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Jēkabpils pilsētas dome 19. februārī apstiprināja Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 2015. gada budžetu

Ēnu dienā pašvaldības speciālistus ēnoja 27 ēnas. Skolēniem 
bija iespēja kļūt par izdevuma „Jēkabpils Vēstis” redaktoriem, 
plānot sabiedrisko attiecību kampaņas, uzzināt, ko dara pilsētas 
galvenais arhitekts, kārtībnieks, jurists u.c.

Pulcējot lielu interesentu skaitu, Mežaparkā norisinājās ziemas auto sacensību „Lūsis 2015” pirmie 
divi šī gada sezonas posmi

No 6. līdz 8. februārim Jēkabpils pilsētas tūrisma informācijas 
centrs kopā ar pilsētas talismanu Lūsi piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Balttour 2015” Rīgā

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pieredzes apmaiņā viesojas 
Valmieras pilsētas pašvaldības delegācija

Jēkabpils Mežaparks pulcē ziemas prieku baudītājus

Jēkabpils Reģionālās slimnīcas 
Dzemdību nodaļas vecmāte 
Zanda Cepurīte saņēma 
Apliecinājumu nominācijā 
„Gada vecmāte”, Medicīnas 
Gada balvā 2014
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Pagājušajā nedēļā tika pieņemts un ar Jēkabpils do-
mes deputātu balsu vairākumu atbalstīts pilsētas 
2015. gada budžets. 

Darbu pie budžeta veidošanas atviegloja jau iepriek-
šējā gadā uzsāktie tēriņu ierobežojumi, tāpēc pašval-
dībai, strādājot taupīgi un piesardzīgi, pret pagājušo 
gadu izveidojās līdzekļu atlikums. Administrācijai un 
budžeta iestāžu vadītājiem intensīva darba rezultā-
tā ir izdevies starp prognozētajiem ieņēmumiem un 
izdevumu rādītājiem sagatavot sabalansētu budže-
tu. Lai arī 2015. gada budžets ir vairāk uz stabilitāti 
vērsts, iespēju robežās ir rasti līdzekļi arī pilsētas 
attīstībai un izaugsmei.

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2015. gadā salīdzi-
nājumā ar 2014.  gada faktisko izpildi nav būtisku 
izmaiņu. Galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši tādi kā 
iepriekšējos budžeta gados. 

Ja runājam par budžeta izdevumu sadaļu, šogad 
līdzekļi ir atvēlēti gan ceļu, ielu remontiem un to sa-
kārtošanai, pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo 
namu apsaimniekošanai, ielu apgaismošanai, tehnis-
ko projektu izstrādei, lai sagatavotos ES struktūrfon-
du apguvei, pašvaldības īpašumu remontiem, bērnu 
rotaļu laukumu izveidei, pilsētas teritorijas labiekār-
tošanai, kā arī dažādu vides objektu izgatavošanai un 
uzstādīšanai pilsētā.

Mēs apzināmies pašvaldības policijas nepieciešamī-
bu pilsētas ikdienas dzīvē, tāpēc šogad gada otrajā 
pusgadā plānojam atjaunot funkcionēt spējīgu paš-
valdības policiju, kuras darbība tiks veidota uz sa-
biedriskās kārtības uzraudzības sektora bāzes.

Pašvaldība ir plānojusi ņemt vairākus aizņēmumus 
– šogad tiks atjaunots Jēkabpils 3.  vidusskolas  
1.-4. klašu korpuss, tāpat tiks veikta Krustpils pils 
ēkas pieslēgšana pie Pils rajona katlu mājas. Aktu-
alizējot pilsētas apgaismojuma jautājumu, pretendē-
sim uz finansējumu apgaismojuma pārbūvei pilsētā. 
Tāpat šogad atvēlēsim līdzekļus Mākslas skolas un 
Bērnu jauniešu centra jumta labošanai.

Turpināsim darbu pie Radžu ūdenskrātuves un Me-
žaparka kalna labiekārtošanas. Iedzīvotāju iecie-
nītajā atpūtas vietā paredzēts izveidot laivu pie-
stātnes, uzstādīt labiekārtotas tualetes, pārģērb-
šanās kabīnes. Tāpat turpināsim darbu Kena parka 
labiekārtošanā.

Šajā gadā tāpat kā iepriekš 1.-4. klašu skolēniem būs 
pieejamas brīvpusdienas, kā arī tiks nodrošināts fi-
nansējums 2. un 3. klašu skolēnu peldēt apmācībai. Ir 
piešķirts finansējums mācību līdzekļu iegādei visām 
izglītības iestādēm un vispārizglītojošajām skolām, 
finansējums aprīkojuma atjaunošanai un mācību 
braucienu nodrošināšanai. 

Lai arī pagājušajā gadā sociālo pabalstu jomā soci-
ālās palīdzības pieprasītāju skaits bija ar tendenci 
samazināties, pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo 
pabalstu veidus, kā arī radusi iespēju finansēt divus 
jaunus pabalstus, t.i., ikmēneša pabalsts aizgādņiem 
un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bāreņiem. 

Godprātīgi pildīt pašvaldības funkcijas, nodrošināt 
pārdomātu pilsētas saimniecisko darbību, sociālo 
aizsardzību, pakalpojumu pieejamību un to atbilstošu 
kvalitāti iedzīvotājiem ir pašvaldības galvenais uzde-
vums. Šos mērķus izvirzām sev kā prioritārus.

 
Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

No 6. līdz 8.  februārim Jē-
kabpils pilsēta tika pārstāvē-
ta 22.  starptautiskajā tūrisma 
izstādē – gadatirgū „Balttour 
2015”, kopējā Zemgales stendā. 
Jēkabpils pilsētas Tūrisma un in-
formācijas centra darbinieki no 
prezentācijas materiāliem stendā 
apmeklētājiem piedāvāja Jēkab-
pils bukletus, kuri izdoti latviešu, 
angļu, krievu un vācu valodā. Tāpat 
bija pieejami šī gada kalendārīši, 
informācija par velomaršrutiem, 
Sēlijas kartes, Zemgales velo-
maršruti, Zemgales pasākumu 
plāns, ūdens tūrisma maršruts pa 
Daugavu „Baltās krāces”, infor-
mācija par Vecpilsētu, Laukezeru, 
Citrus SPA, Strūves ģeodēzisko 
loku, viesnīcu „Daugavkrasti”, 

SIA „Gaļas nams”. Visvairāk cilvē-
kus interesēja šī gada pasākumu 
plāns, un aktualitātes pilsētā. 
Daudzi izstādes apmeklētāji inte-
resējās par kāzu svinēšanas ie-
spējām pilsētā, atpūtu pie dabas 
un jauno kameršļūkšanas trasi. 
Jēkabpils Tūrisma informācijas 
centrs stendā piedāvāja prezen-
tācijas balonus, bet lūša dzīvais 
tēls izklaidēja apmeklētājus, pie-
dāvājot lūša raibumiņus – bezē 
cepumus, ko ražo SIA „Margret” 
– Gaļas nams. Izstādē ar deju 
priekšnesumu piedalījās vidējās 
paaudzes tautas deju kolektīvs 
„Kreicburga” un mazo bērnu trīs 
grupas „Pastalnieki”, ko publika 
uzņēma ar atsaucību un nedalīti 
pozitīvām emocijām.

12.  februārī Jēkabpils pilsē-
tas domes sēdē tika pieņemts lē-
mums likvidēt Pilsētsaimniecības 
departamenta Ceļu, ielu fonda un 
pārvadājumu, kā arī Nodarbinātības 
nodaļu. Balstoties uz pieņemto 
lēmumu, ir mainīts Pilsētsaimnie-
cības departamenta Būvniecības 
nodaļas nosaukums, kas turpmāk 
būs Būvniecības un komunālās 
saimniecības nodaļa. Bijušās Ceļu, 
ielu fonda un pārvadājumu noda-

ļas darbinieks – ceļu būvinženieris 
turpmāk būs šīs nodaļas sastāvā.

Savukārt saimnieciskā nodaļa 
ir papildināta ar trim bijušās nodar-
binātības nodaļas amata vienībām 
– Saimnieciskās nodaļas vadītāja 
vietnieks, nodarbinātības organi-
zators un saimniecības pārzinis.

Šī lēmuma ietvaros tika veik-
tas korekcijas Būvniecības un ko-
munālās saimniecības, kā arī Saim-
nieciskās nodaļas reglamentos.

Šogad Zilā Karoga starptau-
tiskajai ekosertifikācijai izvirzītas 
16 peldvietas un 3 jahtu ostas no 
Latvijas, tajā skaitā Radžu ūdens-
krātuves pludmale Jēkabpilī.

Zilais Karogs ir pasaules po-
pulārākais tūrisma ekosertifikāts, 
kas tiek plaši atpazīts gan iedzī-

votāju, gan pašvaldību un vides 
institūciju vidū. Kritēriju ieviešana 
nodrošina pilnvērtīgu metodolo-
ģiju peldvietu apsaimniekošanai, 
kurā ir ņemti vērā visi vides aizsar-
dzības un ilgtspējīgas attīstības 
faktori, un pievērsta liela uzma-
nība vides kvalitātes uzturēšanai 
un bioloģiskās daudzveidības aiz-
sargāšanai. Iesaistoties kampaņā 
pašvaldības apņemas īstenot arī 
plašākas vides informācijas un 
izglītības iniciatīvas.

Zilais karogs Jēkabpils Radžu 
ūdenskrātuves pludmalei pie-
šķirts jau piecus iepriekšējos ga-
dus – no 2010. līdz 2014. gadam.

Lai tiktos ar Jēkabpils domes 
priekšsēdētāju Leonīdu Salcevi-
ču, 4. februārī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību apmeklēja Jēkabpils 
3. vidusskolas 3.b klases skolēni 
un viņu klases audzinātāja Iveta 
Kozule.

Skolēnu tikšanās mērķis bija 
prezentēt domes priekšsēdētā-
jam klases projektu „Jēkabpils 
var lepoties ar...”, gūt priekšstatu 
ar pilsētas mēra dienas kārtību, 
veicamajiem pienākumiem, kā arī 
rast atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem.

Kā informēja klases audzi-

nātāja I. Kozule, skolēni kopā ar 
vecākiem projekta ietvaros bija 
pētījuši dažādus pieejamos ma-
teriālus un avotus, lai konstatētu 
kas veicina Jēkabpils atpazīsta-
mību, kas būtu uzlabojams pilsē-
tā, kā arī meklēja risinājumus, ko 
paši jēkabpilieši var darīt pilsētas 
attīstības labā.

Pēc projekta prezentācijas 
skolēni domes priekšsēdētājam 
uzdāvināja pašu gatavotus sapņu 
ķērājus, kuros bija apkopoti viņu 
sapņi un idejas Jēkabpils pilsētas 
tālākai izaugsmei.

Lai veicinātu lokālpatriotismu 
un savas pilsētas vēstures izzi-
nāšanu, Jēkabpils pilsētas paš-
valdība ir izsludinājusi foto akciju 
„Es, jēkabpilietis, toreiz un tagad”. 
Akcijas laikā aicinām jēkabpilie-
šus atjaunot savas senāk (bēr-
nībā vai jaunībā) tapušās bildes, 
nofotografējoties tajā pašā vietā, 
kur tapis fotogrāfijas oriģināls. 
Attēliem jābūt uzņemtiem brīvda-
bā, Jēkabpils pilsētā (piemēram 
skatīt pievienotās fotogrāfijas).

Jēkabpiliešu iesūtītās foto- 
grāfijas tiks publicētas Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības sociālo tīklu 
kontos:

• www.facebook.com/
visitjekabpils,

• www.draugiem.lv/
visitjekabpils,

• www.twitter.com/jekabpilslv,
• www.instagram.com/

jekabpilslv.
Lai piedalītos akcijā, abas 

fotogrāfijas (oriģināls un mūs-
dienās atjaunotā foto versija) 
elektroniskā formātā jāiesūta uz 
lasma.sklarska@jekabpils.lv (iz-
mērs – vismaz 50 Kb), norādot fo-
togrāfijā redzamā cilvēka vārdu, 
vietu, kur foto uzņemts, un gads, 
kad tapis fotogrāfijas oriģināls.

Iesūtot fotogrāfijas akcijai 
„Es, jēkabpilietis, toreiz un tagad” 
to iesūtītājs piekrīt foto publicē-
šanai, tajā skaitā Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības sociālajos tīklos, 
kā arī to turpmākajai izmantoša-
nai Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas popularizēšanai un kultūrvēs-
turiskās datubāzes veidošanai.

Jēkabpils pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādēm (PII) 
2015. gadā paredzēts šāds atva-
ļinājumu grafiks:

• PII „Zvaniņš” – no 15. jūlija līdz 
25. augustam.

• PII „Kāpēcītis” – no 1. jūnija 
līdz 14. jūlijam.

• PII „Bērziņš” – no 15. jūlija līdz 
25. augustam.

• PII „Auseklītis” – no 15. jūlija 
līdz 25. augustam.

• PII „Zvaigznīte” – no 1. jūnija 
līdz 14. jūlijam.
 Pirmsskolas izglītības iestā-

des darbinieku atvaļinājuma laikā 
būs slēgtas. Iestāžu vadītāji sav-
laicīgi informēs bērnu vecākus 
par iespēju iestādes atvaļinājuma 
laikā bērnus vest uz citu iestādi.

Pirmsskolas izglītības iestā-
dēm līdz 2015.  gada 31.  augus-
tam jānodrošina vieta obligāto 
pirmsskolas izglītības vecumu 
sasniegušajiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
„Zvaigznīte”, „Kāpēcītis” atvaļi-
nājumu laikā vecāki varēs bērnus 
vest uz pirmsskolas izglītības ies-
tādēm „Zvaniņš” (vadītāja Silvija 
Bērziņa), „Bērziņš” (vadītāja Zina-
īda Kotkina) un „Auseklītis” (va-
dītāja Anita Paģire). Pirmsskolas 
izglītības iestāžu „Zvaniņš”, „Bēr-
ziņš” un „Auseklītis” atvaļinājumu 
laikā vecāki varēs bērnus vest uz 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
„Zvaigznīte” (vadītāja Marija Aļek-
sejeva) un „Kāpēcītis” (vadītāja 
Janīna Anspoka).

Atskats uz Jēkabpils dalību izstādē 
„Balttour 2015”

Veiktas izmaiņas pašvaldības 
Pilsētsaimniecības departamenta 
struktūrā

Jēkabpils Radžu ūdenskrātuve jau 
sesto gadu pretendē uz Zilo karogu

Jēkabpils domes priekšsēdētāja darbu 
iepazīst 3. vidusskolas skolēni

Turpinās foto akcija „Es, jēkabpilietis, 
toreiz un tagad”

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu 
atvaļinājumu grafiks 2015.gadam

Jēkabpils pilsētas ziņas
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19.  februārī Jēkabpils pilsētas 
domes ārkārtas sēdē tika apstipri-
nāts Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
budžets 2015. gadam.

Par budžeta pieņemšanu nobalso-
ja 11 Jēkabpils domes deputāti, sa-
vukārt viens deputāts nobalsoja pret. 
Sēdē nepiedalījās N. Anuškevičs.

Pēc budžeta apstiprināšanas 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsē-
dētājs Leonīds Salcevičs uzsvēra: 
„Veidojot pašvaldības 2015.  gada 
budžetu darbs bija saspringts, jo ar 
minimāliem līdzekļiem bija jāatrisina 
gan esošās problēmas, gan jāprog-
nozē nākotnes perspektīvas. Darbu 
pie budžeta veidošanas atviegloja 
jau iepriekšējā gadā uzsāktie tēri-
ņu ierobežojumi, tāpēc pašvaldībai, 
strādājot taupīgi un piesardzīgi, no 
2014.  gada izveidojās līdzekļu at-
likums. Administrācijai un budžeta 
iestāžu vadītājiem intensīva darba 
rezultātā ir izdevies izveidot starp 
prognozētajiem ieņēmumiem un iz-
devumu rādītājiem sabalansētu šī 
gada budžetu.”

Pamatbudžets
Ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā 2015.  gadā salīdzinājumā ar 
2014.  gada faktisko izpildi nav bū-
tisku izmaiņu un galvenie ieņēmumu 
avoti ir palikuši tādi kā iepriekšējos 
budžeta gados. Jau piekto gadu 
Jēkabpils pilsēta saņems valsts bu-
džeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir 
zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu 
iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu iz-
līdzināšanas. Kopā pašvaldības ieņē-
mumi no nodokļu un nenodokļu mak-
sājumiem, ieskaitot saņemtās mērķ-
dotācijas, bez aizņēmumu summām 
2015. gadā plānoti 17 886 530 euro 
apmērā.
Izdevumi

Saskaņā ar valdības lēmumu 
no 1.01.2015. palielināta minimālā 
darba alga no 320 euro uz 360 euro 
mēnesī, iespēju robežās plānots arī 
palielināt darba algu pārējiem darbi-
niekiem no 1.04.2015., lai nodrošinā-
tu konkurētspēju un noturētu piere-
dzējušos darbiniekus. 

Pašreizējā ekonomiskā situācija, 
kad pašvaldības budžetā ieskaitāmā 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa 
saglabājās 80% apmērā, nenodroši-

na pašvaldībai iespēju novirzīt pietie-
košu budžeta finansējuma daļu pilsē-
tas attīstībai, ekonomiskās dzīves 
aktivizēšanai un iedzīvotāju labklā-
jības līmeņa celšanai. Taču neskato-
ties uz sarežģīto finansiālo situāciju, 
arī 2015. gada budžetā līdzekļi iespē-
ju robežās ir novirzīti pilsētas attīstī-
bai, tādējādi nodrošinot pasūtījumus 
komersantiem, kas savukārt nozīmē 
darba vietas iedzīvotājiem. Jēkab-
pils pilsēta arī turpmāk jāattīsta kā 
centrs Zemgales vidienē, kas ir līdz-
vērtīgs citu Latvijas reģionu centru 
partneris izglītības, jaunu tehnoloģi-
ju jomā, veicinot pilsētas un reģiona 
labklājību un ilgtspējīgu attīstību.

Kopā pašvaldības izdevumi 
2015. gadā ir 18 091 781 euro, tajā 
skaitā izdevumi no mērķdotācijām un 
aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionā-
lajās kategorijās. 

Izdevumi sadaļā „Vispārējie val-
dības dienesti” kopumā sastāda 
1  562  721  euro. Šīs sadaļas izde-
vumu kopsummu veido plānotais 
finansējums deputātu, pašvaldības 
administrācijas, ārštata darbinieku 
darbības nodrošināšanai un iestādes 
uzturēšanai, finansējums aizņēmu-
mu procentu maksājumiem un komi-
sijas maksai par kredītu apkalpošanu, 
kā arī norēķiniem ar novadu pašvaldī-
bām – Krustpils novadam par civilās 
aizsardzības pasākumu nodrošinā-
šanu. Šajā gadā ir uzsākts darbs pie 
grāmatvedības procesu centralizāci-
jas, kā arī paredzēts turpināt iepriekš 
uzsāktos darbus pie datortehnikas 
un datortīklu atjaunošanas.

Sadaļā „Sabiedriskā kārtība 
un drošība” plānoti izdevumi at-
balsta sniegšanai Valsts policijai 
– 2 525 euro. 

2015. gada 2. pusgadā tiek 

plānots atjaunot Pašvaldības 

policiju, kuras darbība tiks 

veidota uz Sabiedriskās kārtības 

uzraudzības sektora bāzes.

Sadaļā „Ekonomiskā darbība” 
plānoti izdevumi sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu zaudējumu seg-
šanai, nodarbinātības pasākumiem, 
tajā skaitā skolēnu nodarbinātībai 
vasaras brīvlaikā, ielu remontiem – 
gan kārtējiem, gan kapitālajiem re-
montiem, informatīvajam darbam, 
projektu administrēšanai, audita 
pakalpojumiem, kā arī izdevumi, kas 
saistīti ar pašvaldības dalību dažādās 
organizācijās – kopā 890  748  euro, 
tajā skaitā no mērķa finansējuma – 
144  593  euro un no aizņēmumiem 
181 200 euro. Aizņēmums no Valsts 
kases plānots ielu kapitālajiem re-
montiem, nodrošinot šim mērķim 
20% pašvaldības līdzfinansējumu. 
Lai sagatavotos investīciju projektu 
realizēšanai 2016. gadā, šogad plā-
noti izdevumi būvprojekta izstrādei 
Dūmu, Atmodas, Kadiķu ielu pārbūvei 
30 000 euro apmērā.

Izdevumi budžeta sadaļā „Paš-
valdību teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana” 2015. gadam kopā 
plānoti 2  808  736  euro, tajā skaitā 
no kredītlīdzekļiem 200 000 euro. Iz-
devumi paredzēti pašvaldības dzīvo-
jamo un nedzīvojamo namu apsaim-

niekošanas un uzturēšanas izdevu-
miem, ielu apgaismošanai, tehnisko 
projektu izstrādei, lai sagatavotos 
ES struktūrfondu apguvei, pašvaldī-
bas īpašumu remontiem, bērnu rotaļu 
laukumu izveidei, pilsētas teritorijas 
labiekārtošanai un dažādu vides ob-
jektu izgatavošanai un uzstādīšanai 
(dizaina soliņš uz Daugavas aizsarg-
dambja, informatīvais stends Strū-
ves parkā, pilsētas robežzīmes uz-
stādīšana u.  c. objekti.). Ievērojamu 
daļu no kopējiem izdevumiem šajā 
sadaļā sastāda izdevumi pilsētas te-
ritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkri-
tumu izvešanai no parkiem, skvēriem 
un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, 
pilsētas kapsētas apsaimniekošana, 
zāles pļaušana, bīstamo koku zāģē-
šana un jauno koku vainagu kopšana, 
Daugavas aizsargdambja apsaimnie-
košana, dzīvžogu apgriešana un iet-
vju mehanizētā tīrīšana. 2015. gadā 
paredzēts turpināt 2014. gadā iesāk-
to darbu Kena parka labiekārtošanā. 
Salīdzinot ar 2014. gadu, ievērojami 
vairāk līdzekļu plānots pilsētas ielu 
apgaismojuma rekonstrukcijas dar-
biem, tajā skaitā Lāčplēša ielā, Liepu, 
Dambja un Kļavu ielās, no kredītlī-
dzekļiem Mežāres un Lielajā ielās, kā 
arī infrastruktūras sakārtošanai pil-
sētas iedzīvotāju iecienītajā atpūtas 
vietā Mežaparkā. Tur 2015. gadā pa-
redzēta laivu piestātnes izveidošana, 
pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana, 
labiekārtotas tualetes uzstādīšana 
u. c. pasākumi. 

Finansējums veselības aizsar-
dzības pasākumiem 2015.  gadā 
plānots 58 460 euro apjomā. Tas pa-
redzēts donoru kustības atbalstam, 
veselības veicināšanas pasākumiem, 
kā arī stipendiju izmaksai jauno spe-
ciālistu piesaistei un noturēšanai ve-
selības aprūpē. 

Salīdzinot ar 2014. gadu, 

palielinājies finansējums 

stipendiju izmaksai jauno 

speciālistu piesaistei.

Izdevumi sadaļā „Atpūta, kul-
tūra un reliģija” kopumā paredzēti 
1  987  158  euro. Šeit plānots fi-
nansējums Sporta centra uzturē-
šanai un sporta pasākumiem kopā 
728 502 euro, tajā skaitā turpināsies 
darbi pie Radžu ūdenskrātuves un 
Mežaparka kalna labiekārtošanas, 
kā arī plānots iegādāties no kredīt-
līdzekļiem autobusu Sporta centra 
darbības nodrošināšanai. Finansē-
jums Vēstures muzejam kopumā 
160  923  euro, kas plānots uzturē-
šanas izdevumiem. Kultūras pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestāžu 
uzturēšanai 969  105  euro, kā arī 
reliģisko organizāciju, biedrību, nodi-
binājumu un pārējo sporta, atpūtas, 
kultūras un reliģijas pasākumu nodro-
šinājumam 128 628 euro. 

Izglītībai kopā ar mērķdotāci-
jām un aizņēmumiem tiks izlietoti 
8  643  885  euro. Sākumskolu, pa-
matskolu un vidusskolu uzturēšanai 
plānots izlietot 4 294 366 euro, bēr-
nudārzu uzturēšanai 2 492 614 euro, 
interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm un pārējiem izglī-
tības pasākumiem – 1 856 905 euro. 

Plānots ņemt aizņēmumus 

Jēkabpils 3. vidusskolas, 

Jēkabpils Mākslas skolas un 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu 

centra infrastruktūras 

uzlabošanai. 

Šajā gadā turpināsies arī ie-
priekšējos gados iesāktie pasākumi, 
piemēram, 1.–4.  klašu skolēnu brīv-
pusdienas, kuras tiek atbalstītas arī 
ar valsts finansējumu, ir piešķirts 
finansējums mācību līdzekļu iegādei 
visām izglītības iestādēm un vispā-
rizglītojošajām skolām, finansējums 
aprīkojuma atjaunošanai un mācību 
braucienu nodrošināšanai. Paredzēts 
finansējums peldēšanas nodarbībām 
2. un 3. klašu skolēniem. Domājot par 
2015.  gadā gaidāmajiem Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem, 
jau 2014. gadā daļēji tika paredzēts 
finansējums kolektīviem tērpu izga-
tavošanai (42 686 euro), šogad tur-
pināsim iesāktos darbus, lai vasarā 
kolektīvi pilnībā tiktu nodrošināti ar 
tērpiem un pārstāvētu Jēkabpils pil-
sētu svētkos. Jēkabpils pilsētas ko-
lektīvu līdzdalības nodrošināšanai XI 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos 2015.  gadā paredzēti 
kopā 119 486 euro, tajā skaitā valsts 
dotācija un pašvaldības finansējums 
transporta, ēdināšanas, komandē-
juma un citiem izdevumiem, kā arī 
finansējums kolektīviem tērpu izga-
tavošanai, kas sadalīts pa attiecīgo 
iestāžu tāmēm.

Sadaļas „Sociālā aizsardzī-
ba” izdevumi kopumā sastāda 
2 137 548 euro, tajā skaitā finansē-
jums no valsts budžeta – asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanai cilvē-
kiem ar invaliditāti 91 060 euro. So-
ciālo pabalstu izmaksai kopā plānoti 
644 400 euro. Atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem,

2015. gadā paredzēts 

saglabāt visus iepriekšējā 

gadā maksātos pašvaldības 

sociālo pabalstu veidus, kā 

arī plānoti jauni – ikmēneša 

pabalsts aizgādņiem un dzīvokļa 

(mājokļa) pabalsts bāreņiem. 

Finansēšana
Finansēšanas daļu veido aizņē-

mumi no Valsts kases, aizņēmumu 
atmaksa un līdzdalība komersantu 
pašu kapitālā. Pašvaldības rīcībā nav 
pietiekami daudz brīvu finanšu lī-
dzekļu, lai realizētu apjomīgus inves-
tīciju projektus, tādēļ šim nolūkam 
pašvaldība plāno aizņemties līdzek-
ļus Valsts kasē. 

2015. gadā plānoti aizņēmumi no 
Valsts kases 1 382 680 euro apjomā. 
Aizņēmumus paredzēts ņemt izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras sakārto-
šanai, tajā skaitā Jēkabpils 3. vidus-
skolas internāta ēkas atjaunošanai 
un stadiona pārbūvei 600 000 euro, 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
ēkas jumta pārbūvei 43  480  euro, 
kā arī Mākslas skolas jumta pār-
būves tehniskās dokumentācijas 
izstrādei un pārbūvei 30  000  euro. 
Prioritārā investīciju projekta ietva-

ros paredzēta Krustpils pils ēkas pie-
slēgšana pie Pils rajona katlu mājas, 
ieguldījums SIA „Pils rajona Namu 
pārvalde” pamatkapitālā – Pils rajona 
katlu mājas pārbūvei, kā arī Barona 
un Pils ielu Jēkabpilī apgaismojuma 
pārbūve kopsummā 250  000  euro 
apmērā. Turpinot 2014.  gadā iesāk-
to praksi, arī 2015.  gadā paredzēts 
ņemt aizņēmumu pašvaldības ceļu 
un ielu sakārtošanai 181  200  euro 
apjomā, nodrošinot 20% pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta realizācijai. 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta ietvaros paredzēts aizņēmums 
priekšfinansējuma nodrošināšanai 
projekta „Ielu apgaismojuma pārbūve 
Mežāres un Lielajā ielās, Jēkabpilī” 
realizācijai. Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai paredzēts ņemt 
aizņēmumu autotransporta iegādei 
kopā 78 000 euro, tajā skaitā autobu-
sa iegādei Jēkabpils Sporta centram. 

Ieguldījumi pašu kapitālā veido 
ieguldījums SIA „Pils rajona Namu 
pārvalde” pamatkapitālā – Pils rajona 
katlu mājas pārbūvei 40 000 euro.

Aizņēmumu atmaksai kopā pa-
redzēti 2  178  132  euro, tajā skaitā 
no priekšfinansējuma Eiropas Savie-
nības struktūrfondu finansēto pro-
jektu īstenošanai 838 719 euro, no 
pamatbudžeta 1 339 413 euro.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņē-
mumiem sedz ar līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu 1  040  703  euro, tajā 
skaitā brīvi sadalāmi, bez noteikta 
mērķa 955 857 euro.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2015.  gada 

ieņēmumu un izdevumu struktūra 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav 
mainījusies.

Pašvaldības speciālā budžeta ie-
ņēmumi kopā plānoti 514 994 euro, 
izdevumi – 532 344 euro, kur izde-
vumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 
sedz no līdzekļu atlikuma uz gada sā-
kumu 17 350 euro.

Pārvaldes tāmē plānoti procen-
tu ieņēmumi no kontu atlikumiem 
20  euro apmērā, kas tiks novirzīti 
bankas pakalpojumu apmaksai.

Autoceļu fonda ieņēmumi plā-
noti, pamatojoties uz Satiksmes 
ministrijas mērķdotācijas pašvaldī-
bu autoceļiem (ielām) sadalījumu. 
Pēdējos gados tie ļoti būtiski sa-
mazinājušies. 2015. gadam plānots 
neliels pieaugums – 489  974  euro. 
Plānotos ieņēmumus un līdzekļu at-
likumu no 2014.  gada kopsummā 
490 316 euro plānots izlietot pakal-
pojumu apmaksai par ielu uzturēšanu 
un ielu kapitālajiem remontiem.

Ieņēmumi no dabas resursu no-
dokļa plānoti 25  000  euro apmērā. 
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
un līdzekļu atlikums no 2014.  gada 
kopsummā 42 008 euro tiks izlietoti 
pilsētas vides aizsardzību saistītiem 
pasākumiem: atkritumu izvešanai no 
nelegālajām atkritumu uzkrāšanas 
vietām, zivju resursu papildināšanai 
un citiem pasākumiem.

Ar budžeta ziņojumu pil-
nā apmērā iespējams iepazīties  
www.jekabpils.lv. 

Informāciju publicēšanai sagatavoja 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apstiprina Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
2015. gada budžetu

UZZIŅAI:
2015. gada pašvaldības 
budžeta izdevumu daļas 
sastādīšanai Jēkabpils 
pilsētas dome iepriekšējā gada 
septembrī apstiprināja jaunā 
budžeta prioritātes:
• Sagatavošanās valsts, 
Eiropas Savienības un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu 
īstenošanai.
• Jēkabpils pilsētas kolektīvu 
līdzdalības nodrošināšana 
XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos.
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Svetlana Zujeva jau vairāk nekā 
desmit gadus vada Nodarbinātības 
valsts aģentūras Jēkabpils filiāli. 
Iestādes klienti ir kādā dzīves pos-
mā bez darba palikuši jēkabpilieši – 
tie, ko skārusi štatu samazināšana, 
uzņēmuma likvidācija, jaunieši, kas 
uzsāk pirmās darba pieredzes meklē-
jumus, arī darbaspējas vecumā esoši 
cilvēki ar invaliditāti, kas saskaras 
ar grūtībām patstāvīgi atrast savām 
spējām atbilstošu darbu.

Kā jūs raksturotu esošo situāciju 
nodarbinātības jomā Jēkabpilī?

Visprecīzākais raksturojums, 
protams, ir skaitļi. Februāra sākumā 
pilsētā bija 1233 reģistrēti bezdarb-
nieki. Kopumā Jēkabpils reģionā bez-
darba līmenis ziemas mēnešos veido 
ap 10–11% no ekonomiski aktīva-
jiem iedzīvotajiem. 

Analizējot situāciju vairāku gadu 

griezumā, varu apgalvot, ka 

bezdarbnieku skaits samazinās. 

Piemēram, ilgstošā bezdarba 
jomā pirms gada, diviem runājām par 
aptuveni pusi no visiem bezdarbnie-

kiem. Šobrīd šis īpatsvars ir sarucis 
līdz 26%. Sarūk arī jauniešu bez-
darbs. Protams, pastāv sezonalitāte 
– ziemā bezdarba līmenis tradicionāli 
ir augstāks, nekā citos mēnešos, 
kad  notiek darbs lauksaimniecība un 
celtniecībā. 

Kādi faktori ietekmējuši statisti-
kas uzlabošanos?

Ļoti dažādi. Ir pārdzīvots krīzes 
periods, parādās jauni uzņēmumi, 
kuros darbu uzsāk mūsu klienti. Arī 
mūsu klienti paši dažkārt kļūst par 
darba devējiem. Protams, arī NVA 
aktīvi strādājusi, lai īstenotu virkni 
pasākumu bezdarbnieku sagatavo-
šanas un apmācību jomā, jauniešu un 
cilvēku ar īpašām vajadzībām integ-
rēšanai darba tirgū, intensīvi esam 
strādājuši ar darba devējiem, lai vei-
cinātu  subsidēto darba vietu izveidi 
un darba devēju iesaisti citu NVA pa-
sākumu īstenošanā. 

Mūsu aktīvā darba rezultātā ir 
izveidotas desmit subsidētās darba 
vietas jauniešiem, izveidotas un pie-
lāgotas darba vietas četriem cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām, biznesa 
uzsākšanas jomā atbalstīti divu jau-

Manā komandā strādā tikai profesionāļi

E-prasmju dienas pasākumi Jēkabpilī
Jauniešu informatīvā diena

Datums: 25.03.2015.    Laiks: 13.00
Vieta: NVA Jēkabpils filiāles telpās, Jaunā ielā 79e
Vadīs: NVA Jēkabpils filiāles pasākuma „Jauniešu garantijas” karjeras 
konsultante Sandra Gulbinska
Mērķauditorija: Jaunieši, skolēnu un viņu vecāki.

Informatīvā diena dažāda vecuma cilvēkiem
Datums: 27.03.2015.    Laiks: 12:30
Vieta: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas zāle, Pasta ielā 1
Vadīs: NVA Jēkabpils filiāles karjeras konsultante Gita Sīle
Mērķauditorija: dažāda vecuma cilvēki.

niešu biznesa projekti, tāpēc ceram 
uz divu jaunu darba devēju rašanos 
pilsētā.

Kā vērtējat darba meklētāju akti-
vitāti un iesaisti NVA pasākumos?

Tas, cik ātri bezdarbnieks atrod 

sev darba vietu, ir lielā mērā 

atkarīgs tikai no viņa paša. 

Paliekot bez darba, ir jāsaprot, 
kāpēc šāda situācija ir radusies un 
jācenšas pielāgoties jaunajiem aps-
tākļiem – nebaidīties mācīties ko 
jaunu un pat mainīt dzīvesvietu, ja 
tas nepieciešams. NVA ir starpnieks 
starp darba meklētājiem un darba 
devējiem. Mūsu konsultanti palīdz 
sagatavot CV, konsultē par pieeja-
majām apmācību programmām, va-
ram piedāvāt jurista, kā arī psihologa 
un psihoterapeita konsultācijas, jo 
ļoti bieži cilvēkam motivācijas un pār-
liecības atgūšanai ir nepieciešama 
tieši šāda palīdzība. Un tas viss mūsu 
klientiem ir bez maksas. 

Īpaši intensīvi mēs strādājam ar 
jauniešiem. Tiem mēs neļaujam at-
vilkt elpu. Piedāvājam gan karjeras 
testēšanu, gan konsultācijas un ap-
mācības. Aktīvi sadarbojamies arī ar 
izglītības iestādēm – Jēkabpils Valsts 
ģimnāziju un Agrobiznesa koledžu. 

Kā jūs raksturotu pilsētas darba 
meklētājus?

Cilvēki ir ļoti dažādi, bet kopumā 
gribu teikt, ka lielais vairums ir kārtī-
gi un godprātīgi cilvēki, kas vienkārši 
konkrētajā brīdī ir nonākuši šādā si-
tuācijā. Nereti pie mums griežas arī 
negatīvi noskaņoti klienti, bet manā 
komandā strādā tikai īsteni profe-
sionāļi, kas saprot, ka šīs negatīvās 
emocijas nav vērstas pret darbinie-
kiem, bet gan pret situāciju kopumā. 
Runājot, izprotot un palīdzot mēs bie-
ži vien panākam attieksmes maiņu.

Ikdienā es ar mūsu klientiem indi-
viduāli nestrādāju, bet nu jau vairākus 
gadus pati personīgi vadu iknedēļas 

UZZIŅAI:
Nodarbinātības valsts 
aģentūras Jēkabpils filiāle
Jaunā iela 79e, Jēkabpils
Tālr.: 65231950
 jekabpils@nva.gov.lv

Darba piedāvājumi Jēkabpilī 
un informācija par NVA 
pakalpojumiem:
www.nva.gov.lv.

na. Ja uzņēmēji mūs informē laicīgi, 
mēs uzreiz sākam strādāt ar darbi-
niekiem, lai maksimāli saīsinātu viņu 
laiku bezdarbnieka statusā. 

Saprotam, ka bizness ir bizness, 

tomēr par cilvēkiem jādomā. 

Vēlos pateikties tiem darba de-
vējiem, kas jau kļuvuši par mūsu part-
neriem un aicināt arī citus aktīvāk 
sadarboties ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras Jēkabpils filiāli. 

Interviju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas 
vietniece Laura Afanasjeva

tikšanās ar darba meklētājiem un 
bezdarbniekiem, kas notiek ik piekt-
dienu plkst. 11.00 Agrobiznesa ko-
ledžas konferenču zālē. Tādējādi es 
redzu kopainu – kāds noskaņojums, 
kādas problēmas, kādi jautājumi. Tas 
ļauj analizēt mūsu darba rezultātus 
kopumā. 

Kā NVA sadarbojas ar darba 
devējiem?

Darba devējiem pieejams ir mūsu 
CV un vakanču portāls, kur var gan iz-
vietot darba sludinājumus, gan caur-
skatīt darba meklētāju kandidatūras. 
Organizējam arī personāla atlases 
saskaņā ar darba devēja prasībām. 
Arī darba devējiem mūsu sniegtie 
palapojumi ir bezmaksas. 

Aktīvi informējam darba devējus 
par NVA pieejamajām atbalsta prog-
rammām, stāstām par pieejamo fi-
nansējumu subsidētajām darba vie-
tām, par noteikumiem, kas jāizpilda, 
lai šo finansējumu saņemtu. Cenša-
mies motivēt darba devējus būt arī 
sociāli aktīviem, nodarbinot cilvēkus 
ar invaliditāti vai veidojot prakses 
vietas jauniešiem. 

Sekmīga sadarbība ar uzņēmē-
jiem mums ir ļoti būtiska, īpaši gadī-
jumos, kad notiek štatu samazināša-

Zemgales plānošanas reģiona ES 
Struktūrfondu informācijas centrs š.g. 
10. martā Jēkabpilī organizē bezmak-
sas semināru par LR tiesisko normu 
piemērošanu, uzsākot uzņēmējdarbību 
ES fondu atbalstītos projektos. Semi-
nāru vadīs Inguna Leibus Dr.oec., LLU 
Finanšu un grāmatvedības institūts.

Seminārā aplūkojamie temati:
1. Saimnieciskās darbības tie-

siskās formas, reģistrācija, Latvijas 
nodokļu likumdošana. (Kas jāzina ESF 
programmas „Atbalsts pašnodarbi-
nātības un uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai” jeb Starta programmas dalīb-
niekiem par saimnieciskās darbības 
tiesiskajām formām un to reģistrē-
šanas kārtību – SIA, IK, saimnieciskās 
darbības veicējs; LR nodokļi, to veidi.)

2. Kas jāzina ESF programmas 
„Atbalsts pašnodarbinātības un uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai” jeb Star-
ta programmas dalībniekiem par mik-
rouzņēmuma nodokļa aprēķināšanas, 
deklarēšanas un maksāšanas kārtību 
un atvieglotā iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa aprēķināšanu, patentmaksu.

3. Uzņēmuma reģistrācijas veid-

lapu aizpildīšana un iesniegšana. (SIA 
dibināšanas līgums, Pieteikums ko-
mersanta ierakstīšanai komercreģis-
trā, Valdes paziņojums par juridisko 
adresi, Mazkapitāla SIA dibināšanas 
lēmums, Statūti, Dalībnieku reģistra 
nodalījums, Īpašnieka piekrišana juri-
diskās adreses reģistrācijai.)

Seminārs notiks 10. martā pulk-
sten 10.00, Pasta ielā 1, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas dienesta 
viesnīcas sēžu zālē. Dalību Jēkab-
pils seminārā lūgums pieteikt līdz 
9.  martam pa tālruni 65207419, 
28356611, vai rakstot uz e-pas-
tu: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto 
institūciju, tālruni vai e-pastu, kā arī 
semināra norises vietu – pilsētu.

Seminārā aicināti piedalīties 
esošie un topošie uzņēmēji, pašno-
darbinātās personas, individuālie ko-
mersanti, kā arī ikviens interesents. 
Semināra dienas kārtību var skatīt  
www.esfondi.zemgale.lv sadaļā 
Semināri.

Avots: www.zpr.gov.lv

Jēkabpilī notiks seminārs par 
LR tiesisko normu piemērošanu, 
uzsākot uzņēmējdarbību

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) arī šogad īsteno Jauniešu ga-
rantijas atbalsta pasākumu „Pirmā 
darba pieredze jaunietim” un aicina 
darba devējus – komersantus, paš-
nodarbinātas personas, kā arī biedrī-
bas vai nodibinājumus – piedāvāt dar-
ba vietas jauniešiem ar profesionālo 
vai augstāko izglītību.

Jauniešu garantijas atbalsta 
pasākumā tiek iesaistīti NVA reģis-
trētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 
gadiem, kuriem ir profesionālā vai 
augstākā izglītība un kuri šobrīd ne-
studē pilna laika klātienē. Lai iegūtu 
darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu 
atbalstu var gadu strādāt pie darba 
devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai 
NVA maksā dotāciju – 160 eiro (jau-
nietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet 
otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 
100 eiro mēnesi (jaunietim ar inva-
liditāti – 200 eiro). Taču darba devē-
jam jānodrošina arī līdzmaksājums 

jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka 
par valstī noteikto minimālo algu. Jā-
uzsver, ka darba vietai ir jābūt izvei-
dotai speciāli dalībai šajā pasākumā 
vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms 
pasākuma uzsākšanas, turklāt darba 
devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti 
nekvalificētos un mazkvalificētos 
darbos.

Kā darba devējam 
pieteikties pasākumam?

 Jāaizpilda pieteikuma forma 
un jāpievieno prasītā informācija. 
Pasākuma apraksts un pieteikuma 
forma atrodama NVA interneta viet-
nē: http://www.nva.gov.lv. Ja rodas 
kādas neskaidrības, jāsazinās ar NVA 
Jēkabpils filiāli, pieteikuma veidlapu 
iespējams saņemt arī filiālē un aizpil-
dīt ar koordinējošā eksperta palīdzī-
bu. NVA filiāle paziņo darba devējam 
par pieņemto lēmumu un pozitīvas 
atbildes gadījumā aicina mēneša 

laikā no komisijas lēmuma pieņem-
šanas dienas slēgt līgumu par darba 
vietas izveidi.

Kāds darba devējam 
ieguvums?

• NVA vienu gadu daļēji finansē 
darba algu jaunietim;

• Darba vadītājs, kas strādā ar 
darbā pieņemtajiem jauniešiem, 
saņem ik mēnesi 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas;

• NVA sedz izdevumus par 
veselības pārbaužu veikšanu (ja 
nepieciešams);

• Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) 
individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, uzsākot darbu (ja 
nepieciešams);

• Lai pielāgotu darba vietas 
jauniešiem ar invaliditāti, NVA 
sedz izdevumus līdz 711 eiro.
 

NVA Jēkabpils filiāle, www.nva.gov.lv

NVA aicina darba devējus piedāvāt 
darba vietas jauniešiem pirmās darba 
pieredzes iegūšanai
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Ja vēlaties savā e-pastā sa-
ņemt informāciju par aktualitātēm 
uzņēmējdarbības jomā Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā, pilsētā, reģio-

nā un valstī kopumā, apmeklējiet  
www.jekabpils.lv sadaļu Uzņēmējiem 
un norādiet e-pasta adresi, uz kuru 
vēlaties saņemt informāciju. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
aicina Jēkabpils un tuvākās ap-
kārtnes darba devējus izvietot ak-
tuālos darba sludinājumus portālā  
www.jekabpils.lv sadaļā „Uzņēmē-
jiem”. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
mājas lapu dienā apmeklē ap 700 in-

terneta lietotāji.
Darba sludinājumu izvietošana ir 

bez maksas. Sludinājumu parādīša-
nas termiņš – divas nedēļas. Darba 
sludinājumi tiks ievietoti arī pašval-
dības sociālajos tīklos, kur kopumā ir 
vairāk nekā 6000 sekotāju. 

11. un 12. februārī Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks tautsaimniecības jautājumos 
Aivars Kraps, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas pasniedzēji un Jēkabpils 
uzņēmēju biedrības valdes priekšsē-
dētāja un Latvijas Darba devēju kon-
federācijas sociālā dialoga koordina-
tore Zemgales reģionā Zanda Lamba 
apmeklēja starptautisko konferenci 
„Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas 
Savienības konkurētspējas stiprinā-
šanai” Jelgavā un Cēsīs.

Konferences dalībniekiem bija 
iespēja viesoties četros Latvijas un 
arī starptautiskā līmenī konkurēt-
spējīgos uzņēmumos Jelgavā – AS 
„PET Baltija”, SIA „Fortum Jelgava”, 

AS „Baltijas gumijas fabrika” un SIA 
„Latvijas piens”.

12.  februārī konference turpi-
nājās Cēsīs, un tās noslēgumā tika 
pieņemtas darba devēju rekomen-
dācijas reģionālās uzņēmējdarbības 
veicināšanas politikas plānošanai Ei-
ropas Savienības un nacionālā līmenī.

Konferencē piedalījās delegāti 
no Eiropas Komisijas, Eiropas Eko-
nomikas un sociālo lietu komitejas, 
Eiropas darba devēju konfederācijas 
BUSINESSEUROPE, Spānijas, Vāci-
jas, Dānijas, Polijas, Somijas u.c. val-
stu darba devēju organizācijām, kā 
arī Latvijas pašvaldībām un biznesa 
organizācijām.

Jēkabpils pilsētas pārstāvji apmeklē 
starptautisku konferenci, veltītu 
uzņēmējdarbības attīstībai reģionos

Aizkraukles novada pašvaldība 
ceturto gadu pēc kārtas rīko „Pār-
novadu uzņēmēju dienu”, kas ir gada 
lielākā izstāde – gadatirgus. Šogad 
tā notiks 28. martā Aizkraukles no-
vada ģimnāzijas Sporta centrā. Tajā 
aicināti piedalīties amatnieki, lauk-
saimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās 
organizācijas, pašvaldības, bankas, 
apdrošināšanas kompānijas, izglītī-
bas iestādes u.c.

Šāda pasākuma mērķi ir iepazīsti-
nāt iedzīvotājus ar reģiona uzņēmēju 
un amatnieku aktivitātēm, ražoto 
produkciju un sniegtajiem pakalpo-
jumiem, veicināt informācijas apmai-
ņu kultūras, tūrisma, izglītības un 
sabiedrisko aktivitāšu jomā, meklēt 
sadarbības partnerus, dibināt jau-
nus darījuma kontaktus, paplašināt 
noieta tirgu, radīt pieejamu jaunāko 

informāciju par uzņēmējdarbību un 
amatnieku produkciju.

Īpašs akcents šogad būs sko-
lēnu mācību firmas no visa reģiona. 
Jaunieši prezentēs savu firmu, savu 
produktu, jauniešus vērtēs atse-
višķa žūrija no Junior Achievement. 
Pasākuma laikā notiks ēdināšanas 
uzņēmumu gardo lietu prezentācija 
– degustācija. 

Iepriekšējos gados pasākumā 
piedalījās vairāk nekā 150 uzņēmē-
ju no visas Latvijas un apmeklētāju 
skaits pārsniedza piecus tūkstošus.

Pieteikumus dalībai jāiesniedz 
līdz 20.  martam. Pieteikuma anketu 
var atrast http://www.draugiem.lv/
parnovadu.uznemeju.diena/ un aiz-
pildīta tā jānosūta elektroniski uz 
e-pastu: ieva.erdmane@inbox.lv.

Avots:www.aizkraukle.lv

Uzņēmējus aicina piedalīties 
„Pārnovadu uzņēmēju dienā” 
Aizkrauklē

Informāciju par aktualitātēm uzņēmējiem 
pilsētā un reģionā var saņemt arī e-pastā

Aktuālos darba sludinājumus var izvietot 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā

Jēkabpils pilsētas dome apstip-
rinājusi Jēkabpils pilsētas bērnu un 
jauniešu vasaras brīvdienu nometņu 
konkursa nolikumu. Nolikums nosaka 
kārtību, kādā pašvaldības finanšu lī-
dzekļu saņemšanai jāiesniedz pietei-
kumi par Jēkabpils pilsētas bērnu un 
jauniešu vasaras brīvdienu nometņu 
organizēšanu. 

Konkursa mērķis ir nodrošināt 
pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu 
un jauniešu brīvā laika pavadīšanu 

skolēnu vasaras brīvdienās. Kon-
kurss ir atklāts, tajā var piedalīties 
jebkura fiziska vai juridiska persona. 
Vienas vasaras brīvdienu nometnes 
organizēšanai finansējums no paš-
valdības budžeta nevar pārsniegt 
500,00 euro. Lai pretendents piedalī-
tos Jēkabpils pilsētas pašvaldības iz-
sludinātajā konkursā, tam jāiesniedz 
projekta pieteikums ar tam pievie-
notiem šajā nolikumā noteiktiem do-
kumentiem. Pretendentam aizpildīta 

pieteikuma veidlapa un pievienotie 
dokumenti jāiesniedz Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 
LV-5201, līdz šī gada 30.aprīlim. Lē-
mumu par finansējuma piešķiršanu 
pieņems Jēkabpils pilsētas dome.

Plašāku informāciju par konkur-
sa nosacījumiem lasiet pašvaldības 
mājas lapā: www.jekabpils.lv, sadaļā 
Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

16.  februārī Jēkabpils tautas 
nama kamerzālē notika īsfilmas „Jē-
kabpils kamerorķestris – no solfedžo 

līdz Mocartam” pirmizrāde.
Pirmizrādē piedalījās Jēkabpils 

domes priekšsēdētājs Leonīds Sal-

cevičs, Jēkabpils kultūras pārvaldes 
vadītāja Inta Ūbele, bijusī Arvīda Žilin-
ska Jēkabpils Mūzikas skolas direk-
tore Leone Pauniņa, filmas veidotāji 
– Latgales reģionālās televīzijas ko-
manda, kā arī citi interesenti.

Īsfilma stāsta par 2012. gadā iz-
veidoto Jēkabpils kamerorķestri, tā 
nozīmi bērnu un jauniešu muzikālajā 
audzināšanā, kā arī orķestra vadītāja 
Mārtiņa Berga un Leones Pauniņas 
ieguldījumu orķestra dibināšana un 
veidošanā. 

Īsfilmu veidoja Latgales reģionā-
lās televīzijas radošā komanda. Fil-
mas garums ir 30 min. Video stāsts 
ir pieejams pašvaldības mājas lapā 
www.jekabpils.lv, sadaļā Video. 

No 11. līdz 13.februārim Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs piedalījās Eiropas 
reģionu komitejas 110.plenārsesijā 
Briselē. Darba kārtības ietvaros tika 
iecelts komitejas jaunais sastāvs un 

apstiprinātas komisiju kompetences 
jomas 2015.–2020. gadam, disku-
tēts par aktualitātēm drošības un 
veselības aizsardzības darbā (2014–
2020), par rīcības plānu MVU un videi 
nekaitīgas nodarbinātības iniciatīvu, 

par vietējo un reģionālo pašvaldību 
tiesiskuma un pamattiesību daudzlī-
meņu aizsardzību Eiropas Savienībā, 
kā arī par pasākumiem, kas saista Ei-
ropas strukturālo un investīciju fon-
du ar pareizu ekonomikas pārvaldību.

17. februārī Rīgā tika prezentēts 
uzņēmuma „Skrivanek Baltic” jau-
nākais „Valodas policijas” pētījums, 
kurā tika analizēta Latvijas lielāko 

pašvaldību vadītāju latviešu valodas 
kultūra un tās publiskā lietojuma 
paradumi.

Pašvaldību vadītāju runa tika vēr-
tēta pēc četriem kritērijiem – valodas 
kultūra, gramatika, valodas stils un 
oratora prasmes. Ekspertiem izvēr-
tējot četrpadsmit Latvijas pilsētu va-
dītāju publisko runu pēc noteiktajiem 
kritērijiem, augstāko novērtējumu sa-
ņēma trīs politiķi: Ieva Bērziņa, Artūrs 
Mangulis un Uldis Sesks. Nedaudz 
mazāku punktu skaitu kopvērtējumā 
saņēma Leonīds Salcevičs, Jānis Ro-
zenbergs un Aivars Lembergs.

Apkopojot iegūtos rezultātus, 
Jēkabpils domes priekšsēdētājs 
L. Salcevičs ar iegūtajiem 2,04 punk-

tiem kopvērtējumā ierindojās cetur-
tajā vietā. Pētījuma eksperti atzinīgi 
novērtējuši L.  Salceviča patīkamo 
balss tembru un valodā saklausāmās 
augšzemnieku dialekta iezīmes. Tā-
pat eksperti uzsver, ka L.  Salceviča 
publiskās uzstāšanās caurvij praktis-
ka un profesionāla pieeja pašvaldības 
jautājumu risināšanai. Pie prasmēm, 
kuras būtu jāpilnveido, ir minēta liek-
vārdība un sarunvalodas elementi.

Starptautiskais valodu uzņē-
mums „Skrivanek Baltic” un Latvijā 
atzīti valodas eksperti jau otro gadu 
pēc kārtas vienojas projektā „Valo-
das policija”, lai turpinātu mudināt sa-
biedrību pilnveidot latviešu valodas 
iemaņas.

Līdz 30. aprīlim var iesniegt pieteikumus konkursam 
vasaras brīvdienu nometņu organizēšanai

Tapis video stāsts par pilsētas kamerorķestri 

L. Salcevičs Briselē piedalās Eiropas reģionu 
komitejas plenārsesijā

Jēkabpils domes priekšsēdētāju atzinīgi novērtē 
publiskās runas un valodas kultūras pētījumā 

Šī gada 9. februārī mūžības ceļā no mums aizgāja inženieris – celtnieks, 
ilggadējs SIA „Jēkabpils PMK’’ valdes priekšsēdētājs, Jēkabpils Goda pilso-
nis Uldis Helmuts Putniņš. 

Pēdējā gaitā U. H. Putniņš tika pavadīts 13. februārī uz Jēkabpils pilsē-
tas kapsētu. Daudz pateicīgi un sirsnīgi atvadu vārdi tika veltīti U. H. Put-
niņam, uzsverot viņa cilvēciskās vērtības un profesionalitāti. Ilgajos darba 
gados Uldis Helmuts Putniņš bija piedalījies gandrīz visu lielāko būvobjektu 
celtniecībā Jēkabpils pilsētā, tādējādi dodot nenovērtējamu ieguldījumu Jē-
kabpils pilsētas attīstībā. Šī ieguldītā darba artava paliks uz visiem laikiem… 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA „ Jēkabpils PMK” kolektīvs izsaka 
visdziļāko līdzjūtību U. H. Putniņa tuviniekiem.

Mūžības ceļā pavadīts Jēkabpils Goda pilsonis Uldis Helmuts Putniņš

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Grūtākā izvēle, kas jāpie-
ņem katram jaunietim, ir – kas 
es būšu nākotnē? Lai atrastu 
īsto profesiju, jauniešiem ir dota 
viena īpaša diena gadā – Ēnu 
diena. Jau vairākus gadus inte-
resējos par skatuves mākslu un 
režiju, tāpēc man bija liels prieks 
un gods ēnot Rīgas Improvizāci-
jas teātra dalībnieku, pasākumu 
vadītāju un ļoti jauku cilvēku 
Viesturu Vizuli, kura dzimtā pil-
sēta ir Jēkabpils.

Lietainais laiks un satrau-
kums mani bija atzinis uz Slendid 
Palace pusstundu ātrāk. Laiks 
vilkās lēni, taču gaidīšana attais-
nojās, līdz ieraudzīju smaidīgo un 
pozitīvi noskaņoto Viesturu.

Pirms došanās uz zāli ne-

daudz parunājām to, kas ir im-
provizācija. Tātad, improvizāci-
jas teātris ir teātra forma, kurā 
aktieri visas ainas izspēlē bez 
iepriekš sagatavota scenārija, 
vadoties daļēji vai tikai no ska-
tītāju ieteikumiem – par tēmām, 
tēliem, vietām, īpašībām utt. 
Manuprāt, improvizācija ir sava 
veida māksla un noteikti talants 
nebaidīties no publikas. Prasme 
nesmieties par vissmieklīgā-
kajiem jokiem, taču, ja tomēr 
sanāk, tas acumirklī ir jālabo, 
piemēram, jāsāk tēlot, ka raudi. 
Es uzzināju, ka Viesturs Vizulis 
nav ieguvis profesionālo aktiera 
izglītību, taču mācījies individu-
āli pie dažādiem pasniedzējiem, 
konkrēti improvizācijas teātra 

sfērā. Dažādas iemaņas ir ie-
guvis arī piedaloties improvizā-
cijas festivālos. Katrs vadītais 
pasākums, izrāde un mēģinā-
jums veido Viestura iemaņas 
un pieredzi. Pēc brīža mēs de-
vāmies uz zāli, kur notika pare-
dzētā izrāde. Tur mūs jau gaidīja 
citi Rīgas Improvizācijas teātra 
dalībnieki. Cik jauki, sirsnīgi un 
atvērti cilvēki! Zālē virmoja ne-
liels uztraukums, bet to remdē-
ja draudzīgā atmosfēra. Neliela 
uztraukuma pārņemti pie skatu-
ves bija aktieri – vīrieši un tikai 
viena sieviete no teātra gru-
pas, secināju, ka vīrieši tomēr 
ir aktīvāki improvizatori. Man arī 
bija iespējas izpētīt darbu pie 
skatuves gaismu un skaņas re-

gulēšanas, kā arī aprunāties ar 
šiem pozitīvi noskaņotajiem cil-
vēkiem. Šī diena bija Super! Vēl 
šodien man atmiņā ir palikuši 
viena mākslinieka vārdi: „Atnāci 
ēnot vienu – noēnoji visus”.

 Kā balva par labi paveiktu 
darbu man bija iespēja redzēt 
Rīgas Improvizācijas teātra 
izrādi „Ar šarmu pret karmu”. 
Atrodoties pirmajā rindā, es 
varēju saskatīt uztraukumu uz 
skatuves, taču mākslinieki to 
meistarīgi slēpa. Gluži vienkārši 
ļaudis, taču ar fantastisku spē-
ju uzkāpt uz skatuves un parādīt 
ikdienas dzīves ainas tik atrak-
tīvi! No zāles pamestajām ide-
jām radās dzeja, dziesma, gan 
proza latviešu, vācu un igauņu 

valodā ar tulkojumu. 
Ēnu dienās piedalījos pirmo 

reizi un patiesi esmu laimīga, ka 
man tika dota šāda iespēja. Pal-
dies par to Jēkabpils Bērnu un 
jauniešu centram! 

Sapratu to, ka improvizatori 
un aktieris ir divas dažādas no-
darbošanās, gluži kā atšķirīgas 
pasaules. Kolektīvā visi ir vienlī-
dzīgi un katrs ir draugs, egoisms 

šajā žanrā nedrīkst atrasties, 
vienīgi izņēmuma kārtā, attēlo-
jot kādu egoistisku tēlu. 

Zāle bija atsaucīga un at-
raisīta. Uz skatuves esošie 
izrādes varoņi – divi Jāņi, Vies-
turs, Raimonds, Elīna, Rihards 
un Mārcis bija harismātiski un 
fantastiski! Jūs vēroju ar prieku! 

Līga Galdiņa, 
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 10. klase

11.  februāris – Ēnu diena 
– ir pasaulē populāra karjeras 
izglītības akcija, kuras laikā sko-
lēni apmeklē kādu darbavietu un 
vēro interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu. Ēnu die-
nas akcijas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavotos darba 

tirgum, kā arī demonstrētu izglī-
tības ietekmi uz karjeru, rosinot 
skolēnus nopietni pievērsties 
mācībām. Ēnu diena Latvijas 
skolu jauniešiem dod iespēju 
pavadīt vairākas stundas kopā ar 
interesējošās profesijas pārstā-
vi un praksē iepazīt kādas nodar-
bes visdažādākos aspektus.

Jēkabpils pilsētā Ēnu dienas 
organizēšanā iesaistījās arī Jē-

kabpils Bērnu un jauniešu centrs, 
uzrunājot potenciālos ēnu devē-
jus – dažādus uzņēmumos, iestā-
des un organizācijas, lai skolēniem 
paplašinātu ēnu devēju vakanču 
izvēli. Šo ēnu devēju vakances iz-
mantoja vairāk nekā 150 skolēni.

Vispieprasītākie ēnu devēji 
šogad bija Valsts policijas Zem-
gales reģiona pārvaldes Jēkabpils 
iecirknis, uzņemot 33 ēnas, un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, uz-
ņemot 27 ēnas. Skolēnu interešu 
loks izrādījās ļoti plašs un ēnotāji 
izmantoja iespēju iepazīties ar 
darba specifiku AS „Sadales tīkls” 
(operatīvās izbraukumu brigādes 
elektromontieri, elektrotehniķi, 
ekspluatācijas meistari, elektro-
enerģijas uzskaites meistari, teh-
niskās informācijas tehniķes un 
ekspluatācijas nodaļas vadītājs.), 

SIA „Margaret”, Jēkabpils Vēstu-
res muzejā, tirdzniecības centrā 
„Aura”, SIA „VK Birojs”, SIA „Brīvā 
Daugava”, SIA „STILS ES”, AS „SEB 
banka” Jēkabpils filiālē, SIA „Lor-
nete”, Zemessardzes 56. kājnie-
ku bataljonā, Izglītības iniciatīvu  
centrā u. c.

Paldies par atsaucību un 
ieinteresētību Mārim Trušelim, 
Katei Zaharovai, Kristīnei Lie-

piņai, Ingum Liseckim, Gatim 
Teicānam, Vitai Kalniņai, Kaspa-
ram Čanderam, Gintai Saulītei, 
Sarmītei Kauperei, Ilonai Šmei-
sei, Rolandam Bērziņam, Ilonai 
Mitrei, Jānim Ščerbickim, Ilzei 
Bičevskai, Jānim Apīnim, Ven-
tam Kodoram, Lāsmai Skļarskai, 
Ingai Tilhenai, Gunāram Mitrim.

Sarmīte Stikāne, 
pedagogs karjeras konsultants

No 23. līdz 25. janvārim 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā jau divdesmito reizi 
notika Latvijas mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sita-
minstrumentu izpildītāju kon-
kurss. Tajā piedalījās 160 jaunie 

mūziķi 15 instrumentu grupās, 
pārstāvot 50 mūzikas skolas, 
tajā skaitā A.Žilinska Jēkabpils 
Mūzikas skolas audzēkņi.

Pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursā, alta saksofona un 

soprāna saksofona kategorijās, 
1.vietu ieguva 6. klases audzēk-
ne Annija Briška. Milzīgais darbs, 
kas tika ieguldīts, apgūstot 
konkursa programmas, deva 
visaugstākos rezultātus. Ar 
soprāna saksofonu tika iegūti 
90 punkti un izcīnīta godpilnā 
1. vieta. Tieši tāds panākums arī 
ar alta saksofonu, jo tika iegūti 
90 punkti un izcīnīta 1.  vieta. 
Šāds panākums ir bijis pa spē-
kam tikai dažiem visā konkursa 
pastāvēšanas vēsturē. 
Atzinīgi panākumi arī citiem 
audzēkņiem!

Pirmo reizi Latvijas mūzi-
kas skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu izpildītāju 
konkursā piedalījās arī trompe-
tists Oļegs Jakovļevs un trom-
bonists Mārtiņš Kalējs, kuri at-
tiecīgi ieguva labu novērtējumu 

un guva vērtīgu pieredzi. Flautu 
grupā 7. klases audzēkne Elīza 
Rēķe izcīnīja 3. vietu. Saksofo-
nu grupā startēja vēl divi Jē-
kabpils Mūzikas skolas audzēk-
ņi – 5. klases audzēknis Artūrs 
Vīndedzis saņēma Atzinības 
diplomu. Konkursu rīkoja bied-
rība „Latvijas Jauniešu pūtēju 
orķestris”. Tradicionāli konkur-
su vērtēja starptautiska žūrija, 
jo tā ir iespēja Latvijas jaunos 
mūziķus parādīt arī citu valstu 
mūzikas speciālistiem. 
Panākumi arī IX 
Starptautiskajā festivālā 
„SAXOPHONIA”

No 11. līdz 14.  februārim 
Latvijā jau devīto reizi notika 
Starptautiskais Saksofonmū-
zikas festivāls „SAXOPHO-
NIA”. Šoreiz šis festivāls tika 
organizēts par godu Ādolfa 

Saksa, saksofona izgudrotāja, 
200. dzimšanas dienai. 

Šī festivāla ietvaros notika 
arī Latvijas mūzikas skolu sak-
sofonistu konkurss, ko vērtēja 
starptautiska žūrija. Konkursā 
piedalījās 51 jaunais saksofo-
nists. No A.  Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolas konkursā pie-
dalījās 3 saksofonisti. Jaunāko 
klašu grupā Ralfs Jakovļevs 
sasniedza augstu rezultātu 
un saņēma Atzinības diplomu. 
Vecāko klašu grupā startēja 
2 audzēkņi. Artūrs Vīndedzis 
spraigā konkurencē ieguva 
Atzinības diplomu. Bet savu 
augsto meistarību kārtējo reizi 
apliecināja Annija Briška, kura 
šajā konkursā ieguva 1. vietu.

14.  februārī J.  Vītola Latvi-
jas Mūzikas akadēmijā notika šī 
konkursa noslēguma koncerts 

un apbalvošana. Koncertā pie-
dalījās Rīgas saksofonu kvar-
tets, saksofonu kvartets „n[ex]t 
move”, Ainārs Šablovskis, duets 
„Viņš un Viņa”, kvintets „The 
sparkling 5”. Šī koncerta kulmi-
nācija bija savdabīgs saksofonu 
orķestris, kurā kopā uz skatuves 
muzicēja visi konkursa dalībnie-
ki, pedagogi un viesmākslinieki, 
kopā ap 80 saksofonistu.

A.  Žilinska Jēkabpils Mū-
zikas skolas direktore S.Ščer-
bicka par ieguldīto darbu izsaka 
pateicību skolotājiem Jānim 
Briškam, Kārlim Strazdiņam un 
koncertmeistariem Ligitai Tun-
tulei, Ivetai Serkovai, Annai Kor-
ņejevai, Aļonai Vīndedzei!

Aiga Sleže, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

No 21. līdz 23. janvārim Lat-
vijas Universitātes Bioloģijas 
fakultātē norisinājās 37. Valsts 
bioloģijas olimpiāde. Tajā pieda-
lījās 9. – 12. klašu skolēni. Katrā 
klašu grupā startēja 30 dalībnie-
ki no visas Latvijas, kuri starp-
novadu bioloģijas olimpiādē no-
vembrī bija ieguvuši augstākos 
rezultātus. Jēkabpils Valsts 
ģimnāziju Valsts bioloģijas olim-
piādē pārstāvēja 5 skolēni: Ivo 
Siņicins (10.kl.), Annija Vaivode 
(10.kl.), Edijs Kauranens (11.
kl.), Rūdolfs Studāns (11.kl.) un 
Roberts Jankovskis (12.kl). Visi 
skolēni guva labus rezultātus, 
bet ļoti labi startēja Ivo Siņicins, 
izcīnot 1. vietu un zelta medaļu. 

Viņu olimpiādei sagatavoja sko-
lotāja Pārsla Stirna. 

Skolotāja P.  Stirna Ivo rak-
sturo kā mērķtiecīgu, uzņēmī-
gu un pacietīgu skolnieku, kurš 
skaidri zina, ko grib sasniegt. 
Viņš nopietni interesējas par 

bioloģiju, seko līdzi visiem jau-
numiem šajā zinātnes nozarē. 
Zēns daudz strādā patstāvī-
gi, lasa speciālo literatūru arī 
angļu valodā, jo, lai sasniegtu 
augstus rezultātus, nepietiek 
tikai ar darbu mācību stundās 

un konsultācijās. Ivo ir plašs 
redzesloks dažādos, ne tikai ar 
bioloģiju saistītos jautājumos. 
Lielu atbalstu Ivo saņem arī 
no tuvajiem cilvēkiem ģimenē. 
Skolotāja atzīst, ka viņas darba 
mūžā ir bijuši tikai daži skolēni 
ar tik lielu interesi par bioloģiju, 
ar tādām darbaspējām un uzcī-
tību, kāda piemīt Ivo. P.Stirna 
atzinīgi vērtē ģimnāzijas snieg-
to atbalstu skolotājiem darbam 
ar talantīgajiem skolēniem mā-
cību priekšmeta padziļinātai 
apguvei, jo ceturtdienu rītos ir 
paredzētas divas stundas tikai 
šim mērķim. Skolotāja ir pārlie-
cināta, ka nākotnē Ivo būs Latvi-
jā pazīstams bioloģijas nozares 

speciālists.
Valsts olimpiādes uzdevu-

mi bija gana āķīgi, to atrisinā-
šanai bija nepieciešamas gan 
matemātiskās prasmes, gan 
zināšanas fizikā un ķīmijā. Teksti 
bija veidoti zinātniskā valodā ar 
daudziem terminiem, kas ļoti 
atšķīrās no izteiksmes veida, 
kādā rakstītas skolēnu mācību 
grāmatas. 

Pēc olimpiādes dalībnieki 
diskutēja ar Latvijas Universi-
tātes mācībspēkiem par pieļau-
tajām kļūdām un uzdevumu risi-
nāšanas veidiem. Skolēni daudz 
iemācījās un uzzināja jauna ne 
tikai sagatavošanās procesā, 
bet arī šo diskusiju laikā.

Olimpiādes uzvarētāji vi-
dusskolas grupā piedalīsies 
papildus konkursā, kurā tiks 
atlasīti četri labākie, kas pārstā-
vēs Latviju Pasaules Bioloģijas 
olimpiādē Dānijā. Mēs vēlam 
veiksmi Ivo, lai viņam izdodas 
tikpat labi kā olimpiādē startēt 
atlases konkursā par vietu da-
lībai starptautiskajā olimpiādē!

Paldies skolēniem par iegul-
dīto darbu un gūtajiem panāku-
miem! Paldies viņu skolotājām 
Pārslai Stirnai, Zaigai Vēverei un 
Ilzei Zariņai!

Rita Kļaviņa,  
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

direktora vietniece izglītības jomā

Atnācu ēnot vienu – noēnoju visus!

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi gūst izcilus panākumus konkursos

Visvairāk „ēnu” uzņem Valsts policijas iecirknī un Jēkabpils pašvaldībā

Ģimnāzijas skolēnu sasniegumi Valsts bioloģijas olimpiādē

Izcili panākumi un katrā no divām kategorijām 1. vieta – saksofonistei  
Annijai Briškai
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Martā vecāki aicināti reģis-
trēt bērnus mācībām pirmajā klasē 
kādā no Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestādēm. 

Jēkabpils pamatskola 
Skolas kolektīvs aicina topošos 

2015./2016.  m.g. pirmklasniekus 
pievienoties Jēkabpils pamatskolas 
saimei. Skolas sasniegumi balstās 
uz pozitīvu skolas un ģimenes 
sadarbību.

Jēkabpils pamatskola jau 20 
gadus lepojas ar saviem skolēniem 
un pedagogiem, kopīgi paveiktajiem 
darbiem. Skola ir gaiša un mājīga, ar 
jauki iekārtotām klašu telpām, reno-
vētu sporta zāli, pagalmu rotaļām, 
labiekārtotu ēdamzāli, bibliotēku un 
datorklasi. Jau no pirmās klases bēr-
niem tiek piedāvāta iespēja dziedāt 
ansambļos un koros, dejot, sportot, 
zīmēt, darīt dažādas citas interesan-
tas un bērnu attīstošas nodarbes, 
kas viņiem patīk. 

Skola izvietota 2 ēkās – Rīgas ielā 
200 un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
telpās Blaumaņa ielā 27.

Kad stundas beigušās un vecā-
kiem vēl turpinās darbs, bērniem ir ie-
spēja palikt skolā pagarinātajā grupā 
līdz plkst. 17.00. 

Skolēns pirmajā klasē ierodas ar 
savām zināšanām, prasmēm, priekš-
statiem, vēlmēm, jūtām, interesēm, 
spējām, nelielo pieredzi, ko nosaka 
viņa katra personības īpašības, indi-
viduālās attīstības līmenis un vide, 
no kuras viņš nāk. Bērna iekļaušanos 
skolas vidē un mācību darbībā lielā 
mērā nosaka tieši šie komponenti, 
taču sagatavotības līmenis skolai ir 
ļoti būtisks.

Sākot ar š.g. 10.martu notiks 
iesniegumu reģistrācija skolēnu uz-
ņemšanai Jēkabpils pamatskolas 
pirmajās klasēs. 

Piedāvājam šādas programmas:
• pamatizglītības programma,
• pamatizglītības 1. posma  

(1.-6. kl.) izglītības programma 
(padziļināti apgūt mūziku).
Ir iespēja izvēlēties kristīgās mā-

cības vai ētikas mācību priekšmetu. 
Skolā palīdzību bērnam sniedz 

atbalsta personāls – psihologs, so-
ciālais pedagogs, medicīnas māsa, 
bibliotekārs, logopēds.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai 
1.  klasē, aicinām vecākus (aizbild-
ņus) ierasties Rīgas ielā 200, 2.stā-
vā lietvedes kabinetā darba dienās 
plkst. 8.00–12.00 un 13.00–16.00, 
līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecī-

bu vai atsūtot iesniegumu e-vidē pēc 
skolas mājas lapā piedāvātā iesnie-
guma parauga.

Nākamos pirmklasniekus kopā 
ar vecākiem gaidīsim uz tikšanos 
ar klašu audzinātājiem, skolas vadī-
bu, atbalsta personālu 2015.gada 
25. maijā plkst. 18.30 Rīgas ielā 200 
1. stāva zālē.

Plašāka informācija par skolu un 
bērna uzņemšanai nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanu pieejama 
skolas mājas lapā www.jekabpils-pa-
matskola.lv 

Jēkabpils 3. vidusskola 
Jēkabpils 3.  vidusskola 1.  klasē 

piedāvā apgūt pamatizglītības prog-
rammu un papildus dažādas interešu 
izglītības programmas, radot labas 
iespējas skolēnu talantu attīstīšanai 
angļu valodā, zīmēšanā, dziedāšanā, 
sportā,  rokdarbos, folklorā, dejoša-
nā. Sākot ar 2. klasi, atsevišķās klašu 
grupās tiek realizēta padziļināta lat-
viešu valodas, matemātikas, Latvijas 
vēstures un sporta apguve.

Skolai ir laba pieredze integrēt 
citu tautību bērnus latviskā vidē, 
nodrošinot individuālās nodarbības 
latviešu valodā un logopēda papildus 
konsultācijas. Individuālas nodarbī-

bas pēc vajadzības tiek nodrošinātas 
arī skolēniem, kas atgriezušies no 
mācībām ārzemēs.

Atbalstot vecāku vēlēšanos, 
skolā ik dienas līdz plkst. 17.00 
darbojas pagarinātās dienas grupa  
1.-4. klašu skolēniem.

Jēkabpils 3.  vidusskolā pieteik-
šanās mācībām pirmajā klasē ir sā-
kusies. 2015. gada 12. martā plkst. 
18.00 Jēkabpils 3. vidusskola aicina 
nākamos pirmklasniekus kopā ar ve-
cākiem iepazīties ar klases audzinā-
tājām un skolu.

Lai iesniegtu dokumentus, vecā-
kiem jāuzrāda pase un bērna dzimša-
nas apliecība.

Jēkabpils 2. vidusskola 
Jēkabpils 2.  vidusskola uzņem 

2008.  gadā dzimušus bērnus mācī-
bām 1.  klasē 2015./2016.  mācību 
gadā.

Skola piedāvā pamatizglītības 
mazākumtautību programmu (kods 
21011121, 2. modelis).

Mācību priekšmetu bilingvālā 
mācīšana – latviešu un krievu va-
lodā ar dažādām valodu lietošanas 
proporcijām.

Pieteikties un iesniegt dokumen-
tus var skolas kancelejā, sākot no 

01.03.2015., katru darba dienu no 
plkst.8.00 – 16.30.

Līdzi jāņem: 
1. Personu apliecinošs doku- 

ments,
2. Bērna dzimšanas apliecība.
23.04.2015. plkst. 17.30. aici-

nām jūs uz vecāku sapulci Jēkabpils 
2.vidusskolā, Jaunā iela 44, Jēkab-
pils (tālr. 65232303; 20364306, 
e-pasts: skola@2vsk.edu.lv; skolas 
mājas lapa: www.2vsk.edu.lv.)   

Sapulcē uzzināsiet:
1. Mācību darba organizācija 

1.klasē,
2. Saņemsiet mācību līdzekļu sa-

rakstu 2015./2016. mācību gadam,
3. Kā palīdzēt bērnam sagatavo-

ties skolai,
4.Būs iespēja iepazīties ar 

skolas telpām un tās tehnisko 
nodrošinājumu.

Skolas kancelejā jāiesniedz:
1. Bērna medicīniskā karte 026/u
2. Izziņa par pirmsskolas izglītī-

bas programmas apmeklēšanu (pēc 
PII beigšanas)

3. 2 fotogrāfijas (3x4cm)

Informāciju publicēšanai apkopoja 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

Jaunatnes lietu speciāliste  
Lāsma Skļarska

Šogad RTU arhitektūras un pilsēt-
splānošanas fakultāti absolvējuši 32 
jaunie arhitekti, tostarp, jēkabpiliete 
Zanda Zamuška.

RTU APF jaunie arhitekti tradi-
cionāli diplomprojektos pievēršas 
sabiedriski un pilsētbūvnieciski ak-
tuālām tēmām, arī esošo rūpniecisko 
zonu transformācijai un to aktīvai 
sabiedriskai izmantošanai, gan vis-
pārīgi teritoriju un pilsētu attīstības 
redzējumi, gan konkrētu ēku precīzi iz-
strādāti risinājumi. Zandas diplompro-
jekta priekšlikums mūsdienu apbūvei 
vēsturiskā vidē – „KRUSTPILS JAUNĀ 
LAUKUMA ATTĪSTĪBA”. 

„(..)Diplomdarba galvenais mērķis 
ir pilsētas centrālās, publiskās telpas 
izveide, kas sevī ietver kopēju teritori-
jas labiekārtojuma izstrādi, kā arī esošo 
vēsturisko ēku pārbūvi un atjaunošanu 
atbilstoši mūsdienu prasībām. Dip-
lomprojekta ietvaros tiek izstrādāts 
kopējs teritorijas labiekārtojums, kurā 
kā galvenais akcents veidots publisks 
laukums. Tas radīts, balstoties uz eso-
šo vēsturisko ēku apjomiem. Laukuma 
frontes iezīmē kazarmu, klēts, dārz-
niekā mājas un rijas apjomi. Teritorijas 
labiekārtojumā tiek veidotas skatu 
terases, kas paveras pret Rīgas ielu un 
Daugavu, stilizēta strūklaka laukuma 

15.  februāra diena slēpotāju die-
nasgrāmatā ierakstīta kā unikālākā zie-
mas diena, kas sevi pieteica ar saules 
spožumu, ar pozitīvisma, izturības un 
enerģijas pārpilnību, kurā veselu stundu 
sacensību garā ikviens varēja izslēpo-
ties labi sagatavotā slēpošanas trasē.

Sacensībās sešās vecuma grupās 
kā kungiem, tā dāmām uz starta stājās 
47 dalībnieki, kur jaunākajai sacensību 
dalībniecei Sintijai Dzikovičai – 8 gadiņi, 
bet sacensību pieredzējušākajam da-
lībniekam Imantam Meldrājam – 72. Ne-
skatoties uz to, ka savā grupā sportists 
piedalījās ar lielāko gadu stāžu, kon-
kurentiem viņš nepiekāpās. Imantam 
Meldrājam Mežaparks ir kā otrās mājas, 
te viņš sastopams vai katru dienu – kad 
slēpojot, kad vingrojot, kad peldoties un 
skrienot.

Par stundas slēpojuma ,,Mežapar-
ka apļi 2015” absolūtajiem uzvarētā-
jiem kļuva aglonietis Kaspars Pīnups 
(14 apļi ~ 21,3km) un mājiniece Aiva 
Jakubovska (11 apļi ~ 16,7km).

Ātrāko slēpotāju grupā 1966.–
1975.  g.dzim. vīriešiem līdertrijniekā 
sevi ierakstīja Kaspars Pīnups (Ag-
lona), jēkabpilietis Ivars Saldaks un 
daugavpilietis Imants Suveizda. Šajā 
pašā vecuma grupā sievietēm godal-

gotās vietas izcīnīja Aiva Jakubovska, 
Marina Pupeļa un Natālija Gerasimova. 
1956.–1965.  g.dzim. grupā medaļu 
komplektu sadalīja Daina Lūkina, Gun-
dega Jurāne un Aina Valtere. Kungiem 
– Aivars Žugris, Sergejs Mihaļevs un 
Juris Kuzņecovs. Gados pieredzējušā-
ko dalībnieku grupā goda pjedestālu 
sadalīja Imants Meldrājs, Jānis Turks 
un Jānis Kalniņš. Dāmām uzvara Dacei 
Satģītei. 1976.–1985.  g.dzim. grupā 
medaļnieku vidū Zane Lauva, Līga Luci-
janova, Raitis Ludboržs, Aivars Žurila un 
Kaspars Čāmāns. 1986.–1999. g.dzim. 
grupas konkurencē visātrākie un izturī-
gākie stundas slēpojumā bija Inga Ma-
tuka, Imalda Žurila, Ieva Ivbule, Mārcis 
Pīnups, Guntis Jurāns un Aivars Lucija-
novs. Jaunāko dalībnieku vidū medaļu 
sadalījums sekojošs – Samanta Sonora 
Kalniņa, Laine Odziļeviča, Agate Šicāne, 
Renārs Lucijanovs, Kristiāns Lipskis un 
Normunds Lucijanovs.

Organizatori pateicas katram dalīb-
niekam, kurš ar savu klātbūtni atbalstīja 
šo sportisko pasākumu. Visu slēpotāju 
vārdā liels paldies Aivaram Druvenie-
kam par milzīgo ieguldījumu trases pie-
labošanā un sagatavošanā! 

Aiva Jakubovska, 
Jēkabpils sporta centrs

Kā reģistrēt bērnu 1. klasei?

RTU absolvente Zanda Zamuška 
izstrādājusi diplomdarbu Krustpils jaunā 
laukuma apbūvei

Mežaparkā norisinājies 
stundas slēpojums

centrālajā daļā, kā arī bērnu un jauniešu 
zona ar brīvdabas izstāžu zonu. Kazar-
mu ēku plānots pārveidot par trīs zvaig-
žņu sporta viesnīcu. Kazarmu ēkas vi-
zuālais tēls tiek papildināts ar vairākiem 

funkcionāli nepieciešamiem akcen-
tiem, no kuriem izteiksmīgākais ir jumta 
stāva izbūve bārs.” arh. Z. Zamuška

Laura Krastiņa, 
Jēkabpils pilsētas galvenais arhitekts
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Rubrikā „Tu un NVO” šoreiz uz 
jautājumiem  atbild Jēkabpils NVO re-
sursu centra valdes priekšsēdētāja 
AGITA PLEIKO.

Kā sākāt darbu NVO sektorā?
Mana ienākšana NVO sektorā bija 

2001.  gadā, kad Rīgā tika dibināts 
„Zaļā punkta klubs”. Uz dibināšanas 
pasākumu abi ar vīru saņēmām ielūgu-
ma vēstuli un aizbraucām, jo šķita – šī 
beidzot būs laba iespēja kļūt pilsoniski 
aktīviem, iesaistīties sabiedriski atbil-
dīgos procesos. Vairākus gadus arī 
aktīvi šajā biedrībā darbojāmies, vēlāk 
ar dažiem domubiedriem nodibinājām 
vietējo organizāciju „Vides iniciatīvu 
centrs” (VIC), man kļūstot par valdes 
priekšsēdētāju. VIC ir aktīva joprojām, 
gan citā vadībā. Tobrīd tas man bija 
liels izaicinājums – pašiem uzsākt 
savu darbību. 

Atklāti jāsaka, ka sākumā bija pa-
visam neliela sapratne par nevalstisko 
sektoru. Man bija vairāki „korifeji” – cil-
vēki, kuri jau ilgstoši sektorā darbojās, 
likās - nekad tādu līmeni nesasniegšu. 
Bet ne velti ir teiciens „Kad cilvēks 
domā, Dievs smejas...” 2009. gadā paš-
reizējā Jēkabpils pašvaldības izglītības 
nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa mani 
uzaicināja līdzi uz biedrību apvienības 
„Jēkabpils NVO resursu centrs” biedru 
kopsapulci kā biedrības „Vecāki izglītī-
bas atbalstam” pārstāvi. Tobrīd biedru 
apvienības darbība bija visai nosacīta, 
bija iestājies tāds kā panīkums, bija 
tendence meklēt jaunus biedrus, ko 
iesaistīt valdē. L. Kļaviņa ieteica mani, 
klātesošie nobalsoja. Pēc tam pirmajā 
piecu ievēlēto valdes locekļu sēdē tika 
izvirzīts priekšlikums par mani kā val-
des priekšsēdētāju, un es ar savu visai 
nosacīto pieredzi nevalstiskā sektora 
darbībā par tādu arī kļuvu. 

Apmēram gads pagāja, kamēr 
sapratu, kā veidojas procesi biedru 
apvienībā. Kļuva skaidrs, ka biedrības 

izdzīvošanas un attīstības jautājums 
ir lielāka projekta finansējuma iegūša-
na, ko izdevās realizēt 2011. gadā Ei-
ropas Sociālā fonda projekta biedrību 
kapacitātes stiprināšanas ietvaros. 
Tas kļuva par atspēriena un pozitīvā 
lūzuma punktu biedrības darbībā. 

Kas motivē turpināt darbu NVO?
Vēlos pateikt, ka darbs nevalstis-

kajā sektorā ļoti ir ietekmējis arī manu 
kā personības attīstību un izaugsmi, 
mainījis dažu labu iesīkstējušu uzska-
tu. Šobrīd man ir skaidrs, ka sadarbī-
bas veidošana ir māksla – dotības, kas 
jāattīsta, jāveido ar pietāti, bet neno-
dodot savus principus. 

Mana stingra pārliecība ir, ka cil-
vēks darbojas tur, kur viņam ir inte-
resanti un izdodas kaut ko panākt, 
turklāt sabiedrības labuma kontekstā. 
Tādu es cenšos veidot biedrību apvie-
nību „Jēkabpils NVO resursu centrs” 
– lai ir interesanti piedāvājumi, kas at-
šķiras no citiem, kur cilvēki redz un jūt 

savu pienesumu, biedrību, kas ir gudra 
un iespējami kompetenta, vērsta uz 
rezultatīvu sadarbību. Kamēr man tas 
izdodas un ir domubiedri, kas domā lī-
dzīgi, kamēr varam darboties kopā tā, 
lai patīk visiem, es sektorā palieku. 

Regulāri skatos, lai audzinātu jau-
no maiņu, lai zīmētu biedrības attīstī-
bas perspektīvu – arī šeit ir pa nozīmī-
gam panākumam. Un vēl ir svarīgi, ka, 
darbojoties NVO, esmu sastapusi sev 
nozīmīgus cilvēkus, kas mani māca un 
nebeidz pārsteigt joprojām. Paldies 
viņiem par to! Nevalstiskais sektors 
vispār ir ļoti pateicīga vieta, lai satiktu 
visdažādākos cilvēkus, turklāt nekad 
nezinot – cik nozīmīgu vai nenozīmīgu 
lomu viņi tavā dzīvē spēlēs. Un tas ir 
tāds nebeidzamais intereses „āķis 
lūpā” – tas mani te tur! 

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO Resursu centrs

WWW.JEKABPILSNVO.LV  //  TWITTER.COM/JEKABPILSNVO  //   

Agita ar dēliem (no kreisās) Kārli, Krišjāni, Uģi, Paulu, Niklāvu un vīru Ivaru (aiz Agitas) LU Sociālo 
zinātņu fakultātes izlaidumā 2014. gada jūnijā. Foto no personīgā arhīva

No š.g. 25. februāra līdz 25. mar-
tam Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
izsludina projektu konkursu nevalstis-
kajām organizācijām.

Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā 
termiņā atbilstoši nolikumam „Par kār-
tību, kādā nevalstiskās organizācijas 
iesniedz projektus konkursam”. 

Nevalstiskajām organizācijām ir 
iespēja pretendēt uz finansējuma sa-
ņemšanu vienam projektam ne vairāk 
kā 860 euro apmērā. Šogad kopējais 
pašvaldības budžetā atvēlētais fi-
nansējums šim projektu konkursam  
ir 9210,00 euro. Projektus nevalstis-
kās organizācijas iesniedz pašvaldībā,  
Vienas pieturas aģentūrā Brīvības  
ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā aploksnē ar 
norādi: „NVO projektu konkursam”. Lai 
piedalītos konkursā, NVO jāiesniedz: 

projekta pieteikums; projekta izmak-
su tāme, projekta pieteikuma lapām 
jābūt sanumurētām un cauršūtām. 
Vairāk par projekta iesniegšanas 
kārtību var izlasīt nolikumā „Par kār-
tību, kādā nevalstiskās organizācijas 
iesniedz projektus konkursam”, kas 
atrodams pašvaldības mājas lapā  
www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, 
Dokumenti, Nolikumi.

Jāņem vērā, ka atbilstoši noliku-
mam, projektu konkursā nevar pre-
tendēt tās nevalstiskās organizācijas, 
kuras nav savlaicīgi nokārtojušas līdz-
šinējās finanšu un atskaišu saistības 
ar pašvaldību!

Atgādināšu, ka visa gada laikā 
nevalstiskās organizācijas aicinātas 
izmantot iespēju un iesniegt pie-
teikumus arī līdzfinansējuma pro-

jektiem. Šeit jāņem vērā nosacījumi 
atbilstoši nolikumam „Nolikums par 
kārtību, kādā nevalstiskās organizā-
cijas iesniedz pieteikumus projektu 
līdzfinansēšanai”.

Šogad pašvaldības budžetā lī-
dzfinansējuma projektiem paredzētā 
kopējā summa ir 5795,00 euro. Noli-
kumā noteikts, ka pašvaldība līdzfi-
nansējumu piešķir, ne vairāk kā 10% 
apmērā no projekta kopējās summas 
un kas nepārsniedz 3000 euro. Vairāk 
informācijas un projektu konkursu no-
likumu pilnu tekstu var izlasīt pašval-
dības mājas lapā: www.jekabpils.lv, sa-
daļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Aiga Sleže, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Var saņemt nodokļa atvieglojumus
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.33 „Par at-

vieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2015. gadā” 
punktiem 10.10 un 11.8., biedrībai vai nodibinājumam par Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai 
nodibinājuma darbības nodrošināšanai, ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā. Atvieglojuma saņemšanai jāaizpilda iesnie-
gums, kurš saņemams pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā vai izdrukājams 
no mājas lapas www.jekabpils.lv.

Izvērtētas iedzīvotāju idejas
15. februārī noslēdzās Jēkabpils NVO resursu centra rīkotais „Iedzīvotāju 

labdarības iniciatīvu konkurss”. Izskatot iesniegtos priekšlikumus, vērtēšanas ko-
misijas vairākuma viedoklis bija labvēlīgs jēkabpilietes Laimdotas Kancānes pie-
dāvātajai iniciatīvai – turpināt pagājušajā gadā iesākto labdarības akciju „Pasniedz 
roku atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!”.

Tiekas Ģimeņu pasākumu ciklā 
Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija biedrība Kristīgai paaudžu 

kopībai „Tilts” 14. februārī rīkoja otro Ģimeņu pasākumu ciklā „Trīs ceturtdaļas”, 
kas norisinās projektā „Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”. Kopumā 
projektā paredzēti seši Ģimeņu pasākumi.

Dāvina zeķes Sociālā dienesta klientiem
Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība ir sagatavojusi dāvanas Jēkabpils 

sociālā dienesta klientiem – 12 pārus pašadītu vilnas zeķu nakts patversmes 
iemītniekiem un 12 pārus Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem klientiem.  

Notiks sestā „Rokdarbu maģijas skola”
7. martā plkst. 10.00 Jēkabpils Sporta namā, Brīvības ielā 2, Latvijas Kaulu, 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB) Jēkabpils nodaļas biedri 
aicina uz ikgadējo tradicionālo „Rokdarbu maģijas skolu” – informē LKLSSB Jē-
kabpils nodaļas vadītāja Valija Cīrule.

Diskutē par brīvprātīgo darbu
Jēkabpils NVO resursu centrā 11.  februārī tika noorganizēta biedrības 

biedru un brīvprātīgo darbā iesaistīto tikšanās ar mērķi diskutēt par Eiropas 
brīvprātīgā aktivitāšu iespējām Jēkabpils pilsētā – iestādēs un biedrībās. Dis-
kusiju vadīja Lāsma Zēberga, piedalījās gan šobrīd biedrībā strādājošie brīvprā-
tīgie, gan bijušie, kas pierādījuši sevi un šobrīd strādā vairākos NVO projektos.

Strādā pēc Montesori metodes
Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrībā „Cerību sala” ir paplašinā-

jusies iespēja attīstīt intelektuālās spējas, domāšanas, rēķināšanas un citas 
prasmes pēc Montesori metodes – tās pamatus apguvušas četras biedrības 
aktīvistes, informē biedrības „Cerību sala” valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa.

Par katru no ziņām vairāk lasiet: www.jekabpilsnvo.lv
Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!
7. martā pulksten 10.00

Jēkabpils sporta namā Brīvības ielā 2
ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA

Rīko Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa

19.martā pulksten 16.00
Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” telpās, Dambja ielā 10 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju  
GADA ATSKAIŠU SAPULCE

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs

25.martā
komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts ATCERES BRĪDIS

pie piemiņas akmens Staļina represijās cietušajiem (1941.-1949.)  
Rīgas ielā (laiks tiks precizēts).

Rīko Latvijas politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar  
Jēkabpils kultūras pārvaldi

1.- 31. marts
Konsultācijas biedrībām GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS jautājumos

Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 (Monta)
Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs

1.- 31. marts
Jēkabpils NVO resursu centrā Brīvības ielā 45, 2. stāvā

KONSULTĀCIJAS un APMĀCĪBA datoru lietošanā Jēkabpils senioriem
Tālr.: 26855293 (Zane)

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina projektu 
konkursu nevalstiskajām organizācijām

Aktuālā intervija: Tu un NVO

ZIŅAS  ĪSUMĀ

Biedrībā kristīgai paaudžu kopībai 
„Tilts”:

• sabiedrisko attiecību 
koordinators.
Uzziņas: 29516749 (Inita)

Bērnu un jauniešu invalīdu biedrībā 
„Cerību sala”:

• muzikālo nodarbību vadītājs 
– biedrības īpašumā ir dažādi 

mūzikas instrumenti, 
• rokdarbu nodarbību vadītājs,
• fizioterapeits – biedrībai ir plašs 

nepieciešamā inventāra klāsts.
Uzziņas: 29950767 (Aija)

Jēkabpils invalīdu biedrībā
• palīgs grāmatvedības jautājumos

Uzziņas: 20263886 (Olga)
Pensionāru apvienībā „Sasaiste”:

• projektu vadītāja palīgs,
• grāmatvedis/ lietvedis,
• saimniecības pārzinis,
• datorapmācību vadītājs.

Uzziņas: 29213698 (Biruta)
Par jaunākajām brīvprātīgā darba 

iespējām Jēkabpilī uzziniet pa tālru-
ni 28753332 (Lāsma) vai rakstot:  
bdjekabpils@inbox.lv 

Jēkabpils NVO centrs piedāvā brīvprātīgo vakances biedrībās:
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Šomēnes atbildēt uz intervijas 
jautājumiem aicināju Ivaru Timko, 
kurš teic, ka neesot liels sportists, 
bet vienkārši cenšas atrast laiku 
sporta nodarbībām savam priekam 
un labsajūtai. Ivars ir dzimis un audzis 
Neretā, bet nu jau sesto gadu dzīvo 
Jēkabpilī un strādā par šoferi uz kok-
vedēja mašīnas. 

Gan viņa paša ģimenē, gan tuvāko 
radu lokā dažādas sportiskās aktivitā-
tes jau no bērnu dienām ir dzīves ne-
atņemama sastāvdaļa: vecākā meita 
apmeklē fitnesa zāli, vidējā apmeklē 
volejbola treniņus, mazākā ir 3 gadus 
jauna un vingro mājās kopā ar mammu 
un tēti. Ivara māsa spēlē volejbolu un 
piedalās dažādās sporta spēlēs, brā-
lis ar abiem dēliem piedalās novada 
sporta spēlēs, vairāk laika gan viņi 
veltot motokrosam. Pirms dažiem 
gadiem arī Ivars pats no darba brīvajā 
laikā nodarbojās ar motosportu trasē, 
kuru ar brāli paši izveidoja. Tad viņš pat 
piedalījās amatieru motokrosa sacen-
sībās Lietuvā, bet šobrīd ar krosa mo-
tociklu sanākot braukt maz. Ivara tētis 
jau agrā bērnībā viņu un brāli iemācīja 
peldēt, tāpēc šobrīd šo prasmi viņš 
gribētu nodot arī savām meitām. Ivars 
atceras, ka jau bērnībā Neretā katru 
vasaru notika sporta spēles, kur viņš 
piedalījās gan peldēšanas stafetēs 
un peldēšanā uz laiku, gan arī futbola 
sacensībās. Skolas laikā treniņi viegl-
atlētikā, ar uzsvaru uz augstlēkšanu.

Domāju, ka šie pamati, kas ielikti 
bērnībā, arī ir viena no drošākajām ga-
rantijām tam, ka, lai kurp vestu dzīves 
līkloči, Ivars un viņa ģimene ar aktīvu 
dzīvesveidu draudzēsies vienmēr, tā-
pēc jēkabpiliešiem noteikti ir vērts ie-
klausīties viņa teiktajā un gūt ierosmi, 
kā ikdienā būt fiziski aktīviem!

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

Ivars Timko: „Darba specifikas 
dēļ neuzskatu, ka mans dzīvesveids 
ir veselīgs. Bet, kamēr rokas un kājas 
darbojas, kustēšos un centīšos ne-
iesūnot sēžot caurām dienām pie da-

tora un televizora. Tā kā man ir vairāk 
sēdošs darbs pie automašīnas stū-
res, tad no darba brīvajās dienās veicu 
vingrinājumus muguras, kāju un citu 
muskuļu veselības uzturēšanai. Gada 
siltajos mēnešos no rītiem braucu ar 
velosipēdu apmēram 5 km, skrienu  
3–7 km, vingroju pie stieņiem un pel-
du. Ziemas mēnešos skrienu, vingroju 
un peldu āliņģī. Āliņģī peldu jau otro 
gadu, rūdu organismu. Ziemā patīk 
arī slēpot, braukt no kalna, slidot. 
Ja notiek kādas sporta aktivitātes 
pilsētā vai dzimtajā novadā, cenšos 
tās apmeklēt un piedalīties gan ko-
mandu, gan individuālajās disciplīnās. 
2014.  gadā piedalījos ikgadējā skrē-
jienā apkārt Radžu ūdenskrātuvei. No 
darba brīvajās dienās sportam veltu 
vismaz 2 stundas.”

Padalieties ar saviem 3 veselīga 
dzīvesveida noslēpumiem!

Ivars Timko: „ Vienu reizi nedēļā vai 
vismaz mēnesī, apmeklēt pirti – izkar-
sēties, nopērties. 

Darīt to, kas visvairāk patīk un 
padodas, lai ir gandarījums. Kārtīga at-
pūta, veselīgs miegs pēc nostrādātās 
darba maiņas.”

Vai, jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 
sniegtās iespējas ir pietiekamas, lai 

mudinātu jēkabpiliešus dzīvot veselīgi? 
Ivars Timko: „Tā kā Jēkabpilī dzīvo-

ju jau sesto gadu, tad var redzēt, kā pil-
sēta attīstās daudzās jomās. Pilsētā 
ir pietiekošs skaits vietu, kur var veltīt 
laiku sportiskām aktivitātēm. Katram 
cilvēkam ir savs skatījums un vēlmes, 
kā to darīt. Ir pieejamas fitnesa zāles, 
Jēkabpils stadions, Mežaparks, Radžu 
ūdenskrātuve, jaunais baseins un ci-
tas vietas. Katrā gadalaikā var izvēlē-
ties sev piemērotu vietu, kur veselīgi 
pavadīt laiku. Nu kaut vai, piemēram, 
2013. gadā piedalījos Lielajā talkā, sa-
kopām Radžu ūdenskrātuves apkārtni 
– arī to var uzskatīt par veselīgu brīvā 
laika pavadīšanu. Savulaik Jēkabpils 
lidlaukā tiku izmantojis iespēju tandē-
mā lidot ar paraplānu. Nezinu gan, vai 
tagad tas vēl ir iespējams. Tāpat esmu 
pamanījis, ka aizvien populārāka mūsu 
pilsētā ir kļuvusi nūjošana, ar to nodar-
bojas dažāda vecuma cilvēki.

Tā kā – iespējas veselīgi dzīvot 
pilsētā ir daudz un dažādas, vajag tikai 
gribēt un darīt!” 

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Foto no Ivara Timko personīgā arhīva

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU

Fiziskās aktivitātes ir būtisks 
veselību ietekmējošs faktors jebku-
rā vecumā. Lai popularizētu dažādas 
fiziskās aktivitātes darbspējīgo iedzī-
votāju vidū, veselības veicināšanas 
pasākumu ietvaros šī gada martā 
Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji tiek aici-
nāti četras sestdienas pēc kārtas ap-
meklēt atvērto durvju dienas četros 
sporta un fitnesa klubos un studijās.

2015. gada 7. martā SIA FIT STU-
DIJA Draudzības alejā 19–72 rīko 
atvērto durvju dienu no plkst. 10.00 
– 14.00 bez maksas! Piedāvājumā 
ietilpst:

• vacumove trenažieris – skejceliņš 
vakuma kapsulā – efektīva cīņa ar 
lieko svaru un pret celulītu

• Simply Belt/ Short – jauns treniņa 
veids figūras korekcijā.

• kardio koncepts
• intensīvais treniņš
• treniņš ar termojostu 

infrasarkanajiem stariem 
(piemaksa par krēmu 1,50 EUR)

• konsultācija par limfodrenāžas 
procedūrām, skābekļa 
procedūrām, termoprocedūru, 
lipo lāzera procedūru.
Līdzi jāņem sporta tērps, ūdens. 

Konsultācijām un pierakstam tālr. 
26100645 (Aina). 

www.fitstudijajekabpils.lv 
2015.gada 14.martā „A Fitness” 

sporta klubā Jaunā ielā 16. 3.stāvā 
(ieeja no Jaunās ielas puses) no-
tiks atvērto durvju diena no plkst. 
10.00 – 15.00!

Šajā dienā bez maksas varēs ap-
meklēt fitnesa zāli un iepazīties ar 
piedāvātajiem pakalpojumiem – tre-
nažieriem sievietēm un vīriešiem, tre-
neru pakalpojumiem un grupu nodarbī-
bām sievietēm.

Zāle ir piemērota gan iesācējiem 
un amatieriem, gan profesionāliem 
atlētiem, tāpēc laipni gaidīts ikviens 
interesents!

Tālr. 20352053 (Agnis), e-pasts: 
afitness@inbox.lv, www.afitness.lv

2015. gada 21. martā Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības 
ielā 258, no plkst. 12.00 – 15.00 ik-
vienam ir iespēja apmeklēt BodyART 
DYNAMIC, BodyART BASIC un DE-
EPWORK nodarbības bez maksas.

Treniņus vadīs sertificēta Body 
ART instruktore Daina Poriete. Nodar-
bības dažādiem vecumiem un sagata-
votības līmeņiem.

• 12.00 – 13.00 BodyART DYNAMIC 
(vidēja intensitāte)

• 13.15 – 14.15 DEEPWORK 
(augsta intensitāte)

• 14.30 – 15.30 BodyART BASIC 
(zema intensitāte, piemērota 
nodarbība iesācējiem)
Kas ir BodyART? Atnāc un uzzini!
Līdzi jāņem sporta tērps, ūdens. 

Nodarbības notiek bez apaviem. 
Konsultācijām un pierakstam tālr. 
26522673 (Daina)

2015.  gada 28.  martā sporta 
centrā „GRACIA” Draudzības alejā 
9 no plkst. 10.00 līdz 17.00 notiks 
atvērto durvju diena. Aicinām visus 
interesentus piedalīties 5 dažādās 
nodarbībās bez maksas.

• plkst. 10.00 – 11.00 Aerobika 
• plkst. 11.30 – 12.30 Attīstošā 

vingrošana pēc Belojar sistēmas
• plkst. 13.00 – 14.00 Pilates un 

kalanētika
• plkst. 14.30 – 15.30 Ārstnieciskā 

vingrošana
• plkst. 16.00 – 17.00 Ledy styl 

(dažādi populāri deju stili 
jaunietēm waacking, raggaetton, 
go–go)
Tālrunis tuvākai informācijai: 

65237111. Informācija par sporta 
centru pieejama mājas lapā www.
luiize.lv 

Paldies Jēkabpils uzņēmējiem, 
kuri atbalstīja atvērto durvju dienu 
organizēšanu!

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Līdz 21. aprīlim Jēkabpils Vēstu-
res muzeja Izstāžu zālē apskatāma 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzeja un Latvijas Sarkanā Krusta 
ceļojošā izstāde „Latvijas Sarkanais 
Krusts”. 

1859. gadā Mantujas provincē 
Ziemeļitālijā notika nežēlīga kauja 
starp Itāliju un Franciju pret Austriju. 
Šajā kaujā gāja bojā vai tika ievaino-
ti 39 tūkstoši karavīru. Pēc kaujas 
aculiecinieka tirgotāja Anrī Dināna  
(1828 – 1910) ierosmes 1863. gadā 
Šveicē tika izveidota Starptautiskā 
komiteja palīdzības sniegšanai ie-
vainotajiem, kuru vēlāk, 1876. gadā, 
pārdēvēja par Starptautisko Sarkanā 
Krusta komiteju.

Latvijas Sarkanā Krusta biedrība 
tika nodibināta 1918. gada 20. no-
vembrī. Biedrību vadīja 25 cilvēku liela 
Galvenā valde, kas ievēlēja priekšnie-
cību un komisiju locekļus. Biedrības 
dibināšanas ierosinātājs un pirmais 
priekšnieks bija Dr. med. Jānis Jan-
kovskis (1876 – 1925). 

Šobrīd LSK biedrība uztur 36 vese-
lības istabas, kurās sniedz konsultāci-
jas veselības jautājumos, vienu HIV 
profilakses punktu, četrus sociālos 
centrus, vairākus humānās palīdzī-
bas punktus un Meklēšanas dienes-
tu. Biedrība atbalsta arī asins donoru 
kustību, pirmās palīdzības apmācību 
un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 
organizāciju. Latvijas Sarkanā Krusta 
biedrība realizē Latvijā Eiropas Ko-
misijas programmu vistrūcīgākajām 
personām, izdalot tām pārtikas pakas.

Izstāde „Latvijas Sarkanais 
Krusts” atspoguļo Latvijas Sarkanā 
Krusta darbību no 1918. gada līdz 
mūsdienām. Izstādē eksponēti vai-
rāki informatīvie baneri, priekšmeti, 
plakāti, fotogrāfijas, apliecības un citi 
materiāli. 

Jēkabpils Vēstures muzejā iz-
stāde atvērta darba dienās no  
plkst. 9.00 līdz 17.00, brīvdienās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00.

Jēkabpils Vēstures muzejs

Aicinājums Jēkabpils 
iedzīvotājiem apmeklēt atvērto 
durvju dienas sporta klubos

Ceļojošā izstāde „Latvijas 
Sarkanais Krusts” Jēkabpils 
Vēstures muzejā

Jēkabpils pilsētas būvvalde strā-
dā kopš 1.02.2014.un ir Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības struktūrvienība, 
kas pārzina un kontrolē būvniecību 
Jēkabpils pilsētā. Būvvaldes darbības 
mērķos ietilpst veicināt būvniecības 
pārraudzības procesa vienkāršošanu, 
caurskatāmību un tā dalībnieku izprat-
ni par esošo kārtību, veidot harmonis-
ku un sabalansētu pilsētvidi un uzrau-
dzīt, lai būvniecības procesi Jēkabpils 
pilsētā noritētu likumīgi. 

Septiņus mēnešus Būvvalde 
strādāja, ievērojot veco likumdošanu, 
bet būtiskākās izmaiņas Būvvaldes 
darbībā notikušas saistībā ar jauno 
Būvniecības likumu, kas stājās spēkā 
1.10.2014., un ar to saistīto norma-
tīvo aktu izstrādi un stāšanos spēkā.

Jaunais Būvniecības likums un 
virkne tam pakārtoto Ministru kabine-
ta noteikumu ir būtiski mainījuši līdzši-
nējo būvniecības kārtību, īpašu uzsva-
ru liekot uz būvdarbu organizēšanas 
procesu un tajā iesaistīto dalībnieku 
atbildību.

Ar jauno regulējumu ir noteikts at-
šķirīgs būvniecības process:

• būvatļauju izsniedz, pamatojo-
ties uz būvniecības ieceres iesniegu-

mu un būvprojektu minimālā sastāvā 
(kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku-
mos noteiktajām prasībām, tādējādi 
būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas 
un arhitektūras uzdevums, kas pēc 
būtības dublē apbūves noteikumus);

• atkarībā no plānotās būves sa-
režģītības pakāpes un ietekmes uz 
vidi būvatļauja tiks izdota ar nosacī-
jumiem (tie ietvers prasības būvpro-
jektēšanai un nepieciešamos saska-
ņojumus, kā arī prasības būvdarbu 
uzsākšanai);

• būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc 
tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi 
būvatļaujā par tajā ietverto nosacīju-
mu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi 
neapstrīdama.

Jaunais būvniecības process pa-
redz būvvaldei pieņemt vienu lēmumu 
– izsniegt būvatļauju (līdzšinējo trīs 
lēmumu – plānošanas un arhitektūras 
uzdevuma izsniegšana, būvprojekta 
akcepts, būvatļaujas izdošana – vie-
tā), līdz pasūtītājam ir tiesības uzsākt 
būvdarbus.

Atkarībā no būvniecības iece-
res būvvalde pieņem lēmumu šādos 
termiņos:

• viena mēneša laikā – būvatļaujas 
izdošana vai atteikums to izdot;

• 14 dienu laikā – būvniecības 
ieceres akcepts, izdarot 
atzīmi apliecinājuma kartē, vai 
atteikums izdarīt atzīmi;

• septiņu dienu laikā – būvniecības 
ieceres akcepts, izdarot 
atzīmi būvniecības ieceres 
paskaidrojuma rakstā, vai 
atteikums izdarīt atzīmi.
Jaunajā sistēmā ir saglabāts un 

kā obligāts noteikts pienākums bū-
vuzņēmējam un būvdarbu veicējam 
apdrošināt savu civiltiesisko atbildību 
par tā darbības vai bezdarbības rezul-
tātā nodarīto kaitējumu trešo personu 
dzīvībai, veselībai, kā arī mantai noda-
rītajiem zaudējumiem. Taču turpmāk 
obligātā civiltiesiskā apdrošināšana 
tiks attiecināta arī uz projektētājiem, 
inženieriem un citiem būvspeciālis-
tiem; līdz šim tā notika pēc brīvprātī-
bas principa – daļa to izmantoja, daļa 
– ne. Turklāt šī civiltiesiskā atbildība 
ietver ne tikai būvniecības periodu, 
bet arī garantijas laiku.

Inga Līce-Vilciņa, 
Jēkabpils pilsētas būvvaldes vadītāja p.i.

Atgādinām par izmaiņām būvdarbu 
organizēšanas procesā
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Zinātkārā bitīte Maija kopš 
dzimšanas atšķiras no vienau-
džiem. Viņai nekad nav miera, 
vienmēr pašai pirmajai viss jā-
pagaršo, jāpasmaržo un jāizpē-
ta. Sirsnīgā un draudzīgā bitīte 
ļoti ātri iemanto draugus, tomēr 

ne gluži katram ir pa prātam viņas raksturs. Zinātkārā bitīte 
traucē viltīgajai karalienes padomniecei īstenot savus nodo-
mus. Ļaunprāte cenšas sarīdīt miermīlīgās bites ar bīstama-

jām kamenēm un sagrābt stropa karalienes troni. Ar mīlestību 
zīmētā vācu animācijas filma paliks atmiņā līdz ar krietnajiem,  
bieži vien smieklīgajiem, taču vienmēr jaukajiem tēliem.

Jaukā animācijas filma „Bitīte Maija” priecēs skatītā-
jus Kino Mītnē 16. un 17.martā plkst. 17.00 un 19.martā 
plkst. 14.00. Un vēl viens interesants notikums – 17.mar-
tā plkst. 16.00 Tautas namā bērniem būs iespēja darbo-
ties radošajā darbnīcā „Pārtopam par bitītēm”. Visi darbam 
nepieciešamie materiāli būs pieejami uz vietas.

Biļešu cena 2 €, biļetes Tautas namā. 

WWW.JKP.LV  //  TWITTER.COM/JKP_KULTURA  //  DRAUGIEM.LV/KULTURASPARVALDE

kurencē ar profesionālajiem 
teātriem ieguvuši 2. pakāpes 
diplomu. Tad arī galveno lomu 
izpildītāji Pēteris Draņevičs un 
Aija Kusiņa godināti kā Gada 
aktieri un saņēmuši Latvijas 
Teātra darbinieku savienības 
prēmiju. Teātra profesionāļu 
augstu novērtēti un skatītāju 
pieprasīti bijuši Māras Zālītes 
„Zemes nodoklis”, Ž. Anuija 
traģēdija „Mēdeja” un daudzi 
citi iestudējumi. Un kas tik 
neticis piedzīvots daudzajos 
izbraukumos, darbojoties te-
ātrī kopš 1976. gada! To taču 
nevar aizmirst, kā kolēģi, iz-
rādes laikā izjokot gribēdami, 
atver vāku lādei, uz kuras ar 

jestru palēcienu Pēterim jāuzsēžas. 
Skatītājiem smieklu bez gala, bet Pē-
tera mugura jutusi vēl ilgi. Citā izrādē 
aktieris Ernesta Zālītis, kurš visu darī-
jis no sirds un pamatīgi, iekritis azartā, 
sargājot savu meitu godu no vecāku 
neiecerētajiem preciniekiem, un tā 
iebelzis ar zābaku pa pēcpusi, ka vēl 
trīs dienas apsēsties ne domāt, taču 
izrāde jānospēlē līdz galam. Arī tad, kad 
Blaumaņa „Skroderdienās” Mežapar-
ka estrādē vējš uzgāzis dekorāciju uz 
muguras un elpu ņem ciet... Interesanti 
piedzīvojumi bijuši ar kaķiem. Izrādē 
„Gans” Pēterim lomā vienubrīd jāno-
tiesā bieza speķmaize. Kad uzvedums 
spēlēts Rīgā, teātrī „Kabata”, varbūt 
gaļas maržu saodis, nez no kurienes 
aizkulisēs uzradies kaķis un cierējis 
uz Pētera pusi, bet režisore Inta Ūbele 
paguvusi to aiz astes noķert vēl aiz-
kulisēs, protams, ne bez pamatīgas 

jezgas, kas izsitusi no lomas arī Pēteri 
tā, ka ne tekstu izrunāt, ne speķi ēst. 
Citās izrādēs gan šī aina sanākusi tik 
izteiksmīga, ka Draņeviča fotogrāfijas 
strīpā saliktas žurnālā „Teātra Vēstne-
sis”, un kāds no ekspertiem teicis, ka 
tas nu gan esot ārzemju aktieris, ar tik 
dzīvi mīmiku. Absolūti neplānoti un ne-
paredzēti melns kaķis uz skatuves pa-
rādījies Skrīveros „Zvaigznes dienas” 
izrādē, vēl vairāk sakāpinādams emo-
cionāli vibrējošo gaisotni gan starp 
abiem aktieriem uz skatuves, gan ska-
tītājiem zālē. 

Aktiera dotumi pamanīti 
jau bērnībā

Aktiera talantu Pēterī citi pamanījuši 
jau bērnībā. Kaimiņiene Viesītē Anna Vis-
noliņa savulaik Pētera mammai teikusi: 
„Zenta, tavs dēls laikam būs aktieris, re, 
kur jau sasēdinājis visus, pats saģērbies 
staigā visiem pa priekšu!”

Tā īsti ar teātri Pēteri, kad viņš 
vēl mācījis 8.  klasē, „saslimdinājis” 
Viesītes kultūras nama direktors Ža-
nis Kleščevskis, kurš paaicinājis ie-
saistīties režisores Ilgas Spārniņas 
diplomdarba izrādes tapšanā, tāpēc 
vēlāk bez šaubīšanās izvēlēts ceļš 
uz teātri Jēkabpilī. Aktieris ar patei-
cību atceras visus režisorus, kas uz-
ticējušies viņam un tik daudz devuši 
viņa personības izaugsmē – Birutu un 
Georgu Kovaļonokus, Kārli Bemberu, 
Jāni Jankovski, Taisiju Baboliņu, Ven-
tu Vecumnieci, Andreju Mihalovski un 
Intu Ūbeli, ar kuru ir sanākusi visilgākā 
sadarbošanās. 

Pilnīgi negaidīti Pēterim nācis pie-

Kur tie gadi palikuši

No 2.  marta Tautas nama Bal-
tajā zālē būs apskatāma Mārtiņa  
Vecstaudža jeb Šanhajieša foto iz-
stāde „Neesi vienaldzīgs – iesaisties 
izglītībā!”. 

Izstādes mērķis – pievērst sa-
biedrības uzmanību problēmām Latvi-
jas izglītības sistēmā. Procesi Latvijas 
izglītības sistēmā tiek bieži kritizēti 
kā no politiķu, tā skolotāju, skolēnu 
un studentu puses. Fotomākslinieks, 
būdams students, arī nevēlas par to 

klusēt, tāpēc izveidojis savu pirmo 
fotoizstādi, kas vēsta par skolotāja 
tēlu sabiedrībā. Kā mēs katrs varam 
sekmēt izglītības procesa uzlaboša-
nu? Sākumā pietiks ar to, ka beigsim 
domāt par skolotāja profesiju kā par 
necilu, nekam lāgā nederīgu.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvi-
jas Universitātes Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultātes Studen-
tu pašpārvaldi un būs apskatāma līdz 
28. martam.

25.martā plkst. 14.30 Jēkabpils tautas 
namā izrādīs Dzintras Gekas jaunāko doku-
mentālo filmu „Kur palika tēvi?” 

1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bērni sa-
vus tēvus nav redzējuši. Savās atmiņās viņi 
stāsta: „Tēvu arestēja, viņu ievietoja Vjatlaga 
nometnē. Viņš tur miris 1942. gada martā. 
Viņš nebija notiesāts. Tēvu tiesāja 42. gada 
rudenī, kad viņš jau bija miris, Maskavas tro-
ikas spriedums – 10 gadi ieslodzījumā ar 
mantas konfiskāciju. Vienīgais iemesls, ka 
dzīvojām turīgi, turīgas lauku mājas bija, liela 
saimniecība, dzirnavas, mājlopi...”

Drezīna brauc pa aizaugušo dzelzceļu. 
Divpadsmit brauciena dalībnieki 70 gadus ir 
domājuši, ka gribētu nokļūt vietās, no kurienes 
tēvi neatgriezās. Vizuāli redzama skarbā daba, 

sasprindzinājums cilvēku sejās, foto kolāžas 
un īsi atmiņu mirkļi. Filmas struktūru veido brau-
cieni uz Soļikamskas un Vjatlaga nometnēm.

Vienu no filmas sižetiem veido 
1941. gada 14. jūnijā izsūtītā Edgara Niedras 
mazdēla Kaspara stāsts. Lai cik arī piedzīvo-
tais šķistu neiedomājami cietsirdīgs un ne-
piedodams, Edgars Niedra vienmēr mazdēlam 
Kasparam ir atkārtojis savas mātes vārdus: 
„Es zinu, dēls, tu tiksi Dzimtenē, tikai apsoli 
man vienu – to ļaunumu, ko mums izdarīja, tu 
nedrīksti savam lielākajam ienaidniekam pat 
domās novēlēt.”

Pēc seansa filmas radošās komandas 
dalībnieki stāstīs par to, ko piedzīvojuši un iz-
jutuši vēstures skarbo notikumu izzināšanas 
ceļos. Ieeja bez maksas.

18. martā plkst. 14.00 un 17.00 un 19. martā plkst. 
17.00 Kino Mītnē seansi ģimenēm – pasaku filma „Divpad-
smit mēneši”, kas veidota pēc tāda paša nosaukuma krievu 
pasakas motīviem. Meitenīte no mūsdienām nonāk pasaku 
pasaulē. Ziemas viducī viņai no meža jāatnes nesameklē-

jamais – sniegpulkstenītes, un tikai tad iestātos Jaunais 
gads, kuru karaļa padomnieks nolēmis atcelt. Vai viņa tiks 
galā ar nepaveicamo uzdevumu? Kas viņai nāks talkā? 

Biļešu cena 2 €, biļetes Tautas namā. 

2015. gadā tautā iemīļotais duets 
Santa Zapacka un Harijs Ozols svinēs 
radošās darbības 10 gadu jubileju, 
tāpēc šajā svētku gadā mākslinieki ir 
sagatavojuši īpašu programmu. Santa 
un Harijs Jūs aicina uz saviem jubi-

lejas koncertiem, lai kopā izdziedātu 
dueta skaistākās un populārākās 10 
gadu dziesmas. Mīļi gaidīti Jēkabpils 
tautas namā 14. martā plkst. 18.00! 
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzē. 
Biļešu cena 5 un 6 €.

20. martā plkst. 19.00 Krustpils 
Kultūras namā notiks Dona koncerts 
„Ceļojums”.

Pēc vairāk nekā 25 000 kilomet-
ru garā ceļojuma līdz pat „pasaules 
malai” – Vladivostokai un Indijas ve-
cākajai pilsētai – svētvietai Varanasi 
– Dons dodas studijā, lai savas emoci-
jas, izjūtas un pārdzīvojumus apkopo-
tu jaunā albumā.

„Sirsnība un starojums no klausī-
tājiem dod emocijas, biezas, brīžiem 

tādas, ko grūti savaldīt un uzreiz sa-
prast – to visu vajadzēja atšķetināt un 
tad atkal sakopot. Tieši tāpēc izvēlējos 
izkāpt no savas komforta zonas un 
doties plašumā viens, kur tu pats – cil-
vēks – esi mazs, kur var vienatnē apce-
rēt laimi, skumjas, mīlestību, vientulību, 
kur tu vari ilgoties un cerēt. Šīs visas 
emocijas un sajūtas savīsies jaunajā 
koncertprogrammā,” saka Dons.

Biļešu cena 8, 10 un 12 €. Biļetes 
nopērkamas Biļešu paradīzē.

KINO  MĪTNĒ

„Bitīte Maija” – neticami salds stāsts mūsu mazajiem

Koncertā plaša emociju gamma

Zapacka un Ozols ielūdz uz jubilejas 
koncertu

Ko par procesiem izglītībā vēlas 
pavēstīt Šanhajietis?

Filmā – par nepaveicamu uzdevumu un labestību

„Kur palika tēvi?” – vēstījums par skarbiem likteņiem

dāvājums filmēties Jāņa Streiča filmā 
„Rūdolfa mantojums”, sākumā šķitis, 
ka kāds viņu nes cauri. Par filmēšanu 
palikušas tikai tās labākās atmiņas: 
„Man bija sajūta, ka simt gadu esam 
pazīstami. Tas bija tik dīvaini, ka visi 
tik vienkārši, bez kādas augstprātības, 
gandrīz jāsaka kā „Mērnieku laikos” 
– „...no vienas bļodas ēdām””. Filmas 
izrādē Viesītē gan bijusi tāda jocīga 
sajūta – sevi no malas ieraudzīt –, un 
samulsinājuši arī skatītāji, kad filmas 
laikā sākuši aplaudēt. Pašam liecies, ka 
varējis arī labāk nospēlēt, bet Streičam 
jau cits redzējums.

Draņevičs teātra spēlēšanā ierāvis 
arī citus – Ābeļu pagasta amatierteātrī 
kā režisors iestudējis jau 12 lugas, 11 
no tām komēdijas, jo pēc tām sabied-
rībā šobrīd lielāks pieprasījums. Ābe-
ļu teātrim jau trīs gadus pēc kārtas 
amatierteātru reģionālajās skatēs 
saņēmis I pakāpi, bet pērn ar izrādi „Trī-
sarpus atraitnes” ierindots III pakāpē 
valsts līmenī. 

Citas sirdslietas
Pēterim patīk mūzika un puķes. 

Vislabprātāk klausās klasisko mūziku, 
no izpildītājiem ļoti patīk Pavaroti, bet 
pats viņš dzied šlāgerus un sevi dēvē 
par „šlāgeristu”. Arī par šai lauciņā 
paveikto Pēterim nav jākaunas – izdo-
tas trīs kasetes (viņš bija pirmais no 
Jēkabpils reģiona dziedātājiem, kas 
ierakstīja pirmo kaseti vēl tad, kad 
Jēkabpilī bija sava skaņu ierakstu stu-
dija). Pētera izpildītā dziesma „Lietus 
lāses” savulaik Latvijas šlāgeraptaujā 
ierindota astotajā vietā, apsteidzot 
tādu populāru dziedātāju kā Paukštel-
lo un citus. Tagad gan šlāgeraptaujās 
vairs nepiedaloties, jo esot jāmaksā 
prāva dalības maksa. 

Vēl viena nepārejoša Pētera aiz-

raušanās ir puķkopība. Var tikai pabrī-
nīties, cik lekni zaļo telpaugi viņa pa-
tumšajā darba kabinetā, bet iekoptajā 
privātmājas pagalmā Viesītē vasarā 
dižojoties septiņpadsmit šķirņu lilijas, 
košas rozes un vesels lērums citu 
krāšņumaugu, gladiolas dažu gadu iz-
augot garākas par pašu audzētāju. Pē-
teris ir dāsns dārznieks un aplaimo ar 
stādiem, gumiem un puķu sīpoliem arī 
savus draugus un kolēģus. 

Dziļā sirsnībā Pēteris runā par sa-
viem vecākiem – viņaprāt, viss labais 
nāk no tēva un mātes. – Žēl, ka tēvs 
nepiedzīvoja manas zvaigžņu stundas 
– koncertus un manas labākās lomas 
teātrī. Tēvam tas būtu ļoti paticis, viņš 
ar to būtu lepojies, jo pats bija liels 
dziedātājs. Arī māte, jaunāka būdama, 
dziedāja un dejoja tautiskās dejas. Au-
dzināja viņi mani stingri, ne reizi vien ar 
siksnu dabūju, – atminas Pēteris. – Bet 
reizē bija arī gādīgi, neko man nežēloja, 
vienmēr laipni uzņēma arī manus kolē-
ģus no teātra, kad, no izrādēm garām 
braucot, piestājām. Laba dziedātāja 
esot arī Pētera māsa. Kad radu sanāk-
šanā satiekoties Viesītes mājās, kopā 
sanākot skanīga sadziedāšanās. 

Jēkabpils Tautas teātra režisore 
Inta Ūbele atzīst, ka Draņevičs ir ska-
tītāju mīlēts aktieris. „Pēterim ir Dieva 
dota aktieriskā enerģētika, ķermenis-
kā plastika un skatuviskā organika. 
Strādāt ar viņu ir gan viegli, gan sarež-
ģīti, bet vienmēr tas ir ļoti interesants 
un radošs process, kur mēģinājumos 
piedzimst gan tēls, gan izrāde, gan 
izrādes atmosfēra. Viņa aktieriskā 
varēšana ir plaša – no komiskā līdz tra-
ģiskajam, un man liekas, ka viņš ļoti mīl 
TEĀTRI, un tas arī izsaka visu.” 

Valda Priekule,
projektu koordinatore

18. martā plkst. 19.00 Jēkabpils 
tautas namā Jēkabpils tautas teātris 
pēc ilgāka pārtraukuma atkal izrādīs 
Māras Zālītes lugas „Zemes nodok-
lis” iestudējumu. Tā būs jau trīsdes-
mit astotā šīs lugas izrāde un šoreiz 
– par godu aktiera Pētera Draņeviča 
60 gadu jubilejai.

„Pilnīgi nevar saprast, kur tie gadi 
palikuši! Tas laiks ir tā paskrējis! Kāpēc 
nevarētu būt tā, ka ap gadiem četr-
desmit laiks tā kā drusku apstājas 
uz gadiem divdesmit,” prāto Pēteris. 
Atmiņas aizved pie sasniegumiem un 
notikumiem, kas sirdij tuvi, un vispirms 
tās ir Jēkabpils Tautas teātrī iestudē-
tās 32 lomas. Par savu zvaigžņu laiku 
aktieris dēvē 2001. gadu, kad jēkabpi-
lieši uz Dailes teātra skatuves spēlē-
juši Leldes Stumbres lugu „Zvaigznes 
diena” Intas Ūbeles režijā un Mūsdienu 
dramaturģijas iestudējumu skatē kon-
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Kā daudzinājums dabas atmo-
dai un gaismas uzvarai pār tumsu  
28. martā plkst. 17.00 Krustpils Kultū-
ras namā izskanēs postfolkloras gru-
pa „Iļģi” īpaši veidota pavasara dzies-
mu programma „Trīs rītiņi saule lēca”.

Stāsta Ilga Reizniece: „Ilgu laiku 
mūs no speciālas koncertprogram-
mas, veltītas Lielajai dienai jeb pa-
vasara saulgriežiem, atturēja vairāki 
iemesli. Būtiskākais – to dziesmu jau 
nav tik daudz, kā dažs varbūt iedomā-
jas. Taču sajūta, ka gribas šo brīnišķo 
brīdi dabā un gadskārtā, kad Gaisma 
gūst uzvaru pār Tumsu, izdziedāt un 
izspēlēt, liek sevi manīt jau ilgāku lai-
ku. Turklāt – „Iļģiem” aprīlī ir dzimšanas 
diena. Jāsvin! Mūsu mūzikas draugi, 
mīļi gaidīti koncertos!”

„Iļģi” ir viens no Latvijas kultūras 

lepnumiem. Pirms trīsdesmit gadiem 
liekot pamatus Latvijas postfolklo-
ras kustībai, šodien „Iļģi” world music 
(pasaules mūzikas) žanrā ir atzīti un 
augsti novērtēti starptautiskā līmenī. 
Par to liecina līdzdalība starptautiskos 
festivālos, cildinošas kritiķu atsauks-
mes un augstas pozīcijas world music 
ierakstu topos.

„Iļģu” koncerti vienmēr ir notikums. 
Tie sniedz enerģiju, iedvesmo. Uz kon-
certiem „Trīs rītiņi saule lēca” aicināti 
visi interesenti, kā arī ģimenes ar bēr-
niem. Smelsimies pavasara enerģiju, lai 
plauktu un attīstītos kā pirmie asni pēc 
atkušņa! Dziedāsim brīvi un skanīgi kopā 
ar skanīgajām pavasara putnu balsīm!

Biļešu cena 6, 8 un 10 €. Biļetes 
Biļešu Paradīzē un Krustpils Kultūras 
namā.

20. un 21. martā Jēkabpils tau-
tas namā notiks Latvijas amatier-
teātru iestudējumu skate „Gada 
izrāde 2014”. Amatierteātri no Rē-
zeknes, Daugavpils, Valkas, Rundā-
les, Līvāniem, Līksnas un Jēkabpils 
piepilsētas pagastiem – Kūkām, Sēl-
pils un Variešiem – ievedīs skatītājus 
gan senos, gan mūsdienīgos notiku-
mos, kuri apliecinās, ka mūžīgi ir jau-
tājumi par laimi, mīlestību, draudzību, 
pienākumu un atbildību. Vai kāds var 
atbildēt, kas ir dzīves pilnība? Kāds ir 
cilvēka vērtības mērs?

 Izrādes vērtēs profesionāļu žū-
rija – teātra zinātniece, mākslas zi-
nātņu doktore Līga Ulberte, Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesors Jānis 
Siliņš un režisors Valdis Lūriņš. 

Skatītāji tiek gaidīti visās izrādēs. 
Biļešu cena uz vienu izrādi – 2 €, uz 
visām vienas dienas izrādēm – 4 €. 

Biļetes nopērkamas Jēkabpils tautas 
namā.

Amatierteātru skatē būs izrādes 
dažādām gaumēm 

Laiks, 
vieta Teātris Anotācija

20.marts
12.00
Lielā 
zāle

Monika Zīle  
„Sunītis un viņa kauliņš”
Kūku pagasta teātra draugu kopa 
„Patapa”, režisore Aija Rancova

„...vai esat redzējuši, kā paēdis sunītis ierok zemē kauliņu? Viņam ēst 
negribas. Bet pietiek kauliņa tuvumā parādīties citam bobītim, kad 
sunītis steidzas pierādīt savas tiesības uz norakto mantu.” /M. Zīle/
Šīs teorijas praktisko pielietojumu dzīvē varēsiet vērot, ja atnāksiet uz 
izrādi „Sunītis un viņa kauliņš”. Lugā sadzīviskas situācijas ar krietnu 
humora piedevu.

14.00
Lielā 
zāle

Elīna Zālīte  
„Bīstamais vecums”
Sēlpils amatierteātris „Ore”, 
režisore Anita Gerasimova

Bīstamais vecums ir tad, kad sākas otrā jaunība. Mīlēt un būt mīlētam 
gribas katram jebkurā  vecumā. Arī tad, kad matos jau iemeties 
sirmums. Tad bieži vien pat prātīgi vīri sāk uzvesties kā jaunuļi. Izrāde ir 
par to, ka laiks mainās, bet tikumi un netikumi – nē.

16.00
Lielā 
zāle

Kustību izrāde pēc K. Skalbes 
pasaku motīviem  
„Sarkanā puķe”
Rundāles teātra studijas 
„Savējie” jauniešu grupa, režisore 
Lilita Lauskiniece

Tas ir kustībā pausts vēstījums par ūdens meitenēm, kuras atnāk 
sev nezināmā pasaulē, līdzi nesot ūdens stihijas sarkano puķi– savus 
sapņus un cerības. Tas vienkārši ir stāsts par izaugšanu un cerību 
piepildīšanos. Cilvēku pasaule ar izsapņotiem stāstiem par prinčiem, 
ballītēm, nemieru un trauksmi, izrādās, nedara laimīgu.

18.00
Lielā 
zāle

Anšlavs Eglītis  
„Ferdinands un Sibilla”
Līvānu novada Kultūras centra 
jauniešu teātris, režisors Oskars 
Bērziņš

Izrādes darbība notiek piecdesmitajos gados Amerikā. Lai gan darbs ir 
uzrakstīts sen, tas runā par aktuālām mūsdienu tēmām. Vai piekrītat, 
ka „Skaistas lietas bieži ir vērtīgākas par mazvērtīgu cilvēku”? Darbā 
atspoguļota tā laika mode, dejas un mūzikas stili, cilvēku uzvedība, 
attiecības un domāšana.

21.marts
11.00
Lielā 
zāle

Jānis Jaunsudrabiņš  
„Jo pliks, jo traks”
Līksnas amatierteātris „Maskas”, 
režisors Māris Korsiets

Lugas galvenais varonis Jānis Lazdiņš vai, precīzāk, – viņa māsa 
Anna ir slepus atbildējusi viņa vietā uz iepazīšanās sludinājumu. Lai 
nu kā, vientuļo jaunkundzi ir ieinteresējusi „Jāņa” rakstītā vēstule, 
un viņa aicina stalto lauku jaunsaimnieku ierasties ciemos smalkos 
apartamentos Rīgā. Kā Jānim veicās? Vai „lauku lācis” prata čāpot pa 
gludo grīdu? Vai jaunā līgava bija gana laba, lai Jānis spētu aizmirst 
savu mīlestību uz kaimiņu meiteni Jeti?

13.00 
Mazā 
zāle

Jaroslava Pulenoviča „Natašas 
sapnis” (izrāde krievu valodā)
Rēzeknes krievu Tautas teātris, 
režisors Igors Mihailovs

Tas ir stāsts par meiteni no bērnu nama, kura sapņo mīlēt un būt 
mīlēta. Uz kurieni viņu aizvedīs sapņi? Kādu cenu viņa par tiem 
samaksās? Vai tie piepildīsies?

15.00
Lielā 
zāle

Antons Čehovs „Melnais mūks”
Rēzeknes pilsētas teātris – 
studija „Joriks”, režisors Mihails 
Miļķis

„Melnais mūks” aizskar vienu no būtiskākajām lietām dzīvē – 
cilvēciskās laimes tēmu. Izrāde nesniedz mums  nekādas gatavās 
atbildes, bet nepārtraukti rosina uzdot jautājumus. Izrāde atstāj 
dziļas pēdas mūsu apziņā. Pēc laika, izvērtējot un apdomājot redzēto, 
jautājumu kļūst arvien vairāk.

17.00 
Mazā 
zāle

Leonīds Savins  
„Uzgaidāmā zāle Nr. 13 trijiem” 
(Izrāde notiek latviešu, krievu un 
franču valodā)
Valkas pilsētas teātris, režisors 
Aivars Ikšelis

Izrāde ir stāsts par reāliem cilvēkiem un viņu attiecībām, tikai 
dramaturgs saviem varoņiem izvēlējies neierastu vidi – starp debesīm 
un zemi. Daudzi par to domā, filozofē apgalvo, ka tur ir bijuši un zina, kā 
tur ir. Izrādē tiek meklēta atbilde uz mūžseno jautājumu par patiesās 
mīlestības spēku, kas ir panākumu noslēpums un kam ir liela vara pār 
cilvēku.

18.30
Lielā 
zāle

Vizma Belševica  
„Papīra zirdziņš”
Režisore Inita Beinaroviča

Reiz kāda meitene ieplēš grāmatas lappuses un pasaku pasaulē sākas 
apjukums. Pasaku tēli atdzīvojas. Kurš uzvarēs? Vai princese iegūs 
draugu?
Ceļojums kopā ar izrādes tēliem ir vērtīga mācību stunda pašiem 
mazākajiem skatītājiem, kuriem šad tad patīk nevīžīgi izturēties pret 
grāmatiņām.

20.00
Lielā 
zāle

Ksenija Dragunska „Kriškins” 
(izrāde krievu valodā)
Daugavpils teātris „Iskateļ”, 
režisors Jurijs Losevs

Luga ir savdabīga un daudzslāņaina. Tā iezīmē galvaspilsētas un 
provinces attiecības. Ar ko dzīvo provinces iedzīvotāji? Par ko domā 
un kas viņus uztrauc? Kas viņi ir galvaspilsētas iedzīvotāju acīs? Šie 
jautājumi ir aktuāli arī mūsdienu Latvijai.

Amatierteātru iestudējumu skates izrādes

Izstādē darbi no olu čaumalām
„Ziedi manā dzīvē” – tā Regīna Šuba nosaukusi savu neparasto gleznu iz-

stādi. Neparasto tāpēc, ka darbi veidoti neierastā tehnikā – no olu čaumalām.
 Māksliniece atceras, ka pirms trim gadiem nejauši Internetā ieraudzījusi, 

kā no olu čaumalām veido skaistas lādītes, šķīvjus un gleznas. Tas viņu tā iein-
teresējis, ka gribējies pamēģināt veidot šādus mākslas darbus savām rokām. 
„Kāpēc ziedi? Laikam jau tāpēc, ka patīk ziedus kopt un audzēt savā dārzā. 
Gleznu nosaukumi ir simboliski un ataino manas dzīves nozīmīgākos posmus – 
Bērnību, Jaunību, Mīlestību, Sēras, Vientulību, bet Dzīve turpinās,” prāto Regīna. 

Pirmais darbu vērtētājs bijis vīrs Jānis, viņš arī atbalstījis šo aizraušanos un 
bijis gan iedvesmotājs, gan padomdevējs. Viņš arī sapņojis, ka varētu izveidot 
izstādi. Šo izstādi Regīna Šuba velta sava vīra piemiņai.

Gaidīsim izstādes atklāšanā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 5. martā 
plkst. 16.00!

Grāmatā par cimdu rakstiem arī mūsu 
novadnieču darinājumi

10.  martā plkst. 11.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē 
notiks Aijas Jansones grāmatas „Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi” 
prezentācija. 

Apgādā „Zinātne” izdotā LU Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas noda-
ļas vadošās pētnieces, Dr. hist. Aijas Jansones grāmata ir pētījums par 20.gs. 
otrās puses un 21.gs. sākuma rakstaino dūraiņu tehniskā izpildījuma, rotājuma 
un krāsu zieda attīstību. Tas tapis, pamatojoties uz autores savāktā materiāla 
bāzes etnogrāfu ekspedīcijās Madonas rajona Ļaudonas un Mētrienas pagastā 
un Krustpils novada Kūku un Variešu pagastā. No grāmatas lappusēm intere-
sentus priecē deviņu mūsu novadnieču darinātie dūraiņi. Pasākumā tiksimies 
ar grāmatas autori Aiju Jansoni, būs iespēja iegādāties viņas grāmatu.

Aicinām ikvienu, kam tuvi rokdarbi un adīšanas prasmes un kuru interesē 
sava novada etnogrāfijas vēstures iepazīšana. Tāpat aicinām rokdarbnieces 
paņemt līdzi pašdarinātu cimdu pāri, lai pasākuma laikā veidotu kopīgu dūraiņu 
izstādi.

Atcerēsies Tarasa Ševčenko devumu 
ukraiņu kultūrā

2014. gadā ar plašiem pasākumiem Ukrainā un daudzviet pasaulē tika at-
zīmēta ukraiņu mākslinieka un dzejnieka Tarasa Ševčenko 200 gadu jubileja. 
Ševčenko tiek uzskatīts par ukraiņu literatūras un literārās valodas pamatli-
cēju. Atceroties šo nozīmīgo jubileju, sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību 
„Javir” 10. martā Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā plkst. 17.00 notiks literāra 
pēcpusdiena. 

Daces Dreiskas gleznu izstāde „Kad sirds 
runā ar dvēseles ziediem”

Manā sirdī zied zelta pieneņu pļava.
Acīs zilas vizbules zied.
Sniega pulkstenis ausīs neprātu zvana,
Gribas lazdu skarās un bērzos diet.
Šādu moto autore izvēlējusies savai gleznu izstādei, kas visu marta mē-

nesi būs skatāma Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas 
lasītavā. Spersim soli tuvāk pavasarim!

KAS  TIK  NENOTIEK  BIBLIOTĒKĀS

Iļģi aicina uz Lieldienu koncertiem
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 26. martā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008 
Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas apliecība Nr.1831,  

atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska, tālrunis 65207319. 
Foto: Jānis Lācis.  Datorsalikums: SIA „V-print”. 

KULTŪRAS PASĀKUMI 2015. GADA MARTĀ

PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 2015. GADA MARTĀ
Datums Laiks Pasākums Norises vieta

01.03 –31.03. Izstāde – „Latvijas Sarkanais Krusts”, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja un 
Latvijas Sarkanā Krusta ceļojošā izstāde. Ieejas maksa: 0,85 / 1,14 eiro

Krustpils pils 
Izstāžu zāle

16.03.–20.03. 10.00–13.00 „Brīvdienas muzejā” – radošās darbnīcas sākumskolas vecuma bērniem
Dalības maksa: 1,42 eiro/dienā. Lūgums dalību iepriekš pieteikt, zvanot uz tālr. 65221042

Krustpils pils

26.03. 17.00 „Ceturtdiena pilī” –„Gatavojamies Lieldienām”, dekupāžas nodarbība
Dalības maksa: 5,00 eiro (materiāli iekļauti cenā).  
Lūgums dalību iepriekš pieteikt, zvanot uz tālruni 65221042

Krustpils pils

28.03. 20.30– 21.30 Akcija „Zemes stunda” – Krustpils pils apskate sveču gaismā. 
Ieejas maksa: 0,85 / 1,14 eiro

Krustpils pils

SPORTA PASĀKUMI 2015. GADA MARTĀ
Datums Laiks Vieta Pasākums

01.03. 12.00 Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža LČ posms un Jēkabpils kausa izcīņa virves vilkšanā
01.03. 14.00 Sporta nams Latvijas čempionāts volejbolā Nacionālā līgā  SK Jēkabpils Lūši – Talsi
01.03. 16.00 Sporta nams 2014./2015.gada Jēkabpils atklātais čempionāts basketbolā
01.03. 16.00 Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža 2014./2015.gada Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā 
04.03. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 

Mežrūpnieku iela 2
Šautriņu mešanas turnīrs

05.03. 20.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija (LBL 2) Jēkabpils–2 – ViA/Valmiera Glass
07.03. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2014/2015 
07.03. 17.30 Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža 2014./2015.gada Jēkabpils atklātais čempionāts telpu futbolā 
11.03. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 

Mežrūpnieku iela 2
Šautriņu mešanas turnīrs

13.03. 18.00 „Citrus SPA” baseinā 5 kārtu sacensības peldēšanā – 3.kārta
14.03. 10.00 Jēkabpils 3.vsk. sporta manēža ZAFL veterānu čempionāts telpu futbolā
18.03. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 

Mežrūpnieku iela 2
Šautriņu mešanas turnīrs

21.03. 18.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL) BK Jēkabpils – Barons/LDz
25.03. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 

Mežrūpnieku iela 2
Šautriņu mešanas turnīrs

27.03. 18.00 „Citrus SPA” baseinā 5 kārtu sacensības peldēšanā – 4.kārta

7. martā Krustpils Kultūras namā 
plkst. 15.00 notiks koncerts „Pavasa-
ra dāvana sievietēm” un plkst. 19.00 – 
šansona vakars ar dejām, atrakcijām 
un labu humora devu. Pasākumā uz-
stāsies Latvijas šansona zvaigznes 
Natālija Galiča un Aleksandrs Kiršs, kā 
arī viesi no Rīgas – Dmitrijs Šeinkmans 
un Sergejs Jakutenko. Jēkabpiliešiem 
jo īpaši patīkami būs dzirdēt mūsu pil-
sētas „Tigricu” – Nelli Lapiņu. 

Pasākumu organizē biedrības KIC 

„Lazurit” biedri. Vēlamies vairot prieku 
cilvēkos, radīt patīkamu atmosfēru, 
lai cilvēki spētu atpūsties no ikdienas 
rutīnas, sagaidot pavasara atnākša-
nu. Aicinām visus Jēkabpils pilsētas 
un novada iedzīvotājus, kā arī pilsētas 
viesus! Būsiet laipni gaidīti šajā pava-
sarīgajā pasākumā!

Biļetes uz pasākumu varat iegā-
dāties „Biļešu servisa” kasēs visā Lat-
vijā un Krustpils Kultūras nama kasē. 
Ieeja šajā pasākumā 7 un 10 €.

7.  martā plkst. 18.00 Jēkabpils 
Tautas namā gaidīsim draugus, vie-
sus un skatītājus uz Sieviešu dienai 
veltītu pasākumu. Koncertā pieda-
līsies biedrības „Rodņik” dziesmu un 
deju ansambļi, eksotisko deju studija 
„Inda” (vadītāja Anda Supe), spilgts 
vokālais ansamblis „Ivuški” no Olai-

nes. Deju programma ritēs Jēkabpils 
grupas „MMM” pavadījumā. 

Līdzi ņemiet labu garastāvokli un 
groziņus.

Diāna Rodionova
Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” 

valdes locekle

A.  Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skola aicina apmeklēt latviski sirsnī-
gā dziesminieka, komponista un pia-
nista Arvīda Žilinska 110. dzimšanas 
dienas atceres koncertu Jēkabpils 
tautas namā 31. martā plkst. 17.00.

Koncertā dzirdēsim mūsu novad-
nieka komponētās sirsnīgās dzies-
mas, tēlainos skaņdarbus klavierēm, 
kora dziesmas un darbus, kas rakstīti 
solo instrumentiem. Kurš gan bērnu 
dienās nav dziedājis dziesmiņu par 
lelles jaku, miega dziesmiņu par Miku, 
par kaķīti ar baltām ķepiņām? 

Komponista darbīgais mūžs mūsu 
mūzikas vēsturei devis gan liela ap-
joma melodiskus skatuves darbus – 
operas „Zelta zirgs”, „Pūt, vējiņi”, bale-

tus „Sprīdītis”, „Lolitas brīnumputns”, 
operetes „Zilo ezeru zeme”, „Dzin-
tarkrasta puiši”, gan brīnišķīgus vokā-
los un instrumentālos skaņdarbus.

Komponista 110. dzimšanas die-
nas pasākuma viesi būs komponista 
dēls Valts Žilinskis, gleznotājs, filmu 
režisors, A.Žilinska draugs Francis 
Sokolovskis un Viesītes novada Sau-
kas pagasta bibliotēkas vadītāja, gide 
komponista dzimtajās mājās „Lejas 
Arendzāni” Velta Lāce.

Laipni aicināti klausīties un izbau-
dīt A. Žilinska mūzikas burvību.

Smaida Ščerbicka,
A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 

direktore

Datums Laiks Pasākums Vieta

02.–28.03.   Mārtiņa Vecstaudža foto izstāde „Neesi vienaldzīgs – iesaisties izglītībā!” Jēkabpils tautas nams
6.03. 19.00 Jēkabpils apriņķa un pilsētas vokālo ansambļu skate

Piedalās Aknīstes, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Krustpils novadu un Jēkabpils pilsētas 
vokālie ansambļi

Jēkabpils tautas nams

6.03. 11.00 Skolu deju kolektīvu skate Krustpils Kultūras nams
7.03. 15.00

19.00
Koncerts „Pavasara dāvana sievietēm” 
Atpūtas vakars. Organizē krievu biedrība „Lazurit”. 
Biļešu cena 7 un 10 €. Biļetes Biļešu servisā un Krustpils Kultūras namā

Krustpils Kultūras nams

7.03. 18.00 Starptautiskā sieviešu diena. Organizē Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”
Biļetes Tautas nama kasē, biļešu cena 7 un 8 €

Jēkabpils tautas nams

12.03. no 10.00 Karjeras diena 8.–9. klašu skolēniem Jēkabpils tautas nams
14.03. 18.00 Harija Ozola un Santas Zapackas radošās darbības 10 gadu jubilejas koncerts 

Biļešu cena 5 un 6 €. Biļetes Biļešu paradīzē
Jēkabpils tautas nams

16.03. 17.00 Kino Mītnē
Animācijas filma „Bitīte Maija”. Biļešu cena 2 €. Biļetes tautas namā 

Jēkabpils tautas nams

17.03.
16.00
17.00

Kino Mītnē 
Radošā darbnīca bērniem
Animācijas filma „Bitīte Maija”. Biļešu cena 2 €. Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

18.03.
14.00; 
17.00

Kino Mītnē 
Pasaku filma „Divpadsmit mēneši”
Biļešu cena 2 €. Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

18.03. 19.00 Jēkabpils Tautas teātra izrāde „Zemes nodoklis” (M.Zālīte) aktiera P.Draņeviča jubilejā 
Biļešu cena 3 €. Biļetes Tautas namā 

Jēkabpils tautas nams

19.03.
14.00
17.00

Kino Mītnē 
Pasaku filma „Bitīte Maija” 
Animācijas filma „Divpadsmit mēneši”. Biļešu cena 2 €. Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

20.03. 12.00–
19.30

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2014” (4 izrādes) 
Biļešu cena 2 €, dienas abonements uz visām izrādēm 4 € Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

20.03. 19.00 Dona koncerts „Ceļojums” 
Biļešu cena 8, 10, 12 €. Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils Kultūras nams

21.03. 11.00–
21.30

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2014” (6 izrādes) 
Biļešu cena 2 €, dienas abonements uz visām izrādēm 4 € Biļetes tautas namā

Jēkabpils tautas nams

25.03. 11.00  

12.00 

14.30

Svētbrīdis  

Atceres pasākumi Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 

Dzintras Gekas dokumentālā filma „Kur palika tēvi?” Ieeja bez maksas

Krusttpils ev. lut. 
baznīca 

Piemineklis represiju 
upuriem 

JTN
27.03. 11.00 Mazo vokālistu konkurss „Cālis 2015” Jēkabpils tautas nams
28.03. 12.00 Jēkabpils apriņķa koru skate Jēkabpils tautas nams
28.03. 17.00 Grupas „Iļģi” Lieldienu koncerts „Trīs rītiņi saule lēca” 

Biļešu cena 6, 8 un 10 €. Biļetes Biļešu paradīzē un Krustpils Kultūras namā
Krustpils Kultūras nams

31.03. 17.00 A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas koncerts „Arvīdam Žilinskim – 110” 
Ieeja bez maksas

Jēkabpils tautas nams

Pasākumi bibliotēkās
02.-31.03. Daces Dreiskas gleznu izstāde „Kad sirds runā ar dvēseles ziediem” JPB Bērnu lit. nodaļa
03.–30.03.

05.03. 16.00
Regīnas Šubas gleznu izstāde „Ziedi manā dzīvē” 
Izstādes atklāšana 

JGB

10.03. 11.00 Aijas Jansones grāmatas „Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi” prezentācija JPB
10.03. 17.00 Literāra pēcpusdiena, veltīta ukraiņu mākslinieka un dzejnieka Tarasa Ševčenko 200 

gadu jubilejai (sadarbībā ar Jēkabpils ukraiņu biedrību „Javir’’)
JGB

12.03. 16.00 „Runcis Puncis gaida ciemos!” – „Bērnu žūrijas 2014” noslēguma pasākums JGB Bērnu lit. nodaļa
25.03. 10.00 Literārais pasākums, godinot Raini un Aspaziju, „Lasītprieks – gadalaiki latviešu dzejā” JGB

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.

Sveicam februāra jubilārus – 
 Ņinu Ierniņu, Daci Kampāni  

un Tamāru Lejiņu!

Ielu komitejas

Ielūdzam uz koncertu

Svinēsim Sieviešu dienu

Kultūras un izglītības centrs „Lazurit” 
aicina uz koncertu „Pavasara dāvana 
sievietēm”

No 16. marta līdz 20. martam 
jaunāko klašu skolēniem būs iespēja 
darboties radošajās darbnīcās „Brīv-
dienas muzejā”. 

Aizvadītajā mēnesī Krustpils pilī 
notika radošās darbnīcas pirmo klašu 
audzēkņiem. Nodarbībās pirmklasnie-
ki izzināja baronu fon Korfu ikdienas 
gaitas, devās ekskursijā pa Krustpils 
pili, līmēja, zīmēja un veidoja dažādas 
interesantas lietas. 

Tā kā martā skolēniem ir kārtējais 
brīvlaiks, 1. līdz 4. klašu audzēkņi tiek 
aicināti no 16. līdz 20. martam apmek-
lēt Krustpils pils radošās darbnīcās. 
Šoreiz nodarbībās gatavosimies Liel-
dienām, izzināsim šo svētku vēsturi, 

tradīcijas, kā arī darbosimies praktiski, 
veidojot dažādus rokdarbus. 

Nodarbību laiks no plkst. 10.00 
līdz 13.00. 

Lūgums nodrošināties ar maiņas 
apaviem un uzkodām pusdienu pauzei. 

Dalības maksa: 1,42 eiro/dienā. 
Uz radošajām darbnīcām ie-

priekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 
65221042.

Radošās darbnīcas ir paredzētas 
tikai individuāliem apmeklējumiem, 
grupām piedāvājam dažādas izglītojo-
šās programmas, ar kurām iespējams 
iepazīties muzeja mājaslapā www.je-
kabpilsmuzejs.lv. 

Jēkabpils Vēstures muzejs

Krustpils pilī notiks radošās 
darbnīcas sākumskolas skolēniem

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


