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Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

/ Ojārs Vācietis/

Sveicu Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas
gadadienā!
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs
Leonīds Salcevičs

2.

Jēkabpils pilsētas ziņas

Paraksta vienošanos par jauna tilta pār
Daugavu būvniecību

Foto: no pašvaldības arhīva

27. martā satiksmes ministrs
Anrijs Matīss darba vizītē apmeklēja Jēkabpili. Tās laikā Satiksmes
ministrija (SM) ar Jēkabpils pilsētas domi parakstīja vienošanos par
sadarbību jauna tilta pār Daugavu
būvniecībā.
„Esmu gandarīts, ka sadarbība ar Jēkabpili ir vainagojusies ar
panākumiem un ir parakstīta vienošanās par jauna tilta būvniecību.
Vienošanās būs kā darba dokuments, kura mērķis ir sekmēt jaunā
tilta izbūvi. Ir būtiski apzināties,
ka šis tilts ir nepieciešams ne tikai
jēkabpiliešiem, bet arī visam reģio-

nam kopumā,” paziņoja A. Matīss,
piebilzdams, ka esošais tilts pār
Daugavu, kas būvēts 1961.gadā,
nenodrošina mūsdienu standartiem
nepieciešamo satiksmes drošību un
komfortablu pārvietošanos apkārtnes iedzīvotājiem.
SM apņēmusies veikt tās kompetencē esošos pasākumus, plānojot
nepieciešamo finansējumu Eiropas
Savienības fondu projekta īstenošanai aktivitātē pilsētu savienošanai
ar TEN-T (Eiropas Transporta tīkls)
autoceļu tīklu, ieskaitot projektu
ietvaros nepieciešamo zemju atsavināšanas izmaksu iekļaušanu projek-

tu attiecināmajās izmaksās.
Savukārt Jēkabpils pašvaldība
nodrošinās nepieciešamo teritoriālo plānošanas dokumentu izstrādi,
visu tilta izbūvei nepieciešamo zemju iegādi, kā arī to nodošanu valsts
īpašumā SM personā.
Jauno tiltu pār Daugavu plānots
izbūvēt Bebru ielas galā ar tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai kreisajā krastā un Rīgas ielai un Daugavpils ielai labajā krastā.
Darba vizītes laikā tika pārrunāti arī jautājumi saistībā ar autoceļu infrastruktūru, kā arī ministrs
uzklausīja Jēkabpils pilsētas domes
pārstāvju ziņojumu par ceļu un tiltu stāvokli. Savukārt A. Matīss informēja par ieceri ziemā ietaupītos
ceļu uzturēšanai paredzētos līdzekļus novirzīt vietējo ceļu stāvokļa
uzlabošanai.
Tāpat satiksmes ministrs atklāja, ka Jēkabpilī nākotnē varētu izbūvēt tā saucamo iekšzemes jeb sauso
ostu. Šis koncepts paredz izveidot
vietu, kur no valsts reģioniem tiktu
vesta koksne un šķelda, pārkrauta
vilcienos un vesta uz Latvijas ostām.

Vairākām Jēkabpils pilsētas pašvaldības
struktūrvienībām mainītas atrašanās
vietu adreses

Jēkabpils pilsētas domes
2014. gada 23. janvāra sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības
departamenta nolikumā un apstiprināti jauni Būvniecības nodaļas un
Būvvaldes reglamenti.
Sakarā ar veiktajām izmaiņām,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
nodaļa no 2014. gada aprīļa atrodas
Draudzības alejā 26.
Būvniecības nodaļas struktūrā iekļautie speciālisti – ainavu arhitekts
un zemes ierīcības inženieris, kopā
ar jau esošajiem – nodaļas vadītāju,
būvinženieriem, komunālinženieri,

būvtehniķi, atrodas Jaunā ielā 31C.
Vides mākslinieks, kura funkcijās ietilpst reklāmu saskaņošana izvietošanai uz pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma un
pilsētas noformējuma nodrošināšana, no 7.aprīļa atrodas Brīvības
ielā 258A.
Galvenā arhitekta atrašanās vieta – Jaunā iela 31C.
Speciālistu kontaktinformācija
pieejama Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
sadaļā Kontakti. Speciālistu pieņemšanas laiki – katru pirmdienu no
plkst. 14.00 līdz 17.00.

Diskutē par pilsētas ieguvumiem esot
Eiropas Savienībā

9. aprīlī Krustpils kultūras nama jām – Eiropas Savienībā (ES). Desmit
mazajā zālē norisinājās diskusija gadi ir piemērots brīdis, lai atskatītos
„10 gadi – pārmaiņas un ieguvumi no un izvērtētu galvenos ieguvumus un
dalības Eiropas Savienībā”.
kļūdas, kā arī, balstoties uz iegūto
Diskusijā piedalījās arī Jēkabpils pieredzi, izvirzīt jaunus mērķus un
pilsētas domes priekšsēdētāja viet- uzdevumus turpmākajiem gadiem.
nieks sociālos jautājumos Jānis Raš- Šai gadadienai par godu 9 lielākajās
čevskis, Ārlietu ministrijas parlamen- Latvijas pilsētās paredzētas publiskas
tārais sekretārs Viktors Makarovs, kā diskusijas.
arī Jēkabpils sabiedrisko organizāciju
Pašlaik t/c „Aura”, Nākotnes
Rolands Rumba, pārstāvji. J. Raščevskis klātesošos ie- ielā 2, ir apskatāma foto izstāde, kurā
Satiksmes ministrijas sabiedrisko pazīstināja ar Jēkabpils pilsētas pie- ir apkopoti aktuālākie Jēkabpilī realiattiecību speciālists redzi, realizējot Eiropas Savienības zētie projekti.
(ES) projektus no 2004. līdz 2014. gaDiskusiju atbalsta Latvijas Ārliedam, īpaši akcentējot jēkabpiliešu ie- tu ministrija, EP Informācijas birojs
guvumu pilsētas saimnieciskās attīs- un EK pārstāvniecība Latvijā. Protības ziņā.
jektu finansē no Eiropas Komisijas un
Šogad aprit desmit gadi, kopš Latvijas valdības noslēgtās Vadības
Latvija kļuvusi par pilntiesīgu dalīb- partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir
valsti vienā no pasaules ietekmīgā- sabiedrības informēšana par Eiropas
kajām un nozīmīgākajām organizāci- Savienību.
menta direktors Guntars Gogulis.
Lēmums paredz atļaut G. Gogulim
savienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora amatu ar valdes locekļa un prokūrista amatiem
SIA „Jēkabpils pakalpojumi” un
Šī gada pavasarī, sagaidot Lieldie- savukārt melnā simbolizē materiālo
atbildīgā darbinieka un prokūrista nas, Jēkabpils pilsētas noformējums pasauli, kas disciplinē un apstiprina.
amatiem SIA „Jēkabpils ūdens”. papildināts ar unikāliem vides objek- Krāsas nav izvēlētas nejauši, tās ir
Lēmums par G. Goguļa iecelšanu tiem olu formā „OPTISKĀS ILŪZI- kā divas galējības, kuru savienojumā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības iz- JAS”. Vides objekti iegādāti Liepājā, gūta maksimāla harmonija,” skaidro
pilddirektora amatā stājās spēkā SIA „Scan-Plast Latvia”. Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vides
2014. gada 3. aprīlī.
ornamenti uz objektiem tika radīti māksliniece Sanda Mālniece.
G.Gogulis, uzrunājot domes de- divu profesionālu mākslinieču – JoPavasara saulgrieži ir dabas atputātus, sacīja, ka krasas reformas lantas Ābeles un Sandas Mālnieces modas un atdzimšanas laiks, to savās
šobrīd nav iespējamas, jo šogad plā- – sadarbībā.
tradīcijās ir glabājuši mūsu senči. Panotie darbi notiek saskaņā ar jau
„Ar vienkāršu līniju palīdzību vasara saulgriežu simbols – saule, apapstiprināto 2014. gada budžetu un melnbaltie ornamenti pastiprina ap- lis, viss kas saistās ar kustību – mainījauni priekšlikumi iespējami tikai joma efektu un rada kustības iespai- bu. Ola ir viens no saules simboliem,
du. Baltās un melnās krāsas klātbūt- kuras ritēšana apzīmē saules kustību
gatavojot nākamā gada budžetu.
Jēkabpils pilsētas domes priekš- ne akcentē mūsu pilsētas krāsainību. debesīs un ir labvēlīgs veiksmes, basēdētājs Leonīds Salcevičs uzsvēra, Baltā krāsa – saules – gaisma, aktivizē gātības, atdzimšanas, siltuma un veka G.Gogulis kā Administratīvā de- snaudošos dzīvības spēkus, simbolis- selības simbols.
partamenta direktors līdz šim ir ap- ki tēlota kā gaismas nesēja enerģija,
liecinājis sevi kā jaunu, perspektīvu
Informāciju publicēšanai sagatavoja:
un zinošu profesionāli.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoru
ieceļ Guntaru Goguli

Sagaidot Lieldienas, Jēkabpils pilsētā
uzstāda jaunus vides objektus

Foto: no pašvaldības arhīva

Pamatojoties uz līdzšinējā Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora Daiņa Līča iesniegumu,
Jēkabpils pilsētas dome 2014. gada
3. aprīlī nolēma atbrīvot D. Līci no
pašvaldības izpilddirektora amata.
Turpmāk D. Līcis ieņems Jēkabpils

pilsētas pašvaldības Ceļu, ielu fonda
un pārvadājumu nodaļas vadītāja
amatu.
Jēkabpils pilsētas domes sēdē
3. aprīlī par Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoru tika iecelts
līdzšinējais Administratīvā departa-

NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
2014. gada vasaras mēnešos, no
2. jūnija līdz 29. augustam,   NVA
atsāks īstenot nodarbinātības pasākumu skolēniem, lai palīdzētu skolēniem brīvajā laikā iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba
pieredzi. Pasākumā iesaistīs skolēnus
vecumā no 15 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs. Jaunietis pasākuma laikā varēs strādāt vienu mēnesi.
Kopumā pasākumā varēs iesaistīties
vairāk nekā 10 tūkstoši skolēni. Šim

mērķim no valsts budžeta piešķirts
finansējums 2 miljonu eiro apmērā.
Aicinām pieteikt darba vietas
skolēniem vasaras brīvlaikā gan
pašvaldības, gan biedrības, nodibinājumus, gan komersantus. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda
NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma
veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots
izveidot darba vietu skolēnam.
NVA darba devējam nodrošinās
dotāciju skolēna ikmēneša darba al-

gai 50 % apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Otru
pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba
devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu
dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs

par viena skolēna darba vadīšanu būs
viena desmitā daļa no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu
darba devējs saņems 160 eiro skolēna
darba algai un 32 eiro skolēna darba
vadītāja darba algai pirms nodokļu
nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna
veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības
pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret

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

nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no
maija vidus, paredzot, ka pieteikties
pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē.
Papildus informāciju var iegūt
NVA mājas lapā www.nva.gov.lv vai
zvanot uz NVA Jēkabpils filiāli pa tālruni 65231950.
Svetlana Zujeva,
NVA Jēkabpils filiāles vadītāja

3.
Uzsāk bērnudārza „Kāpēcītis”
renovāciju

No 1. aprīļa uzsākta Jēkabpils
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
„Kāpēcītis” Palejas ielā 15A renovācija. Projekta realizācijai Jēkabpils
pilsētas pašvaldība saņēmusi aizņēmumu Valsts kasē par summu EUR
1 328 282,00, kas paredzēta būvniecības darbu, būvuzraudzības un
autoruzraudzības pakalpojumu apmaksai. Aizņēmuma otrā daļa, kas
paredzēta telpu aprīkojuma iegādei,
tiks saņemta 2014. gada vasarā un
tās summa tiks precizēta pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās.
No 1. aprīļa puse „Kāpēcītis”
audzēkņu ir izmitināti pirmsskolas
izglītības iestādē „Zvaigznīte” Meža
ielā, bet otra puse – vienā no Jēkab-

pils pamatskolas ēkām Rīgas ielā.
Kopumā bērnudārzā „Kāpēcītis” ir
12 audzēkņu grupas, kopējais audzēkņu skaits tajās – 269.
Renovācijas darbus PII „Kāpēcītis” veiks SIA „Jēkabpils PMK”.
Renovācijas darbu ietvaros tiks
veikta fasādes un telpu renovācija,
komunikācijas tīklu nomaiņa, teritorijas labiekārtošana, kā arī jauna
aprīkojuma iegāde. Plānots, ka PII
„Kāpēcītis” Palejas ielā 15A darbu
atsāks 2014. gada 1. septembrī.
Lāsma Skļarska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste

Projekts „Informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
izmantošana komunālo pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai”

2014. gada 18. februārī tika
noslēgts partnerības līgums starp
projekta vadošo partneri Kurzemes
plānošanas reģionu un 16 projekta
partneriem, t.sk. Jēkabpils pilsētas
pašvaldību par projekta Nr. LLV-393
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”
(Information and Communication
Technologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal Utilities) īstenošanu. Projekta partneru
pašvaldības ir Ventspils, Liepājas
pilsētas un to komunālie pašvaldības
uzņēmumi, Saldus pašvaldība un tās
komunālais uzņēmums, kurus projektā pārstāv vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions, Jēkabpils
pilsēta, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses,
Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novadu
pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kurus projektā pārstāv Zemgales plānošanas reģions (Latvijas
partneri) un Akmenes rajona pašvaldība (Lietuva), kā arī Šauļu reģionālā
attīstības aģentūra, Kauņas Tehniskā
Universitāte (Lietuva).
Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības komunālo pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, izmantojot dabas
resursus, izmantojot IKT un radot
jaunus elektroniskos pakalpojumus
patērētājiem.
Projekta ietvaros deviņās pašvaldībās tiks uzstādītas ūdens mērījumu
attālinātās datu nolasīšanas sistēmas, divās pašvaldībās siltuma mērījumu attālinātās datu nolasīšanas sis-

tēmas, vienā pašvaldībā notekūdeņu
sūkņu staciju vadības un monitoringa
sistēma, un vienā pašvaldībā izstrādāts „viedās” ielu apgaismojuma sistēmas tehniskais projekts. Papildus
pašvaldību, pašvaldības komunālo
pakalpojumu uzņēmumu darbinieki
tiks apmācīti iekārtu apkalpošanā un
infrastruktūras uzturēšanā.
Ar projekta atbalstu Jēkabpils
pilsētā tiks uzstādītas 50 pašvaldības
iestādēs attālināta patērētā aukstā
ūdens mērījumu datu nolasīšana iekārta. Attālināta patērētā ūdens mērījumu datu nolasīšana ir risinājums,
kādā veidā pašvaldība var mazināt
administratīvo slogu kvalitatīvu datu
ieguvē, rast iespēju iegūt kvalitatīvus
(ticamus) datus, kā rezultātā veiktu
precīzu uzskaiti un mazinātu ūdens
zudumus, uzlabot komunikāciju ar
patērētājiem, savlaicīgi aprēķinot un
izrakstot rēķinus par saņemtajiem
pakalpojumiem.
Projekts tiks īstenots no
2014. gada 3. marta līdz 2015. gada
27. februārim.
Projekta kopējais budžets sastāda
EUR 405716,30, t.sk. EUR 344858,86
(85%) ir ERAF finansējums un
EUR 60857,45 (15%) nacionālais
finansējums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
kopējais budžets projektā ir EUR
15750,00 no kurām EUR 13387,50
(85%) ir ERAF finansējums un
EUR 2362,50 (15%) nacionālais
finansējums.
Projekts tiek finansēts no Programmas: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros
2007–2013.

Rekonstrukcijas darbi pilsētas ielās rit pēc plāna

Foto: Jānis Lācis

Pašlaik Jēkabpilī aktīvi norit
būvdarbi divu infrastruktūras uzlabošanas projektu ietvaros – „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija”, kā arī 9. aprīlī tika atsākta maģistrālo inženiertīklu rekonstrukcija
Jaunā, Zemgales un Viesītes ielā.
10. aprīlī notikušajā preses konferencē SIA „Saldus ceļinieks” atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars
Brūveris informēja, ka Kurzemes
un Vienības ielas rekonstrukcijas
projektā, neskatoties uz dažiem tehniskiem sarežģījumiem, ko radīja
laikapstākļi un kas saistīti ar citu
pakalpojumu sniedzēju darbu izpildi, darbi Ventas un Vienības ielā, kā
arī jaunbūvētajā satiksmes aplī Brīvības ielā rit saskaņā ar grafiku.
Rekonstruējot tiltu pār Daugavu, līdz šim veikti apjomīgi darbi,
kas neietekmē satiksmes organizēšanu. No 15. aprīļa tika slēgta tilta
pār Daugavu labā satiksmes josla
virzienā no Rīgas ielas un uzsākts
tilta brauktuves remonts, ietves
izbūve, margu atjaunošana, apgaismojuma izbūve u.c. Būvdarbus plā-

nots veikt divos posmos. Pirmais
posms – no 15. aprīļa līdz 1. jūnijam,
otrais – no 1. jūnija līdz 15. jūlijam.
Būvdarbu laikā no plkst. 07:00 līdz
19:00 satiksmi regulēs satiksmes
regulatori, savukārt pārējā laikā
– luksofori.
No 15.aprīļa, braucot pāri tiltam
virzienā no Rīgas ielas, ir atļauts
nogriezties tikai pa kreisi uz Neretas ielu. Satiksme pa Vienības ielu
posmā no tilta līdz satiksmes aplim
Vienības ielā ir slēgta. Vienības ielu
būs atļauts šķērsot, braucot pa Kļavu ielu.
Pasažieru ievērībai – no 15. aprīļa, noteiktas izmaiņas pilsētas 1.,
2., 5., 7. un 8. maršrutu autobusu
kustības sarakstos. Informācija pieejama Jēkabpils pilsētas laikraksta
„Jēkabpils Vēstis” marta numurā,
arī elektroniskā versijā www.jekabpils.lv un Jēkabpils autobusu parka mājas lapā www.jekabpilsap.lv.
3. maršruta autobusa kustības sarakstā izmaiņu nav.
No 9. aprīļa sakarā ar maģistrālo
inženiertīklu rekonstrukciju ir slēg-

ta Jaunā iela posmā no Zemgales ielas līdz Neretas ielai. Šajā posmā tiek
veikti būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III
kārta”, savukārt pēc 12. maija darbi
tiks veikti arī projekta „Maģistrālo
siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā,
Zemgales un Viesītes iela” ietvaros.
Būvdarbu veicēja SIA „Jēkabpils
PMK” būvdarbu vadītājs Māris
Avens preses konferencē informēja,
ka rekonstrukcijas gaitā pašlaik nav
paredzamas nobīdes laika grafikos,
iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve saviem dzīvojamiem namiem
un publiskām ēkām. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2014. gada jūlija
beigām.
Sakarā ar būvdarbiem šajā posmā, pilsētas 1., 2. un 7. maršruta
autobusi kursēs pa Viesītes, Rūpniecības, Jauno, Zemgales un Brīvības
ielām.
Informāciju sagatavoja:
Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šķērsojot tiltu pār Daugavu, gājēji tiek aicināti
pārvietoties tikai pa tilta labo pusi
Šķērsojot tiltu pār Daugavu, gājēji tiek aicināti pārvietoties saskaņā
ar gājēju plūsmas shēmu pa tilta pār
Daugavu labo pusi virzienā uz Rīgas
ielu.

Pārvietoties atļauts tikai pa pārvietoties ir aizliegts.
Iedzīvotāji tiek aicināti būt uzietvēm, kur gājēju kustība nav aizliegta un nenotiek būvdarbi. Tilta manīgi, un pārliecināties par savu
kreisā puse būvdarbu norises laikā drošību, šķērsojot brauktuves.
nav droša gājēju kustībai, un pa to
Informāciju sagatavoja:

Sandra Gogule,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja

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

Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Jēkabpilī, III kārta” īstenošana
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Jēkabpilī, III kārta” ietvaros 2014. gadā līdz pat rudenim,
turpināsies 2013. gadā aizsāktie
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvdarbi. Pateicoties labvēlīgajiem
laika apstākļiem, būvdarbi norit raitāk nekā sākotnēji tika plānots.
Projekta mērķis ir nodrošināt
virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu
aizsardzību, to kvalitātes uzlabošanu un atbilstību Eiropas Savienības direktīvām – Eiropas Padomes
direktīva 91/271/EEC „Par pilsētu
notekūdeņu attīrīšanu”(OJ L 135,
30.05.91.), kas papildināta ar Direktīvu 98/15/EC (OJ L 67, 07.03.98.).
SIA „Jēkabpils ūdens” aicina Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, īpaši tos,
kuru ielās šogad notiks būvdarbi,
izmantot iespēju pieslēgties pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Sīkāku informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un izmaksām interesenti var saņemt SIA „Jēkabpils ūdens” Jaunā ielā 60 (2. stāvā) ierodoties personīgi vai zvanot
pa tālruni 65232622.
Likvidējot izsmeļamās bedres,
tiek veidota tīra un kvalitatīva dzīves vide, un nodrošināta vides pieejamība nākotnei. Ja īpašniekiem
šķiet, ka pieslēguma izveides un
būvdarbu izmaksas ir pārāk augstas, SIA „Jēkabpils ūdens” aicina
izvērtēt, vai izsmeļamo bedru uzturēšana un apsaimniekošana ilgtermiņā būs finansiāli izdevīgāka.
Informējam, ka turpmāk izsmeļamo bedru īpašniekiem būs jā-

slēdz līgums par to iztukšošanu un
izvešanu (līdzīgi kā tas ir par atkritumu izvešanu). Personas, kam pieder nekustamais īpašums, aicinām
vērsties SIA „Jēkabpils ūdens”, lai
sarunu ceļā rastu abām pusēm saistošus risinājumus jautājumos, kas
saistīti ar finansējumu pieslēgumu
izveidei, pievadu un izvadu izbūvei.
Ielas, kurās šogad risināsies
ūdensvada un kanalizācijas
būvdarbi:
Pašteces kanalizācija: Sēlijas
ielā(tai skaitā Avotu ielas daļa līdz
Zvanītāju ielai), Grīna, Pļaujas,
Ganību ielās (posmā līdz Zaķu ielai), Siguldas un Koknese ielās (pie
J. Raiņa ielas), Siguldas ielā (posmā
no Latgales ielas līdz J. Raiņa ielai),
Dīķu ielā (posmā no A. Pumpura
ielas līdz Staburaga ielai), Cēsu ielā
(posmā no J. Raiņa ielas līdz Kalna
ielai), J. Akurātera ielā (posmā no
Arāju ielas līdz Zemgales ielai), Zīlānu ielā (posmā no Nr.1 līdz Nr.14),
Sakas ielā (pieslēgums pie Robežu
ielas), Vītolu ielā.
Ūdensvads: Grīna, Pļaujas un
Ganību ielās (posmā līdz Zaķu ielai), Zīlānu ielā (posmā no J. Raiņa
ielas līdz Kalna ielai), Sakas ielā (savienots ar Robežu ielu), Zīlānu ielā
(posmā no Smilgu ielas līdz Vītolu
ielai), Vītolu ielā.
SIA „Jēkabpils ūdens” lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem pret būvdarbu gaitā radītajām neērtībām, kā arī neskaidrību
vai ierosinājumu gadījumā vērsties
SIA „Jēkabpils ūdens”.

Foto: Jānis Lācis

Informācijai: projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III kārta” kopējās izmaksas
ir 3 539 880,65 EUR, tajā skaitā
2 593 426,90 EUR Kohēzijas fonda
finansējums, 156 163,34 EUR Valsts
budžeta finansējums, 615 355,06
EUR SIA „Jēkabpils ūdens
finansējums”.
Projekta īstenošanai, saska-

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, III kārta (identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/002)”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Jēkabpils ūdens”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Darba devēji aicināti veidot darba vietas
pasākumos noteiktām personu grupām
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Darba devēji – komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības
vai nodibinājumi aicināti pieteikties
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) filiālēs visā Latvijā valsts
līdzfinansēto darba vietu izveidei
bezdarbniekiem, kuriem ir grūtāk
nekā citiem atrast darbu.  NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba devēji saņems atbalstu Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros.
Pieņemot darbā NVA reģistrēto
bezdarbnieku, darba devējs no NVA
saņems finansiālu atbalstu – 50% no
darba algas, ko noteiks darba devējs.
Jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija
nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, t.i. 320 euro.
Lai pieteiktos valsts līdzfinansē-

tās darba vietas izveidei, darba devējam jāaizpilda pieteikuma forma,
kas pieejama NVA mājas lapas sadaļā „Darba devējiem => Pasākums
noteiktām personu grupām” (http://
www.nva.gov.lv). Aizpildīto pieteikumu jāiesniedz arī NVA filiālē, kuras
teritorijā plānots veidot darba vietu.
Pieteikumu filiālei var sūtīt arī pa
pastu. Tāpat konsultanti palīdzēs
darba devējam aizpildīt veidlapas
NVA filiālēs klātienē.
Savukārt no NVA reģistrēto bezdarbnieku vidus projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām” var
iesaistīt tos bezdarbniekus, kuriem
iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6
mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
kuriem nav vispārējā vidējā izglītība
vai profesionālā kvalifikācija; kuri

ņā ar 2014.gada 3.aprīļa lēmumu jekta attiecināmajām izmaksām un
Nr.121 „Par pamatkapitāla palie- 141 631,12 EUR projekta neattiecilināšanu”, Jēkabpils pilsētas paš- nāmās izmaksas.
valdība Valsts kasē ņems aizņēmumu 180 606,00 EUR apmērā, kas
Informāciju sagatavoja
veido 5,10% no projekta kopējām
SIA „Jēkabpils ūdens” Dokumentu
izmaksām un atbilst pašvaldības pārvaldības daļas vadītāja / juriskonsulte
finansējuma daļai projektā, tajā
I.Ozoliņa,
skaitā 1,4% jeb 38 974,47 EUR
t. 65232622, info@jekabpilsudens.lv
pašvaldības līdzfinansējums no pro-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Laikneši skaita dienas līdz
Jēkabpils Pilsētas svētkiem

ir vecāki par 50 gadiem; kuri vieni
paši rūpējas par vienu vai vairākiem
apgādājamajiem; mazākumtautību
bezdarbniekus, kuriem jānostiprina
valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu
darbu
NVA noteiktais darba devēju
loks, kas var pieteikties aktivitātē
ir komersanti (izņemot ārstniecības
iestādes, kā arī izglītības iestādes,
kuru pamatuzdevums ir izglītības
programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).
Detalizētāka informācija par
pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši
vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs
un NVA mājaslapas (www.nva.gov.
lv) sadaļā „Darba devējiem” – „Pasākumi noteiktām personu grupām ”
(ESF projekts).

2014. gada Jēkabpils Pilsētas svētku tēma ir pilsētas laiks.
Jēkabpils Pilsētas svētki sāksies 5. jūlijā. Katru no 100 dienām, kas
atlikušas līdz Jēkabpils Pilsētas svētkiem, kāds Jēkabpils iedzīvotājs vai
viesis būs Laiknesis un palīdzēs skaitīt, cik dienas atlikušas līdz Jēkabpils
Pilsētas svētkiem.
Vairāk info atrodi šeit:
http://www.jkp.lv/lv/pilseetas-sveetki-2014
un šeit:
http://www.jekabpils.lv/svetki2014
Laikneša fotogrāfija vienu dienu būs redzama Jēkabpils pilsētas
pašvaldības sociālajos tīklos:
• www.draugiem.lv/VisitJekabpils
• www.twitter.com/JekabpilsLV
• www.facebook.com/VisitJekabpils
• http://instagram.com/jekabpilslv,
• un Kultūras pārvaldes sociālajos tīklos:
• http://www.draugiem.lv/kulturasparvalde/
• https://twitter.com/JKP_kultura
• https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde
Svetlana Zujeva,
• Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes mājas lapā
Nodarbinātības valsts aģentūras
www.jkp.lv un interaktīvajā stendā lielveikalā „Jēkabpils Centrs”.
Jēkabpils filiāles vadītāja

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv
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Pieredzes apmaiņa Daugavpils izglītības iestādēs
Š. g. 26. martā pilsētas skolu vadītāji un izglītības nodaļas speciālisti
devās pieredzes apmaiņas vizītē uz
Daugavpili, kur bija plānots iepazīties ar Daugavpils pilsētas izglītības
pārvaldes un izglītības iestāžu pieredzi izglītības darbā, ar mērķi iegūt
jaunas atziņas un idejas savu iestāžu
kvalitatīvai attīstībai nākotnē.
Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldes vadītāja Marina Isupova
Jēkabpils izglītības iestāžu vadītāju
delegāciju sagaidīja ar Viktora Igo
atziņu: Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir
cipars, burts, nots. Jeb zināt, domāt,
sapņot – un mūs iepazīstināja ar pilsētas izglītības struktūru, izglītības
darba organizāciju un attīstības plāniem. Tālāk vizītes ietvaros sadalījāmies trīs darba grupās – skolu direktori devās uz Daugavpils Krievu vidusskolu–liceju, pirmsskolas iestāžu
vadītājas apmeklēja 13.bērnudārzu,
savukārt pārējiem bija iespēja pabūt
Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība”. Savos iespaidos dalās delegācijas locekļi.
Sarmīte Safronova, iekļaujošās
izglītības atbalsta centra vadītāja,
stāsta: „Daugavpils 13. Pirmsskolas
izglītības iestādē mūs laipni sagaidīja vadītāja Jeļena Kalmikova. Bija
sajūta, ka esam ļoti gaidīti. Mazie
audzēkņi mūs apsveica ar pašdarinātiem suvenīriem un skanīgu
dziesmu par saules zaķīšiem, kas ir
arī iestādes neoficiālais nosaukums.
Ņemot vērā, ka iestādes noformējumā un iekārtojumā ir bagātīgi izmantota dzeltenā krāsa, nosaukums
ir ļoti atbilstošs. Iestādē ir tikai 5
grupiņas ar skanīgiem nosaukumiem – Mirdzumiņš, Atspuldziņš,
Spožumiņš, Saulstariņš un Smaidiņš. Visas grupiņas ir gaumīgi un
interesanti iekārtotas, sava vieta ir
dažādiem mācību un metodiskajiem

materiāliem, rotaļlietām un dzīvām
radībiņām – pelītēm, zivtiņām un
putniem. Savdabīgi un ar īpašu eleganci ir iekārtotas guļamtelpas.
Sakarā ar to, ka iestāde atrodas
pilsētas centrā, āra rotaļlaukumi ir
ļoti, ļoti miniatūri. Sarunās ar Jēkabpils kolēģiem secinām, ka mūsu
bērnudārzos šie laukumi ir daudz
plašāki un bērniem pēc nodarbībām
telpās ir dota iespēja pilnvērtīgāk
atpūsties un izskraidīties, kas ļoti
nepieciešams šāda vecuma bērniem.
Šajā tikšanās reizē mēs ne tikai
apskatījām telpas un rotaļlaukumu,
bet arī uzklausījām vadītājas pieredzi darbojoties projektā „European
Union Regions in Our Children’s
Eyes” (Eiropas Savienības Reģioni
mūsu bērnu acīm). Projektā ir iesaistīti 10 Eiropas valstu partneri, un
projekts paredz pieredzes apmaiņu
starp projekta partneriem un bērnu
iepazīstināšanu ar partnervalstu
kultūru un tradīcijām dažādās jomās. No 8. līdz 15.martam  projekta ietvaros Daugavpils pilsētas 13.
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi  viesojās pie projekta partneriem Spānijā, bet saskaņā ar projekta plānu nākamā pieredzes apmaiņas vizīte tiks organizēta 2014. gada
aprīlī Austrijā. Katrā šādā tikšanās
reizē var kaut ko uzzināt jaunu,
vai atcerēties sen aizmirsto veco,
satikties ar kolēģiem, pārrunāt
aktuālus jautājumus un dalīties
pieredzē.”
Valerjans Vizulis, JVĢ direktors:
„Daugavpils Krievu licejs – mācību
iestāde, kas radīta talantīgiem, mācīties gribošiem bērniem. Ar šādu
moto skolu raksturoja tās radītājs
un pašreizējais direktors Jevgenijs
Timošenko. Atvērti, dalīties pieredzē gatavi kolēģi. Dalīšanos pieredzē
uztver kā savu misiju, kuras veikšanai gatavi ziedot laiku jau no tā

Foto: no privātā arhīva

ļoti noslogotās ikdienas. Savdabīga,
mērķtiecīga darba sistēma, kura sākas jau ar 5 – 6 gadus veciem bērniem, lai tos sagatavotu konkrētās
skolas prasībām. Skolēnu sirsnīgais
muzikālais apsveikums nodemonstrēja veiksmīgu gan krievu kultūras,
gan latviešu kultūras apgūšanu.
Skolotāji, kuriem uzdevums ir
šaura specializācija, bet ar izteikti
dziļām iestrādnēm. Un kā rezultāts – valstī augstākie centralizēto
eksāmenu un mācību priekšmetu
olimpiāžu sasniegumi, kuriem var
līdzināties tikai Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Iestāde ir ieviesusi skolas
formas. Tai ir jaunas garderobes ar
atsevišķu skapīti katram skolēnam

Zemgales reģionālās 5. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferences
rezultāti
2014. gada 27. martā Jelgavā
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē norisinājās
Zemgales reģionālā 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.
Kopumā no Zemgales reģiona
konferencei šogad tika izvirzīts 141
skolēnu zinātniski pētnieciskais
darbs 21 sekcijā no vairāk nekā 20
novadiem un 2 pilsētām. Darbu vērtēšanu veica 76 eksperti – LLU pasniedzēji. No Jēkabpils pilsētas uz
reģiona konferenci tika izvirzīti 7
labākie zinātniski pētnieciskie darbi – seši Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
skolēnu darbi un viens Jēkabpils
vakara vidusskolas skolēna darbs.
Visi Jēkabpils skolu pārstāvji
pārliecinoši prezentēja savus darbus un guva labus panākumus.
1. vietu Zemgales reģiona 5.zinātniski pētniecisko darbu konferencē
ieguva Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
11. klases skolniece Elva Poriete
par darbu „Skolu jauniešu dzīves

kvalitāte Jēkabpils pilsētā”, darba
vadītāja skolotāja Aīda Koļesinska, un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas
12. klases skolniece Alise Strazdiņa
par darbu,, Jēkabpils skolu jauniešu attieksme pret personīgajām
finansēm”, darba vadītāja Dzintra
Priekule. 3. vietu ieguva Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Jekaterina Markova par darbu „Skolēnu informētība par gripu
kā vīrusu infekciju, tās profilaksi
un ārstēšanu”, darba vadītāja Ilze
Zariņa. Atzinības saņēma Jēkabpils
vakara vidusskolas 12. klases skolnieks Daniils Šinkarjuks par darbu
„Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības jauniešu kustība Latvijā”, darba vadītāja skolotāja Irina Zeņina,
Atzinības saņēma  Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas 12. klases skolniece Evija Kaulakane par darbu „Jēkabpils skolu jauniešu attieksme pret
uzņēmējdarbību kā savu nākotnes
nodarbošanos”, darba vadītāja
Dzintra Priekule, Jēkabpils Valsts

ģimnāzijas 12. klases skolniece
Raimonda Pore par darbu „Dzīvesveida ietekme uz veselību un dzīves kvalitāti novecošanas periodā
60–75 gadus veciem Jēkabpils iedzīvotājiem”, darba vadītāja Zaiga
Vēvere, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Baiba Dace
Ozoliņa par darbu „Atkritumu
apsaimniekošanas un šķirošanas
pieredze Jēkabpilī”, darba vadītāja
Pārsla Stirna.
Dalībai valsts konferencē, kura
notiks Rīgā 26.–27. aprīlī, izvirzīti
Elvas Porietes, Alises Strazdiņas
un Jekaterinas Markovas zinātniski pētnieciskie darbi.
Paldies visiem skolēniem un
pedagogiem ieguldīto darbu! Paldies visiem, kuri motivēja, mācīja
un atbalstīja skolēnus zinātniski
pētnieciskajā darbībā!
Sarmīte Strapcāne,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības darba speciāliste

Eiropas stilā. Izbaudot skolas radošo
atmosfēru, iedvesmu gūst katrs tās
viesis.”
Izglītības darba speciāliste Sarmīte Strapcāne atzīst: ,,Šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti nepieciešama,
lai varētu salīdzināt, gūt labas idejas
izglītības darbam. Iepazīšanās ar
Daugavpils pilsētas izglītības darba
organizāciju sniedza vairākus labās
prakses piemērus. Pirmkārt, Valsts
budžeta līdzekļu sadalē stingri tiek
ievērots princips, ka centrā ir bērnu vajadzības, vispirms nodrošinot
daudzveidīgas izglītības programmas, pagarinātās dienas grupas
nodarbības, individuālo darbu un
interešu izglītības iespējas. Otr-

kārt, bezmaksas pilsētas sabiedriskais transports izglītojamajiem un
brīvpusdienas 1. – 6. kl. skolēniem.
Treškārt, mūsdienīga izglītības vide
– visas izglītības iestādes renovētas,
aprīkotas un modernizētas atbilstoši  mūsdienu prasībām. Ceturtkārt,
izglītības kvalitāte cieši saistīta ar
izglītības iestādes vīziju un attīstības plānu daudzu gadu garumā,
orientētu uz kvalitātes sniegumu,
kam pamatā nesavtīgs, neatlaidīgs pedagogu un skolas kolektīva
darbs.”
Līga Kļaviņa,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja

Mūžības ceļā pavadīts Jēkabpils
Goda pilsonis Antons Zazerskis
9. aprīļa rītā mūžības ceļā no
mums aizgāja izglītības darbinieks
un pedagogs, vēsturnieks un novadpētnieks, bijušais un ilggadējais
Krustpils pamatskolas direktors,
Jēkabpils Goda pilsonis Antons
Zazerskis.
Pēdējā gaitā A. Zazerskis tika
izvadīts 16. aprīlī no Jēkabpils pilsētas kapličas uz dzimto pusi Rēzeknē. Kupls skaits cilvēku teica atvadu vārdus un nesa ziedus kā pēdējo
cieņas un mīlestības apliecinājumu.
Uzrunājot klātesošos A. Zazerska
atvadu ceremonijā, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds
Salcevičs sacīja, ka A. Zazerska
mūžs ir godam nodzīvots un savas
piepildītās dzīves laikā viņš vienmēr
bija strādīgs, krietns un atbildīgs
sava darba darītājs. L. Salcevičs
atgādināja, ka 2012. gadā viņa devums pilsētai tika novērtēts ar Goda
pilsoņa nosaukumu par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā, sabiedriskajā
darbā un novada izpētē.
Pēdējā gaitā A. Zazerski pavadīja Jēkabpils pilsētas pašvaldības,
Līvānu novada un Krustpils pamatskolas pārstāvji, kolēģi – bijušie un
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esošie izglītības iestāžu direktori,
izglītības un kultūras darbinieki,
mazpulku organizāciju pārstāvji, audzēkņi, radi un draugi.  
„Mūžs ir norietējis, bet gaisma
paliek,” – šie vārdi ir kā apliecinājums A.Zazerska paveiktajam mūža
darbam un viņa devumam saviem
audzēkņiem, līdzgaitniekiem un visai pilsētai.  Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību
A. Zazerska tuviniekiem.

6.

2014. gada aprīlis

Jēkabpils jauniešu izdevums #41
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Noskaidroti „JVĢ basket” turnīra
uzvarētāji

Jau kopš 2013. gada novembra
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās basketbols turnīrs „JVĢ BASKET”. Kopumā turnīrā piedalījās
10 komandas. 11. aprīlī finālā tikās

spēcīgākās komandas – King Pong
un BK Hopkinss jeb pagājušā gada
turnīra vicečempioni pret pagājušā
gada čempioniem. Šogad pārliecinoši
pārāki izrādījās King Pong spēlētāji,
ar rezultātu 76:55 pārspējot komandu BK Hopkinss. King Pong sastāvā: Miķelis Liberts, Toms Kohanovs,
Kārlis Vanags, Andrejs Pelšs, Matīss
Surkulis, Kristers Elksnītis, Edvīns Skudra un Artis Galdiņš. BK
Hopkinss sastāvā: Mārcis Zīberts,
Edmunds Lazdāns, Aigars Daģis,
Artūrs Noviks, Raimonds Fetjko,

Linards Marks un Armands Galdiņš. Par 3.vietu „JVĢ BASKET”
turnīrā cīnijās komandas BK Priedīte un BK Varoņi. Cīņa bija spraiga,
taču skanot spēles beigu signālam
BK Priedīte ar rezultātu 63:59 guva
uzvaru pār komandu BK Varoņi. BK
Priedīte sastāvā: Reinis Ermansons,
Kristaps Bitels, Mārtiņš Bojārs,
Emīls Volgasts, Raivis Gaidlazda,
Pauls Rutkovskis un Aleksandrs
Gargažins.
Santa Januševska

Arī mēs skaitām laiku līdz pilsētas svētkiem
Beidzot ir tā sajūta, ka pavasaris
ir ne tikai ārā, bet arī galvā. Vidusskolēni pārvietojas pa skolas gaiteņiem platiem smaidiem un ātriem
soļiem. Stundas, veroties uz maigi
plaukstošajiem kokiem, skrien nemanāmi... lēni. Un tomēr, katra
diena ir patiesi skaista un prieka pilna. Šķiet, klāt laiks, kad vairs prāts
negriežas uz rinķi, atgādinot – eksāmeni, eksāmeni, atestāts. Tu ļauj
dzīvei ritēt pašai, ar apziņu, ka viss
jau vienalga būs tā, kā tam ir jābūt.
Jā, mēs visi esam pilni neziņas, apmulsuma, neizlēmības. Nākotne? Tā
mūs sagaidīs, nav vērts uztraukties.
Augstskolas netiks slēgtas un autobusi uz Rīgu turpinās kursēt. Tagad
vienkārši ir pavasaris. Ir visas tiesības saelpoties milzum daudz svaigā

gaisa, braukāt līdz vēlam vakaram
ar divriteņiem, pastaigāties vairāku stundu garumā līdz mājām un
priecīgiem sēdēt mūsu lielpilsētas
sastrēgumos. Reizēm, iespējams, ir
krietni svarīgāk vērot saulrietus, izskrieties pa lielceļiem, lai saprastu,
kas patiesi dzīvei vispār vajadzīgs,
pēc kā vērts tiekties. Es zinu, dārgie, ka dzīvē liekas tik svarīgi veikt
pareizo izvēli, bet beidziet, mēs visi
esam tikai cilvēki, bez pārmetumiem
es ļauju mēģināt vēlreiz, atkal no sākuma, no gala. Ir taču pavasaris.
„spēlējos ar savu kāju pirkstiem
spēlējos ar citu kāju pirkstiem
tagad atkal spēlējos ar saviem”
/Knuts Skujenieks/

Ieva Deņisova

No kreisās: Andrejs Pelšs, Miķelis Liberts, Edvīns Skudra, Toms Kohanovs un Kārlis Vanags

STUDENTA MONOLOGS
Ir 2014. gada marts, esmu pirmā
kursa studente Rīgas Celtniecības
koledžā un nekas nav tā, kā biju iztēlojusies pirms gada. Pirmkārt, jau
tāpēc, ka man likās, ka došos mācīties to, kas man visvairāk padodas
skolā – valodas. Arī eksāmenu rezultāti šajos priekšmetos bija vislabākie, tāpēc nebija šaubu par turpmāko rīcību. Kaut gan biju pieteikusies
uz attiecīgo programmu Latvijas
Universitātē un arī tikusi budžetā,
manī nebija pilnīgas pārliecības. Un
pēc nedēļas universitātē sapratu, ka
tas tiešām nav domāts man – aka-

dēmiskajā vidē es nejutos īsti... ērti.
Tad arī radās jautājums – ja nevaru
mācītes to, kas man (kaut cik) padodas, ko tad man iesākt? Atbilde
– plāns B, kuru biju atlikusi malā
padsmit reizes. Un tagad es esmu
šeit – vietā, kur es jūtos labi un mācos/daru to, kas man patiešām patīk.
Pa šo laiku ir mainījusies mana
dzīves uztvere un tas noteikti tāpēc,
ka izkāpu no savas komforta zonas
– esmu viena, tālu no mājām, pavisam citādā vidē, saskaroties ar kaut
ko jaunu ik dienu. Jā, sākumā viss
likās svešs un pat mazliet baiss, bet

tagad esmu gatava visam, tiešām
visam. Jo šajā laikā esmu satikusi
tik daudz un dažādus cilvēkus, cik
visus iepriekšējos gadus nebiju – ar
dažādiem izglītības līmeņiem, pieredzēm, piederību reliģijām u.c. Līdz
ar katru jauniegūto pieredzi redzesloks paplašinās, un tas ir tieši tas, ko
vēlos.
Vēlētos mudināt jauniešus, kuri
beidz pamatskolu vai vidusskolu –
nesmādējiet profesionālās ievirzes
skolas! Teorija apvienojumā ar praktisko darbību sniedz reālāku ieskatu
savā nākotnes profesijā un izpratni

par to. To visu arī es izbaudu uz savas ādas šeit, koledžā, prakses laikā
– divas reizes mācību gadā  Turklāt,
praktiskā darbība mums notiek ne
tikai praksēs, bet arī ikdienā – mēs
zīmējam, rasējam (gan uz papīra,
gan digitāli), veidojam maketus un
tā tālāk.
Šīs profesijas šarms slēpjas tajā,
ka tā apvieno eksaktās zinības un
mākslu, kultūru. Piemēram, vienas
dienas lekciju saraksts ir apmēram
tāds – zīmēšana, ēku daļas, koksnes
restaurācijas tehnoloģija, krāsu mācība... Pats labākais šajā procesā ir,
ka grafiks ir salīdzinoši brīvs un nejūtos skolas nomocīta. Un tāpēc vairāk kā jebkad man ir vēlme un laiks
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uzzināt un izzināt pasauli.
Topošajiem vidusskolas absolventiem, kuri nolems turpināt mācīties, ieteiktu mācīties nevis diploma
dēļ, bet sevis dēļ. Bieži vien izglītība
nespēj dot to, ko dod tava apņemšanās un centība. Un nebaidieties no
savām vēlmēm – sabiedrības viedoklis būtu pēdējais, kas būtu jāņem
vērā. Tāpēc atļaušos citēt kādu Gogol Bordello dziesmu –
„If we are here not to do
What you and I wanna do
And go forever crazy with it
Why the hell we are even here?”
Ar cieņu, zcego
also known as Zaiga Birste

7.
CILVĒKS, KAS IEDVESMO

Par un ap dīdžejošanu un dzīvi tajā
Rolandu Viļumu mēs varam ieraudzīt uz kluba Cita atpūta skatuves, kur viņš darbojas kā dīdžejs.
Lai uzzinātu vairāk, aicināju viņu uz interviju.
Kāpēc tieši dīdžejošana?
Mūzika mani ir jau aizrāvusi
sen, tāpēc arī tāda doma kā dīdžejot
nešķita sveša. Savu iemeslu ir devis arī tas, ka tēvs astoņdesmitajos
spēlēja Jēkabpils rajonā diskotēkas,
līdz ar to tā laika lentas un aparātus esmu jau redzējis no bērna kājas.  
Pirmajās klasēs parasti es biju atbildīgs par audio tehniku un mūziku,
arī JVĢ man bija uzticētas dažas
diskotēkas aktu zālē, kuras toreiz
tikai novadītas ar programmu „Winamp” bez jebkādas miksēšanas.
Bet galvenais iemesls ir tas, ka vienpadsmitajā klasē es ieraudzīju afišu,
ka „AJV Grupa” organizē dīdžejinga
kursus ar domu, lai Jēkabpilī rastos
jauna paaudze, kurai turpināt darboties pasākumos. Toreiz mani apmācīja DJ Vital, par ko es viņam un
AJV Grupai esmu ļoti pateicīgs.
Kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai
viņš spētu kļūt par dīdžeju? No malas šķiet, ka sevišķas prasmes nav
vajadzīgas, svarīgākā ir tehnika.
Galvenais ir fanātisms, vismaz
vēlme. Obligāta ir interese par elektronisko deju mūziku, ja ir vēlme
spēlēt banketus un citus saviesīgus
pasākumus, tad ir jāpārzin arī latviešu/krievu, astoņdesmito, deviņdesmito gadu mūzika. Ir vajadzīga
neliela ritma izjūta un „čujs”, ko
cilvēki vēlas dzirdēt, jo nav tā, ka dīdžeji spēlē tikai to, kas viņiem patīk,
ir jāmāk uztvert publika deju zālē.
Par tehniku – ja dīdžejs ir spējīgs,
tad viņam pietiek ar vienkāršākajiem dīdžejinga CD atskaņotājiem
un mikserpulti, vieglāk ir nospēlēt
ar MIDI kontrolieri un portatīvo
datoru, jo tad dators spēj nedaudz
pielabot kādas ritma kļūdas un vislielākā ekstra, manuprāt, ir spēja atrast dziesmu dažās sekundēs, nevis
minūtēm rokoties pa disku kaudzi.
Pats sāku ar CD atskaņotājiem, bet
pašlaik ērtuma dēl esmu pārgājis
uz Pioneer kontrolieri un Macbook
Pro.
Vai tev ir muzikālā izglītība?
Varbūt cita veida muzikālā pieredze?
Jā, es esmu beidzis Arvīda Žilinska mūzikas skolu akordeona klasē. Arī skolā biju muzikālajā klasē,
10 gadus esmu dziedājis korī. Nekad
neesmu bijis tas skanīgākais, bet ārā
mani nemeta :)
Kādas ir labākās sajūtas, kuras
var gūt dīdžejs?
Man vislabākās rodas, kad cilvēki ārdās pie mūzikas, ko spēlēju, kad
visi trako, dzied/bļauj līdzi un lēkā.
Arī tad, kad pasākums beidzas un
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apmeklētāji negrib doties prom un
prasa, lai es spēlēju vēl – tas arī ir
tāds kā pagodinājums, ka viņi atzīst
to veidu, kā spēlēju. Vēl arī ir ļoti patīkami, ja sanāk noiet no skatuves,
kad apmeklētāji (vēl jo īpaši nepazīstami) pienāk klāt un saka, cik ļoti
viņiem patīk vakars, protams, arī
atziņas sociālajos tīklos arī ir tikai
patīkamas.
Labāk domāt vai darīt? Vispārīgi, dzīvē.
Nevar tikai vienu, vajag abus.
Ja tikai domā, tad parasti tikai pie
domāšanas arī paliek, ir arī jādara,
lai sasniegtu rezultātu. Man tas ir
pierādījies visur. Kaut vai piemēram
attiecībās – nevar ilgi fantazēt, kā labāk uzsākt sarunu ar meiteni, ir ātri
jāpadomā un vienkārši jāsāk runāt.
Kāds ir labs dīdžejs?
Dīdžeja žūrija ir deju zāle. Ja cilvēki dejo un nesēž  malā, tad dīdžejs
ir labs. Ja skatās no profesionālās un
tehniskās puses, tad dīdžeja prasme
samiksēt dziesmas tikai ar ausu palīdzību ir rādītājs. Mūsdienās visi atskaņotāji rāda dziesmu sitienus minūtē, līdz ar to, dzirde nav tik daudz

jāizmanto. Vienkāršākais līmenis ir
miksēt house mūziku, sarežģītāk ir
samiksēt RnB, Hip Hop, Dubstepu,
Trapu jeb visu, kas ir zem 120 sitieniem minūtē. Augstākā pilotāža ir
spēlēt uz vinila platēm.
Kādas ir tavas aizraušanās bez
dīdžejošanas?
Patīk automašīnas, elektronika.
Ja dzīvē viss iekārtosies labi, tad
viennozīmīgi man būs plašs autoparks, lielākoties ar veciem Mercedesiem. Ir arī tāds nerealizēts sapnis
piedalīties kādā no autosporta disciplīnām, bet finanšu trūkuma dēļ
tas pagaidām ir tikai sapnis, līdz ar
to mans ikdienas auto šī neizsapņotā
sapņa dēļ cieš :) Māku labot portatīvos datorus un atrisināt visāda veida
problēmas saistībā ar datortehniku.
Pirmais solis, lai īstenotu savas
vēlmes...
Sākt kaut ko darīt lietas labad,
nevis tikai vēlēties.
Kādi ir tavi nākotnes plāni? Vai
identificē sevi kā dīdžeju līdz sirmam vecumam?
Neplānoju neko precīzu, jo tad
ir nepatīkami, kad kāds no plāniem
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nepiepildās. Tikai zinu, ka nevēlos
ieslīgt rutīnā un kļūt ilglaicīgi par
darbinieku, kurš katru darba dienu
no 8:00 līdz 17:00 atrodas darbā.
Tuvākajā nākotnē grasos pabeigt
augstskolu, un tad jau mēģināt piepildīt maksimāli visas savas ieceres,
kuras es nevēlos atklāt, jo, ja visiem
pastāsta par saviem plāniem, tad
tie parasti arī nepiepildās. Par dīdžejinga nākotni diži neaizdomājos,
vienkārši dzīvoju momentā ar to,
jo nevar jau visu zināt kā dzīvē viss
pakārtosies.  
Dīdžejošana var būt nopietna
nodarbošanās (kā amats, peļnas
avots)?
Ja ar to nodarbojas ļoti augstā
līmenī, tad var. Lokālā mērogā tas ir
vairāk kā hobijs. Latvijā to sasniegt
ir ļoti grūti, tāpēc ir jāsniedzas uz
internacionālu līmeni, jāproducē savas dziesmas, jātaisa tūres, jānodarbojas ar mārketingu un reklāmu.
Bet sakarā ar to, ka dīdžejings un
producēšana tomēr ir mākslinieciskas izpausmes, to nevar uzskatīt par
stabilu darbu un vienmēr paredzēt
savus mēneša ienākumus.
Dīžejam ballītēs drīzāk ir sajūta,
ka kaut kas palaists garām vai tieši
otrādāk – izbaudīts daudz vairāk?
Kā kuru reizi. Ja ir daudz draugu un paziņu apkārt un viņi svin
kādu notikumu, tad ne vienmēr būt
pie pults ir tās patīkamākās sajūtas,
bet ja draugu nav tik daudz, tad es
parasti beigās jūtos guvis vairāk kā
vidusmēra apmeklētājs.
Ko vērtīgu tu no dīdžejošanas
gūsti pats sev? Labas emocijas, tas ir
pašsaprotami, bet... kaut kas vairāk?
Kontaktus ar cilvēkiem, komunikāciju, kura ir man svarīga.
Iespaidus, kā dejotāji reaģē uz konkrētām dziesmām. Redzu visvisādus
notikumus un priekšnesumus, jo
bieži ir arī citi mākslinieki, kas uzstājas konkrētajā vakarā.
Vai dzirde, tavuprāt, ir spēcīgākā cilvēka maņa?
Manuprāt, visas maņas ir vienlīdz vērtīgas, bet dzirde un redze ir
spēcīgākās, bez kurām vispār dzīve
nav iedomājama.  
Tu vairāk paļaujies uz savu gaumi, iekšējo lādiņu vai koncentrējies
uz to, ko klausītāji vēlas dzirdēt, esot
deju zālē?
Vairāk nākas paļauties uz savu
gaumi, jo pēc loģikas nevar izvēlēties dziesmas. Piemēram, atrodot
kādu dziesmu es domāju, cik labs
un interesants ir instrumentālais
pavadījums tajā, cik vokāls ir precīzs
un skanīgs, vārdi dziļdomīgi, bet ir
sanācis aplauzties vadoties pēc loģikas, jo dejotājiem ne pārāk interesē
cik konkrētā dziesma ir kvalitatīvi
veidota, viņi sagaida no manis dziesmas, kuras liek kustēties.  Bieži ir
arī reizes, kad esmu uz viena viļņa
ar dejotājiem, tad nevajag aizdomāties ko likt, es vienkārši jūtu. Uz dejotāju pasūtījumiem arī ne vienmēr
var paļauties, jo nav vienmēr tā,

ka „visi gaida to dziesmu”, kā pats
pasūtītājs to apgalvo, bet arī ir gadījumi, kad kāds prasa dziesmu, kura
patiešām ļoti iederas, bet vienkārši
esmu piemirsis par tādu.
Kurš ir labākais diennakts
laiks? Un kā tu to pavadi?
Man tas ir vakars vai nakts, jo
pēc dabas esmu pūce, nevis cīrulis.
Vakaros man parasti parādās vēlme
kaut ko darīt un arī rodas iedvesma
darīt kaut ko muzikālajā ziņā. Naktīs daru daudz ko – nodarbojos ar
mūziku, mācos, lasu ieinteresējušos
rakstus, noskatos kādu filmu, komunicēju ar kādu citu „pūci”, dažreiz izbraucu pa pilsētu un izbaudu
nakts burvību.
Ko paliekošu tu vēlētos atstāt pēc
sevis?
Pieminekli, kurš nebūtu kapos :)
Kaut ko ievērības cienīgu, lai par
mani vēl runātu arī pēc nāves, jo cilvēks ir dzīvs, kamēr par viņu runā.
Kāda ir vispatīkamākā vide
dīdžejam?
Liela nozīme ir aparatūras izkārtojumam, augstumam, jo ergonomika ir svarīga nakts garumā. Patīkami ir tad, ja aparatūra ir svaiga,
nav nekur bojāta un viss strādā. Ir
daži klubi, kur aparāti ir bēdīgā stāvoklī un uz tiem nemaz nevar pilnvērtīgi strādāt.
Kādi ir Tavi iedvesmas avoti?
Iedvesma bieži nāk pati no sevis. Vienkārši parādās tāda sajūta,
ka tieši tagad vajadzētu pameklēt
jaunas dziesmas. Dažreiz iedvesmu
rada kādu iespaidīgu pasākumu video atskati.
Iepazīstoties ar jaunu cilvēku,
ko vēl bez sava vārda tu par sevi
pavēsti?
Mēģinu atrast kaut ko tādu, kas
tajā momentā varētu šķist kopīgs.
Darbā tā varētu būt kāda praktiska
iemaņa, bieži vien arī nākas pavēstīt
skolu no kuras es esmu. Bet katrs
gadījums ir unikāls.
Kāds ir lielisks piektdienas
vakars?
Ir dažādas vēlmes pēc darba nedēļas. Dažreiz ideāli šķiet pavadīt
vakaru gultā, bet visbiežāk man patīk atrasties kādā pozitīvā kompānijā un papļāpāt par dzīvi.
Ja tu varētu izvēlēties būt jebkas,
vai tu izvēlētos būt tu?
Visticamāk, ka jā.
Rolands Viļums, 21 gadu vecs,
Pabeidzis JVĢ, Arvīda Žilinska mūzikas skolu, pašlaik mācās RTU EEF
„Elektrotehnoloģiju datorvadība”,
n/k „Cita Atpūta” rezidents. „Paldies vēlos teikt n/k „Cita Atpūta”
par iespēju izpausties pirmssākumos un par to, ka pašlaik esmu tur
rezidents. Paldies „AJV grupa”, DJ
Vital un DJ K-Gee,” saka Rolands.
Lai uzzinātu par DJ Rolanda
gaitām, var ielūkoties https://twitter.com/dj_will_roland
Ieva Deņisova

Jaunieši tiekas ar NORDIC Training International apmācību vadītāju Aleksi Daumi
17. aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās norisinājās Jēkabpils
Jauniešu domes rīkotā tikšanās ar
Aleksi Daumi.
Diskusijā tika  apskatītas  dažādas tēmas, piemēram, kā atrast sevi,
sasniegt sevis izvirzītos mērķus, arī
jautājumi par dzīves jēgu.
Aleksis Daume praktisko darba
pieredzi ieguvis, vairāk kā 16 gadus
strādājot tirdzniecības un personāla
vadībā. Šobrīd Aleksis ir viens no vadošajiem NTI apmācību vadītājiem

vadītprasmes, dzīves līdzsvara, prioritāšu un laika plānošana, pārrunu
vešanas noslēpumu, komandas veidošanas, konfliktu un stresa vadīšanas treniņos Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā.
Alekša Daumes klientu sarakstā ir  Latvijas vadošās kompānijas:
„Swedbank”, „Luna Latvija”, „Nuga
Best”, „StoraEnso”, „Beiensdorf”,
LIAA, „Gosupi”, LR Tieslietu ministrija, „Libanons”, Valsts izglītības
attīstības aģentūra, „Elko Grupa”,

„Rimi”, Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra u. c.
Tikšanos ar Aleksi Daumi apmeklēja vairāk nekā 80 Jēkabpils
jauniešu. Šādas tikšanās–diskusijas
ar ievērojamiem un pazīstamiem cilvēkiem Jēkabpils jauniešu dome rīkojusi jau iepriekš – 2013. gadā tika
rīkota diskusija ar Latvijas Bankas
vadītāju Ilmāru Rimšēviču, 2010.
gadā – ar advokātu Andri Grūtupu.
Lāsma Skļarska,
Jaunatnes lietu speciāliste

Avīzes galvenā redaktore Ieva Deņisova,
			
e-pasts: ievadenisova@gmail.com
Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Skļarska,
			
e-pasts: 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/

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv
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NVO AKTUALITĀTES
JĒKABPILĪ
Brīvprātīgo darbs kļūst arvien populārāks

Foto: no privātā arhīva

Veronika Penskaja darbojas kā
brīvprātīgā Jēkabpils Ukraiņu kultūrizglītojošajā biedrībā „JAVIR”.
Viņa ir diplomēta kultūras menedžere un brīvprātīgo darbā iesaistījusies, pateicoties Nodarbinātības
Valsts aģentūras (NVA) programmai
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam”.
„Jauniešiem tā ir lieliska iespēja
parādīt savas prasmes un arī apgūt
ko jaunu. Tu palīdzi un redzi, kā no-

tiek nevalstiskās organizācijas darbība, kā notiek projektu gatavošana,
rakstīšana un iesniegšana. Man personīgi noderēja augstskolā iegūtās
zināšanas, ko izmantoju piedaloties
biedrības projekta „Ukraiņu kultūras dienas – 2014” sagatavošanā
iesniegšanai. Ir gandarījums, jo šis
projekts iekļuva Jēkabpils pilsētas
pašvaldības atbalstīto skaitā.
Brīvprātīgo darbam ir vairāk
plusu nekā mīnusu. Programmā, ko
piedāvā NVA, četru stundu darba
diena ir priekšrocība, kas dod iespēju veltīt laiku arī citu savu interešu
realizācijai. Jaunieši bieži vien baidās iesaistīties, jo nezina nosacījumus un pievērš uzmanību tikai tam,
ka ir neliels atalgojums. Jā, summa
jeb kompensācija transportam un,
cik atliek – arī pārtikai, nav liela.
Bet tā nav darba alga. Brīvprātīgā
darba jēga parādās jau pašā vārdā
„brīvprātīgais”. Tomēr neatsverams
ieguvums ir darba pieredze, ko pieprasa gandrīz katrā darbavietā, un
ieraksts CV,” stāsta Veronika. Viņa
piebilst, ka labprāt piedalītos informēšanas kampaņā, ja tāda tiktu
rīkota.
Iesaistes ilgums NVA programmā, kas bija seši mēneši, Veronikai

drīz beigsies, bet darbs biedrībā devis impulsu turpināt iesāktās aktivitātes. Arī pēc līguma termiņa izbeigšanās sadarbība neapstāšoties. „Es
tāpat palīdzēšu. Nupat uzsāku dziedāt biedrības vokālajā ansamblī, te
man ir draugi un ģimeniska ir te valdošā noskaņa,” papildina Veronika.
Brīvprātīgo jauniešu darbs nevalstiskajās organizācijās ir svarīgs
ne tikai pašu jauniešu darba pieredzes aspektā, tas ir arī svarīgs nevalstiskā sektora atbalsta faktors.
Jēkabpils Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „JAVIR” valdes locekle
Valentīna Zarņicka atzīst, ka Veronikas Penskajas kā brīvprātīgās līdzdalība ir nenoliedzami pozitīvi ietekmējusi biedrības darbību. „Veronika
pēc profesijas ir kultūras menedžere, un tieši tas mums bija vajadzīgs.
Atbildīga it visā, ko dara, ar entuziasmu un radošumu apveltīta meitene. Kā par tādiem cilvēkiem saka:
„Cepuri nost!”, – Veroniku raksturo
V. Zarņicka.

„Jēkabpils bērnu un jauniešu ar
īpašām vajadzībām biedrībā „Cerību sala” jau šobrīd notiek  gatavošanās „Ģimenes svētkiem” ko 25.
maijā rīkos nevalstiskā organizācija
„JK Nams Jauniešu klubs”, informē biedrības „Cerību sala” valdes
priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa.
„Mums visas lietas notiek lēnāk,
tāpēc gatavošanos „Gimenes svētkiem” jau esam uzsākuši. Bet mums
vēl ir daudz jāpaveic. Ir paredzēta
biedrības prezentēšana un tajā mēs
rādīsim, ko protam pagatavot,” stāsta A. Kvēpiņa un izrāda no dzijas
bumbiņām gatavotos dekoratīvos
spilvenus. „Visus darbus mēģinām
veikt pašu spēkiem – gan aplīšu izgriešanu, gan dzijas tīšanu ap tiem,
gan bumbulīšu nostiprināšanu – to
dara bērni. Vienīgi piešūšanai pie

Anita Sproģe,
Jēkabpils NVO resursu centra projekta
„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības
atbalsts” korespondente

Ar mērķi uzlabot zināšanas par
migrācijas politiku un tās aktualitātēm, iepazīties ar dažādu pieredzi
un praksi darbā ar trešo valstu pilsoņiem, kā arī gūt izpratni par naida
runu un tās izpausmēm, biedrības
„Jēkabpils NVO resursu centrs”
dalīborganizāciju pārstāvji 4. aprīlī
piedalījās seminārā „Aktualitātes
darbā ar trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem”.
Seminārs tika rīkots Eiropas
trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Nacionālais
integrācijas centrs” ietvaros.
Par tēmu „Migrācijas politika
Latvijā” referēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jēkabpils nodaļas vadītāja vietniece Jolanta Degle. Tēmas prezentācijā bija iekļauti
jautājumi gan par termiņuzturēšanās, gan par pastāvīgās uzturēšanās
atļauju izsniegšanu, gan par trešo
valstu pilsoņu tiesībām u.c.
Nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” (vienīgā
NVO Latvijā, kas nodrošina valsts
apmaksātus rehabilitācijas pakalpo-

Jēkabpils pilsētas dome piešķir finansējumu
nevalstisko organizāciju projektiem
3.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes
sēdē deputāti apstiprināja finansējuma piešķiršanu 12 nevalstisko organizāciju projektiem, pamatojoties
uz „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz
projektus konkursam”.
Finansiāls atbalsts piešķirts šādām biedrībām un to aktivitātēm:
Biedrībai Invalīdu apmācības
un dienas centrs „AUSMA” projekta
„Taku orientēšanās – sociālās integrācijas piemērs” realizēšanai (EUR
860,00),
Ukraiņu kultūrizglītojošai biedrībai „JAVIR”, projekta „Ukraiņu
kultūras dienas – 2014” realizēšanai
(EUR 860,00),
Jēkabpils pensionāru apvienībai
„SASAISTE”, projekta „Iespēju ceļvedis „Ko mums vajag? Kas mums
var palīdzēt?” realizēšanai (EUR
860,00),

Biedrībai „Jēkabpils NVO resursu centrs”, projekta „Jēkabpils NVO
saliedēšanas pasākumi – 2014” realizēšanai (EUR 860,00),
Vides un tūrisma attīstības Klubam „SĒLIJA”, projekta „Mobilā
konference: „Pirms 100 gadiem. Jēkabpils 1.Pasaules kara frontes laikā” realizēšanai (EUR 860,00),
Biedrībai kristīgai paaudžu
kopībai „Tilts”, projekta „Laime
ir harmonijā!” realizēšanai (EUR
860,00),
Sabiedriskā labuma biedrībai
„Jauniešu klubs „13.pirmdiena”,
projekta „Jēkabpils NVO Jauniešu
acīm” realizēšanai (EUR 860,00),
Biedrībai „Pusnakts braucēji”,
projekta „Mēs savai pilsētai – Motociklu svētki Jēkabpils pilsētas svētkos” realizēšanai (EUR 860,00),
Biedrībai „Izaicini sevi”, projekta „Es pazīstu savu pilsētu” realizē-

šanai (EUR 860,00),
Jēkabpils Latviešu biedrībai,
projekta „Konference „Daugavas zīmes” realizēšanai (EUR 774,00),
Jēkabpils krievu biedrībai
„RODŅIK”, projekta „Sudraba
avots” realizēšanai (EUR 860,00),
Jēkabpils pilsētas bērnu – jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību
sala”, projekta „Peldējos ar smaidu”
realizēšanai (EUR 860,00).
Kopumā konkursam pašvaldībā
tika iesniegti 29 projekti. Tos vērtēja NVO projektu izvērtēšanas darba
grupa un atbalstu saņēma biedrību
projekti, kuri atbilda konkursa nolikumam, kā arī saņēma kopvērtējumā lielāko punktu skaitu, vērtējot
atbilstoši nolikuma kritērijiem.
Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dāvini, piedaloties labdarības akcijā „Grāmatas otrā elpa”!
Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” no 14. līdz 28. aprīlim
aicina iesaistīties labdarības akcijā
„Grāmatas otrā elpa”.
Akcijā aicināti iesaistīties jēkabpilieši un Jēkabpilij tuvo novadu
iedzīvotāji!
Par akcijas dalībnieku var kļūt:
• ziedojot jau izlasītas grāmatas
un žurnālus;
• ziedojot jaunas bērnu grāmatas,

pēc vēlēšanās ierakstot tajās
savu vārdu un vēlējumu.
Grāmatas un žurnālus labdarības akcijas norises laikā no 14.
līdz 28. aprīlim var nodot Jēkabpils
sociālā dienesta (Brīvības ielā 45)
pirmajā stāvā no pulksten 9.00 līdz
12.00 katru darba dienu.
Ja ziedojamo grāmatu klāsts ir
lielāks, lūgums iepriekš sazināties
ar Jēkabpils NVO resursu centra

Gatavojas „Ģimenes svētkiem”

projekta „Vidusdaugavas reģiona
NVO darbības atbalsts” labdarības akcijas organizatori Laimdotu
Kancāni, tālr. 26410346, vai aktivitāšu koordinatori Agitu Pleiko, tālr.
29449622, vai arī zvanīt uz Jēkabpils NVO resursu centra biroju, tālr.
65220097, iepriekš minētajā laikā.
Pārskati savu grāmatu plauktu
un piedalies!

spilvena virsmas vajadzīga mammu
palīdzība. Gadās, ka adata iedur, gadās, ka šķēres izrādās nedaudz par
asu, bet tamdēļ jau nav jāizdara viņa
vietā – jāļauj izbaudīt dažādas emocijas – gan rūgtumu par ķibelēm,
gan sajūsmu, ka pats var izdarīt.
„Ģimenes svētkos” rādīsim arī
ludziņu. Tās nosaukums ir „Vilks
un septiņi kazlēni” – režisējam visi
kopā un pašiem ir liels prieks, ka izdodas. Galvenais – radīt pozitīvu noskaņojumu, neuzspiest, ļaut atpūsties, kad bērns ir noguris, un tad jau
būs rezultāts,” piebilst A. Kvēpiņa.
Anita Sproģe,
Jēkabpils NVO resursu centra projekta
„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības
atbalsts” korespondente

Piedalās seminārā par
integrācijas jautājumiem
jumus cilvēku tirdzniecībā cietušām
personām) jurists Alvis Šķenders
sniedza ieskatu biedrības darbībā,
un, minot piemērus, informēja par
aizspriedumiem un stereotipiem,
kas valda sabiedrībā attiecībā
uz imigrantiem (ārzemniekiem)
Latvijā.
Savukārt par sekām naida izpausmju – naida incidenta, naida
nozieguma vai naida runas gadījumos, stāstīja cilvēktiesību eksperts
Kaspars Zālītis. Temats „Naids.
Naida izpausmes. Mēs” ietvēra arī
informāciju par naida noziegumu
motīviem, naida veicināšanas faktoriem, kā arī par to, kāda atšķirība ir
starp terminiem „vārda brīvība” un
„naida runa”.
Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās sarunās ar lektoriem, uzdeva jautājumus par konkrētām problēmām un to risināšanas metodēm.
Anita Sproģe,
Jēkabpils NVO resursu centra projekta
„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības
atbalsts” korespondente

25. aprīlī plkst. 15.00 Jēkabpils NVO resursu centra telpās,
Brīvības ielā 45, 2. stāvā notiks

APAĻĀ GALDA DISKUSIJA

Tēma:

Kāpēc jēkabpilieši izvēlas iesaistīties NVO,
un ko mēs zinām par savu tiesību aizstāvības iespējām?
Diskusiju vadīs žurnāliste Sandra Mikanovska.
DISKUSIJAI VAR PIETEIKTIES līdz 24. aprīlim plkst. 17.00,
rakstot: nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 29449622.

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

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

9.

„Aerobikas jampadracis” Jēkabpils pamatskolā
1. aprīlī Jēkabpils pamatskolā
joki, kā jau ierasts smieklu dienā, nebija pirmajā vietā. Skolā valdīja mūzika un ritmiska vingrošana – „Aerobikas jampadracis” savā varā bija
pārņēmis vairāk kā 400 skolēnus, kā
arī skolotājus un bērnu vecākus. Un
jokošanās te tiešām bija maz, jo šajā
dienā visas klases uzstājās ar aerobikas priekšnesumiem, kurus vērtēja
stingra un kompetenta žūrija. Uzvarētāji piedalīsies Aerobikas festivālā
Valmieras sākumskolā.
Jēkabpils pamatskolas skolotāju
kolektīvs ar direktori Silviju Dreimani priekšgalā trīs mēnešu laikā
realizēja lielisku ideju, kā popularizēt fiziskās aktivitātes skolēnu vidū
laikā, kad varbūt citugad ārā valda
sniegs un sals, bet ne šogad. Ja reiz
nav sniega, tad kustēties var arī telpās. Un ne tikai kustēties, jo šis projekts sevī apvienoja ne tikai sportu
un mūziku, bet arī izglītoties. Katras klases komanda izpildīja vienu
aerobikas kompleksa programmu
– deju „Kopā ar gājputniem”, kuras
mūzikas izvēle bija saistībā ar tām
valstīm, kur Latvijas gājputni dodas
cauri vai arī pa ziemu apmetas. Tā-

dējādi tika pilnveidota arī skolēnu
interese par dabu, iepazīstot Latvijas putnus un to migrāciju. Un vēl
– kas nav mazāk svarīgi – priekšnesumā bija jāpiedalās visai klasei,
tātad šī bija vēl viena iespēja attīstīt
skolēnos pienākuma apziņu, organizētību, disciplinētību, izpalīdzību,
biedriskumu un draudzību – īpašības, kuras ir svarīgas jebkurā kolektīvā, jebkurā komandā.
Vairāk par šī pasākuma ideju un
realizēšanu stāsta Jēkabpils pamatskolas direktores vietniece izglītības
jomā Dace Rateniece: „Ideja radās
vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls
bija siltā ziema, jo katru gadu skolēniem bija iespēja nodarboties ar slēpošanu sporta stundās. Šoziem tas
izpalika, tāpēc bija jāizdomā, ar ko
skolēnus mēs varētu aizraut sporta
stundās. Otrais iemesls – skolēnu
stāja. Pavisam nesen Latvijas skolās tika veikts pētījums par skolēnu
stāju. Izrādījās, ka aptuveni katram
piektajam bērnam ir novērojamas
stājas problēmas. Trešais iemesls
bija mūsu vēlēšanās skolēniem atgādināt par Latvijas brīnumaino dabu
un putniem. Tā arī radās projekts

„Gājputni lido uz...”. Viss sākās ar
to, ka janvāra sākumā katra klase
izlozēja vienu Latvijas gājputnu.
Viens no uzdevumiem skolēniem
bija iepazīt kāda gājputna ceļu, kuru
tas mēro katru rudeni, un pētīt,
kādas teritorijas šis putns šķērso,
un kurās valstīs tas pavada ziemu.
Mūzikas stundās bija jāizvēlas viena
populāra dziesma, pie kuras sporta
stundās jārada sava oriģināla aerobikas deja. Noslēguma pasākumā
„Aerobikas jampadracis” skolēni
rādīja šos iepriekš rūpīgi iestudētos
aerobikas priekšnesumus ar kustību
un mūzikas palīdzību parādot konkrēta gājputna ziemošanas vietu.
Mūsu galvenais mērķis bija un ir
skolēnos attīstīt sportisko un radošo
garu, komandas sajūtu, veicināt veselīgu dzīvesveidu, likt acīm mirdzēt
priekā par paveikto. Tikai saliedētas komandas darbs dod gandarījumu un rezultātu, un mēs to visi
kopā sasniedzām. Paldies par milzīgo ieguldīto darbu sporta skolotājām
Lāsmai Mičulei un Initai Smirnovai,
mūzikas skolotājām un klašu audzinātājām. Paldies par projekta aktīvu
atbalstīšanu direktorei Silvijai Drei-

Foto: Jēkabpils pamatskola

manei un skolas medmāsai Irēnai
Gilučai. Sirsnīgs paldies arī vecākiem par ieinteresētību un radošumu atbalstot savus bērnus.”
3. aprīlī „Aerobikas jampadracis” iekustināja Jēkabpils pamatskolas skolēnus, kuri mācās Jēkabpils
Valsts ģimnāzijas telpās. Žūrijai pieņemt lēmumu nebija viegli, jo priekšnesumi bija interesanti savā dažādībā un daudzveidībā. Bērni, vecāki,

skolotāji patiesi bija no sirds centušies, un jāsaka, ka uzvarētāji bija visi
dalībnieki, bet, kā jau katrās sacensībās, bija jāizvēlas labākie. 10. aprīlī
skolu aerobikas festivālā Valmierā
pārstāvēja 1.b, 5.d un 6.c klases.

Latvijas čempionāts rallijsprintā
„Viduslatvija 2014”, 4. posms

Latvijas čempionāts ātrumlaivām
2. posms

Latvijas čempionāts
ūdensmotocikliem, 2. posms

Motoparaplānu sacensības
„Jēkabpils Kauss 2014”

Žanete Tiltiņa,
veselības veicināšanas un Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT)
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Jēkabpilieši par veselību un veselīgu
dzīvesveidu

Foto: Daces Ratenieces personīgais arhīvs

Labas veselības un veselīga dzīvesveida pamatus
mēs ieliekam ģimenē, bet ļoti daudz darba šajā ziņā
dara arī mūsu skolotāji, jo, esot skolas vecumā, lielu savas dzīves daļu mēs pavadām skolā. Un nereti ne tikai
vecāki, bet arī skolotāji ir tie, kas ir mūsu paraugs turpmākajā dzīvē.
Ideja par cilvēku, kuru uzaicināt šī mēneša intervijai par veselību un veselīgu dzīvesveidu, man radās,
saņemot ielūgumu piedalīties „Aerobikas jampadrača”,
kas notika 1.aprīlī Jēkabpils pamatskolā, žūrijas darbā. Šī pasākuma galvenais mērķis – popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes skolēnu vidū. Ideju atbalstīja
arī pamatskolas direktore Silvija Dreimane un skolas
medmāsa Irēna Giluča, jo lielu ieguldījumu šī pasākuma
(un arī, protams, daudzu citu) idejas un mērķa realizēšanā ir sniegusi Dace Rateniece – angļu valodas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā Jēkabpils
pamatskolā.
Kā Jūs ikdienā rūpējaties par savu veselību? Vai

savu dzīvesveidu Jūs raksturotu kā veselīgu?
Dace Rateniece: „Īpaši piedomāt par veselību ikdienā nesanāk. Veselīgais dzīvesveids vienkārši ir „ievijies”
pa vidu maniem ikdienas darbiem. Tas ir viss, ko man
patīk darīt un ko es daru. Es uzskatu, ka dzīvoju veselīgu
dzīvesveidu jau no bērnības. Bērnībā bieži sportošanu
aizstāja darbs siena pļavā vai ravēšana dārzā. Šobrīd tās
ir aktivitātes slidotavā vai peldbaseinā. Viens vai otrs,
bet tas man dod spēku, iekšēju mieru un gandarījumu.”
Padalieties ar saviem trīs veselīga dzīvesveida
noslēpumiem!
Dace Rateniece: „Es uzskatu, ka veselīgs dzīvesveids ir attīstīt sevi, rūpēties par savu labsajūtu, aktīvi
darboties un dot prieku citiem.
Mans pirmais noslēpums ir aktīvi pavadītais laiks
ar ģimeni un draugiem. Mēs braucam ar velosipēdiem,
slēpojam, slidojam, spēlējam handbolu un vasarā peldamies. Tā ir iespēja atpūsties no ikdienas steigas un
baudīt kopā būšanas prieku. Katru vasaru mums ir lielais sportiskais pasākums. Tā ir braukšana ar laivām pa
Gauju, Čehijas augstākās virsotnes iekarošana vai piedalīšanās Sievu nešanas čempionātā.
Otrais ir darbs skolā. Mana pārliecība ir, ka skolotājam noteikti ir jābūt veselīgam dzīvesveidam, jo, strādājot ar bērniem, vienmēr ir jābūt aktīvam, sportiskam,
jaunam, atraktīvam, zinošam un mūsdienīgam. Skolēns
gaida skolotāju, kurš parādīs piemēru, ko un kā darīt.
Savā darbā cenšos skolēnus iesaistīt dažādos konkursos
un pasākumos par veselīgu dzīvesveidu, lai šī vēlēšanās
un patika tā dzīvot rastos jau no mazotnes.
Trešais noteikti ir veselīgs uzturs. Manā ģimenē
vienmēr tiek domāts par to, ko mēs ēdam. Dārzeņus izaudzējam vasarā „sportojot” pa kartupeļu un biešu vagām. Mums arī ļoti patīk lasīt ogas. Tās ir vasaras vitamīnu deva ziemai. Protams, ziemā ceļš ved uz pagrabu,
kur var atrast salātu, gurķu un ievārījuma burciņas, jo
savs ir savs.”
Vai, Jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas sniegtās iespējas ir
pietiekamas, lai mudinātu jēkabpiliešus dzīvot veselīgi?
Dace Rateniece: „Domāju, ka ikvienam pēc savām
interesēm un patikas ir iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs. Pilsētā tiek organizēti informatīvi pasākumi, lai pievērstu mūsu uzmanību veselīgam dzīvesveidam. Mani iepriecina Jēkabpils sporta centra rīkotie
koptreniņi pie Radžu ūdenskrātuves. Tā ir lieliska iespēja katram jēkabpilietim dzīvot sportiski un veselīgi.”
Žanete Tiltiņa,
veselības veicināšanas un Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
(NVPT) koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

MOTORU SVĒTKI 2014
Sestdien, 21. jūnijā

8.00    Motoparaplānu sacensības „Jēkabpils Kauss 2014”.
11.30   „Motoru svētki 2014” oficiālā atklāšana Vecpilsētas laukumā.
12.00    Ātrumlaivu sacensības Daugavas akvatorijā.
              Latvijas čempionāta 2. posms.
12.00    Ūdensmotociklu sacensības Daugavas akvatorijā.
              Latvijas čempionāta 2. posms.
14.00    Rallijsprinta „Viduslatvija 2014” starts Vecpilsētas laukumā.
              Visas dienas garumā atrakcijas ģimenēm ar bērniem.
19.00    Rallijsprinta „Viduslatvija 2014” pilsētas posms.
21.00    „Motoru svētki 2014” noslēgums Vecpilsētas laukumā.
Organizē:

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

Atbalsta:
Krustpils novads

10.

Katram sevī jāatrod pozitīvisma
dzirksts
4. maija svētkos Jēkabpilī divi
koncerti

4. maijs ir Latvijas Valsts svētku
diena. 1990. gadā šai datumā  Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma
deklarāciju „Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu” un pēc
gadu desmitiem Padomju Savienības
sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu
un neatkarīgu valsti. Ko mums katram nozīmē šī diena? Vai sajūtamies
laimīgi mājās – Latvijā? Vai esam
jelkad izjutuši, ka smilgas piemājas
pļavā šķiet krāšņākas par greznām
puķēm svešatnē? Svētkos vienuviet
kopā sanāk tie, kas ir uz viena emociju viļņa, līdzīgi domājošie, un tad
šķiet, ka prieks dubultojas.
Šogad 4. maijā plkst. 11.00

laukumā pie Jēkabpils tautas
nama mūs atkal priecēs Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris „Vitamīns” paplašinātā sastāvā, jo jaunajiem mūziķiem nāks talkā instrumentālistu
vecā gvarde – Aivars Pugačs, Aigars
Godiņš, Gunārs Nažinskis, Smaida
Ščerbicka, Jānis Briška, Kaspars
Sležis, Gunārs   Peilāns un Valdis
Zvaigzne.
Plkst. 19.00 Vecpilsētas laukumā koncertēs Igo kopā ar
grupu. Koncertā skanēs dziesmas,
kuras bijušas pieprasītas Atmodas
laikā un ir populāras un aktuālas arī
šodien. Koncerti bez maksas.

Klauni pārsteigs ar brīnumiem
10.maijā plkst. 17.00 Krustpils Kultūras namā īstenus brīnumus uzburs teatrālie klauni
„Mirabilibus”.
„Mirabilibus” no latīņu valodas nozīmē „Brīnums”. Skatītājiem – pirmsskolas un skolas vecuma bērniem kopā ar  vecākiem vai
skolotājiem piedāvājam pastaigu no
vientulības un naida caur cerību pie
mīlestības un sadraudzības. Raksturīgi tikai Mirabilibus klauniņiem
– savās izrādēs runa gandrīz netiek
izmantota.

Mirabilibus iemieso sevī gan teātri, gan svinības, gan dzīves vērtības kopā.
Lai vērtības būtu vieglāk un
īpašāk uztveramas un tās būtu
viegli atcerēties, redzam lielu jēgu
to demonstrēšanai kreatīvā formā.
Tajā mums palīdz daudzie kontrasti – muzikāls pavadījums, mākslīgie
uguns stabi, „zemie dūmi”, gaismas
efekti, īsta uguns, konfetti un citi
rekvizīti un pārsteigumi. Jums tas ir
jāpiedzīvo!
Ieeja uz izrādi bez maksas.

Skursteņslauķi rosīsies Krustpils
Kultūras namā

29. maijā plkst. 14.00 Krustpils Kultūras namā Leļļu teātris „TIMS” priecēs mazus un
lielus skatītājus ar jauku un
atraktīvu koncertprogrammu
„Skursteņslauķi”.
Tas ir muzikāls stāsts visai ģimenei. Visi, kopīgi darbojoties un
dziedot, varēs baudīt dziesmas par
skursteņslauķu ikdienu un skursteņslauķu īpašajiem tērpiem, par

to, ko darīt un nedarīt, lai nenāktos
saukt ugunsdzēsējus palīgā.
Muzikālajā stāstā piedalās četri
skursteņslauķi (divi lieli, divi mazi)
un lelles – divas peles (brālis un
māsa) un Omīte Domīte. Koncertā
acis priecēs krāšņas  dekorācijas un
pasakaini tērpi.
Ieeja 2 € (Ls 1,40), biļetes nopērkamas Krustpils Kultūras namā.

Būs skaņa sadziedāšanās un raita
sadancošanās

Kaut arī lielie Dziesmu un deju
svētki izdziedāti un izdancoti pērnvasar, kori un deju kolektīvi savu prasmju latiņu tur augstu un mēģinājumos cītīgi gatavojas nākamajai lielajai kopdziedāšanai un dancošanai
Rīgā, bet līdz tam ar skaņām dziesmām un vieglu dejas soli iepriecinās
skatītājus citos koncertos. Pavisam
drīz, 31. maijā plkst. 18.00, Jēkabpils tautas mākslas kolektīvi
aicina uz dziesmu un deju dižkoncertu „Sanākam, sadziedam,
sasadancojam” Krustpils saliņā.
Pavisam droši var apgalvot, ka,
nākot uz šo koncertu, nav jābažījas
par izpildījuma kvalitāti, jo nupat
notikušajās tautas mākslas kolektīvu skatēs žūrija atzinīgi novērtējusi visus Jēkabpils tautas nama un
Krustpils Kultūras nama korus un
deju kolektīvus. Krustpils Kultūras

nama vidējās paaudzes deju kolektīva
„Kreicburga” (vad. Aija Rūliete) sniegums skatē novērtēts ar 48,2 punktiem, un tas ierindots pirmajā augstākajā pakāpē. Senioru deju kolektīvs
„Krustpilietis” (vad. Kārlis Krūmiņš)
saņēmis 42,9 punktus, bet jauniešu
deju kolektīvs „Delveri” (vad. Ingrīda
Feldmane) – 42,7 punktus. Jēkabpils
tautas nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Sadancis” (vad. Inese Lazdāne) izpelnījies 43,5 punktus.
Krustpils Kultūras nama senioru
korim „Atvasara” (diriģente Skaidrīte Pugača) žūrija piešķīrusi 44,5
punktus, bet jauktajam korim „Noskaņa” (diriģente Ilze Bērziņa, kormeistare Iveta Bērziņa) – 43 punktus. Jēkabpils Tautas nama sieviešu
koris „Unda” (diriģente Sandra Bondare) ieguvis 43,5 punktus. Visi šie
kolektīvi ierindoti pirmajā pakāpē.

Foto: Mikus Fomins

4. maijā Vecpilsētas laukumā
koncertu sniegs Igo – mākslinieks, kurš daudzšķautņaini darbojas ne tikai mūzikas laukā, bet
ar degsmi realizē arī citus savus
talantus un prasmes, ieraujot rosībā daudzus un padarot viņus
par saviem domubiedriem.
Vieniem mūzikas faniem Igo ir un
paliek nepārspēta latvju  rokmūzikas
zvaigzne, citu sirdis vairāk uzrunājuši liriskāki hiti, bet citiem  Igo kļuvis
par Atmodas laiku simbolu, jo šķiet,
ka TĀ Lāčplēsī izdziedāt ilgas un ideālus nebūtu spējīgs neviens cits. Negarajā sarunā ar mākslinieku apstiprinājās iespaids, ka Igo redz dziļi un
tālu gan mākslā, gan dzīvē, ka Latvijas šodienā viņam daudz kas smeldz.
– Koncerts Jēkabpilī notiek Latvijai zīmīgā datumā – Neatkarības
atjaunošanas dienā. Ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un intervijās
esat apliecinājis, ka jums dārga gara
brīvība un arī valstiskā neatkarība.
Kādās sajūtās Latvijā dzīvojat šobrīd?
– Sajūta šobrīd līdzīga tādai, kad
mājās ir viesi, bet saruna īsti nevedas,
jo kāds sāk runāt pa mobilo telefonu,
cits pievēršas notikumu izklāstam televīzijā, kāds iziet uz virtuvi pēc tējas,
bet citi jau  ģērbjas mēteļos, lai dotos
projām...
– 80. gadu beigās Lāčplēša lomā
Z.Liepiņa un M.Zālītes rokoperā „Lāčplēsis” izjutāt pilnīgu garīgu saplūsmi ar publiku. „Skudriņas” klausītājos izraisīja arī „Pie laika” jūsu izpildījumā. Ko un kādā mūzikā paudīsiet
koncertā klausītājiem Jēkabpilī?
– Koncerts, kur sanāk daudz
dažādu cilvēku, zināmā mērā ir vienošanās kopīgās sajūtās, uztverē, izpratnē, un mākslinieka sūtība jau arī
ir vienot dažādu paaudžu un interešu
grupu cilvēkus, nešķirojot nācijas.
4.maija koncertā Jēkabpilī skanēs
tās dziesmas, kuras ir vienojušas un
vieno cilvēkus. Tās ir bijušas svarīgas
80.gados un arī tagad. Būs, protams,

arī jaunrade un pavisam „svaigas”
kompozīcijas.
– Kāda jums šobrīd liekas Latvijas sabiedrība?
– Neko nedzirdētu nepateikšu –
sabiedrība ir sašķelta. Šobrīd netiek
izceltas tās vērtības, ar kurām varētu
lepoties visa Latvijas sabiedrība, bet
tādas ir, un par tām ir jārunā. Tādas
ir arhitektūrā, mākslā un citās jomās,
un tās ir jāzina katram.
– Kas jūs visvairāk uztrauc mūsdienu Latvijā?
– Vienā vārdā sakot – bezatbildība. Gan starp vienkāršiem pilsoņiem,
gan augstākajā līmenī. Šis ir bezatbildības laiks visaugstākajā mērā, bet
ceru, ka bezatbildība ir sasniegusi
visaugstāko iespējamo pakāpi. Un,
kad tā notiek, kad ir sasniegts visaugstākais punkts, līdz kuram var
nonākt, parādās cerība, ka kaut kad
no tā atgriezīsimies.
– Cik, jūsuprāt, šobrīd sabiedrībā
ir pašaizliedzības, cik gatava tā būtu
saliedēties kopīgiem mērķiem nākotnes ideālu vārdā?
– Jebkuras sabiedrības mērķi un
ideāli ir stipra ģimene, un īpaši svarīgi tas ir šobrīd Latvijas apstākļos,
taču ar ierindas cilvēku apziņu un
apņemšanos ir par maz. Ir jāsper noteikti soļi valsts līmenī, lai ģimenēm
ar bērniem nav jāmokās, lai bērni ģimenē var augt un attīstīties. Sabiedrībā ir ieinteresēti un zinoši cilvēki, kas
pēta demogrāfiju un zina, kas jādara,
lai ģimenē būtu 3–4 bērni, taču bez
konkrētas rīcības no valsts puses tā ir
cīņa ar vēja dzirnavām, un tad rodas
jautājums – kādēļ citur, pavisam ne
tālu, tomēr notiek savādāk?
Un par pašaizliedzību – ir tā mūsos dzīva, un vairāk varbūt pat tajos
cilvēkos, kas paši gājuši cauri grūtībām. Labdarības akcijās savāktie ziedojumi taču ir vistiešākā pašaizliedzība, tikai atkal rodas jautājums – vai
tiešām sabiedrībai uz sevis jāuzņemas valsts funkcijas un jāvāc līdzek-

ļi bērnu slimnīcas remontam, slimo
ārstēšanai?  
– Kam jānotiek, lai vieni spētu saredzēt tālāk par savu kreklu, bet citi
– sapurināties no apātijas, neticības,
noguruma?
– Domāju, ka katram sevī jāatrod
tā pozitīvisma dzirksts un jāatrod iespēja katru dienu izdarīt kaut ko noderīgu. Ne jau uzreiz ar karogu revolūcijā jādodas, bet padomāt vispirms
kaut vai par savu veselību, kā tālāk
pilnvērtīgi dzīvot.
– Kādā intervijā esat teicis, ka
cilvēka dzīvē nāk bliezieni, un tad ir
jāsaprot, par ko. Arī Latvijas tauta
vēsturiski nav saudzēta. Par ko, jūsuprāt, bliezieni veselai tautai?
– Katrai tauta, tāpat kā cilvēkam, jābūt ar savu stāju, jāprot gan
atzīt savas kļūdas, gan atvainoties un  
reizēm piekāpties. Mums ir jābūt lepniem par to, kas mēs esam, un reizē
vērtējošiem un uzmanīgiem
– Savā smagākajā dzīves periodā
pēc avārijas izteicāties, ka izjutāt līdzcilvēku pozitīvo domu un laba vēlējumu spēku un iedarbību. Kā palīdzēt
Latvijai? Ko, jūsuprāt, varam un vajag
darīt, lai pastāvētu Latvija un latvieši?
– Ja runājam par mani, tad cilvēku atbalstu jutu un jūtu vēl joprojām
un esmu par to bezgala pateicīgs.  Kā
palīdzēt Latvijai? Problēmas nerisinās, ja par tām neviens nezina vai izliekas tās nemanām. Sliktākais ir tad,
ja šīs problēmas nāk risināt kāds cits.
Ja parādās kāda sasāpējusi tēma, par
to ir atklāti jārunā. Var jau piekrist,
ka klusēšana ir zelts, bet saruna ļauj
saprast, kam tas pieder.  
– Jūs esat mūzikas speciālistu novērtēts un klausītāju dievināts roka,
džeza un popmūzikas dziedātājs, visai
plaša amplitūda. Bet jūs arī rakstāt
mūziku, dzeju un stāstus, gleznojat,
uzņemat multfilmas un klipus. No
kurienes visas šīs spējas, prasmes un
tik daudz enerģijas vienā cilvēkā?
– Katram cilvēkam ir dots ļoti
daudz, un vajag pamēģināt spējas
dažādās jomās. Es to mēģinu. Jau 12
gadus Jūrkalnē organizēju vasaras
sezonas atklāšanas svētkus un talku
– trīs hektāru platībā top Dabas un
atpūtas parks, kur  ierīkojam dabas
takas, spēļu laukumus, Vēju sētu,
Ugunspļavu, ābeļdārzu un lapenes.
Tāda kopīga darbošanās ir ļoti vienojoša, jo, redzot padarīto, nākamajā
gadā ir kur atgriezties un tad gribas
turpināt tālāk. Ik gadu 21. jūnijā svinam saulgriežus, ievērojot sentēvu
tradīcijas un rituālus, daudz dziedam.
Esmu aizsācis arī Mākslas plenēru
Jūrkalnē, kad no dažādām valstīm
sabrauc mākslinieki un rada mākslas
darbus –  keramiku, gleznas–, un jūrkalnieši tad jūtas īpaši. Ir vēl citas
idejas padomā – Alsungā būvēsim lielu objektu, bijis tikai laika vairāk, jo
vismazāk cilvēkam ir dots laiks, kaut
arī dažreiz liekas, ka to nav kur likt.
Valda Priekule,
projektu koordinatore

Starptautiskais Garīgo dziesmu festivāls
2014. gada 17. maijā
plkst.11.00 Krustpils Svētās
Trīsvienības baznīcā notiks IV
Starptautiskais Garīgo dziesmu
festivāls „Pod Twoją obronę”
(„Tavā patvērumā”).
Šogad tas veltīts Jāņa Pāvila
II piemiņai. Kā katru gadu, pasākums sāksies ar dievkalpojumu,

kurā  garīgās dziesmas izpildīs vokālie ansambļi no Polijas, Igaunijas
un Lietuvas. Uzstāsies arī Latvijas
Poļu savienības kolektīvu un Jēkabpils Baltkrievu biedrības ansamblis.
Katrs kolektīvs festivālam sagatavojis trīs dziesmas, viena no tām
latviešu valodā vai latgaļu, vai savas
valsts valodā. Festivāla noslēgumā

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

visi vienosies kopīgā dziesmā „Barka” („Liellaiva”).
Festivālu organizē Jēkabpils
Poļu biedrība „RODACY” un Svētās
Trīsvienības katoļu draudzes prāvests Viktors Naglis.
Sirsnīgi ielūdzam visus uz Garīgo dziesmu festivālu!
Leokādija Beluse

11.

Šovasar saliņā Mocarta opera „Dons Žuans”

Leģenda par neremdināmo dzīves
baudītāju donu Žuanu radusi atspoguļojumu prozā, dzejā, dramaturģijā,
kino, skaņdarbos un operā – kopumā 90 augstvērtīgos dažāda žanra
sacerējumos. Spožākais starp tiem,
neapšaubāmi, ir Volfganga Amadeja Mocarta un libretista Lorenco da
Pontes 1787. gadā radītā opera „Dons
Žuans”, kas vēl joprojām ir daudzu
pasaules opernamu repertuārā.
Šovasar, 26. jūlijā, Krustpils saliņā „Donu Žuanu” varēsim baudīt
Jēkabpils publikas iemīļoto teātra
„Sanktpēterburgas Opera” mākslinieku sniegumā. Izrādi iestudējis
Jurijs Aleksandrovs, viens no vadošajiem operas režisoriem Krievijā, kurš
septiņreiz izpelnījies „Zelta Maskas”

laureāta godu un iestudējis izrādes
Vīnes operā, Metropolitēnā, Zalcburgā, Veronā, arī La Scala. Latvijā Aleksandrovs vairākkārt režisējis Operas
svētkus Siguldā un nu jau trešo vasaru
ar savu iestudējumu priecēs jēkabpiliešus un opermīļus no citām pilsētām.
Dona Žuana lomā redzēsim Sergeju Kaļiņinu, Krievijas konkursa
laureātu, kuru atceramies pēc dedzīgos jūtu pretmetos krāšņi izdziedātās Rigoleto lomas aizpērnajā vasarā
saliņā. Arī citu lomu izpildītāji mums
ir jau labi pazīstami – Vladimirs Feļauers, kura varenais bass izraisa baisas priekšnojautas par gaidāmajiem
notikumiem uz skatuves, sulīgais mecosoprāns Larisa Pominova un citas
Pēterburgas spožākās balsis – Jeļena

Severina, Jevgeņijs Bajevs, Larisa
Ivanova. Muzikoloģe Inese Lūsiņa,
noskatījusies „Rigoleto” viesizrādi
Jēkabpilī, atzina, ka pat grūti izcelt
kādu vienu „Sanktpēterburgas Operas” mākslinieku, jo viss ansamblis ir
perfekts.
Izrāde pārsteigs arī ar grezniem
tērpiem, kurus radījis Krievijas tautas mākslinieks Vjačeslavs Okuņevs.
Mākslinieks darinājis tērpus vairāk
nekā 300 baleta un operas iestudējumiem ne tikai Krievijas vadošajos
teātros, bet arī Glāzgovas Karaliskajā
teātrī, Grieķijas Nacionālajā operā,
Nacionālajos teātros Polijā, Tokijā un
Seulā.
Valda Priekule,
projektu koordinatore

Biedrība „Melnā muša” aicina darināt Melnās Mušas
Jēkabpilī jau devīto gadu aktīvi
darbojas mākslas un jaunrades popularizēšanas biedrība „Melnā Muša”.
Tās galvenais mērķis ir bijis aktivizēt
māksliniekus un radošas personības
izpausties gan tradicionālos, gan ne
tik tradicionālos mākslas veidos, padarot pilsētas ikdienas dzīvi aizraujošāku un košāku.
Jau biedrības dibināšanas periodā
bija skaidrs, ka daudzi cilvēki labprāt
sanāktu kopā, lai darītu ko nebijušu,
apmainītos pieredzē, brīvajā laikā satiktu līdzīgi domājošus, diskutētu par
mākslu, tās lomu personības harmoniskā attīstībā. Kā, savulaik, nozīmīgākais, atmiņā spilgtāk iespiedies bija
biedrības kūdras plenērā tapušo vides
objektu izvietošana pilsētas ielās, kas
izrādījās novitāte ne tikai mūsu pilsētā, bet arī visā Baltijā. Vēlāk šai idejai
pievienojās vēl citi radoši mākslinieki
visā Latvijā un kūdras figūras sāka
darināt arvien lielāks radošu cilvēku
loks, iepriecinot arvien vairāk interesentus ne tikai Latvijā vien. Jauki, jo šādu plenēru ideja nākusi no
Jēkabpils.
Biedrības aktivitāšu kontā ir daudzas radošās darbnīcas, mākslas izstā-

des, kurās piedalījušies gan skolēni,
gan pieaugušie. Labo darbu sarakstā
jāmin arī divu gadu garumā sadarbībā
ar fondu Ziedot.lv vasaras brīvlaikā rīkotās nodarbības mazāk turīgu ģimeņu bērniem – brīvā laika programma
„Štābiņš”, kuru apmeklēja liels skaits
mazo jēkabpiliešu, apgūstot ikdienā
noderīgas prasmes, darinot neparastas lietas, gūstot prieku rotaļās, iepazīstot brīnišķo krāsu pasauli.
Redzot, ar kādu entuziasmu dažāda vecuma cilvēki darbojas, radot lietišķās mākslas priekšmetus, suvenīrus un nelielus mākslas darbus, tapa
skaidrs, ka iesāktais darbs ir ieguldīto
pūliņu vērts, jo gatavie darbi iepriecinājuši ne tikai to darinātājus, bet likuši sarosīties arī citu mākslas studiju, organizāciju aktīvistiem, pulcinot
arvien lielāku skaitu rokdarbnieku un
amatnieku, radošu cilvēku kopā.
Tādējādi biedrība atkal grib aicināt – ja jūsos kņudina vēlme radīt ko
nebijušu, piedalieties biedrības „Melnā Muša” konkursā!
Biedrības nosaukums ikvienam
asociējas ar Latvijā labi pazīstamu
kukaini, kurš īpaši aktīvs ir siltajā vasaras periodā, tāpēc arī Jēkabpils Gal-

venās bibliotēkas lasītavā visu jūniju
ikvienam interesentam būs iespēja
bez maksas apskatīt izstādi „Mušas
laimīgais lidojums”, kuras darbu autori būs dažāda vecuma jēkabpilieši.
Darbi darināmi jebkurā tehnikā,
tie var būt gan rokdarbi, gan zīmējumi vai grafikas, gan gleznas un vides
objekti no jebkura jums pieejamā materiāla. Darbi iesūtāmi pa pastu līdz
27. maijam uz biedrības adresi: Brīvības iela 2b, Jēkabpils, vai atnesami
28. maijā no pulksten 12.00 līdz 20.00.
Klāt pievienojamas ziņas par autoru:
vārds, uzvārds, vecums, darba nosaukums, tehnika, kontakttālrunis. Visi
autori saņems biedrības piemiņas
balvas, bet trīs laimīgajiem būs iespēja apmeklēt bezmaksas zīmēšanas vai
gleznošanas meistarklases pie biedrības vadītājas, mākslinieces G. Cankales, ko noteiksim izlozes kārtībā. Tāpat visi bibliotēkas apmeklētāji varēs
nobalsot par sev vistīkamāko darbu,
sagādājot tās autoram speciālu biedrības piemiņas dāvanu.
Lai veiksme un radošas izdošanās! Sīkāka informācija pa e-pastu:
cankale@inbox.lv.
Gita Cankale

KINO MĪTNĒ

Pēdējo laiku labākā filma arī Jēkabpilī
Viktors Dobronravovs, Margarita
Ziemelīte.
„Ekskursante” jau   aizkustinājusi skatītāju tūkstošus Lietuvā,
Krievijā un arī Latvijā – Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Siguldā, Liepājā, Talsos, Daugavpilī un Rēzeknē.

„Lietuviešu komandas veidotā filma Ekskursante noteikti
ir labākā filma, kuru pēdējā laikā esmu redzējusi un kuru vēlētos noskatīties vēl,” – „Kultūras
Dienā” savos iespaidos dalās
Andra Manfelde.
Filma vēsta par desmit gadus
vecu meiteni, kura izbēg no vilciena
ar izsūtītajiem un dodas 6000 km
garā un bīstamā ceļā uz savu dzimteni Lietuvu, un atspoguļo patiesus
notikumus. Tā raisa pārdomas par
cerībām, likteni, mīlestību, draudzību un cilvēcības spēku un apliecina,
ka arī kritiskās situācijās var saglabāt cilvēcību, līdzjūtību un labestību.
Lietuvas vēstnieks Latvijā Ri-

čards Degutis preses konferencē
izteicies, ka „katrs filmas skatītājs
galvenajā varonē saskatīs kaut ko
citu. Vieni tajā varbūt redzēs Baltijas
valstis, kuras izgājušas cauri pārbaudījumiem un nostājušās uz kājām.
Citi filmā pamanīs, ka netiek runāts
par cilvēku tautībām, jo filmas stāsts
ir tieši par cilvēkiem, kas dzīvoja tajā
laikā.”
Lietuvā filma saņēmusi virkni
balvu un arī Krievijas Kinoakadēmijas balvu „Nīke” kategorijā „Labākā
NVS valstu un Baltijas filma”.
Galvenajās lomās: Sergejs Garmašs, Anastasija Marcenkaite, Ksenija Rappoporta, Raisa Rjazanova,
Igors Savočkins, Aļona Ivčenko,

Bērnu vokālajam ansamblim
KAMOLĪTIS piecpadsmitā jubileja!

Labdien, labdien jums saka
Tautas nama vokālā ansambļa „Kamolītis” bērni! Tā nu sanāk, ka
smaidot un jautri dziedot pagājuši jau 15 gadi! Savā jubilejas gadā
kolektīvs cītīgi strādā pie divām
koncertprogrammām.
Uz jubilejas sezonas pirmo koncertu – muzikālo pasaku „Labo domu
Ziemassvētki” dziedātāji aicināja  decembrī. Otrais, pavasarīgās noskaņās
veidotais koncerts, notiks 11.maijā,
un reizē tas būs arī kā veltījums visām
mīļajām māmiņām Mātes dienā.
Jā, 15 gadus atpakaļ Tautas namā
tika izveidots bērnu vokālais  ansamblis. Par vadītāju tolaik uzaicināja mūzikas skolotāju Olitu Klindžāni-Klinšāni, kopš 2003.gada vadītājas lomu
pārņēma Iveta Januševska, kura ansambli vada joprojām. Nez, vai tie bija
ansambļa bērniem tolaik pašūtie zaļie
kostīmiņi, kuru dēļ izskanēja doma
ansambli nosaukt par zirnīšiem, tomēr šis nosaukums tā īsti nevienam
negāja pie sirds. Bērni mācījās dziesmiņu pēc dziesmiņas un arī pieradināja tās vienu pēc otras... „it visus, ko es
zinu, es klusi pieradinu, un sevi aizvien lielāku – kā kamolīti tinu”... Kamolītis! Jā, tas būs īstais nosaukums,

un dziesmiņa par pieradināšanu kļūst
par ansambļa tituldziesmu.
Cik dažādi,   interesanti, talantīgi, daudzpusīgi un radoši bērni dzied
ansamblī! Te dzied arī Jēkabpils
mazo vokālistu konkursa „Cālis” uzvarētāji! Visus viņus vieno prieks par
dziedāšanu.
15 gadu laikā ansambļa sastāvs
mainījies ne jau tikai varēšanas vai
nevarēšanas, gribēšanas vai negribēšanas dēļ. Mazie kamolēni izaug lieli!
Ko darīt, ja dziesmu kamolu gribas
turpināt tīt? Risinājums rodas pats
no sevis! Ir jāveido jauns ansamblis.
Tā  izaugušie kamolēni turpina dziedāt Ivetas Januševskas vadībā, nu
jau  kā ansambļu „Supermeitenes” un
„Superpuikas” dalībnieki.
Jā, tas zināms, ka dziedāšana
dara priecīgu!  Un... „kas gan šī ir par
dieniņu? – daudz bērniņu un smaidiņu, daudz dziesmiņu un smiekliņu!”
Šī dieniņa ir  11. maijs, kad dziedātāji un vadītāja Iveta aicina visus
mūzikas draugus un bijušos ansambļa dziedātājus uz kolektīva  jubilejas
koncertu, kas notiks Jēkabpils Tautas
namā plkst. 14.00.
Mēs vēlamies visiem, visiem uzdāvināt prieku!

KAS TIK NENOTIEK BIBLIOTĒKĀS
Atklās izstādi „Mūsu otas”

Šogad Mātes dienu jeb māmiņu dienu Latvijā atzīmēsim 11. maijā, kad
viss plaukst un zied uz nebēdu. Arī krāsainās un spilgtās izstādes „Mūsu
otas” atklāšana pirms Mātes dienas nav nejauša. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar mātes un meitas Vinetas un Diānas gleznām. Ikdienā viņām ir
pavisam citas nodarbošanās, bet dabas doto talantu – gleznošanu – novārtā neatstāj un katru brīvu brītiņu pavada pie molberta. Būsiet mīļi gaidīti
8. maijā plkst. 17.00 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā uz Vinetas un
Diānas Dimantu gleznu izstādes „Mūsu otas” atklāšanu.

Notiks tikšanās ar Franci Sokolovski

16.maijā plkst. 16.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks tematiska pēcFilmu Jēkabpilī demonstrēs šāpusdiena „Uz talantu spārniem”, kad būs iespēja tikties ar Franci Sokodos datumos, laikos un vietās:
lovski, talantīgu, radošu un rosīgu kungu. Tad arī atklāsim viņa gleznu izstā• 12.05.2014. plkst. 15:00
di „Dabas burvību tverot” un priecāsimies par krāsu prieku dabas gleznās.
(Jēkabpils tautas nama lielā
Jēkabpilietis Francis Sokolovskis apveltīts ar daudziem talantiem glezzāle) – skolēniem; plkst.
niecībā, mūzikā un vokālajā mākslā. Viņš prot darināt gobelēnus un tēlniecī18:30 (Jēkabpils tautas
bas darbus no koka un akmens. Sokolovskis filmējis arī dokumentālās amanama kamerzāle) – pārējiem
tierfilmas un par tām ir saņēmis vairākas medaļas.
interesentiem;
• 14.05.2014. plkst. 15:00
(Jēkabpils tautas nama lielā
zāle) – skolēniem; 18:30
(Jēkabpils Tautas nama
Klāt maijs, un bibliotēkā noslēdzas lasīšanas veicināšanas akcija 4. klašu
kamerzāle) – pārējiem
skolēniem „Brīnumpuķe”. Trīs mēnešu garumā „brīnumpuķes” ir krietni
interesentiem;
paaugušās. Tas liecina, ka izlasītas daudzas grāmatas un žurnāli. 8. maijā
• 15.05.2014. plkst. 15:00
plkst. 15.00 pulcēsimies Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras no(Jēkabpils tautas nama lielā
daļā, lai pārrunātu izlasīto un noskaidrotu populārākās grāmatas. Un, prozāle) – skolēniem; 18:30
tams, sumināsim visčaklākos akcijas dalībniekus!
(Jēkabpils tautas nama
kamerzāle) – pārējiem
Vairāk informācijas:
interesentiem.
www.jkp.lv
Ieeja uz seansu 1,50 € (Ls 1,05).
http://www.draugiem.lv/kulturasparvalde/
Biļetes Jēkabpils tautas namā.
Filmas treileris: http://www.youhttps://twitter.com/JKP_kultura
tube.com/watch?v=UP7HPmgLksI
https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde

Lasīšanas veicināšanas akcija „Brīnumpuķe”
noslēdzas ar pasākumu

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

12.
KULTŪRAS PASĀKUMI 2014. GADA MAIJĀ
Datums
1.05.

Laiks
11.00

4.05.
11.00

6.05.
10.05.

19.00
13.00
17.00

11.05.

14.00

12.05.
14.05.
15.05.

13.05.

15.00
18.30
15.00
18.30
15.00
18.30
17.00

17.05.

11.00

29.05.

14.00

30.05.

16.00

31.05.

18.00

Pasākums
Izklaidējoša cirka programma „OKI – DOKI”
Programmā dažādi dzīvnieki, burvju triki, žonglieris, starptautiskā cirka festivāla Parīzē
laureāti - komiķu grupa „Grog”
Ieeja 1 € (Ls 0,70 Ls), 1,5 € (Ls 1,05). Biļetes Krustpils Kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra „Vitamīns” koncerts
(diriģents Harijs Zdanovskis)
Koncertē Igo ar grupu
Skolēnu deju kolektīvu darba skate
Mirabilibus klaunu komandas izrāde
Ieeja bez maksas
Bērnu vokālā ansambļa „Kamolītis” 15 gadu jubilejas koncerts, disenīte
KINO MĪTNĒ
Lietuvas mākslas filma „Ekskursante”
Ieeja 1,5 € (Ls 1,05)
Biļetes tautas namā

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra gada sasniegumu atskaites koncerts
Ieeja bez maksas
Starptautiskais Garīgo dziesmu festivāls „Pod Twoją obronę” („Tavā patvērumā”)
(Organizē Jēkabpils Poļu biedrība)
Ieeja bez maksas
Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma „Skursteņslauķi”
Ieeja 2 € (Ls 1,40). Biļetes Krustpils Kultūras namā
„Lauktehnikas stāsti – 2” . Tikšanās ar Daini Ģēģeri
Organizē Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Dziesmu un deju dižkoncerts „Sanākam, sadziedam, sasadancojam”
Ieeja bez maksas

PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 2014. GADA MAIJĀ
Vieta
Krustpils Kultūras nams

Laukums pie Jēkabpils
tautas nama
Vecpilsētas laukums
Krustpils Kultūras nams
Krustpils Kultūras nams
Jēkabpils tautas nams
Jēkabpils tautas nams

Datums

01.05. –
31.05.
09.05.
11.05.

Krustpils Vissvētās
Trīsvienības katoļu
baznīca
Krustpils Kultūras nams

13.00 –
16.00
10.00 –
17.00

17.05.–
31.05.

17.05.–
31.05.
17.05.
Jēkabpils tautas nams

Laiks

01.05. –
03.05.

29.05.

19.00 –
1.00
18.00

Pasākums

Fotogrāfiju izstāde„Tuvāk dabai”,
autors J.Alunāns
Ieejas maksa: Eur 0,14 / 0,28 (Ls 0,10 / 0,20)
Gleznu izstāde „Alternatīvā realitāte”,
autore D. Pivovarova
Ieejas maksa: Eur 0,14 / 0,28 (Ls 0,10 / 0,20)
Ūsiņa diena Sēļu sētā
Ieejas maksa: EUR 1,14 (Ls 0,80)
Mātes dienai veltīta akcija „Atved māmiņu
uz muzeju”. Māmiņai Krustpils pils un Sēļu
sētas apmeklējums ar 50% atlaidi
Izstāde – „Dzintars”.
A. Alunāna dzimtas rotaslietu kolekcija
no Jēkabpils Vēstures muzeja un Latvijas
Okupācijas muzeja krājumiem
Eur 0,14 / 0,28 (Ls 0,10 / 0,20)
Tekstiliju izstāde
Torņa apmeklējums: EUR 0,85 (Ls 0,60)
Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”
Ieeja bez maksas
„Ceturtdiena pilī” – Tikšanās ar „lāču
mammu” Velgu Vītolu
Dalības maksa: Eur 2,00 (Ls 1,40)

Norises vieta

Krustpils pils
Izstāžu zāle
Krustpils pils
Brīvdabas nodaļa
Sēļu sēta
Krustpils pils,
Brīvdabas nodaļa
Sēļu sēta
Krustpils pils
Izstāžu zāle

Krustpils pils
Vārtu tornis
Krustpils pils
Krustpils pils

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS 2014. GADA MAIJĀ
Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Jēkabpils tautas nams

08.05.

15.00

Krustpils saliņa

08.05.

17.00

JPB Bērnu
lit. nod.
JGB

14.05.

16.00

16.05.

16.00

Noslēguma pasākums lasīšanas veicināšanas akcijai
„Brīnumpuķe”
Diānas un Vinetas Dimantu
izstādes „Mūsu otas” atklāšana
„Multeņu pēcpusdiena” jeb mazais bibliotēkas
izlaidums PII „Zvaniņš” audzēkņiem
„Uz talantu spārniem” – tematiska pēcpusdiena,
tikšanās ar jēkabpilieti Franci Sokolovski,
izstādes atklāšana

SPORTA PASĀKUMI 2014. GADA MAIJĀ
Datums

Laiks

Vieta

Pasākums

01.05.
01.05.

12.00
18.00–20.00

1.maija ielu stafešu skrējiens
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā

03.05.
03.05.

10.00
12.00

Strūves parks
Pie RŪK centrālās
pludmales
JSC ēka
JSC stadions

07.05.

16.00–19.00

Mistru sils

07.05.
08.05.

19.00
18.00–20.00

08.05.
09.05.
10.05.

18.00
17.30
10.00

10.05.

15.00

spēļu zāle ,,Oāze”
Pie RŪK centrālās
pludmales
spēļu zāle ,,Oāze”
Salas peldbaseins
Pie Radžu
ūdenskrātuves
JSC stadions

11.05.
14.05.
14.05.

7.00
12.00
16.00–19.00

Radžu ūdenskrātuvē
JSC stadions
Sūnas

14.05.
15.05.

19.00
18.00–20.00

15.05.
16.05.
21.05.

18.00
10.00
16.00–19.00

spēļu zāle ,,Oāze”
Pie RŪK centrālās
pludmales
spēļu zāle ,,Oāze”
JSC stadions
Sēlpils 2

21.05.
22.05.

19.00
18.00–20.00

22.05.
24.05.
24.05.
24.05.

18.00
10.00
13.00
15.00

spēļu zāle ,,Oāze”
Pie RŪK centrālās
pludmales
spēļu zāle ,,Oāze”
Spuņģēnu sporta zālē
JSC stadions
JSC stadions

28.05.

16.00–19.00

Salas ciemats

28.05.
29.05.
29.05.

19.00
14.00
18.00–20.00

29.05.
31.05.
31.05.

18.00
10.00
15.00

spēļu zāle ,,Oāze”
Salas peldbaseins
Pie RŪK centrālās
pludmales
spēļu zāle ,,Oāze”
JSC stadions
JSC stadions

„Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2013/2014
25.Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un „B” grupai veltīts
izcilā soļotāja Pētera Zeltiņa un Latvijas rekordista lodes grūšanā Jura Bērziņa piemiņai
„Orientieris 2014”
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Jaunjelgavas šosejas 12.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
2014.gada pusstundas PELDĒJUMS /pieteikties sacensību dienā līdz plkst.17:00/
Izturības skrējiens
SYFORM Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts
FK Jēkabpils/JSC – Auda
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā
Latgales kausa izcīņa šķēpa mešanā
„Orientieris 2014”
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Rēzeknes šosejas 10.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
PII sporta svētki bērniem
„Orientieris 2014”
(norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Jaunjelgavas šosejas 11.km)
Šautriņu mešanas turnīrs
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā

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

PA Z I Ņ O J U M S

Jēkabpils pilsētas bibliotēka un tās Bērnu literatūras nodaļa
2014. gada 17. maijā būs slēgta.

Bibliotēkas darbinieki piedalās pasākuma „Pulkā eimu, pulkā teku” organizēšanā Viesītē.
Kultūras pārvalde

Jēkabpils tūrisma informācijas centra darba laiks
vasaras sezonā
No 1.maija līdz 30.septembrim Jēkabpils tūrisma informācijas
centrs strādās darba dienās un brīvdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
(izņemot oficiālās svētku dienas).
Jēkabpils tūrisma informācijas centrā pieejama informācija par tūrisma
un atpūtas iespējām Jēkabpils pilsētā, tās apkārtnē un Latvijā, kā arī suvenīri, interneta pieejas punkts. Tūrisma centrā iespējams iegādāties starptautisko autobusu reisu biļetes (Ecolines un Eurolines), kā arī izvēlēties
kādu no tūrisma firmas „Impro” piedāvātajiem ceļojumiem.

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
No 2014. gada 15. aprīļa, noteiktas izmaiņas pilsētas 1., 2., 5., 7.
un 8. maršrutu autobusu kustības sarakstos.
Informācija pieejama Jēkabpils pilsētas laikrakstā „Jēkabpils Vēstis”
marta numurā un Jēkabpils Autobusu parka mājas lapā www.jekabpilsap.lv
3. maršruta autobusa kustības sarakstā izmaiņu nav.
SIA „JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS” pasažieru pārvadājumu daļa

Sakrāj dzidras ūdens lāses
Savam laimes avotam.
Sakrāj spožas ceļa zvaigznes
Dzīves ceļam nākotnē.

BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
Latvijas spīdmintona līgas sacensību seriāla finālposms
Jauniešu diena
SYFORM Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts
FK Jēkabpils/JSC – Rēzeknes BJSS
„Orientieris 2014”
(norāde uz sacensību vietu – Salas ciemats)
Šautriņu mešanas turnīrs
2014.gada sezonas noslēguma sacensības peldēšanā (no 13:30 iesildīšanās)
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
Futbola diena
SYFORM Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāt
FK Jēkabpils/JSC – FK Tukums 2000/TSS

JGB Bērnu
lit. nod.
JPB

Sveicam aprīļa jubilārus –
Elitu Frolovu, Ingu Terehovu,
Lidiju Germani, Mariku Kitovu un
Birutu Lipuri!
Veselību, možu garu un dzīvesprieku!
Ielu komiteja

Nākamais
laikraksta numurs
iznāks
29. maijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,
atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska,
tālrunis 65207319.
Datorsalikums SIA „V-print”.

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

