rūliete nonākusi pie atziņas, ka 
deju skolotājas un horeogrāfes 
prasmes „nevar atrast grāmatās un 
semināros, arī kabatās velti meklēt, 
īstajā brīdī un laikā tu tiec apdāvi-
nāts no augšas”. 

Informāciju apkopoja 
V.Priekule
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Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks  
27. martā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska, 
tālrunis 65207319. 

Datorsalikums SIA „ATVER”. 

kuLtŪraS PaSākumi 2014.gada februārī PaSākumi JĒkabPiLS VĒStureS muZeJā 2014. gada martā

Īsts, ko tu dzīvo ar 
jēgu,
Īsts, kas sapnī 
izsapņots, 
Ja viss tas tverts 
ar tādu spēku,
Kam bezgalīgums 
klātu dots.  
/Aleksandrs Čaks/

Sveicam februāra jubilārus –
 Ņinu Ierniņu, Daci Kampāni un 

Tamāru Lejiņu.                  

Veselību, možu garu un dzīvesprieku!
Ielu komiteja

2014.gada 5.martā plkst.11.00 Jaunajā ielā 39i 
Jēkabpilī (Dienas aprūpes centrs) notiks sabiedriskā labuma organizācijas 

„Jēkabpils Invalīdu biedrība” 
gada biedru kopsapulce.

 
Aicinām visus biedrus būt aktīviem un piedalīties kopsapulcē.

 
Jēkabpils Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Olga Bivka.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

01.03. - 
31.03.

Izstāde „Brīnišķais stāsts par pankūku 
zemi”, autore Jolanta Ābele. 

Ieejas maksa: Eur 0.14 / 0.28 (Ls 0.10 / 0.20)

Krustpils pils 
Izstāžu zāle

07.03. 18.00 Tikšanās ar mākslinieci Jolantu Ābeli. 
Dalība bez maksas. Krustpils pils

17.03.-
21.03.

10.00 
- 

13.00

„Brīvdienas muzejā” - Radošās darbnīcas 
sākumskolas skolēniem. 

Dalības maksa: 1.42 Eur/dienā (1.00 Ls/dienā)
Krustpils pils

25.03. 13.00
„Vēsturiskā otrdiena” - „1949. gada 

deportācijām - 65”
Dalība bez maksas. 

Krustpils pils

27.03. 18.00
„Ceturtdiena pilī” - Latvju spēka zīmes. 

Etnogrāfisko zīmju pazinējas Brigitas 
Ektermanes stāstījums par latviešu zīmju 
spēku.Dalības maksa: Eur 1.71 (Ls 1.20) 

Krustpils pils

Laiks Vieta Pasākums

01.03. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2013/2014  

01.03. 10:00 2.vsk. 
sporta zāle Latvijas Kausa izcīņas galda hokejā 4.posms

01.03. 12:00 Salas peldbaseins 5 kārtu sacensības peldēšanā  4.kārta

01.03. 12:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža 2013./2014.gada Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā / ceturtdaļfināli/

02.03. 13:30 Sporta nams 2013./2014.gada Jēkabpils atklātais basketbola čempionāts

04.03. 20:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija (LBL 2)         Jēkabpils-2 – BJBS Rīga/DSN

05.03. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

05.03. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)         BK Jēkabpils – BK Jelgava 

06.03. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts biljardā „POOL 8”

07.03. 14:00 JSC ēka Latvijas 2014.gada vīriešu šaha čempionāta Zemgales reģionālā atlase /reģistrācija; 1. un 2.kārta/

08.03. 10:00 JSC ēka Latvijas 2014.gada vīriešu šaha čempionāta Zemgales reģionālā atlase /3.-5.kārta/

09.03. 10:00 JSC ēka Latvijas 2014.gada vīriešu šaha čempionāta Zemgales reģionālā atlase /6.un 7.kārta; noslēgums/

12.03. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

12.03. 19:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)         BK Jēkabpils – Latvijas Universitāte 

13.03. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

15.03. 12:00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža 2013./2014.gada Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā / FINĀLI/

15.03. 12:00 Salas peldbaseins 5 kārtu sacensības peldēšanā  5.kārta un APBALVOŠANA

19.03. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

20.03. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts biljardā „POOL 8”

26.03. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs

27.03. 18:00 spēļu zāle ,,Oāze” Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts biljardā „POOL 8”

SPorta PaSākumi 2014. gada februārī

 Datums Laiks Pasākums Vieta

1.03. 14.00 Masļeņica Laukums pie Tautas 
nama

4.03.  11.00 Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta Jēkabpils tautas nams

5.03. 10.00 Karjeras diena 8.-9.klašu skolēniem Jēkabpils tautas nams

5.05. 18.00
 Aleksandra Mirska veltījumu koncerts Starptautiskajā Sieviešu dienā „Jums, dārgās 

sievietes!”
Ieeja: 1.-6.rinda 7 € (Ls 4,92), 7.-13.rinda 5 € (Ls 3,51), 14.-19.rinda un balkons 3 € (Ls 2,11). Biļetes Krustpils Kultūras namā

Krustpils Kultūras nams

7.03.  19.00 Jēkabpils apriņķa un pilsētas vokālo ansambļu skate Jēkabpils tautas nams

8.03.  17.00
Sieviešu diena

Rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”
Ieeja 7 € (Ls 4,92), 9 € 6,33). Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

8.03. 14.00
Daiņa Skuteļa solo koncerts belkanto orķestra pavadījumā

Ieeja 5 € (Ls 3,51), 6 € (Ls 4,22), 7 € (Ls 4,92). Biļetes Krustpils Kultūras namā un Biļešu 
paradīzē

Krustpils Kultūras nams

15.03. 19.00 Dons ar akustisku koncertprogrammu „Varanasi”
Ieeja 8 € (5,62 Ls), 9 € (6,33 Ls), 10 € (7,03 Ls). Biļetes Biļešu paradīzē Krustpils Kultūras nams

12.03.  11.00 Ditas Balčus teātra „Divas acis” muzikāla izrāde bērniem „Buratino piedzīvojumi”
Komponists Juris Kulakovs Ieeja 2 € (Ls 1,42). Biļetes Biļešu paradīzē

Jēkabpils tautas  
nams

21.03. 19.00 Alda Ruļļa un grupas „Emburgas zēni” koncerts
Ieeja 4,27 € (Ls 3), 5,69 € (Ls 4), 7,11 € (Ls 5). Biļetes Biļešu paradīzē Krustpils Kultūras nams

21.03. 19.00 Krievu romances. Viktors Kozlitins (baritons, ģitāra)
Biļetes cena 4 € (Ls 2,81). Biļetes Biļešu Paradīzē Jēkabpils tautas nams

23.03. 17.00
Teātra izrāde „Mīlestība līdz prāta zudumam jeb pilnīgs sviests”

Lomās: Roberto Meloni,  Jūlija Ļaha,  Dainis Porgants, Jānis Kirmuška/Jānis Buķelis un Laila Kirmuška
Ieeja 6 € (Ls 4,22), 8 € (Ls 5,62), 10 € (Ls 7,03). Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils Kultūras nams

25.03. 12.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis

Pie piemiņas akmens 
Staļina represijās 

cietušajiem  
(1941.-1949.)

26.03. 13.00 Biedrības „Latvijas Leļļu Teātra Klubs” izrāde „Ielāps”
Ieeja 2 € (Ls1,41), 3 € (Ls 2,11). Biļetes Krustpils Kultūras namā Krustpils Kultūras nams

26.03.  19.00
Muzikālā teātra 7 brīvdabas izrāžu DZIESMU KOKTEILIS

Juris Vizbulis, Dainis Porgants, Jolanda Suvorova, māsas Legzdiņas un Oranžā kora meitenes - Olga 
Stupiņa, Anita Levša Ieeja 6 € (Ls 4,22), 4,92 7 € (Ls 4,92), 8 € (Ls 5,62). Biļetes Biļešu paradīzē 

Jēkabpils tautas nams

29.03.  18.00 Kora „Noskaņa” un draugi koncerts
Ieeja 2 € (Ls 1,40). Biļetes Krustpils Kultūras namā Krustpils Kultūras nams

12.-14.03.
13.03.
15.03.

18.30
14.00
16.00

Kino Mītnē komēdija „Čempioni” (2013, Krievija)
Ieeja 1,50 € (Ls 1,06). Biļetes Jēkabpils tautas namā

Jēkabpils tautas  
nams

 Datums

Aizvien redzamāka un ak-
tīvāka kļūst Jēkabpils pilsētas 
Krustpils kultūras nama folklo-
ras kopas Rati koncertdarbība, 
kopjot un popularizējot Krust-
pils, Jēkabpils un apkārtnes 
tradicionālās kultūras manto-
jumu. Uz starptautiskā folklo-
ras festivāla Baltica 2014’ skati 
8. martā Madonā krustpiliešu 
Rati gatavo pārsteigumu un uz 
Madonu vedīs spilgtu, dzīvu un 
skanīgu vietējo pirts tradīciju 
un pirts dziesmu mantojumu. 

Pirtī dzīvo, mazgājas, gaļu žāvē, 
pirtsaugšā miežu iesalu diedzē. Vai 
daudzi zina, ka Krustpilī publiskā 
pirts darbojusies Ulmaņlaikos, pa-
domjlaikos un darbojas vēl šobalt-
dien? Ja meita iet pērties, tad pirts-
slotā sien liepas zarus un sarkanu 
dzīparu, ja puisis, - tad ozola zarus, 
bet Jāņos – Jāņu zāles. Veci ļaudis 
ielāgojuši, - ja pirtī mazgājas, tad 
nevienu nesauc vārdā, bet saka: pui-
sān, vilcān, meiten, bet ziepju vietā 
prasa, - „padod man to suņasūdu!” 
Ja pirtī mīž, tad blusas apēd, bet, ja 
vienatnē sev ar kausu uz akmeņiem 
garu met, tad saka: „Vilks kašķis 

mežā, veselība mājā!” Ja pusnak-
tī pirtī peras, tad velni rādās. Bet 
Inga, kurai mājās sava pirtiņa, pe-
roties teic: „Lai Dievs dod kājiņām, 
rociņām veselību! Cik slotai lapiņu, 
tik laimes dieniņu.” Turpretim Ma-
rija, beidzot mazgāties, lej sev virsū 
ūdeni, sakot: „Ūdens uz zemi, es uz 
augšu!” Sakāmo Rati papildina ar 
Jāzepa Vītola Krustpilī pierakstīto 
tautasdziesmu Aiz kalniņa dūmi 
kūpa, ar Mades Pētersones reiz 
Krustpilī teikto Šņorē mani, māmu-
liņa! un Dignājas sievu 1970. gados 
dignājiešu izloksnē dziedāto Paldīs, 
paldīs pērtiņas būmaņam...

Rati savu darbību sākuši 2010. 
gada oktobrī, un, jo lielāka gadu 
pieredze, jo vairāk sevi sajūtam kā 
tiltu starp paaudzēm un laikiem. 
Agrāk vai vēlāk tautas tradīcijas un 
folkloras mantojums tiek vētīts un 
celts saulītē. Un nu līdz ar pieau-
gušo kopas Rati darbību folklorai ir 
sava vieta un loma arī Krustpils un 
Jēkabpils muzikālajā dzīvē. 

Daiga Kalniņa,
Folkloras kopas Rati dalībniece

krustpils ratoS – vietējās pirts tradīcijas

Datums Laiks Pasākums Vieta

01.03.-20.03. Ceļojošā izstāde „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” JGB

8.03. 11.00 Anitas Urtānes fotogrāfiju izstādes „Ieskatīties klusumā” atklāšana JPB

Līdz 15.03. Fotoizstāde „Ziemas skati’’ (Vladimirs Volkovs) JGB

19.03. 10.00 Literārs pasākums „Lasītprieks!” JGB

24.03.
11.00

Tematiska pēcpusdiena „Atceroties savējos un pārstaigājot bibliotēkas 
vēstures takas” Novadpētniecības materiālu un fotogrāfiju izstāde, tikšanās ar 

bijušajiem kultūras darbiniekiem 
JPB 

24.03-28.03. Mācības e-prasmju nedēļā: „Tā ir mana vizītkarte” JPB Bērnu lit. nod. 

29.03. 12.00
Literārās apvienības „Literāts”  radošā darbnīca

Laipni gaidīts ikviens, kurš grib piebiedroties
JGB

29.03. 13.00
Saruna par grāmatu „Izkoptais ļaunums”

Tikšanās ar autori, psihoterapeiti Evelīnu Gravu,  
par to, kā ikdienā un savā dzīvē pieņemt pozitīvo un vērtīgo, kā to izmantot 

pašpilnveidē
JPB 

PaSākumi bibLiotĒkāS 2014.gada februārī


