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Jēkabpils pilsētas ziņas

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir starp 
lielākajiem skolēnu darba devējiem Latvijā

Izdota Jēkabpils foto grāmata

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
1. augustā saņēmusi atzinumu no 
Veselības inspekcijas Latgales kon-
troles nodaļas par Radžu ūdenskrā-
tuves peldvietas ūdens paraugiem, 
kurā teikts, ka testējamie rādītāji at-
bilst normai un peldēties ir atļauts.

Veselības inspekcija šādu at-
zinumu sniegusi, pamatojoties uz 
Pārtikas drošības, dzīvnieku vese-
lības un vides zinātniskā institūta 
BIOR veikto analīžu rezultātiem, 
kurā, izvērtējot analīzes, secināts, 
ka ņemtajos ūdens paraugos Radžu 

ūdenskrātuvē nav konstatēta sal-
monellas baktērija (Salmonella spp) 
un ūdenskrātuves Zilā karoga plud-
malē, kā arī pārējā teritorijā ūdens 
kvalitāte pēc mikrobioloģiskajiem 
un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst 
likumdošanā noteiktajām normām.

Atgādināsim, ka arī saskaņā ar 
šī gada 8. jūlijā saņemtajām Veselī-
bas inspekcijas Latgales kontroles 
nodaļas analīzēm, Radžu ūdenskrā-
tuves Zilā karoga pludmalē ūdens 
kvalitāte pēc visiem rādītājiem atbil-
da noteiktajām prasībām.

Ikviens iedzīvotājs Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību var sazvanīt 
pa bezmaksas informatīvo tālruni 
80205008, tādējādi netērējot liekus 
finanšu līdzekļus.

Piezvanot pa šo tālruni, fiziskas 
vai juridiskas personas var izteikt sa-
vus priekšlikumus un ierosinājumus 
pašvaldībai par pilsētas attīstības un 
labiekārtošanas jautājumiem, kā arī 
citām jomām, kas attiecas uz pilsētu.

Pašvaldībā bezmaksas informa-
tīvais tālrunis darbojas jau četrus 
mēnešus. Kā informē pašvaldības 
Vienas pieturas aģentūras vadītāja 
Anita Moskovska, mēnesī uz šo tāl-
runi vidēji tiek saņemti 50 zvani. 
Zvanītāji galvenokārt ir fiziskas per-
sonas, kas interesējas par dažādiem 
ar pilsētu un pašvaldību saistītiem 
jautājumiem, piemēram, par apgais-
mojumu un remontdarbiem pilsē-
tā, par iestādes “Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība” vadības un darbinieku 

kontaktinformāciju, to pieņemšanas 
laikiem, kā arī par cita veida jautā-
jumiem, kas saistīti ar pašvaldības 
darbu. No kopējā saņemto zvanu 
skaita lielākoties uz uzdotajiem jau-
tājumiem klientu apkalpošanas spe-
ciālisti ir snieguši atbildi uzreiz.

Uz tālruņa numuru 80205008 
var zvanīt darbadienās – no pirm-
dienas līdz piektdienai, no plkst. 
8.30 līdz 17.00. Uz tālruņa zvaniem 
atbild pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūras darbinieki, kuri nepiecie-
šamības gadījumā savieno ar attiecī-
go nodaļu vai arī sniedz kontaktin-
formāciju par pašvaldību un citām 
tās pakļautībā esošajām iestādēm.

Atgādinām, ka bezmaksas infor-
matīvais tālrunis ieviests, lai pašval-
dība būtu pieejama un sasniedzama 
iedzīvotājiem, kā arī lai būtu iespēja 
sazvanīt pašvaldību, netērējot finan-
šu līdzekļus.

Sākot ar 2014. gada 1. augustu 
Jēkabpils iedzīvotājiem tiek pie-
dāvāta iespēja rēķinus par bērnu 
pirmsskolas izglītības iestāžu ap-
meklējuma maksu saņemt ērtākā 
veidā – elektroniski savā e-pastā.

Lai pieteiktos rēķinu elektronis-
kai saņemšanai, bērna vecākam ir 
jāaizpilda iesnieguma veidlapa un 
jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašval-

dības Vienas pieturas aģentūrā, Brī-
vības ielā 120.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama 
katrā Jēkabpils pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē un Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūrā.

Iesniegumu, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, var iesniegt 
arī izmantojot www.latvija.lv elek-

tronisko pakalpojumu “E-iesnie-
gums iestādei”.

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Vienas pieturas aģentūru 
pa bezmaksas informatīvo tālruni 
80205008 vai rakstot e-pastu uz 
vpa@jekabpils.lv.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Kultūras pārvalde sadarbībā ar 
biedrību “Vizuālās kultūras klubs” 
2014. gada jūnija vidū Jēkabpilī or-
ganizēja meistardarbnīcu “KINO 
NO A līdz Z”. Tās ietvaros Jēkab-
pils jaunieši trīs dienas fiksēja savu 
Jēkabpils redzējumu. Materiāls ap-
kopots dokumentālajā filmā “SAVA 
LATVIJA. Jēkabpils. Divi krasti”.

Meistardarbnīcā jaunieši no-
klausījās īsu teorētisku ievadu kino 
teorijā un, saņēmuši kameras, de-
vās pilsētā meklēt to, ko paši vēlas 
pastāstīt par savu pilsētu. Meistar-
darbnīcas vadītājs Dmitrijs Ščego-

ļevs uzsver, ka Jēkabpils jauniešu 
veidotais materiāls ir visinteresan-
tākais un kvalitatīvākais, kopš “Vi-
zuālās kultūras klubs” Latvijas pil-
sētās organizē šādas radošās darbnī-
cas. Jāpiebilst, ka “KINO NO A līdz 
Z” līdz šim jau realizēta Rīgā, Sabilē, 
Krāslavā, Staicelē un citur Latvijā.

“SAVA LATVIJA. Jēkabpils. 
Divi krasti” pirmizrādi piedzīvoja 
Jēkabpilī – Kino Plača Dārza svēt-
kos šī gada 10. jūlijā.

Filmas autori: Adelīna Len-
ša, Anete Patrīcija Pavlova, Baiba 
Elksne, Eira Sarnovska, Eletra Žu-
rila, Elīza Lenša, Evita Veipa, Ieva 

Deņisova, Māra Gādmane un Jēkabs 
Štelmahers.

Filma skatāma šeit: http://
ej.uz/8c8j

Meistardarbnīca norisinājās un 
filma tapusi ar Valsts Kultūrkapitā-
la fonda 2014. gada Latvijas valsts 
mežu atbalstītās Zemgales kultūras 
programmas, “Jēkabpils Autobusu 
parka”, “Garšu galerijas” un “JTS” 
atbalstu.

Ieva Mikanovska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ai-
cina tirgotājus, amatniekus un zem-
niekus ar savu aprīkojumu tirgot 
produkciju Miķeļdienas gadatirgū, 
kas norisināsies 28. septembrī no 
plkst. 9.00 līdz 16.00 Vecpilsētas lau-
kumā. Preču sortimentam jāatbilst 
tautiska, latviskās tradīcijās sakņota 
gadatirgus atmosfērai. Tirgošanās ar 
rūpnieciski ražotām plaša patēriņa 
precēm (drēbes, apavi, plastmasas ro-
taļlietas no Ķīnas) netiks akceptēta.
Dalības maksa gadatirgū par vienu 
tirdzniecības vietu (3x3 m) 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:
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 
25. septembrim, zvanot pa bezmak-
sas informatīvo tālruni 80205008, 
sūtot pieteikumu elektroniski: 
vpa@jekabpils.lv, iesniedzot per-
sonīgi pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūrā (Brīvības iela 120, Jēkab-
pils), vai arī zvanot 20027335.

Radžu ūdenskrātuvē salmonellas 
baktērija nav konstatēta

Jēkabpils pilsētas pašvaldību var 
sazvanīt bez maksas

Rēķinu par pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējumu var saņemt elektroniski

Jēkabpils jauniešu veidotā dokumentālā 
filma “SAVA LATVIJA. Jēkabpils. Divi krasti”

Aicinājums amatniekiem, 
mājražotājiem piedalīties 
Miķeļdienas gadatirgū

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
ir starp lielākajiem skolēnu dar-
ba devējiem Latvijā, nodarbinot 
72 skolēnus laikā no 9. jūnija līdz 
29. augustam. 

Darba līgums tika slēgts uz vie-
nu mēnesi. Vasaras darbos Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā jaunieši strādāja 
par sezonas strādniekiem un labie-
kārtošanas strādniekiem, veicot 
dažādus pilsētas teritorijas sakop-

šanas darbus – pašvaldības iestāžu, 
bērnu rotaļu laukumu un tiem pie-
guļošo teritoriju ikdienas uzkop-
šanu, apstādījumu ravēšanu, zāles  
grābšanu. 

Pasākumā iesaistīto skolēnu 
alga ir 320 EUR pirms nodokļu no-
maksas, savukārt skolēniem, kuri 
nav pabeiguši pamatskolu (9. klasi), 
darba alga tiek rēķināta pēc stundas 
tarifa likmes 2,209 EUR. 

NVA darba devējam nodrošina 
dotāciju skolēna ikmēneša darba 
algai 50 % apmērā no valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas. 
Otru pusi algas skolēnam maksā 
darba devējs, arī nodokļus no darba 
algas nomaksā darba devējs.

Santa Zvirbule,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Nodarbinātības organizatore

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir 
sagatavojusi un izdevusi jaunu pilsē-
tas mārketinga materiālu – foto grā-
matu ar skaistākajiem Jēkabpils at-
tēliem, kas tapuši pēdējo gadu laikā.

Fotogrāfiju autoru vidū ir Jānis 
Lācis, Jēkabs Štelmahers un Gatis 
Balodis. Foto grāmata satur Jēkab-
pils pilsētvides, Daugavas, dievna-
mu, kultūras un sporta pasākumu 
spilgtākos attēlus.

Interesenti grāmatu var iegādā-
ties Jēkabpils tūrisma informācijas 
centrā, Brīvības ielā 140/142. Grā-
matas cena ir 7,52 EUR.



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

3.

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpilī turpinās ielu un 
gājēju ietvju labiekārtošana

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
aicina Zelta kāzu jubilārus saņemt 
pašvaldības piešķirto vienreizējo 
naudas balvu 70 eiro apmērā.

Naudas balvu var saņemt laulā-
tie pāri, kuri sasnieguši 50 gadu lau-
lības kopdzīvi pēc 2014. gada 1. jan-
vāra un savu pamata dzīvesvietu 
deklarējuši Jēkabpils pilsētā nepār-
traukti (ne mazāk kā vienu gadu).

Lai saņemtu vienreizējo naudas 
balvu, Zelta kāzu jubilārus lūdzam 
vērsties Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Dzimtsarakstu nodaļā, Brīvības 
iela 120, līdzi ņemot personu aplieci-
nošu dokumentu.

Papildu informāciju var saņemt, 
zvanot pa tālruni 65236126 vai 
65233322.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
aicina Zelta kāzu jubilārus 
saņemt naudas balvu

14. augustā ir uzsākti gājēju 
ietvju remontdarbi Kena parkā. 
Pašlaik notiek esošā seguma de-
montāža. Plānots, ka gājēju celiņu 

labiekārtošanas darbi Kena parkā 
noslēgsies septembra pirmajā pusē. 
Darbus, saskaņā ar iepirkuma re-
zultātiem, veic SIA “AMG grupa” un 
SIA “Mitbau AG”, to kopējās izmak-
sas ir 21 827,55 EUR (bez PVN).

Labiekārtotajām ietvēm tiks 
uzklāts bruģa segums. Plānots uz-
stādīt arī vairākus jaunus soliņus, 
atkritumu urnas un veikt zālāja 
sakārtošanu teritorijā ap ietvēm. 
Labiekārtošanas darbu laikā būs 
apgrūtināta gājēju pārvietošanās pa 
Kena parku. Lūdzam iedzīvotājus 
būt saprotošiem.

Paralēli notiek gājēju ietves re-
monts arī Viesturā ielas vienā pusē 
posmā no Draudzības alejas līdz 
Pormaļa ielai. Šajā posmā darbus 

veic SIA “Krustpils”. Arī šai ietvei 
tiks uzklāts bruģa segums. Darbu 
izmaksas ir 14 436,94 EUR (bez 
PVN). Darbus plānots veikt līdz 
22. augustam.

Arī Kļavu un Ausekļa ielās ir 
uzsākti asfalta frēzēšanas darbi, lai 
veiktu jauna asfalta seguma uzklā-
šanu. Atjaunojot ielu segumu, tiks 
rekonstruēta arī gājēju ietve un no-
mainīti ielas apgaismes stabi. Šajā 
objektā darbus veic SIA “Saldus ce-
ļinieks”. Darbu nodošanas termiņš 
– 30. septembris. Kopējās izmaksas  
27 6840,73 EUR (bez PVN).

Siltumtrašu rekonstrukcija 
Celtnieku ielā tiks pabeigta 

plānotajā termiņā
Šonedēļ līdz 29.augustam tiks 

pabeigts SIA “Jēkabpils siltums” 
projekts “Siltumtrašu rekonstruk-
cija Celtnieku ielas mikrorajonā 
Jēkabpilī”.

Kā informēja uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, 
Celtnieku ielas mikrorajonā būvdarbi 
tiks pabeigti plānotajā laikā. Jaunās 
caurules ir izbūvētas labā kvalitātē 
un veiktas nepieciešamās pārbaudes. 
Tiklīdz būs labvēlīgi laika apstāk-
ļi, tiks noasfaltētas tranšeju vietas 
un atjaunots segums. Projekta laikā 
trases tika izbūvētas gandrīz 1,4 km 
garumā, t.i., no katlumājas līdz visām 
daudzdzīvokļu ēkām Celtnieku ielas 
mikrorajonā, kurām apkuri nodroši-
na “Jēkabpils siltums”.

Tuvākajā laikā mājās sāks uz-
stādīt siltummezglus, ko veiks namu 
apsaimniekotājs Privatizējamais SIA 
“JK Namu pārvalde”. Pēc siltummez-
glu uzstādīšanas karstā ūdens saga-
tavošana tehniski notiks nevis katlu-
mājā, bet gan daudzdzīvokļu mājās 
atsevišķi. Siltummezgli nodrošinās 
ne tikai kvalitatīva karstā ūdens sara-
žošanu, bet pozitīvs ieguvums būs arī 
tas, ka apkures sezonas laikā varēs 
nodrošināt komfortablu temperatū-
ru un tiks izslēgta iespēja pārkurināt 
mājas.

Vasaras periodā dažādi 
uzlabojumi veikti visās 

katlumājās
Dārzu ielas katlumājā šovasar 

uzstādīts jauns gāzes katls. Kopumā 

katlumājā ir viens šķeldas katls un 
divi gāzes katli, no kuriem viens ir šo-
vasar uzstādītais. Ja apkures sezonas 
laikā bija ļoti zema ārgaisa tempera-
tūra, tad situācijās, kad apkurei tika 
izmantota tikai gāze, bija problēmas 
nodrošināt pilnu jaudu. Tagad, līdz ar 
jaunā katla uzstādīšanu, gāzes katli 
varēs nodrošināt nepieciešamo jau-
du arī ziemā pie ļoti zemas āra gaisa 
temperatūras. Neliela rekonstrukcija 
veikta arī šķeldas katlam.

Celtnieku ielas katlumājā šovasar 
uzstādīti divi jauni dūmeņi gāzes kat-
liem, kā arī veikta ūdensvada ievada 
pārbūve.

Tvaika ielas katlumājas teritori-
jā notiek apkārtnes labiekārtošanas 
darbi, kur pagājušajā gadā tika likvi-
dēti mazuta rezervuāri.

Šovasar tiek labiekārtota vide un 
izbūvēts laukums.

Satrauc milzīgais parāds 
uzņēmumam, klientiem 

jānorēķinās par saņemto 
pakalpojumu

Neraugoties uz SIA “Jēkabpils 
siltums” pēdējo trīs gadu laikā veikta-
jiem lielajiem projektiem un ieguldī-
jumiem, uzņēmuma vadība pauž ba-
žas par situāciju turpmāk, jo klientu 
parāds uzņēmumam ir milzīgs – uz 
š.g. 1. augustu parāds ir vairāk nekā 
2 miljoni EUR. Diemžēl parāds uzņē-
mumam par piegādāto siltumu būtis-
ki palielinājies, nauda par saņemto 
pakalpojumu no parādniekiem vasa-
ras periodā ienākusi ļoti maz. Valdes 
priekšsēdētājs A.Karpenko:

“Ja salīdzina iedzīvotāju maksā-
jumus par pērnā gada trim vasaras 
mēnešiem – jūniju, jūliju un augus-
tu, un attiecīgi šī gada vasaras mē-
nešiem, tad var teikt, ka šogad tas 
ir pusotras reizes mazāks naudas 
ieņēmumu ziņā, t.i., aptuveni 80 000 
EUR, pretstatā pērnā gada aptuveni  
135 000 EUR. “

Apkures sezona vairs nav tālu, 
tādēļ, lai uzņēmums varētu nodro-
šināt apkuri klientiem, kā fiziskām, 
tā juridiskām personām jānorēķinās 
par piegādāto pakalpojumu, par kuru 
ir sakrājies parāds. Uzņēmums SIA 
“Jēkabpils siltums”, kā arī Namu ap-
saimniekotājs strādā arī pie parādu 
piedziņas, tomēr klientiem pašiem 
jāapzinās savi pienākumi un jānorē-
ķinās par saņemto pakalpojumu.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Siltumtrašu rekonstrukcijas projektu 
pabeigs noteiktajā termiņā

“Kāpēcītis” atgriežas savās mājās!
2014. gada 1. aprīlī tika uzsāk-

ta Jēkabpils pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) “Kāpēcītis” Palejas  
ielā 15A rekonstrukcija. Projek-
ta realizācijai Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība ņēma 1,8 miljoni EUR  
aizņēmumu Valsts kasē, kas tika 
izmantots būvniecības darbu, bū-
vuzraudzības un autoruzraudzības 
pakalpojumu apmaksai, kā arī jauna 
aprīkojuma iegādei.  

PII “Kāpēcītis” vadītāja Janī-
na Anspoka: “Visa kolektīva vār-
dā saku paldies Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai par radīto iespēju, lai 
mūsu pirmsskolas izglītības iestādi 
pārveidotu un radītu estētiski pie-
vilcīgu vidi, kas piesaista bērnus, 
rosina darboties un attīstīt savas 
prasmes, spējas un apgūt jaunas 
zināšanas. Ar šo projektu tiek no-
drošināta gan pilnīga higiēnas 
prasību ievērošana, gan sakārtota 
ventilācija, elektrosistēma, apkures 
sistēma. Visās 12 grupās, kabinetos, 
virtuvē iegādāts jauns nepiecieša-
mais aprīkojums iestādes normālai  
funkcionēšanai.

Bērnu fizisko spēju attīstīšanai 
un pilnveidošanai sporta nodarbību 
vajadzībām atjaunots sporta inven-
tārs. Mūzikas nodarbību kvalitatī-
vas darbības nodrošināšanai iegā-
dātas digitālās klavieres, mikrofoni, 
mūzikas centrs un cits aprīkojums.

Īpaši priecājamies, ka ļoti būtis-
ki uzlaboti darba apstākļi virtuves 
darbiniecēm; sakārtota ventilācijas 
sistēma, iegādātas jaunas nepiecie-
šamās iekārtas: konvencijas krāsns, 
elektriskās plītis, dārzeņu smalcinā-
tājs, putotājs, zupas vārāmais katls, 

ledusskapis piena novietošanai, me-
tāla plaukti. Visiem darbiniekiem ir 
uzlabota darba vide.

Sakām lielu paldies visiem 
šajā projektā iesaistītajiem darbu 
veicējiem:

SIA “Jēkabpils PMK” un Mā-
rim Dimantam, kas organizēja visu 
nepieciešamo darbu veikšanu; SIA 
“LC būve”; SIA “Ošukalns celtnie-
cība”; SIA “Hektors”; SIA Demvar”; 
SIA “Likra”; SIA “MK dizains”; 
SIA “MSM design”; SIA “Atspulgs 
logiem”, būvuzraugiem, autoruz-

raugam, arhitektiem Laurai Krasti-
ņai un Oskaram Elksnim, kas īste-
noja mūsu sapni, un tas kļuva par 
realitāti.

2014. gada 1. septembris būs ilgi 
gaidīti svētki bērniem, viņu vecā-
kiem, visiem iestādes darbiniekiem, 
kā arī ieguvums visai Jēkabpils 
sabiedrībai.”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Izglītības nodaļa
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Atved tēti uz muzeju

Pirmklasnieku gatavība skolai
Tuvojoties jaunā mācību gada 

sākumam, ikviena pirmklasnieka 
vecākus nodarbina jautājums – vai 
mans bērns ir gatavs skolai? Vai 
viņa iemaņas un prasmes ir optimā-
las? Vai pirmsskolas posmā bērns ir 
apguvis visu nepieciešamo? Un kas 
tad īsti viņam ir jāzina un jāprot? 
Gatavība skolai – tas ir īpašību, 
prasmju, treniņu kopums, kas sa-
stāv no daudziem komponentiem: 
psiholoģiskās, fiziskās, emocionālās 
un intelektuālās gatavības.

Lai droši iejustos skolas un ār-
pusskolas vidē, topošajam skolēnam 
jābūt izpratnei par drošības notei-
kumiem un pieklājīgu uzvedību. 
Jāzina ne tikai savas tiesības, bet 
arī pienākumi. Jāprot sadarboties 
ar vienaudžiem un pieaugušajiem, 
jāspēj palūgt palīdzība.

Skolēnam ir jābūt pašapkalpo-
šanās prasmēm: novilkt virsdrēbes, 
aizpogāt pogas, aizvilkt rāvējslē-
dzēju, patstāvīgi pārģērbties spor-
ta stundai, sasiet kurpju un citas 
auklas apģērbā. Ievērot personīgo 
higiēnu (sekot sava ķermeņa un ap-
ģērba tīrībai), patstāvīgi tikt galā ar 
tualeti, uzturēt kārtībā savu darba 
vai rotaļu vietu.

Lai mācību darbs stundās būtu 
sekmīgs, mazajam skolniekam jā-
prot uztvert un atstāstīt dzirdētu 
tekstu (pasakas, mīklas, skaitām-
pantiņi, bērnu dzejoļi, stāsti) satu-
ru, ar izpratni lasīt vārdus, teiku-
mus un vienkāršus tekstus, rakstīt 
vārdus un īsus teikumus rakstītiem 
burtiem. Skolēnam jārunā skaidri, 

saprotami, gramatiski pareizi, pil-
niem teikumiem, saskaņojot vārdus 
dzimtē, skaitlī un locījumā, parei-
zi lietojot pagātnes, tagadnes un 
nākotnes laikus. Tāpat arī pareizi 
jānosauc pazīstami priekšmeti un 
parādības, jāspēj izpildīt vienkāršas 
instrukcijas noteiktā secībā.

Ejot uz pirmajām matemātikas 
stundām ir jābūt prasmei rakstīt 
un lasīt skaitļus no 0 līdz 20, risināt 
vienkāršus vienas darbības uzdevu-
mus ar saskaitīšanu un atņemšanu 
10 apjomā, saskaitīt, atņemt un sa-
līdzināt skaitļus 10 apjomā. Ir jāpa-
zīst ģeometriskās figūras (punkts, 
līnija, riņķis, trīsstūris, četrstūris, 
kvadrāts), praktiskajā darbībā jāat-
šķir krāsas. 

Visos mācību priekšmetos nāk-
sies likt lietā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē apgūtās iemaņas lietot 
rakstāmpiederumus, šķēres, lineālu, 
otu, adatu, līmi u.c. Skolēnam jāprot 
krāsot, ievērojot kontūras, izgriezt 
attēlu pa kontūrām.

Bērna fizisko gatavību raksturo: 
pareiza stāja, labi koordinētas kus-
tības, stabils līdzsvars, labi attīstīta 
sīkā pirkstu muskulatūra, izveido-
jies pareizs rakstāmrīka satvēriens. 
Neatkarīgi no tā, vai bērns ir labro-
cis vai kreilis, viņam jāiemācās pre-
cīzi noturēt rakstāmrīku.

Neapšaubāmi svarīga ir bēr-
na mācību motivācija: vai spēj sevi 
motivēt darbam un pabeigt iesāk-
to? Skolai gatava bērna uzmanību 
nenovērš katrs troksnis, bērns spēj 
koncentrēties, izmantojot gribasspē-

ku. Bērnam jāspēj mācību stundas 
laikā 40 minūtes noturēt uzmanību, 
sekot skolotājas stāstījumam neska-
toties uz to, ka aiz loga skan mašīnu 
troksnis vai klasē ielidojis tauriņš.

Vecākiem ir jātop par svarīgāko 
palīgu un drošāko atbalstu skolas 
gaitu laikā. Lai bērns labi mācītos 
un būtu motivēts to darīt, justos 
emocionāli komfortabli, viņam ir jā-
veido dienas režīms, kur savs laiks 
ierādīts gan mācību sagatavošanai, 
gan rotaļām un noteikti 9 mierīga 
miega stundām. Bērnam ir jābūt 
savai darba vietai, kur sagatavot 
mājasdarbus. Vecākiem jāseko sko-
las somas kārtībai, jo mazais skolēns 
pakāpeniski pierod pie jaunajiem 
pienākumiem, un nav vēl tik patstā-
vīgs, lai viens tiktu ar visu galā. 

Tāpēc pirmklasnieku vecāki, ap-
bruņojaties ar pacietību, izturību un 
mīlestību, jo arī jūs simboliski sēža-
ties 1. klases solā. Veiksmi Jums un 
Jūsu pirmklasniekam!

Bet, ja redzat un jūtat, ka maza-
jam skolēnam ir nepieciešama spe-
ciālistu (logopēda, psihologa, speciā-
lā pedagoga) palīdzība, tad vienmēr 
esat gaidīti Iekļaujošas izglītības 
atbalsta centrā. Speciālistu pakalpo-
jumi Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 
ir bez maksas. 

Mūsu adrese – Jēkabpilī, Drau-
dzības aleja 26, tel. 20371543, 
20371529

Inita Kolkovska,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centra  
speciālais pedagogs

Tēva dienai par godu, 7. septem-
brī, Sēļu sētā un Krustpils pilī norisi-
nāsies akcija “Atved tēti uz muzeju”. 

Jēkabpils Vēstures muzejā tur-
pinās tradīcija pavasarī uz Jēkabpils 
Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļu 
“Sēļu sēta” un Krustpils pili aicināt 
atvest māmiņas, savukārt rudenī, 
aicinām atvest arī tētus. Akcijas no-
tiek “Mātes dienas” un “Tēva dienas” 
ietvaros. 

Tēva dienā tētim muzeja apmek-
lējums par puscenu.

7. septembrī Jēkabpils Vēstu-
res muzeja Brīvdabas nodaļā “Sēļu 
sēta” un Krustpils pilī jūs gaidīs no 
plkst.10.00 līdz 17.00.

Kate Zaharova,  
Jēkabpils muzeja komunikāciju nodaļas 

vadītāja

Pirmā skolas diena Sēļu sētā
1. septembrī no plkst. 12.00 līdz 

15.00 Jēkabpils Vēstures muzeja 
Brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” notiks 
Zinību diena. 

Pavisam drīz ikvienā Latvijas 
skolā, vēstot par jaunā mācību gada 
sākumu, skanēs pirmā septembra 
zvans. Ik gadu Jēkabpils Vēstures 
muzejs pirmajā skolas dienā sarū-
pē skolēniem kādu patīkamu pār-

steigumu Krustpils pilī vai muzeja 
Brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”. Pērn 
skolēni tika gaidīti Krustpils pilī, bet 
šogad Zinību dienu atzīmēsim Sēļu 
sētā. Apmeklējot muzeja Brīvdabas 
nodaļu 1. septembrī no plkst. 12.00 
līdz 15.00, skolēni ar ģimenēm varēs 
iepazīties ar muzeja ekspozīciju un 
piedalīties Zinību dienai sagatavo-
tos pārbaudījumos. Īpaši gaidīsim 

mazos pirmklasniekus un viņu ģi-
menes, kuriem Jēkabpils Vēstures 
muzeja Brīvdabas nodaļas “Sēļu 
sēta” apmeklējums šajā dienā būs 
bez maksas.

Kate Zaharova,  
Jēkabpils muzeja komunikāciju nodaļas 

vadītāja

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ai-
cina pieteikties studentus pašvaldī-
bas stipendijām 2014./2015.mācību 
gadā. Stipendijas tiks piešķirtas paš-
valdības budžetā paredzēto līdzekļu 
ietvaros audzēkņiem un studentiem, 
kuri mācās Latvijas valsts akreditē-
tās mācību iestādēs akreditētās izglī-
tības programmās un kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsēta.

Ar 06.03.2014. domes lēmumu 
noteiktas šādas atbalstāmās studiju 
specialitātes Jēkabpils pašvaldības 
stipendiju piešķiršanai:

1. Ārstniecības specialitātes;
2. Inženiertehniskās 

specialitātes;
3. Speciālās izglītības skolotājs;
4. Logopēds.
Ja pēc noteiktajām atbalstāma-

jām studiju specialitātēm paliek bu-
džeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju 
piešķir:

1. bāreņiem iesniegumu iesnieg-
šanas kārtībā;

2. audzēkņiem un studentiem, 
kuri savā ģimenē ir trīs un vairāk 
bērni;

3. studentiem, kuriem ir pie-
šķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statuss; 

4. arodizglītības un profesionā-
lās vidējās izglītības iestāžu 1.kursa 
audzēkņiem;

5. 1. līmeņa profesionālās aug-
stākās (koledžas) izglītības program-
mas, akadēmiskās augstākās izglītī-
bas programmas (bakalaura grāda 
ieguvei) 1. kursa studentiem, 2. līme-
ņa profesionālās augstākās izglītības 
(5. līmeņa profesionālās kvalifikāci-
jas ieguve) 1. kursu studentiem, kuri 
uzrādījuši labas un teicamas zināša-

nas iepriekšējās izglītības iestādēs, 
piedaloties olimpiādēs, iesniegumu 
iesniegšanas kārtībā.

Jēkabpils pašvaldībā, adrese 
Brīvības iela 120, Vienas pieturas 
aģentūrā līdz 20.09.2014. plkst.15.00 
iesniedzami šādi dokumenti:

1. iesniegums par stipendijas 
piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, 
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, iegūstamā studiju kvalifikāci-
ja, studiju programmas nosaukums, 
augstskola un fakultāte /attiecīgi 
norādot adresi, tālruņus/, studiju 
uzsākšanas gads augstskolā, bankas 
konts, uz kuru pārskaitīt stipendiju  
/piešķiršanas gadījumā/;

2. izziņa no augstskolas (vidējās 
izglītības iestādes) par studiju faktu;

3. Sociālā dienesta izdota izziņa 
par trūcīgas vai maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa piešķirša-
nu; bāreņa apliecības kopija;

4. dokumenti, kas apliecina, ka 
persona izpelnījusies atzinību par sa-
biedriskajām aktivitātēm ārpusstun-
du laikā.

Stipendija tiek piešķirta uz vienu 
mācību gadu un tiek ieskaitīta stipen-
dijas pieprasītāja norādītajā kontā 
katru mēnesi septītajā datumā. Sti-
pendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja 
stipendijas saņēmējs līdz 2015. gada 
20. februārim nav iesniedzis Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībā izziņu no iz-
glītības iestādes par sekmīgu mācību 
turpināšanu izvēlētajā specialitātē.

 Sīkāka informācija Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības mājas lapā www.
jekabpils.lv vai zvanot uz Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļu 
65207054.

Aicina pieteikties Jēkabpils 
pašvaldības stipendijām

Rīgas Zooloģiskais Dārzs aicina 
piedalīties fotokonkursā un vinnēt 
NIKON D7000 DSLR kameru ar ob-
jektīviem vai Epson L800 fotoprin-
teri vai  Rīgas Zooloģiskā dārza 
gada abonementu. Konkurss ilgst 
līdz 30. septembrim.  Konkursā ie-
sniedziet fotogrāfijas no zooloģiskā 
dārza, kurā redzami dzīvnieki inte-
resantās situācijās un apmeklētāju 

prieks un emocijas.
Aicinām fotografēties ar lūšu 

ģimeni, kuras aizbildņi ir Jēkabpils 
pilsēta! Par to, kā šajā vasarā izska-
tās lūšu rezidencē, varat redzēt foto 
galerijā.

Vairāk info par konkur-
sa norisi Rīgas Zoo mājas lapā:  
www.rigazoo.lv.

Aicina bildēties ar 
Jēkabpils aizbildņiem – 
lūšu ģimeni  Rīgas Zoo

Šovasar Jēkabpils pilsētas mik-
rorajonos uzstādīti pieci jauni bēr-
nu rotaļu laukumi. Jaunas, vizuāli 
pievilcīgas, drošības un kvalitātes 
standartam LVS EN1176 atbilstošas 
rotaļu iekārtas, šūpoles un smilšu 
kastes uzstādītas Viestura ielā 41A, 
Jaunā ielā 22A, Auseklīša ielā 11A, 
Slimnīcas ielā 4A un Rīgas iela 211A.

Labiekārtojot rotaļu laukumu 
teritoriju, uzstādīti arī soliņi un 
atkritumu urnas. Rotaļu laukumu 
izveidi, saskaņā ar iepirkuma rezul-
tātiem, veica uzņēmums SIA “MK 
dizains”. Rotaļu laukumu uzstādī-
šanas kopējās izmaksas 34 458,50 
EUR (bez PVN).

Kopumā pēdējo trīs gadu laikā 
Jēkabpils pilsētā uzstādīti 11 jauni 
bērnu rotaļu laukumi.

Šovasar Jēkabpilī uzstādīti pieci bērnu rotaļu 
laukumi
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9. un 10. augustā Lietuvā, Viļņā 
notika Austrumeiropas zonas U – 18 
(jauniešu) čempionāts pludmales vo-
lejbolā, kurā piedalījās sešpadsmit 
pāri no Austrumeiropas valstīm. 
Tika pārstāvēti labākie Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Uk-
rainas, Baltkrievijas un Armēnijas 
jaunie pludmales volejbolisti. Lat-
viju pārstāvēja SK “Jēkabpils Lūši” 
sportisti – Edvīns Skūders un Art-
joms Soboļevs, kā arī vēl viens pāris 
ar jēkabpilieti Pāvelu Jemeļjanovu 
sastāvā.

Sestdien notika apakšgrupu 
spēles, kurās Edvīns ar Artjomu 
zaudēja savu vienīgo spēli turnīrā 
un zaudēja to cienīgi (1 – 2). Zaudē-
jums tika piedzīvots pret Jauniešu 
Pasaules čempionāta dalībniekiem 
no Lietuvas, bet viegli tika uzvarēts 
gan Armēnijas pāris (2 – 0), gan arī 
Igaunijas otrais pāris (2 – 0). Sacen-
sības apakšgrupā mūsu jaunieši no-
slēdza kā otrie, kas izslēgšanas spē-
lēs pretiniekos deva Krievijas otro 
pāri, un tie tika pārspēti negaidīti 
viegli (2 – 0).

Pāvels Jemeļjanovs ar savu pāri-
nieku apakšgrupā izcīnīja visas uz-
varas, un pirmajā izslēgšanas kārtā 
viņiem pretī stājās salīdzinoši viegls 
pretinieks, ko viņi arī apspēlēja. Iz-
spēles sistēma saveda abus Latvijas 
pārus vienu pret otru jau ceturtdaļ-
finālā. Abi pāri pēdējā laikā bija spē-

lējuši pietiekami daudz viens pret 
otru un, kā ierasts – visās spēlēs tril-
leri! Arī šī spēle nebija izņēmums, 
un dramatiskā cīņā par pusfinālu 
Artjoms ar Edvīnu apspēlēja pazīs-
tamos pretiniekus, izšķirošajā setā 
uzvarot ar 15 – 13.

Pusfinālā pretī stājās Krievijas 
trešais pāris, un arī šie pretinieki 
nebija šķērslis jēkabpiliešu ceļā uz 
medaļām! Uzvara pusfinālā ir jēkab-
piliešiem nebijis notikums pludma-
les volejbola vēsturē – pirmo reizi 
izcīnītas medaļas tik augsta mēroga 
turnīrā, un priekšā vēl fināls.

Finālā atkal cīņa ar Krievijas vo-
lejbolistiem, bet šie sacensībās star-
tējuši ar pirmo numuru un pa ceļam 
līdz finālam bija zaudējuši tikai vie-
nu setu un to pašu pusfinālā. Fināls, 
kā šāda mēroga sacensībās pienā-
kas, trillera cienīgs – ar izšķirošo 
setu, kurā ar 15 – 13 pārāki izrādījās 
jēkabpilieši – Edvīns Skrūders un 
Artjoms Soboļevs (21 – 16, 17 – 21, 
15 – 13). Kaklā puišiem tika kārtas 
zelta medaļas – visas vasaras iegul-
dītā darba auglis.

Artjoms neslēpj uzvaras prieku: 
“Tas bija tā vērts – visu šo vasaru 
pilnībā nodoties tikai pludmales vo-
lejbolam, lai varētu sasniegt šādus 
rezultātus, izbaudīt triumfa brīdi 
un noticēt sev, ka mēs to varam!” 
Treneris Mārcis Obrumans piebilst, 
ka finālspēle bija kā saldais ēdiens 

visiem skatītājiem un arī viņam 
pašam personīgi, jo abas komandas 
rādīja tik augstvērtīgu spēli, ka bija 
prieks par puišu fizisko kondīciju un 
vēlmi spēlēt šo spēli tā, kā pienākas 
profesionālam sportistam!

Pēc finālspēles, kura mūsu lū-
šiem bija jau septītā divās dienās, 

puiši vēl pasmējās un noteica, ka 
gribam vēl! Savu artavu puišu panā-
kumos noteikti ir devusi arī sadar-
bība ar sporta uztura firmu “DION 
SPORTLAB”, kura nodrošina pui-
šiem ikdienai nepieciešamos sporta 
vitamīnus – “MultiVit 125”.

Par finansiālo atbalstu visas va-

saras garumā SK “Jēkabpils Lūši” 
paldies saka Jēkabpils Sporta skolai 
un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. 
Kopā mēs varam! Par lielām uzva-
rām kopā ar atbalstītājiem!

Informāciju sagatavoja
SK “Jēkabpils Lūši”

SK “Jēkabpils Lūši” – Artjoms Soboļevs un Edvīns Skrūders 
Austrumeiropā izcīna zeltu

21. augustā Jēkabpils pilsētas 
domes sēdē deputāti atbalstīja veikt 
grozījumus maksas pakalpojumiem 
Jēkabpils pašvaldības iestādēs. 

Lēmums paredz izmaiņas, kas 
skars audzēkņus, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir citā pašvaldībā un ar 
attiecīgo pašvaldību nav noslēgts 
savstarpējo norēķinu līgums par 
interešu un profesionālās ievirzes 
programmu. 

Šobrīd savstarpējo norēķinu lī-

gumi ir noslēgti ar Aknīstes, Jēkab-
pils, Krustpils, Viesītes novadiem. 
Minētajās pašvaldībās deklarētajiem 
audzēkņiem šobrīd ir iespēja apgūt 
interešu un profesionālās ievirzes 
programmas Jēkabpils pilsētā ar pa-
zeminātu vecāku līdzfinansējumu. 
No apkārtējiem novadiem savstar-
pējo norēķinu līgums par interešu 
un profesionālās ievirzes program-
mu nav noslēgts ar Salas novadu.

Jēkabpils pilsētā darbojas pro-

fesionālās ievirzes un interešu izglī-
tības iestādes – Jēkabpils Mākslas 
skola, Jēkabpils Sporta skola, Arvīda 
Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, Jē-
kabpils Bērnu un jauniešu centrs –,  
kurās tiek uzņemti gan bērni, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā, gan arī bērni, 
kuru dzīvesvieta deklarēta citās 
pašvaldībās. 

Izglītības likumā noteikts, ka 
katras pašvaldības pienākums ir no-

drošināt bērniem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta pašvaldības administratī-
vajā teritorijā, iespēju iegūt pirms-
skolas izglītību un pamatizglītību 
bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītī-
bas iestādē vai tuvākajā izglītības 
iestādē, kas īsteno izglītības prog-
rammu valsts valodā, nodrošināt 
jauniešiem iespēju iegūt vidējo iz-
glītību, kā arī nodrošināt iespēju īs-
tenot interešu izglītību un atbalstīt 
ārpusstundu pasākumus, arī bērnu 

nometnes. Tāpat likumā noteikts, 
ka Republikas pilsētas pašvaldība 
un novada pašvaldība uz savstar-
pēju līgumu pamata piedalās valsts 
un citu pašvaldību izglītības iestāžu 
finansēšanā. 

Informāciju sagatavoja:
Margita Liepiņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Jēkabpils Sporta 
skola

Jēkabpils Mūzikas 
skola

Jēkabpils Mākslas 
skola

Jēkabpils bērnu un 
jauniešu centrs

Cena (bez PVN)

9. Vecāku līdzfinansējums kā mācību maksas daļa par 1 profesionālās ievirzes  
programmu *

7,11 euro / mēnesī ** 14,23 euro /mēnesī 12,81 euro /mēnesī

9.1 Vecāku līdzfinansējums kā mācību maksas daļa par 1 profesionālās ievirzes programmu, 
ja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar 
attiecīgo pašvaldību, kurā deklarēts audzēknis *

28,90 euro / mēnesī ** 47,55 euro/mēnesī 67,38 euro /mēnesī

10. Vecāku līdzfinansējums kā mācību maksas daļa par 1 interešu ievirzes programmu * 22,77 euro /mēnesī 2,85 euro mēnesī

10.1 Vecāku līdzfinansējums kā mācību maksas daļa par 1 interešu ievirzes programmu 
ja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar 
attiecīgo pašvaldību, kurā deklarēts audzēknis *

56,09 euro /mēnesī 21,82 euro mēnesī

11. Vecāku līdzfinansējums sagatavošanas klasei * 17,07 euro /mēnesī 11,38 euro /mēnesī

11.1 Vecāku līdzfinansējums sagatavošanas klasei, ja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav 
noslēgts līgums par savstarpējiem norēķiniem ar attiecīgo pašvaldību, kurā deklarēts 
audzēknis *

50,39 euro /mēnesī 65,95 euro /mēnesī

Domes sēdē atbalsta veikt grozījumus maksas pakalpojumiem 
Jēkabpils pašvaldības iestādēs

Grozījumi 26.09.2013. lēmumā Nr. 409 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Jēkabpils pašvaldības iestādēs”

* No vecāku līdzfinansējuma visās izglītības iestādēs ir atbrīvoti Jēkabpils pilsētā deklarētie bērni: 100% apmērā – ja ir Jēkabpils Sociālā dienesta izziņa par trūcīgās ģimenes status; 50% apmērā – ja 2 vai vairāki 
bērni no ģimenes apmeklē izglītības iestādi (atlaidi piemēro katrai izglītības programmai).
No vecāku līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvots skolēns ilgstošas slimības gadījumā (kavējuma periods ilgāks par divām kalendārām nedēļām mēnesī), iesniedzot rakstisku iesniegumu un klāt pievienotu ārsta izziņu.
** Ja skolēns vienlaicīgi apgūst 2 un vairāk programmas, tad piemēro 50% atlaidi par katru programmu.
No vecāku līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvots skolēns ilgstošas slimības gadījumā (kavējuma periods ilgāks par divām kalendārām nedēļām mēnesī), iesniedzot rakstisku iesniegumu un klāt pievienotu ārsta izziņu.

Foto: eevza.eu
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“Ghetto Alianse” Jēkabpils noslēdz 2014. gada sezonu
Sestdien, 23.augustā, nori-

sinājās Jēkabpils Jauniešu do-
mes rīkotais “Ghetto Alianse” 
Jēkabpils. Visas vasaras garumā 
Jēkabpils Alianse pulcēja vairāk 
nekā 75 komandas no dažādām 
Latvijas pilsētām un ciemiem 
– Jēkabpils, Madonas, Viesītes, 
Kalsnavas, Barkavas, Staburaga, 
Pļaviņām, Daugavpils, Līvāniem, 
Valkas, Krāslavas, Rēzeknes, 
Ogres, Vidsalas, Salas, Ādažiem, 
Kokneses un Varakļāniem.

“Ghetto Alianse” Jēkabpils 
organizētie pasākumi norisinājās 

piecos posmos visas vasaras garu-
mā – 21. jūnijā, 12. jūlijā, 26. jūli-
jā, 2. augustā un 23. augustā. Sa-
darbojoties ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību, cīņa par čempiona ti-
tulu notika ielu futbolā, ielu flor-
bolā, ielu basketbolā un volejbolā. 

Paralēli Alianses rīkotajām sa-
censībām notika arī dažādas citas 
aktivitātes un akcijas, kā, piemē-
ram, sociālais projekts “Es zinu, 
Tu to vari!”, paureliftings, kur 
tika noteikta Latvijas spēcīgākā 
pilsēta, un “Ghetto dance” 2014 
atlase.

Dalībniekiem bija iespēja ne 
vien parādīt savus spēkus, bet arī 
cīnīties par medaļām un balvām. 
Lielākā balva sagaidīja ielu bas-
ketbola, ielu futbola un ielu flor-
bola vecākās grupas  uzvarētājus, 
kuriem būs iespēja pārstāvēt Jē-
kabpili Latvijas “Ghetto Basket”  
lielajā Superfinālā, kas notiks 
Rīgā, 11. novembra krastmalā, 
30. augustā.

Šovasar “Ghetto Alianse” 
projekts tiek realizēts ne tikai Jē-
kabpilī, bet arī 15 citās Latvijas 
vietās – Ozolniekos, Valmierā, Sa-

bilē, Jelgavā, Limbažos, Valmierā, 
Gulbenē, Rēzeknē, Vecumniekos 
u. c.

Mūs atbalsta: Jēkabpils pilsē-
tas dome, Jēkabpils Sporta centrs, 
SIA Margret, LC Būve, Swed-
bank, BK Jēkabpils, SIA Sedumi, 
suši bārs “Sakura”, Jēkabpils bēr-
nu un jauniešu centrs, AJV gru-
pa, kafejnīca “Gaļas nams”

Informatīvo atbalstu sniedz:  
Brīvā Daugava, Jaunais Vēst-
nesis, jekabpils-jauniesi.lv,  
jekabpils.lv, jekabpils24.lv,  
Jēkabpils sporta centrs, Pļaviņu 

novada dome, Pļaviņu jauniešu 
dome “Ideja”, Radio1, Vidusdau-
gavas TV.

Pasākumu organizē: Jēkab-
pils Jauniešu dome.

Pasākumu finansē: Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība

Informāciju sagatavoja:
Vika Grāvīte

Jēkabpils Jauniešu domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

“GHETTO VOLLEY” JĒKABPILS.  Piecu posmu kopvērtējums
Sieviešu grupa Vīriešu grupa Jauniešu grupa

1. vieta “Vienalga” 
2. vieta “Novads”
3. vieta “Pelītes”

1. vieta “Double D”
2. vieta “9D”
3. vieta “Juhop”

1. vieta “Neuzveicamie”
2. vieta “Apelsīni”
3. vieta “Dzīvās leģendas”

U16 un vecāki Līdz 16 g.v.
1. vieta “Pacers”
2. vieta “Banzai”
3. vieta “Trīsstūris”

1. vieta FK “Jēkabpils”
2. vieta “Naži”
3. vieta “Odze 12”

“GHETTO FOOTBALL” JĒKABPILS. Piecu posmu kopvērtējums

Viena grupa

1. vieta “Kumace” 
2. vieta “Mafija”
3. vieta “Vienalga”

“GHETTO FLOORBALL” JĒKABPILS.  Piecu posmu kopvērtējums

“GHETTO BASKET” JĒKABPILS.  Piecu posmu kopvērtējums
U17 un vecāki Līdz 16 g.v. U14 grupa

1. vieta “Cita Atpūta”
2. vieta “Vajag 
nosaukumu”
3. vieta “Alise”

1. vieta “K-Čau”
2. vieta “Rīta rasa”
3. vieta “Dzelzis”

1.vieta “Stienis”
2. vieta “Zuma”
3. vieta “Čili pipars”
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AUGUSTA FOTOMIRKĻI

Jēkabpils dzīvnieku patversmē, Zvaigžņu ielā 1a šobrīd uzturas 
vairāki desmiti kaķu un suņu! Palīdzi tiem rast jaunas mājas!

1. septembrī mācības šovasar renovētajā ēkā uzsāks pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” audzēkņi

9. augustā Jēkabpilī, Krustpils saliņas brīvdabas estrādē ar 
krāšņo Adāna baletu “Korsārs” viesojās Latvijas Nacionālā baleta 
mākslinieki.

“Žiguļu Kausa” septītā posma sacensībās, kas risinājās rallijkrosa trasē “Baroni” Salas pagastā, 
piedalījās arī FIA pasaules rallijkrosa čempionāta līderi, “Olsbergs MSE” komandas piloti Reinis Nitišs 
un Andreas Bakeruds.

Jēkabpilī patlaban notiek gājēju ietvju labiekārtošana Kena parkā un vairākās pilsētas ielās.
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NVO AKTUALITĀTES  
JĒKABPILĪ
NVO AKTUALITĀTES  
JĒKABPILĪ

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

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.

Diskutē par NVO iespējām un resursiem

Liec lietā savu ideju!

16. augustā, Ikšķiles estrādē 
notiekošajā 16. Latvijas Politiski 
represēto personu apvienības rīko-
tajā salidojumā piedalījās arī 25 šīs 
apvienības Jēkabpils nodaļas biedri.

“Gan dalības maksu, gan trans-
porta izdevumus braucienam uz Po-
litiski represēto salidojumu mums 
apmaksāja Jēkabpils pašvaldība. 
Latvijas pašvaldību ieguldījumu Po-
litiski represēto ikgadējās tikšanās 
norisē savā uzrunā dalībniekiem 
akcentēja arī Latvijas Politiski re-
presēto apvienības vadītājs Gunārs 
Resnais,” sarunā pateicību Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībai izsaka Lat-
vijas Politiski represēto personu ap-
vienības Jēkabpils nodaļas vadītāja 
Maruta Līce . 

To, ka Politiski represētie ir 
īpaša sabiedrības daļa, un šo cilvē-
ku piedzīvotais ierakstāms Latvijas 
vēstures melnākajās lappusēs, un, 
ka tamlīdzīgu notikumu scenārija 
atkārtošanos nedrīkst pieļaut, ar 
savu klātbūtni un teikto aplieci-

nājušas Latvijas Valsts augstākās 
amatpersonas. 

“Šogad, tāpat kā iepriekšējos sa-
vas prezidentūras gados mūs ar uz-
runu sveica Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, arī Latvijas Republikas Mi-
nistru prezidente Laimdota Strau-
juma kopā ar apsveikuma vārdiem 
pauda pārliecību, ka vēstures atkār-
tošanās netiks pieļauta. Salidojumā 
piedalījās Eiropas Parlamenta de-
putāte no Latvijas Sandra Kalniete 
un fonda ”Sibīrijas bērni” vadītāja, 
režisore Dzintra Geka, kura septem-
brī dosies kārtējā filmēšanas ekspe-
dīcijā uz Sibīriju. Šoreiz pēdas izsū-
tītajiem no Latvijas tiks meklētas 
Vorkutā un Intā. Jāpiebilst, ka par 
spīti cienījamajam vecumam, kopā 
ar filmēšanas grupu izsūtījumu vie-
tu pētniecībā piedalīsies 90-gadīgais 
Vilis Kreilis, kurš savulaik tiesāts 
par pretošanos padomju varai,” tur-
pina M. Līce.

“Salidojuma oficiālajā daļā tika 
nolasīts Latvijas Republikas Saei-

mas priekšsēdētājas Solvitas Ābo-
ltiņas apsveikums. Prieku par to, 
ka tieši Ikšķile ir izvēlēta kā vieta, 
kurā tradicionāli pulcējas un savos 
dzīvesstāstos dalās politiski repre-
sētie un viņu radinieki, kuru vidū ir 
jaunākās paaudzes pārstāvji, pauda 
Ikšķiles novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Lai arī Ikšķiles 
estrāde bija pārpildīta, un šķietami 
nevarēja manīt, ka mūsu ir mazāk 
nekā citus gadus, apvienības vadī-
tājs G. Resnais savas uzrunas laikā 
klātesošos aicināja ar klusuma brīdi 
godināt tos 920 represētos, kuri aiz-
gājuši mūžībā laikā no iepriekšējā 
līdz šim Politiski represēto salidoju-
mam,” papildina M. Līce. 

“Oficiālās daļas noslēgumā tika 
nolasīts Aicinājums, kurā izskanēja 
politiski represēto viedoklis, skarot 
gan situāciju iekšpolitikā, gan ārpo-
litikā. Noslēgumā viesus un pasāku-
ma dalībniekus ar koncertu sveica 
Latvijas Nacionālās operas māksli-
nieki Ieva Parša un Krišjānis Nor-
vilis, turpat pļaviņā tika dedzināts 
tradicionālais atmiņu ugunskurs, 
pie kura savās atmiņās dalījās gan 
paši represijās cietušie, gan tie, kam 
par pagātnē notikušo saglabājušies 
tuvinieku atmiņu pārstāsti.

Saviesīgās daļas muzikālo fonu 
šogad nodrošināja mūsu - Jēkab-
pils muzikanti - bija prieks, ka tie-
ši “Kreicburgas ziķeri” parūpējās, 
lai ne tikai būtu, ko klausīties, bet 
kājām ko turēt, iesaistoties lustīgos 
dančos,” piebilst M. Līce.

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO resursu centrs, 

projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 
darbības atbalsts”  korespondente

Latvijas Politiski represētie tiekas  
16. salidojumā

Biedrība “Jēkabpils NVO 
resursu centrs” no 04.08.2014. 
līdz 12.09.2014. organizē 
iedzīvotāju iniciatīvu konkursu 
“Liec lietā savu ideju!”

 Konkursā aicināts iesais-
tīties ikviens interesents no- Jēkab-
pils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, 
Pļaviņu un Salas novadiem. Dalībai 
konkursā jānosūta sava vides, kultū-
ras vai mākslas aktivitātes ideja par 
to, kā iedarbīgāk, pamanāmāk un 
rezultatīvāk uzrunāt iedzīvotājus 
iesaistīties pilsoniskās sabiedrības 
veidošanas procesa aktivitātēs. 

Pieteikums, norādot pieteicēja 
vārdu, uzvārdu un kontaktus - tāl-
ruņa numura un e-pasta adresi, vie-
tu, kurā paredzēta aktivitātes reali-
zēšana, kā arī savas idejas aprakstu 
(brīvā formā, ne vairāk, kā uz vienas 
A4 formāta lapas) līdz 12.09.2014. 
jānosūta uz biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” adresi kādā no 
variantiem:

•  elektroniski  
www.nvoresursi@inbox.lv;

• personīgi Jēkabpils NVO 
resursu centrā, Brīvības ielā 45, 
Jēkabpilī, LV-5201;

• vai pa pastu uz norādīto adresi 
(pasta zīmogs).
FINANSĒJUMS idejas realizā-

cijai: 400 EUR.
Konkursa  NOLIKUMU skatīt 

www.jekabpilsnvo.lv.
Balva par labāko atzītās idejas 

autoram: ielūgums divām personām 
uz opereti “Klīvija” Krustpils kultū-
ras namā 4. oktobrī. 

Iedzīvotāju dažādu ideju labos 
piemērus var apskatīt www.jekab-
pils.lv/lv/sakums/aptauja/lmt; www.
vnf.lv;    www.salacgriva.lv/lat/salac-
grivas_novads/?text_id=21283 un 
citās interneta vietnēs.

Biedrība “Jēkabpils NVO resur-
su centrs” Jēkabpils pašvaldības 
finansētā projekta “Jēkabpils NVO 
saliedēšanas pasākumi – 2014” ie-
tvaros 21.augustā  rīkoja diskusiju 
“Kādas iespējas un resursus Jēkab-
pils iedzīvotājiem piedāvā NVO?”

Diskusija tika rīkota ar mērķi 
aktivizēt Jēkabpils NVO resursu 
centra biedrorganizācijas un, pie-
daloties projekta aktivitātēs, formu-
lēt tikai savai biedrībai raksturīgo 
devumu jeb “iezīmēt savas biedrī-
bas vaibstus pilsētas NVO resursu 
kartē”.

Diskusiju vadīja – biedrības “Jē-
kabpils NVO resursu centrs” valdes 
locekle, Jēkabpils resursu centra 
biedrorganizācijas Biedrības KPK 
“Tilts” vadītāja, psiholoģijas maģis-
tre Inita Zarkeviča.

Diskusija norisinājās kā darbs 
grupās, kurās no sākotnēji individu-

āli izvēlētiem vizuālajiem materiā-
liem bija jāizveido vienots NVO mi-
sijas formulējums. Lai šī misija tiktu 
īstenota, diskusijas dalībnieki radīja 
resursu sarakstu.  

Diskusijas gaitā radās vairākas 
idejas, virzītas NVO piedāvāto pa-
kalpojumu publiskošanas virzienā. 
Iespējams, ka viena no tām – sadaļa 
“NVO piedāvā” Jēkabpils NVO re-

sursu centra mājas lapā, realizēsies 
vistuvākajā laikā.    

Projektu “Jēkabpils NVO saliedē-
šanas pasākumi – 2014.” līdzfinansē 
Jēkabpils NVO resursu centrs.

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO resursu centrs, 

projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 
darbības atbalsts”  korespondente

Foto: Pāvils Tamans

Zemgales NVO Centra izsludinā-
tajā mazo projektu konkursā Zem-
gales nevalstiskajām organizācijām 
ir atbalstīti divi Jēkabpils biedrību 
projekti. Finansējumu realizācijai 
saņems biedrības “Jēkabpils NVO 
resursu centrs” projekts “Izpratnes 
par pilsonisko iniciatīvu nozīmīgu-
mu attīstīšana Jēkabpils un Dobeles 
pilsētās” un pensionāru apvienības 
“Sasaiste” iniciatīva “Līdzdarbībai 
un sadarbībai”.

Kopumā no Jēkabpils nevalstis-
kajām organizācijām tika iesniegti 
pieci projektu pieteikumi, bet, kā 
informē biedrības “Zemgales NVO 
Centrs” Uldis Dūmiņš, pieteikumu 
skaits ir bijis krietni lielāks nekā 
iespējas tos atbalstīt. Tāpēc izskatī-
šana bijusi stingra un arī atbalstīta-
jiem projektiem bija jāveic vēlreizēja 
izdevumu tāmju pārskatīšana sama-
zināta budžeta virzienā un labojumi, 
ņemot vērā ekspertu norādījumus.

“Līdz konkursa noslēguma die-
nai – 29. jūlijam – tika saņemti 38 
Zemgales reģiona NVO projektu 
pieteikumi, no kuriem 25 projek-
ti iesniegti pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības 
jomā, bet 13 projekti starpkultūru 
dialoga / mazākumtautību iniciatī-
vu jomā. Iesniegto projektu kopējā 
pieprasītā summa 73 000 EUR, taču 
konkursā pieejami 22 000 EUR.

Izvērtēšana tika veikta īsā laika 
posmā, atbalstot kopā 15 projek-
tus – attiecīgi 10 pirmās jomas un 
5 otrās jomas projektus,” papildina 
U. Dūmiņš.

Līdzīgi projektu konkursi ir plā-
noti arī 2015., 2016. un 2017. gadā. 

Informāciju sagatavoja 
Anita Sproģe, 

Jēkabpils NVO resursu centrs, 
projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente

Projektus realizēs ar Zemgales 
NVO Centra finansējumu
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9.
JĒKABPILIEŠI PAR VESELĪBU UN VESELĪGU DZĪVESVEIDU

Jēkabpils pilsētā sekmīgi darbo-
jas vairāki sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi. Man ikdienā bieži vien 
nākas mērot ceļu gar SIA “Margret” 
veikalu-kafejnīcu “Gaļas nams”. 
Un atzīstos – bieži vien svaigi cep-
to smalkmaizīšu vai žāvējumu kār-
dinošā smarža, kas vējo tālu ārpus 
paša nama, man liek aizmirst visus 
veselīga uztura pamatprincipus. Un 
tas man liek aizdomāties, kā gan 
strādājot šeit, diendienā gatavojot, 
cepot, vārot, “šmorējot”, garnējot, 
var pretoties kārdinājumam pagar-
šot no visa pa druskai, ja esi pavārs? 
Tāpēc šoreiz atbildēt uz jautāju-
miem par veselību un veselīgu dzī-
vesveidu aicināju Zentu Zvaigzni, 
“Gaļas nama” šefpavāri, kura šeit 
strādā jau 12 gadus un kura nebūt 
neapstiprina daudzu pieņemto uz-
skatu par omulīgi apaļīgu pavāru – 
gluži pretēji!

Kā Jūs ikdienā rūpējaties par 
savu veselību? Vai savu dzīvesveidu 
Jūs raksturotu kā veselīgu?

Zenta Zvaigzne: “Mans dzīves-
veids ir pielāgots darbam. Lielākā 
daļa paiet “Gaļas namā”. Īsti par 
veselīgu manu dzīvesveidu nevarētu 
nosaukt – daudz strādāju, steidzīgas 
ikdienas dēļ ēst sanāk diezgan nere-
gulāri, guļu tikai 6 – 7 stundas. Aktī-
vā “atpūta” sanāk dārzā un siltum-
nīcā. Ziemā – tad vakaros atvēlu lai-
ku lasīšanai – lasu par ceļojumiem, 
piedzīvojumiem, detektīvus. Viena 
no pēdējā laikā lasītajām grāmatām, 
kuru varētu ieteikt arī citiem izlasīt, 
ir Viljama Brūsa Kamerona labestī-
gais un iepriecinošais romāns “Zie-
massvētku suņi”.” 

Padalieties ar saviem trīs veselī-
ga dzīvesveida noslēpumiem!

Zenta Zvaigzne: “1. Esmu aktī-
vas dabas cilvēks, tracina lēnie. Fiz-
kultūra – mājas darbi. Lai uzturētu 
savu veselību – ārstnieciskās vingro-
šanas vingrojumu komplekss, kuru 
apgūt man palīdzēja fizioterapeite 
Aleksandra Krūmiņa.

2. Cenšos neēst ceptu. Pērkot 
produktus, lasu to sastāvu, mājās 
ēdam pašu audzētos dārzeņus, ogas, 

ziemā – arī pašu gatavotie konservi, 
kompoti, ievārījumi. Gandrīz nedze-
ru gāzētos un saldinātos dzērienus. 
Arī “Gaļas namā” mūsu klienti var 
izvēlēties veselīgu ēdienu, jo katru 
dienu ir kaut kas vārīts no gaļas 
ēdieniem, dārzeņi. Virtuvē mums ir 
konvekcijas krāsns, kurā ēdiens tiek 
gatavots ar tvaiku, bez eļļas, tauki ir 
tikai tie, kas iztek no gaļas. 

3. Mēģinu dažādas dzīves un 
darba situācijas uztvert mierīgi. Ja 
es notiekošo nevaru ietekmēt vai 
mainīt (kā tautā saka – nervu šūnas 
jau neatjaunojas), tad varu mainīt 
savu attieksmi pret tām.”

Vai, Jūsuprāt, Jēkabpils pilsē-
tas sniegtās iespējas ir pietiekamas, 
lai mudinātu jēkabpiliešus dzīvot 
veselīgi? 

Zenta Zvaigzne: “Jēkabpilī katrs 
var atrast savu iespēju un vajadzī-
bu robežās sev piemērotu sportisku 
nodarbību.” 

Un noslēgumā viena no Zentas 
Zvaigznes ieteiktajām receptēm ve-
selīgām pusdienām: “Vajadzīga bal-
tās zivs fileja (menca, saida, Argen-
tīnas heka fileja) un svaigi dārzeņi 
– burkāni, paprika, puķkāposti. To 
visu lieku uz tvaicējamā sieta, pāri 
sasmalcinu dilles, nedaudz citronu 
sulas. 15 minūtes – un gatavs – gar-
šīgi un veselīgi!”

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Foto: no Zentas Zvaigznes personīgā arhīva

Projekta “Nes Sevi” ietvaros, 
kura mērķis ir iedvesmot jauniešus 
būt radošiem un pārliecinātiem, iz-
paust sevu iekšējo “es” arī uz āru, 
tiek meklēti jaunieši no Jēkabpils, 
trīs varoņi (ja atradīsies vairāk – jo 
labāk), kuri izceļas, iedvesmo un 
varbūt kādu pārsteidz ar savu sti-
lu, nodarbošanos, hobijiem, dzīves 
uztveri un kuri būtu gatavi kļūt par 
projekta sejām. Jaunieši, kuri uzdro-
šinās izcelties un būt stilīgi.

Ja tu pazīsti kādu vai varbūt 
pats esi tāds, kuram patīk izpaust 
savu personību arī caur stilu (t.i., 
apģērbu, aksesuāriem, pārvieto-
šanās līdzekļiem, pats šuj drēbes, 
krāso zilus, zaļus, oranžus matus, 
kolekcionē cepures, zeķes, svārkus 
u.c.), un ar savu labo piemēro nebai-
dītos iedvesmot arī pārējos – piesa-
kies vai piesaki savu draugu! Varbūt 
tu esi tas, kurš nēsā drēbes, kurām 
ir kāds stāsts? Varbūt Tu zini kādu 
interesantu personību, taču nekad 
neesi saņēmies uzrunāt – atsūti šīs 
personas sociālo tīklu profilu! Mēs 
viņu uzrunāsim tavā vietā.

Kas notiks, kad būsi pieteicies 

projektam? Tu vai tevis pieteiktais 
draugs tiks uzaicināts uz nelielu in-
terviju un fotosesiju. Kā arī tālāko 
notikumu gaitu izrunāsim privāti! 
Pieteikties var līdz pat septembra 
beigām, sākot no šī brīža!

Droši raksti, jautā – 
ievadru@gmail.com
vai
sociālajos tīklos (facebook, drau-

giem, twitter): Ieva Druveniece
“Nes Sevi” nozīmē 

• to, kā tu nes sevi,
• to, kā tu nes savu personību,
• cik pārliecināts tu esi, un to,
• cik liela daļa tavas personības 

atspoguļojas tavā stilā.
“Nes Sevi” nozīmē ar savu pie-

mēru iedrošināt pārējos nebaidīties 
būt tādam kāds esi!

“Nes sevi” nozīmē būt patiesam, 
autentiskam un aizrautīgam.

Projekts tiek realizēts program-
mas “BridgeIt” ietvaros

Ieva Druveniece
e-pasts: ievadru@gmail.com

Tel.: 28240096

Katru gadu septembrī 49 val-
stīs tiek atzīmēta Eiropas Kultūras 
mantojuma diena. Kopš 1995. gada 
arī Latvijā. Šo dienu laikā ir bijusi 
pievērsta uzmanība vēsturiskajai 
koka apbūvei, industriālajam man-
tojumam, baznīcām un virknei citu 
nozīmīgu objektu.

Šogad izvēlētā Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu tēma – Rīgas ielas 
kultūrvēsturiskais tēls Latvijā.

Latvijas pilsētās un citās apdzī-
votās vietās ir 65 Rīgas ielas. Zemga-
lē šajā dienā pasākumi notiks Nere-
tā, Bauskā, Jelgavā un, protams, arī 

Jēkabpilī, Rīgas ielā, kas ir viena no 
galvenajām ielām pilsētā.

Turpinot tradīciju, kas ir iesāk-
ta Vecpilsētas laukumā un Brīvības 
ielā, šogad pie vairākām ēkām Rīgas 
ielā tiks piestiprinātas plāksnes ar 
informāciju par ēku celšanas gadu 
un to funkciju dažādos laikos.

Plānots, ka projekts turpināsies 
un šādas plāksnes ar laiku varētu 
būt pie daudzām ēkām Rīgas ielā. 

12. un 13. septembrī Rīgas ielā 
tiks izvietoti izstāžu stendi ar fo-
togrāfijām, kurās ikviens varēs ie-
pazīties ar ielas vēsturi gadsimta 
garumā.

Sestdien, 13. septembrī, 
plkst. 17.00 Krustpils pilī pare-
dzēts muzikāls vakars ar mūsu no-
vadnieka aktiera Arta Robežnieka 
piedalīšanos.

Ieeja bez maksas.

Inese Berķe,
Jēkabpils Vēstures muzeja  

direktore

Iespēja piedalīties projektā 
“Nes Sevi, Jēkabpils”

Eiropas Kultūras mantojuma 
dienas 2014. Rīgas ielas 
kultūrvēsturiskais tēls Latvijā

Atzīmē “Baltijas ceļa” 25. gadskārtu

22. augustā Jēkabpils Latviešu 
biedrība jēkabpiliešus aicināja uz 
“Baltijas ceļa” 25. gadadienas atzī-
mēšanas pasākumu.

Klātesošos ar uzrunām sveica 
Jēkabpils Latviešu biedrības vadī-
tāja Māra Grīnberga un viens no 

trim Latvijas Tautas frontes dibi-
nātājiem, III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Valdis Šteins. Pēc 
pasākuma atklāšanas M. Grīnberga 
sapulcējušos jēkabpiliešus aicināja 
parakstīties uz Latvijas karoga krā-
sas lentītēm un tās sasiet virknē – tā 

simbolizējot rokās sadošanos Balti-
jas ceļā, kas pirms 25 gadiem veido-
ja triju Baltijas valstu ļaužu dzīvo 
ķēdi. Sasietās lentas, pievienojot 
karogkrāsas gabaliņu par tiem, kas 
bija kopā pirms ceturtdaļgadsimta, 
bet vairs nav starp mums, tika sa-
tītas kamolā un nodotas  Jēkabpils 
Tautas nama vadītājam Aigaram 
Godiņam, kuram tika uzticētas rū-
pes par “Baltijas ceļa” 25 gadu pie-
miņas pasākuma Jēkabpilī relikvijas 
saglabāšanu. 

Pasākuma norise turpinājās Jē-
kabpils Tautas namā – interesenti 
tikās ar V. Šteinu un Leonardu In-
kinu – dokumentālās filmas “Būt 
latvietim” režisoru, kā arī varēja 
noskatīties šo aprīlī pirmizrādi pie-
dzīvojušo filmu.

“Baltijas ceļa” atceri muzikāli 
bagātināja un līdzi dziedāt rosināja 
Krustpils pagasta vokālais ansamb-
lis “Krustpilieši”. 

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO resursu centrs, 

projekta “Vidusdaugavas reģiona NVO 
darbības atbalsts”  korespondente
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18. septembrī Jēkabpili pie-
skandinās dzeja. Visas dienas 
garumā pilsētā paredzēti dažādi 
notikumi.

No plkst. 9.00 pilsētas laukumus 
un trotuārus apdzīvos dzeja. Jēkab-
pils skolu audzēkņi ar krītu rakstīs 
visiem pazīstamu un pavisam jaunu 
autoru dzeju uz pilsētas ietvēm un 
laukumiem. Trotuāri būs pavisam 
karsti!

Plkst. 16.00 Jēkabpils Galvena-
jā bibliotēka aicina uz tikšanos ar 
dzejnieci Sarmīti Radiņu. “Gaismas 
pieskārieni” – tāds šīs tikšanās moto.

Dzejniece Sarmīte Radiņa (1960) 

dzimusi, augusi un arī strādā Mado-
nas novadā. Dzejnieces darbi ir pub-
licēti laikrakstos un žurnālos. Viņa ir 
piecu dzejas krājumu (“Tevi noglāsta 
vējš”, 2002, “No gaismas palsajiem 
putekļiem”, 2003, “Saule brokasto”, 
2005, “Balts mēness ver adatā die-
gu”, 2007, “It kā pelnīti, it kā par 
velti”, 2010, – divos novados – Ma-
donā un Limbažos – saņēmusi Lielo 
lasītāju balvu) un daudzu dziesmu 
tekstu autore.

Plkst. 19.00 Jēkabpils tautas 
namā sāksies Igo trešās dzejas grā-
matas “Debesis karstas” atvērša-
nas svētki. Jaunais dzejoļu krājums 

“Debesis karstas” ir kā turpinājums 
iepriekšējām divām grāmatām, gan 
stilistiski, gan arī formāta ziņā. 

Īpašāka par pārējām šī grāma-
ta ir tāpēc, ka tajā ir redzamas Igo 
zīmētās grafikas. Ja iepriekšējos 
dzejoļu krājumos varēja redzēt viņa 
zīmējumus, kuri ir vilkti tikai ar 
vienu līniju vien, tad tagad grāma-
tā ir krāsas un darbi, kuri ir tapuši 
speciālā studijā. Pasākumā Igo dzie-
dās Jāņa Strazda un Valta Pūces 
dziesmas, kuru teksta autors ir viņš 
pats. Ieeja atvēršanas svētkos maksā  
 EUR, biļetes nopērkamas Jēkabpils 
tautas nama kasē.

Turpinot ideju par neapdzī-
voto Jēkabpils namu humani-
zēšanu un pateicoties lielajam 
atbalstītāju pulkam un māksli-
nieku atsaucībai, jau šajā rudenī 
divu Brīvības ielas neapdzīvoto 
namu logos tiks izstādītas liel-
formāta gleznas. 

Projekta “Atveram logus II” ie-
tvaros Brīvības ielas 187. un 191. 
namu logu ailēs tiks izvietoti kopumā 
17 Jēkabpils mākslinieku, mākslas 
skolnieku un studentu radīti mākslas 
darbi, veidojot lielāko āra galeriju 
Latvijā.

Ruta Štelmahere, Sanda Māl-
niece, Ziedonis Bārbals, Mētra Štel-
mahere, Vēsma Lukstiņa, Daina 
Eglīte, Jānis Urtāns, Iveta Vucena, 
Inga Kovaļevska, Dina Lukstiņa, 
Jurijs Tatarkins, Jolanta Ābele, Sin-
tija Kampāne, Laura Krastiņa, kā arī 
Jēkabpils Mākslas skolas un Viesītes 
Mākslas skolas audzēkņi šobrīd strā-
dā pie darbu skicēm, bet septembra 
sākumā sāksies pašu mākslas darbu 
izstrāde. Balstoties Brīvības ielas 
vēsturē un šī brīža realitātē, āra gale-
rijai logos dota tēma “Pārvietošanās 
laikā”.

Mākslas darbi logos tiks izvietoti 
septembra beigās, un galerijas atklā-
šanas laiks vēl tiks precizēts. Par to 
lūdzam sekot līdzi informācijai medi-
jos un sociālajos portālos.

Projekts tiek finansēts Rietumu 
Bankas labdarības fonda (RBLF) un 
“Latvijas Avīzes” kopīgajā konkursā 
“Sprīdis labākai dzīvei”, pateicoties 
1767 balsotājiem, kas atbalstīja pro-
jektu “Atveram logus II”.

Ieva Mikanovska
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvaldes  
sabiedrisko attiecību speciāliste

7. septembrī plkst. 17.00 Jē-
kabpils tautas namā kopā ar 
draugiem koncertēs multimāks-
linieks Einārs Kvilis.

Dziesmas, balādes, instrumentā-
lo mūziku un deju izpildīs Uva Kal-

niņa (flauta, stabules, saksofons), 
Signe Mainule-Meidropa (deja), 
Arnis Neretnieks (balss, ģitāra) un 
Einārs Kvilis (mandolīna, ģitāra, 
bandžo).

Ieeja bez maksas.

Koncerts “Vasarai promejot...”

Atvērsim logus arī Brīvības ielā

Aicina Jēkabpils tautas nama 
amatiermākslas kolektīvi

Olga Rajecka gatavo jaunu kon-
certprogrammu, ar ko rudenī ap-
ceļos Latviju. Dīva sola mūsdienīgi 
tautisku skanējumu, daudz jaunu 
dziesmu un tikpat daudz enerģisku 
deju. Tūri Olga sāks 19. septem-
brī Ogrē, bet Krustpils Kultūras 
namā koncertēs 26. septembrī 
plkst.19.00.

Skanēs Olgas izpildījumā agrāk 
nedzirdētas Imanta Kalniņa dzies-
mas (vairākas no tām rakstītas tieši 
viņas balsij), kā arī jauni un jau labi 

zināmi Valda Atāla, Borisa Rezņika, 
Raimonda Macata, Aigara Grāvera, 
Tomasa Kleina u.c. autoru sacerē-
jumi laikmetīgā etnopop manierē. 
Liela loma programmā ierādīta dejai 
– koncertos piedalīsies TDA Rotaļa 
XO, Līgo un Dzintariņš dejotāji.

Biļešu cenas 7 – 17 EUR
Biļetes nopērkamas Biļetes 

nopērkamas “Biļešu paradīze” 
tirdzniecības vietās un internetā:  
www.bilesuparadize.lv

Dzejas diena

Olga Rajecka koncerttūrē arī 
Krustpils Kultūras namā

Uzsākot jauno sezonu, jaunus 
dalībniekus pievienoties aicina 
Jēkabpils tautas nama amatier-
mākslas kolektīvi:

• Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Sadancis”, 
vadītāja Inese Lazdāne,

• Sieviešu koris “Unda”, 
diriģente Sandra Bondare,

• Eiropas deju kolektīvs 
“Daugavietes”, vadītāja  
Maija Vilka,

• Bērnu un jauniešu teātra 
studija “Smilšukaste”, 

vadītājs Jurijs Abramenko,
• Tautas teātris,  

vadītāja Inta Ūbele,
• Tautas nama jauktais 

vokālais ansamblis,  
vadītājs Aigars Godiņš.
Tautas nama kolektīvu mēģinā-

jumu grafiks būs pieejams septem-
brī. Sīkāka informācija Jēkabpils 
tautas namā vai zvanot Jēkabpils 
tautas nama mākslinieciskajam 
vadītājam Pēterim Draņevičam, 
tālr. 27034079

Jaunā sezona klāt! Laiks sākt darboties!
Krustpils kultūras nama pašdarb-

nieku saime ir Jēkabpils pilsētas kul-
tūrvides neatņemama sastāvdaļa. Jē-
kabpilieši var patiesi lepoties ar ama-
tierkolektīvu augsto māksliniecisko 
līmeni, ko nodrošina profesionālu va-
dītāju un dalībnieku regulārs, radošs 
darbs mēģinājumu procesos. 

Pagājušās sezonas lielākais noti-
kums bija divu mūsu koru lieliskie pa-
nākumi Pasaules koru olimpiādē, kur 
abi kolektīvi izcīnīja Zelta diplomus. 
Tāpat ne mazāk svarīgus panākumus 

Jaunrades deju konkursā Valmierā un 
konkursā “Mēs un deja” VEF KP guva 
mūsu dejotāji Aijas Rūlietes vadībā. 
Arī visi pārējie kultūras nama kolek-
tīvi aizvadīja ļoti labu sezonu, gūstot 
visaugstākos vērtējumus skatēs, gan 
uzstājoties dažādos koncertos, festi-
vālos un konkursos. Nākamajā sezonā 
būs saspringts darba grafiks, jo pienā-
cīgi jāsagatavojas skolēnu Dziesmu un 
deju svētkiem Rīgā, kā arī daudziem 
citiem nozīmīgiem pasākumiem.

Aicinām mūsu saimē ikvienu ak-

tīvu, radošu jaunu dalībnieku! Pieda-
loties kultūras dzīvē, jūs atklājat no 
jauna sevi, atklājat jaunus draugus 
un jaunus iespaidus. Esiet aktīvi un 
radoši! Uzdrošinieties sākt kaut ko 
jaunu savā dzīvē, atcerieties kādreiz 
aizmirsto un speriet soli pretī jauniem 
iespaidiem!

Sīkāka informācija pa tālr. 
26322675 vai Krustpils Kultūras namā.

Aivars Pugačs,  
Krustpils Kultūras nama vecākais 

mākslinieciskais vadītājs

Kultūras nama pašdarbības kolektīvu mēģinājumu grafiks

Xeny Dance Studio aicina 
piebiedroties

Xeny Dance Stu-
dio aicina piebiedro-
ties jaunajai deju se-
zonai. Fiziski aktīvi un 
intensīvi hip hop deju 
treniņi. Forša atmosfē-
ra. Uzstāšanās un kopīgi 
sadraudzības pasākumi, 
utt. Mūsu aktīvajā dzī-
vesveidā vari ieskatīties 
šeit: www.xenydancestu-
dio.lv.

Pieteikšanās jebku-
ram vecumam notiek 
visu augustu un sākam/
atsākam treniņus jau 
septembrī. Nenokavē un 
piesakies!

Pieteikšanās: info@
xenydancestudio. lv;  
www.draugiem.lv – Xe-
nia Lepere; t. 25968067

Lielā skatuve Kino zāle Deju zāle Kursu telpa Teātra telpa Aktieru istaba

PI
RM

D
IE

N
A

Pastalnieki 3.–4. kl. 
(kn) 14.30 – 16.00

“Rati” 
17.00 – 18.30

“Bariņa” 
17.00 – 19.00

Pastalnieki 5.-6. kl BJC 
16.00 – 17.00

Pastalnieki 1. kl 
17.30 – 19.00 BJC

HIP- HOP 
18.30 – 20.30 

(K. Lepere)
“Pelītes”, “Ding – Dong” 

17.00 – 19.00
“Krustpilietis” 20.00 

– 22.00
“Noskaņa” 

19.00 – 21.00
“Zīlānietis” 20.00 

– 22.00

O
TR

D
IE

N
A

Pastalnieki 2. kl BJC 
14.30 – 16.00

Pastalnieki 5–6 g.
18.00 – 19.00 
Aijas pers gr.

“Alianse” 15.00 
– 16.30

Sporta Teātris 
16.00 – 21.00

“Bariņa” 
17.00 – 19.00

Pastalnieki 7.–9. kl. 
16.00 – 17.30 K/n

Pastalnieki 10.–12. kl. 
(k/n) 

19.00 – 20.00

Vēderdejas 1.grupa 
18.30 – 20.00

“Delverēni”
17.30 – 19.00
“Kauranieši”
19.00 – 21.00 

Kreicburga” 
20.00 – 21.00

“Kreicburga”
21.00 – 22.00

TR
EŠ

D
IE

N
A

Pastalnieki 3.–4.kl.  
14.30 – 16.00 K/n

“Atvasara” 
11.00 – 13.00

“Alianse” 
15.00 – 16.30

“Bariņa” 
17.00 – 19.00

Pastalnieki 5.–6. kl. 
16.00 – 17.30 BJC

“Vakarvējš” 
19.00 -21.00

Pastalnieki 1.kl. 
17.30 – 19.00 BJC

“Noskaņa” 
19.00 – 21.00

Zīlānietis 
20.00 – 22.00

CE
TU

RT
D

IE
N

A

Pastalnieki 2.kl. 
14.30 – 16.00 BJC

“Pelītes”, “Ding –
Dong” 17.00 – 19.00

“Alianse” 16.00 
– 17.00

“Vēderdejas” 
18.30-20.00

Sporta Teātris 
18.00-21.00

“Bariņa” 
17.00 – 19.00

Pastalnieki  7.–9.kl. 
(k/n) 16.00 – 18.00

Pastalnieki 10.-12.kl 
19.00 – 20.00 K/n

Pastalnieki 5–6 g. 
18.00 – 19.00 
Aijas pers gr. 

“Krustpilietis” 20.00 
– 22.00

“Kreicburga” 
20.00 – 22.00

PI
EK

T-
D

IE
N

A “Vakarvējš” 
19.00 – 21.00

Hip–hop deju grupa
16.00 – 18.00 

Estrādes dejas 
19.00 – 21.00

“Alianse” 
16.00 – 17.00

HIP – HOP 
16.00 – 18.00 

(K. Lepere)

SE
ST

- 
D

IE
N

A “Delveri” 17.00 – 21.00 Estrādes dejas 
10.00 – 13.00

P.S. Ansamblis “Bariņa” vienu nedēļu mēģina pirmdienās un trešdienās, otru nedēļu otrdienās un ceturtdienās.
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Vairāk informācijas:                

www.jkp.lv

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

https://www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde

https://twitter.com/JKP_kultura

Baltijas jūras 
dokumentālo filmu 
forums arī Jēkabpilī

“Lidijas īstās mājas” un “Dvīnes”

“Metamorfozes”

“Dejo man!”

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir ik-
gadējs Nacionālā Kino centra organizēts starptau-
tisks pasākums dokumentālo filmu profesionāļiem 
un filmu skatītājiem. Jau trešo gadu foruma filmu 
programma skatāma arī Jēkabpils tautas namā – 
šoreiz no 3. līdz 6. septembrim.

Foruma ietvaros Nacionālais Kino centrs ikvienam in-
teresentam piedāvā filmu programmu KLUSUMA SPĒKS. 
Tajā šogad iekļautas deviņas starptautisku atzinību guvu-
šas filmas no Dānijas, Indijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, 
Vācijas u.c. Sešas no tām demonstrēs Jēkabpilī.

Visas filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā, ar 
subtitriem angļu valodā, nodrošinot tulkojumu arī latviski.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem un filmu profe-
sionāļiem seansi pieejami bez maksas. Pārējiem 1,50 EUR.

Forumu organizē Nacionālais Kino centrs sadarbībā 
ar Radošā Eiropa Media biroju un European Documen-
tary Network. Pasākumu atbalsta Radošā Eiropa Media 
programma DIA 2007, LR Kultūras ministrija. Informa-
tīvie sadarbības partneri: DELFI, Radio pieci, Satori, Veto 
Magazine.

4. septembrī plkst. 18.00 
Jēkabpils tautas namā būs 
skatāmas divas Baltijas jūras 
dokumentālo filmu foruma fil-
mas – “Lidijas īstās mājas” par 
iederēšanos svešā valstī un neti-
camais stāsts par ķīniešu dvīņu 
māsām “Dvīnes”.

Vispirms demonstrēs 17 minū-
tes garo filmu “Lidijas īstās mājas”. 
Lidija ir maza meitene ar stingriem 
uzskatiem un pieauguša cilvēka 
pārliecību. Viņa jūtas labi tur, kur 
pašlaik atrodas ģimene – vidē, kas 
kopš dzimšanas ne tikai teritoriāli, 
bet arī emocionāli ir viņas īstās mā-
jas. Lidija baidās no aizbraukšanas, 

nemitīgās pārcelšanās, tāpēc mei-
tenei ir būtiski dzirdēt apliecināju-
mus draudzībai un palikšanai. Šeit, 
Nīderlandē.

Pēdējo četru gadu laikā Nīder-
landē ieceļojuši vairāk nekā 84 000 
imigrantu. Vienlaikus apmēram  
56 000 Nīderlandes iedzīvotāju ir pa-
metuši valsti.

Oriģinālais nosaukums: A Home 
for Lydia.

Režisors: Elīne Helēna Šelleken-
sa (Eline Helena Schellekens).

Garums: 17 min.
Gads: 2013.
Valsts: Nīderlande.

Plkst. 18:20 skatīsimies 
“Dvīnes”. Ķīna apgalvoja: “Viņas 
nav dvīnes!” Tā sākās liktenīgais 

stāsts par divām ģimenēm, kuras 
piepilda savu sapni kļūt par vecā-
kiem. Vieni, adoptējot apburošo 
Aleksandru Norvēģijas nomalē, otri 
– pieradinot skaisto Miju pie Ameri-
kas plašumiem. Filma par māsām, 
attālumu un pieķeršanos. Par pār-
robežu saikni starp cilvēkiem, kurus 
kopā savedis brīnums.

Ik gadu Latvijā tiek adoptēti ap-
tuveni 250 bērni, no tiem tikai trešā 
daļa paliek Latvijā, bet 2/3 pārceļas 
uz dzīvi Amerikā, Francijā, Itālijā. 
u.c. 2014. gada jūlija statistikas dati 
liecina, ka Latvijā ir 1397 adoptēja-
mo bērnu vecumā līdz 18 gadiem.

Oriģinālais nosaukums: Twin 
Sisters.

Režisors: Mona Frīsa Berteuse-
na (Mona Friis Bertheussen).

Garums: 58 min.
Gads: 2013.
Valsts: Norvēģija.
Pēc seansa – tikšanās ar filmas 

“Dvīnes” režisori Monu Frīsu Ber-
teusenu un žurnālisti Evu Ikstenu 
– Strapcāni interneta tiešraidē.

Piektdien, 5.septembrī, plkst. 
18.00 Jēkabpils tautas nama Lie-
lajā zālē skatīsimies vācu režiso-
ra Sebastiana Meca vadībā tapu-
šo filmu “Metamorfozes”.

Rūpnīca “Majak” atrodas Urālu 
apgabalā Krievijā, kur ir viens no 
augstākajiem radiācijas līmeņiem uz 
mūsu planētas.

1957. gadā šajā kodolieroču 
ražotnē notika eksplozija, izraisot 
radioaktīvu vielu noplūdi plašā te-
ritorijā. Padomju Savienība avāriju 
noklusēja. Tāpēc vietējie turpinā-
ja dzīvot normālu dzīvi anormālos 
apstākļos – gleznaini skaistā un 
šķietami tīrā vidē. Nespējot izkāpt 
ārpus radioaktīvā apvalka, cilvēki 

ir iemācījušies ar to sadzīvot. Bet 
Tečas upes radioaktīvais ūdens ik 
dienas ieplūst Obas upes sistēmā, 
kas sniedzas līdz pat Ziemeļu Ledus 
okeānam.

1986. gada 26. aprīlī notika lielā-
kā kodolkatastrofa pasaules vēsturē 
– Černobiļas atomelektrostacijā ta-
gadējā Ukrainas teritorijā. Latvijai 
1/4 no importētās elektroenerģijas 
nodrošināja Ignalinas AES Lietuvā, 
kas 2009. gadā tika slēgta. Pašlaik 
Baltijas valstis un Polija piedalās 
jaunas atomelektrostacijas projekta 
izstrādē. Sākotnēji AES būvniecību 
Visaginā, Lietuvā, bija plānots uz-
sākt 2015. gadā.

Oriģ ināla is  nosaukums: 
Metamorphosen.

Režisors: Sebastians Mecs (Se-
bastian Mez).

Garums: 84 min.
Gads: 2013.
Valsts: Vācija.
Pēc seansa – tikšanās ar filmas 

režisoru Sebastianu Mecu un žurnā-
listu Māri Olti interneta tiešraidē.

Baltijas jūras dokumentā-
lo filmu forums Jēkabpilī no-
slēgsies sestdien, 6. septembrī, 
plkst. 18.00 ar Dānjā tapušo fil-
mu “Dejo man!”

Piecpadsmit gadu vecumā, se-
kojot dejas aicinājumam, Jegors 
pārceļas uz Dāniju, lai kļūtu par 
Mijas partneri. Tā ir atsacīšanās no 
ierastās pusaudža dzīves kopā ar ve-
cākiem, kā arī mēģinājums iejusties 

svešā ģimenē un atšķirīgā kultūrā. 
Izjusts stāsts par jaunību, vientulī-
bu, dejas kaisli un ambīcijām, uzva-
ras saldo, bet nenoturīgo garšu.

2012. gadā Pasaules čempionātā 
Ķīnā Jegors un Mija ieguva 26. vie-
tu 54 pāru konkurencē. Gadu vēlāk 
pārim izdevās iekļūt ceturtdaļfinālā, 
paliekot 14. pozīcijā. Pēc šī starta 
jaunieši nolēma sev meklēt citus 
deju partnerus.

Oriģinālais nosaukums: Dance 
for Me.

Režisors: Katrīne Filpa (Katrine 
Philp).

Garums: 78 min.
Gads: 2012.
Valsts: Dānija.

“Tēvocis Tonijs, trīs muļķīši un VDK”
Trešdien, 3. septembrī, 

plkst. 18.00 Jēkabpils tautas 
nama Lielajā zālē Baltijas jūras 
dokumentālo filmu forumu at-
klās šogad Bulgārijā tapusī fil-
ma “Tēvocis Tonijs, trīs muļķīši 
un VDK”.

Trīs muļķīši ir Bulgārijas pa-
zīstamākais animācijas seriāls, kas 
pasaules slavu ieguva 20. gadsimta 
70. gados. Kamēr komunistiskajam 
režīmam lojālais filmas režisors 
Doņo Doņevs (Donio Donev) apceļoja 
filmu festivālus, iegūstot starptau-
tisko atpazīstamību, par Antonija 
Trajanova (Antony Trayanov) patie-
so ieguldījumu filmu tapšanā netika 
runāts. Atverot kasti pēc kastes ar 
saviem zīmējumiem, tēvocis Tonijs 
liek aizdomāties par lietu kārtību, 
cenzūras un politikas nozīmi māks-
linieku dzīvē. Toreiz un tagad.

Kad pusgadu pēc šīs dokumentā-
lās filmas pirmizrādes Doņeva man-
tinieki vienpusīgi lauza līgumu ar 
filmas veidotājiem par “Trīs muļķī-

šu” izmantošanas tiesībām, Bulgāri-
jā aizsākās aktīvas diskusijas par au-
tortiesību un cenzūras jautājumiem. 
Aizstāvot filmas režisoru tiesības un 
mākslinieku vārda brīvību, konflik-
tā iesaistījušās arī starptautiskas 
filmu veidotāju organizācijas.

Oriģinālais nosaukums: Uncle 
Tony, Three Fools and the Secret 
Service.

Režisors: Vesela Kazakova (Ve-
sela Kazakova), Mina Mileva (Mina 
Mileva).

Garums: 87 min.
Gads: 2014.
Valsts: Bulgārija.
Pēc seansa – tikšanās ar filmas 

režisorēm Veselu Kazakovu, Minu 
Milevu un žurnālistu Paulu Raudse-
pu interneta tiešraidē.

Sestdien, 6. septembrī, plkst. 
16.00 – stāsts par vienīgo grupas 
“The Beatles” sekretāri Frīdu 
filmā “Bītlu labā feja”.

The Beatles dvēsele visus desmit 
grupas pastāvēšanas gadus – viņu 
apburošā Frīda (Freda Kelly). Sek-
retāre un draugs, kas, pieņemot šo 

izaicinājumu, nemaz nenojauta, ka 
četri puiši no Liverpūles pārvērtīs 
ierasto pasaules mūzikas kārtību 
un ietekmēs viņas uzskatus. Patiess 
un citādāks skatījums uz ievērojamo 
mūziķu dzīvi sešdesmitajos un sep-
tiņdesmitajos gados.

Viena no dārgākajām “The Be-
atles” relikvijām ir 1967. gada plate 
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band”, ko parakstījuši visi grupas 
dalībnieki. Pirms gada izsolē Tek-
sasā tā tika pārdota par 290 500 
dolāriem. Savukārt par 11 gadus 
vecā Džona Lenona zīmējumu kāds 
grupas fans ir samaksājis 123 000 
dolāru. Frīda nekad nav mēģināju-
si izmantot savu draudzību ar “The 
Beatles”.

Oriģinālais nosaukums: Good 
Ol’ Freda.

Režisors: Raiens Vaits (Ryan 
White).

Garums: 86 min.
Gads: 2013.
Valsts: ASV/Lielbritānija.

“Bītlu labā feja”
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Nākamais laikraksta 
 numurs iznāks 
25. septembrī

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska, 
tālrunis 65207319. 

Datorsalikums SIA “V-print”. 

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

KULTŪRAS PASĀKUMI 2014. GADA SEPTEMBRĪ PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ  
2014. GADA SEPTEMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.09. –  
30.09.

Gleznu izstāde “Alternatīvā realitāte”,  
autore D. Pivovarova 
Ieejas maksa: 0,14 / 0,28 EUR

Krustpils pils 
Marmora zāle

01.09. – 
30.09.

Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu 
izstāde “Tekstilijas” 
Torņa apmeklējums: 0,85 EUR

Krustpils pils 
Vārtu tornis

01.09. – 
30.09.

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

Krustpils pils 
Vārtu tornis

01.09. 12.00 – 
15.00

Pirmā skolas diena Sēļu sētā 
Pirmklasniekiem un viņu ģimenēs dalība bez 
maksas, pārējiem EUR 0,85 / EUR 1,14

Brīvdabas nodaļa 
Sēļu sēta

07.09. 10.00 – 
17.00

Tēva dienai veltīta akcija  
“Atved tēti uz muzeju” 
Tētim ieeja muzejā ar 50% atlaidi

Krustpils pils un 
Brīvdabas nodaļa 
Sēļu sēta

12.09.–
13.09.

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2014: 
Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā

12.09. 11.00 – 
14.00

Informatīvo plākšņu atklāšana pie 
kultūrvēsturiski nozīmīgām ēkām un 
objektiem Rīgas ielā  
Ekspresizstādes Rīgas ielas ēku skatlogos

Jēkabpils, Rīgas 
iela

13.09. 17.00 Mūzikas vakars ar Arti Robežnieku 
Ieeja: bez maksas

Krustpils pils

15.09.–
30.09.

10.00 –  
13.00

Izstāde - “Pirmais pasaules karš – 100” 
Ieejas maksa: EUR 0,14 / 0,28

Krustpils pils 
Izstāžu zālē

25.09. 18.00 “Ceturtdiena pilī” – Pasaules Tūrisma diena
(Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros). 
Ekskursija ar gidu pa Rīgas ielu Jēkabpilī. 
Dalības maksa: EUR 1,42 

Jēkabpils,  
Rīgas iela

Interesentus aicina pieteikties 
latviešu valodas apguvei

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Tālākizglītības un tehnoloģiju centrs 
(TITC) aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētiem 

latviešu valodas apmācības kursiem
ar minimālām priekšzināšanām (42 stundas).
Vietu skaits ir ierobežots. Apmācības plānots uzsākt septembra beigās.
Tālrunis 65221333 vai 29449622.

SPORTA PASĀKUMI 2014. GADA SEPTEMBRĪ
Datums Laiks Vieta Pasākums

03.09. 16.00–19.00 Sūnas “Orientieris 2014” 
(norāde uz sacensību vietu - Jēkabpils-Rēzeknes šosejas 10.km)

03.09. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
04.09. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
06.09. 10.00 JSC ēka “Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2014/2015  
06.09. 13.00 Viesītes novada “Zīlītēs” Latvijas orientēšanās čempionāts vidējā distancē
07.09. 11.00 Viesītes novada “Zīlītēs” Latvijas orientēšanās čempionāts stafetē
07.09. 7.00 Radžu ŪK K. Martinova piemiņas sacensības pludiņmakšķerēšanā un spiningošanā
07.09. 12.00 Radžu ŪK Tautas skrējiens ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
07.09. 12.00 Radžu ŪK Nūjošana ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
07.09. 14.00 Radžu ŪK Velokross ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
07.09. 14.00 Radžu ŪK Jēkabpils atklātais čempionāts un kausa izcīņa virves vilkšanā
10.09. 16.00–19.00 Gustiņi “Orientieris 2014” (norāde uz sacensību vietu – Salas – Sunākstes ceļa 4.km)
10.09. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
11.09. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
13.09. 15.00 JSC stadions SYFORM Latvijas Pirmās līgas futbola čempionāts 

FK Jēkabpils/JSC -  FK Pļaviņas DM
17.09. 16.00–19.00 Viesīte (Meža Drusti) “Orientieris 2014” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils – Neretas šoseja, 

Viesītes aplis)
17.09. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
18.09. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8
24.09. 16.00–19.00 Meldru sils “Orientieris 2014” (norāde uz sacensību vietu – Rīgas – Daugavpils šoseja, 

2km no Spuņģēniem Rīgas virzienā)
24.09. 19.00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
25.09. 18.00 spēļu zāle ,,Oāze” BDK ,,Lūsis” rīkotais amatieru biljarda turnīrs POOL 8

Datums Laiks Pasākums Vieta

3.09. 18.00 Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma KLUSUMA SPĒKS 
Filma “Tēvocis Tonijs, Trīs Muļķīši un VDK” 
Pēc seansa – tikšanās ar filmas režisorēm Veselu Kazakovu, Minu Milevu un žurnālistu 
Paulu Raudsepu interneta tiešraidē. Biļetes cena 1,50 EUR. Skolēniem, studentiem, 
pensionāriem ieeja bez maksas, pirms seansa kasē izņemot brīvbiļeti

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

4.09. 18.00 Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma KLUSUMA SPĒKS 
Filmas “Lidijas īstās mājas” un “Dvīnes” 
Pēc seansa – tikšanās ar filmas “Dvīnes” režisori Monu Frīsu Berteusenu un žurnālisti 
Evu Ikstenu-Strapcāni interneta tiešraidē. Biļetes cena 1,50 EUR. Skolēniem, 
studentiem, pensionāriem ieeja bez maksas, pirms seansa kasē izņemot brīvbiļeti

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

5.09. 18.00 Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma KLUSUMA SPĒKS 
Filma “Metamorfozes”  
Pēc seansa – tikšanās ar filmas režisoru Sebastianu Mecu un žurnālistu Māri Olti 
interneta tiešraidē. Biļetes cena 1,50 EUR. Skolēniem, studentiem, pensionāriem ieeja 
bez maksas, pirms seansa kasē izņemot brīvbiļeti

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

6.09. 16.00 Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma KLUSUMA SPĒKS
Filma “Bītlu labā feja” 
Biļetes cena 1,50 EUR. Skolēniem, studentiem, pensionāriem ieeja bez maksas, pirms 
seansa kasē izņemot brīvbiļeti

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

6.09. 18.00 Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programma KLUSUMA SPĒKS.
Filma “Dejo man!”
Biļetes cena 1,50 EUR. Skolēniem, studentiem, pensionāriem ieeja bez maksas, pirms 
seansa kasē izņemot brīvbiļeti

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

6.09. 18.00 Oskara Petrauska (saksofons) un Raimonda Petrauska (taustiņinstrumenti) 
labdarības koncerts. Ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils Sv.Miķeļa 
ev.lut. baznīca

7.09. 17.00 Koncerts “Vasarai promejot...”  
Uva Kalniņa (flauta, stabules, saksofons), Signe Mainule-Meidropa (deja), Arnis 
Neretnieks (balss, ģitāra), Einārs Kvilis (mandolīna, ģitāra, bandžo) Programmā 
dziesmas, balādes, instrumentālā mūzika un deja. Ieeja bez maksas

Jēkabpils tautas 
nams

18.09.
No 9:00

16.00 

19:00

Dzejas diena Jēkabpilī 
Dzeja uz pilsētas laukumiem un trotuāriem 

“Gaismas pieskārieni”.  Tikšanās ar dzejnieci Sarmīti Radiņu

Igo trešās dzejas grāmatas “Debesis karstas” atvēršanas svētki 
Jāņa Strazda un Valta Pūces dziesmas ar Igo vārdiem paša Igo izpildījumā 
Ieeja atvēršanas svētkos 2 EUR, biļetes nopērkamas Jēkabpils tautas nama kasē.

Jēkabpils ielas un 
laukumi 
Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka 
Jēkabpils tautas 
nams

26.09. 19.00 Koncerts “Olgas dziesmu un deju svētki” 
Olgas Rajeckas izpildījumā Imanta Kalniņa, Valda Atāla, Borisa Rezņika u.c. komponistu 
dziesmas. Piedalās TDA “Rotaļa”, “Līgo” un “Dzintariņš” 
Biļešu cenas 7 €, 10 €, 12 €, 15 €, 17 €. Biļetes “Biļešu Paradīzē”

Krustpils Kultūras 
nams

28.09.
9.00 
10.00

Miķeļdienas gadatirgus
Tirgošanās 
Akcijas, koncerti, priekšnesumi

Vecpilsētas laukums

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS
5.09. 16.00 Viktorijas Marčukas gleznu izstādes “Bezgalības” atklāšana 

Izstāde apskatāma līdz 29 septembrim 
Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

26.09. 15.00 “Vecās skolas mistērijas” – stāstu pēcpusdiena (bijušo audzēkņu, skolotāju, darbinieku 
tikšanās un atmiņstāsti par skolas, darba gaitām, notikumiem, cilvēkiem Krustpils 
1.vidusskolā) Stāstu pēcpusdienu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu 
bibliotēkas” ietvaros organizē Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Jēkabpils 
pamatskola

Nodarbības ķīniešu vingrošanā
 Faluņ Dafa

augusta un septembra sestdienās
plkst. 11.00 brīvā dabā –

Jēkabpilī, Jaunā ielā 39 (ēkas dārzā)
Nodarbības ir bez maksas (tālrunis uzziņām: 29716446)

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
No 2014.gada 1.septembra sāk kursēt pilsētas 7.maršruta 

autobuss pēc maijā noteiktā kursēšanas grafika.
 Viesītes ielas remonta laikā pietura “Viesītes iela” (pie Gaļas nama) 

tiks pārcelta uz Viestura ielu.
Sakarā ar ielu rekonstrukcijas darbiem pilsētā, iespējama visu pilsētas 

autobusu kavēšanās līdz 10.min.
Informācija pieejama pilsētas autobusu pieturvietās un Jēkabpils AP 

mājas lapā www.jekabpilsap.lv
SIA “JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS” pasažieru pārvadājumu daļa

Priecājies, ja pašam labi klājas, 
Palīdzi, ja kādam slikti iet, 
Esi mājas dvēselīte mājās, 

Labos ļaudis pulcē vienuviet!

/K.Apškrūma/

Sveicam augusta jubilārus –  
Irēnu Fjodorovu, Vilhelmīni Siliņu,  

Dzidru Lapiņu!
Ielu komiteja


