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Paveries debesīs, ieklausies vējā,
Jūti, kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts.
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī.
Lieldienu saule atspīd arvien.

Lai dabas atmoda sniedz iedvesmu, enerģiju 
jauniem darbiem un nerimstošu ticību labajam!

Priecīgas Lieldienas!
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  

Leonīds Salcevičs
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Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Marta vidū Jēkabpilī viesojās finanšu ministrs  
Jānis Reirs un ministrijas vadošie speciālisti, lai 
tiktos ar reģiona pašvaldību vadītājiem un pārrunā-
tu jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli.

Saņemot valdības uzdevumu izlīdzināšanas mode-
ļa izstrādei, ministrija konstatēja, ka līdz šim spēkā 
esošais modelis nenodrošina pašvaldībām vienlī-
dzīgu un sabalansētu finansējuma sadali. 

Šobrīd izstrādātais likumprojekts paredz, ka tā 
pamatā būs cilvēks un, ievērojot noteiktos pamat-
principus, tiks veikta izlīdzināšana pret pašvaldī-
bas vidējiem vērtētiem ieņēmumiem, demogrāfis-
kajiem un teritorijas platību kritērijiem.

Pirms vērsties pie pašvaldību vadītājiem, finan-
šu ministrs J. Reirs ir saņēmis Valsts prezidenta  
Andra Bērziņa konceptuālu atbalstu tā tālākai 
virzībai, tāpēc ļoti ceru, ka jau tuvākajā laikā pie-
dāvātais modelis gūs pašvaldību atsaucību, tiks 
akceptēts Saeimā un jau nākamajā gadā pielietots 
praksē.

Piekrītu, ka, apstiprinot likumprojektu, pašvaldības 
iegūs lielāku stabilitāti un varēs efektīvāk plānot 
savus līdzekļus, lai attīstītu arvien jaunus pakal-
pojumus un uzlabotu savu iedzīvotāju labklājību. 
Saprotu arī to, ka atsevišķām pašvaldībām var tikt 
samazināts pieejamais finansējums, bet, objektī-
vi raugoties un domājot valstiski, esošā sistēma 
nenodrošina reģionāli līdzsvarotu finansējuma pār-
dali starp Latvijas pašvaldībām, lai ļautu vienmē-
rīgi attīstīties kā novadiem, tā arī pilsētām. Mani 
kā pašvaldības vadītāju neapmierina situācija, 
ka četras Latvijas Republikas nozīmes pilsētas –  
Rēzekne, Daugavpils, Liepāja un Jēkabpils – gadu 
no gada saņem mazāku vērtēto finansējumu uz 
vienu iedzīvotāju, nekā lielākā daļa novadu. Vairā-
ku gadu garumā Jēkabpils pilsēta ir bijusi atkarīga 
no valdības un, būsim atklāti, politiskās labvēlības, 
finansējuma piešķiršanā, tāpēc šobrīd šo modeli 
redzu kā tālredzīgi plānotu valsts kopējās attīstī-
bas pamatu.

Uzskatu, ka jaunais modelis veicinās pašvaldī-
bu ieinteresētību attīstīt saimniecisko darbību 
savā teritorijā, jo nodokļu ieņēmumu pieaugums 
visām pašvaldībām dos arī izlīdzināto ieņēmumu 
pieaugumu. 

Pašvaldības mērķis ir pēc iespējas kvalitatīvāk un 
efektīvāk izmantot pieejamo finansējumu pilsētas 
tālākai attīstībai un izaugsmei. Protams, vajadzību 
vienmēr ir vairāk nekā iespēju, tāpēc līdzsvarota 
attīstība, spējot ilgtermiņā prognozēt finansējuma 
apmēru, pašvaldībai ir vitāli nepieciešama. 

Kontekstā ar finansējuma piesaisti un kopējo re-
ģiona izaugsmi ir aspekts, kuru vēlos akcentēt 
atsevišķi. Šobrīd, pilsētām un novadiem sadarbo-
joties, ir lieliska iespēja veidot dažādus kopprojek-
tus, tāpēc aicinu šo ideju apkārtējiem novadiem 
nopietni izvērtēt. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir 
ieinteresēta veidot dialogu, tāpēc jau tuvākajā lai-
kā uz sarunu aicināšu apkārtējo novadu vadītājus, 
lai kopīgi diskutētu par savstarpējo sadarbību fi-
nansējuma piesaistē, piemēram, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā.

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
17. martā izdevusi rīkojumu sakarā 
ar paaugstinātu ugunsbīstamību 
aizliegt Jēkabpils pilsētas teritorijā 
ugunskuru kurināšanu šim mērķim 
speciāli neparedzētās vietās un 
kūlas dedzināšanu. Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības Pilsētsaimnie-
cības departamenta Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektoram 
veikt regulāru kontroli, pārkāpumu 
gadījumā lemt par vainīgās perso-
nas saukšanu pie administratīvās 
atbildības.

Informējam, ka no 2015. gada 
9.  marta, Jēkabpils pilsētas paš-
valdības Izglītības nodaļa atrodas 
Brīvības ielā 45, 3. stāvā 302. ka-

binetā. Līdz šim Izglītības nodaļa 
atradās Brīvības ielā 118.

Nodaļas speciālistu kontaktin-
formācija netiek mainīta.

SIA „Jēkabpils siltums” siltu-
menerģijas cena šī gada februārī 
attiecībā pret janvāri samazināju-
sies par aptuveni 8%. 

Samazinoties siltumenerģijas 
cenai, samazinājās arī apkures rē-
ķini. Tos ietekmēja arī tas, ka  feb-
ruārī vidējā āra gaisa temperatūra 
bija nedaudz zemāka par janvāri un 
pozitīvu ietekmi uz cenas samazi-
nājumu deva arī dabasgāzes cenas 
samazinājums februārī. Jau tika 
ziņots, ka februārī stājās spēkā SIA 
„Jēkabpils siltums” jaunais siltu-
menerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifs, kas paredzēja siltumenerģi-
jas cenas samazinājumu par aptu-
veni 7,4%, salīdzinājumā ar cenu, 
kāda bija spēkā iepriekš.

SIA „Jēkabpils siltums” val-
des priekšsēdētājs Aleksandrs 

Karpenko: „Siltumenerģijas cenas 
samazinājums ir būtisks, tomēr tā 
ietekme uz katras mājas apkures 
rēķinu ir atšķirīga. Jāņem vērā, ka 
atšķirīgs ir māju siltumenerģijas 
patēriņš un arī katras ēkas tehnis-
kais stāvoklis. Šogad ziema ir neti-
piski silta, līdz ar to  bija salīdzinoši 
mazs siltumenerģijas patērinš. Vie-
nas  megavatstundas (MWh) siltu-
menerģijas cena bez PVN janvārī 
bija 62,25 EUR, savukārt stājoties 
spēkā jaunajam siltumenerģijas 
tarifam, siltumenerģijas cena feb-
ruārī bija 57,51 EUR.”

Jāpiebilst, ka siltumenerģijas 
cena ir pakārtota dabasgāzes ce-
nai, tādēļ siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs var mainīties arī 
atkarībā no dabasgāzes cenas. 

19. martā reģionālajā darba 
vizītē Jēkabpili apmeklēja finanšu 
ministrs Jānis Reirs. Vizītes laikā 
ministrs tikās ar Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētāju Leonīdu 
Salceviču, kā arī apkārtējo pašval-
dību priekšsēdētājiem un pašvaldī-
bu pārstāvjiem, lai pārrunātu jauno 
finanšu izlīdzināšanas modeli.

Pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas (PFI) modelis izstrādāts finan-
šu ministra vadībā, sadarbojoties 
un uzklausot pašvaldību vadītāju 
ieteikumus ministra izveidotajā 
Konsultatīvajā padomē par pašval-
dību finanšu jautājumiem.

Paredzēts, ka jaunais modelis 
veicinās pašvaldību ieinteresētī-
bu attīstīt saimniecisko darbību 
savā teritorijā, tādējādi veicinot 
nodokļu ieņēmumu pieaugumu un 
attiecīgi arī izlīdzināto ieņēmumu 
pieaugumu. 

Uzklausot Finanšu ministrijas 
prezentāciju, Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Leonīds 

Salcevičs norādīja: „Finanšu minis-
trijas speciālisti ir veikuši apjomīgu 
izpēti, lai republikas pilsētām un 
novadu pašvaldībām piedāvātu 
optimālu finanšu izlīdzināšanas 
modeli. Līdz šim četras republikas 
pilsētas – Rēzekne, Daugavpils, 
Liepāja un Jēkabpils – tika atstātas 
pabērnu lomā, saņemot mazāku 
finansējumu uz vienu iedzīvotāju, 
nekā lielākā daļa novadu. Ieviešot 
jauno finanšu izlīdzināšanas mo-
deli, Jēkabpils pilsēta būtu ieguvē-
ja, ieguvēji būtu pilsētas iedzīvotā-
ji, kā arī apkārtējie novadi.”

Sanāksmē piedalījās Jēkab-
pils, Salas, Viesītes, Krustpils, 
Pļaviņu, Kokneses, Skrīveru, Aiz-
kraukles, Neretas, Jaunjelgavas, 
Aknīstes, pašvaldību priekšsēdē-
tāji un pārstāvji.

Jēkabpils vizītes laikā ministrs 
apmeklēja Valsts ieņēmumu die-
nesta Jēkabpils nodaļu un uzņē-
mumu „Jēkabpils Mežrūpniecība”.

Tuvojoties tūrisma 
sezonai, Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība pa-
pildinājusi informācijas 
pieejas punktus pilsē-
tā, izvietojot Jēkabpils 
tūrisma karti pie pilsē-
tas autoostas.

Līdz šim šādas tū-
risma kartes pilsētā 
bija divās tūristu iecie-
nītās vietās – Vecpil-
sētas laukumā un pie 
Krustpils pils. 

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

Pilsētas viesiem nodrošināta arī plaša informācija par Jēkabpilī 
pieejamajām ēdināšanas iestādēm un naktsmītnēm, to piedāvāta-
jiem pakalpojumiem, darba laikiem un kontaktinformāciju. Shematiskā 
karte ataino arī visu kartē ietverto objektu atrašanās vietas. Tūrisma 
karte ir labs palīgs tiem, kas pilsētā ierodas laikā, kad Tūrisma informā-
cijas centrs ir slēgts.

Atgādinām, ka no 1. oktobra līdz 30. aprīlim Tūrisma informācijas 
centrs strādā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00. Brīvdienās 
Tūrisma centrs ir slēgts.

Savukārt vasaras sezonas laikā, t.i., no 1. maija līdz 30. septem-
brim Jēkabpils tūrisma informācijas centrs strādās darba dienās un 
brīvdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (izņemot oficiālās svētku dienas). 

Jēkabpils pilsētā martā vie-
sojās pārstāvji no Polijas pilsētas 
Slupskas. Šajā pilsētā no 10. līdz 
14. jūnijam notiks UBC (Union of 
Baltic Cities) 73. valdes sēde, ku-
ras ietvaros tiks rīkots arī  „UBC 
Charlotta” rokfestivāls un jauno 
grupu konkurss, sacensības gata-
vošanā uz grila un „Moto extreme” 
enduro sacensības amatieriem un 
profesionāļiem.

Jēkabpils pilsēta jau vairākus 
gadus ir UBC apvienības biedrs, 
tāpēc interesentiem no Jēkabpils, 
kas vēlas piedalīties šajās sacen-

sībās, tiek nodrošināti īpaši labvē-
līgi nosacījumi un tiek nodrošināta 
uzturēšanās Slupskā.

Organizatori aicina piedalīties:
• Rokfestivālā un jauno grupu 

konkursā „UBC Charlotta Rock 
Festival”

• Barbekju konkursā „UBC BBQ 
Championship”

• Enduro motociklu sacensī-
bās „UBC Charlotta Extreme”

Dalību konkursos var pieteikt 
līdz 15. aprīlim. Sīkāka informācija 
pieejama arī http://www.ubc.net/
news,2,3358.html.

Jēkabpils pilsētas dome 
2015. gada 12.  marta domes 
sēdē, atbilstoši likuma „Par ze-
mes reformas pabeigšanu pilsē-
tās” 5.pantam, pieņēma lēmumu 
par zemes reformas pabeigšanu 
Jēkabpils pilsētā.

Zemes reformas izpildes se-
cību pilsētā noteica 1991.  gada 
20.  novembrī pieņemtais likums 
„Par zemes reformu Latvijas Re-
publikas pilsētās”. Saskaņā ar to, 
zemes reforma pilsētā tika veikta 
trīs kārtās.

Zemes reformas pirmajā 
kārtā pašvaldībai bija jāpieņem 
zemes pieprasījumi no bijušajiem 
zemes īpašniekiem, pašreizējiem 
zemes lietotājiem un citiem ze-
mes pieprasītājiem, kā arī jāapko-
po iesniegtie zemes pieprasījumi 
un jāpieņem lēmumi likumā „Par 
zemes komisijām” noteiktajā 
kārtībā.

Zemes reformas otrajā kārtā 
bija jāizstrādā pilsētas ģenerāl-
plāns un jānodrošina nepiecieša-
mie izejas dati zemes ierīcības 
projekta sastādīšanai, jāpieņem 
lēmumi, tai skaitā atzinumi, par 
zemes īpašuma tiesību atjauno-
šanu vai piešķiršanu īpašumā par 
samaksu, kā arī jāveic zemes iz-
mantošanas plānošana un zemes 
lietošanas piespiedu izbeigšana.

Zemes reformas trešajā 
kārtā pilsētas zemes komisijai 
bija jāpieņem lēmumi par zemes 
nodošanu īpašumā, kā arī jādod 
uzdevumi īpašumā nodotās un 
lietošanā piešķirtās zemes uz-
mērīšanai, savukārt pašvaldībai 
jāveic pašvaldības zemes inven-
tarizācija un jāprecizē pilsētas 
administratīvās robežas.

Rīkojums par zemes reformas 
pabeigšanu Jēkabpils pilsētā vēl 
jāapstiprina Ministru kabinetā.

Pašvaldība izdevusi rīkojumu, kas 
aizliedz kūlas dedzināšanu

Mainīta Izglītības nodaļas atrašanās 
vieta

Februārī samazinājusies 
siltumenerģijas cena par aptuveni 8%

Jēkabpils un apkārtējā reģiona 
pašvaldības sniedz noderīgus 
priekšlikumus par jauno finanšu 
izlīdzināšanas modeli

Pie Jēkabpils autoostas uzstādīta 
tūrisma karte

Dalībai festivālā Polijā aicina jauniešu 
mūzikas grupas, enduro motociklu 
braucējus un barbekju meistarus

Jēkabpils pilsētas dome apstiprina 
zemes reformas pabeigšanu Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas ziņas
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„Vairāk nekā puse pasau-
les iedzīvotāju 2050.  gadā 
dzīvos ūdens trūkumā, būs 
dramatiski samazinājies zivju 
skaits, bet piekrastes rajo-
ni – bīstami piesārņoti,” šādu 
dramatisku ainu zīmē vai-
rāk nekā 200 dažādu valstu 
eksperti kopīgi izstrādātajā 
Apvienoto Nāciju Organizāci-
jas (ANO) Vides programmā. 
Ūdens resursu un tā kvalitā-
tes saglabāšana  ir kļuvusi 
par globālu problēmu, tāpēc pēc 
ANO iniciatīvas kopš 1993. gada 
visā pasaulē 22. martā tiek atzīmēta 
Pasaules ūdens diena, lai veicinātu 
sabiedrības izpratni par ūdens nozī-
mi un draudiem, kas ietekmē ūdens 
resursu izsīkšanu un piesārņošanu. 
Šogad Pasaules ūdens dienas tēma 
ir „Ūdens un ilgtspējīga attīstība” – kā 
ūdens ir saistīts ar visu mums apkārt 
un kā mēs varam kaut ko mainīt sa-
vos ieradumos jau šodien, lai nākotne 
būtu cerīgāka. 

Ūdens ietekmē ikviena orga-
nisma dzīvotspēju, veselību un lab-
sajūtu. Ārsti iesaka cilvēkam dienā 
izdzert 2-3 litrus ūdens, precīzāk, 
30 mililitrus uz katru ķermeņa svara 
kilogramu. Protams, būtiska ir ūdens 
kvalitāte, ko nosaka vairāki Eiropas 
Savienības un Latvijas normatīvie 
dokumenti. „Lai patērētājus nodro-
šinātu  ar noteiktajiem standartiem  
atbilstošu dzeramo ūdeni, Jēkabpilī 
īstenoti trīs projekti – „800+”, „Jē-
kabpils ūdenssaimniecības attīstība” 
un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Jēkabpilī”. Ir veikti apjomīgi 
darbi – izbūvēti jauni ūdensvadi 19,12 
km garumā, rekonstruēti ūdensva-
di 4,4 km, rekonstruēta arī lielākā 
ūdensgūtne „Veseļi”, kur atrodas divi 
tīrā ūdens rezervuāri ar tilpumu 1000 
m3 katrs, atdzelžošanas  stacija un 
sūkņu stacija, kas nodrošina ūdens 
padevi visā pilsētā,” stāsta SIA „Jē-

kabpils ūdens” valdes priekšsēdētājs 
Elmārs Užulis. „Kopumā pilsētā ir 11 
dziļurbumi 70-180 metru dziļumā, no 
kuriem diennaktī paceļ un pilsētā rea-
lizē 3200 m3 ūdens.” 

Pazemes ūdeņi vienmēr ir tīrāki 
nekā no atklātām ūdens tilpēm ņem-
tie, tomēr arī tie pirms lietošanas ir 
pārbaudāmi un attīrāmi, jo Latvijas 
apstākļos jebkurš virszemes pie-
sārņojums lielākā vai mazākā mērā 
nonāk arī pazemes ūdeņos. Nopietns 
piesārņojuma avots ir lokālās saim-
niecisko notekūdeņu tvertnes, kas 
ne vienmēr ir tik hermētiskas, lai 
pasargātu no kaitīgo vielu nonākša-
nas pazemē. Arī Jēkabpilī privātmāju 
sektorā vēl ir daudz nosēdbedru, no 
kurām var noplūst sadzīves notek-
ūdeņi un piesārņot dzeramo ūdeni 
kaimiņu vai paša akā. „Projektu laikā 
rekonstruējām 6 km esošās kana-
lizācijas tīklu, izbūvējām 30,84 km 
jaunu kanalizācijas vadu un cerējām, 
ka pieslēgsies vairāk klientu. Diemžēl 
no 1174 pilsētas iedzīvotājiem, kuri 
projektā bija plānoti kā potenciālie 
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
izmantotāji, šo pakalpojumu izman-
tot tikai 420,” atzīst E. Užulis. Neap-
šaubāmi, kanalizācijas pieslēguma 
ierīkošana privātmājā prasa zināmus 
finanšu ieguldījumus, taču tā ir inves-
tīcija, kas palielina īpašuma vērtību, 
uzlabo dzīves kvalitāti pašiem un 
ilgtermiņā pasargā dabu no nekon-

trolējama piesārņojuma. Turklāt 
ģimenei, kurā ir vairāki cilvēki un 
kura visus sadzīves notekūdeņus 
nopludina tvertnē, par tās regulā-
ru izvešanu sanāk maksāt vairāk, 
nekā izmantojot kanalizācijas pie-
slēgumu centrālajai sistēmai. Lai 
nodrošinātu kvalitatīva dzeramā 
ūdens izmantošanu ikdienas va-
jadzībām un pasargātu apkārtējo 
vidi no sadzīves piesārņojuma, 
„Jēkabpils ūdens” speciālisti 
aicina pilsētas iedzīvotājus ap-

svērt iespēju vasarā ierīkot pieslē-
gumus centrālajam ūdensvadam un 
kanalizācijas tīkliem. Konsultācijas 
saņemamas SIA „Jēkabpils ūdens”, 
Jaunā ielā 60, tālrunis: 65232622, 
29992138 (Attīstības un investīciju 
nodaļas vadītāja/komunālinženiere).

14. aprīlī plkst. 12.00 Jēkab-
pils tautas namā tiek rīkota 
Daugavas kreisā krasta iedzīvotāju 
tikšanās ar Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes un SIA „Jēkabpils ūdens” 
speciālistiem, kā arī pašvaldības 
amatpersonām. Tikšanās laikā būs 
iespēja uzzināt, kāda ir dzeramā 
ūdens kvalitāte Jēkabpilī, kā rīkoties 
vides piesārņojuma gadījumos un kā 
ierīkot pieslēgumu ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem.

D a u g a v a s  l a b ā  k r a s t a 
iedzīvotāji uz šādu tikšanos tiek 
aicināti 28. aprīlī plkst. 12.00 
Krustpils Kultūras namā. 

Visu aprīli SIA „Jēkabpils ūdens” 
ir īpaši atvērta skolu jauniešiem un 
interesentu grupām – speciālisti 
labprāt izrādīs plašo saimniecību un 
izstāstīs, kā ūdens nonāk pie patē-
rētājiem, cik garš ir notekūdeņu at-
tīrīšanas ceļš. Grupas gan iepriekš 
jāpiesaka  pa tālruni 65232036 
(sekretāre)  vai  uz e-pastu:  
info@jekabpilsudens.lv.

Valda Priekule, 
Projektu koordinatore

No 2015. gada 3. marta, saska-
ņā ar pašvaldības iekšējā konkursa 
rezultātiem, Jēkabpils pilsētas būv-
valdes vadītājas amata pienākumus 
pilda Inga Līce-Vilciņa, kas līdz šim 
ieņēma būvvaldes referenta amatu.

Jēkabpils pilsētas būvvalde 
ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
struktūrvienība būvniecības procesa 
tiesiskuma nodrošināšanai, kas tiek 

uzturēta no Jēkabpils pilsētas paš-
valdības budžeta un ir pakļauta iestā-
des vadītājam.

Jēkabpils būvvalde atrodas Jau-
nā ielā 31C. Būvvalde kontrolē būv-
niecības procesu un tā atbilstību Būv-
niecības likumam un citu būvniecību 
regulējošu normatīvo aktu prasībām, 
sniedz ziņas par teritorijas izmanto-
šanas un apbūves nosacījumiem, kā 
arī teritorijā esošajiem inženiertīk-
liem, informē par notiekošās būvnie-
cības tiesisko pamatojumu un sniedz 
ziņas par būvi, izskata iesniegumus 
un pieņem lēmumus par būvniecības 
ieceri, izskata būvuzraudzības plānu, 
pieņem būves ekspluatācijā, izskata 
iesniegumus un pieņem lēmumus par 
būves vai tās daļas lietošanas veida 
maiņu bez pārbūves, kā arī sniedz 
konsultācijas par būvniecības pro-
cesa kārtību u.c. ar būvniecību sais-
tītiem jautājumiem.

Būvvaldes vadītājas I. Līces-Vilci-
ņas pieņemšanas laiks  ir pirmdienās 
no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Jēkabpils pilsētas būvvaldes 
vadītājas amatā iecelta  
Inga Līce-Vilciņa

Jēkabpils reģionālā slimnīca 
paplašinās – tajā top magnētiskās 
rezonanses centrs. Tā būs pirmā 
medicīnas iestāde, kuras būvniecībā 
izmantotas Latvijā ražotu moduļu 
konstrukcijas, ko pēc SIA „Vizuālā 
diagnostika” pasūtījuma ražo uzņē-
mums SIA „Forta Medical”, un pro-
jekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA 
„Skonto Būve” arhitektu biroju. Tur-
klāt Jēkabpils un tās apkaimes iedzī-
votāji turpmāk magnētiskās rezonan-
ses izmeklējumu varēs veikt pilsētā, 
nevis būs spiesti doties uz attāliem 
reģioniem vai galvaspilsētu.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas 
magnētiskās rezonanses centrs 
ir pirmais šāda veida projekts, ko 
Latvijā veic „Forta Medical”. Lai arī 
priekšrocību moduļu konstrukciju iz-
mantošanai ir pietiekami, Jēkabpils 
gadījumā būtisks ieguvums ir nepār-
trauktā medicīnas iestādes darbība. 
Proti, slimnīca būvdarbu dēļ ne dienu 
nav pārtraukusi darbu – tās papla-
šināšana var notikt arī bez klasiska 
būvlaukuma un tā klātbūtnes, jo lie-
lākais darba apjoms tiek paveikts 
uzņēmuma ražotnē Tukumā. Rūpnīcā 
tiek izgatavoti moduļi ar pilnu iekšējo 
apdari, lai objektā uz vietas būtu ne-
pieciešams vien veikt pamatu izbūvi 
un moduļu montāžu, kā arī ēkas fa-
sādes apdares darbus. Līdz ar to risi-
nājums ļauj ietaupīt laika un finanšu 
resursus, kā arī ir videi draudzīgs, jo 
tiek ievērojami samazināts būvgružu 
apjoms.

SIA „Forta Medical” līdzīpašnieks 
Guntis Rāvis: „Veselības aprūpes nā-
kotne ir moderna un augsti funkcio-
nāla medicīna. Piemērota vide un tel-
pas ir tā daļa, ko Latvijas uzņēmums 

var piedāvāt dažādiem eksporta re-
ģioniem un vietējā tirgū. „Forta Medi-
cal” rūpnīcas jauda un tehnoloģiskie 
risinājumi pārsniedz lielāko Skandi-
nāvijas moduļu sistēmu ražotnes, kā 
arī ir konkurētspējīga ar nozīmīgāko 
Rietumeiropas moduļu ražošanas uz-
ņēmumiem. Jēkabpils ir pirmā pilsēta 
Latvijā, kas ir spējusi novērtēt risi-
nājuma piemērotību tās vajadzībām, 
tāpēc īpaši jāuzteic Jēkabpils mēra 
atvērtība projekta īstenošanai.”

„Jēkabpils reģionālā slimnīca 
apkalpo plašu reģionu. Esam ganda-
rīti, ka būsim pirmā Latvijas pilsēta, 
kas īstenos šāda veida projektu un 
sniegs iedzīvotājiem līdz šim visbie-
žāk tieši Rīgā pieejamu medicīnisko 
pakalpojumu. Tas slimnīcas pacien-
tiem ļaus ekonomēt gan savu laiku, 
gan līdzekļus, kā arī paātrinās pacien-
tu diagnostikas un ārstēšanas pro-
cesu,” tā Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs.

SIA „Forta Medical” izveidots ar 
mērķi eksporta tirgos piedāvāt Lat-
vijā ražotas moduļu konstrukcijas, 
galvenokārt attīstot medicīnas no-
zares un dzīvojamo ēku projektus. 
Risinājumi, kas ir paredzēti medicīnas 
iestādēm, ir ievērojami komplicētāki 
specifisko prasību dēļ. Tām ir nepie-
ciešama īpaša ventilācijas un pieslē-
gumu sistēma, sterila vide, izcila sta-
rojuma un skaņas izolācija, dažādām 
iekārtām pielāgotas telpas, kā arī 
darbiniekiem un pacientiem piemēro-
ti apstākļi. „Forta Medical” nodrošina 
augstas funkcionalitātes modeļu 
sistēmu ražošanu, kas ir piemērotas 
dažādu klasifikāciju ēku būvniecībā 
un attīstīšanā (t.sk., daudzstāvu dzī-
vojamo ēku ražošanā).

Jēkabpilī top pirmā moduļu tipa 
medicīnas iestāde Latvijā – 
magnētiskās rezonanses centrs

Ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris. 
Sabiedriskās kārtības uzraudzības 
sektors šo laiku gaida ar divējādām 
sajūtām: ar prieku par to, ka mostas 
daba, un ar uztraukumu par tiem, kas 
šo skaistumu apdraud.

Pavasaris ir laiks, kad līdz ar dabu 
mostas arī kūlas dedzinātāji. Iemesli 
šiem kūlas ugunsgrēkiem varētu būt:

1) ziņkārība – redzēs, cik tālu 
nodegs, kas notiks, cik ātri ieradī-
sies speciālie dienesti, ja tas būs 
nepieciešams, 

2) neuzmanība – neapdomīga 
rīcība nometot zemē sērkociņu vai 
izsmēķi, 

3) slinkums – pagājušajā gadā 
nepietika spēka un līdzekļu nopļaut 
zāli savā zemes gabalā, tad pava-
sarī to viegli var atrisināt ar uguns 
palīdzību.

Valstī aizvien biežāk notiek kūlas 
neatļauta dedzināšana, apdraudot 
cilvēku dzīvību, radot kaitējumus da-
bai un nodarot zaudējumus valsts, 
pašvaldību un privātajam īpašumam, 
tāpēc Sabiedriskās kārtības uz-
raudzības sektors atgādina, ka par 
šādiem pārkāpumiem, saskaņā ar 
Latvijas Administratīvā pārkāpuma 

kodeksa 51.panta „Obligāto zemes 
aizsardzības pasākumu neizpildīša-
na” 2.daļu, ir paredzēta administratī-
va atbildība – naudas sods fiziskajām 
personām no simt četrdesmit eiro 
līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām 
personām – no septiņsimt līdz div-
tūkstoš deviņsimt eiro.

Gadījumos, kad pamanīts kū-
las ugunsgrēks, nepieciešams par 
to pēc iespējas ātrāk ziņot Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
tam pa tālruni 112. 

Saprotot to, ka kūla ir radusies 
tāpēc, ka rudens periodā nekusta-
mais īpašums laicīgi nav nopļauts, 
Sabiedriskās kārtības uzraudzības 
sektors 2015. gada vasarā un rudenī 
pievērsīs pastiprinātu uzmanību zā-
les nenopļaušanai īpašumos, kuri at-
rodas Jēkabpils pilsētā. Atgādinām, 
ka zāles garums Jēkabpils pilsētā, 
pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas 
domes 08.07.2010. pieņemtajiem 
saistošajiem noteikumiem „Jēkab-
pils sabiedriskās kārtības noteikumi” 
nedrīkst pārsniegt 20 cm. Minēto 
noteikumu 5.10. punktā ir noteikts – 
Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai 
lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles 

garums pārsniedz 20 cm, uzliek nau-
das sodu zemes gabala īpašniekiem 
vai tā lietotājiem:

5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platī-
bām – 30 eiro;

5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lie-
lām platībām – 70 eiro; 

5.10.3. sākot no 1 ha lielām platī-
bām 140 euro par katru pilnu ha, bet 
ne lielāku par 350 eiro.

Vienlaikus atgādinām, ka Sais-
tošo noteikumu 7.17. p. noteikta 
atbildība „Par plastmasas, gumijas 
izstrādājumu un citu ķīmisku vielu de-
dzināšanu – uzliek naudas sodu līdz 
70 eiro” un 7.23. p. – „Par ugunskuru 
kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu 
un telšu uzstādīšanu ārpus šim mēr-
ķim speciāli ierīkotām vietām – uzliek 
naudas sodu no 15 līdz 70 eiro.”

Pieliekot sērkociņu pie pērnās 
zāles jeb vienkārši to neuzmanīgi no-
sviežot zemē, atcerēsimies, cik dau-
dziem varam nodarīt pāri. 

Sargāsim sevi un citus!

Inga Ostrovska, 
Sabiedriskās kārtības uzraudzības 

sektora inspektore

Ziņkārība, neuzmanība vai slinkums?

Dzeramā ūdens kvalitāte un resursu 
saglabāšana ir kopīgi risināma problēma
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Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
(LPB) Jēkabpils Svētā Gara klosterī 
uzsākti renovācijas darbi. Tiek atjau-
nots senatnīgais, balsinātais mūra 
žogs ar sarkanā māla kārniņu jumtu, 
kurš jau vairākus gadsimtus ieskauj 
klostera ēkas un kuram līdz pat šo-
dienai izdevies saglabāt savu sākot-
nējo askētisko arhitektūru.

Pagājušā gada novembrī Jēkab-
pils Svētā Gara pareizticīgo drau-
dze noslēdza līgumu ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 
par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējuma pie-
šķiršanu klostera mūra apžogoju-
ma renovācijai. (Projekts „Nikolaja 
klostera baznīcas neatliekamā mūra 
žoga renovācija plašākas pieeja-
mības sabiedrībai un sociālekono-
miskas izmantošanas nodrošinā-
šanai” nr. 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/
CFLA/053/010).

Šī projekta mērķis ir nodrošināt 
unikālā valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļa saglabāšanu. Šāda reno-
vācija bija neatliekama, jo mūra sie-
nas tehniskais stāvoklis ir neapmieri-
nošs, nolietojums vērtējams kā 80%. 
Turklāt nokrišņu un temperatūras 
svārstību ietekmē tā turpina sabrukt. 
Mūra žogam tiks nodauzīts vecais un 
uzklāts jauns, uzlabots apmetums, 
nomainīti žoga dakstiņi, uzstādīti jau-
ni metāla vārti. Vēl klostera teritorijā 
paredzēts izvietot papildus solus, kā 
arī izveidot uzbrauktuves un līdzenas 
celiņu apmales, lai atvieglotu pārvie-
tošanos cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem. Plānots, ka renovācijas darbi 
noslēgsies šī gada maijā.

Latvijas pilsētvidei neraksturī-
gais 17. gs. mūra žogs, kurš veidots 
ap 80 cm biezs un vietām sasniedz 
3,3m augstumu, ir baznīcas „seja”, 
tās atpazīstamības pazīme un pir-
mais, ko redz tūristi un pilsētas viesi. 
Turklāt, tas ir ne tikai pagātnes man-
tojums un iespaidīga vērtība pilsētas 
ainavā, bet tam ir arī svarīga funkcija 
- miera un klusuma saglabāšana baz-
nīcas un klostera teritorijā, kas ir īpa-
ši svarīgi svētceļniekiem un klostera 
viesiem, kuri meklē dvēseles mieru, 
iespēju uz mirkli izrauties no ikdienas 
steigas un iejusties baznīcas garīga-
jā noskaņā.

Kā uzsvēra klostera igumens tēvs 
Makārijs, saskaņā ar Pareizticīgās 
Baznīcas ticības mācību, dievnams 
ir īpaša Dieva klātbūtnes vieta uz ze-
mes. Vēl jo vairāk šāda svēta vieta ir 
klosteris, uz kurieni cilvēki vienmēr ir 
tiekušies, lai saņemtu mierinājumu, 
palīdzību, atbalstu un garīgu pamācī-
bu. Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klos-
terī mūku dzīve norisinājās apmēram 
200 gadus, t.i., no 17. gs. vidus līdz 
19. gs.vidum, kad klostera dzīve tur 
apstājās. Turpmākos gadus kloste-
ris ar tā teritorijā esošajām ēkām 
tika izmantots pareizticīgo draudzes 
vajadzībām. Šajā laikā tika piedzīvoti 
postoši ugunsgrēki, dievnamu atjau-
nošana, divi Pasaules kari, padomju 
varas nodarītais kaitējums. 

1993.  gadā ar Augstisvētītā 
Rīgas un visas Latvijas Arhibīska-
pa (tagad Metropolīta) Aleksandra 
svētību un centieniem tika uzsākta 
Svētā Gara vīriešu klostera dzīves 
atjaunošana. Šobrīd notiek klostera 
un mūku dzīves atdzimšana, kas ir 
ilgs un sarežģīts process. Tāpēc mēs 
esam priecīgi un pateicīgi, ka valsts 
ar Kultūras Ministrijas atbalstu pa-
līdz mums tik ļoti nozīmīgā veidā, kas 
mums, savukārt, dod iespēju vairāk 
rūpēties par klostera dzīves garīgo 
pusi.

Svētā Gara klosteris viens no 
savdabīgākajiem un pievilcīgākajiem 
kultūras mantojuma objektiem Jē-
kabpils pilsētā, kā arī viens no svarī-
gākajiem garīgajiem centriem Latvi-
jā. To apmeklē gan jēkabpilieši, gan 
svētceļnieki no tālienes, lai lūgtos 
pie brīnumdarošās Vissvētās Diev-
mātes Jakobštates ikonas. Ik gadu 
Jakobštates ikonas svētkos jūlijā, 
kā arī citos lielajos Baznīcas svētkos 
klosteris uzņem daudz svētceļnieku 
no Latvijas un ārvalstīm. 

Pēdējo gadu laikā tas ir kļuvis 
arī par vairāku starptautisku garīgo 
dziedājumu koncertu norises vietu. 
Klostera telpās uzstājušies Gruzijas 
Baznīcas vīru koris „Ančishati” un 
vīru koris no Krievijas „Pravoslavnije 
pevčije”. Arī turpmāk plānots šeit uz-
ņemt šādus izcilus garīgo dziedājumu 
izpildītājus.

Vēsturiskie avoti liecina, ka klos-
teris radies 17.  gs. vidū, aptuveni 

vienā laikā ar Jēkabpils pilsētu (tolaik 
saukta „Holmhofas sloboda”). Plost-
nieki ar plostiem un kuģiem jeb strū-
gām pāri krācēm pavadīja uz Rīgu kra-
vas no Krievijas un Baltkrievijas, kā 
arī pa sauszemes traktiem cēla pāri 
piegādātās preces no Lietuvas un 
Polijas. Sloboda atradās tirdznieciski 
ērtā un izdevīgā vietā tā laika Latvijas 
teritorijā, jo te robežojās trīs dažādas 
valstis – Vidzeme, kas kopā ar Igauni-
ju piederēja Zviedrijai –, Latgale, kura 
bija zem Polijas valdības, bet Dauga-
vas kreisais krasts bija dabīgā robe-
ža Kurzemes hercogistei, kuru savā 
varenības zenītā prasmīgi vadīja her-
cogs Jēkabs Ketlers (1610-1682). 
Novērtējot šī ciemata ekonomiskās 
attīstības lielo izdevīgumu, hercogs 
Jēkabs nekavējās tam 1670. gadā 
dāvināt pilsētas pārvaldes tiesības 
un, izrādot godu, nosaukt savā vārdā 
par Jakobštati.

Klostera rašanās attiecināma 
uz laiku no 1670. līdz 1675. gadam. 
17.  gs. otrajā pusē pilsētā bija di-
vas pareizticīgās baznīcas – Svētā 
Lielmocekļa Georgija Uzvarētāja un 
Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja baz-
nīca (sākumā koka). Par klostera di-
binātāju uzskata kādu krievu tirgoni 
Ratkeviču, kurš, būdams liecinieks 
kāda garīgi slima cilvēka brīnumainai 
izdziedināšanai pie brīnumdarošās 
Jakobštates ikonas (kuras kopija šo-
brīd ir aplūkojama klosterī) lielā god-
bijībā izteica vēlēšanos uzcelt jaunu, 
svētajai ikonai piemērotāku baznīcu 
par godu Svētajam Garam. 

Uzceļot dievnamu, kurā kā lie-
lākais svētums tika novietota brī-
numaini atrastā un brīnumdarošā 
Jakobštates Dievmātes ikona, un 
uzbūvējot mūra žogu-sienu ap baznī-
cu, tika izveidota klostera teritorija. 
Kopiena pēc jaunā dievnama nosau-
kuma tika nosaukta par Svētā Gara 
klosteri. 19.gs beigās koka baznīcas 
vietā tiek uzbūvēta mūra celtne un 
mūra zvanu tornis, bet sākotnējā 
mūra sēta saglabājās.

Raksta tapšanā izmantoti mate-
riāli no www.klosteris.lv.

Rakstu sagatavoja:
 Anna Rūta Vilde

Uzsākta Jēkabpils Svētā Gara 
klostera senatnīgā mūra žoga 
atjaunošana

I Z S O L E
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes starpgabalu ar kadastra numuru 5601 001 2540 Latgales ielā 
27A, Jēkabpilī, kas sastāv no zemesgabala 0,0256 ha platībā.

Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000053 9914.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2015. gada 24. aprīlī pulksten 14.00, Jēkabpilī, Draudzības alejā 26, Jēkabpilī, 1. kabinetā.
Izsoles sākotnējā cena 1000,00 euro (viens tūkstotis eiro, 00 centi).
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% apmēra no izso-
lāmā objekta nosacītās cenas 100,00 euro (viens simts eiro, 00 centi).

Pretendentiem uz izsoli pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, iesniegumus iesniedzot Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. 

Izsoles noteikumi – www.jekabpils.lv.
Informācija pa tālr. 65207415, 29991536.

Lai veicinātu lokālpatriotismu 
un savas pilsētas vēstures izzinā-
šanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
2014. gadā izsludināja foto akciju „Es, 
jēkabpilietis, toreiz un tagad”. Tās laikā 
saņemtas 17 jēkabpiliešu fotogrāfijas. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

izsaka pateicību akcijas 

dalībniekiem!

Akcijas laikā aicinājām jēkabpilie-
šus atjaunot savas senāk (bērnībā 
vai jaunībā) tapušās bildes, nofoto-
grafējoties tajā pašā vietā, kur tapis 
fotogrāfijas oriģināls. Attēliem bija 

jābūt uzņemtiem brīvdabā, Jēkabpils 
pilsētā.

Jēkabpiliešu iesūtītās fotogrāfi-
jas tika publicētas Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības sociālo tīklu kontos:

• www.facebook.com/
visitjekabpils

• www.draugiem.lv/visitjekabpils
• www.twitter.com/jekabpilslv
• www.instagram.com/jekabpilslv

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Skļarska,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas

Jaunatnes lietu speciāliste

Noslēgusies foto akcija „Es, 
jēkabpilietis, – toreiz un tagad”

„Latvijas būvniecības gada bal-
vas 2014” apbalvošanas ceremonijā 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņē-
ma atzinību nominācijā „Inženierbūv-
ju rekonstrukcija” par tilta pār Dauga-
vu rekonstrukciju. 

Tilts pār Daugavu Jēkabpilī ir uz-
būvēts 1962. gadā Otrā pasaules 
kara laikā nopostītā tilta vietā, savie-
nojot un apvienojot abas Daugavas 
krastu pilsētas – Krustpili un Jēkab-
pili. Atklātais tilts veicināja Jēkabpils 
un Krustpils pilsētu  apvienošanos, 
kas notika līdz ar tilta būvniecību 
1962. gadā. Visu šo laiku tilts efektī-
vi risinājis abu pilsētu intensīvās sa-
tiksmes problēmas un to var uzskatīt 
par vienu no svarīgākajām pilsētas 
dzīvības artērijām. 

Pēdējo reizi tilts tika remontēts 
1995. gadā, un bija pienācis pēdējais 
laiks novērst nopietnos tilta balstu, 
laiduma konstrukciju, brauktuves un 

ietvju seguma, margu, barjeru un ap-
gaismes stabu bojājumus.

Remontdarbu rezultātā tika no-
vērsti ekspluatācijas laikā radušies 
defekti un nodrošināta vēl vismaz 
30–40 gadu ilgmūžība. Tilta rekons-
trukcijas darbi tika veikti sarežģītos 
un saspīlētos apstākļos – to veik-
šanas laikā tika nodrošināta nepār-
traukta auto transporta kustība pa 
vismaz vienu joslu. 

Pašlaik esošais tilts Jēkabpilī ir 
arī vienīgais Daugavas šķērsojums 
pilsētai, kur vienlīdz attīstītas abas 
pilsētas daļas (abi upes krasti Jēkab-
pilī, Krustpilī). Un šādu pilsētu Dauga-
vas krastos nemaz nav daudz – bez 
Jēkabpils tāda vēl ir Rīga, Krāslava, 
Daugavpils. 

Sagatavoja:
 Laura Krastiņa,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
galvenā arhitekte

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
saņem Latvijas būvniecības 
gada balvas atzinību
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Februārī aprit pieci gadi kopš 
2010. gada 17. marta, kad septiņu 
Jēkabpils pilsētas uzņēmumu vadītā-
ji oficiāli dibināja Jēkabpils Uzņēmēju 
biedrību. Šodien tās biedru skaits jau 
tuvojas trīsdesmit. Biedrības valdes 
priekšsēdētāja Zanda Lamba atzīst, 
ka pirmie pieci gadi bijis tikai ievads. 

Kā radās ideja par Jēkabpils Uz-
ņēmēju biedrības dibināšanu? 

Es kā Latvijas Darba devēju kon-
federācijas sociālā dialoga koordina-
tore Zemgales reģionā personīgi uz-
runāju pilsētas uzņēmējus, stāstīju 
par šo ideju un iespējām.

Bija vairāki uzņēmēji, kas 

tajā saskatīja jēgu un 

nepieciešamību. Mēs vairākkārt 

tikāmies, līdz pilnībā bija 

izauklēta ideja, nosprausti 

mērķi un izvirzīti uzdevumi. 

Tā arī nonācām līdz biedrības 

dibināšanai. 

Kādas aktivitātes esat īstenoju-
ši līdz šim?

Būtiskākā aktivitāte noteikti bija 
dalība Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā, kura īstenošana tika uzsākta 
2012. gada nogalē. Tas ilga tikai sep-
tiņus mēnešus, bet mēs izdarījām ļoti 
daudz. Šajā laikā dažādi pasniedzēji 
četrus mēnešus brauca pie mums 
uz Jēkabpili ar lekcijām, ko apmeklēja 
kopumā 35 uzņēmēji. Tika nodroši-
nātas arī mentoru konsultācijas un 
pieredzes apmaiņa. Tāpat izveidojām 
arī savu mājas lapu, izdevām informa-
tīvo materiālu par biedrību. Kopumā 
šis projekts mums kā tajā brīdī pavi-
sam jaunai biedrībai bija ļoti noderīgs. 
Jāpiemin, ka šo projektu līdzfinansēja 
arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžu. Mūsu 
biedri ir gan eksāmenu komisijās, gan 
piedalās studiju programmu izstrā-
des gaitā, kā arī nodrošina prakses 
vietas audzēkņiem.

Veiksmīgi izveidojusies sadarbī-
ba ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Izglītības nodaļu.  Karjeras dienu ie-
tvaros, kas norisinās ik gadu, 2014. 
gadā biedrībā esošos uzņēmumus 
apmeklēja ap pieci simti Jēkabpils 
skolu audzēkņi. Arī pilsētas skolu, 
pirmsskolas un interešu izglītības 
iestāžu vadītāji viesojas biedrības uz-
ņēmumos. Tas ļauj redzēt reālo uzņē-
muma darbību, iepazīties ar uzņēmu-
ma vadītājiem, paplašināt redzesloku 
un zināšanas par pilsētā notiekošo 
citā sfērā. 

Vai biedrības uzņēmējiem ir 
pieredze studentu – praktikantu 
apmācībā?

Biedrības uzņēmēji sekmīgi strā-
dā ne tikai ar Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas studentiem, bet arī ar citu 
profesionālo un augstāko izglītības 
iestāžu studentiem. Jāsaka gan, ka 
prakses vietu nodrošinājums ir uz-
ņēmēja labā griba. Tam, protams, ir 
jāvelta laiks un darbs, tāpēc valsts 

līmenī joprojām aktuāls ir jautājums 
par prakses vadītāja apmaksu. No-
drošinot prakses vietu audzēkņiem, 
prakses vadītājam jāveic gan savs 
darbs, gan jāuzrauga arī praktikants. 
Tāpēc, ja šis jautājums tiktu atrisi-
nāts, tad, iespējams, uzņēmumu ak-
tivitāte praktikantu apmācībā būtu 
vēl lielāka.

Kā sadarbojaties ar citām uzņē-
mēju organizācijām Latvijā?

Uzņēmēju biedrības dažādos re-
ģionos regulāri organizē pieredzes 
apmaiņas braucienus un pasākumus, 
kuros arī mēs aktīvi iesaistāmies. 
Šādu pasākumu ietvaros notiek gan 
diskusijas par aktualitātēm uzņēmēj-
darbībā, likumdošanā, grāmatvedībā 
un citās sfērās, tiek apmeklēti dažā-
du nozaru uzņēmumi, iepazītas pilsē-
tas un dibināti jauni noderīgi kontakti. 
Redzam arī, kā citās pilsētās tiek 
organizēta sadarbība ar pašvaldībām 

un kādas aktivitātes īsteno citas 
biedrības. Tas dod impulsus un idejas 
arī mūsu darbības attīstībai. 

Runājot par sadarbību ar Jēkab-
pils pašvaldību, šobrīd tiek meklēta 
labāka sadarbības forma. 2011. gadā 
tika noslēgts Līdzdarbības līgums 
starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību, 
Jēkabpils Uzņēmēju biedrību, Latvijas 
Darba devēju konfederāciju (LDDK) 
un Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nību (LBAS), tika izveidota Attīstības 
konsultatīvā padome, organizētas 
vairākas tikšanās, bet acīmredzot tik 
formāls sadarbības modelis nav pats 
efektīvākais. Tāpēc aktīvi domājam 
par jauna sadarbības modeļa ar paš-
valdību ieviešanu. Iespējams, var do-
māt arī par atvērtu tikšanos organi-
zēšanu ne tikai ar biedrības pārstāv-
jiem, bet arī ar citiem ieinteresētiem 
pilsētas uzņēmējiem. Laiks mainās, 
jāmeklē citas formas un metodes.

Kādas jums ir tradīcijas?
Ik mēnesi viesojamies pie saviem 

biedriem, uzzinām lietas, ko līdz šim 
nezinājām, strādājot vienā pilsētā. 
Tāpat ik nedēļu organizējam lietišķās 
pusdienas, kur tiekamies, lai brīvā 
atmosfērā izrunātu aktualitātes. Or-
ganizējam arī kopīgus kultūras un iz-
klaides pasākumus, piemēram, kopīgi 
braucam uz teātri. Šādas neformālas 
tradīcijas ļoti palīdz komunikācijā 
un pozitīvas sadarbības attīstībā. 
Tā rodas jaunas idejas, kas tiek pār-
vērstas reālos darbos un pat jaunos 
kopuzņēmumos. 

Kā vērtējat biedru aktivitāti? 
Biedrība ir sabiedriska organizā-

cija. Tajā iestājoties, jāapzinās, ka tev 
būs jāvelta savs brīvais laiks un ener-
ģija kopīgiem mērķiem. Biedram ir jā-
būt vēlmei darboties. Viss ir atkarīgs 
no katra individuālās vēlmes iesaistī-
ties. Ir, protams, aktīvais kodols, un ir 
biedri, kuri aktivitātēs iesaistās savu 
iespēju robežās. Tā ir visās uzņēmēju 
organizācijās. Mūsu pilsētai ir tāda 
specifika – nav daudz, kas paši atnāk 
un piesakās iesaistīties biedrības 
darbībā. Patīk, ja katru uzrunā indivi-
duāli un iesaista. Iespējams, ka pēc 
gadiem desmit, kad biedrība arvien 
cels savu kapacitāti, būs citādāk. 

Pieci gadi – tas ir tikai ievads
UZZIŅAI:
Jēkabpils uzņēmēju biedrība
www.jekabpilsuznemeji.lv

Kādi ir uzņēmēju lielākie ieguvu-
mi, darbojoties biedrībā?

Gribētos teikt, ka katrs šajā 

darbībā atrod savu ieguvumu. 

Vienam tā ir pieredzes apmaiņa, 

citam biznesa kontakti, citam 

sistemātiska informācijas 

aprite, vēl citam – komunikācija. 

Biedrība pārstāv uzņēmēju in-
tereses pašvaldības un reģionālā 
līmenī, esot Latvijas darba devēju 
konfederācijas biedrs – arī nacionālā 
līmenī. Dažkārt pieredzējušie biedri 
pilda arī mentora funkciju, palīdzot 
jauniem uzņēmējiem. Mēs šeit esam 
domubiedri un sadarbības partneri, 
nevis konkurenti. 

Kas šo gadu laikā ir sagādājis lie-
lāko gandarījumu?

Salīdzinot ar šāda veida biedrī-
bām citur, esam jauna biedrība. Bet 
ir prieks, ka tika rasts kopsaucējs un 
biedrība ir dibināta. Esam viens otru 
iepazinuši. Zinām, kas mēs esam, ko 
darām. Esam sekmējuši sadarbību ar 
pašvaldību un citām biedrībām. Kopu-
mā paši esam gandarīti par līdz šim 
paveikto. Tāpēc svinot savu piecgadi, 
kopīgi atskatīsimies uz piedzīvoto, 
pieliksim pirmo komatu, un strādāsim 
tālāk. 

Kādi ir plāni nākamajai piec- 
gadei? 

Aprīli pārvēlēsim valdi. Jaunā val-
de noteikti definēs biedrības jaunos 
uzdevumus. Bet pamatmērķi jau ir 
definēti. Tie nemainīsies. Kā mums 
veiksies, to rādīs darbi. 

Interviju sagatavoja:
Laura Afanasjeva,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas  

vadītājas vietniece

Lidu 1323. gadā dibinājis ķēniņš 
Ģedimins. Šodien Lida ir dinamiski au-
gošs, biznesam pievilcīgs un mūsdie-
nīgs rajons Baltkrievijā. Tā potenciālu 
veido spēcīgi attīstītas ražošanas, 
celtniecības un lauksaimniecības 
nozares. Rajonu apdzīvo ap 134 tūk-
stoši iedzīvotāju, no tiem gandrīz 99 
tūkstoši dzīvo rajona centrā – pilsētā 
Lida. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar 
Lidas izpildkomiteju 2005. gadā no-
slēdza sadraudzības līgumu, kas pa-
redz sadarbību kultūras, izglītības un 
arī uzņēmējdarbības jomās.

Lai sekmētu sadarbību tieši šajā 
jomā, februāra nogalē Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības kapitālsabiedrību 
un citu Jēkabpils uzņēmumu vadītāji 
devās biznesa un pieredzes apmai-
ņas braucienā uz Lidu. 

Delegācijas sastāvā bija Jēkab-
pils Uzņēmēju biedrības pārstāvji 
(SIA „DLLA” un SIA „Atspulgs lo-

giem” vadītāji ), SIA „EVA būve”, SIA  
„A.S.&KO”, SIA „Jēkabpils siltums”, 
SIA „Jēkabpils autobusu parks”, SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi”, SIA „Gol-
dkorn” uzņēmumu vadītāji, kā arī 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsē-
dētāja vietnieks tautsaimniecības 
jautājumos Aivars Kraps, Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas va-
dītājs Kaspars Skruzmans, domes 
deputāts Nikolajs Anuškevičs, un 
Pilsētsaimniecības departamenta 
direktors Raits Sirmovičs.

Vizītes ietvaros notika tikšanās 
ar pašvaldības pārstāvjiem un pilsē-
tas uzņēmējiem Lidas izpildkomitejā, 
tika organizēta atsevišķa tikšanās ar 
speciālistu muitas jautājumos, kā arī 
nodrošināts Jēkabpils pārstāvjus in-
teresējošo uzņēmumu apmeklējums 
un produkcijas apskate. 

„Lida ir viena no rūpnieciski at-
tīstītākajām Jēkabpils sadraudzības 
pilsētām. Tik apjomīgas uzņēmēju vi-

zītes mūsu sadarbības desmit gadu 
laikā nav organizētas, tāpēc esmu 
gandarīts, ka Jēkabpils Uzņēmēju 
biedrība un citi pilsētas uzņēmē-
ji izrādīja atsaucību un interesi par 
iespējamu sadarbību ar Lidu. Iespē-
jams par šāda veida biznesa vizīšu 
organizēšanu domāsim arī nākotnē, 
jo pašvaldībai, uz sadraudzības lī-
gumu pamata, ir iespēja pārstāvēt 
uzņēmēju intereses, palīdzēt dibināt 
kontaktus. Rezultāti noteikti būs, bet 
tiem ir nepieciešams laiks,” tā domes 
priekšsēdētāja vietnieks A. Kraps. 

Domes deputāts un Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas vadī-
tājs Kaspars Skruzmans uzsver, ka, 
lai augtu, attīstītos, kļūtu inovatīvi, 
uzņēmumiem ir nepieciešama piere-
dzes apmaiņa, iepazīšanās ar meto-
dēm, kā strādā kolēģi citur. „Es vairāk 
vēlos akcentēt tieši pašvaldības 
uzņēmumu ieguvumu no šīs vizītes. 
Pašvaldības Latvijā, Baltkrievijā un 

citur saskaras ar vairāk vai mazāk 
līdzīgām problēmām, bet ir dažādas 
metodes, kā tās risināt un kā ar tām 
strādāt, tāpēc konsultācijas un dis-
kusijas ir veids, kā meklēt jaunus risi-
nājumus, varbūt arī pārņemt labākās 
idejas. Domāju, ka pieredzes apmaiņa 
šīs vizītes ietvaros bija abpusēja, jo 
arī no mums ir ko mācīties.”

Valda stereotips, ka Baltkrievijā 
viss ir lēts. Arī Lidā iedzīvotāju izde-

vumi par siltumu veido ievērojamu 
daļu no komunālo maksājumu kop-
summas. Pārsteidza, ka Lidas sil-
tumtīkli savā attīstībā ir tik daudz sa-
snieguši. Bet jāatzīst, ka mēs tomēr 
esam gājuši krietni tālāk. Ir jāredz  kā 
strādā citur, lai spētu novērtēt sava 
darba efektivitāti, atzīst SIA „Jēkab-
pils siltumtīkli” valdes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Karpenko.

Jēkabpils uzņēmēji veido biznesa kontaktus sadraudzības pilsētā 
Lidā Baltkrievijā
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10.  martā noslēdzās Jēkabpils 
pilsētas 4.  zinātniski pētniecisko 
darbu konkurss, kura mērķis ir rosināt 
Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu 
izglītojamos veikt pētījumus par Jē-
kabpils pilsētu. 

Šogad konkursam tika iesniegti 
seši zinātniski pētnieciskie darbi. 
Pasākumā Jēkabpils domes sēžu 
zālē konkursanti uzstājās ar zināt-
niski pētniecisko darbu prezentāci-
jām un atbildēja uz žūrijas komisijas 
jautājumiem. 

Pēc visu rezultātu apkopošanas 
žūrijas komisija sadalīja godalgotās 
vietas. 

1.  vietu ieguva divi konkursa 
dalībnieki– Jēkabpils 2.  vidusskolas 
skolniece Evita Zarkeviča par zināt-
niski pētniecisko darbu „Dzirde un 

dzirdi ietekmējošie apkārtējās vides 
faktori”, darba vadītājs fizikas sko-
lotājs Andris Lazdiņš,  un Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas skolnieks Kārlis 
Klišāns par zinātniski pētniecisko  
darbu  „Jēkabpils Vecpilsētas lauku-
ma pārmaiņas 20. un 21. gs.”, darba 
vadītāja vēstures skolotāja Aīda 
Koļesinska.  

2. vietu ieguva Jēkabpils 2.vidus-
skolas skolniece Iveta Eihmane par 
zinātniski pētniecisko darbu „Miokar-
da infarkta profilakse”, darba vadītāja  
bioloģijas skolotāja Tatjana Zdano-
va, un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
skolniece Linda Milta par zinātniski 
pētniecisko darbu „Mežu apsaim-
niekošanas ekonomiskais vērtē-
jums Sēlpils virsmežniecībā 2007.–
2013. gadā”, darba vadītāja ekonomi-

kas skolotāja Dzintra Priekule.
3. vietu ieguva divas konkursa 

dalībnieces – Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijas skolniece Paula Gurtiņa par 
zinātniski pētniecisko darbu „Jē-
kabpils publisko bibliotēku veidoša-
nās vēsture, to attīstība un darbība 
mūsdienās”, darba vadītāja latviešu 
valodas skolotāja Janīna Vanaģele, 
konsultante – skolotāja Skaidrīte 
Ozoliņa, un Jēkabpils 3. vidusskolas 
skolniece Diāna Krasavceva par zi-
nātniski pētniecisko darbu „Skaņas 
izpēte Jēkabpils 3. vidusskolā”, dar-
ba vadītāja fizikas skolotāja Ineta 
Raubiška.

S. Strapcāne, 
 Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Izglītības nodaļas  
Izglītības darba speciāliste

Bērnu kultūras projekts „Garā 
pupa”, ko organizē biedrība „Ascen-
dum”, arī šopavasar rīkos bezmaksas 
kultūrizglītojošas ekskursijas reģio-
nu maznodrošināto un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Pieteikties ekskur-
sijām var jebkura pašvaldība vai sko-
la, sadarbojoties ar sociālo dienestu.

Bērnu kultūras projekts „Garā 
pupa” jau septīto sezonu sniedz ie-
spēju reģionu bērniem iepazīties ar 
Rīgu un tās dāvātajām kultūras iespē-
jām. Ekskursiju ietvaros bērniem tiek 
nodrošināta pilna dienas programma 
– muzeja, Gaismas pils un Vecrīgas 

apmeklējums gida pavadībā, kā arī 
sniegtas siltas pusdienas un iespēja 
skatīties izrādi Latvijas Leļļu teātrī. 
Visus ar ekskursiju saistītos izde-
vumus sedz biedrība „Ascendum”, 
pašvaldībām un skolām ir jāsedz tikai 
transporta izdevumi.

„Garā pupa” jau kopš pirmsāku-
miem rīko dažādas labdarības projek-
tus, lai kultūras procesos iesaistītu 
sociālā riska ģimenēs augušos bēr-
nus. Par galveno projekta aktivitāti 
ir kļuvusi bezmaksas ekskursiju or-
ganizēšana Rīgā. Šobrīd ekskursijās 
piedalījušies vairāk kā 3500 bērnu. 

Šogad plānots rīkot gan pavasara, 
gan rudens sezonas ekskursijas.

Lai arī sava novada bērniem 
sniegtu iespēju iepazīt Rīgu, ir jāaiz-
pilda pieteikuma anketa, kas atroda-
ma biedrības „Ascendum” mājasla-
pā. Aizpildītā anketa jāsūta projekta 
koordinatorei uz e-pastu: anete@
ascendum.lv. Jebkādu neskaidrību 
gadījumā zvanīt 28278463.

Vairāk informācijas par pašu 
projektu uz citām aktivitātēm 
pieejama projekta mājaslapā  
www.ascendum.lv/lv/gara-pupa..

Jēkabpils pilsētas 4.zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultāti

„Garā pupa” aicina skolas pieteikt 
bērnus bezmaksas ekskursijām Rīgā

Jaunrades konkurss vidusskolēniem 
„Fizikas pavasaris”

Izstrādā priekšlikumus jauniešu politiskās 
līdzdalības veicināšanai nacionālajā un 
Eiropas līmenī

Martā Jēkabpils jauniešu domes 
biedri apmeklēja bērnu un jauniešu 
invalīdu biedrību „Cerību sala”, lai ie-
pazītos ar biedrības dalībniekiem, tel-
pām un aprīkojumu, kā arī veidotajiem 
rokdarbiem.

Ziemassvētku ieskaņā, 19. de-
cembrī, Krustpils pilī norisinājās jau 
tradicionālais Jēkabpils Jauniešu 
domes rīkotais labdarības pasākums 
„Pirmssvētku vakars Krustpils pilī”. Pa-
sākumā savāktie ziedojumi – 207 eiro 
un dažādi rokdarbiem nepieciešamie 
materiāli – tika nodoti bērnu un jaunie-
šu invalīdu biedrībai „Cerību sala”.

Biedrības vadītāja Aija Kvēpiņa 

stāsta, ka šobrīd izlietota daļa zie-
dojumu, aktīvi strādāts pie rokdarbu 
veidošanas, ko ikviens interesents 
varēja iegādāties pasākumā „Rok-
darbu maģijas skola”, kas 7. martā 
norisinājās Jēkabpils sporta namā, 
Brīvības ielā 2. Rokdarbu pārdošanā 
iegūtie līdzekļi tiks novirzīti materiālu 
iegādei radošo aktivitāšu nodrošinā-
šanai turpmākajā biedrības darbā.

Informāciju sagatavoja: 
Lāsma Skļarska, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

Jaunatnes lietu speciāliste

Jēkabpils jauniešu dome 
apmeklē biedrību  
„Cerību sala”

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”, 
Jauno Fiziķu skola un profesors Vja-
česlavs Kaščejevs aicina 10.-12. kla-
šu skolēnus piedalīties jaunrades 
konkursā „Fizikas pavasaris”. Darbi 
jāiesniedz līdz 17. aprīlim, uzdevums 
atrodams www.fondsviegli.lv.

Konkursa darba uzdevums: radīt 
mākslas darbu (stāstu, zīmējumu, 
video, dziesmu, komiksu u.tml.) ar 
nosaukumu „Viļņa piedzīvojumi”, 
kas demonstrē elektromagnētisko 
viļņu fizikālo izpausmju un īpašību 
daudzveidību.

Konkursa nolikums un Vja-
česlava Kaščejeva lekcija „No 

gaismas līdz kvantam” atrodama  
www.fondsviegli.lv. 

Konkursa desmit labākās koman-
das tiks paziņotas 24. aprīlī, aicinot 
tās 30. aprīlī piedalīties atklātajā fi-
zikas stundā Cēsu Valsts ģimnāzijā. 
Tur komandas kopā ar Jauno Fiziķu 
skolu un grupu „Carnival Youth” gais-
mas viļņus varēs pētīt praktiskos 
eksperimentos. Komanda ar visla-
bāko sniegumu konkursā iegūs ie-
spēju piedalīties Jauno Fiziķu skolas 
un grupas „Carnival Youth” vasaras 
nometnē Imanta Ziedoņa muzejā 
2015. gada vasarā.

Projekta „Fizikas pavasaris” mēr-

ķis ir paplašināt jauniešu priekšsta-
tus par fiziku, izmantojot populāro 
mūziku un jaunradi. Projekta mēr-
ķauditorija ir 10.-12. klašu skolēni un 
fizikas skolotāji. Projekta sadarbības 
partneri: Zinātnes centrs Z(in)oo, 
Latvijas Universitāte, Cēsu novada 
pašvaldība, Rīgas Valsts 3. ģimnā-
zija, Cēsu Valsts ģimnāzija, E-kla-
se, DELFI, draugiem.lv, radio NABA,  
radio pieci.lv.

Arta Platace,
fonds „Viegli”

26. un 27.  februārī Rīgā norisi-
nājās Strukturētā dialoga nacionālā 
konference, kurā jaunieši, pašvaldī-
bu pārstāvji, jaunatnes darbinieki, 
plānošanas reģionu pārstāvji, Saei-
mas deputāti, ministriju pārstāvji, 

nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
jaunatnes darba pētnieki u.c. inte-
resenti sagatavoja priekšlikumus 
rekomendācijām jauniešu politiskās 
līdzdalības veicināšanai nacionālajā 
un Eiropas līmenī. Nacionālajā konfe-

rencē Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
pārstāvēja jaunatnes lietu speciālis-
te Lāsma Skļarska. Ar priekšlikumiem 
rekomendācijām iespējams iepazī-
ties Latvijas jaunatnes padomes mā-
jas lapā www.ljp.lv.
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„No sirds lepojamies, ka Jēkabpils dziedošie, muzi-
cējošie, dejojošie bērni un jaunieši vienmēr ir bijuši kā 
viens no krāšņākajiem ziediem Latvijas Dziesmu svētku 
vainagā. Paldies skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu! 
Paldies koncertmeistariem! Paldies vecākiem par atbal-
stu! Mēs spējam darīt pasauli labāku un skaistāku. Un ne 
tikai Svētkos, bet katru dienu no jauna, vēl vairāk iemīlot 
dziesmu, deju, mūziku, mākslu, radošo darbību. Lai ska-
nīgas un krāsainas dienas un lai gandarījums un spēks 
turpmākajā ceļā uz Svētkiem!” novēl Vita Talla, Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centra kultūrizglītības darba metodiķe. 

Aprīlī Jēkabpilī norisināsies zēnu vokālistu kon-
kurss, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku Latvijas vispārējās izglītības iestāžu koru kon-
kurss, kā arī jēkabpilieši piedalīsies citos Dziesmu un 
deju svētku atlases pasākumos. Informācijai par jēkab-
piliešu gatavošanos un dalību Dziesmu un deju svēt-

ku pasākumos seko līdzi Jēkabpils jauniešu portālā  
www.jekabpils-jauniesi.lv!

Lāsma Skļarska ,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste
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Pats skani, līdzi skani! UZZIŅAI:
XI Latvijas skolu jaunatnes  
dziesmu un deju svētki norisināsies  
Rīgā no 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam.  
Nedēļas laikā paredzēta plaša  
programma ar vairāk nekā  
piecdesmit dažādiem pasākumiem,  
tostarp saglabājot nezūdošas  
tradīcijas kā svētku gājiens, tautas deju lielkoncerts Daugavas 
stadionā, noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē, 
pūtēju orķestru koncerts, svētki Vērmanes dārzā, folkloras 
kopu koncerti, kā arī atklāšanas pasākums 11. Novembra 
krastmalā un garīgās mūzikas koncerts. Programmā ir arī vairāki 
jauninājumi – pirmoreiz notiks mūsdienu deju lielkoncerts un 
kokļu mūzikas koncerts.
Kopš 2003. gada svētki ir iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un 
nemateriālā kultūras mantojuma meistardabu klasē.

Tieši pēc 100 dienām Rīgā ar devīzi „Pats skani, līdzi 
skani!” tiks atklāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki, kuros piedalīsies aptuveni 37 400 bērnu 
un jauniešu no visas Latvijas, kā arī no latviešu diaspo-
rām ārvalstīs.

Aktīva gatavošanās svētkiem norit arī Jēkabpilī.  
Šobrīd dalībai dziesmu un deju svētkos gatavojas vairāk 
nekā 700 jēkabpiliešu – koru, deju kolektīvu, pūtēju or-
ķestru, folkloras kopu, vizuālās un lietišķās mākslas ko-
lektīvu, vokālo ansambļu dalībnieki u.c. 

Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli instrumentālo ansambļu  
festivāls – konkurss Rēzeknē, 2015. gada 19. februārī

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais 
ansamblis „Order”

Vadītājs Rolands Rubiķis II pakāpe vokāli instrumentālo 
ansambļu konkurencē

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt”  
tautas deju kolektīvu atlases skate Jēkabpilī, 2015. gada 6. martā

1.-2. klašu deju kolektīvi
Kvalitātes grupa A: 
Jēkabpils BJC tautas deju grupa „Pastalnieki”, 
2. klase

Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe

Jēkabpils BJC tautas deju grupa „Pastalnieki”, 
1. klase

Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe 

Kvalitātes grupa B: 
Jēkabpils pamatskolas tautas deju kolektīvs  
„Klipu, klapu”

Vadītāja Līga Vītola II pakāpe

Jēkabpils 3. vidusskolas tautas deju kolektīvs Inese Lazdāne II pakāpe
10.-12. klašu deju kolektīvi:

Jēkabpils BJC tautas deju kolektīvs „Delverēni” Vadītāja Ingrīda Feldmane III pakāpe
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvs 
„Kauranieši” 

Vadītāja Ingrīda Feldmane I pakāpe

Krustpils KN tautas deju grupa „Pastalnieki” Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe
3.-4. klašu deju kolektīvi: 

Jēkabpils 3.vidusskolas tautas deju kolektīvs Vadītāja Inese Lazdāne II pakāpe
Krustpils KN tautas deju grupa „Pastalnieki” Vadītāja Aija Rūliete Laureāts

5.-6. klašu deju kolektīvi 
Jēkabpils BJC tautas deju grupa „Pastalnieki” Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe

Pirmsskolas deju kolektīvi
Tautas deju grupa „Pastalnieki”, privāti I grupa Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe
Tautas deju grupa „Pastalnieki” privāti II grupa Vadītāja Aija Rūliete I pakāpe
Zemgales novada vokālās mūzikas konkursa Balsis 2015 2. kārta – Zaļeniekos, 2015. gada 6. martā

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālā grupa „Pienāc 
biežāk!”

Vadītāja Sandra Bondare Augstākā pakāpe

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālā grupa 
„Horizontāli”

Vadītāja Sandra Bondare Augstākā pakāpe

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Jēkabpilī, 2015. gada 11. martā
Valters Verečinskis, Jēkabpils pamatskola Skolotāja Emerita 

Jarmoloviča
II pakāpe

Jana Girljanu, Jēkabpils 2. vidusskola Skolotājas Jeļena 
Blumentāle, Valentīna 
Teivāne 

III pakāpe

Elizabete Vaidere, Jēkabpils pamatskola Skolotāja Anna 
Hamatzjanova 

III pakāpe

Ēriks Ozols, Jēkabpils Valsts ģimnāzija Skolotāja Anita Vītola III pakāpe
Agnija Malceniece, Jēkabpils Valsts ģimnāzija Skolotāja Silvija Tumanova II pakāpe
Santa Januševska, Jēkabpils Valsts ģimnāzija Skolotāja Silvija Tumanova I pakāpe

Latgales novada vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2015” 2. kārta Rēzeknē, 2015. gada 13. martā
Jēkabpils pamatskolas 5.-6.klašu vokālais ansamblis Vadītāja Maija Kondrāte II pakāpe
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas ansamblis 
„Mēs paši”

Vadītāja Agnese Levinska I pakāpe

Pūtēju orķestru Latgales novadu skate Jēkabpilī, 2015. gada 14. martā
B grupa – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris „Vitamīns”

Vadītājs Harijs Zdanovskis I pakāpe

C grupa–  Jēkabpils 2.vidusskolas pūtēju orķestris 
„Intervāls”

Vadītājs Aleksandrs 
Piļščikovs 

II pakāpe

Pūtēju orķestru Latgales novadu defilē skate Jēkabpilī, 2015. gada 14. martā
Maršējošo orķestru kategorijā: 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris 
„Vitamīns”

Harijs Zdanovskis II pakāpe

Jēkabpils 2. vidusskolas pūtēju orķestris „intervāls” Aleksandrs Piļščikovs II pakāpe

Jēkabpiliešu rezultāti skatēs februārī un martā:
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Uz jautājumiem:
1. Kā sākāt darbu NVO sektorā?
2. Kas motivē turpināt darbu 

NVO?
atbild biedrību „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” un „Vides un tūris-
ma attīstības klubs „SĒLIJA”” val-
des locekle RASMA DRAŠKA.

NVO jomā darbību uzsāku 
2008. gadā, kad pārtraucu darba 
attiecības ar Jēkabpils Tūrisma cen-
tru. Bijām domubiedru grupa, kam bija 
vēlme turpināt darbu pie Jēkabpils 
un Sēlijas novada kā lielisku tūrisma 
objektu popularizēšanas. Tad arī tika 
nodibināta biedrība. Neformālā gai-
sotne un tas, ka pats esi gan idejas 
autors, gan priekšnieks, gan darītājs, 
ir biedrību priekšrocība. Vai tā ir eks-
kursija, vai tā ir nometne – izdomā un 
realizē. Mana skolotāja un padomde-
vēja visus šos gadus ir bijusi Rudīte 
Urbacāne – apbrīnojams cilvēks, viņa 

ar savu aktīvo attieksmi lieliski ir 
pierādījusi, ka biedrības laukos spēj 
bagātināt un dažādot tur dzīvojošo 
ikdienu.

Tas, kas motivē turpināt darbu 

biedrībā, ir cilvēku atsaucība un tas, 
ka darītais tiek novērtēts. Kad satiec 
kādu, kas iepazīts biedrības organi-
zētā ekskursijā, un tiek jautāts „Kad 
būs nākamais brauciens? vai „Kad var 
pieteikties dalībai nometnē?”, tu ap-
jaut, ka darītais kādam ir devis prieku 
un jaunu pieredzi. Ja dzīvo uz vietas, 
rodas rutīna un apātiskas domas – 
ak, ko nu es, bet, ja palūkojas kaut vai 
ārpus sava pagasta robežām – rodas 
apjausma, ka daudz ko varam izdarīt 
paši – kaut vai iekārtojot atpūtas 
vietu – ne tikai savam priekam, bet 
arī tiem, kas jauši vai nejauši iegrie-
zušies manas mājas piebraucamajā 
ceļā. Nevis slēgt robežas, bet rādīt 
draugiem un paziņām to, ar ko lepo-
jamies – kas bijis dabas dots un, ko 
esam spējuši izdarīt paši.

Anita Sproģe, 
Jēkabpils NVO Resursu centrs

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

Foto no personīgā arhīva

Laiks „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu 

konkursu vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīves-
veida popularizēšana” II kārtas finansējuma saņemšanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek 
veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana. Projektu iesniegšanas 
termiņš: no 2015. gada 7. aprīļa līdz 2015. gada 17. aprīlim.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapā www.lvafa.gov.lv. Sīkāka 
informācija par konkursu: tālr. 67503350; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Sākusies kultūras projektu pieteikumu pieņemšana
Zemgales Plānošanas reģiona administrācija sākusi kultūras projektu 

jaunu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts 
mežu atbalstītajā Zemgales Kultūras programmā 2015. Programmas mērķis, 
līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību 
saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību.

Projektu pieteikumi ZPR administrācijas birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b per-
sonīgi jāiesniedz līdz 2015. gada 10. aprīlim pulksten 16.30, vai jānosūta pa 
pastu ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir datēts ne vēlāk kā piecas dienas pirms 
konkursa beigu termiņa – 2015. gada 5. aprīlī. Adrese: ZPR, Zemgales Kultūras 
programma 2015, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV 3001.

Zemgales Kultūras programmas 2015 projektu konkursa nolikums un pie-
teikuma veidlapa meklējama interneta vietnē zemgale.lv, bet detalizēta infor-
mācija par prasībām pieteikuma sagatavošanā un iesniegšanā saņemama pie 
projekta koordinatores Ilvas Kalnājas pa tālruni 63084947, 28814226, vai 
rakstot e-pastā: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv.

Izsludina radošo projektu konkursu 
Biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, 

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 
aicina jauniešus piedalīties pasākuma „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”  
2015. gada radošo projektu konkursā. 

Konkursa nolikums un sīkāka informācija: http://www.rjc.gov.lv/Aktualita-
tes/2015/02/09022015.aspx.

Turpinās iespēju programma „Nāc un dari! Tu vari!”
Joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana „Teterevu fonda” programmā 

„Nāc un dari! Tu vari!”, kas 2015. gadā noslēdzas. Tādēļ fonds šogad pieņem 
projektu pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 30.10.2015. Šogad ie-
sniegto projektu aktivitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., un visas aktivi-
tātes jāpabeidz vēlākais līdz 30.09.2016. 

Plašāka informācija: http://teterevufonds.lv/projekti/kopienu_projekti

Iesaisties un „Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”
CSDD un biedrība „Go Beyond”, sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju 

„If”, aicina 9.–12.klašu audzēkņus piedalīties konkursā „Pārspēj CSDD reklā-
mu – 2015!”. Jaunieši aicināti izveidot videoklipu, kura temats ir „Velosipēdista 
uzvedība ceļu satiksmē”. Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, vērtēšanas 
kritēriji: http://goo.gl/5NqjVe

Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!
6. aprīlī pulksten 9.00

pulcēšanās pie „Mazormaņiem”
Dabas izziņas un šķēršļu takas „Tālivalža grava”  

SAKOPŠANAS TALKA
Rīko biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA””

24. aprīlī pulksten 13.00
Jēkabpils invalīdu biedrības telpās, Jaunā ielā 39i 

Jēkabpils Invalīdu biedrības 10 gadu darbības  
JUBILEJAS SARĪKOJUMS
Rīko Jēkabpils invalīdu biedrība

1.-30. aprīlī
Konsultācijas biedrībām GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS jautājumos

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

1.- 30. aprīlī
Jēkabpils NVO resursu centrā Brīvības ielā 45, 2. stāvā

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

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs

Aktuālā intervija: Tu un NVO

ZIŅAS  ĪSUMĀ

AKTUĀLI!   PROJEKTU  KONKURSI

Saņem atbalstu sociālās jomas projekta 
realizācijai

„Jēkabpils Invalīdu apmācības un dienas centrs  
„AUSMA”” ir viena no 85 organizācijām, kurām piešķirts at-
balsts biedrības „Ziedot.lv” un A/S „Latvijas Valsts meži” 
kopīgi rīkotajā sociālās jomas projektu konkursā.

Kā informē Jēkabpils Invalīdu apmācības un dienas 
centrs „AUSMA” valdes priekšsēdētājs Valdis Strods, 
projekta ietvaros tiks uzlabots un papildināts datorklases 
aprīkojums. Tas ļaus invalīdiem apgūt datoru lietošanas 
prasmes pie mūsdienām atbilstošas datortehnikas, kā arī 
iemaņas elektroniski sagatavotu materiālu prezentācijā.

Aizvadīta „Vispasaules NVO diena 2015”
Atzīmējot Vispasaules NVO dienu, 27.februārī Jēkab-

pils NVO resursu centrā pie kafijas tases notika sarunas 
par NVO iespējām un pakalpojumiem, kādus iedzīvotāji 
vēlētos saņemt, kā arī jomām, kurās varētu darboties ne-
valstiskajā sektorā iesaistītie.

Aicina izmēģināt tiešsaistes apmācību 
programmu „Varonis sliktākajā scenārijā”

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” aicina jaunie-
šus izmēģināt tiešsaistes apmācību programmu „Worst 
Case Hero” – „Varonis sliktākajā scenārijā”, kas ir uz reā-
lām situācijām balstīta datorspēle. Neskatoties uz to, 
ka mēs visi ceram, ka ar mums nekas ļauns neatgadī-
sies – būsim gatavi dažādām situācijām. Spēles „Worst 
Case Hero” versija latviešu valodā ir brīvi pieejama:  
http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/.

„NVO Forums – RĪGA 2015” pulcē 
dalībniekus no 34 valstīm

„NVO Forums – RĪGA 2015” otro dienu Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā atklāja Latvijas Republikas Ministru pre-
zidente Laimdota Straujuma, aicinot visus – NVO, valdību, 
parlamentu pārstāvjus – būt par ES vērtību – demokrātijas, 
tiesiskuma, cilvēktiesību – sargātājiem šajā laikā, kad Ei-
ropā pieaug populisms, kad dažos nostūros ir tendence 
atteikties no liberālās demokrātijas un daļā no sabiedrības 
valda zināms apmulsums.

Latvijas Republikas Ministru prezidentes L. Straujumas 
uzrunu pilnā apmērā lasiet: www.jekabpilsnvo.lv

Atzīmē Tarasa Ševčenko 201. jubilejas 
gadadienu

10. martā biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 
biedrorganizācija Jēkabpils ukraiņu biedrība „Javir” sadar-
bībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku atzīmēja izcilā ukraiņu 
dzejnieka un mākslinieka, ukraiņu kultūras simbola Tarasa 
Ševčenko (1814-1861) 201. jubilejas gadadienu.

Izvērtēti literārā konkursa darbi
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorgani-

zācijas – apvienības „Daugavas Vanagi Latvijā” Jēkabpils 
nodaļā ir izvērtēti literārā konkursa „Latviešu karavīrs laik-
meta griežos – 6.”rezultāti. Kā informē vērtēšanas komisi-
jas vadītāja un Daugava Vanagi Latvijā Jēkabpils nodaļas 
vadītāja Edīte Ortveina, konkursam iesūtīti 20 darbi no Ru-
beņu, Krustpils, Jēkabpils un Sūnu pamatskolas, Jēkabpils 
3. vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas. Daži no 
autoriem konkursam iesnieguši pat vairākus darbus. 

Atzīmēs pastāvēšanas 10 gadu jubileju
Viena no biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” dibi-

nātājorganizācijām – Jēkabpils invalīdu biedrība – 24. aprīlī 
atzīmēs pastāvēšanas 10 gadu jubileju.

„24. aprīlī pulksten 13.00 savā mājvietā Jaunā ielā 39i 
esam iecerējuši nelielu sarīkojumu. Vēlamies savlaicīgi sa-
gatavoties, tāpēc lūdzam tos, kas vēlas būt kopā ar mums 
biedrības jubilejā, līdz 15. aprīlim par to paziņot telefoniski: 
20263886 – Olgai vai 26712629 – Ģertrūdei,” informē Jē-
kabpils invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Olga Bivka.

„Rokdarbu maģijas skola” pulcē vairāk 
nekā trīs simtus apmeklētāju

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorga-
nizācijas Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku 
biedrības (LKLSSB) Jēkabpils nodaļas rīkotā „Rokdarbu 
maģijas skola” 7. martā Jēkabpils sporta namā pulcēja vai-
rāk nekā trīs simtus apmeklētāju un tajā varēja iepazīties ar 
85 dalībnieku – gan organizāciju, gan individuālu meistaru 
darinājumiem.

„Grundtvig mācību partnerības” ietvaros 
apmeklē Viļņu

No 1. līdz 4. martam Viļņā norisinājās deviņu Eiropas val-
stu poļu kopienu organizāciju ES mūžizglītības programmas 
apakšprogrammā „Grundtvig mācību partnerība” realizētā 
kopprojekta „Iegūstam daloties – mācības integrācijai” pie-
redzes apmaiņas tikšanās cikla Lietuvas posms.

Viļņu apmeklēja Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” valdes 
loceklis Rihards Barkovskis, kurš uzstājās arī starptautiskajā 
konferencē „Viļņas tradīcijas – daudzveidības burvība”, kurā 
klātesošajiem stāstīja par biedrības „Rodacy” darbību.

Sagaidīsim Otrās Lieldienas „Tālivalža 
gravā”!

Biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs „SĒLIJA”” 
šī gada Otrās Lieldienas – 6. aprīli piedāvā pavadīt tūrisma 
objektā „ORMAŅKALNS”, vienlaikus piedaloties gan dabas 
izziņas un šķēršļu takas „Tālivalža grava” sakopšanas Talkā, 
gan Lieldienu aktivitātēs.

Vairāk lasiet: www.jekabpilsnvo.lv

Pašvaldībā notiks NVO gada atskaišu 
sanāksme par realizētajiem projektiem

8. aprīlī plkst. 14.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120,  
domes sēžu zālē, notiks jau tradicionālā nevalstisko organizāciju gada atskai-
šu sanāksme, kuras laikā biedrības prezentēs pagājušajā gadā realizētos pro-
jektus par pašvaldības finansējumu.
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Šoreiz atbildēt uz jautājumiem ai-
cināju Rutu Štelmaheri, kuru daudzi 
jēkabpilieši zina saistībā ar mākslu un 
dzeju. Viņa glezno un māca glezno-
šanu Jēkabpils Mākslas skolā, vada 
mākslas studiju „Slieksnis”; dzejo un 
darbojas Jēkabpils radošajā apvienī-
bā „Literāts”. Ar mākslu tā vai citādi ir 
saistīta arī visa viņas ģimene. Bet gal-
venais, kāpēc vēlējos uzrunāt Rutu, 
bija pateicoties bieži vien redzētajām 
aizraujošajām nodarbēm ar laivām, ka-
tamarāniem, ūdensslēpēm, kuras visa 
Štelmaheru ģimene realizē vasarās 
pie Daugavas – ar prieku vēroju, cik 
aizrautīgi un, galvenais, visi kopā viņi 
aktīvi darbojas.

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

Ruta Štelmahere: „Šis ir viens no 
maniem sāpīgākajiem jautājumiem – 
gribētos dzīvot veselīgāk. Neesmu 
no cilvēkiem, kam būtu tiesības kādu 
pamācīt, kā dzīvot veselīgi, varu tikai 
padalīties pieredzē un ar atziņām, 
kādas esmu guvusi. Cenšos pēc ie-
spējas vairāk staigāt kājām. Man ļoti 
patīk pastaigas gan ātrā, gan lēnā 
solī pa pilsētas promenādi un vēl aiz 
tās robežām. Mūsu Daugava un to ie-

kļaujošie krasti ir ārkārtīgi skaisti, šīs 
pastaigas dod fizisku mundrumu un 
dvēseles mieru. Pieceļoties no rīta, 
mana prioritāte ir garīga sagatavoša-
nās dienai. Lūgšana, Bībeles un citu 
grāmatu lasīšana vismaz pusstundu 
vai stundu. Pirms vai pēc tam pavin-
groju. Reizēm tam nepietiek laika, tad 
manas sarunas ar Dievu notiek pa ce-
ļam, bet vingrojumus atlieku uz vēlāku 
laiku. Mugurkaulu cenšos izvingrināt 
vairākas reizes dienā. 

Ikdienas steigā viena no vitāli sva-
rīgākajām lietām man šķiet saglabāt 
mieru, paļāvību, priekpilnu attieksmi 
pret dzīvi, nezaudēt mīlestību uz cil-
vēkiem. Veselību grauj ne tikai maz-
kustīgums vai nepareiza slodze, bet arī 
sabiedrībā aizvien pieaugošs stress, 
neapmierinātība, dusmas un nespēja 
piedot. Manuprāt, ir ārējie un iekšējie 
veselības ienaidnieki. Teiciens: „Veselā 
miesā mājo vesels gars” ir virspusējs, 
esmu pārliecināta – vesels gars ir tas, 
kas dziedina miesu. Dvēselē mītošās 
ļaunās tieksmes, ja ļaujam tām uz-
plaukt, agri vai vēlu saēd cilvēku ne 
vien garīgi, bet arī fiziski. Un bez gri-
basspēka, kas ir mūsu garīga kvalitāte, 
nepietiek spēka ne vien sportiskam 
dzīvesveidam, bet pat ikdienas dzīvei.  

Tomēr pazīstu garīgi stiprus cilvēkus, 
kas fiziski ir ļoti slimi. Arī es pāris rei-
zes, atrodoties fiziski absolūti bez-
palīdzīgā stāvoklī – par mata tiesu no 
nāves, esmu piedzīvojusi spilgtu Dieva 
mīlestības atklāsmi, man šķiet, tie ir 
vērtīgākie manas dzīves brīži, jo ļāvuši 
paskatīties uz dzīvi no augšas – ierau-
dzīt, kāpēc es dzīvoju.” 

Padalieties ar saviem 3 veselīga 
dzīvesveida noslēpumiem!

Ruta Štelmahere: „1) Pateicīga, 
prieka pilna attieksme pret dzīvi – gan 
laiku, kas man dots, gan darāmo dar-
bu, gan cilvēkiem un notikumiem (ne 
tikai gribētiem un patīkamiem). Spēja 
piedot un atbrīvošanās no bailēm. 
Izmantot iespēju būt radošam jeb-
kurā izpausmē – darīt to, kas sagādā 
gandarījumu.

2) Atturēties no pārmērībām, sā-
kot ar pārmērīgu ēšanu, interneta lie-
tošanu, beidzot ar slimīgu centīgumu 
un supertēla radīšanu. 

3) Aktīvi atpūsties dabā, īpaši – 
pie un uz ūdeņiem. Lasīt labas grāma-
tas un lietot veselīgu pārtiku.”

Vai, jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 
sniegtās iespējas ir pietiekamas, 
lai mudinātu jēkabpiliešus dzīvot 
veselīgi? 

Ruta Štelmahere: „Jēkabpilī ir 
lieliskas iespējas sportot, aktīvi at-
pūsties. Vajadzīga tikai pašu cilvēku 
ieinteresētība un iniciatīva. Manas 
ģimenes sapnis ir lielāka Daugavas 
„apdzīvošana”. Prieks, ka upes krast-
mala tiek arvien vairāk sakopta. Va-
sarās mūsu ģimene kopā ar draugiem 
izmanto mūsu pašu būvētos katama-
rānus un laivu – dodamies braucie-
nos pa Daugavu (neaizmirstams bija 
brauciens uz Krāslavu un atpakaļ), 
jaunieši izklaidējas ar ūdensslēpēm. 
Sniegotās ziemās mūsu pagalmā, ku-
ram piekļaujas dambis, no sniega tiek 
veidota nobrauciena trase. Cenša-
mies ne tik daudz izmantot kāda cita 
izveidotās iespējas, bet paši tās radīt. 
Izklaides un fiziskas aktivitātes, kuras 
organizējam paši, sniedz daudz lielāku 
gandarījumu par tām, kurās varētu pie-
dalīties kā patērētāji. To vērtība dubul-
tojas vai pat desmitkāršojas.

Tas, kas mūsu pilsētas veselīgu-
mam vēl ir vitāli nepieciešams – gan 
ierēdņiem, gan jebkuram cilvēkam – 
vairāk sirsnības un patiesas intereses 
par citiem cilvēkiem. Vēlreiz jāatzīst, 
ka cilvēka dvēseles veselība ir neat-
raujama no fiziskās. Pilsētas domei 
vajadzētu saīsināt varas gaiteņus, 

kuri kļūst arvien garāki, vajadzētu sa-
mazināt plaisu starp tautu un valdību. 
Tas cilvēkos radītu lielāku drošības 
sajūtu. Bet tāpat Jēkabpils iedzīvotā-
jiem būtu jāveido arī draudzīgas rado-
šas komandas, lai attīstītu radošās 
potences, kas mūsos ieliktas.” 

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

Foto: Mētra Štelmahere

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU

Šogad 4. maijā aprit 25 gadi, kopš 
1990.  gadā tika pieņemta Deklarācija Par Lat-
vijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Vie-
niem tas šķiet pavisam īss laika sprīdis, savu-
kārt, citiem – visa viņu līdz šim nodzīvotā dzīve. 
Pa šiem gadiem mūsu pilsētā daudz kas ir mai-
nījies. Piedāvājam pārliecināties, ko atceramies 
un ko zinām par Jēkabpili 1990. gadā. Aicinām 
iesūtīt atbildes uz jautājumiem līdz 2015. gada 
17. aprīlim. Konkursu „Jēkabpils 1990. gadā” 
rīko Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils Vēstu-
res muzeju.

Pareizāko atbilžu autorus gaida balvas ar 
pilsētas simboliku. Ja uz jautājumiem pareizi 
atbildēs vairāki, tad balvu saņēmēji tiks noteikti 
izlozes kārtībā.

Atbildes var iesniegt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, aizlīmētā 
aploksnē, uz kuras norādīts – Konkursam „Jē-
kabpils 1990. gadā”, vai arī iesūtīt uz e-pastu:  
krustpils1@inbox.lv. Neaizmirstiet norādīt savu 
vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.  

1. Cik tūkstoši iedzīvotāju bija Jēkabpilī 
1990. gadā?

2. Cik deputātu darbojās Jēkabpils pilsētas 
Tautas deputātu padomē 1990. gadā?

3. Kas bija Jēkabpils pilsētas Tautas deputātu 
padomes priekšsēdētājs 1990. gadā?

4. Jēkabpils pilsētas Tautas deputātu pado-
mes izpildkomiteja 1990. gadā atradās Brīvības 
ielā 202. Kas pašlaik apsaimnieko šo ēku? 

5. Valsts drošības komitejas Jēkabpils rajona 
nodaļa 1990. gadā atradās Rīgas ielā. Kāda bija 
iestādes adrese? 

6. Kā 1990. gada sākumā sauca Vecpilsētas 
laukumu?

7. 1990. gadā jēkabpilieši varēja iegādāties 
lidmašīnas biļetes „Aeroflotes” aģentūras kasē. 
Kur tā atradās?  

8. Padomju ielā 10 atradās LPSR Centrālais 
Valsts Oktobra revolūcijas arhīva Jēkabpils filiāle. 
Kas šajā ēkā atrodas pašlaik?

9. Kas šobrīd atrodas ēkā, kurā 1990. gadā 
bija autoosta?

10. Kur 1990. gadā Jēkabpilī atradās medicī-
niskā atskurbtuve?

11. 1990. gadā Jēkabpilī darbojās 2 kinoteāt-
ri. Kādi bija to nosaukumi?

12. Kā sauca laikrakstu „Brīvā Daugava” pirms 

vēsturiskā nosaukuma atgūšanas 1990.  gada 
vasarā?

13. Cik ciparu bija telefona numuriem Jēkab-
pilī 1990. gadā?

14. 1990. gadā Jēkabpilī sāka iznākt laik-
raksts „Saime”, cik numuri šī laikraksta kopumā 
tika izdoti?

15. Kāda nauda bija apgrozībā 1990. gadā?
16. Cik liela bija vidējā mēnešalga Latvijā 

1990. gadā?
17. Cik 1990. gadā maksāja :

• viens litrs 93. markas benzīna
• viens brauciens pilsētas autobusā
• gada abonements laikrakstam 

„Brīvā Daugava” 1990. gada 
abonēšanas kampaņā

18. 1990. gadā pastnieki Jēkabpils pilsētas 
autobusos varēja braukt bez maksas, ja bija ievē-
roti trīs nosacījumi:

a) dienesta uzdevumā
b) uzrādot dienesta apliecību
c) nosauciet trešo nosacījumu
19. Kādi bija populārākie jaundzimušo zēnu un 

meiteņu vārdi Jēkabpilī 1990. gadā?
20. Kā tagad sauc zemāk nosauktās ielas, 

kuru nosaukumi 1990. gadā bija šādi:
• Kuprijanova iela,
• K. Marksa iela,
• Stučkas iela,
• Komjaunatnes iela,
• Majakovska iela,
• Gagarina iela.

21. 1990. gada pirmajā pusē, saistībā ar pre-
ču deficītu, tika ieviesti taloni. Talons paredzēja 
iespēju nopirkt mēnesī noteiktu skaitu preču. 
Nosauciet preces, kuru iegādāšanai bija nepie-
ciešams talons?

22. 1990. gada oktobrī Jēkabpils rajona Iz-
pildkomiteja pieņēma lēmumu „Par cukura un 
mēbeļu pārdošanu par nodotajiem kartupeļiem. 
Cik kilogramu kartupeļu bija jānodod, lai varētu 
nopirkt 5 kg cukura?

23. Pie kuras ēkas 1990. gada 14. jūnijā 
atklāja piemiņas plāksni „Neaizmirst verdzībā 
aizvestos”?

24. Kur Jēkabpilī atradās lidmašīna MIG-21, 
kuru 1990. gada oktobrī demontēja?

25. Kāds notikums norisinājās Jēkabpilī, Lat-
viešu Sarkano strēlnieku laukumā (tagad – O.Kal-
paka laukums) 1990. gada 27. novembrī?

Jautājumu konkurss „Jēkabpils 1990. gadā”

Ziņas par Jēkabpili martā
1. marts 1585. gadā. Polijas karalis Stefans Ba-

torijs par nopelniem krievu–poļu kara laikā Krustpils 
pili ar pils novadu „uz mūžīgiem laikiem” uzdāvināja 
Nikolausam fon Korfam. Šajā laikā pils bija sagrauta 
un zaudējusi savu viduslaiku cietokšņa funkciju. 

3. marts 1990. gadā. Aptaujā par atbalstu 
Latvijas Republikas neatkarībai, Jēkabpils rajonā 
PAR nobalso 31 899 jeb 80,2% no visiem iedzī-
votājiem, kas piedalījās aptaujā.

4. marts 1891. gadā. Ar Rīgas un Jelgavas 
bīskapa Arsēnija svētību Jakobštadtē atjauno 
Svētā Nikolaja Brīnumdara vārdā nosaukto brālī-
bu, lai veicinātu pareizticības mācības izplatīšanu 
Jakobštadtē.

8. marts 1920. gadā. Jēkabpils vidusskolā 
nodibinās Dzimtenes senatnes pētīšanas pul-
ciņš, skolotāja A.Štokmaņa vadībā, vēlākais Jē-
kabpils apriņķa valsts vēstures muzejs.

10. marts 1922. gadā. Tiek dibināta Latvijas 
plostnieku savienība.

11. marts 1950. gadā. Notiek lauku sporta 
biedrības „Vārpa” Jēkabpils rajona organizācijas 
dibināšanas konference. Par rajona padomes 
priekšsēdētāju ievēl Rūdolfu Zundi. 

12. marts 1585. gadā. Tiek apstiprinātas 
Nikolausa fon Korfa īpašumtiesības uz Krustpils 

muižu.
17. marts 1764. gadā. Jakobštadtē atver 

pirmo aptieku pēc Feodora Gotlība Rītera lūguma 
Kurzemes hercogam, kurā tas lūdz piešķirt viņam 
privilēģiju būt vienīgajam aptiekāram pilsētā.

20. marts 1959. gadā. Atklāj jaunuzcelto 
Krustpils kultūras namu.

22. marts 1799. gadā. Ar īpašu likumu Ja-
kobštadtes ebrejiem piešķir pilsoņu tiesības.

25. marts 1949. gadā. No Daugavas staci-
jas izved iedzīvotājus no Jēkabpils apkārtnes uz 
Sibīriju. No Jēkabpils apriņķa izsūta 563 ģimenes, 
kopā 1683 iedzīvotājus (1279 zemnieki, 244 
skolēni, 68 strādnieki, 35 kalpotāji, t.sk. 10 sko-
lotāji un 7 studenti).

27. marts 1948. gadā. Daugavas gultnē pie 
Jēkabpils tiek uzspridzinātas sagrautā tilta kons-
trukcijas, kas kavēja ledus iešanu. Darbos izman-
to aviāciju, kā rezultātā tika bojāti arī nami Rīgas 
ielā 40, 124, 180.

31. marts 1981. gadā. Jēkabpili skar lielākie 
pavasara plūdi Daugavā (8,7m virs normas).

1905. gadā Saukā „Lejas Ārendzānos” pie-
dzimst Arvīds Žilinskis – komponists, pianists.

Ziņas no JVM krājuma sagatavoja  
D. Lukšēvica

Krustpils pils un Krustpils luterāņu draudzes 
baznīca. Foto no albuma „Terra Mariana 1186. 
– 1888.

1981. gada plūdi. Jēkabpils. Brīvības iela

Dzimtenes senatnes pētīšanas pulciņš, 
skolotāja A.Štokmaņa vadībā (pirmais no labās). 
1925. gads

Krustpils kultūras nama celtniecība.  
20. gs. 50. gadu 2. puse
Foto no Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma
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21. aprīlī plkst. 16.00 Krustpils 
Kultūras namā savu iemīļoto mū-
zikas instrumentu klavesīnu spē-
lēs jaunā, talantīgā mūziķe Darja 
Zemele. 

Darjai ir tikai 23 gadi, bet viņa jau 
sasniegusi ļoti daudz – mācījusies 
Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, 
Francijā, Lielbritānijā un Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs. Viņas solokoncer-
ti izskanējuši Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē, 
māksliniece uzstājusies arī Korsikā, 
Bāzelē un vairākkārt Parīzē. 

Viņas ceļš līdz klavesīnam nebija 
vienkāršs. Sākumā meitene mācījās 
klavierspēli, tomēr atskārta, ka nevis 
klavieres, bet gan klavesīns ir viņas 
aicinājums. Patlaban klavesīna spēli 
viņa studē Latvijas Mūzikas akadē-
mijā un Lionas Valsts konservatorijā.

Koncertā Darja Zemele atskaņos 
Johana Sebastiāna Baha un baroka 
laikmeta franču komponistu mūziku. 
Ieeja koncertā bez maksas.

18. aprīlī plkst. 18.00 Jēkabpils 
Tautas namā ar koncertu „Ceļojuma 
piezīmes” viesosies izcili Latvijas 
mākslinieki Dita Krenberga (flauta), 
Guntis Kuzma (klarnete) un Ieva 
Oša (klavieres, Grāca, Austrija). 

Šai koncertā mūzika vedinās 
klausītāju ceļojumā gan laikā, gan 
telpā – koncertā iekļautie skaņdarbi 
tapuši  dažādos laikos  no pagājušā 
gadsimta līdz mūsdienām un aptver 
plašu ģeogrāfiju – Latviju, Somiju, 
Franciju. Mūziķi atskaņos Jāņa  Me-
diņa Dainu (1934) un Žana Sibeliusa 
Skumjo Valsi (1904), kas pēc savas 
noskaņas ir ļoti radniecīgi. Franču 
mūzikai raksturīgo šarmu saklausī-
sim Ditijē Sonatīnē flautai (1943) un 

Pulenka Sonātē klarnetei (1962). Abi 
skaņdarbi pieder pie šo instrumen-
tu zelta repertuāra un pārsteidz ar 
burvīgām, sulīgām krāsām. Koncertā 
skanēs arī  mūsu novadnieka Aigara 
Godiņa Meditāciju  flautai un kla-
vierēm, kurā „ir izteikta meditatīva 
noskaņa, dvēseles sajūtu gamma, 
tiekšanās uz gaismu un cerību. Kon-
centrēta melodiskā līnija, kas pama-
zām sasniedz skaņdarba kulmināciju, 
pēc kuras seko atgriešanās sākuma 
noskaņā” (A.Godiņš).

Radikāli kontrastējošs ir francūža 
Gijoma Konesona trio Tehno parāde 
(2002), kam ir nemainīgs ritms visā 
skaņdarba garumā. Mūzikā iezīmējas 
divi virpuļojoši un asi motīvi, kas me-

lodiju padara svinīgu un satraucošu 
vienlaikus. Skaņdarba vidū ir neliela 
pauze, kuras laikā mākslinieki skaņas 
no klavieru stīgām izvilina ar papīra 
lapu un otu palīdzību. Pēc šāds īsas  
atelpas visi instrumenti atkal apvie-
nojas ritmiskā kopskaņā. 

Kopumā mākslinieki programmu 
veidojuši tā, lai katrs mūziķis varētu 
spoži parādīt sava instrumenta ska-
nējuma plašo amplitūdu un kopējā 
saspēlē uzburt daudzveidīgu tembrā-
lo saderību, izraisot klausītājos krasi 
mainīgas emocijas – no liegi liriskām 
un meditatīvām līdz kontrastējoši 
ekspresīvām. 

Dita Krenberga un Ieva Oša sa-
darbojas jau no 1999. gada un kopā ir 
atskaņojušas vairākas koncertprog-
rammas, bet Gunti Kuzmu pieredzē-
jušās mākslinieces pieaicinājušas 
pirms dažiem gadiem. Visi šie māksli-
nieki ir vairāku prestižu starptautisko 
konkursu laureāti, daudz koncertēju-
ši ārzemēs un līdz pilnībai apguvuši 
katrs sava instrumenta spēles tehni-
ku. Dita Krenberga teic, ka mākslinie-
kam jāspēj ar mūzikas instrumentu 
paust visdažādākā emocijas un ar šo 
spēju tad arī atšķiras izcili mūziķi. 

Ieejas biļešu cena 5 €, skolnie-
kiem – 2 €. Biļetes nopērkamas Tau-
tas nama kasē. 

Valda Priekule,
projektu koordinatore
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Koncerts – ceļojums laikā un 
emocijās

„Valmieras kinostudija” ar 
pasaules mērogā zināmiem spēļ-
varoņiem – dusmīgajiem putniem 
– Jēkabpils tautas namā ieradīsies  
16. aprīlī plkst. 11.00. Ar šiem pik-
tajiem putniem virtuāli spēlējas da-
žāda vecuma cilvēki visā pasaulē. 
Putni bombardē nerātnās cūkas gan 
mobilajās ierīcēs, gan mājas datoros, 
bet izrādē būs sportiski aizraujošs un 
muzikāls piedzīvojums starp diviem 
nesamierināmiem pretiniekiem – put-
niem un zaļajām cūkām. Piedzīvojot 
dažādas veiksmes un zaudējumus, 

galvenie varoņi nonāks pie būtiska 
secinājuma – spēks ir draudzībā!

Izrādes garums – 1 h 10 min (bez 
starpbrīža). Mērķauditorija – bērni 
vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Biļešu 
cena 3,50 €. Biļetes Biļešu paradīzē.

Ir tādas dienas, kad vēlamies pa-
laist savus sapņus debesīs. Kādā krā-
sā tie varētu būt? Vai tādā kā sapņu 
zirgs, kurš ēd tikai zilās neaizmirstu-
les, vārtās zilajās debesīs un ganās 
zilos tālumos? Vai tādā kā koku lapas, 
kā zirņi zaļās pākstīs, kā pļavas zāle, 
kā meži? Bet varbūt baltā? Tik baltā, 
ka nekā nevar atšķirt. Kā baltie dūmi, 
kas kāpj no skursteņiem, kā sniegs? 

10. aprīlī plkst. 17.00 Tautas 
nama bērnu vokālie ansambļi kopā 
ar pasaku laumiņām izsapņos sa-
vus sapņus par vienu pavasara die-
nu ikgadējā aprīļa koncertā.

Nāc un sapņo līdzi! Ieeja bez 
maksas. 

Everita Stradiņa,
Jēkabpils tautas nama 

pasākumu organizatore

„Valmieras kinostudija” piedāvā 
aizraujošu izrādi „Dusmīgie putni”

Koncertā baroka laikmeta mūzika

Kopā izsapņosim vienu 
pavasara dienu

Aicinām uz Lieldienu svinībām  
„Ritēt kopā ar Saules gadu”

Rakstu svētkos amatnieku tirdziņš un 
meistarklases

Garās, tumšās naktis kļūst arvien 
īsākas, līdz beidzot diena būs pastie-
pusies tikpat gara kā nakts. Tad klāt ir 
Lieldienu laiks. Latviešu Lieldienas ir 
notikums, svinības, kas vedamas sa-
karā ar gadskārtu, ar gada sadalījumu, 
vadoties pēc saules ritējuma. Saule 
pakavējas ilgāk pie debesīm, gaiss 
kļūst siltāks, sniegs nokūst, un zemē 
parādās pirmie asni. Tieši ar saules 
sagaidīšanu no rīta  sākas Lielās die-
nas svinēšana. Daudzi ticējumi vēsta 
par saules šūpošanos Lieldienu rītā. 
Tas, kas redz šo saules staru deju, 

iemanto laimi, bagātību un veselību.
Nāc nākdama, Liela diena... Agri 

lēca saulīte Lieldienu rītiņu... Kalnā 
kāpu es dziedāt... Krāsosim, māsiņas, 
raibas oliņas... Kar, brālīti, šūpolītes... 
Daudz ir latviešu tautasdziesmu, 
kurās tiek apdziedātas Lieldienu svi-
nēšanas norises. Dzīvojot pēc tradī-
cijām, mēs dzīvojam saskaņā ar savu 
zemi, dabu un kultūru. Visas mūsu 
tautas zināšanas ir mūsos, mūsu 
tautas garā. Mums jāmācās tās sa-
just, saklausīt, saredzēt un smelties 
tajās. 

Priecāsimies par Saules atgrie-
šanos! Lieldienu rītā brokastu galdā 
celsim apaļus plāceņus un raibas 
olas, iepērsim savus mīļos ar pūpolu 
pušķi, tā veicinot modrību un veselī-
bu, un iesim kopā svinēt Lieldienas 
Jēkabpils vēstures muzeja Brīv-
dabas nodaļā „Sēļu sēta” 5. aprīlī 
pulksten 12.00. 

Everita Stradiņa,
Jēkabpils tautas nama 

pasākumu organizatore

Ik gadus Krustpils Kultūras nams, 
sadarbojoties ar Tautas mākslas stu-
diju „Saulgrieži”, rīko „Rakstu svēt-
kus Krustpilī”, kuru būtība ir vēstīt 
sabiedrībai par latviešu nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
pārmantošanu, kā arī par tradicionā-
lās amatniecības meistariem, viņu 
zināšanām un prasmēm. 

Šogad apmeklētājiem tiks piedā-
vāta iespēja aplūkot vairākas lietiš-
ķās mākslas darinājumu izstādes un 

iegūt zināšanas par latviešu rakstiem 
un ornamentiem, tuvāk iepazīt kādu 
rokdarbu veidu. Rakstu svētki Krust-
pils kultūras namā notiks 11. aprīlī 
plkst. 12. 00, un to tēma ir „Latvie-
šu rakstu zīmes”.

Tautas mākslas studijai  „Saulgrie-
ži” šī būs arī atvērto durvju diena, un 
visi interesenti varēs vērot, kā stel-
lēs tiek austas šalles, dvieļi, svītraini 
brunči, segas un lupatu celiņi. Pasā-
kumā varēs iepazīt un apgūt dažādus 

rokdarbu veidus – būs meistardarbnī-
cas un paraugdemonstrējumi. Par ko-
pīgu muzicēšanu rūpēsies folkloras 
kopa „Rati”, notiks arī tradicionālais 
amatnieku darinājumu tirdziņš.

Meistarus, kuri vēlas piedalīties 
šajos svētkos, lūdzam savlaicīgi pie-
teikties pa telefonu 65221051.

Biļešu cena 1,50 €. Biļetes Krust-
pils Kultūras namā.

Ruta Kalniņa,
Krustpils Kultūras nama direktore
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Kājas jau iesildītas, apgūtas jau-
nas dejas un noskaņojums arvien 
uzlabojas, jo šajā pavasarī kolektī-
vam priekšā liels notikums – tuvojas  
15 gadu jubilejas koncerts. Šo pie-
pildīto gadu laikā dejotāji pierādījuši 
savu uzticību un lielo mīlestību pret 
deju. Lai arī kolektīvu papildinājuši 
jauni dejotāji, joprojām dejas ritmā lec 
arī pieredzes bagātie delverpuiši un 

delvermeitas, kas šajā kolektīvā sā-
kuši dejot jau pirms krietna laika. Viņi 
turpina ar deju vīrusu aplipināt arvien 
jaunus dejotājus. Par to pateicamies  
arī enerģiskajai kolektīva vadītājai In-
grīdai Feldmanei un koncertmeistarei 
Ilzei Korsakai. Tieši viņas katru sest-
dienu rosina dejotājus atgriezties 
dzimtajā pilsētā un skaisti pavadīt 
vakaru. 

Delverīgums dejotājos iemājojis 
līdz sirds dziļumiem, kolektīvu īpaši  
raksturo dzīvesprieks, jauneklīgums 
un dzirkstelīte, ar ko kolektīvs vien-
mēr spēj patiesi saviļņot un atdzīvi-
nāt jebkuru skatītāju tā, ka arī viņiem 
rodas vēlēšanās lēkt vienā ritmā ar 
dejotājiem.

Jubilejas koncertā pie „Delve-
riem” ciemos brauks arī citi tautas 
deju mīļotāji, kam sirds sitas vie-
nā ritmā ar dejas soli, – deju kopas 
„Zalktis” dejotāji, Swedbank vidējās 
paaudzes deju kolektīvs no Rīgas  un 
„Ūsiņš” no Salaspils. Pirmoreiz cie-
mos gaidīsim jauniegūtos draugus no 
Ventspils – jauniešu deju kolektīvu 
„Strautuguns”. 

Ar lielu nepacietību gaidām šo 
dienu un aicinām ne tikai bijušos 
„Delveru” dejotājus un līdzjutējus, 
bet arī visus jēkabpiliešus un citus 
interesentus uz pavasarīgu svēt-
ku koncertu „Savu prieku izdejot!” 
18.aprīļa vakarā plkst. 17.00 Krust-
pils Kultūras namā! Uz tikšanos!

Līga Dzene,
deju kolektīva „Delveri” dalībniece

Koncertā „Pieskaries brīnu-
mam” mūzikā satiksies divi brīniš-
ķīgi un vitāli dziedātāji – liriskās 
eņģeļa balss īpašniece Endija Alek-
sandra (Rezgale) un romantiskais 
tenors Dainis Skutelis. Jēkabpils 
tautas namā mākslinieki viesosies 
23. aprīlī plkst. 19.00.

„Laiks ir cikliska vērtība, un katru 
gadu pasaule no jauna atdzimst pa-
vasara spēka gaidās. Bet ir vērtības, 
kas dzīvo pāri laikiem, un kā simbols 
tām ir Sieviete, Māte, Madonna.  
Mīlestības spēks piepilda, ļauj uz-
ziedēt un liek doties tālāk – uz jaunu 
laiku, jaunu paaudzi un jaunu izprat-
ni.  Koncertā apvienojumā ar burvīgu 
mūziku skanēs Mātes Terēzes lūgša-
nas, noskaņu dzeja un Kārļa Skalbes 
īsā proza. Tā būs kā spēcīga un maiga 
himna Pavasarim un Mīlestībai,” stās-
ta režisors un idejas autors Valdis 
Pavlovskis.

Koncertprogrammu caurvīs īpaši 
veidoti sižeti videoekrānos un pro-
jekcijās, dzirdēsim populāru aktieru 

Ievas Puķes un Normunda Laizāna 
balsis, savukārt lielisko dziedātāju 
izpildījumā skanēs iemīļotas latviešu 
komponistu melodijas un dziesmas 
no pasaulslaveno dziedātāju Lučāno 

Pavaroti, Andrea Bočelli, Sāras Brait-
menas, Hosē Karerasa, Siseles Hjirh-
jebē, Džoša Grobana u.c. repertuāra.

Biļešu cena 8, 9 un 10 €. Biļetes 
Biļešu paradīzē. 

25. aprīlī plkst. 16.00 Krustpils Kultūras namā viesosies 
Dailes teātris ar Hanoha Levina lugas „Vecpuiši un vecmeitas” 
iestudējumu. 

Zingars nemīl Pukiju, bet viņi precēsies. Tā, lūk! Pukija nav pā-
rāk glīta, bet ir iemīlējusies Zingarā līdz bezsamaņai. Viņa gribēja 
precēties – viņš piekrita. Viņa gatavojās – viņš neiebilda. Bet iet 
un to tiešām izdarīt? Naivajām sievietēm būtu jāsaprot – viņi, vī-
rieši, vēlas daudz ko, bet visizmisīgāk viņi vēlas, lai tos liktu mierā.

No otras puses – kāpēc jābaidās no sievas? Nav jau nekāds 
pasaules gals, dzīve taču ir arī pēc kāzām. Kaut kā jau cilvēki iz-
grozās. Apprecas – izšķiras. Bet varbūt viss ir otrādi, un Pukijai 
viņš nemaz nepatīk? Taču Zingaram viņa pēkšņi šausmīgi patīk! 
Viņš ir gatavs uz jebkuru muļķību, jebkuru kaprīzi – pat precēties 
ar viņu.

 Lomās: Kristīne Nevarauska (Pukija), Ilze Ķuzule-Skrastiņa 
(Buļba), Artūrs Dīcis (Zingars), Dainis Gaidelis (Ūdīno), Juris Bart-
kevičs (Oistvinds).

 Režisors – Regnārs Vaivars.
Biļešu cenas – 8, 10, 12 un 15 €.  Biļetes nopērkamas Krust-

pils Kultūras namā un Biļešu paradīzē.  Pieņem kolektīvos biļešu 
pieteikumus.

Jauniešu deju kolektīvam „Delveri” – 15

Pieskaries brīnumam

Dailes teātris ierodas viesizrādē 
Jēkabpilī

No 22. marta grupa GALAKTIKA  
dodas koncerttūrē  „Labvakar, drau-
gi”! Jēkabpils tautas namā mēs ie-
radīsimies 1. aprīlī plkst. 19.00.

Šāda koncerttūre GALAKTIKAS 
pastāvēšanas laikā notiek pirmo reizi. 
Tas nozīmē, ka ir daudz kas sakrājies 
un ir daudz ko parādīt.

Koncertprogrammā dziedāsim 
jau populārās dziesmas „Rāzna”, „No 
visas sirds”, „Sauc atpakaļ” un dau-
dzas citas. Klausītājiem piedāvāsim 
unikālu iespēju dzirdēt pilnīgi jaunas 
un vēl nekur nepublicētas dziesmas 
no jaunā, topošā albuma „Galaktika 

un draugi”. Ar GALAKTIKU kopā uz 
skatuves būs arī jau tautā iemīlētā 
jaunā un šarmantā dziedātāja Ingrīda 
Balode, kura izpildīs dziesmu „Atpakaļ 
ceļa nav”.

Koncertuzvedums tiks ieturēts 
labākajās grupas GALAKTIKA tra-
dīcijās un sirsnībā – no asarām līdz 
smiekliem.

Draugi, gaidīsim jūs visus mūsu 
koncertos, lai varam teikt – labvakar, 
draugi!

Biļešu cena 4 un 6 €. Biļetes 
Biļešu paradīzē. 

Koncertā emocijas no 
smiekliem līdz asarām

KAS  TIK  NENOTIEK  BIBLIOTĒKĀS

Rokdarbu izstāde „Vasilišinu dzimtas krāsu 
pavedieni’’

Visiem, kas interesējas par rokdarbiem vai ikdienā paši ar to nodarbojas, ir 
vērts apmeklēt izstādi „Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni’’, kas skatāma Jē-
kabpils Galvenajā bibliotēkā no 1.aprīļa. Izšūšanu krustdūrienā Vasilisa kopā 
ar mammu sāka mācīties jau bērnībā un kopš tā laika tā kļuva par viņas mīļāko 
brīvā laika pavadīšanas veidu. Vasilisas Vasilišinas krāšņie rokdarbi tapuši tā-
lajā Portugālē. 2013. gadā bibliotēkā bija skatāma Vasilisas Vasilišinas pirmā 
izstāde, kura ieinteresēja daudzus apmeklētājus. Otrajā izstādē būs skatāma 
21 glezna, tajās krustdūrienos izšūta mīlestība un ilgas pēc dzimtās Ukrai-
nas, reliģiskie sižeti ar Dievmāti.

Izstādi „Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni” atklās Jēkabpils Galve-
nās bibliotēkas lasītavā 9. aprīlī plkst. 17.00 sadarbībā ar Jēkabpils ukrai-
ņu biedrību „Javir”. 

Atzīmē pasaku meistara Andersena jubileju
Šogad 2. aprīlī grāmatu draugi visā pasaulē atzīmē dižā dāņu pasaku 

meistara Hansa Kristiana Andersena 210. dzimšanas dienu. Rakstnieks sa-
rakstījis aptuveni 160 pasakas – gan skumjas un pesimistiskas, gan jautras 
un humora pilnas. Tomēr vistuvākās lasītājiem ir tās, kuru galvenie varoņi, spī-
tējot grūtībām un neskaitāmiem pārbaudījumiem, spēj saglabāt sevī vissvarī-
gākās dzīves vērtības – drosmi, ticību savam sapnim un, protams, mīlestību. 
Tikai mīlestība palīdz Elīzai nopīt brāļiem nātru kreklus, tikai karstas mīlestī-
bas pilns Gerdas skūpsts spēj atkausēt sniega karalienes noburto ledus sirdi 
Kaja krūtīs, tikai mīlestības dēļ tik ļoti cieš mazā nāriņa un alvas zaldātiņš... 

Aprīlī aicinām visus lasītājus piedalīties konkursā, attēlojot zīmēju-
mos savas mīļākās Andersena pasakas varoņus un notikumus. Darbus 
lūdzam iesniegt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā līdz 
26.aprīlim. Tos izkārtosim skaistā zīmējumu izstādē. Visus dalībniekus gaida 
jaukas dāvaniņas un ielūgums uz pasaku pēcpusdienu „Ceļojums pa Ander-
sena pasaku zemi”, kas notiks 28. aprīlī plkst. 15.00. Tajā   ir solījies ieras-
ties kāds ļoti pazīstams Andersena pasakas varonis. Bet kas vēl tajā notiks, ir 
noslēpums pat bibliotēkas darbiniekiem. Gaidīsim pārsteigumu kopā!

Bibliotēku nedēļā interesantas tikšanās 
Kopš 1997. gada aprīlī regulāri tiek rīkota Bibliotēku nedēļa, kuras laikā  

bibliotēkas organizē dažāda satura literatūru popularizējošus pasākumus.  
Šogad Bibliotēku nedēļa noritēs no 20. līdz 26. aprīlim. Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka 23. aprīlī plkst. 10.00 Krustpils kultūras nama Mazajā zālē ai-
cina ikvienu interesentu uz tikšanos ar „Pasaules latviešu klaidoņu brā-
lības” prezidentu, rakstnieku, ceļotāju Pēteri Strubergu un SIA „Jumava” 
valdes locekli Juri Visocki. Pēteris Strubergs ir aizrautīgs pasaules apce-
ļotājs, pabijis 80 pasaules zemēs un redzēto izklāsta ceļojumu aprakstos, 
kurus regulāri publicē laikrakstā „Mājas viesis” un citos preses izdevumos. 
Visockis ir septiņu grāmatu autors. Jaunākais viņa darbs ir „Dienvidamerikas 
odiseja”. Pasākuma laikā būs apgāda Jumava grāmatu galds.

Savukārt Bērnu literatūras nodaļa Bibliotēku nedēļas ietvaros aicina 
pieteikties skolēnus uz bibliotekārajām stundām. Šogad tēma: „Manas 
grāmatas!”

Orientēšanās spēle „Ejam pa bibliotēkas 
ejām”

Lai labāk iepazītu bibliotēkas darbu un spētu orientēties telpu izvieto-
jumā, Bibliotēkas nedēļā no 20. līdz 26.aprīlim saviem apmeklētājiem pie-
dāvājam orientēšanās spēli Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu litera-
tūras nodaļā. Iesaistoties šajā spēlē, dalībnieks apmeklēs visas bibliotēkas 
nodaļas – kontrolpunktus, katrā veicot kādu šai nodaļai atbilstošu uzdevumu. 
Par darba veikšanu dalībnieks kontrolkartiņā saņems atzīmi. Katru dalībnieku 
gada dāvaniņa.

Vēl bibliotēku nedēļas laikā aicināsim apmeklētājus aizpildīt aptaujas an-
ketu, lai labāk noskaidrotu savu lasītāju domas par bibliotēkas piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Aicinām visus, lielos un mazos bibliotēkas lietotājus, būt ak-
tīviem anketu aizpildītājiem. Sadarbosimies, lai kopīgi uzlabotu bibliotēkas 
darbu!
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 30. aprīlī

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 APRĪLĪ PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 
2015. GADA APRĪLĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

1.04.–21.04. 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

13.04.–30.04. Lekcija „1990. gads Jēkabpilī” 
Lekciju iespējams pieteikt pa tālr. 65232501 vai 
65221042

Jēkabpils 
reģiona skolas

23.04. 18.00 „Ceturtdiena pilī” –„Siera stāsts”, pasākums 
gardēžiem ar siera degustāciju un aizraujošiem 
stāstiem par dažādu siera šķirņu ienākšanas 
vēsturi Krustpils pilī. 
Dalības maksa: 6,00 eiro.Lūgums dalību iepriekš 
pieteikt, zvanot uz tālruni 65221042

Krustpils pils

SPORTA PASĀKUMI 2015. GADA APRĪLĪ

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība 
6. aprīlī plkst. 14.00 Jēkabpils tautas namā 

organizē Lieldienu pēcpusdienu pensionāriem 
Ieeja par ziedojumiem, līdzi jāņem groziņš un labs garastāvoklis! 
Aicinām piedalīties arī invalīdus, Daugavas vanagus, represētos, 

sporta veterānus. 
Pensionāru apvienības valde.

Jēkabpils invalīdu biedrība

24. aprīlī plkst. 13.00 rīko pasākumu par godu 
biedrības 10 gadu pastāvēšanas jubilejai. 

Lūdzam atsaukties visus biedrus. Sīkāka informācija pa 
tālr.26712629, 20263886. Pieteikties līdz 15.aprīlim.

Jēkabpils TITC piedāvā 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Tālākizglītības un informāciju tehno-
loģiju centrs (TITC) piedāvā tālākizglī-
toties šādās profesionālās pilnvei-
des programmās: 

• projektu vadība 320h, 
profesionālās pi lnveides 

kursos: 
• elektrodrošība, 
• lietišķā etiķete,
• zināšanu pilnveide Excell un 

Word programmās
un šādās neformālās izglītības 

programmās: 
• angļu valoda ar un bez 

priekšzināšanām, 
• krievu valoda ar un bez 

priekšzināšanām,
• latviešu valoda ar un bez 

priekšzināšanām.
Kā arī piedāvājam apgūt trīs 

jaunas izglīttības programmas:
• ārstniecības augi Latvijas 

pļavās.
Mācīsimies, kad un kā jāvāc ārst-

niecības augi, kā tos pazīt, kā augus 
sagatavot lietošanai. Savāktie augi 
ne tikai palīdzēs tikt vaļā no slimībām, 
bet arī sniegs baudu un patiesu prie-
ku par savu darbu. 

• fotografēšanas prasmju 

pilnveidošana.
Kursi domāti fotomīļiem, kuri vē-

las apgūt vai pilnveidot prasmes un 
zināšanas fotogrāfiju radīšanā. Kursu 
laikā būs gan teorētiskās, gan prak-
tiskās nodarbības.

• kursus kaligrāfijā.
Tulkojumā no grieķu valodas  

kaligrāfija nozīmē – glīti rakstīt. Šo-
dienas datorizētajā pasaulē māksli-
nieciska rakstīšana ar roku uz papī-
ra, burtu un ornamentu izzīmēšana 
jau tiek uzskatīta par sen aizmirstu 
mākslu. Dzīvē ir situācijas, kad izkop-
tam cilvēka rokrakstam ir būtiska no-
zīme, un to var lieliski likt lietā, raks-
tot dažādas vēstules, ielūgumus, dip-
lomus, godarakstus un apsveikuma 
kartītes. Apmeklējot kursus, varēsiet 
apgūt jaunas prasmes – skaisti un 
izteiksmīgi rakstīt ar spalvu un tušu, 
iemācīsim rakstīt simbolus un dažā-
das rakstu zīmes.

Lūdzam pieteikties līdz 18.aprī-
lim. Par iespējām piedalīties intere-
sēties pa tālr. 65221333 vai rakstīt 
e-pastu: titc@titc.lv

Laipni gaidīti!

Inga Grīnberga, 
Jēkabpils TITC projektu koordinatore

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

25.07. Krustpils saliņā „Sanktpēterburgas Operas” 
teātra viesizrāde –

J. Štrausa komiskā operete „Sikspārnis”.
Biļetes jau nopērkamas Biļešu paradīzē.

Datums Laiks Pasākums Vieta

01.04. 19.00 Grupas „Galaktika” koncerttūre „Labvakar, draugi!”
Biļešu cena 4 un 6 €. Biļetes Biļešu paradīzē Jēkabpils tautas nams

02.04. 9.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas konkurss „Nocel jumtu” Krustpils Kultūras nams

02.04. 18.00 Mākslas studijas „Slieksnis” gleznu izstādes „Vienkāršā tagadne” atklāšana
Izstāde apskatāma līdz 30.04.  Jēkabpils tautas nams

05.04. 12.00 Pavasara saulgriežu pasākums „Ritēt kopā ar saules gadu” 
Ieeja bez maksas Sēļu sēta

06.04. 14.00 Lieldienu pēcpusdiena senioriem. Ieeja bez maksas Jēkabpils tautas nams
09.04. 19.00 Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde „Latgola.LV-1”. Biļetes izpārdotas Krustpils Kultūras nams

10.04. 17.00 Bērnu vokālo ansambļu koncerts „Viena pavasara diena”  
Ieeja bez maksas Jēkabpils tautas nams

11.04. 12.00 Rakstu svētki Krustpilī. Meistariem pieteikties pa telefonu 65221051
Biļešu cena 1,5 €. Biļetes Krustpils Kultūras namā Krustpils Kultūras nams

15.04. 10.00 Karjeras diena 11.-12.klašu skolniekiem Jēkabpils tautas nams

16.04 11.00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Dusmīgie putni”
Biļešu cena 3,5 €. Biļetes Biļešu paradīzē Jēkabpils tautas nams

17.04. 11.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Latvijas vispārējās izglītības 
iestāžu koru skates 1. kārta Jēkabpils tautas nams

17.04. 17.00 Yamaha mūzikas skolas Jēkabpils filiāles audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas Jēkabpils tautas nams

18.04. 18.00 Koncerts „Ceļojuma piezīmes” – Dita Krenberga (flauta), Guntis Kuzma (klarnete) un 
Ieva Oša (klavieres). Biļešu cena 5 €, skolniekiem – 2 €. Biļetes Tautas namā Jēkabpils tautas nams

18.04. 17.00 Jauniešu deju kolektīva „Delveri” 15 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas Krustpils Kultūras nams
21.04. 16.00 Baroka mūzikas koncerts – Darja Zemele (klavesīns). Ieeja bez maksas Krustpils Kultūras nams

21.; 22.; 
24.04. 19.00 Kino Mītnē 

Mākslas filma „Pēdējie bruņinieki”. Biļešu cena 2 €. Biļetes Tautas namā Jēkabpils tautas nams

23.04. 10.00
Tikšanās ar „Pasaules latviešu klaidoņu brālības” prezidentu, rakstnieku, ceļotāju 
Pēteri Strubergu un SIA „Jumava” valdes loceklis Juri Visocki
Organizē Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Krustpils Kultūras namā

23.04. 19.00 Dainis Skutelis un Endija Aleksandra koncertprogrammā „Pieskaries brīnumam”
Biļešu cena 8, 9 un 10 €. Biļetes Biļešu paradīzē Jēkabpils tautas nams

25.04. 14.00 Kino Mītnē 
Mākslas filma „Pēdējie bruņinieki”. Biļešu cena 2 €. Biļetes Tautas namā Jēkabpils tautas nams

25.04. 16.00 Dailes teātra viesizrāde „Vecpuiši un vecmeitas”  
Biļešu cena 10, 12, 14 un 16 € Krustpils Kultūras nams

29.04. 15.00 Zemgales profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums 
„Radi, rādi, raidi”. Ieeja bez maksas Krustpils Kultūras nams

Pasākumi bibliotēkās
1.–29.04.

09.04. 17.00
Rokdarbu izstāde „Vasilišinu dzimtas krāsu pavedieni’’
Izstādes atklāšana JGB

09.04. 11.00 „...es vienmēr no jauna ataugt varu...”: satikšanās ar Aspaziju šodien 
Sarunas dzejnieces 150-gadē JPB

23.04. 16.00 Tematiska pēcpusdiena „Pilsētas mēra stāsti” 
Sarunas ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču

JPB

28.04. 15.00 Pasaku pēcpusdiena „Ceļojums pa Andersena pasaku zemi” JPB Bērnu lit. nod. 

Datums Laiks Vieta Pasākums

01.04. 16.00-19.00 Sēlpils „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu - Jēkabpils – Jaunjelgavas ceļa 20.km)

01.04. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Šautriņu mešanas turnīrs

02.04. 18.00-20.00 Pie RŪK centrālās pludmales „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
04.04. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2014/2015  

08.04. 16.00-19.00 Meldru sils „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Rīgas-Daugavpils šoseja 2.km no 
Spuņģēniem Rīgas virzienā)

08.04. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Šautriņu mešanas turnīrs

09.04. 18.00-20.00 Pie RŪK centrālās pludmales „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
11.04. 17.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija  (LBL)        BK Jēkabpils – BK Jelgava

15.04. 16.00-19.00 Klintaine „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Pļaviņu – Rīgas šosejas 5.km)
Tiek piedāvāta arī veloorientēšanās distance ( planšetes varēs izīrēt).

15.04. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Šautriņu mešanas turnīrs

16.04. 18.00-20.00 Pie RŪK centrālās pludmales „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
17.04. 18.00 „Citrus SPA” baseinā 5 kārtu sacensības peldēšanā – 5.kārta

18.-19.04. 11.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Jēkabpils Kauss 2015 šautriņu mešanā

22.04. 16.00-19.00 Daugavas stacija „Orientieris 2015”  (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils–Jaunjelgavas šoseja 
Jaunjelgavas virzienā aiz Daugavas stacijas)

22.04. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Šautriņu mešanas turnīrs

23.04. 18.00-20.00 Pie RŪK centrālās pludmales „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
25.04. 10.00 Sporta nams Jēkabpils XXXIX atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā
26.04. 7.00 Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils atklātais čempionāts pludiņmakšķerēšanā

29.04. 16.00-19.00 Mistru sils Z „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils-Jaunjelgavas šoseja 
Jaunjelgavas virzienā aiz Daugavas stacijas)

29.04. 19.00 Izklaides centrs „Oāze”, 
Mežrūpnieku iela 2 Šautriņu mešanas turnīrs

30.04. 18.00-20.00 Pie RŪK centrālās pludmales „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
Izmaiņām un papildinājumiem pasākumu plānā sekot līdzi www.jekabpilssc.lv sadaļā „Pasākumi”

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sveicam aprīļa mēneša jubilārus –  
Elitu Frolovu, Ingu Terehovu,  

Lidiju Germani un Birutu Lipuri!

Ielu komitejas

Vēlam dzīvesprieku un veselību, veiksmi visās 
jomās, daudz enerģijas un laimīgu dienu!

Vēlam dzīvesprieku un veselību, veiksmi visās 
jomās, daudz enerģijas un laimīgu dienu!


