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Aicinām apmeklēt  
Jēkabpils pilsētas svētkus  

no 5. līdz 12. jūlijam!

Ar svētku programmu var iepazīties te: www.jekabpils.lv/svetki2014
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Jēkabpils pilsētas ziņas

No 27. maija par ielu apgais-
mojuma apkalpošanu Jēkabpilī 
atbild SIA „Jēkabpils PMK”, kas 
ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību no-
slēgusi sadarbības līgumu „Ielu ap-
gaismojuma apkalpošana Jēkabpils 
pilsētā”. 

Līgumā SIA „Jēkabpils PMK” 
apņemas gādāt par ielu, laukumu, 

skvēru un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošanu 
Jēkabpils pilsētā, nodrošināt ielu 
izdegušo apgaismojuma spuldžu 
nomaiņu, bojāto gaismekļu nomai-
ņu, bojāto kabeļu līniju nomaiņu un 
remontu, kā arī nodrošināt ielu ap-
gaismojuma izdegušo lampu nomai-
ņu ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc 

bojājuma pieteikuma saņemšanas 
un nodrošināt diennakts operatīvo 
dežūru avārijas seku likvidēšanai. 

Apgaismes līdzekļu bojājumu 
gadījumā Jēkabpils pilsētā iezīvotā-
jiem lūgums zvanīt uz kontakttālru-
ni: 29293222 vai rakstot uz e-pastu:  
jek.apgaismojums@inbox.lv.

Jēkabpils pilsētas domes  
2014. gada 12. jūnija sēdē ar domes 
lēmumu Nr.221 (protokols Nr.14, 
13.§) tika apstiprināts „Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 2013. gada 
publiskais pārskats”.

Publiskais pārskats ir ik-

gadēja atskaite sabiedrībai par 
pašvaldības paveikto. Tas ietver 
vispārējo statistiku par pilsētas 
attīstības tendencēm, pašvaldī-
bas budžeta izpildi, īstenotajiem 
un plānotajiem projektiem, pa-
veikto sociālajā sfērā, izglītībā un  

kultūrā, kā arī citās jomās.
Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas publisko pārskatu var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.
jekabpils.lv sadaļā „Publikācijas un 
statistika”.

27. maijā Jēkabpils pilsētas paš-
valdībā notika Jēkabpils pilsētas 
izglītības iestāžu valsts olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētāju 
apbalvošana. Skolu audzēkņus svei-
ca Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis, 
Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļa-
viņa un Kultūras pārvaldes vadītāja 
Inta Ūbele. 

Pasākumā tika sumināti au-

dzēkņi, mākslinieciskie pašdarbī-
bas kolektīvi un individuālie izpil-
dītāji valsts konkursu un sacensību 
uzvarētāji, kā arī pedagogi, kuri 
palīdzējuši skolēniem gūt izcilus pa-
nākumus 2013./2014. mācību gadā. 

Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks Jānis Raščevskis 
klātesošajiem skolotājiem, skolē-
niem, pašdarbības kolektīviem un 
to vadītājiem pateicās par iegul-

dīto darbu, kas vainagojies ar ļoti 
labiem rezultātiem. Priekšsēdētāja 
vietnieks uzsvēra, ka Jēkabpils pil-
sēta lepojas ar šiem jēkabpiliešiem 
un vēlēja, lai apbalvojamo pulciņš 
ar katru gadu kļūtu arvien kuplāks. 

Labus vārdus apbalvojama-
jiem teica arī Izglītības nodaļas 
vadītāja Līga Kļaviņa, kā arī Jē-
kabpils kultūras pārvaldes vadītāja  
Inta Ūbele.

Remontdarbi, kas saistīti ar tilta 
pār Daugavu brauktuves remontu – 
asfalta seguma ieklāšana, ietves at-
jaunošana un margu nomaiņa vienā 
tilta pusē – ir veikti pilnībā, vēl jāveic 
ietves remonts un margu nomaiņa 
otrā tilta pusē, tā 12. jūnijā, preses 
konferencē informēja SIA „Rīgas 
tilti” tehniskais direktors Guntis 
Briedis. Turpmākie darbi jūlijā un 
augustā tiks veikti tilta apakšpusē, 
netraucējot satiksmes kustību. 

Vienības ielas posmā ir veikta 
asfalta pirmās kārtas ieklāšana, 
notiek paralēlo ietvju izbūve, uzbū-
vētas gājēju ietves uz Kena parku. 
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
tautsaimniecības jautājumos Aivars 
Kraps informēja, ka jūlijā tiks izslu-
dināts iepirkums šo ietvju pagarinā-
jumu – esošo gājēju celiņu – atjau-
nošanai Kena parkā par pašvaldības 
līdzekļiem. 

„Kopumā darbi uz priekšu rit 
raiti un Daugavas kreisajā krastā 
lielākais darbs atlicis pie Brīvības 
un Vienības ielas satiksmes rotācijas 
apļa izbūves”, tā SIA „Saldus ceļi-
nieks” atbildīgais būvdarbu vadītājs 
Edgars Brūveris. 

Satiksmes rotācijas aplim Rīgas 
ielā jau uzklāta asfalta pamatkārta, 
tiek uzstādītas apmales. Turpinās 
darbi Kurzemes ielā – komunikāciju 
izbūve, Raiņa ielas un Latgales ielu 
pieslēguma izveide Kurzemes ielai 
u.c. 

Satiksmes kustības 
organizēšana no 26. jūnija

Lai gan būvniecības darbi uz til-
ta brauktuves un ietvēm ir pabeigti, 
sākot ar 26. jūniju, automašīnu kus-
tība pāri tiltam tiks organizēta pa 

vienu satiksmes joslu, jo tiks uzsākti 
tiltam pieguļošā Vienības un Nere-
tas ielu krustojuma rekonstrukcijas 
darbi. 

Automašīnu kustību pār til-
tu darba dienās no plkst. 7:30 līdz 
18:30 regulēs satiksmes regulētāji, 
bet pārējā laikā – luksofori. Satik-
smes ierobežojumi būs spēkā līdz 
8. augustam. Būvdarbus un satik-
smes regulēšanu šajā posmā veiks 
SIA „Ošukalns”.

Savukārt no 30. jūnija satiksmes 
kustībai tiks slēgts J. Raiņa un Kur-
zemes ielas krustojums. Būvdarbus 
šajā posmā veiks SIA „Saldus ceļi-
nieks” un tos plānots pabeigt augus-
ta sākumā. Automašīnu vadītājus 
lūdzam sekot līdzi ceļa zīmēm, kas 
norāda būvdarbu zonas apbrauca-
mos posmus.

Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju un 
viesu ērtākai pilsētas iepazīšanai, 
Jēkabpils Vecpilsētas laukumā, ne-
tālu no Tūrisma informācijas centra 
uzstādīta Jēkabpils tūrisma karte.

Karte satur plašu informāciju 
par apskates objektiem pilsētā – 
Krustpils pili un Jēkabpils vēstures 
muzeju, arhitektūras pieminekļiem, 
parkiem, piemiņas vietām, atpūtas 
un izklaides iespējām. Informācija 
pieejama latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodās.

Pilsētas viesiem nodrošināta 
arī plaša informācija par Jēkabpilī 

pieejamajām ēdināšanas iestādēm 
un naktsmītnēm, to piedāvātajiem 
pakalpojumiem, darba laikiem un 
kontaktinformāciju.

Shematiskā karte ataino arī visu 
kartē ietverto objektu atrašanās 
vietas. Tūrisma karte ir labs pa-
līgs tiem, kas pilsētā ierodas laikā, 
kad Tūrisma informācijas centrs ir 
slēgts.

Atgādinām, ka vasaras sezo-
nā no 1. maija līdz 30. septem-
brim Tūrisma informācijas centrs 
strādā katru dienu no plkst. 8:30  
līdz 17:00.

Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aivars Kraps informē, 
ka no 2014. gada 14. jūnija līdz 17. 
augustam, ieskaitot, tiks uzsākta 
autobusu kustība maršrutā „TC 
„Sala” – Radžu ūdenskrātuve”. Au-
tobuss kursēs sestdienās un svēt-
dienās no plkst. 11:00 līdz 19:30, 
ar stundas intervālu. Braukšana šī 
maršruta autobusos būs bezmaksas.

Maršruts no pieturas „Me-
žaparks” noteikts sekojošs: Me-
žaparks – Neretas iela – Zaļā iela – 
Jaunā iela – Viestura iela – Viesītes 
iela – Rūpniecības iela – Zemgales 
iela – Brīvības iela – Bebru iela – Au-
seklīša iela – Kļavu iela – Vienības 
iela – Rīgas iela – T/C „Sala”.

Atiešanas laiki no pieturas Me-
žaparks”: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Braucot virzienā no pieturas 

„Mežaparks” uz galapunktu „T/C 
„Sala”, pasažieru uzņemšana notiks 
tikai pieturā „Mežaparks” un uz 
Zaļās ielas pie jaunās kapličas, savu-
kārt pasažieru izkāpšana būs atļau-
ta visās pilsētas autobusu pieturās.

Savukārt maršruts no pieturas 
T/C „Sala” noteikts šāds: T/C „Sala” 
– Rīgas iela – Vienības iela – Kļavu 
iela – Auseklīša iela – Bebru iela – 
Brīvības iela – Zemgales iela – Rūp-
niecības iela – Viesītes iela – Viestu-
ra iela – Jaunā iela – Zaļā iela – Ne-
retas iela – Mežaparks.

Atiešanas laiki no pieturas T/C 
„Sala”: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Šajā autobusa kustības virzienā 
pasažieru uzņemšana paredzēta vi-
sās pilsētas autobusu pieturās, bet 
izkāpšana tikai pieturā uz Zaļās 
ielas pie jaunās kapličas un pieturā 
„Mežaparks”.

Informāciju publicēšanai sagatavoja: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Noslēgts līgums par ielu apgaismojuma 
apkalpošanu Jēkabpilī

Pieejams Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
2013. gada publiskais pārskats

Apbalvo valsts olimpiāžu, konkursu un 
sacensību uzvarētājus

Uzsāks tiltam pieguļošā Vienības 
un Neretas ielu krustojuma 
rekonstrukcijas darbus

Jēkabpils Vecpilsētas laukumā 
uzstādīta pilsētas tūrisma karte

No 14.jūnija uz Mežaparku brīvdienās 
kursēs bezmaksas autobuss

29. maija Jēkabpils pilsētas 
domes sēdē par Jēkabpils Arvīda 
Žilinska mūzikas skolas direkto-
ri no 02.06.2014. tika apstiprināta 
Smaida Ščerbicka. S. Ščerbicka kopš 
1987. gada A. Žilinska mūzikas sko-
lā pasniedz flautas spēli.

Līdz ar šo lēmumu amatu atstāj 
ilggadējā A.Žilinska mūzikas skolas 
direktore Leone Pauniņa, kas skolu 
vadījusi no 1977. gada. 2010. gadā 

L. Pauniņai tika piešķirta „Gada jē-
kabpilieša” balva par nesavtīgu dar-
bu kultūras dzīves veicināšanā, ra-
dot un realizējot dažādus projektus, 
savukārt 2013. gadā tika piešķirts 
Jēkabpils Goda pilsoņa statuss par 
mūža ieguldījumu jēkabpiliešu mu-
zikālajā audzināšanā, kultūras dzī-
ves bagātināšanā un sabiedrisko 
aktivitāti.

L. Pauniņa izteica pateicību Jē-
kabpils pilsētas pašvaldībai par ilg-
gadējo uzticību un sekmīgo sadarbī-
bu, kā arī apliecināja, ka ir apmieri-
nāta ar komisijas izvēli par nākamā 
direktora kandidatūru.

Pēc apstiprināšanas amatā 
S. Ščerbicka izteica pateicību pašval-
dībai un domes deputātiem par viņai 
izrādīto uzticību. „Cilvēku atpazīst 
pēc vārdiem, bet vērtē pēc darbiem. 
Es ieguldīšu visus spēkus, lai sek-
mīgi turpinātu tos darbus, kam sta-
bilus pamatus ir ielikusi Leone Pau-
niņa,” tā S. Ščerbicka.

Par Jēkabpils Arvīda Žilinska 
mūzikas skolas direktori ieceļ 
Smaidu Ščerbicku

Foto: no pašvaldības arhīva



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

3.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
aicina tirgotājus, amatniekus un 
zemniekus 11. jūlijā no plkst. 11.00 
līdz 18.00 Vecpilsētas laukumā ar 
savu aprīkojumu tirgot produkciju 
pilsētas svētku pasākumā „Lielais 
Piektdienas amatnieku gadatirgus”.

Preču sortimentam jāatbilst tau-
tiska, latviskās tradīcijās sakņota 
gadatirgus atmosfērai. Tirgošanās 
ar rūpnieciski ražotām plaša patē-
riņa precēm (drēbes, apavi, plast-
masas rotaļlietas no Ķīnas) netiks 
akceptēta.

Dalības maksa gadatirgū par 
vienu tirdzniecības vietu (3x3m) 
atbilstoši domes saistošajiem 
noteikumiem:

Tirdzniecības vieta, realizējot 
pārtikas produktus (bez alkoholisko 
dzērienu realizācijas) – 14,23 euro

Tirdzniecības vieta, realizējot 
pārtikas produktus ar alkoholisko 
dzērienu, arī alus realizāciju – 35,57 
euro

Pašnodarbinātajām personām – 
amatniekiem, realizējot savu pro-
dukciju – 7,11 euro

Tirdzniecības vieta bez produk-
cijas realizācijas (prezentācija, de-
gustācija) – 7,11 euro

Pieteikumā jānorāda (pieteiku-
ma veidlapa atrodama www.jekab-
pils.lv):

1. Fiziskai personai – vārds, uz-
vārds, personas kods, adrese,

2. Juridiskai personai – firmas 
nosaukums, adrese un nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numurs;

3. Visiem – preču grupa (sada-
lot pārtikas un nepārtikas preces), 
nepieciešamā platība (m) preču iz-
vietošanai, norādot veidu (piekabe, 
nojume, galds), elektrības pieslēgu-
ma nepieciešamība (norādot jaudu), 
kontaktpersonas vārds, uzvārds, tāl-
runis, e-pasts.

Pieteikties gadatirgum var 
līdz 7. jūlijam, zvanot pa bezmak-
sas informatīvo tālruni 80205008, 
sūtot pieteikumu elektroniski  
vpa@jekabpils.lv, iesniedzot per-
sonīgi pašvaldības Vienas pie-
turas aģentūrā (Brīvības iela 
120, Jēkabpils) vai arī zvanot  
20027335.

Jēkabpils pilsētas domes sēdē 
tika pieņemts lēmums „Par finan-
sējuma piešķiršanu vasaras no-
metnēm”, kas paredz Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības finansiālu 
atbalstu 20 vasaras nometņu rīko-
šanai Jēkabpilī. Kopējā līdzfinan-
sējuma summa sastāda 8871,82 
euro un tas piešķirts šādu nometņu  
organizēšanai:

1. Nometnes vadītājs Zanda 
Lamba. „Zemūdens valstība”, tema-
tika „Brīvdienas ar Vinniju Pūku”. 
Mērķauditorija: 20 dalībnieki, no 
5 līdz 8 gadus veci bērni. Nomet-
nes laiks: 16.06.2014. – 20.06.2014. 
Nometnes vieta: Ūdens relaksāci-
jas centrs „Citrus SPA”. Kurzemes  
ielā 8, Jēkabpils.

2. Nometnes vadītājs Zanda 
Lamba. „Zemūdens valstība”, tema-
tika „Maģiskās grāmatas stāsts...” 
Mērķauditorija: 20 dalībnieki, no 6 
līdz 11 gadus veci bērni. Nometnes 
laiks: 29.06.2014. – 04.07.2014. No-
metnes vieta: Brīvdienu māja Ānes 
muižā. (Āne, Cenu pagasts, Ozolnie-
ku novads).

3. Nometnes vadītājs Zanda 
Lamba. „Zemūdens valstība”, tema-
tika „Citādas bada spēles”. Mērķau-
ditorija: 20 dalībnieki, no 12 līdz 16 
gadus veci bērni. Nometnes laiks: 
05.07.2014. – 11.07.2014. Nometnes 
vieta: Brīvdienu māja Ānes mui-
žā. (Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku 
novads).

4. Nometnes vadītājs Zanda 
Lamba. „Zemūdens valstība”, tema-

tika „Kino pasaulē”. Mērķauditorija: 
20 dalībnieki, no 8 līdz 12 gadus veci 
bērni. Nometnes laiks: 13.07.2014. 
– 18.07.2014. Nometnes vieta: Brīv-
dienu māja Ānes muižā. (Āne, Cenu 
pagasts, Ozolnieku novads).

5. Nometnes vadītājs Zanda 
Lamba. „Zemūdens valstība”, tema-
tika „Pa izdzīvotāju pēdām”. Mēr-
ķauditorija: 20 dalībnieki, no 8 līdz 
14 gadus veci bērni. Nometnes laiks: 
03.08.2014. – 09.08.2014. Nometnes 
vieta: Atpūtas komplekss „Meže-
zers”, Pļaviņu novads.

6. Nometnes vadītājs Lilija Ra-
žinska, nometnes nosaukums: „Sau-
les grieži „Mazie sēļu amatnieki””. 
Mērķauditorija: 20 bērni un pusau-
dži no 5 līdz 12 gadiem. Nometnes 
laiks: 9.06.2014. – 13.06.2014. No-
metnes vieta: Jēkabpils bērnu un 
jauniešu centrs Brīvības ielā 258, 
Jēkabpilī.

7. „Jauniešu klubs „13.pirm-
diena””, nometnes vadītājs – Lilija 
Ražinska. Nometnes nosaukums: 
„3x9 eksperimenti”. Mērķauditori-
ja: 20 bērni un jaunieši vecumā no 
5 līdz 12 gadiem. Nometnes laiks: 
16.06.2014. – 20.06.2014. Nometnes 
vieta: Jēkabpils bērnu un jauniešu 
centrs, Brīvības iela 258, Jēkabpils.

8. Jēkabpils Sporta skola, no-
metnes vadītājs: Raivis Obrumans, 
nometnes nosaukums: „Ašie”. Mēr-
ķauditorija: 18 dalībnieki vecumā no 
8 līdz 10 gadiem. Nometnes laiks: 
9.06.2014. – 15.06.2014. Nometnes 
vieta: Lubānas vidusskola, Krasta 

iela 6, Lubāna.
9. Jēkabpils Sporta skola, no-

metnes vadītājs: Raivis Obrumans, 
nometnes nosaukums: „Volejbols 
Zasā”. Mērķauditorija: 18 dalībnieki 
vecumā no 8 līdz 10 gadiem. Nomet-
nes laiks: 28.07.2014. – 1.08.2014. 
Nometnes vieta: Zasas vidusskola, 
Jēkabpils novads, Zasa.

10. Jēkabpils Sporta skola, 
nometnes vadītājs: Baiba Grasa, 
nometnes nosaukums: „Basketbo-
listu vasara”. Mērķauditorija: 34 
dalībnieki vecumā no 10 līdz 16 ga-
diem. Nometnes laiks: 14.07.2014. 
– 20.07.2014. Nometnes vieta: Ag-
lonas vidusskola, Daugavpils iela 6, 
Aglona, Aglonas novads.

11. Jēkabpils Sporta skola, 
nometnes vadītājs: Baiba Grasa, 
nometnes nosaukums: „Basket-
bols vieno”. Mērķauditorija: 34 
dalībnieki vecumā no 10 līdz 18 ga-
diem. Nometnes laiks: 18.08.2014. 
– 27.08.2014. Nometnes vieta: Ag-
lonas vidusskola, Daugavpils iela 6, 
Aglona, Aglonas novads.

12. Jēkabpils Sporta skola, no-
metnes vadītājs: Vita Brikmane, 
nometnes nosaukums: „Bulduri”. 
Mērķauditorija: 20 dalībnieki vecu-
mā no 9 līdz 17 gadiem. Nometnes 
laiks: 28.07.2014. – 3.08.2014. No-
metnes vieta: Bulduru dārzkopības 
tehnikums, Viestura iela 6, Jūrmala.

13. Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Sociālais dienests, nometnes 
vadītājs: Laimdota Kancāne, nomet-
nes nosaukums: „Vasaras pasakas”. 

Mērķauditorija: 14 sākumskolas ve-
cuma bērni, kuri uzturas Ģimenes 
atbalsta centrā. Nometnes laiks: 
01.07.2013. – 05.07.2013. Nometnes 
vieta: Ģimenes atbalsta centrs, Rī-
gas ielā 237, Jēkabpilī.

14. Biedrība „RODACY”, nomet-
nes vadītājs: Rihards Barkovskis, 
nometnes nosaukums: „Bunkurs 
Nr.13”. Mērķauditorija: 14 dalīb-
nieki, no 10 līdz 15 gadus veci jau-
nieši. Nometnes laiks: 01.07.2014. 
– 27.07.2014., kopā piecas dienas jū-
lijā – sestdienās un (vai) svētdienās. 
Nometnes vietas: Jēkabpils pilsēta, 
Salas, Jēkabpils, Krustpils, Aglonas 
un Dagdas novadi.

15. Jēkabpils Mākslas skola, 
nometnes vadītājs: Dace Tropa, no-
metnes nosaukums: „Saules bērni”. 
Mērķauditorija: 28 dalībnieki vecu-
mā no 7 līdz 17 gadiem. Nometnes 
laiks: 14.07.2014. – 18.07.2014. No-
metnes vieta: Jersikas pamatskola, 
Līvānu novads.

16. Jēkabpils Mākslas skola, 
nometnes vadītājs: Dace Tropa, no-
metnes nosaukums: „Jēkabpils vēs-
turiskie objekti”. Mērķauditorija: 14 
dalībnieki vecumā no 14 līdz 17 ga-
diem. Nometnes laiks: 11.08.2014. 
– 22.08.2014. Nometnes vieta: Dam-
bja iela 19, Jēkabpils.

17. Jēkabpils Mākslas skola, 
nometnes vadītājs: Dace Tropa, 
nometnes nosaukums: „Grafikas 
tehnikas un tās apguve”. Mērķau-
ditorija: 14 dalībnieki vecumā no 
12 līdz 17 gadiem. Nometnes laiks: 

9.06.2014. – 13.06.2014. Nometnes 
vieta: Dambja iela 19, Jēkabpils.

18. Jēkabpils bērnu un jau-
niešu centrs, nometnes vadītājs: 
Sandra Utināne, nometnes no-
saukums: „Pilsētas mantinieki” 
– „Transports””. Mērķauditorija: 
18 bērni un pusaudži no 7 līdz 14 
gadiem. Nometnes laiks: 9.06.2014. 
– 13.06.2014. Nometnes vieta: Jē-
kabpils bērnu un jauniešu centrs – 
brīvā laika pavadīšanas klubs Bebru  
ielā 8 – 7, Jēkabpilī.

19. Biedrība „Sporta klubs 
Jēkabpils LŪŠI”. Nometnes vadī-
tājs: Raivis Obrumans. Nometnes 
nosaukums: „Jauno pludmales 
volejbolistu nometne”. Mērķaudi-
torija: 14 dalībnieki, no 14 līdz 18 
gadus veci jaunieši. Nometnes laiks: 
16.06.2014. – 22.06.2014. Nometnes 
vieta: Jēkabpils sporta centra stadi-
ons, Brīvības iela 289, Jēkabpils.

20. Biedrība „Sporta klubs Mus-
tangs”, nometnes vadītājs: Normun-
ds Pastars. Nometnes nosaukums: 
„Biedrības „Sporta klubs Mus-
tangs”, vasaras nometne”. Mērķau-
ditorija: 18 dalībnieki, no 14 līdz 19 
gadus veci jaunieši. Nometnes laiks: 
3.06.2014. – 5.06.2014. un 8.07.2014. 
– 10.07.2014. Nometnes vieta: Pasta 
iela 1, Jēkabpils, LV – 5201.

Informāciju publicēšanai sagatavoja: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

12. jūlijā aicinām piedalīties 
PILSĒTAS SVĒTKU sajūtas 
radīšanā! Sagaidot un svinot 
pilsētas svētkus 10., 11., un 
12. jūlijā, aicinām izrotāt ēku 
fasādes, tādējādi radot vēl 
papildus pozitīvas emocijas. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
vides māksliniece Sanda Mālniece 

aicina atsaukties gan privātmā-
ju īpašniekus, gan arī uzņēmējus, 
jo tā ir lieliska iespēja prezentēt 
savu uzņēmumu, piesaistot uz-
manību ar īpašu noformējumu. 
Katrs fasādi var izrotāt ļaujoties 
radošām idejām un neordināriem  
risinājumiem. 

Paveiktais fasāžu noformē-

jumā tiks izvērtēts 12. jūlija rītā, 
savukārt sumināšana notiks pil-
sētas svētkos 12.jūlijā, Vecpilsētas 
laukumā (par precīzu laiku tiks 
paziņots atsevišķi pilsētas svētku  
programmā). 

Vērtējumu, kā arī veicinā-
šanas balvas pasniegs Jēkabpils 
pilsētas banku pārstāvji: akciju 

sabiedrība „CITADELE” banka /
Jēkabpils filiāle/, akciju sabiedrī-
ba SEB banka /Jēkabpils filiāle/, 
akciju sabiedrība DNB BANKA /
Jēkabpils filiāle/ , SWED Bank /
Jēkabpils filiāle/ un Valsts akciju 
sabiedrība „Latvijas Attīstības fi-
nanšu institūcija Altum” /Jēkabpils  
filiāle/. 

Ja ir precizējoši jautājumi, lū-
gums sazināties ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības vides mākslinieci San-
du Mālnieci, t. 65207432, e-pasts:  
sanda.malniece@jekabpils.lv.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilsētas svētki tuvojas! Un, lai 
tie būtu pilnīgi, mums jābūt ve-
seliem un možiem. Rīta rosme un 
iesildīšanās pilsētas centrā Vec-
pilsētas laukumā, lai atmodinātu 
mūs svētkiem, fiziskās aktivitātes 
uz dambja pie Daugavas pretī Vec-
pilsētas laukumam visu vecumu un 
fiziskās sagatavotības cilvēkiem.

Sestdien 12.jūlijā no plkst. 

10.00 līdz 10.30 Vecpilsētas lauku-
mā notiks rīta rosme pilsētas iedzī-
votājiem kopā ar fitnesa treneriem. 
Uzmundrinošas mūzikas pavadībā 
tiks iekustināti gan jaunie, gan tie, 
kuri briedumā. Pilsēta mostas spor-
tiski! Iesildīsimies, lai varētu baudīt 
svētkus līdz vēlai vakara stundai!

Un vēlāk no plkst. 12.30 līdz 
15.00 uz pilsētas dambja pie Dau-

gavas pretī Vecpilsētas laukumam 
visi tiek aicināti, lai piedalītos 
sportiskās aktivitātēs visu vecumu 
interesentiem:

Jauniešiem – atraktīvas izturī-
bas un veiklības spēles, viktorīnas; 
iespēja iepazīties ar jaunākajām 
tendencēm fitnesa jomā; 

Pieaugušajiem – fitnesa no-
darbības veselības uzlabošanai, 
nodarbības muskuļu tonusam 
un reljefam; konkursi un balvas 
zinošākajiem;

Senioriem – veselības vingroša-
na labam garastāvoklim un svētku 
noskaņai, aicināsim seniorus vin-
grot arī ikdienā un paradīsim, kā to 
darīt, lai uzlabotu veselību.

Veselā pilsētā vesels gars!

Anda Radziņa, 
 biedrības „Veselībai un attīstībai”  

valdes priekšsēdētāja
Žanete Tiltiņa,  

veselības veicināšanas un Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 

koordinatore Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībā

Aicinām piedalīties PILSĒTAS SVĒTKU sajūtas radīšanā!

Veselības laiksAicinām amatniekus, mājražotājus 
piedalīties Lielajā Piektdienas 
amatnieku gadatirgū Jēkabpilī

Finansiāli atbalstīta 20 vasaras nometņu rīkošana Jēkabpilī



4.

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

2014. gada 13. jūnijā Jēkabpi-
lī, Jēkabpils pamatskolas zālē (Rī-
gas iela 200A), biedrība „Zemgales 
reģionālā enerģētikas aģentūra” 
(ZREA) organizēja „Enerģētikas 
dienu 2014” semināru. 

Seminārs sastāvēja no 2 da-
ļām: 1. daļā semināra apmeklētāji 
tika informēti par aktualitātēm Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības darbā 
enerģētikas jomā, par siltumapgā-
des energoefektivitātes uzlabošanu, 
par daudzdzīvokļu māju renovāciju 
Jēkabpils pilsētā, par aktualitā-
tēm, kas attiecas uz jauno 2014. –  
2020. gada plānošanas periodu kā 
arī par plānotajiem projektu kon-
kursiem un noteikumiem, kas at-
tiecas uz ēku energoefektivitātes 
veicināšanu.  

2. daļā semināra apmeklētāji 
varēja uzzināt par elektromobiļu 
uzlādes infrastruktūras izveidi paš-
valdībās, par elektromobiļu uzlādes 
punkta izveidi uzņēmumos, par da-
žādu elektrisko transporta līdzekļu 
ekspluatāciju un uzlādi. Dalībnieki 
varēja izmēģināt un apskatīt gan 

ātrgaitas elektromobili Nissan 
e-NV200,  gan lēngaitas elektromo-
bili „Melex”, ko piedāvāja SIA „IM-
PRESSO” un Latvijā ražotu elektro-
velosipēdu „Blue Shock Bike”.

Ja ir radusies interese un jautā-
jumi par aktuālo enerģētikas sfērā 
un par elektrotransportu Zemga-
les reģionālā enerģētikas aģentūra 
(ZREA) ir gatava jums palīdzēt – at-
rodamies Jēkabpils, Nameja ielā 4a 
(SIA „Jēkabpils siltums” telpās).

Ainārs Gulbinskis,
Zemgales reģionālā  

enerģētikas aģentūra

6. jūnijā Jēkabpils Tautas namā 
notika Lūgšanu brokastis, kas no-
risinājās jau trešo gadu pēc kārtas. 
Uz pasākumu pulcējās gan laicīgās, 
gan garīgās varas pārstāvji. Pasā-
kumā piedalījās Romas katoļu baz-
nīcas bīskaps Antons Justs, Latvi-
jas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs 
Alpe, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

un Viesītes novada pašvaldības va-
dība, Jēkabpils novada un Krustpils 
novada pārstāvji, baznīcu pārstāvji, 
uzņēmēji un masu mediji. Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Leo-
nīds Salcevičs uzrunājot klātesošos 
sacīja: „Dievs mums ir devis brīniš-
ķo spēju runāt. Runāt, lai saprastos, 
lai ieklausītos un spētu rast kopīgu 
komunikāciju dažāda aicinājuma cil-

vēkiem. Tāpēc ir būtiski, kopā esot 
garīdzniekiem, uzņēmējiem, pašval-
dību un citu jomu pārstāvjiem, vei-
dot savstarpējo komunikāciju šādās 
tikšanās reizēs, jo vārds ir tas, kas 
cilvēkus var vienot un palīdzēt labāk 
saprast vienam otru.” Romas katoļu 
baznīcas bīskaps Antons Justs uz-
svēra, ka ikkatram būtu jāsaprot, 
kādu valsti mēs vēlamies celt, pa-

šiem ir jāzina, ko vēlamies. A.Justs: 
„Būtiski saprast, ka mēs esam tie 
cilvēki, kuri veido Latvijas nākotni. 
Mēs, garīdznieki, vēlētos, lai Latvija 
tiktu celta uz garīgiem pamatiem.” 
A. Justs aicināja sargāt Latviju, tās 
neatkarību un dzīvot tā, lai Latvija 
būtu Dievzemīte, kurā cilvēki dzīvo-
tu priecīgi un laimīgi. Bīskaps An-
tons Justs ar klusuma brīdi klāteso-
šos aicināja pieminēt šogad aizsaulē 
aizgājušo Jēkabpils katoļu draudzes 
dekānu Jāni Bratuškinu, uzsverot 
viņa nesavtīgo kalpošanu baznīcai 
un cilvēkiem. Latvijas evaņģēlis-
ki luteriskās baznīcas Daugavpils 
diacēzes bīskaps Einārs Alpe savā 
uzrunā sacīja, ka cilvēkam jebkurā 
vecumā ir jādzīvo ar prieku un ar 
pārliecību, ka viss labākais vēl ir ti-
kai priekšā. Tieši garīgo ceļu ejot, ir 
vieglāk šādu atziņu izprast un ar to 
dzīvot.

Bīskapi, kā arī garīdznieki vai-
rākkārt uzrunās uzsvēra, ka gal-
venais ir, lai pasaulē valdītu miers, 
lai Latvijā starp cilvēkiem būtu sa-
prašanās, lai būtu svētība pilsētai, 
ģimenēm un visiem cilvēkiem, kuri 
šeit dzīvo. Dalībniekiem bija iespēja 
uz lapiņām uzrakstīt pateicības un 
vēlmi aizlūgumam, kurus pasāku-

ma noslēgumā nolasīja garīdznieki 
– Krustpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš, 
Jēkabpils Romas katoļu baznīcas 
prāvests Viktors Siļčonoks, Jēkab-
pils Svētā Gara vīriešu klostera pār-
stāvis, Tēvs Jevgenijs Rumjancevs, 
Jēkabpils Baptistu draudzes mācī-
tājs Jānis Lūsis. Pasākumā klāteso-
šie vairākkārt aicināja atcerēties par 
Dieva godāšanu it visā, ko darām, 
neatkarīgi no tā, kādā jomā cilvēks 
darbojas, jo Dievs ir klātesošs it vi-
sur. Pasākumā klātesošos ar brīniš-
ķīgu vokālo sniegumu iepriecināja 
A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas sko-
las audzēkņi – Renārs Tomašickis 
un Ivars Ķietis. 

Lūgšanu brokastu tradīcija aiz-
sākusies 1952. gadā Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs, bet Latvijā šādi 
pasākumi notiek kopš 2006. gada. 
Ar katru gadu šādu pasākumu orga-
nizēšana turpina vērsties plašumā, 
un patlaban Lūgšanu brokastis no-
tiek regulāri ne tikai Rīgā, bet arī 
Liepājā, Jēkabpilī, Talsos, Ventspilī, 
Kuldīgā Daugavpilī un citās Latvijas 
pilsētās.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Lūgšanu brokastīs aicina uz savstarpēju saprašanos

Šovasar Jēkabpilī, skolēnu vasa-
ras aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst iz-
glītību vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs” laikā, 
strādās vairāk nekā 100 skolēni, no 
tiem 70 – Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas veidotajās darba vietās. Kopumā 
Nodarbinātības valsts aģentūras Jē-
kabpils filiālē reģistrētas vairāk nekā 
250 darba vietas skolēniem (Jēkab-
pils pilsētā un apkārtējos novados).

Kā informēja Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Nodarbinātības nodaļas 

vadītāja Iveta Vārna, pilsētas pašval-
dības izveidotajās darba vietās jūnijā 
un jūlijā strādā 25 skolēni, savukārt 
augustā – 20. 

Skolēni strādā visā pilsētas teri-
torijā, abos Daugavas krastos – ravē 
apstādījumus, kopj puķu dobes, 
strādā pilsētas parkos un skvēros, 
sakopj Jēkabpils Vēstures muzeja 
pieguļošās teritorijas pie Krustpils 
pils un brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”, 
uztur kārtībā Radžu ūdenskrātuves 
Zilā karoga pludmali u.c. 

Nodarbinātības nodaļas vadī-
tāja Iveta Vārna piebilst, ka skolē-

ni darbu veic centīgi un veiksmīgi 
tiek galā ar uzticētiem darbiem. Par 
darbu skolēni saņem valstī noteikto 
minimālo algu. NVA atbalstu vasa-
ras mēnešos strādāt un iegūt darba 
pamatprasmes, iemaņas un pirmo 
darba pieredzi var skolēni vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās 
vispārējās, speciālās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs. Viena skolēna 
nodarbinātības ilgums pasākumā ir 
viens mēnesis.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpilī, skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā, strādās vairāk nekā 100 skolēnu

„Enerģētikas dienu 2014” 
seminārs Jēkabpilī

Vienreizēja iespēja jauniešiem attīstīt 
profesionālās kompetences un iepazīties ar 
profesiju daudzveidību!

Aicinām Jēkabpils pilsētas jau-
niešus vecumā no 16 gadiem līdz 
25 gadiem pieteikties projekta „Jē-
kabpils jauniešu ar mazākām ie-
spējām profesionālo un individuālo 
kompetenču attīstīšana, pielietojot 
neformālas mācīšanās metodes” ak-
tivitātēm, kuras paredz attīstīt tās 
jauniešu dzīvei un darba tirgum ne-
pieciešamās kompetences, kas vairo-
tu jauniešu informētību, motivāciju 
un spēju profesionāli izglītoties at-
bilstoši Jēkabpils un reģiona darba 
tirgum, ievērojot katra individuālās 
dotības. 

Projekta galvenie pasākumi 

būs četras neformālās izglītības ra-
došās darbnīcas uz vietas Jēkabpilī 
par tēmām: „Jauniešu brīvprātīgais 
darbs Latvijā un Eiropā” (4 stun-
das), „Jauniešu veselība un fiziskā 
aktivitāte” (16 stundas), „Dažādu 
sadzīves prasmju pilnveidošana” (8 
stundas), „Radošums floristikā un 
dāvanu iesaiņošanā” (8 stundas). 
Izbraukumos Vidusdaugavas un 
Latgales reģionos trīs informējoši 
izglītojošu ekskursiju ietvaros varēs 
iepazīties ar arodskolām, kur uz vie-
tas darbnīcās tiks nodrošināta iespē-
ja iepazīties ar pavāra, friziera, ap-
dares darbu tehniķa, galdnieka, au-

tomehāniķa, sekretāres – lietvedes 
profesijām, kā arī reāli izmēģināt 
nepieciešamās prasmes pamatiema-
ņu līmenī. 

Noslēgumā notiks jauniešu 
praktisko iemaņu demonstrācijas 
pēcpusdiena dažādu paaudžu au-
ditorijai. Vismaz divās fokusgrupu 
diskusijās jaunieši varēs apmainīties 
viedokļiem par mūsdienu dzīves kva-
litātes nodrošinājuma aktualitātēm.

Piete ikšanās pa tā lru -
ni 26442577 (Lilija), Sarmīte 
(26165237).

Lilija Ražinska,  
projekta vadītāja

PROJEKTS ĪSTENOTS JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS 2014.GADAM VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMA IETVAROS

Foto: Jānis Lācis

Foto: no personīgā arhīva



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

5.

Bērnu rotaļu laukums pagalmā 
ir tā vieta, kur valda nemitīga kustī-
ba, kas ir viens no mūsu dzīvesprie-
ka un veselības avotiem.

Droša, tīra vide, kvalitatīvi ma-
teriāli, košas krāsas veido daudzvei-
dīgu saskarsmes telpu, kur kopā var 
rotaļāties bērni un iepazīties viņu 
vecāki.

Lai mūsu pilsētas bērniem būtu 
iespēja kustēties, vingrot, elpot svai-
gā gaisā Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba katru gadu savu iespēju robežās 
ierīko vairākus bērnu rotaļu lauku-
mus daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
2013.gadā – Bebru ielā 16A, Nameja 
ielā 36A, Madonas ielā 28A un Jau-
nā iela 37A. Līdz šī gada 15. augus-
tam tiks ierīkoti bērnu rotaļu lau-
kumi Auseklīšu ielā 11A, Viestura 
ielā 41A; Slimnīcas ielā 4A un Rīgas  
ielā 211A.

Diemžēl pilsētas iedzīvotāju vidū 
ir arī tādi, kuri nav ar to apmierināti 
un pilsētas teritorijā vēršas plašumā 
dažādu publisku objektu demolēša-
na. Tīši sabojātu autobusa pieturu, 
atkritumu urnu, bērnu rotaļu lau-
kumu, soliņu un citu objektu remon-
tam tiek tērēti pašvaldības līdzekļi, 
kas budžetā bija paredzēti citām 
lietām, piemēram, jaunu rotaļlauku-
mu izveidei, veco autobusu pieturu 
atjaunošanai un krāsošanai u.c. 

Piemēram, Brīvības ielā 5/7 ro-

taļu laukumā tika salauztas divas 
mazo bērnu šūpolītes, slidkalniņš, 
Nameja ielā 36A no ierīces noņemti 
dēlīši. Autobusu pieturām Zaļā ielā 
un Rīgas ielā pretī Krustpils kultū-
ras namam izsisti stikli, tās tiek re-
gulāri apzīmētas.

Bērnu rotaļu laukumos visām 
ierīcēm jābūt sertificētām un jāat-
bilst noteiktajam ES Standartam 
EN 1176 par „Spēļu laukumu dro-
šību”, līdz ar to, lai salauzto ierīču 
vietā uzliktu jaunas, tās jāpasūta ra-
žotājiem, kas prasa papildu laiku un 
lielākus izdevumus. Tādējādi dažu 
neapzinīgu cilvēku dēļ cieš visi pārē-
jie jēkabpilieši un pilsētas viesi. 

Maz ticams, ka šādas ļaundarī-
bas jaunieši pastrādā pilnīgā vienat-
nē, visticamāk, ka tas notiek kom-
pānijās un „kunga dūšā” vai kādu 
citu apstākļu iedrošinājumā. Tomēr 
jācer, ka ikvienā šādā barā ir kāds, 
kura veselais saprāts vēl spēj atturēt 
otru no demolēšanas. 

Aicinām arī vietējo sabiedrību 
nebūt vienaldzīgiem – ja zināt, kas 
ir vainojams pie šīm ļaunprātībām, 
vai kļūstat par aculiecinieku citos 
līdzīgos gadījumos – lūdzu ziņojiet 
par to Valsts policijai vai pašvaldībai.

Anita Truksne, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Būvniecības nodaļas komunālinženiere

Nākamajā 2014./2015. gada se-
zonā galvenā trenera amatu ieņems 
Edmunds Valeiko – ar šādu paziņo-
jumu 16. jūnijā klajā nāca BK „Jē-
kabpils” valde. Kopš iepriekšējās 
sezonas vidus E. Valeiko komandā 
pildīja trenera asistenta pienāku-

mus un kopā ar galveno treneri Igo-
ru Miglinieku aizveda „lūšus” līdz 
bronzas godalgai Latvijas Basketbo-
la līgā.

Iepriekšējās sezonas galvenais 
treneris I. Miglinieks nākamo se-
zonu izvēlējies pavadīt Ķīnā, pildot 

galvenā trenera pienākumos kādā 
no vietējām komandām.

„Jāturpina strādāt, jākomplektē 
pēc iespējas labāka komanda. Šobrīd 
nopietni strādājam pie tā, lai tiktu 
saglabāts iepriekšējās komandas 
kodols. Sarunas ir uzsāktas, kuru 
katru brīdi tiks parakstīti pirmie 
līgumi. Pārējo sastāvu skatīsimies 
pēc vajadzības, tiek domāts arī par 
leģionāru piesaisti,” tā šī brīža dar-
bus komentē E. Valeiko.

Taujāts par nākamās sezonas 
mērķiem, E. Valeiko saka: „Vadības 
uzliktais uzdevums ir augsts – ne 
zemāk par iepriekšējā gada sasnie-
gumiem, tātad – medaļas! Spēlēsim 
pēc iespējas labāk spēli pēc spēles. 
Ir uzstādīta augsta latiņa, un tā ir 
jānotur!”

Nākamajā sezonā tāpāt kā ie-
priekš BK „Jēkabpils” cīnīsies gan 
Latvijas Basketbola līgā, gan Balti-
jas Basketbola līgā. Nacionālo līgu 
medaļu ieguvējiem ir iespēja pie-
dalīties arī Eirokausu turnīros, bet 
BK „Jēkabpils” organizatorisku un 
finansiālu apsvērumu dēļ šo iespēju 
neizmantos.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Irša,

BK „Jēkabpils” sabiedriskās attiecības

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ai-
cina zemesgabalu īpašniekus vēlreiz 
pārliecināties, vai viņu īpašumā eso-
šā zemesgabala līdz šim noteiktais 
lietošanas mērķis atbilst likumīgajai 
izmantošanai, t.sk. Jēkabpils pilsē-
tas teritorijas plānojumā atļautajai 
izmantošanai. 

Gadījumā, ja faktiskās izman-
tošanas mērķis nesakrīt ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un 
teritorijas plānojumu, zemesgabala 
īpašniekam ir jāvēršas Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībā ar iesniegumu ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķa 
maiņai. 

Atgādinām, ka nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis ir viens no 
kritērijiem, no kā ir atkarīga nekus-
tamā īpašuma nodokļa aprēķinā-
šana, kas ir pašvaldības autonomā 
funkcija saskaņā ar likumu „Par ne-

kustamā īpašuma nodokli”.
Informējam, ka Ministru kabi-

neta 2006. gada 20. jūnija noteikumi 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķu klasifikācija un ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” no-
saka gadījumus, kādos tiek mainīts 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis. Viens no šādiem gadījumiem 
ir, ja izstrādāts jauns pilsētas teri-
torijas plānojums un neapbūvētam 
zemesgabalam iepriekš noteiktais 
lietošanas mērķis neatbilst terito-
rijas plānojumā noteiktajai plāno-
tajai (atļautajai) izmantošanai vai 
arī īpašnieks vēlas mainīt iepriekš 
noteikto mērķi, izvēloties vienu vai 
pat vairākus atļautos izmantošanas 
mērķus. Šajā gadījumā zemesgabala 
īpašniekam ir pienākums vērsties 
pašvaldībā un ierosināt mainīt ne-

kustamā īpašuma (zemesgabala) lie-
tošanas mērķi, izvēloties vienu vai 
pat vairākus atļautos izmantošanas 
mērķus. 

Ja zemesgabala īpašnieks nebūs 
vērsies pašvaldībā ar pieteikumu 
mērķa maiņai, tiks pieņemts lēmu-
mu par mērķa maiņu un noteiks vie-
nu vai vairākus nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, kā to nosaka mi-
nētie Ministru kabineta noteikumi, 
vai arī atbilstības gadījumā atstās 
spēkā esošo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, uzskatot, ka īpaš-
nieks tam ir piekritis.

Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis (piemēram, individuālo dzī-
vojamo māju apbūve, rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve, ko-
mercdarbības objektu apbūve utt.) 
ir viens no kritērijiem, no kā ir at-
karīga zemesgabala kadastrālā vēr-

tība, kas tiek izmantota arī nekusta-
mā īpašuma nodokļu aprēķināšanai.

Lai arī, izstrādājot Jēkabpils 
pilsētas teritorijas plānojumu 2007.–
2019. gadam, ir ievērots pēctecības 
princips, kas nozīmē, ka lielai daļai 
pilsētas teritorijas zemes izmanto-
šana ir pārmantota no iepriekšējā 
plānojuma (atļautā izmantošana ir 
tāda pati kā iepriekš), ir teritorijas, 
kurās ir mainījusies zemes atļautā 
izmantošana. Jēkabpils pašvaldība 
ir uzsākusi darbu, lai zemesgaba-
liem noteiktu lietošanas mērķus 
atbilstoši teritorijas plānojumā  
atļautajiem. 

Līdz šim noteikto lietošanas 
mērķi bez maksas iespējams no-
skaidrot Latvijas valsts portālā 
www.latvija.lv (sadaļā e-pakalpo-
jumi/Nekustamais īpašums/Mani 
dati kadastrā) vai Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldības Pilsētsaimniecības 
departamentā.

Pieteikuma veidlapa mērķa 
maiņai pieejama Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības mājaslapā – www.
jekabpils.lv (sadaļā: Pakalpojumi/
Nekustamais īpašums/), savukārt 
Jēkabpils pilsētas teritorijas plā-
nojumu var apskatīt pašvaldības 
mājaslapā www.jekabpils.lv (sadaļā: 
Pilsēta/Pilsētas plānošana/Teritori-
jas plānojums).

Sīkāku informāciju var saņemt 
pie Jēkabpils pilsētas arhitekta, Jau-
nā iela 31C, pirmdienās no pl. 13.00 
līdz 17.00 vai pa tālruni 65207430, 
vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: 
Laura.Krastina@jekabpils.lv.

Laura Krastiņa,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

galvenā arhitekte

Vieni uzstāda, citi 
demolē

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību likumīgajai izmantošanai

BK „Jēkabpils” paraksta līgumu ar 
Andreju Šeļakovu

Nākamajā sezonā BK „Jēkabpils” 
galvenais treneris būs Edmunds Valeiko

Foto: BK „Jēkabpils” arhīvs

Foto: no Jēkabpils pilsētas pašvaldības arhīva

25 gadus vecais un 209 cm ga-
rais „centrs” Andrejs Šeļakovs pē-
dējās četras vasaras ir bijis Latvijas 
vīriešu basketbola izlases sastāvā 
un arī šogad ir izlases kandidāts, bet 
nākamo 2014./2015. gada sezonu 
nedosies vairs uz ārzemju klubiem, 
bet gan cīnīsies basketbola kluba 
„Jēkabpils” labā.

Pēdējo sezonu Šeļakovs spēlējis 
Ukrainas līderklubā „Odessa”, bet 
pavasarī pievienojies Kosovas klu-
bam „Sigal Prishtina”. 

„Iepriekšējā sezona sanāca ļoti 
saraustīta – gan Ukrainas nemieru, 
gan arī personīgu apstākļu dēļ. Šo-

brīd, apsverot visus plusus un mīnu-
sus, aprunājoties ar treneri, izlēmu 
palikt Latvijā un pieņemt BK „Jē-
kabpils” piedāvājumu. Priekšstats 
par Jēkabpils klubu ir labs, kā nekā 
pagājušajā gadā tika izcīnīta bron-
zas medaļa,” tā savu pievienošanos 
BK „Jēkabpils” komentē Šeļakovs.

Uz jautājumu par nākamās sezo-
nas mērķiem Šeļakovs atbild: „Mēr-
ķis ir katru spēli nospēlēt pēc labā-
kās sirdspaziņas. Klubam ir lielas 
ambīcijas – jāizcīna vismaz bronza 
LBL. Uz to tad arī tieksimies!”

Andrejs Šeļakovs savu profesio-
nālo karjeru uzsācis 2006. gadā kā 

„ASK Rīga” spēlētājs. Turpmākajos 
gados Šeļakovs četras sezonas pa-
vadījis „VEF Rīga” vienībā, spēlējis 
Spānijas klubos „CB Tarragona” 
un „Mellila Boloncesto”, Ukrainas 
klubā BC „Odessa”, Kosovā – klubā 
„Sigal Prishtina”, kā arī 2012./2013. 
gada sezonas sākumā vairākas spē-
les aizvadījis BK „Barons Kvartāls” 
sastāvā. Andrejs Šeļakovs 2010., 
2011., 2012. un 2013. gada vasarās 
spēlējis Latvijas izlasē.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Irša,

BK „Jēkabpils” sabiedriskās attiecības
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Sestdien, 21. jūnijā īsi 
pirms pusnakts ar vērienīgu 
Lielbritānijas mākslinieku 
„The Dream Engine” šovu no-
slēdzās ikgadējie „Motoru svēt-
ki 2014”. 

Šogad „Motoru svētki” ap-
vienoja četras motoru sacensī-
bas: Latvijas čempionāta ral-
lijsprintā 4. posmu – rallijsprin-
tu „Viduslatvija 2014”, Latvijas 
čempionāta ūdens motosportā 
ātrumlaivām 2. posmu, Latvi-
jas čempionāta ūdensmotocik-
liem 2. posmu, kā arī motopa-
raplānu veiklības sacensības 
„Jēkabpils Kauss 2014”.

Motoparaplāni dienu sāka 
visagrāk – starts tika dots jau 
8.00 no rīta. Kopumā sacensī-
bās piedalījās deviņi sportisti, 
no kuriem četri – mājinieki. Lai 
arī sacensības pastiprinātā vēja 
dēļ līdz galam pabeigt neizde-
vās, divi no plānotajiem uzde-
vumiem tika paveikti un uzva-
rētāji noskaidroti. Pirmo vietu 
izcīnīja Roberts Onkelis, otrais 
– Artis Treikmanis, savukārt 
trešo vietu ieguva jēkabpilietis 
Edgars Mitris.

Pusdienlaikā savus startus 
sāka ātrumlaivas un ūdensmo-
tocikli. Kā ierasts, Jēkabpilī 
ātrumlaivās ierodas gana spē-
cīgs sportistu sastāvs un cīņas 
ir aizraujošas. JT 250 klasē 
laurus plūca Paulius Stainys, 
otrā – Endija Zaumane, aiz vi-
ņiem – Kristers Eniņš. GT15 
klasē pjedestālu aizņēma pui-
ši – Uvis Lazarenoks, Miks 
Zaharčenoks un Nils Slak-
teris. T55 klasē startēja divi  

dalībnieki – Dmitrijs Anikejevs 
izcīnīja pirmo vietu, aiz viņa 
– Jāni Zarečņevs. S550 klasē 
uzvarētāji vietas sadalīja šādi: 
pirmā vieta – Mārtiņš Bergho-
lcs, otrais - Raimonds Špacs, 
bet trešais – Kristaps Paegle. 

OSY400 klasē uzvarētājs 
ir Gintars Marcinkus, otrais – 
Roberts Smirnovs, trešais – Re-
inis Paegle. O500 klasē startēja 
viens sportists – Zigfrīds Bitai-
nis, savukārt O350 klasē divi – 
ierindojoties attiecīgi: pirmajā 
vietā Oļegs Kutepovs, otrais – 
Ēriks Ķiepe-Kipge. Jaudīgajās 
Formula 4S un Formula2 kla-
sēs laurus plūca Ņikita Lijcs un 
Uvis Slakteris, katrs uzvarot 
savā klasē. Formula 4S klasē 
otrais – Ivo Egle, bet Formu-
la 2 klasē – Edgaras Riabko. 
FR1000 klasē pirmais – Lotārs 
Millers, otrais – Jānis Kuķalks, 
bet trešais – Māris Brigmanis. 
RN2000 klasē uzvarēja Vladi-
mirs Fjodorovs, otrais – Māris 
Vasiļevskis, bet trijnieku noslē-
dza Normunds Sniķers.

Ātrumlaivu sacensību ko-
mandu ieskaitē šajā čempionā-
ta posmā uzvarēja „Mēmeles 
sports Bauska”, otrie – „UPB 
Energy Liepāja”, savukārt tre-
šie – „Nord Ost Alūksne”.

Ūdensmotociklu sacensī-
bās līdzīgi ir ļoti daudz klases. 
Junioriem 8 – 12 gadu vecumā 
uzvarēja Reinaas Mattias, ve-
cuma grupā no 13 līdz 15 ga-
diem triumfēja Kārlis Žūriņš. 
Ski Lite un Ski Stock klasē 
nepārspējams palika Manni 
Marten. Sieviešu klasē pirmo 

vietu izcīnīja Krista Uzare, Ski 
GP klasē visātrākais bija Jānis 
Uzars. Veterānu klasē virs 35 
gadiem triumfēja Pēteris Lī-
kums, savukārt Runabout 4T 
Open klasē – Pēteris Kitins.

Dienas otrā pusē un vaka-
rā visiem bija iespēja izbaudīt 
motoru rūkoņu rallijsprintā 
„Viduslatvija 2014”, kurš ir 
Latvijas čempionāta rallijsprin-
tā ieskaites posms. Pirmie seši 
grants ātrumposmi notika 
Krustpils novada ceļos, kur 
sportistus gaidīja gan viltīgi 
līkumi, gan iespaidīgi tramplī-
ni. Pēdējie divi posmi notika 
Jēkabpils pilsētā un jau tradi-
cionāli pulcēja lielu skatītāju 
skaitu. Šogad rallijsprintā pie-
dalījās arī sportisti no Lietuvas, 
Lielbritānijas, Somijas, Igauni-
jas un Krievijas.

Viltīgie grants ātrumpos-
mu līkumi un tehniskas ķibeles 
bija liktenīgas 16 ekipāžām. 
Smagas avārijas piedzīvoja 
Jāņa Kricka/Toma Pirktiņa un 
Aigara Tīdmaņa/Jāņa Bumbu-
ļa automašīnas, turklāt vienā 
un tajā pašā vietā PS 4 „Nis-
san Norde” ātrumposmā. Ar 
nolauztu riteni rallijsprintu 
finišēja arī Andis Neikšāns ar 
stūrmani Aivi Aizsilnieku. 

Kopvērtējumā rallijsprinta 
„Viduslatvija 2014” uzvarē-
tāji – Mārtiņš Svilis/Ivo Pūķis 
ar pārliecinošu pārsvaru pār 
otro vietu – Ediju Bergmani/
Kārli Bergmani. Savukārt tre-
šie – Rolands Jaunzems/Inese 
Akmentiņa. Tieši tāds pats iz-
kārtojums arī 4WD Open klasē.

1600 klasē uzvarēja J. Cie-
lēns/S. Rambols, aiz sevis at-
stājot M. Kalniņu/G. Mauliņu 
un L. Bērziņu/M. Indriksonu. 
4WD klasē uzvarēja K. Brei-
jers/K. Auns, otrie – I. Jer-
šovs/G. Bērze, trešie – R. Kal-
niņš, J. Siliņš. 

2WD klasē, izpaliekot Vo-
robjova un Neikšāna duelim, 
pārliecinoši uzvarēja J. Vorob-
jova/A. Mālnieka ekipāža, aiz 
sevis atstājot E. Blūmu/R. Vil-
sonu. Trešie – Ē. Ozoliņš/Ē. Ba-
lodis. Klasikā no sešiem 
startējušiem līdz finišam 
nokļuva tikai viena ekipāža –  
Z. Kalniņš/R. Salaks. 

Visas dienas garumā bez 
motoru sporta bija iespējams 
baudīt dažnedažādus pasāku-
mus. Oficiālā „Motoru svētku 
2014” atklāšana sākās ar ziedu 
automašīnu parādi „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, kurā savus 
izgreznotos braucamrīkus rādī-
ja svētku atbalstītāji, sponsori 
un viesi. Dalībnieku izdoma un 
fantāzija sita augstu vilni un 
skatītājiem sagādāja neviltotas 
emocijas. Žūrijas un skatītāju 
balsojumā par labāko tika atzī-
ta „DLLA” komanda, kurā savā 
auto bija radījusi stilizētu pa-
pardes zieda meklēšanas ainu 
un balvā saņēma muciņu alus.

Pasākuma atklāšanā skatī-
tājus uzrunāja Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Leonīds Salcevičs, 
Krustpils novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Gundars 
Kalve, kā arī sporta disciplīnu 
federāciju pārstāvji. Organiza-

toru pateicība tika pasniegta 
ilggadējam „Motoru svētku” 
krusttēvam, bijušajam Jēkab-
pils pašvaldības izpilddirekto-
ram Dainim Līcim.

Ģimenes atpūtās atrakciju 
parkā pie Daugavas dambja, 
kur bija gan radiovadāmo au-
tomašīnu sacīkstes, gan kāpšļu 
siena, gan rallija simulators. 
Bija iespēja tikties ar Vinniju 
Pūku un Tīģerēnu, kult ūdeni, 
esot iekšā piepūšamajā bum-
bā, izpētīt glābšanas dienestu 
automašīnas un vērot policijas 
suņa paraugdemontrējumus. 
Dienas gaitā aizraujošas dubļu 
cīņas notika kvadracikliem un 
enduro močiem. Entuazisti iz-
veidoja šķēršļu trasi dīķa malā 
un ikkatrs varēja vērot dubļai-
nos un iespaidīgos paraugde-
monstrējumus. Daugavmalā 
ūdensmotociklu sacensību 
pauzēs skatītājus izklaidēja 
ūdensmotocikla frīstailists Al-
dis Ķirsts.

Vakarā pēc rallijsprinta PS 
„Jēkabpils” sākās noslēguma 
pasākums un sportistu apbal-
vošana. Pirms apbalvošanas ap-
meklētāji varēja iestiprināties 
gardēžu pasākumā „Vēl vien 
cuciņ!”, baudot gabaliņu no 
cepta sivēna. Sportistus apbal-
voja Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevi-
čs, Latvijas ūdens motosporta 
federācijas vadītājs Atis Slakte-
ris, pārstāvis Andrejs Pozņaks 
un biedrības „SKN Sports” val-
des loceklis Ainars Vasilis. 

Specbalvas no pasākuma 
oficiālā apdrošinātāja – „BTA”, 

„Gusto” un organizatoriem 
„SKN Sports”  saņēma jaunā-
kais rallijsprinta „Viduslatvija 
2014” dalībnieks – trīspadsmit-
gadīgais Kalle Rovanpera, āt-
rumlaivu pilote Laura Lakovi-
ča-Lakovica un ūdensmotocik-
liste Grēta Zalcmane.

„Karcher” augstpiediena 
mazgātāju izlozē starp visu 
sporta disciplīnu dalībniekiem 
ieguva motoparaplānu pilots 
Agris Feldmanis. 

Noslēguma pasākuma 
kulminācija bija Lielbritānijas 
mākslinieku „The Dream En-
gine” heliosfēras šovs un ugu-
ņošana, pēc kā sekoja zaļum-
balle līdz rīta gaismai.

Atgādinām, ka „Motoru 
svētkus 2014” organizē biedrī-
ba „SKN Sports” un Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība, atbalsta 
Krustpils novads un Jēkabpils 
novads. Pasākuma oficiālais 
apdrošinātājs ir „BTA”. Mūsu 
draugi: Bosch service, Latgran, 
Nissan Norde, Karcher, Aida-
va, Jēkabpils PMK, Ošukalns, 
Dižmežs, Jēkabpils pakalpo-
jumi, Jēkabpils Sporta centrs, 
DLLA, Ošukalns celtniecība, 
Sedumi, Rītausma, Selko īpašu-
mi, Doma 98, Luiize, Martekss 
Auto, LC Būve un Māju koks.

Informatīvie atbalstītāji: 
Radio1 – oficiālais „Motoru 
svētku 2014” radio, Jaunais 
Vēstnesis, 4rati.lv., go4speed.lv.

Liāna Pudule-Indāne,
„Motoru svētki 2014”  

preses sekretāre

Ar vērienīgu šovu noslēdzas „Motoru svētki 2014” Jēkabpilī

Sestdien jau no agra rīta pulcējās rallijsprinta „Viduslatvija 2014” sportisti, lai 
saņemtu dokumentus, reģistrētos sacensībām un dotos iepazīties ar trasi.

Katram sportistam pēc uzdevuma veikšanas jāpiezemējas konkrēti norādītā 
vietā, kas vējainā laikā nav viegls uzdevums. 

Ziedu parādes uzvarētāji – komanda „DLLA”.

Tajā pašā laikā laukumā pie lielveikala „Depo” sāka pulcēties motoparaplānisti. 
Lai gan vējš bija brāzmains, tika nolemts, ka sacensības tomēr notiks.

Rīta pusē startam Daugavmalā sāka gatavoties arī ātrumlaivas un 
ūdensmotocikli.

„Vazduksis” – šis žigulītis ļoti patika bērniem. Netrūka arī Volgas ar visu Kņopieni.

Motoparaplānisti veica tiesnešu sagatavotus uzdevumus. Kamēr viens gaisā 
izpilda uzdevumu, otrs jau paceļas un gatavojas startēt. 

 „Motoru svētku 2014” atklāšanas nagla – automašīnu ziedu parāde „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, kurā piedalījās svētku atbalstītāji, sponsori un viesu. 
Fantāzija un izdoma sita augstu vilni.

Foto: Jānis Lācis
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Ar parādes dalībnieku sagatavotiem pīrādziņiem cienājās arī Jēkabpils domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

Atrakciju parkā arī bērni varēja izklaidēties pa ūdens virsmu.

Pēcpusdienā Vecpilsētas laukumā startēja rallijsprints „Viduslatvija 2014”.

Pēcpusdienā kvadracikli un enduro motocikli rādīja izteiksmīgas dubļu cīņas 
dīķī aiz Tiesu nama.

Jēkabpils ātrumposmā skatītājiem par prieku sportisti traucās arī caur mākslīgi 
radītu ūdens peļķi.

Vakara noslēguma šovs – Lielbritānijas mākslinieki „The Dream Engine” jeb 
„Sapņu dzinējs” – akrobāte dejotāja ar hēlija balonu.

Ūdensmotocikli startēja pa divi katrā iebraucienā.

Rallijsprintā „Viduslatvija 2014” īpašā viesa statusā piedalījās 2013. gada Eiropas 
čempions rallijkrosā 1600 klasē Reinis Nitišs, pirms tam tiekoties ar faniem un 
dāvājot suvenīrus.

Rallijsprinta grants ātrumposmi notika Krustpils novadā. Attēlā – Mārtiņš Svilis 
ar stūrmani Ivo Pūķi.

Bērni fotografējās ar Vinniju Pūku un Tīģerēnu.

Vakara noslēgums Vecpilsētas laukumā sākās ar gardēžu pasākumu „Vēl vien 
cuciņ!”, kur ikkatrs varēja par brīvu mieloties ar uz iesma ceptu sivēnu.

Uz pjedestāla – rallijsprinta „Viduslatvija 2014” uzvarētāji – mājinieki  
Mārtiņš Svilis un Ivo Pūķis.

Kā atzīst paši dalībnieki, Daugava pie tilta Jēkabpilī ir ļoti piemērota gan 
ātrumlaivu, gan ūdensmotociklu sacīkstēm.

Ikkatrs apmeklētājs bez maksas varēja saņemt „Motoru svētku 2014” avīzīti ar 
dienas programmu un rallijsprinta ātrumposmu kartēm.

Medīlu tramplīns „Nissan Norde” ātrumposmā pulcēja lielu skatītāju skaitu.

Sacensību laureāti saņēma īpašus mākslinieces Inetas Dzirkales ar rokām 
darinātus mākslinieces māla kausus.

Sportistus sveica sporta federāciju pārstāvji kopā ar Jēkabpils domes 
priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču.

Vakara izskaņā –  „The Dream Engine” un uguņošana, pēc kā turpinājās 
zaļumballe līdz pat rīta gaismai.
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Šī gada 24. maijā veiksmīgi no-
ritēja mobilā konference „Pirms 100 
gadiem. Jēkabpils Pirmā pasaules 
kara frontes lokā”. Šogad aprit 100 
gadi kopš Pirmā pasaules kara sā-
kuma. Konferences mērķis – iepa-
zīstināt sabiedrību ar to, kas noticis 
tepat mūsu pilsētā un tās apkārtnē. 

Mēs vēlējāmies parādīt, ka arī 
Jēkabpils ir šī pasaules mēroga no-
tikuma aculieciniece un saglabājusi 
pat Eiropas līmeņa unikālas vēstu-
res liecības. Tās ir interesantas ne ti-

kai mums, bet arī vāciešiem un krie-
viem, jo šo tautu dēli atdusas mūsu 
zemē, viņus mātes nesagaidīja mājās 
un uz viņu kapiem nekad nav gūluši 
ziedi. Visas dienas garumā skatījām 
piemiņas, kauju un ierakumu vietas, 
līdām bunkuros, kas saglabājušies, 
pateicoties tam, ka atrodas Sēlijas 
vaļņa stāvajos pakalnos, kur nenorit 
lauksaimnieciska darbība. 

Projekta nolikumā bija pare-
dzēts, ka biedrībām jāsadarbojas, 
un tas mums ļoti labi izdevās: kon-

ferencē piedalījās biedrības „Pam-
jatj” biedri, meklētāju grupa „PAT-
RIOTS”, filmēja „Vizuālās kultūras 
klubs”. Mums nebija valodas barje-
ru un bija kopīga, patiesa interese 
redzēt un izzināt vietējo vēsturi, 
tātad karadarbības vietas Jēkabpilī.

Interesanti, ka pasākumā pie-
dalījās dalībnieki no 18 līdz 91 gada 
vecumam. Lielākā daļa bija jauni cil-
vēki: skolu jaunatne, studenti, kam 
mēs varam nodot savas zināšanas 
un iemācīt lepoties ar to, kas mums 
pieder. 

Jēkabpilī ir vairākas piemiņas 
vietas, ar kurām mūs iepazīstināja 
Aina Laiviniece: piemineklis pie Jē-
kabpils valsts ģimnāzijas, kur atdu-
sas 161 vācu karavīrs (pēc J. Amata 
stāstītā, Lismaņa grāmatā – 78). 

Jēkabpils kapos atrodas piemi-
neklis, zem kura atdusas 600 kara-
vīru un virsnieku, kuri atvesti uz 
šejieni pārapbedīt no bijušā Jēkab-
pils rajona teritorijas un piemineklis 
trim nošautajiem karavīriem. Divās 
vietās Jēkabpils kapos atrodas vācu 
karavīru apbedījumi. Diemžēl, viena 
no vācu karavīru atdusas vietām ir 
daļēji izpostīta būvniecības darbu 
laikā. 

Nākamie apskates objekti ir 
Salas novadā, un tos vislabāk pa-

zīst novadpētnieks Aigars Pērkons: 
Biržu pļavas, kas tika appludinātas, 
lai vācu armija netiktu uz Jēkabpili 
un pie Biržu baznīcas – karavīru at-
dusas vietas abpus tūju rindai, kas 
šķīra vācu un krievu apbedījumus, 
un tā ir sanācis, ka vācu apbedīju-
mi saglabājušies, bet krievu karavī-
ru kapi tagad atrodas zem vatelīna 
ceha drupām.

Jēkabpils novada Leimaņu pa-
gastā skatījām vācu armijas „blok-
hause” (ugunspunkti, tautas valodā 
– dzelzbetona bunkuri). Tādas būves 
atradās apmēram ik pēc viena kilo-
metra. Tā kā frontes līnija bija ļoti 
gara, fronte te atradās divus gadus 
un karavīru bija tūkstošiem, tad arī 
šādu „blokhause” ir simtiem. 

Pie Zasas baznīcas atdusas liels 
skaits Pirmā Pasaules karā kritušo 
gan krievu, gan vācu kareivju. 

Dienas otrajā pusē mums pievie-
nojās Aleksandrs Borisovs, meklē-
tāju grupas „PATRIOTS” priekšsē-
dētāja vietnieks un stāstīja par vēs-
tures izziņu arhīvos, ekshumāciju 
un krievu karavīru pārapbedīšanu 
28. jūnijā Asotes kapos. Mūsu ceļš 
veda uz Salas vidusskolas vēstures 
muzeju. Muzeja lepnums – zirga 
gāzmaska, jo te kara laikā ir bijuši 
ķīmiskie uzbrukumi. Par eksponā-

tiem mums stāsta muzeja vadītāja 
Pārsla Stirna.

Nākamā ir aizmirsta krievu ka-
ravīru atdusas vieta Salas novada 
Sēlpils pagasta Daugavas stacijā, 
kur saglabājies tikai viens pieminek-
lis. Patiesi liels vācu „blokhause” 
komplekss atrodas Sēlpils ciematā 
– vairāki desmiti dzelzbetona būvju. 

Noslēgumā mēs apmeklējām 
Jaunsēlpili, kur 2013. gadā notika 
krievu kravīru ekshumācija. Uzzi-
nājām kādas vēstures liecības tika 
izraktas un apzinātas – 100 gadus 
senas vēstules.

Konferences ieguvumi 
Mums katram ir neliels faktu 

materiāls, bet visu kopā saliktās 
zināšanas veido jau ievērojamu 
mozaīku. 

Jēkabpils Vēstures muzeja fon-
du glabātāja Iluta Bērziņa teica, 
ka iekļaus šīs foto materiālu mu-
zeja izstādē, kas veltīta 1. Pasaules 
karam un būs muzejā skatāma jau 
septembrī. 

Paldies par informatīvo atbal-
stu laikrakstiem „Brīvā Daugava”, 
„Jaunais Vēstnesis” un Radio1. 

Rasma Draška,  
Vides un tūrisma attīstības kluba „Sēlija” 

valdes locekle

NVO AKTUALITĀTES  
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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

Pieminot 73. gadadienu kopš 
1941. gada 14. jūnijā notikušajām 
deportācijām, Rīgā, Melngalvju 
namā notika konference „1941.gada 
14.jūnija piemiņai”, kuru apmeklēja 
Jēkabpils NVO resursu centra dalī-
borganizācijas – Latvijas politiski re-
presēto biedrības Jēkabpils nodaļas 
valdes priekšsēdētāja Maruta Līce 

un valdes loceklis Pāvils Tamans. 
„Konferencē piedalījās arī Valsts 

prezidents Andris Bērziņš un Saei-
mas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. 
Patīkami, ka amatpersonas pēc uz-
runām nesteidzās projām, bet pa-
lika kopā ar klātesošajiem līdz pat 
konferences beigām. Konference pēc 
rakstura bija izzinoša un emocijām 
piesātināta. Līdz pat asarām aiz-
kustināja Eiroparlamenta deputātes 
Sandras Kalnietes runa; mācītāja 
Gunta Kalmes, kurš pats ir braucis 
ekspedīcijās uz Sibīriju, lūgšana; 
fonda „Sibīrijas bērni” dibinātāja 
Gunāra Toma un vēsturnieka Ai-
nāra Bambala stāstītais, kā arī Je-
vgēņija Smirnova – žurnālista no 
Soļikamskas (Krievija) uzstāšanās. 
Viņš no Soļikamskas arhīva atveda 
14 no Latvijas deportēto iedzīvotāju, 
par kuriem līdz šim bija tikai ziņas, 
ka bijuši kādā no turienes nomet-
nēm, lietu fotokopijas. Kā informēja 

kinorežisore, fonda „Sibīrijas bērni” 
vadītāja Dzintra Geka, pateicoties 
tieši J. Smirnovam, ekspedīcijas uz 
Soļikamsku dalībniekiem bijusi ie-
spēja piekļūt arhīvam, kurā glabājas 
no Latvijas izvesto lietas. Represētos 
pieminot notika ziedu nolikšana pie 
Brīvības pieminekļa un pie piemi-
nekļa „Bārenīte” Pils laukumā,” – 
par konferences gaitu stāsta M. Līce.

Konferences laikā notika arī grā-
matas „Sibīrijas bērni” 1. un 2. sē-
juma krievu valodā atvēršana. Grā-
matas izdošanas atbalstītāju skaitā 
ir arī Jēkabpils pilsētas dome.

Konferenci ik gadu 14. jūnijā kā 
veltījumu 1941. gada 14.jūnijā uz Si-
bīriju izsūtītajiem Latvijas bērniem, 
organizē fonds „Sibīrijas bērni”. 

Anita Sproģe,  
Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 
atbalsts” korespondente

Foto: www.google.lv/search?q=sibīrijas+bērni&tbm
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Saņem e-avīzi savā e-pastā!
Lasi biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” e-avīzi katru mēnesi 

internetā www.jekabpilsnvo.lv vai piesakies tās saņemšanai 

savā e-pastā, rakstot uz nvoresursi@inbox.lv 

vai zvanot pa tālruni:  652 22 00 97.

Foto: no personīgā arhīva

Šī gada 27. jūlijā bērnu – jau-
niešu invalīdu biedrība „Cerību 
sala” rīkos jau ceturtās sporta 
spēles, kas īpašajiem jaunie-
šiem ir īsta olimpiskā diena. 

Aicinām sporta spēlēm pieteikt 
ikvienu bērnu vai jaunieti, jo mēs 
nešķirojam veselo bērnu no īpašā, 
tāpēc aicinām visas ģimenes pie-
dalīties un būt kopā šajos svētkos. 

Disciplīnas būs piemērotas visiem 
bērniem un katrs dalībnieks saņems 
arī dāvanas. Ceram, ka arī šogad 
kopā ar mums būs sadarbības part-
neri – jaunieši, kuri atbalstīs tos, ku-
riem pašiem būs grūtības veikt kādu 
disciplīnu. 

Sporta spēļu pasākumā arī šo-
gad iesaistīsies un mūs iepriecinās 
apmācīti suņi no Rīgas. Būs arī da-

žādi citi pārsteigumi, par kuriem 
iepriekš neteiksim – lai patiešām 
paliek pārsteiguma brīdim! 

Ļoti lūdzam pieteikt savus bēr-
nus vai jauniešus līdz 15. jūlijam. 

Uz tikšanos „Cerību salas” spor-
ta spēlēs!

Biedrības „Cerību sala” valde
Tālr. 29950767 vai 65236216

Jēkabpilieši apmeklē konferenci 
„1941. gada 14. jūnija piemiņai”

Olimpiskā diena klāt!

Esi kustībā! Nāc, izmēģini un 
turpini kopā ar mums!

Projekts noslēdzies, bet darbs turpinās

Jēkabpils NVO resursu centra 
dalīborganizācija – biedrība „Holista” 
ir uzsākusi veselības uzturēšanas ak-
tivitātes – nūjošanas kopīgu treniņu 
organizēšanu.

„Visi nūjotgribētāji – gan tie, kas 
sevi pieskaita entuziastu pulkam, gan 
tie, kas gribētu, bet vēl nav uzdrošinā-
jušies uzsākt piedalīties šajā veselības 
saglabāšanas aktivitātē, ceturtdienās 
pl. 18.00 tiek aicināti uz treniņnodar-
bībām Jēkabpils pilsētas Mežaparkā”, 
informē nūjošanas gide un biedrības 
„Holista” valdes priekšsēdētāja Ligi-
ta Upīte. „Sākumam pulcējamies pie 
laivu nomas punkta jau no pulksten 
17.30. Tie, kam nūjošanas inventārs 
– nūjas – vēl nav iegādātas, nav jāstei-
dzas uz sporta preču veikalu un jāpērk 
pirmās, kas pieejamas. Mums ir rezer-
ves nūju eksemplāri, un ar to, kāda 

veida nūjas ir piemērotas šim sporta 
veidam un to, kāda ir pareiza nūjoša-
nas tehnika varēs uzzināt uz vietas – 
treniņā. Jāpiebilst, ka nūjošana ir de-
mokrātisks sporta veids – tam nav ne 
vecuma, ne kādu citu ierobežojumu,” 
papildina L. Upīte.

 „Esi kustībā!” ir biedrības „Holis-
ta” moto un viens no biedrības darbī-
bas mērķiem ir popularizēt nūjošanu 
un vingrošanu kā veselības saglabāša-
nas aktivitātes – „Nūjošanas laikā tiek 
nodarbināti ap 90% muskuļu – gan 
roku, gan kāju, gan muguras. Temps 
nerada draudus un bez steigas ļauj 
pievērsties dabā notiekošajam, līdz ar 
to ir lielisks, papildu līdzekļus nepra-
sošs relaksācijas līdzeklis,” – piebilst 
L. Upīte.

Anita Sproģe,  
Jēkabpils NVO resursu centrs
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Ikviens interesents pēc 50 gadu 
vecuma aicināts pieteikties Latte-
lecom sociālās atbildības iniciatīvas 
Pieslēdzies, Latvija! bezmaksas da-
torapmācībām Jēkabpilī. Reģistrē-
ties kursiem iespējams, zvanot pa 
bezmaksas tālruni 80000822 (darba 
dienās no plkst. 8:00 līdz 21:00) vai 
aizpildot reģistrācijas anketu inter-
netā www.piesledzieslatvija.lv.

Pieslēdzies, Latvija! grupas tiek 
komplektētas latviešu un krievu 
valodas grupās, pēc iespējas tuvāk 
senioru dzīvesvietai. Jēkabpilī ap-
mācības notiks Jēkabpils Tālākiz-
glītības un informācijas tehnoloģiju 
centrā pasniedzējas Ingas Grīnber-
gas vadībā. Ar I. Grīnbergas un Jē-
kabpils Valsts ģimnāzijas skolotājas 
Birutas Lasmanes gādību pagājušā 
gadā vairāk nekā 235 dalībnieku ap-
guva datorzināšanas trīs apmācību  
līmeņos.

Reģistrējoties apmācībām, ik-
viens var izvēlēties kādu no trim 
piedāvātajiem apmācību līmeņiem, 
atbilstoši dalībnieka iepriekšējai 
pieredzei un prasmēm. Pirmais lī-
menis paredzēts tiem, kas ar dato-
ru saskaras pirmo reizi, savukārt 
trešajā līmenī iekļauta padziļināta 
apmācība par programmu lietoša-
nu, e-pakalpojumu izmantošanu un 
datu apstrādi.

Ikvienam interesentam mā-
jaslapā www.piesledzieslatvija.lv 

pieejama arī Pieslēdzies, Latvija! 
bezmaksas pašmācību programma 
„Mācies pats”. Zvanot projekta at-
balsta tālrunim 67201777, senio-
riem ir iespējams saņemt arī speciā-
listu konsultācijas datora lietošanas 
pamatos. Turklāt pirmos soļus da-
tora apgūšanā palīdz spert arī īpa-
ši izveidotas apmācību filmas, kas 
bez maksas pieejamas Lattelecom  
Interaktīvajā TV.

Lattelecom projekts Pieslē-
dzies, Latvija! tiek īstenots kopš 
2008./2009.mācību gada. Līdz šim ar 
pašvaldību un skolu atbalstu apmā-
cīti jau 20 tūkstoši senioru. Projek-
ta organizētāji iecerējuši līdz valsts 
simtajai gadadienai apmācīt vismaz 
30 tūkstošus cilvēku visā Latvijā, 
lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo 
plaisu un pilnvērtīgi integrēties in-
formācijas sabiedrībā. Sociālā inicia-
tīva Pieslēdzies, Latvija! ir kļuvusi 
par nacionāla mēroga projektu, ko 
atbalsta Labklājības, Izglītības un 
zinātnes ministrijas, Nodarbinātī-
bas valsts aģentūra, Eiropas Komi-
sijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas teh-
noloģijas asociācija un Latvijas Paš-
valdību savienība.

Informāciju sagatavoja:
Līga Bite,

Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas 
projektu vadītāja

Nevienam tas nav noslēpums, 
lai sasniegtu mērķus, ir jāstrādā. 
Rezultāti pamatā tiek sasniegti 
ar smagu darbu un cīņā ar lielā-
ko ienaidnieku – sevi pašu. Viāna 
Rozenšteine ir pierādījusi, ka, ne-
skatoties uz ikdienas pienākumiem 
un grūtībām, mēs katrs varam sevi 
pilnveidot un uzturēt labā formā. 
Viāna Rozenšteine – Basketbola klu-
ba (BK) „Jēkabpils” karsējmeiteņu 
trenere, studente, SIA „Z-Light” uz-
ņēmuma darbiniece, sieva un veselī-
ga dzīvesveida piekritēja.

Kā Jūs ikdienā rūpējaties par 
savu veselību? Vai savu dzīvesveidu 

Jūs raksturotu kā veselīgu?
Viāna Rozenšteine: „Veselīgs 

miegs ir viens no labas veselības 
priekšnosacījumiem, tāpēc, lai es 
labi justos, man ir labi jāizguļas. Bet, 
protams, tas ne vienmēr izdodas, jo 
kā visiem cilvēkiem, ir jāstrādā un 
paralēli tam ir jāgatavojas mācībām 
augstskolā, kuru dēļ ir daudz negu-
lētu nakšu. Jācenšas daudz uzturē-
ties svaigā gaisā un brīvā dabā, spor-
tot, apmeklēt kādu no sporta no-
darbībām. Cenšos sevi uzturēt labā 
garastāvoklī, uz dzīvi skatos pozitīvi 
un iespēju robežās mēģinu visu uz-
tvert ar humoru, daudz smieties.”

Padalieties ar saviem 3 veselīga 
dzīvesveida noslēpumiem!

Viāna Rozenšteine: „Manuprāt, 
trīs veselīga dzīvesveida noslēpumi 
ir labs miegs, labs garastāvoklis, pēc 
iespējas vairāk sportisku aktivitāšu. 
Regulāra neizgulēšanās grauj ve-
selību, protams, kādu laiku var arī 
neizgulēties, bet, kad būs izsmeltas 
iekšējās organisma rezerves, var 
sākties dažādas veselības problē-
mas, tāpēc visiem iesaku, ka jāiet 
gulēt laicīgi – pirms pusnakts. Cil-
vēkam izguļoties, ir arī labs garastā-
voklis, kas savukārt veicina enerģiju 
un vēlmi sportot. Un, protams, sevi 
ir jāmīl un jāsaudzē.”

Vai, Jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 
sniegtās iespējas ir pietiekamas, lai 
mudinātu jēkabpiliešus dzīvot ve-
selīgi? (Kas mūsu pilsētai vēl būtu 
nepieciešams, lai to varētu saukt par 
veselīgu pašvaldību?)

Viāna Rozenšteine: „Tā kā es 
pati neesmu no Jēkabpils, grūti 
spriest, bet šeit aizvadu daudz kar-
sējmeiteņu treniņus ar jēkabpilie-
tēm, un, cik man ir zināms, Jēkab-
pilī tiek organizētas daudzas sporta 
aktivitātes tieši jauniešiem. Jēkab-
pils Sporta namā jaunieši var nākt 
un trenēties, ir arī pieejami profesio-
nāli treneri. Jēkabpilī ir fitnesa zā-
les, kur var trenēties pieaugušie, kā 
arī ir dažādu stilu deju grupas, kur 
var aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. 
Vienīgā lieta, kas varbūt pietrūkst 
pilsētā, tā ir mākslas vingrošanas 
zāle. Mākslas vingrošana ir sporta 
veids, kas ietver arī akrobātiku, kas 
arī būtu labi, ja kāds to pilsētā mā-
cītu. Tā kā šādam sporta veidam ir 
nepieciešama īpaši aprīkota zāle, tad 
pagaidām šis sporta veids nav pār-
stāvēts Jēkabpilī, taču tas noteikti 
mudinātu jauniešus iesaistīties un 
apgūt šo īpašo sporta veidu.”

Īpašs paldies par sadarbību in-
tervijas tapšanā BK „Jēkabpils” sa-
biedrisko attiecību speciālistei Līvai 
Stašulei.

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

BK „Jēkabpils” karsējmeiteņu trenere 
Viāna Rozenšteina aicina būt aktīviem!

Pieslēdzies, Latvija! aicina 
Jēkabpils seniorus pieteikties 
bezmaksas datorapmācībām

Uzsāks siltumtrašu 
rekonstrukcijas projektu 
Celtnieku ielas mikrorajonā

JĒKABPILIEŠI PAR VESELĪBU UN VESELĪGU DZĪVESVEIDU

Foto: BK „Jēkabpils” arhīvs

Jēkabpils  
Agrobiznesa koledža

Jēkabpilī, Pasta ielā 1
Tālr. 65231726, www.jak.lv

Profesionālās  
augstākās izglītības nodaļa  

(pēc 12. klases)

• MĀRKETINGS UN INOVĀCIJAS 
• GRĀMATVEDĪBA UN FINANSES
• KOMERCDARBĪBA
• DATORSISTĒMU 

UN DATORTĪKLU 
ADMINISTRĒŠANA

• NAMU PĀRVALDĪŠANA

Dokumentus pieņem no  
1. jūlija 

     
Pilna laika studijas 

BEZ MAKSAS!!!

Profesionālās  
vidējās izglītības nodaļa  

(pēc 9. klases)

• GRĀMATVEDIS
• MAZUMTIRDZNIECĪBAS 

KOMERCDARBINIEKS
• DATORSISTĒMU TEHNIĶIS
• PROGRAMMĒŠANAS  

TEHNIĶIS

Mācību ilgums – 4 gadi

Dokumentus pieņem no  
16. jūnija 

   
 

tiek uzņemti BEZ KONKURSA!!!

Profesionālās vidējās  
izglītības nodaļa

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar vidējo 
vispārējo vai profesionālo izglītību profesija 1,5 gados:

• GRĀMATVEDIS
• MAZUMTIRDZNIECĪBAS 

KOMERCDARBINIEKS
• DATORSISTĒMU TEHNIĶIS
• PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

      Mācību laikā:
• stipendija  113,83 EUR/mēnesī
• dienesta viesnīca
• sporta un pašdarbības iespējas

Dokumentus pieņem no 26. jūnija

Ieguldījums Tavā nākotnē

No 1.jūlija SIA „Jēkabpils sil-
tums” plāno uzsākt projektu „Sil-
tumtrašu rekonstrukcija Celtnie-
ku ielas mikrorajonā Jēkabpilī”. 
Patlaban beidzies būvniecības ie-
pirkumu konkurss un, atbilstoši 
konkursa rezultātiem, līgums par 
būvdarbu veikšanu noslēgts ar  
SIA „ Hektors”. 

SIA „ Jēkabpils siltums” valdes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Karpen-
ko sacīja, ka projekta gaitā plānots 
nomainīt kritiskākos siltumtrašu 
posmus, t.i. plānota esošo četrcau-
ruļu trašu nomaiņa pret rūpnieciski 
izolētām divcauruļu siltumtrasēm 
kopumā 1362 metru garumā. No-
mainot trases, samazināsies siltuma 
zudumi, kas līdz šim bija ļoti lieli. 

Tāpat samazināsies avāriju risks 
trasēs, un tās būs drošas eksplua-
tācijā, kas nozīmē, ka patērētājiem 
apkures sezonas laikā varēs nodro-
šināt nepārtrauktu un kvalitatīvu 
siltumenerģijas piegādi. 

Būvdarbus plānots veikt vasa-
rā un projektu pabeigt līdz apkures 
sezonas sākumam. Projekta kopējās 
izmaksas ir nedaudz vairāk nekā 
331 000 EUR. Jāpiebilst, ka šis būs 
jau trešais siltumtrašu rekonstruk-
cijas projekts, ko pēdējo gadu laikā 
realizē SIA „Jēkabpils siltums” .

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ!

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar



10.

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

Jēkabpils pilsētas svētki  
no 5. līdz 12. jūlijam

„Knīpu un Knauķu” koncertā ģimeniski notikumi

Pilsētas svētkos vēl nebijis notikums

Latvijas Leļļu teātra jubilejas izstāde 
„Leļļu stāsti” arī Jēkabpilī

Jēkabpils Pilsētas svētki sāk-
sies 5.jūlijā, un visu nedēļu līdz 
pat 12.jūlijam daudzviet pilsē-
tā notiks kultūras, izklaides un 
sporta aktivitātes.

Šogad svētku tēma ir pilsētas 
laiks, un pirmais svētku notikums 
5.jūlijā plkst.18.00 būs Atmiņu laiks 
Dzintarzemes ļaužu saietā Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā. Šeit varēs apskatīt 
Vienas dienas muzejā savāktās lietas 
– no Dzintarzemes (vēsturisks pilsē-
tas rajons) mājām uz vienu pievaka-
ri citiem rādīšanai sanesto veco lietu 
muzeju. Kopā skatīsim vecās bildes, 
klausīsimies stāstus un ar Vitu Tallu 
uzdziedāsim mūsu likteņdziesmas. 
Noslēgumā uzdejosim ballē Aizkrauk-
les folkloras kopas „Karikste” spēlētās 
divdesmito – trīsdesmito gadu mūzi-
kas ritmos. Pirms tam gan – jau no 
rīta plkst.10.00 – DINAMO sporta pil-
sētā sāksies atklātā amatieru čem-
pionāta pludmales volejbolā vī-
riešiem Beach Ball 2014 7.posms.

Kopā ar ģimeni, draugiem un ko-
lēģiem vienu pēcpusdienas veltīsim 
laiku kopīgām sportiskām akti-
vitātēm. 10.jūlijā no plkst.18.00 līdz 
20.00 Mežaparkā vienosimies kopīgā 
skrējienā, riteņbraukšanā vai nūjoša-
nā, svētkos dāvājot pilsētai Veselības 
kilometrus. Tāpat šeit, neatkarīgi no 
vecuma un fiziskās sagatavotības, 
kopā ar Jēkabpils sporta klubiem va-
rēs izmēģināt dažādus sporta veidus 
un to elementus, notiks tradicionālo 
un jaunu sporta veidu paraugdemons-
trējumi un sporta spēles, būs iespēja 
pārbaudīt savu erudīciju, iesaistoties 
viktorīnās. Sporta klubu treneru va-
dībā varēs izmēģināt arī individuālās 
nodarbes.  

Pēc sportošanas 10.jūlijā pa-
redzēts Filmu laiks – Kino Plača 
Dārza svētki Jēkabpils tautas nama 
pagalmā, kur klausīsimies JVĢ jau-
niešu instrumentālo grupu „Order”, 
skatīsimies Rīgas Starptautiskā filmu 
festivāla 2ANNAS īsfilmu program-
mu „PROJEKTORS 2014”, svinēsim 
meistardarbnīcas „KINO NO A līdz 
Z” dalībnieku veidotās dokumentālās 
filmas par Jēkabpili pirmizrādi un 

baudīsim vasaras vakaru.
11.jūlijs – svētki visas dienas ga-

rumā. No plkst.11.00 būs Andelēša-
nās laiks Lielajā Piektdienas amat-
nieku gadatirgū Vecpilsētas laukumā. 
Plkst.12.00 pilsētā sāksies Lustē-
šanās laiks – Starptautiskā Tautas 
mūzikas festivāla „Lustes Jēkabpilī 
VIII” dalībnieki muzicēs 5.maršruta 
autobusos, bet plkst.19.00 kāps uz 
skatuves Sēļu sētā. Uz šo koncertu 
biļete maksās 2 EUR. Dienu noslēgs 
Upes laiks – uguns skulptūru mistē-
rija „Pieci elementi”. Daugavā iepre-
tim Vecpilsētas laukumam uzliesmos 
vairāk nekā desmit uguns skulptūras.

Svētku kulminācija 12.jūlijā. Būs 
gan Veselības laiks – rīta rosme 
Vecpilsētas laukumā, Laiks spor-
tam – 2014. gada Latvijas pludmales 
handbola atklātā čempionāta posms 
„Jēkabpils kauss 2014” DINAMO 
sporta pilsētā, gan Laiks parādīties 
– motociklistu parāde pilsētas ielās. 

Laikneši – jēkabpilieši un pilsētas 
viesi, kas 100 dienu garumā skaitījuši 
laiku līdz svētkiem, plkst.11.45 sāks 
svinīgo gājienu no pilsētas pašvaldī-
bas ēkas uz galveno svinību vietu – 
Vecpilsētas laukumu. No plkst.12.00 
visas dienas garumā gaidāms Svinī-
bu laiks – Svētku svinēšana Vecpil-
sētas laukumā. Šeit koncertēs aktieru 
ansamblis „DRAMA”, brāļi Auzāni ar 
„Slaveno Jersikas orķestri”, Fēlikss 
Ķiģelis un daudzi citi. 

Laukumā pie Tiesu nama pēc-
pusdiena būs veltīta motocikliem, no 
plkst.12.30 uz pilsētas aizsargdambja 
Veselības laikā būs sportiskas ak-
tivitātes visu vecumu interesentiem, 
bet no plkst.13.00 Kena parkā gai-
dāms prieka pilns laiks bērnu pil-
sētiņā, savukārt no plkst.15.00 Sēļu 
sētā Kultūru laikā satiksies poļu, 
baltkrievu, krievu un ukraiņu biedrī-
bas. Svētku noslēgumā Laiks dejām 
– vakarā Vecpilsētas laukumā sāksies 
svētku balle.

Sekojiet līdzi svētku programmas 
papildinājumiem mājas lapās www.
jkp.lv un www.jekabpils.lv!

Ieva Mikanovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rīgas Latviešu biedrības bērnu 
vokālā studija „Knīpas un Knauķi” 
savas jau vairāk nekā 40 gadu darbī-
bas filozofijas pamatā vienmēr turē-
juši godā ģimeniskas vērtības, prasmi 
saprasties savstarpējā cieņā un mīles-
tībā. Koncertizrādē skanēs komponis-
ta Andra Sējāna dziesmas ar Ineses 
Zanderes un latviešu tautas dziesmu 
vārdiem un komponista Jāņa Ķirša 
dziesmas ar Aspazijas, Raiņa, Māras 
Cielēnas, Māra Čaklā vārdiem, kas, 
sakārtotas režisores Lailas Kirmuš-
kas stāstā un Sanitas Sējānes horeo-
grāfijā, ļaus piedzīvot dažādu izjūtu 
gammu kādas ģimenes dzīvē. Ģimenē 
dzīvo mamma, tētis un bērni – gan 
vecākais brālis un māsa, gan jaunākie 
brālīši un māsiņas. Vai viņiem pietiek 

laika veltīt viens otram uzmanību, 
vai pietiek spējas sajust un sadzir-
dēt vienam otru tepat, blakus? Kaut 
šķietami katram ģimenes loceklim ir 
atšķirīgas „aktuālās dzīves tēmas” 
– mazākajiem savi prieki un bēdas, 
lielākajiem savi sapņi un pārdomas, 
svarīgi ir sajust un apzināties savas 
ģimenes spēku savstarpējā mīlestībā, 
cieņā un gādībā visa mūža garumā. 
Vai mums pašiem tas izdodas?

Ģimeniski muzikālu brīvdienu 
jūs piedzīvosiet kopā ar solistiem 
Nauri Indzeri, Sanitu Sējāni, Dau-
mantu Kalniņu, Lauru Štomu, Mar-
ku Žubuli, Signi Locu un mazākajiem 
brāļiem un māsām – RLB bērnu vo-
kālās studijas „Knīpas un Knauķi” 
dziedātājiem. 

Koncertuzvedums nav iedomā-
jams bez instrumentālās grupas 
dalībniekiem – Andra Sējāna, Leo-
na Sējāna, Roberta Rasas, Anrija 
Grinberga, Dagnijas Tučas un Ievas 
Šablovskas.

Bērnu vokālās studijas „Knīpas 
un Knauķi” vadītājas: Edīte Putni-
ņa, Jonita Štoma, Sanita Sējāne. Ho-
regrāfe Sanita Sējāne. 

Ieeja 4 – 8 €. Draudzīgā ģime-
nes biļete (4 – 6 cilvēki) 3 € vienai 
personai. Invalīdiem ar kustību 
traucējumiem un vienam pavado-
nim ieeja bez maksas. Vietas re-
zervācija pa e-pastu info@jkp.lv  
vai t.29724382 līdz 25.jūlijam Biļetes 
Biļešu paradīzē.

11. jūlijā plkst. 22.30 Daugavā 
pretī Vecpilsētas laukumam pir-
mo reizi būs iespēja vērot gran-
diozu uzvedumu. Mistērijā „Pieci 
elementi”, simbolizējot uz zemes 
valdošās četras stihijas – ūdeni, zemi, 
gaisu, ūdeni – un spīguļojot Daugavas 
ūdeņos, uzliesmos 12 uguns skulptū-
ras un atsevišķas uguns virtenes, bet 
gaisā pacelsies debesu lukturi. 

Latvju zīmju zinātāji lielāka-
jās skulptūrās saskatīs Māras zīmi, 
Zalkti, Māras ūdens zīmi, kas simbo-
lizē pamatīgumu, drošību, gudrību, 
saistību ar dabas un zemes spēkiem. 
Par piekto vienojošo elementu kļūs 
astoņus metrus augstais Austras 

koks, kura simboliskā jēga ir saules 
ceļš un pasaules kārtība. Katra uguns 
skulptūra tiks pavadīta ar atbilstoša 
nosaukuma muzikālo priekšnesumu, 
ko izpildīs mūziķis Nils Īle un drau-
gi. Mūziķu grupas sastāvā ir perku-
siju grupa, pūšamie instrumenti un 
vokāls. Kopumā uzvedums plānots 
stundai un piecpadsmit minūtēm, bet 
uguns laika robežas nepazīst. 

Skulptūru autors ir tēlnieks Kār-
lis Īle, kurš guvis godalgas starptau-
tiskos festivālos un ir pazīstams plašā 
pasaulē. Savu radošo domu un dzīves 
filozofiju tēlnieks atveidojis ledus, 
smilšu, sniega, granīta, bronzas, koka 
un uguns skulptūrās. Kārlis Īle teic, 

ka „Pieci elementi” ir izklaidējošs 
pasākums, bet tai pašā laikā ar filo-
zofisku mūžības un tai pretī – īslaicī-
guma apjēgsmi, jo uguns skulptūras 
kā mākslas darbs top diezgan ilgi, bet 
izgaist vienā mirklī... 

Līdz 6. augustam Krustpils 
Kultūras namā būs skatāma Lat-
vijas Leļļu teātra 70 gadu jubilejas 
izstāde „Leļļu stāsti”.

Latvijas Leļļu teātra vēsture, kas 
ar paaudzēs iemīļotiem aktieriem, le-
ģendārām izrādēm, prātā paliekošām 
dziesmu melodijām un bērnu emoci-
jām tiek rakstīta jau 70 gadu garumā, 
nav plaši zināma. Tā drīzāk dzīvo katra 
bijušā skatītāja bērnības iespaidos un 
atmiņās – dažkārt miglainās un nepil-
nīgās, taču emocionāli spilgtās.

Leļļu teātrī katra lelle ir gatavota 
ar rokām un nes sev līdzi autora per-
sonības nospiedumu. Katrai lellei ir arī 
savs stāsts – ne tikai biogrāfisks, bet 
arī dziļi personisks – kāda lelle atcerē-
sies spilgtākās emocijas slavas brīžos 

pēc nospēlētām izrādēm, kāda vēstīs 
skumjas atklāsmes, kāpēc nav tikusi 
līdz skatuvei, vēl kāda dalīsies atmiņās 
par laikiem, notikumiem un personī-
bām, kas Latvijas Leļļu teātra radošajā 
vēsturē atstājuši neizdzēšamu nospie-
dumu. Latvijas Leļļu teātra 70.jubilejas 
sezonas ceļojošā izstāde aicina iepazīt 
32 teātra lelles un caur to stāstiem sa-
stapt tādas leģendāras personības kā 
Pāvils Šenhofs, Arnolds Burovs, Tīna 
Hercberga, Anna Nollendorfa, Marga 
Austruma un daudzas citas. 

Darbdienās izstāde būs atvērta 
no 14.00 līdz 18.00. Sestdienās –   no 
10.00. līdz 14.00. Svētdienās – slēgts.

Ieejas maksa 1 €. Jēkabpils Pilsē-
tas svētku nedēļā izstādi varēs apskatīt 
bez maksas.

Festivāls pieskandēs Sēļu sētu

11. jūlijā no septiņiem līdz 
desmitiem vakarā Sēļu sētu pie-
skandinās lustīga dziedāšana 
un aizrautīga dancošana – klāt 
Starptautiskais Tautas mūzikas 
festivāls „Lustes Jēkabpilī VIII”, 
kas jau kļuvis par skanīgu Jēkabpils 
atpazīstamības zīmi. Festivāla orga-
nizators, „Kreicburgas ziķeru” mūzi-
ķis Aivars Pugačs zina teikt, ka dalīb-
nieki sabrauks kuplā skaitā – gan jē-
kabpiliešiem jau labi zināmie, tādi kā 
„Rakari” no Daugavpils, „Heino Tar-
tes un draugi” no Igaunijas, „Lakš-
tingele” no Lietuvas, Lizuma lauku 
kapela, gan arī līdz šim festivālā vēl 
neredzēti kolektīvi. – Visi kolektīvi 
ir augstā profesionālā līmenī, jo šiem 
mūziķiem patīk tas, ko viņi dara, un, 
ja ko dara no sirds, tad tas izdodas un 
patīk arī citiem, – vērtē Pugačs. 

Pirmoreiz Jēkabpilī uzstāsies Lai-
ma Jansone, viena no talantīgākajām 
etnogrāfiskās kokles spēlētājām, kura 

no instrumenta izvilina tradicionālās 
kokles skaņas un ļaujas arī improvi-
zācijām, tā panākot gan impulsivitāti, 
gan rāmu skaņas plūdumu. Jansone 
ir pirmā Latvijas mūziķi, kuras uzstā-
šanās tika iekļauta lielākā un ietek-
mīgākā pasaules mūzikas gadatirgus 
WOMEX oficiālajā programmā, pēc 
kuras saņēma sajūsmas pilnas at-
sauksmes. Par kokli savā mājaslapā 
Laima raksta: „Ja jūs jautātu, ar ko 
tieši kokles ir īpašas, es teiktu, ka tā 
ir skaņa, iespēja aizvērt acis un ļau-
ties brīnumam. Tā ir saikne ar vietu, 
no kuras nāc, saikne ar mirkli, kurā 
esi.” Festivālā Laima Jansone uzstā-
sies kopā ar Lieni Brenci (vijole, balss, 
ermoņikas). 

Starp festivāla dalībniekiem būs 
arī postfolkloras grupa „Vecpilsētas 
dziedātāji”, kas idejas un vārdus at-
rod latvju folkloras krājumos, bet 
mūziku rada, meklējot iedvesmu ap-
kārtējās pasaules dažādībā. Ar savu 

sniegumu skatītājus priecēs folkgru-
pa no Igaunijas „K.O.I.”, Nils Īle, 
kapela „Spēlmaņi” no Nīgrandes, kā 
arī pašmāju „Kreicburgas ziķeri” un 
jestrie „Delveri”. 

 Lizumiešiem Jēkabpilī jau ir savs 
fanu bariņš, un kapelas dalībniece 
Līga Ozoliņa atzīst, ka uz festivālu 
brauc ar prieku: – Mūsu ansambļa 
mērķis ir seno tradīciju uzturēša-
na, godā celšana, tāpēc arī braucam 
apkārt, lai jaunie skatās un mācās 
mūsu gribēšanu un varēšanu. Mūsu 
ansambļa vadītājam Miervaldim Vil-
nim jau 93 gadi, bet viņš joprojām 
spēlē kontrabasu un velk to kuģi uz 
priekšu. Viņš bieži atgādina – nevajag 
čīkstēt un sūroties par to, kā nav, va-
jag tikai darboties, tad neiesūnos un 
neierūsēs. 

 – Ansamblī esam sanākuši kopā 
vistuvākie kaimiņi, vislabāk mums 
padodas un patīk lustīgās latgaliešu 
dziesmas, tās dziedāsim arī Jēkabpi-
lī, – uzstāšanos festivālā iezīmē Sal-
navas lauku kapelas „Sābri” vadītāja 
Elvīra Bleive, bet Andrupenes lauku 
kapelas vadītājs Dainis Platacis no-
teic īsi: – Esam labu ļaužu, dziedam 
un spēlējam visko lustīgu, kas pašiem 
patīk un aizrauj citus. 

Ansamblis „Rakari”, kurš pabijis 
festivālos Francijā, Holandē, Grieķijā, 
Vācijā, Čehijā un vēl daudz kur citur, 
nav apslimis ar zvaigžņu slimību un 
„Lustēs” piedalīsies jau sesto reizi. 
Vadītājs Ēvalds Daugulis atzīst, ka ik 
vasaru izjūt tīri vai fizisku nepiecie-
šamību – mums te jābūt. „Tās ir kolo-
sālas sajūtas, jaunas iedvesmas, jauni 
draugi. Jēkabpils „Lustes” kļuvis par 
nozīmīgu pasākumu visas Latvijas 
tautas mūzikas pasaulē.” 

Ieeja 2 €. Biļetes Sēļu sētā
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Vairāk informācijas:                www.jkp.lv

http://www.draugiem.lv/kulturasparvalde/

https://twitter.com/JKP_kultura

https://www.facebook.com/
JekabpilsKulturasParvalde

Baznīcā aplūkojama Māra 
Subača darbu izstāde

Skanēs koncerts vijoļmūzikas 
cienītājiem

Garīgās mūzikas koncertā 
gaiša, cerīga un mīlestības 
pilna noskaņa

Operas dienu atklāšanas 
koncertā iemīļoti mākslinieki 
un populāra mūzika

No 11.jūnija Jēkabpils 
Sv. Miķeļa evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā ir skatāma 
mākslinieka Māra Subača 
darbu izstāde „Veci un jau-
ni zīmējumi”. Māris Subačs 
teic, ka zīmējis jau no 2.klasī-
tes, bet vēlāk kā profesionālam 
māksliniekam radies jautā-
jums, kā uzzīmēt Dievu, kas 
viņam liekas „kaut kas smaržai 
līdzīgs vai gaismai, ko burtiski 
uzzīmēt nevar”. 

Laika gaitā Subača darbos 
ienāca cilvēciņš, kas pirmajā 
acu uzmetienā izskatās kā bēr-
na rokas vilkts. – Cilvēciņš man 
radās mājās, kad es mēģināju 
zīmēt ikonas un nekā nevarēju 
uzķert šo ikonu stilu, kas man 
patiktu. Kādu reizi, liekot sve-
cītes, konstatēju, ka parādās 
tāds simbols, kur Dievs ir balta 
lapa, bet visriņķī ir cilvēciņi, un 
uz tās notiek kaut kāda pasau-
les dzīve. Šis cilvēciņš var ne-
būt reālistiski izstrādāts, viņš 
var būt diezgan shematisks. Tā 
šis stils piedzima un pielipa, – 
skaidro mākslinieks.

Subačam raksturīgi, ka vai 
ikkatru savu darbu viņš papil-
dina ar vārdos ietērptu filozo-
fisku domu, dažkārt tikai vienā 

vārdā izteiktu, kurā atklājas 
paša autora dzīves uztvere un 
jēgas meklējumi, šaubas un 
atklāsmes par to, kas ir svarī-
gākās vērtības cilvēka dzīvē. 
Savos garīgajos meklējumos 
mākslinieks nonācis pie atzi-
ņas, ka dzīvē „tas, ko var izda-
rīt, ir stipri vairāk, nekā tas, ko 
nevar”.

Māra Subača darbu izstā-
de baznīcā apskatāma katru 
dienu, izņemot svētdienas, no 
plkst. 12.00 līdz 17.00. Baznī-
ca būtu pateicīga par ziedoju-
miem. Patlaban tie ir ļoti ne-
pieciešami, jo ir uzsākts baznī-
cas ēkas remonts.

Valda Priekule,
projektu koordinatore

23.jūlijā plkst. 18.00 
Jēkabpils Tautas namā uz 
vijoļmūzikas vakaru aicina 
Krievijas Nopelniem bagā-
tais skatuves mākslinieks, 
Krievijas Valsts kameror-
ķestra „Maskavas Virtuo-
zi” 1.vijole, Starptautisko 
konkursu laureāts Aleksejs 
Lund ns. 

Kopā ar izcilo mākslinieku 
koncertēs arī viņa meita Mari-
ja Lundina (vijole) un dzīves-
biedre, Krievijas Valsts kame-

rorķestra māksliniece, Starp-
tautisko konkursu laureāte 
Tatjana Fedosejeva (klavieres). 
Programmā Kreislera, Pagani-
ni un citu klasiķu skaņdarbi. 

Ieeja uz koncertu 2 €. Bi-
ļetes Jēkabpils tautas nama 
kasē. 

24.jūlijā izcilais vijolnieks 
sniegs meistarklasi talan-
tīgākajiem Arvīda Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolas 
audzēkņiem. 

Par labu tradīciju Jē-
kabpilī kļuvis Operas die-
nas uzsākt ar garīgās mū-
zikas koncertu Sv. Miķeļa 
evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Arī šogad 23.jūli-
jā plkst. 18.00 baznīcā pre-
tī baznīcas velvēm celsies 
mūzikas skaņas. 

Koncertā piedalīsies jau-
nā, daudzsološā māksliniece 
Ilze Kozlovska, kura izskolo-
jusies Oslo Mūzikas akadē-
mijā, taču vismīļāk koncertē 
Latvijā. Par savām sajūtām, 
pošoties šim koncertam, Ilze 
stāsta: „Es ar neizsakāmu 
prieku gaidu koncertu Jē-
kabpils baznīcā. Mani pirmie 
dziedātājas gadi un spilgtākie 
iespaidi ir tieši no koncertiem 
Latvijas baznīcās. Ar grupu 
„Minipops” mēs koncertē-
jām un iedziedājām gandrīz 
visās Latvijas baznīcās, tajā 
skaitā arī Jēkabpils baznīcā. 
Programma būs emociju un 
mīlestības pilna. „Ave Marija 
gratia plena...” šie vārdi ska-
nēs cauri visam koncertam. 
Esmu uzstājusies arī Norvēģi-
jas baznīcās un gandrīz katru 
gadu Rīgas Doma baznīcā. Ar 
lielu sajūsmu gaidu satikša-
nos ar Jēkabpils klausītājiem 
un iespēju izbaudīt mūzikas 
un Dieva spēku.”

Instrumentālo pavadīju-

mu atskaņos viens no spilg-
tākajiem un pazīstamākajiem 
Latvijas jaunās paaudzes 
čellistiem Ruslans Viļenskis, 
kurš jau četrpadsmit gadu 
vecumā ar panākumiem sācis 
koncertēt prestižākajās pa-
saules koncetzālēs. Viņa spēli 
dzirdējuši klausītāji „Kon-
zerthaus” Berlīnē, „Berwal-
dhallen” Zviedrijā, „Concert-
gebouw” Amsterdamā, Berlī-
nes Filharmonijā, „Alte Oper” 
Frankfurtē, „Theater Diligen-
tia” Hāgā, Marijas Teātra jau-
najā koncertzālē Pēterburgā. 
Ruslans spēlē uz 18. gadsimta 
itāļu vecmeistara čella. 

Ērģeļmūzika koncertā 
skanēs latviešu ērģelnieka, 
komponista un pianista Ai-
vara Kalēja izpildījumā. Savā 
radošajā mūžā Aivars Kalējs 
aptvēris daudzus mūzikas 
žanrus un kopumā sacerējis 
ap 100 opusiem ērģelēm, kla-
vierēm, kameransambļiem, 
korim un orķestrim, un tajos 
lielākoties dominē gaiša un 
cerīga noskaņa. „Rakstu mū-
ziku, kas ir labāka par mani. 
Pierakstu to tikai tad, kad 
no skaņām netieku vaļā. Tas 
man ir kaut kas īpašs, tāpēc 
pret šo darbu jūtu bijību,” teic 
mākslinieks. 

Ieeja 4 €. Biļetes Jēkabpils 
tautas namā un norises vietā

Virtuve Parīzē

Šefpavārs uz riteņiem

Skaistule un briesmonis

No 2. līdz 5. jūlijam 
Kino Placī demonstrēs ko-
mēdiju „Virtuve Parīzē”. 
Filma uzņemta pēc seriāla 
„Virtuve” motīviem, kas ir 
visdārgākais seriāls Krievi-
jas televīzijas vēsturē.

„Klods Monē” ir plauks-
tošs franču restorāns Maska-
vā, tāpēc tajā rīko Krievijas un 
Francijas prezidentu tikšanās. 
Restorāna šefpavārs gatavojis 
gan saldus, gan sāļus ēdienus. 
Viņš mazliet uztraucas, bet ir 
drošs, ka nekritīs kaunā. Lie-
liskais restorāna personāls vi-
sādi cenšas viņam iztapt. Taču 
komanda cieš sakāvi, un resto-
rāns jāslēdz.

Tomēr „Kloda Monē” īpaš-
nieks Dmitrijs Nagijevs (pazīs-
tamais Krievijas izklaides in-
dustrijas darbinieks tēlo sevi) 
nebēdājas. Viņš kopā ar šefpa-
vāru nolemj atvērt jaunu resto-
rānu – šoreiz Parīzē. Uz mīlas 
un gardēžu pilsētu viņi ved 
līdzi visu kulināru komandu, 

un to gaida liels, gards un, bez 
šaubām, neticami jautrs darbs.

Lomās: Dmitrijs Nazarovs, 
Oļegs Tabakovs, Dmitrijs Na-
gijevs, Jeļena Podkaminska.

R e ž i s o r s :  D m i t r i j s 
Djačenko.

Filmas treileris saitē: 
http: / /www.youtube.com/
watch?v=LW0A7108gok

Filma krievu valodā ar 
subtitriem latviešu valodā. Fil-
mas garums 1h 47 min. Vecu-
ma ierobežojums: 12+.

Biļetes cena uz seansiem 
1,5 €, iepriekšpārdošanā biļe-
tes nopērkamas Jēkabpils tau-
tas nama kasē, bet pirms kino 
seansa – Kino Placī.

Ja laika apstākļi izskatās 
nelabvēlīgi, pārliecināties, vai 
seanss notiks, var, piezvanot 
pa tālruni 29519148. Par lab-
sajūtu filmas skaitīšanās laikā 
lūgums maksimāli parūpēties 
katram pašam – paņemt līdzi 
siltāku šalli, pledu, pretodu 
līdzekli.

No 16. līdz 19. jūlijam 
Kino Placī būs skatāma 
tikai jūnija vidū Latvijas 
kinoteātros pirmizrādi pie-
dzīvojusī komēdija „Šefpa-
vārs uz riteņiem”.

Karls, apdāvināts pavārs, 
strādā smalkā Losandželosas 
restorānā un nebaidās ekspe-
rimentēt, kas īsti nepatīk res-
torāna īpašniekam. Kad nākas 
izšķirties starp stabilu darbu 
un iespējām radīt izcilus un 
unikālus ēdienus, Karls nespēj 
nodot savu profesiju un drīz 
vien tiek atlaists, vienlaikus 
atklājot, cik lielu ļaunumu kar-
jerai spēj nodarīt Twitter un 
viedtālruņa kamera. Bez dar-
ba, šķīries, viņš pēkšņi saņem 

piedāvājumu no savas šķirtās 
bagātās sievas pievienoties vi-
ņai braucienā uz Maiami kopā 
ar abu dēlu.

Šoreiz sociālie tīkli, iz-
mantoti ar prātu, noved Karlu 
pie pareizas izvēles – izpētot 
Maiami vietējo kultūru un pa-
radumus, viņš izvēlas uzsākt 
kubiešu virtuves biznesu, un 
viss iet no rokas, jo no šķirtās 
sievas vīra viņš dāvanā saņem 
treileri, kurš meistarīgi tiek 
pārveidots par ceļojošu virtuvi.

Režisors: Jon Favreau.
Lomās: Jon Favreau, So-

fia Vergara, Scarlett Johans-
son, John Leguizamo, Bobby 
Cannavale, Dustin Hoff-
man, Oliver Platt, Robert Dow-
ney Jr., Emjay Anthony.

Filmas treileris saitē: 
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=5xlHJAEaf – s

Filma angļu valodā ar 
subtitriem latviešu un krievu 
valodā, garums: 1h 52 min. 

Vecuma ierobežojums: 
12+. 

No 23. līdz 26. jūlijam 
katru vakaru Kino Placī 
būs skatāma piedzīvoju-
mu filma „Skaistule un 
briesmonis”.

Tirgotāja meita drosmīgā 
Bella dodas uz briesmoņa pili, 
lai glābtu sava tēva dzīvību. 
Ieradusies pilī, viņa nokļūst 
burvju pasaulē, pilnā ar no-
slēpumiem, galvu reibinošiem 
piedzīvojumiem un savādām 
skumjām. Viņa atklāj, ka bries-
monis, kurš biedē visus ap-
kārtnes iedzīvotājus, patiesībā 
ir ļoti nelaimīgs un labsirdīgs. 
Bellas simpātijas pret briesmī-

go radījumu kļūst vēl stiprā-
kas. Pateicoties savai straujajai 
sirdij un drosmei, viņa uzveic 
visas grūtības un briesmas, lai 
atbrīvotu briesmoni no ļaunā 
lāsta. Taču lāsts var pazust ti-
kai tad, ja skaistule iemīlēsies 
briesmonī.

Režisors: Christophe Gans. 
Lomās: Vincent Cassel, Léa 
Seydoux.

Filmas treileris saitē: 
http: / /www.youtube.com/
watch?v=E_yRmYvQxJQ

Filmas garums: 1h 52 min. 
Vecuma ierobežojums: 7+.

Šīsvasaras Operas 
dienu lielais atklāšanas 
koncerts plānots 25.jūlijā 
plkst. 18.00 Krustpils pils 
pagalmā (nepiemērotos lai-
ka apstākļos telpās). Koncertā 
baudīsim daudzu jēkabpiliešu 
iemīļotās mākslinieces Sono-
ras Vaices dzidro un niansēm 
bagāto balsi Rozīnas ārijā no 
Džoakīno Rosīni operas „Sevil-
jas bārddzinis” un Margaritas 
ārijā no Guno operas „Fausts”, 
bet koncerta otrajā daļā And-
ra Ābelītes īpaši Sonorai Vai-
cei komponēto „Dziesmu” 
dzirdēsim abu mākslinieku 
izpildījumā. 

Vēl koncerta pirmajā daļā 
mākslinieku Miervalda Jenča, 
Ilzes Kozlovskas, Naura Indze-
ra un Kalvja Kalniņa izpildīju-
mā skanēs ārijas, kavatīnes un 
romances no Doniceti, Verdi, 
Pučini operām. Instrumentā-
lo mūziku baudīsim Jēkabpils 

pilsētas kamerorķestra izpildī-
jumā (diriģents Mārtiņš Bergs) 
un itāļu izcelsmes mākslinieka, 
bandoneonista Paolo Ruso vir-
tuozo spēli. Ruso sadarbojas ar 
daudziem starptautiska mēro-
ga mūziķiem un jau ieskaņojis 
astoņus albumus, taču mūziķa 
aicinājums un sirdslieta ir arī 
kompozīcija: viņš sacer mūziku 
teātra izrādēm Kopenhāgenā, 
daudz strādā kino mūzikas 
jomā. Ruso bandoneona spēle 
dzirdama arī Holivudas roman-
tiskajā grāvējā „Love is all you 
need” un citās filmās.

Koncertā otrajā daļā skanēs 
mūzika no iemīļotām operetēm 
– Štrausa „Sikspārnis” un „Či-
gānu barons”, kā arī populāras 
melodijas no kinofilmām. 

No neoficiāliem avotiem 
dzirdēts, ka skatītājus gaida 
viens otrs pārsteigums.

Ieeja 4 €. Biļetes Jēkabpils 
tautas namā un norises vietā
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Nākamais laikraksta numurs 
iznāks 31. jūlijā
3.jūlijā iznāks  

pilsētas svētkiem veltītais  
„Jēkabpils Vēstis”  numurs

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska, 
tālrunis 65207319. 

Datorsalikums SIA „V-print”. 

KULTŪRAS PASĀKUMI 2014. GADA JŪLIJĀ

SPORTA PASĀKUMI 2014. GADA JŪLIJĀ

PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 2014. GADA JŪLIJĀ

P A Z I Ņ O J U M S
Jēkabpils Galvenā bibliotēka no 5. jūlija līdz 31. augustam 

sestdienās būs slēgta. 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka būs slēgta sestdien, 5. jūlijā,  

un no 12. jūlija uz remonta laiku arī darbdienās.

Datums Laiks Pasākums Vieta
5.07. 21.00 Radio 1 16 gadu ēterā – koncerts, balle  

Uz lielās skatuves: Bet Bet, Sheyla Bonnick The Sounds of BoneyM, Rassel un Sabīne Berezina, Musiqq 
Deju mūzikas telts: DJ ex Da Bass, Mberg 

Biļetes cena iepriekšpārdošanā 5 €, pasākuma dienā 8 € Biļetes: Tikimax, Viestura ielā 5, salonā Saule, 
Viestura ielā 26, Bluebox, Nākotnes ielā2, Krustpils Kultūras namā, Jēkabpils tautas namā

Krustpils saliņa

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI  5.–12.07.
5.07. 10.00 Laiks sportam – atklātā amatieru čempionāta pludmales volejbolā vīriešiem Beach Ball 2014 7.posms DINAMO sporta 

pilsēta
5.07. 

18.00 
19.00 
21.00

Atmiņu laiks Dzintarzemes ļaužu saietā
• Vienas dienas muzejs 
• Senas fotogrāfijas, atmiņu stāsta un dziesmas tikšanās 
• Balle divdesmito – trīsdesmito gadu mūzikas ritmos, spēlē kapela „Karikste”

Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija

10.07. 18.00 – 20.00 Laiks sportam un atpūtai – 
Veselības kilometri savai pilsētai – kopīga skriešana, riteņbraukšana un nūjošana 

Mežaparks

10.07. 
21.30 
22.00 
24.00

Filmu laiks – Kino Plača Dārza svētki 
• Jauniešu instrumentālais ansamblis „Order” 
• Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2ANNAS īsfilmu programma „PROJEKTORS 2014” 
• Meistardarbnīcas „KINO no A līdz Z” dalībnieku veidotās dokumentālās filmas par Jēkabpili 

pirmizrāde

Tautas nams

11.07. 11.00 – 18.00 Andelēšanās laiks – Lielais Piektdienas amatnieku gadatirgus 
Tirgošanās un andelēšanās, kapelu un tautas mākslas kolektīvu uzstāšanās

Vecpilsētas laukums

11.07.
12.00 – 16.00 

19.00 – 22.00

Lustēšanās laiks – Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī VIII” 
• Festivāla dalībnieku uzstāšanās Jēkabpils Lielajā Piektdienas amatnieku gadatirgū Vecpilsētas 

laukumā un muzicēšana „Pilsētas svētku muzikālajos autobusos” (pilsētas maršruta autobusi) 
• Festivāla „Lustes Jēkabpilī” koncerts. Ieeja 2 €. Biļetes Sēļu sētā 

Vecpilsētas laukums

Sēļu sēta
11.07. 22.30 Upes laiks – Uguns skulptūru mistērija „Pieci elementi” (vairāk nekā 10 uguns skulptūras Daugavā) 

Mākslinieks Kārlis Īle, muzikālais pavadījums – Nils Īle
Pretī Vecpilsētas 

laukumam
12.07. 10.00 – 10.30 Veselības laiks – Rīta rosme pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kopā ar fitnesa treneriem Vecpilsētas laukums
12.07.

10.00
Laiks sportam 

2014.gada Latvijas pludmales handbola atklātā čempionāta posms „Jēkabpils kauss 2014”
DINAMO sporta 

pilsēta
12.07. 11.00 Laiks parādīties – motociklistu parāde Pilsētas ielas
12.07. 12.00 Laiks motocikliem 

(moto izstāde; tikšanās ar spēkratu vadītājiem; fotografēšanās;  
tradicionālās moto pasākumu atrakcijas ar pasākuma apmeklētāju piedalīšanos)

Laukums pie Tiesu 
nama

12.07. 12.30 – 15.00 Veselības laiks – sportiskas aktivitātes visu vecumu interesentiem Aizsargdambis pretī 
Vecpilsētas laukumam

12.07. 11.45 

12.00 

12.30 
13.30 
15.30 
16.30 
17.30 
18.30 
19.00 
19.15

LaikNesis – laiknešu un pilsētas vadības gājiens 
Svinību laiks – Svētku svinēšana 

• Svētku atklāšana: uzrunas, nominācija „Gada jēkabpilietis”,  
jauniešu pūtēju orķestra „Auseklītis” (Rīga) defilē 

• Aktieru ansambļa „DRAMA” koncerts 
• Jēkabpils amatierkolektīvu koncerts, akcija „Mans labais kaimiņš” 
• Brāļu Auzānu un „Slavenā Jersikas orķestra” koncerts
•  „Pieczvaigžņu ekspresis” – country mūzikas koncerts 
• Tautas mūzikas festivāla „Lustes Jēkabpilī” dalībnieku koncerts 
• Baltkrievijas Valsts Kultūras un mākslas universitātes folkloras ansamblis „Gramņici” 
• Jēkabpils bērnu un jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „ANY FACE” 
• Fēliksa Ķiģeļa un grupas koncerts

Vecpilsētas laukums

12.07.
13.00
14.00
15.30

Visu 
pēcpusdienu

Jautrību laiks – Bērnu pilsētiņa.  Laika joslas: 
• Saules stunda – dziesminieks un mūziķis Arnis Miltiņš 
• Jautrību stunda – „Valmieras kinostudijas” muzikālā izrāde bērniem „Madagaskāra. Sākums” 
• Brīnumu stunda – radošās apvienības Pasaku Nams tēli – Monster high lelles koncertprogrammā 

„Zelta brīnumputekļu noslēpums” 
• Pasaku Nama lielo brīnumburbuļu darbnīca, sejiņu apgleznošana, gliteru tetovējumi, balonu 

locīšana, radošās darbnīcas un spēles

Kena parks

12.07.
15.00 

18.30

Kultūru laiks
• „Ir labi būt kopā” – kolektīvu sadraudzības un sadarbības programma. Piedalās poļu biedrība 

„Rodacy”, centrs „Lazurit”, krievu dziesmu ansamblis „Bariņa”, baltkrievu biedrība „Spatkaņņe”, krievu 
biedrība „Rodņik” 

• „Ar dziesmu pa dzīvi” – estrādes dziesmas Fainas Maslobojevas izpildījumā, krievu un ukraiņu 
dziesmas vokālā ansambļa „Rodņik” izpildījumā, tautas deju un dziesmu popūrijs, dažādi konkursi 
un atrakcijas

Sēļu sēta

12.07. 22.00 Laiks dejām – Svētku balle Kopā ar grupu „Lauku Muzikanti” un DJ Balodi Vecpilsētas laukums

Līdz 6.08. Darbdienās 
14.00 – 18.00

sestdien
10.00 – 14.00

Latvijas Leļļu teātra 70 gadu jubilejas izstāde „Leļļu stāsti” 
Ieeja 1 €. Biļetes Krustpils Kultūras namā 

Svētku nedēļā ieeja bez maksas 

Krustpils Kultūras 
nams

19.07. 19.00 Divu Krastu Radio „Retro” ballīte
Grupas: Hameleoni, Tranzīts, Baltie Lāči, Patrioti.lg un itāļu zvaigzne Latvijā Roberto Meloni

Festivāla īpašais ciemiņš ar stundas programmu – Bad Boys Blue, solists – Herbie McCoy!!!
Pirmās 500 biļetes 5 € (Ls 3,51). Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils saliņa

23.07.
18.00

Operas dienas Jēkabpilī 
Krievijas Valsts kamerorķestra „Maskavas Virtuozi” 1.vijoles, Starptautisko konkursu laureāta 

Alekseja Lundina koncerts. Ieeja 4 €. Biļetes Jēkabpils tautas namā

Jēkabpils tautas 
nams

24.07. 18.00 Garīgās mūzikas koncerts 
Ilze Kozlovska (balss), Aivars Kalējs (ērģeles), Ruslans Viļenskis (čells) 

Ieeja 4 €. Biļetes Jēkabpils tautas namā un norises vietā 

Jēkabpils Sv.Miķeļa 
ev. lut. baznīca

25.07. 18.00 Operas dienu atklāšanas koncerts „Vasaras mūzikas noskaņas Jēkabpilī” 
Jēkabpils pilsētas kamerorķestris (diriģents Mārtiņš Bergs) un solisti Sonora Vaice, Ilze Kozlovska, 
Nauris Indzeris, Miervaldis Jenčs, Andris Ābelīte, Kalvis Kalniņš, Paolo Ruso (bandoneons, Dānija)  

Ieeja 4 €. Biļetes Jēkabpils tautas namā un norises vietā 

Krustpils pils pagalms 
(nepiemērotos laika 
apstākļos Krustpils 

Kultūras nams)
26.07. 20.00 Krievijas Valsts kamermūzikas teātra „Sanktpēterburgas Opera” brīvdabas izrāde –  

Volfganga Amadeja Mocarta traģikomēdija „Dons Žuans” 
Ieeja 8 – 20 €. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas, ja nav nepieciešama atsevišķa sēdvieta, 

bērniem līdz 12 g.v. biļetes ar 50% atlaidi.  
Invalīdiem ar kustību traucējumiem un vienam pavadonim ieeja bez maksas. Vietas rezervācija pa 

e-pastu info@jkp.lv vai t. 29724382 līdz 25.jūlijam Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils saliņa

26.07. 18.00 Ingus Pētersona (tenors) un Aivara Kalēja (ērģeles) koncerts „Raimonds Pauls un citi”  
Ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils Sv.Miķeļa 
ev.lut. baznīca

27.07. 16.00 Koncerts „Knīpas un Knauķi Jēkabpilī” 
Solisti: Nauris Indzeris, Sanita Sējāne, Daumants Kalniņš, Laura Štoma, Marks Žubulis, Signe Loca

Ieeja 4 – 8 €. Draudzīgā ģimenes biļete (4 – 6 cilvēki) 3 € vienai personai. Invalīdiem ar kustību 
traucējumiem un vienam pavadonim ieeja bez maksas. Vietas rezervācija pa e-pastu info@jkp.lv  

vai t.29724382 līdz 25.jūlijam Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils saliņa

31.07. 19.00 „Greizais ratiņš” 15 gadu jubilejas koncerts 
Ieeja 6 € (Ls 4,22), 8 € (5,62), 10 € (Ls 7,03). Biļetes Biļešu paradīzē 

Krustpils saliņa

Pasākumi bibliotēkās
Līdz 18.07. Izstāde „Mušas laimīgais lidojums” JGB
9.–16.07. „Vēl aicina Dzintarzemes muzejs” (senas lietas un priekšmeti ar savu stāstu) JPB
Līdz 8.07. Daigas Kalniņas fotokursu dalībnieku darbu izstāde „Ziedu ledus VIŅAI” JPB
7.–30.07. Izstāde „Latvijas Kultūras Kanons. Vizuālā māksla” JGB

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.07.–31.07. Gleznu izstāde „Alternatīvā realitāte”, 

autore D. Pivovarova. Ieejas maksa: EUR 0,14 / 0,28 
Krustpils pils 
Marmora zāle

01.07.–31.07. Izstāde „Dzintars”. 
A. Alunāna dzimtas rotaslietu kolekcija no Jēkabpils 
Vēstures muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja 
krājumiem. Ieejas maksa: EUR 0,14 / 0,28

Krustpils pils 
Izstāžu zāle

01.07.–31.07. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu mākslas darbu 
izstāde „Tekstilijas” . Torņa apmeklējums: EUR 0,85

Krustpils pils 
Vārtu tornis

01.07.–31.07. Vizuālās mākslas olimpiāžu un konkursu dalībnieku 
(skolēni no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un 
Viesītes novadiem) darbu izstāde. 
Torņa apmeklējums: EUR 0,85 

Krustpils pils 
Vārtu tornis

01.07.–14.07. Rokdarbu izstāde „Pūra cimdi, pūra zeķes”.
Ieejas maksa: EUR 0.14 / 0.28 

Brīvdabas 
nodaļa Sēļu sēta

07.07.–13.07. „PILS NEDĒĻA”: Krustpils pils
07.07. 10.00 

– 17.00
Torņa diena (pils torņa apskate bez maksas) Krustpils pils 

Vārtu tornis
08.07. 14.00 Bērnu pēcpusdiena ar pils guvernanti 

Dalības maksa: EUR 1,50 
Krustpils pils

09.07. Iepazīsti Krustpils pili. Dalības maksa: EUR 1,71 Krustpils pils
10.07. 19.00 „Ceturtdiena pilī” – Karīnas Tatarinovas un Artūra 

Kutepova akustiskais koncerts. Ieejas maksa: EUR 4,27 
(iepriekšpārdošanā), EUR 5,12 (koncerta dienā)

Krustpils pils

11.07.– 
13.07. 

Ziedu izstāde „Lilija”. Ieejas maksa: EUR 0,14 / 0,28 Krustpils pils

07.07.– 11.07 10.00 
– 13.00

„Brīvdienas muzejā” – Radošās darbnīcas sākumskolas 
skolēniem. Dalības maksa: 1,42 EUR/dienā 

Brīvdabas 
nodaļa Sēļu sēta

Kā ezers – tā ir mūsu dzīve,
Bet esi starp tiem, kas prot
To zelta zivtiņu noķert,
Ko reizēm liktenis dod.

Sveicam jūnija jubilārus – 
Ilonu Liberti-Soltumu, Malvīni Žinku, Ināru Krūmiņu,  

Annu Ščadro, Rasmu Rasnaču, Annu Jasāni, Laimu Jakovļevu!

Dzīvesprieku, veselību un jaukus brīžus!
Ielu komiteja

Datums Laiks Vieta Pasākums
02.07. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
03.07. 18.00 spēļu zāle „Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
03.07. 18.00–

20.00
Pie RŪK centrālās 

pludmales
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā
09.07. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
10.07. 18.00 spēļu zāle „Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
10.07. 18.00–

20.00
Pie RŪK centrālās 

pludmales
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā
12.07. 16.00 JSC stadions „Ghetto Alianse” – ielu basketbols, ielu futbols, volejbols 

un florbols
16.07. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
17.07. 18.00 spēļu zāle „Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
18.07. 18.00–

20.00
Pie RŪK centrālās 

pludmales
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā
23.07. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
24.07. 18.00 spēļu zāle „Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
24.07 18.00–

20.00
Pie RŪK centrālās 

pludmales
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā
26.07. 16.00 JSC stadions „Ghetto Alianse” – ielu basketbols, ielu futbols, volejbols 

un florbols
26.07. 17.00 JSC stadions SYFORM Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts 

FK Jēkabpils/JSC – FK Valmiera
27.07. 11.00 JSC stadions Bērnu, jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” 

III sporta spēles
30.07. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
31.07. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
31.07. 18.00–

20.00
Pie RŪK centrālās 

pludmales
„Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā


