
Pilsētā netrūkst brīvu tūrisma pakalpojumu 
nišu

3. lpp.   ➤
Jēkabpilieši dziesmu svētkos

4.–5. lpp.   ➤

Jēkabpils pilsētas svētku  
programma

Pielikumā   ➤

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

WWW.JEKABPILS.LV  //  TWITTER.COM/JEKABPILSLV  //  DRAUGIEM.LV/VISITJEKABPILS 
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Aicinām apmeklēt Jēkabpils pilsētas svētkus 7. un 8.augustā! Svētku programma – pielikumā.

Fotomirkļi no Operas nedēļas Jēkabpilī
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Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

23.  jūlijā notika Jēkabpils 
pilsētas domes ārkārtas sēde, 
tās laikā tika izskatīti divi jau-
tājumi – pirmais par Jēkabpils 
pašvaldības 2015.  gada bu-
džetā plānoto aizņēmumu no 
Valsts kases ar mērķi realizēt 
investīciju projektu – Jēkabpils 

3. vidusskolas Slimnīcas ielā 5, 
Jēkabpilī, internāta un ēdnīcas 
ēkas vienkāršota atjaunošana 
un stadiona pārbūve. Aizņēmu-
ma kopējā summa plānota 1 
304 460 eiro apmērā ar Valsts 
kases noteikto gada aktuālo 
procentu likmi. Aizņēmuma at-

maksas termiņš – 20 gadi.
Savukārt otrais sēdes dar-

ba kārtības jautājums bija par 
aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē 138 567 eiro apmērā ar 
Valsts kases noteikto gada 
aktuālo procentu likmi ar mēr-
ķi ielu remontdarbu investīciju 

projektam – Dambja ielas pos-
mā no Kļavu ielas līdz Brīvības 
ielai un Kļavu ielas posmā no 
Vienības ielas līdz Dambja ielai 
pārbūve Jēkabpilī – īstenošanai. 
Aizņēmuma atmaksas termiņš 
– 10 gadi.

23. jūlijā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldību apmeklēja LR Aiz-
sardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis. 

Vizītes laikā ministrs tikās 
ar Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētāju Leonīdu Salce-
viču, priekšsēdētāja vietnieku 
tautsaimniecības jautājumos 
Aivaru Krapu, domes deputā-
tiem, 12. Saeimas deputātiem  
Ingmāru Līdaku, Juri Vectirānu, 
Jāni Trupovnieku, veselības 
ministrijas padomnieku Ēriku 
Zaparožecu, kā arī Zemessar-
dzes 56.  kājinieku bataljona 
komandieri Ventu Kodoru un 
Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra jaunsardzes instruktoru 

Normundu Pastaru. Tikšanās 
laikā ministrs tika iepazīsti-
nāts ar pilsētas pašvaldības 
darbu, attīstības virzieniem un 
nākotnes iecerēm, kā arī tika 
pārrunāti aktuālie jautājumi 
zemessardzes un jaunsardzes 
attīstības jomās.

Uzrunā L.  Salcevičs uz-
svēra, ka nācijas stūrakmens 
ir vesels un spēcīgs jaunietis, 
kas attiecīgi būtu jānosaka kā 
viena no valsts prioritātēm. Uz-
runājot ministru, domes priekš-
sēdētājs uzsvēra Jēkabpils 
pilsētas izdevīgo stratēģisko 
novietojumu transportu infra-
struktūras krustpunktos, kas 
nākotnes perspektīvā būtu jā-

attīsta un jāpilnveido, domājot 
par valsts drošību.

Diskusijā ar klātesošajiem 
aizsardzības ministrs R. Berg-
manis uzsvēra zemessardzes 
un jaunsardzes būtisko nozī-
mi, domājot par valsts nākotni 
un tālāko attīstību. Tāpat mi-
nistrs norādīja galvenos veica-
mos uzdevumus aizsardzības 
jomā: zemessardzes materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana, 
rezerves karavīru sagatavo-
šanas programmas izveide, 
profesionālā dienesta karavīru 
skaita un zemessardzes spēku 
palielināšana, kā arī esošo aiz-
sardzības spēku kaujasspēju 
un kapacitātes palielināšana. 

Tāpat sarunas laikā tika aktuali-
zēts jautājums par iedzīvotāju 
vispārējo veselības stāvokli un 
fiziskās sagatavotības līmeni.

Īpaši ministrs uzsvēra Jē-
kabpils Zemessardzes 56. kā-
jinieku bataljonu par augsto 
fizisko sagatavotību, kā arī 
jaunsardzes aktīvo darbu jaun-
sardzes instruktora N. Pastara 
vadībā pēdējo 20 gadu laikā.

Pēc tikšanās domē R. Berg-
manis devās uz Zemessardzes 
56.  kājinieku bataljonu, kur 
iepazinās ar tā aktualitātēm, 
svarīgākajiem uzdevumiem 
un nepieciešamo atbalstu 
nākotnē.

Lai atbalstītu sadraudzī-
bas pilsētu Mirgorodu Ukrainā, 
Jēkabpils pilsētas dome 16. jū-
lijā pieņēma lēmumu piešķirt 
1500  eiro Mirgorodas slimnī-
cas vajadzībām.

Humānās palīdzības pie-
gādi Ukrainas ārstniecības ies-
tādēm, tajā skaitā Mirgorodai, 
organizē Latvijas Pašvaldību 
savienība ar Latvijas Sarka-
nā Krusta atbalstu, tādējādi 
atsaucoties uz Ukrainas re-
ģionālo un vietējo pašvaldību 
savienības lūgumu palīdzēt ar 
materiāli tehnisko nodrošināju-
mu Ukrainas kara hospitāļiem 
un ārstniecības iestādēm.

Savukārt no 10. līdz 21.au-
gustam Jēkabpils pilsēta uz-
ņems 24 bērnus no Mirgorodas 
vecumā no 8 līdz 12 gadiem, 
kurus skāris Ukrainā notieko-
šais konflikts. Bērni ir no bēgļu 
ģimenēm, kas pārvietoti no 
karadarbības skartajām terito-
rijām un izmitināti Mirgorodā, 
tāpat arī antiteroristiskās ope-
rācijas dalībnieku un karavīru 
bērni.

Mirgorodas pašvaldība apzi-
nāja pilsētas iedzīvotājus un da-
lībai nometnē pieteica tos savā 
redzeslokā esošos bērnus, kam 
šāda veida nometne un īslaicīga 
vides maiņa ir visnepiecieša-
mākā. Bērniem līdzi dosies arī 
divi pedagogi un medicīniskais 
darbinieks.

Bērnu nometni organizē 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centrs. Nometnes organizato-
riskās izmaksas finansē Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība. Bērni 
dzīvos Jēkabpils 2.vidusskolas 
kopmītnē un ik dienu darbosies 

radošās aktivitātēs, apceļos 
Latviju, iepazīs Jēkabpili un 
pilsētas jauniešus, kā arī dar-
bosies kopīgās aktivitātēs ar 
Jēkabpils ukraiņu biedrību.

„Mūsu pienākums ir 
palīdzēt tiem, kam pašlaik 
klājas grūtāk. Esmu 
gandarīts, ka spējām 
rast iespēju palīdzēt 
savai sadraudzības 
pilsētai Ukrainā, īpaši tajā 
dzīvojošajiem bērniem, 
kas ir bijuši spiesti 
pamest dzimtās mājās 
vai kuru vecāki riskē 
ar dzīvību, cenšoties 
nosargāt savu valsti. 
Budžeta iespēju robežās 
centīsimies arī turpmāk 
sniegt atbalstu Ukrainai”, 
tā Jēkabpils domes 
priekšsēdētājs  

Leonīds Salcevičs.

Informācijai: Jēkabpils pil-
sētas pašvaldība sadarbības 
līgumu ar Mirgorodas pilsētu 
Ukrainā noslēdza 2014.  gada 
19.  novembrī. Līgums paredz 
sadarbību kultūras un pašdar-
bības, vēstures mantojuma 
saglabāšanas, tūrisma, eko-
nomisko sakaru un citu jomu 
veicināšanā.

Sadarbība starp Jēkabpili 
un Mirgorodu tika uzsākta, at-
saucoties uz Latvijas vēstnie-
ces Ukrainā Dr. Argitas Daudzes 
aicinājumu veicināt Latvijas 
pašvaldību sadarbību ar Polta-
vas apgabalu Ukrainā.

2015. gada pirmajos sešos 
mēnešos Jēkabpils dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 142 
jaundzimušie un 79 laulības. 
Salīdzinājumam – 2014.  gada 
pirmajā pusgadā tika reģistrēti 
135 jaundzimušie un 45 laulības.

Jēkabpils Dzimtsarakstu 
nodaļa informē, ka arvien vairāk 

Jēkabpils pilsētas un tuvējo 
novadu iedzīvotāji izmanto no-
daļas sniegto pakalpojumu – ie-
spēju saņemt bērna dzimšanas 
apliecību Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas dzemdību nodaļā. Lai 
saņemtu šo pakalpojumu, jāin-
formē Jēkabpils Dzimtsarakstu 
nodaļa pa tālr. 65233322.

Jūlijā Jēkabpils Sociālais 
dienests uzsācis pieņemt 
iesniegumus no trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm pabalsta 
saņemšanai uzsākot mācību 
gadu (taloni skolas piederumu 
iegādei). Iesniegumus bez ie-
priekšēja pieraksta var iesniegt 
Sociālā dienesta 401. kabinetā 
(Brīvības ielā 45). Piešķirtos ta-

lonus izsniegs Sociālā dienesta 
kasē, un tos līdz gada beigām 
varēs atprečot SIA „Hermess” 
veikalā, kas atrodas Rīgas 
ielā 129.

Iesniegumus Sociālajā die-
nestā var iesniegt līdz šī gada 
30.  novembrim. Tālrunis uzzi-
ņām 652 07081.

22. jūlijā SIA „Jēkabpils au-
tobusu parks” valdes priekšsē-
dētājs Jānis Ščerbickis aicināja 
uz divu jaunu SETRA autobu-
su prezentāciju. Šie autobusi 
turpmāk veiks pārvadājumos 
maršrutā  Jēkabpils–Rīga, kā arī 
Jēkabpils autobusu parka Prei-
ļu filiāles apkalpotajā maršrutā 
Preiļi–Aglona–Rīga.

Jaunajiem autobusiem ir 53 
sēdvietas un 24 stāvvietas. Au-
tobusi ir pielāgoti arī ratiņkrēslā 
esošu cilvēku pārvadāšanai. 
AAutobusi ir pielāgoti Latvijas 
klimata apstākļiem – aprīkoti ar 
klimata kontroli, apkures sistē-
mu, ir ekonomiski un ērti lieto-
šanā. To degvielas patēriņš ir 
vidēji 25 litri uz 100 km.

Autobusu iegāde ir veikta 
līzingā. Tie ir ražoti SETRA rūp-

nīcā Turcijā un pagājušās nedē-
ļas beigās piegādāti autobusu 
parkam. Pašlaik jau ir veikti visi 
nepieciešamie sagatavoša-
nas darbi, lai no 1. augusta uz-
sāktu pasažieru pārvadājumu 
veikšanu.

Uz jauno autobusu prezen-
tāciju bija ieradies arī autobusu 
piegādātāja SIA „M.E.LAT-LUX”, 
kas ir SETRA oficiālais pārstāvis 
Baltijā, valdes loceklis Māris 
Gailis, Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salce-
vičs, SEB bankas Jēkabpils fi-
liāles vadītājs Kaspars Čanders, 
kā arī apdrošināšanas kompāni-
jas AAS BALTA Jēkabpils filiāles 
vadītājs Gvido Liepiņš, kā arī 
mediju pārstāvji un citi sadarbī-
bas partneri.

Jūlijā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība noslēdza līgumu ar 
SIA „EVA būve” par remontdar-
bu veikšanu Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā un Tautas namā.

Jēkabpils pilsētas bibliotē-
kā tiks veikts griestu remonts 
85  m2 platībā, sienu remonts 
135 m2 platībā, grīdas remonts 
20 m2 platībā, kā arī elektrotīk-
lu remonts un kāpņu remonts 
par kopējo summu 8048 eiro  
ar PVN.

Savukārt Tautas nama 
griestu remonts tiks veikts 
87  m2 platībā, sienu remonts 
179 m2 platībā un grīdu remonts 

29 m2 platībā. Tautas namā tiks 
veikts arī elektrotīklu un signa-
lizācijas remonts, logu nomaiņa 
un tērpu skapja ierīkošana. Vei-
camo remontdarbu izmaksas ir 
11 322 eiro ar PVN.

Sakarā ar remontdarbiem, 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka 
būs slēgta līdz 1. septembrim.

Tautas nama kases dar-
ba laiks netiek mainīts – otr-
dien, trešdien, ceturtdien un 
piektdien no 10.00  līdz 18.00,  
pusdienas pārtraukums no 
13.00 līdz 14.00, sestdien no 
10.00 līdz 14.00. Svētdiena, 
pirmdiena – brīvdienas.

Jēkabpils pilsētas domes ārkārtas sēdē lemj par aizņēmumu investīciju 
projektu īstenošanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldību apmeklē LR Aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ziedo 
Mirgorodas slimnīcai Ukrainā un 
organizē vasaras nometni ukraiņu 
bērniem

Jēkabpilī pieaug reģistrēto 
jaundzimušo un laulību skaits

Sociālais dienests pieņem 
iesniegumus skolas piederumu 
iegādei jaunajam mācību gadam

Jēkabpils autobusu parks 
iegādājies divus jaunus autobusus

Uzsākti remontdarbi Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā un Tautas namā

Jēkabpils pilsētas ziņas

15.  jūlijā apritēja 10 gadi, 
kopš 2005. gadā Dienvidāfrikā, 
Durbanas pilsētā, Pasaules 
mantojuma komitejas 29.  se-
sijā tika pieņemts lēmums 
par unikāla objekta – Strūves 
ģeodēziskā loka iekļaušanu 
UNESCO Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma sarakstā.

Pasaules mantojuma aiz-
sardzību ir ieguvuši un līdz šo-
dienai saglabājušies tikai 34 
raksturīgākie Strūves ģeodē-
ziskā loka triangulācijas punkti, 
kuri izvietoti Norvēģijā, Somijā, 
Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, 
Moldovā un Latvijā. No Latvijā 
kādreiz uzmērītajiem 16 punk-
tiem UNESCO Pasaules man-
tojuma sarakstā iekļauti divi 
punkti – „Jēkabpils” punkts 
Strūves parkā un „Sestukalns”  
Ērgļu novadā.

Ģeodēzisko mērījumu un 
astronomisko novērojumu 
punkts „Jēkabpils” tika uz-
mērīts un nostiprināts dabā 
1826.  gadā. Strūves ģeodē-
ziskā loka punktu no jauna 
nostiprināja un pārklāja ar 
piemiņas akmeni 1931.  gadā, 
uzmērot Latvijas Republikas  
I klases triangulācijas tīklu.

Atzīmējot 10 gadus, kopš 
Jēkabpils Strūves ģeodē-
ziskā loka punkts iekļauts 
UNESCO Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma sarakstā, 
Jēkabpilī šogad plānoti vairāki 

pasākumi:
• Popularizējot UNESCO 

mantojumu pilsētā, Jēkabpils 
Vēstures muzejs ir sagatavo-
jis ceļojošo izstādi „Strūves 
ģeodēziskā loka punkts „Jē-
kabpils””. Izstāde līdz šī gada 
augusta beigām ir apskatāma 
Krustpils pils vārtu tornī.

• Ar Kultūras ministrijas 
finansiālo atbalstu Jēkabpils 
Vēstures muzejs veidos Strū-
ves ģeodēziskā loka punkta 
pastāvīgo ekspozīciju.

• Šī gada 17. un 18.  sep-
tembrī Jelgavā un Jēkabpilī no-
tiks starptautiska konference 
„Strūves ģeodēziskajam lokam 
UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā – 10”.

• Šīs vasaras laikā Vecpil-
sētas laukumā (Brīvības ielā 
157) virs grāmatnīcas „Aisma” 
taps gleznojums ar F.G.V. Strū-
ves portretu, kā arī Strūves 
parkā tiks uzstādīts jauns in-
formatīvs stends.

Strūves ģeodēziskais loks 
ir unikāls 19. gadsimta objekts 
astronomijas un ģeodēzijas 
zinātnes attīstībā, kas apstip-
rināja Ņūtona hipotēzi, ka mūsu 
planēta ir saplacināta no po-
liem, un precizēja tās izmērus.

Strūves astronomisko 
novērojumu punkts ir Latvijas 
valsts aizsargājamais kultūras 
piemineklis.

Aprit 10 gadi kopš Strūves 
ģeodēziskā loka punkts iekļauts 
UNESCO Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma sarakstā
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Jūlijs Latvijā ir viens no aktīvāka-
jiem mēnešiem tūrisma nozarē. Šajā 
laikā arī Jēkabpilī strauji pieaug gan 
vietējo, gan ārvalstu ceļotāju skaits. 
Daļa no tiem iegriežas arī Jēkabpils 
tūrisma informācijas centrā. Kas ceļo-
tājiem patīk Jēkabpilī un kā pietrūkst 
– par to saruna ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma organizatori  
Zani Vārnu.

Kas ir tūrisma informācijas cen-
tra galvenais uzdevums?

Mūsu „prece” ir informācija par 
Jēkabpili. Katrs apmeklētājs, kas 
viesojas pie mums tūrisma centrā, 
meklē informāciju – par apskates ob-
jektiem ne tikai pilsētā, bet arī tuvākā 
un tālākā apkārtnē, par naktsmītnēm, 
pieejamajiem ēdināšanas pakalpoju-
mu sniedzējiem, izklaides iespējām, 
kultūras vērtībām u.c. Mēs strādājam 
ar to informāciju, ko mums nodrošina 
pakalpojumu sniedzēji. Protams, jo tās 
ir vairāk, jo labāk – klientam ir iespēja 

Pilsētā netrūkst brīvu tūrisma pakalpojumu nišu
UZZIŅAI:
Jēkabpils tūrisma informācijas 
centrs
visit.jekabpils.lv

nezinām, zvanām kolēģiem kaimiņu pil-
sētās un novados.

Bet jāatzīst, ka brīvu tirgus nišu 
tūrismā Jēkabpilī un tuvākajā apkārtnē 
vēl ir gana.

Ceļotāji vēlas nobaudīt Jēkabpils vai 
Sēlijas tradicionālo virtuvi, bet šajā jomā 
diemžēl piedāvājums ir trūcīgs. Mums 
nav savas „Jēkabpils garšas”. Nereti 
esam saņēmuši arī zvanus no biznesa 
ceļotājiem, kas jautā par augsta līmeņa 
restorānu piedāvājumu un paaugstinā-
tas klases naktsmītnēm. Mūsu audito-
rija ir arī kāzu plānotāji, kas meklē visu, 
sākot ar norises vietu, beidzot ar balo-
niem, baložiem un juvelieriem. 

Par pilsētas piedāvājumu intere-
sējas arī ceļojumu firmas, kas organizē 
grupu braucienus, bet ļoti bieži grupas 
pie mums iegriežas uz īsu laiku, jo nakts-
mītņu un ēdināšanas piedāvājums lie-
lajām tūristu grupām bieži vien ir nepie-
tiekams. Tāpat bieži dzirdam jautājumu, 
vai Daugavā pieejams kāds peldlīdzeklis 
– laiva, plosts, kuģītis. Daugava kā tū-
risma resurss pašlaik netiek pietiekami 
izmantota. Arī te, iespējams, var attīstī-
ties rentabls un pelnošs bizness.

Ja uzņēmīgiem cilvēkiem ir ide-
jas, ko tie vēlētos īstenot dzīvē, mēs 
labprāt padalītos ar savā rīcībā esošo 
informāciju, lai topošais produkts vai 
pakalpojums būtu tieši tāds, kāds ne-
pieciešams ceļotājiem.

Kā sekmēt pilsētas tūrisma pie-
dāvājuma paplašināšanos? 

Tūrisma informācijas centra 
darbība zināmā mērā ir ierobežota. 
Nevaram radīt komerciālus pakalpo-
jumus. Tā ir uzņēmējdarbība. Un uzņē-
mējdarbība jāveic uzņēmējam. Mūsu 
uzdevums ir sekmēt sadarbību ar 
esošajiem un potenciālajiem pakalpo-
jumu sniedzējiem, nodrošinot plašu, 

pieejamu un, kas nav mazsvarīgi, bez-
maksas informāciju par to sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Tūrisma centrs ir atvērts 

sadarbībai ar uzņēmējiem, 

lai kopā pilsētas viesiem 

varētu sniegt maksimāli plašu 

informāciju, radot vēlmi papildus 

Krustpils pils apmeklējumam arī 

ieturēt maltīti, pasauļoties Zilā 

karoga pludmalē, padejot un arī 

nakšņot.

Tūrisma centrs regulāri pārstāv 
pilsētas piedāvājumu arī Latvijas un 
ārvalstu tūrisma izstādēs, lai veicinā-
tu interesi par pilsētu. Izdodam dru-
kātu tūrisma informācija par pilsētas 
piedāvājumu, strādājam sociālajos 
tīklos, par pilsētu atgādinām arī drukā-
tajos medijos, radio un televīzijā.

Mēs vienmēr ar prieku uzņemam 
jaunumus, ka pilsētā atvērusies jauna 
kafejnīca vai radīts jauns pakalpojums, 
ko var izmantot arī pilsētas viesi. Ceru, 
ka ceļotāju skaita pieaugums būs labs 
motivators uzņēmīgiem cilvēkiem īs-
tenot kādu jauku ideju pilsētas pakal-
pojumu klāsta bagātināšanai.

Interviju sagatavoja: 
Laura Afanasjeva,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko  
attiecību nodaļas vadītājas vietniece

pils pilsētas pašvaldība tuvākajā laikā 
atkārtoti aktualizēs pirms vairākiem 
gadiem aizsākto diskusiju ar kaimiņu 
novadiem par reģionāla tūrisma centra 
izveidi, kas kompleksi apkalpotu visu 
bijušā Jēkabpils rajona teritoriju. Līdz 
šim šo darbu veicam brīvprātīgā kārtā, 
izmantojot mums pieejamo informāci-
ju. Ja tūrisma piedāvājumu paplašinā-
tu reģionālā līmeni, piedāvājot garā-
kus maršrutus, domāju, ka atdeve un 
pienesums reģionam būtu ievērojami 
augstāks un veicinātu tūristu plūsmas 
pieaugumu. 

Kas viesiem patīk Jēkabpilī? 
Mēs ikdienā bieži vien nenovērtē-

jam savu zaļo pilsētu, sakoptās terito-
rijas – Daugavu un aizsargdambi, kas 
ir attaisnojis cēlo promenādes nosau-
kumu, Vecpilsētas laukumu, skvēru ar 
Zirga skulptūru vai vienkārši pilsētas 
apbūvi un auru, ko pilsētas viesi uzska-
ta par mājīgu un jauku. Nenoliedzami, 
pilsētas apmeklētākais tūrisma ob-
jekts ir Krustpils pils. Tāpat iecienīts, 
ir arī sakrālais mantojums, īpaši Svētā 
Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu 
klosteris. Jēkabpils Mežaparks gan vai-
rāk piesaista vietējos iedzīvotājus, bet 
arī tam ir liels tūrisma potenciāls. Ap to 
jau ir izauguši vairāki pakalpojumu snie-
dzēji, bet tas neliedz teritorijā ienākt 
arvien jaunām idejām un aktivitātēm.

Par ko visbiežāk interesējas pil-
sētas viesi? 

Pēdējo gadu laikā tūrisma infor-
mācijas centrā arvien vairāk viesojas 
ģimenes ar bērniem, kas jautā pēc 
bērniem pieejamas infrastruktūras 
un atpūtas iespējām. Interesējas, vai 
tuvākajā apkārtnē ir mini zoodārzi, 
lauku saimniecības ar mājdzīvniekiem, 
atraktīvas pastaigu takas vai cita veida 
aktivitātes. Stāstām visu, ko zinām. Ja 

izvēlēties, kur paēst, kur nakšņot, ko 
apskatīt un nobaudīt.

Kā var raksturot tūrisma centra 
apmeklētāju?

Tūrisma centra apmeklētājs 
vairāk nekā 90% gadījumu ir 
vietējais ceļotājs, kas Jēkabpilī 
viesojas garākas vai īsākas 
Latvijas apceļošanas tūres 
ietvaros. 

Pārējie ir ārvalstu viesi, visbiežāk 
no kaimiņvalstīm un Eiropas Savienī-
bas, bet esam satikuši arī dažu kriet-
ni eksotiskāku valstu pārstāvjus, pie-
mēram, Ķīnas un Brazīlijas. 

Kādas ir ceļotāju skaita izmaiņu 
tendences? 

Jāsaka, ka nu jau pāris gadus ir vē-
rojams ceļotāju skaita pieaugums. Tas 
nav straujš, bet ir gana stabils. Tūrisma 
plūsmas sekmēšanas nolūkā Jēkab-

Ir jūlijs. Vasara. Liepziedu smarža. Spāru deja virs ezera 
un bišu dziesma tālumā. Tikai šorīt pēkšņi viss kaut kur ir zu-
dis, un bites san citādāk. Klusējot skumji noraugās debesis…  
21. jūlija rītā Dainis teica ardievas un devās mūžības ceļā. Tas bija 
lēmums, kuru viņš savā dzīvē pieņēma kopā ar Visaugstāko…

Dainis piedzima 1954.  gada 8.  maijā Viesītē, inteliģentā 
skolotāju ģimenē. Bērnībā saņēma nedalītu vecāku mīlestību, jo 
ģimenē bija vienīgais bērns. Skolas gaitas aizsākās Saukas pa-
matskolā, vēlāk sekoja mācības Viesītes vidusskolā. Pēc vidus-
skolas absolvēšanas Dainis iestājās Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā. Gan vidusskolā, gan akadēmijā sevi parādīja ar ļoti 
labām zināšanām un 1976. gadā sekmīgi absolvēja akadēmiju, 
iegūstot specialitāti – lauksaimniecības inženieris, mehāniķis. 
Pēc akadēmijas beigšanas Dainis kā stipendiāts strādāja saim-
niecībā „ Susēja”. 

80. gadu sākumā Saukā trūka labu kadru un jaunais, enerģis-
kais Dainis uzsāka darbu Saukas profesionāli tehniskās skolas 
direktora vietnieka amatā. Nedaudz vēlāk, pierādot sevi teicamā 
darbā, viņš kļuva par šīs skolas direktoru, vienlaikus strādāja arī 
kā pasniedzējs. Te ieguldīts ne mazums pūļu – realizētas jaunas 
idejas, būtiski papildināta skolas materiāli tehniskā bāze, viss at-
tīstījās un varēja īstenot tik daudz ieceru. Saukā pavadītais laiks 
ir pats skaistākais jeb ziedu laiks viņa dzīvē – tā viņš pats to dē-
vēja. Dainis ir stiprs, sportisks un fiziski spēcīgs, un var paveikt 
tik daudz!

Tomēr liktenis spēlējas nežēlīgi, un viņa saulainās dienas 
pārsteidza pēkšņi  un skarbi dzīves pārbaudījumi, kas atstāja ne-
izdzēšamas pēdas uz visu mūžu… Tomēr Daiņa rakstura spīts, 
neatlaidība un Dieva vēlīgais vaigs palīdzēja tikt galā arī ar šo 
dzīves grūtumu.

Vēlāk dzīves ceļš atveda uz Jēkabpili, un Dainis vairākus ga-
dus strādāja par Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jēkabpils 
nodaļas vadītāja vietnieku.

1998. gadā uzsāka darbu Jēkabpils pilsētas īpašumu un ko-

munālo dienestu nodaļas vadītāja amatā, pēc gada tika pārcelts 
darbā par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības 
departamenta vadītāju. Bet no 2002.  gada līdz 2014.  gadam  
Dainis Līcis bija Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors. 
Pats būdams kārtīgs latviešu saimnieks savā dzimtas mājā, 
savu saimniecisko redzējumu integrēja darbā – viņš lieliski pār-
zināja savu jomu, rūpējās par pilsētu un iedzīvotājiem. Viņam bija 
svarīgi paveikt darbu pēc labākās sirdsapziņas. Darbs prasīja no 
Daiņa daudz spēka, un viņš sevi nežēloja…

Viņš bija stingrs savā raksturā, patiess, pragmatisks, ar prak-
tisku pieeju ikdienas situāciju risināšanai. Ja bija radusies prob-
lēma, uzreiz domāja, kā to atrisināt. Izanalizējot situācijas, nebai-
dījās pieņemt lēmumus. Vadot vienu no lielākajām organizācijām 
pilsētā, Dainis Līcis sevi pierādīja kā profesionālu un godprātīgu 
vadītāju. 2014. gadā par ieguldīto darbu piešķirts pilsētas apbal-
vojums – Goda raksts.

Neraugoties uz ieņemamo amatu, Dainim piemita bezgala 
vērtīga īpašība – cilvēcība. Viņš juta, kad cilvēkam jāpasniedz 
roka un jāpalīdz. Vadītājs, kurš savu daudzo darbu gūzmā spēja 
ieraudzīt arī katru darbinieku un sniegt cilvēcisku atbalstu. Ne-
savtīgs, sirsnīgs, izpalīdzīgs un iejūtīgs. Vienkāršs. Viņš spēja 
saprasties ar ikvienu cilvēku. Uzklausīt, palīdzēt. Viņu raksturoja 
Dieva dots optimisms un spēja visā saskatīt labo.

Dainis bija Latvijas patriots, ar patiesu mīlestību pret savu 
tēvzemi. Kā apliecinājums tam ir viņa paveiktais mīļajās un sa-
koptajās dzimtas mājās Klauces ezera krastā. Šeit gūta iedves-
ma ikdienas darbiem, baudīti atpūtas brīži, un šī vieta bija viņa 
spēka avots.

Daiņa lielākais prieks, lepnums un sirds siltums atdots ģime-
nei. Tā viņam bija vissvarīgākā. Neraugoties uz savu aizņemtību, 
viņš atrada laiku arī tikšanās reizēm ar draugiem, kuras bagātinā-
ja sarunas un skanīgas dziesmas. Savulaik pats spēlēja akordeo-
nu, viņam patika mūzika un dziesma. Ļoti patika ceļot, apskatīt 
jaunas vietas un uzzināt visu jauno. Un, protams, ļoti liels dzīvnie-

ku mīļotājs, atbalstot ikvienu aktivitāti  šajā jomā. Liela aizrauša-
nās Dainim bija autosports – tā bija sirdslieta.  Viņam bija svarīgi 
kādreiz tik spēcīgās autosporta tradīcijas pilsētā iedzīvināt no 
jauna. Pateicoties viņa atbalstam, pilsētu sāka piedūcināt Mo-
toru svētki un Žiguļu kausa sacensības – kā apliecinājums tam 
pērnajā gadā  Dainim piešķirts tituls „Motoru svētku krusttēvs”.

Bet savu garīgo pasauli viņš bagātināja ar grāmatām, viņam 
ļoti patika lasīt. Ik reizi, tiekoties ar darbiniekiem sanāksmē, 
Dainis ceļamaizei bija sameklējis kādu atziņu. Kādu vērtīgu iztei-
cienu, kas ienesa smaidus un gaišu brīdi ikdienas steigā. Tomēr 
vairāk par visu viņam bija svarīgi cilvēkam pateikt – paldies.

Bet šodien… Šodien, Daini, mēs domās nosūtām mūsu visu 
kādreiz nepateiktos PALDIES Tev. Paldies par Tavu nesavtīgo 
darbu, par cilvēkmīlestību  un labestību.

Un šoreiz mūsu pēdējā atziņa Tev, Daini:
„ Mēs atnākam, lai projām ietu, –
Un ceļa brīdis visai īss
Vien pāris tūkstoš lēktu, rietu
Un saules spīdums debesīs.”

     /J.Sirmbārdis./

Daiņa Līča mūžs ir aizritējis, bet gaisma paliek šeit – viņa ģi-
menē, paveiktajā darbā un sirds siltajās atmiņās.

Skumju brīdī noliecam galvas un izsakām visdziļāko līdzjūtī-
bu dzīvesbiedrei Ilzei, meitai Santai, dēlam Edgaram  un visiem 
tuviniekiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

IN MEMORIAM

Dainis Līcis
(08.05.1954.–21.07.2015.)
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Mani spilgtākie Dziesmu svētku iespaidi no-
teikti saistās ar fināla „koru kariem”.

Kad saņēmām uzaicinājumu uz koru fināla 
konkursu Rīgā, sajūtas bija divējādas. No vienas 
puses, milzīgs prieks par to, ka no 164 A kvali-
tātes grupas 5.–9. klašu koriem, „Skanda” bija 
iekļuvusi desmitniekā.

No otras puses sapratām, ka, kamēr citi at-
pūšas, gaidot Dziesmu svētkus, mums priekšā 
nopietns darbs, jo obligātā dziesma un izlozes 
dziesma tika paziņotas pēdējā brīdī. Tāpēc līdz 
izlozei visām dziesmām bija jābūt iemācītām no 
galvas un labā līmenī. Goda virsdiriģents Jānis 
Erenštreits savā uzrunā teica, ka tieši fināla kon-
kursa kori ir mugurkauls un smadzenes lielajam 
kopkorim.

Uz Rīgu braucām dienu iepriekš, mēģinājām 
līdz pusdivpadsmitiem naktī. Konkursa dienas 
agrā rītā „Skandas” meitenēm vēl bija paredzēta 
intervija Latvijas televīzijas tiešraidē. Pēc tam 
bija jāpaspēj kārtīgi pamosties, pabrokastot, sa-
pucēties un iedziedāties. 

Koru fināla konkurss notika Latviešu bied-
rības nama Lielajā zālē. Satraukums bija pama-
tīgs, jo apzinājāmies, ka visi finālisti ir spēcīgi un 
labi sagatavojušies, tāpēc par galveno uzdevu-
mu izvirzījām dziesmu emocionālo atklāsmi.

Visjaukāko pārsteigumu mums sagādāja 
mirklis, kad stājoties uz podestiem, ieraudzījām 
līdzjutējus no Jēkabpils – IP vadītāju Līgu Kļaviņu, 
JVĢ un pamatskolas direktorus Valerjanu Vizuli 

un Silviju Dreimani, mūsu koordinatorus Oskaru 
Elksni, Vitu Tallu un Alisi Kļaviņu, ilggadējo BJC 
metodiķi Baibu Tonni. Mīļš PALDIES viņiem par 
atbalstu! 

Neizsakāms prieks par to, ka jau ceturtos 
Dziesmu svētkus pēc kārtas baudām „koru 
karu” neaprakstāmās sajūtas un varam atras-
ties starp vislabākajiem Latvijas skolēnu koriem.

Skaistajā apbalvošanas ceremonijā sirds 
dauzījās kā negudra, kad nosauca kori pēc kora, 
bet mūs tur nebija. Un tad – 90,44 punkti un Zel-
ta diploms! „Skandai” ceturtais rezultāts Latvijā 
aiz Lielvārdes, Valmieras un Mārupes mūzikas 

skolu koriem. Tūlīt pēc konkursa saņēmām uzai-
cinājumu uz skolēnu koru konkursu Sanktpēter-
burgā nākamajā gadā.

Gribu pateikt lielu PALDIES savām brīniš-
ķīgajām meitenēm par izturību, teicamo dis-
ciplinētību un pozitīvas gaisotnes uzturēšanu 
svētku laikā. Tāpat liels PALDIES mūsu kora „au-
džumāmiņām” – skolotājām Lailai Ščadro, Dacei 
Seglērei un Innai Celmiņai par nesavtīgām rūpēm 
un modrību. Mums bija lieliska komanda un svēt-
ki sagādāja prieku.

Skaidrīte Pugača,  
kolektīva vadītāja, diriģente

Braucot uz Dziesmu un deju svētkiem, au-
tobusā virmoja satraukums un neliela spriedze. 
Neviens nespēja iedomāties, kas mūs sagaida 
vai ko nāksies piedzīvot. Ikkatrs iztēlojās, kā tas 
varētu būt. 

Svētku laikā mēs visas ļoti sadraudzējāmies. 
Dažreiz pat bija sajūta, ka esam viens vesels. 
Visu laiku korī bija jūtams atbalsts. Emocijas bija 
daudz un dažādas. Ikkatrs brīdis bija īpašs. Sākot 
ar ierašanos un beidzot ar atgriešanos mājās. 

Neticami, ka ieguvām zelta diplomu! Par to 
ļoti liels prieks un paldies skolotājai Skaidrītei 
Pugačai, kas mūs uzmundrināja, dalījās mīlestī-
bā, lai arī kāda būtu situācija. Kopā mēs parādījām 

savu vislabāko sniegumu! Protams, neizsakāmi 
liels paldies skolotājām Innai Celmiņai, Dacei Seg-
lērei un psiholoģei Lailai Ščadro par atbalstu un 
neizsakāmo pacietību. 

Nekad neaizmirsīšu šo saliedētību, kas val-
dīja pār visiem dalībniekiem noslēgumā – pēdējo 
dziesmu laikā, mūsu rokās bija spēks. Noteikti 
nenožēloju, ka arī es devos šajā neprātīgajā pie-
dzīvojumā... Daudz atmiņu, daudz piedzīvojumu, 
prieka un laimes! Šī nedēļa bija pozitīvisma pilna! 
Noteikti vēlos būt daļa no šī grandiozā pasākuma 
arī pēc trim, pieciem vai piecdesmit gadiem. Tas ir 
tā vērts un tas vismaz reizi dzīvē ir jāizbauda! 

Šobrīd manī ir tik daudz un dažādu emociju! 

Daudzi noteikti to nesapratīs, bet es ļoti vēlos 
braukt atpakaļ un pavadīt tās ilgās stundas Me-
žaparka estrādē dziedot! Tā sajūta, kad tu stāvi 
starp tiem tūkstošiem un dziedi, nav aprakstā-
ma vārdos. Man šīs sajūtas ir vismīļākās! Ļoti 
ceru, ka būs iespēja tikt uz nākamajiem Dzies-
mu un deju svētkiem, jo Latvija ir manā sirdī un 
es nekad nejūtos tik ļoti patriotiski kā dziesmu 
svētkos. Sirsnīgs paldies visiem par šiem svēt-
kiem! (..) Šie bija mani pirmie un vislabākie Dzies-
mu svētki.

„Skandas” dalībnieces: 
 Liene Salmiņa, Evija Valte, Paula Pavāre, 

Katrīna Ķepīte, Paula Ancāne, Patrīcija Jasinska

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir ļoti būtisks  un gaidīts 
notikums Jēkabpils bērniem un jauniešiem. Ieguldīts milzīgs darbs un daudzas 
stundas, muzicējot un dejojot, rādot savu sniegumu skatēs. Diemžēl, ne visi 
svētku pasākumi Rīgā sagādāja prieku un gandarījumu. Jāizdara noteikti seci-
nājumi, kuriem jāseko konkrētai rīcībai. 

Galvenais uzdevums ir rast kopsaucēju – starp mākslinieciskā izpildījuma kva-
litātes kritērijiem, starp drošību Mežaparkā un Daugavas stadionā, starp noslogo-
jumu un bērnu pašsajūtu un, galvenais, svētku sajūtu un prieku pašiem bērniem. 
Svarīga ir Dziesmu un deju svētku tradīciju pēctecības nodrošināšana, tomēr tā 
balstāma uz dalībnieku kopā būšanas prieku. Lai mums izdodas rast kopsaucēju!

Ar cieņu – Jēkabpils pilsētas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu  
un deju svētku darba grupa

Notis, lietū samirkušas pastalas, prieks, 
mēģinājumi, skatuves, deju soļi, koncerti, tau-
res, pārbaudījumi, pacilātība, dziesmas, režisori, 
svētku gājiens, atbalsts, tautas tērpi, gods, lat-
vju raksti, aplausi, tradīcijas... Un tam visam pa 
vidu mēs – jēkabpilieši – Latvijā, īpaši un bezgala 
brīnumaini XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku graudi, kas cītīgi darbus darījuši, 
bija kopā nākuši, prieku, ne bēdas burt, visskais-
tāko svētku guni kurt!

Dziedādama, dancodama
Savu laiku pavadīju;
Ar dziesmiņu birzi triecu,
Ar dancīti laiku vedu. 

/Latviešu tautas dziesma/

Emocijām piesātināti, notikumiem bagāti 
svētki! Mūsu pilsētas kolektīvi ir godam uzstāju-
šies svētku finālkonkursos. Mūsu radošo spēļu 
darbnīcu dalībnieki priecējuši Vērmanes dārza 
viesus, mūsu dejotāji Daugavas stadionā deju 
soļiem sazīmējuši brīnumainus rakstus, mūsu 
orķestranti pieskandinājuši Rīgas skatuves un 
ielas, mūsu dziedātāji piedziedājuši autobusus, 
koncertzāles, lielo Mežaparka estrādi. Mums pa-
tiešām ir par ko priecāties, par ko būt laimīgiem 
un lepniem! 

Savos iespaidos par piedzīvoto dalās un  
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku stāstus klāsta mūsu – jēkabpiliešu – 
svētku dalībnieki...

„Skandas” finālkonkursa stāsts

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 5.–9. klašu meiteņu kora 
„SKANDA” dalībnieču Dziesmu svētku atmiņu lidojums

Mūsu – jēkabpiliešu – XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku stāsti

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs 
„Kauranieši” (vadītāja Ingrīda Feldmane) 
patriotisma pilni līksmo svētku gājiena laikā Īss brīdis pirms Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 5.–9. klašu meiteņu kora „Skanda” (vadītāja 

Skaidrīte Pugača, koncertmeistare Antra Korņejeva) uznāciena XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koru konkursa finālā

Dalībnieku skaits: 544
Kolektīvu skaits: 20
Kolektīvu vadītāju skaits: 12
Koncertu un konkursu skaits: 11
Ievērojamākie panākumi:
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim 

„VITAMĪNS” (vadītājs Harijs Zdanovskis) – OTRĀS 
pakāpes diploms XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku pūtēju orķestru finālskatē!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas meiteņu 5.–9.
klašu korim „SKANDA” (vadītāja Skaidrīte Puga-
ča, koncertmeistare Antra Korņejeva) – ZELTA 
DIPLOMS XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki noslēguma koncerta Mežaparka 
Lielajā estrādē koru konkursa finālā! 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauktajam korim 
„RITUMS” (vadītāja Sandra Bondare, koncertmeis-
tare Antra Korņejeva) – ZELTA DIPLOMS XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki noslēgu-
ma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koru kon-
kursa finālā!

Pirmo reizi Dziesmu un deju svētkos:
Jēkabpils Kamerorķestris (vadītājs Mārtiņš 

Bergs) un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
studijas „Rakstu darbi” dalībnieki – viņu darbi bija 
aplūkojami Dzelzceļa muzejā. „Rakstu darbu” Jē-
kabpils Bērnu un jauniešu centra radošās spēļu 
darbnīcas dalībnieki (vadītāja Anda Ozoliņa-Krū-
miņa) līdzdarbojās, svētku laikā vadot savu rado-
šo darbnīcu Vērmanes dārzā.

Fakti par jēkabpiliešiem 
– XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētku dalībniekiem

Par Dziesmu svētkiem man un manām kora meitenēm kopumā pali-
cis labs iespaids. Aptaujātās meitenes teica, ka esot paticis un nākošreiz 
braukšot atkal. Viņām patika Dziesmu svētku dziesmas un atmosfēra.

Es domāju, ka svētku organizētāji bija padomājuši gan par ūdeni, 
gan par ēdināšanu, gan par normālu mēģinājumu grafiku. Bez grūtī-
bām nav pagājuši nevieni Dziesmu svētki. Ja mēs braucam uz tādiem 
lieliem pasākumiem, tad jābūt gataviem dažādām neērtībām.

Vislielāko izbrīnu manī radīja atceltais svētku gājiens. Tās taču ir 
tās pozitīvās emocijas, kuras vajadzīgas gan mums, gan mūsu bēr-
niem. Pilnīgi nepārdomāta rīcība no ministres puses.

Gunta Davidovska, 
Jēkabpils pamatskolas meiteņu kora „Kā putni” diriģente

„Kā putni” pārdomas pēc 
Dziesmu svētkiem 

Galvenais uzdevums – rast 
kopsaucēju
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tehniskie darbinieki, brīvprātīgie un citi.
L.  Salcevičs uzsvēra Dziesmu un 

deju svētku tradīcijas pēctecības nozī-
mi un tik īpašo svētku sajūtu, kas roda-
ma, meklējot kopsaucēju starp dalīb-
nieku kopā būšanas prieku, mākslinie-
ciskā izpildījuma kvalitātes kritērijiem 
un drošību visos svētku pasākumos. 
L. Salcevičs kolektīvu vadītājiem novē-

lēja: „Lai jums allaž darba pilnas rokas, 
kā arī lai nekad uz skatuves nenoklustu 
bērnu balsis un pastalu dipoņa.”

Bērnu un jauniešu centra direk-
tors, Dziesmu un deju svētku koordi-
nators Oskars Elksnis vēlreiz uzslavēja 
kolektīvu vadītāju, pavadošo personu 
un organizatoru ieguldīto darbu. Viņš 
uzsvēra, ka negatīvie notikumi šo 

svētku laikā ir iemesls izdarīt secināju-
mus par to, kas ir ticis palaists garām 
un ar ko būtu jārēķinās, lai nākamajos 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
kos netiktu aizmirsts tieši pēdējais un 
nozīmīgākais vārds – svētki.

Jēkabpils pilsētu XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos pār-
stāvēja 20 kolektīvi – teju 600 dalībnieki.

Svinīgā pieņemšanā godina XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku kolektīvu vadītājus, pavadošās personas un organizatorus

Šādi kopā saucot, gatavojāmies 
svētkiem, startējām koru skatēs un 
arī lielajā koru finālā, skrējām lietū un 
noguruši, bet laimīgi un priecīgi atgrie-
zāmies savā pilsētā!

„Ritums! Ritums! Ritums! Hei!” 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā mācās 

daudz muzikālu jauniešu. Jauktajā korī  
„Ritums” dzied jaunieši, kuri, gatavo-
joties svētkiem,  apmeklēja mēģinā-
jumus arī brīvdienās un vēlās vakara 
stundās. Tie ir jaunieši, kuri prot plānot  
savu laiku, prot paspēt visu un reizēm 
atļaujas laiku neskaitīt  – jo svarīgāk 
par visu ir skanīgi nest savas skolas 
un pilsētas vārdu! Un rezultāts ir!  Pēc 
saspringta un godprātīga darba – 
spēcīgāko Latvijas koru finālā iegūts  
ZELTA DIPLOMS!

Daļa kora dziedātāju apvienoju-
šies jauniešu vokālajā grupā „Hori-

zontāli”. Viņi vēl pēc cīņas koru skates  
finālā, vakarā dziedāja tautas mūzikas 
koncertā, ko visa Latvija varēja vērot 
TV ekrānos. Ar darbu nopelnīts gods 
un reizē liela atbildība!

Mani mīļie jaunieši! Jūsos ir īpaša 
gaisma, un es ticu un uzticos Jums! 
Brīžos, kad bija grūti, mierināju, ka Me-
žaparka estrādē grūtums pārvērtīsies 
lieliskā muzikālā piedzīvojumā. Un tā 
notika! To apliecina atpakaļceļā auto-
busā dziedātās dziesmas un pacilājo-
šais noskaņojums. Skaistākās lietas 
pasaulē nav tveramas, bet sajūtamas 
sirdī! Jūs esat sirdsbagāti,  un vienu 
sirds nostūrīti tagad piepilda atmiņu 
lāde – Dziesmu svētki 2015...

Dziesmusvētki – neaizmirstams 
piedzīvojums katram, kad līdzās skan 
tūkstošiem balsu un tu saplūsti ar 
tām. Tu esi daļa savas Latvijas!

Paldies katram dziedātājam! Pal-
dies jūsu vecākiem par sapratni, par 
atbalstu, par līdzās būšanu! Paldies 
brīnišķīgajām kolēģēm I.  Purviņai, 
D. Druveniecei, A. Vanagai, kas gādāja, 
lai kolektīvs visur būtu īstajā laikā un 
vietā un lai bez mēģinājumiem spētu  
baudīt arī svētku prieku un labumus.  
Mēs kopā  esam spēcīga komanda! 
Paldies skolas vadībai, paldies Dzies-
musvētku darba grupai, paldies mūsu 
pilsētai! Paldies katram, kurš svētu tur 
Dziesmu un mūsu senču tradīcijas! 
Paldies jums no visas sirds! Baudīsim 
vasaru, dungodami svētku dziesmas! 
Un kalniem pāri – jauni Dziesmusvētki 
būs!.. Varbūt atkal tavējie!? 

„Ritums! Ritums! Ritums! Hei!”
Lai  skanam ar ī  turpmāk,  

JĒKABPILS! 
Sandra Bondare

„Ritums! Ritums! Ritums! Hei!”
Laikmetam ejot līdzi, šogad XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

ku Jēkabpils pilsētas darba grupa nolēma izveidot TWITTER kontu, kas pildītu savu 
funkciju kā Dziesmu un deju svētku Jēkabpils dalībnieku stāstu krātuve un glabā-
tuve – telpa, kur veidot mūsu kopīgo Dziesmu un deju svētku stāstu vienuviet!

To, kā svētku dalībniekiem, draugiem un atbalstītājiem veicās, neveicās, kā 
jutāmies, ko domājām (..) šī gada svētkos, lasi – @Jekabpils_skan!

Lūk, daži iespaidi:

Jēkabpiliešu virtuālā Dziesmu un deju 
svētku stāstu glabātuve  
@Jekabpils_skan

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir aizritējuši. Caur dzies-
mu, deju, visu kopīgi piedzīvoto mēs esam kļuvuši spēcīgāki. Ir palikušas ne-
aizmirstamas atmiņas un stāsti, kas, tā vien šķiet, ir nebeidzami savā plašumā 
un  krāšņumā. Ir paveikti vairāk Brīnumu un Varoņdarbu, kā iespējams aptvert.  
Ir veikts fantastisks, ļoti vērtīgs un nozīmīgs darbs. Paldies katram vienam un 
visiem kopā par paveikto! Paldies par ticību, atbalstu un līdzās būšanu ģime-
nēm, radiem, draugiem, visiem, visiem palīgiem! 

Par dziesmu un deju! Par svētkiem un prieku! Par tradīciju turpināšanu!  
Par Jēkabpili! Par Latviju! Par stāstiem! Par mums!..

Informāciju sagatavoja: Alise Kļaviņa, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra vizuālās, vides un jaunatnes lietu izglītības metodiķe

Šie Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētki bija jau trešie 
manā sešpadsmitgadnieka mūžā. Un 
tieši pateicoties dalībai pūtēju orķestrī 
„Vitamīns” man ir bijusi iespēja baudīt 
gan pieaugušo, gan skolēnu svētkus.

„Vitamīnam” šie svētki bija īpaši. 
Šogad mums bija jāparāda sevi kom-
petentai žūrijai Dziesmu un deju svēt-
ku pūtēju orķestru finālskatē, kas no-
risinājās koncertzālē Lielā Ģilde. Izvē-
lētie skaņdarbi tika „slīpēti” daudzos 

mēģinājumos un tika ieguldīts liels 
darbs no diriģenta Harija Zdanovska 
puses. Ikvienā orķestra dalībniekā 
mājoja neliels uztraukums, jo uzliktā 
atbildība bija lielāka nekā citas reizes. 
Pēc uzstāšanās finālkonkursā radās 
labi padarīta darba sajūta un, pametot 
Lielās Ģildes telpas, jutāmies lepni 
un priecīgi, jo zinājām, ka viss, kas no 
mums atkarīgs, ir godam padarīts.

Parasti koristi un dejotāji saka, 
ka orķestrantiem Dziesmusvētki ir 

daudz vieglāki slodzes ziņā – nav jā-
pavada daudzas stundas karstā saulē 
estrādē vai deju laukumā, taču jāteic, 
ka arī orķestriem ir sava specifika, 
kuru šogad izbaudījām pūtēju orķes-
tru koncertā „Taures sauc”. Koncertā 
piedalījās 1600 orķestrantu, tā laikā 
notika orķestru rotācija pa reģioniem 
un grupām, tika demonstrēti krāšņi 
tērpi un orķestri priecēja skatītājus 
ar dažādiem defilē priekšnesumiem. 
Arī kā dalībniekam koncerts sagādāja 

fantastiskas emocijas, bija jūtama lie-
la kopības sajūta, koncertprogramma 
bija baudāma, skaņdarbi bija skaisti, 
muzikālais noformējums un koncerta 
ritējums nešķita garlaicīgs ne mirkli.

Pēc Mežaparka ģenerālmēģināju-
mā notikušā, apjukuši braucām atpa-
kaļ uz skolu. Nedaudz pēc pusnakts 
apkārt runāja, ka svētku gājiens tiek 
atcelts, bērniem esot jāpaliek sko-
lās, kārtīgi jāizguļas un jāatpūšas. Bez 
lieka satraukuma orķestris devās pie 
miera, no rīta kopīgi lemjot, ka gājienā 
noteikti piedalīsimies. 

Nezinu, vai notikušais ģenerāl-
mēģinājumā vai kas cits cilvēkos bija 
atmodinājis patriotismu, kopības un 
pacilātības sajūtu, taču gājiens iz-
vērtās lielisks. Kolektīvi ar prieku no 
rīta gludināja gājienam paredzētās 
drēbes, sēja zaļumu pušķīšus, meite-
nes piekārtoja ziedu vainadziņus, tika 
sietas pastalas un vilkti tautastērpi, 
arī orķestri kārtoja notis un gatavojās 
gājienam. Viss ritēja raiti, atraktīvi, 
cilvēki bija izgājuši Rīgas ielās, lai at-
balstītu Dziesmusvētku dalībniekus, 
saucot: „Sveiciens...!” Tajā brīdī nebija 
pat svarīgi, kuru pilsētu pārstāvēja 
kāds koris vai deju kolektīvs, cilvēki 

vienkārši vēlējās uzmundrināt gājiena 
dalībniekus, kas viņiem lieliski izde-
vās. Cilvēku priecīgās sejas, smaidi 
tajās, sveicienu sūtīšana un uzgavilē-
šana tiešām padarīja gājienu īpašu arī 
mums, dalībniekiem.

Protams, neizpalika arī Mežaparka 
apmeklējums, kur koncertā orķes-
triem bija jāspēlē tikai viens skaņ-
darbs koncertprogrammas saīsināša-
nas dēļ. Uzreiz pēc nospēlēšanas daži 
no mums devās augšā pa trepēm, lai 
vismaz uz pēdējām koncerta dzies-
mām būtu daļiņa no lielā noslēguma 
koncerta.

Kopumā šie Dziesmusvētki bija 
ļoti izdevušies. Manuprāt, kāds aug-
stāks spēks deva dalībniekiem pār-
baudījumus, un no mums pašiem bija 
atkarīgs tas, vai mēs ar tiem tiksim 
galā – cik atpūtušies būsim, cik silti 
ģērbsimies, cik ļoti saudzēsim sevi un 
cits citu. Šie Dziesmusvētki bija pie-
rādījums tam, ka latvieši ir ļoti izturīgi, 
dziesmas un tradīcijas mīloši, un at-
tiecīgajā brīdī var sanākt kopā, satvert 
cits cita roku, sajūtot kopīgo spēku, 
kas strāvo viscauri.

Anete Patrīcija Pavlova

DzSv ’15 (pūtēju orķestris „Vitamīns”)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Vitamīns” (vadītājs Harijs Zdanovskis) uzstāšanās brīdī XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku pūteju orķestru finālskatē

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauktā kora ‘’RITUMS’’ (vadītāja Sandra Bondare, koncertmeistare Antra Korņejeva) 
uzstāšanās brīdis XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē 
koru konkursa finālā

23. jūlijā Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uz 
svinīgo pieņemšanu aicināja un izteica 
pateicību XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku kolektīvu va-
dītājiem, pavadošajām personām un 
organizatoriem, kuru vadībā kori, deju, 
vizuālās un lietišķās mākslas kolektīvi, 

pūtēju orķestri, kamerorķestris un vo-
kālā grupa pārstāvēja Jēkabpils pilsētu.

Svinīgajā pieņemšanā ar patei-
cībām tika godinātas vairāk nekā 
70 svētku norisē iesaistītās perso-
nas, tajā skaitā kolektīvu vadītāji, 
pavadošās personas, organizatori, 
zemessargi, medicīnas personāls,  
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Lai arī noslēdzies mācību gads, 
15 jaunieši laikā no 1. līdz 21. jūnijam 
piedalījās biedrības „Austrumlatvijas 
jaunatnes sporta klubs” (AJSK) or-
ganizētajā pēcsezonas basketbola 
nometnē „Esi formā”. Uzturēt un piln-
veidot audzēkņu fizisko un tehnisko 
sagatavotību palīdzēja treneri Andris 
Čerjaks un Juris Kalniņš, kuri ir kom-
petenti savā nozarē un ar savu piere-
dzi basketbola arēnā.

Jaunieši savā brīvajā laikā divas 
reizes dienā devās uz treniņiem, ku-
ros treneri bija parūpējušies, lai tie 
nebūtu vienveidīgi. 

Fiziskās sagatavotības trene-
ris Juris Kalniņš: „Uzskatu, ka AJSK 
rīkotie treniņi noritēja ļoti profesio-
nālā līmenī. Apstākļi – ideāli darbam! 
Lai pilnveidotu un dažādotu treniņu 

metodes, trenējāmies sporta zālē, 
pludmales smiltīs, mežā, baseinā un 
izmantojām pat slēpošanas kalnu. 
Pastiprinātu uzmanību pievērsām 
iekšējo muskuļu attīstīšanai, kas ir 
ļoti svarīgi, lai sezonā izvairītos no 
traumām, un, protams, arī uztura no-
zīmei fiziskās slodzes laikā, tā saba-
lansēšanai ikdienā. Spēlētāji noteikti 
ir guvuši neatsveramu pieredzi un 
pilnveidojuši sevi gan kā sportisti, 
gan kā personības.” 

Treneris Andris Čerjaks ir gan-
darīts par audzēkņu lielo pašatdevi: 
„Jauniešiem ar savu neatlaidīgo dar-
bu un apņēmību ir iespēja sasniegt 
augstus mērķus, ja turpinās strādāt 
savas izaugsmes pilnveidošanā, 
neskatoties uz nogurumu un vēlmi 
padoties. Visu treniņu ciklu koncen-

trējāmies galvenokārt uz taktiku, 
akcentu liekot uz aizsardzību, jo tikai 
vienots komandas darbs ir atslēga 
ceļā uz uzvarām.”

Paldies kafejnīcai „Ceļavējš” un 
SIA „VitalMedica”, kas deva enerģijas 
tiesu treniņu norises laikā un palīdzē-
ja atjaunot spēkus arī pēc treniņiem.

Nometnes „Esi formā!” aktivitā-
tes ir īstenotas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
valsts budžeta programmas „Mērķ-
dotācijas pašvaldību pasākumiem” 
ietvaros ar pasākuma mērķi „Biedrī-
bai Austrumlatvijas jaunatnes sporta 
klubs – bērnu sporta attīstība”.

Pasākumu koordinatore
Baiba Grasa

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
aicina pieteikties studentus pašval-
dības stipendijām 2015./2016.  mā-
cību gadā. Stipendijas tiks piešķirtas 
pašvaldības budžetā paredzēto lī-
dzekļu ietvaros audzēkņiem un stu-
dentiem, kuri mācās Latvijas valsts 
akreditētās mācību iestādēs akredi-
tētās izglītības programmās un kuru 
deklarētā dzīves vieta ir Jēkabpils 
pilsēta.

Ar 26.03.2015. domes lēmumu 
noteiktas šādas atbalstāmās studiju 
specialitātes Jēkabpils pašvaldības 
stipendiju piešķiršanai:

1. ārstniecības specialitātes;
2. inženiertehniskās speciali- 

tātes;
3. speciālās izglītības skolotājs;
4. logopēds.
Ja pēc noteiktajām atbalstāma-

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

1. bāreņiem iesniegumu iesnieg-
šanas kārtībā;

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

3. studentiem, kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas perso-
nas statuss; 

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

5.  1.  līmeņa profesionālās aug-
stākās (koledžas) izglītības program-
mas, akadēmiskās augstākās izglī-
tības programmas (bakalaura grāda 
ieguvei) 1. kursa studentiem, 2. līme-
ņa profesionālās augstākās izglītības 
(5.  līmeņa profesionālās kvalifikāci-

jas ieguve) 1. kursu studentiem, kuri 
uzrādījuši labas un teicamas zināša-
nas iepriekšējās izglītības iestādēs, 
piedaloties olimpiādēs, iesniegumu 
iesniegšanas kārtībā.

 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brī-
vības ielā 120 Vienas pieturas aģen-
tūrā līdz 20.09.2015. plkst.  15.00 
iesniedzami šādi dokumenti:

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

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

3. Sociālā dienesta izdota izziņa 
par trūcīgas vai maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa piešķirša-

nu; bāreņa apliecības kopija;
4. dokumenti, kas apliecina, ka 

persona izpelnījusies atzinību par sa-
biedriskajām aktivitātēm ārpusstun-
du laikā.

Stipendija tiek piešķirta uz vie-
nu mācību gadu un tiek ieskaitīta 
stipendijas pieprasītāja norādītajā 
kontā katru mēnesi septītajā datu-
mā. Stipendijas izmaksa tiek pār-
traukta, ja stipendijas saņēmējs līdz 
2016. gada 20. februārim nav iesnie-
dzis Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
izziņu no izglītības iestādes par sek-
mīgu mācību turpināšanu izvēlētajā 
specialitātē.

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

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas dome sadar-
bībā ar Novikontas Jūras koledžu 
izsludina reģionālas nozīmes sociālu 
projektu. Pateicoties šim projektam, 
Jēkabpils un tuvākās apkārtnes jau-
niešiem tiek sniegta iespēja uzsākt 
jūrnieka gaitas bez maksas un jaunie-
šiem no dažāda materiālā stāvokļa 
ģimenēm nodrošina vienlīdzīgas ie-
spējas iegūt kvalitatīvu izglītību.

Novikontas Jūras koledža vēlas 
visiem jauniešiem, neskatoties uz 
ģimenes materiālo stāvokli, sniegt 
vienlīdzīgas izglītības iespējas. Šo-
brīd Latvijā ir 13 000 aktīvu jūrnieku. 
55% jūrnieku nāk no Rīgas un Kurze-
mes, kur informācija par jūrniecības 
karjeru ir diezgan pieejama. Savukārt 
jaunieši no Latgales un Vidzemes ir 
mazāk informēti par jūrniecības noza-
res perspektīvām, tādēļ Novikontas 
Jūras koledža sadarbībā ar Jēkabpils 
pilsētas domi vēlas piedāvāt sociālu 
projektu, apgūstot pirmo posmu Jē-
kabpilī. Visas izmaksas saistībā ar 10 
nedēļu apmācību sedz Novikontas 
Jūras koledža un Jēkabpils pilsētas 
dome. Nodarbības notiks Jēkabpils 
2. vidusskolas telpās. Apmācību laikā 

jaunieši iegūs visas nepieciešamās 
pamatzināšanas un prasmes, lai iz-
mēģinātu savas spējas Novikontas 
Jūras koledžas nodrošinātā jūras 
praksē, kas būs vismaz 2 mēnešu 
apmaksāta prakse (katru mēnesi 
saņemot darba algu 300-500 USD). 
Pēc 10 nedēļu apmācības un Novi-
kontas Jūras koledžas nodrošinātās 
prakses jaunais speciālists iegūst 
starptautisku diplomu, kas garantēs 
turpmāko nodarbinātību.

Uz šo reģionālas nozīmes sociālo 
projektu aicinām pieteikties jaunie-
šus ar vidējo izglītību, lai gūtu iespēju 
kļūt par daļu no pasaules jūras indus-
trijas un izmantot unikālu iespēju uz-
sākt jūras karjeru BEZ MAKSAS.

Par projektu atbildīgā persona 
Novikontas Jūras koledžā – adminis-
tratīvās nodaļas koordinatore Sandra 
Ozola. Papildus informācija un ie-
priekšēja pierakstīšanās uz interviju 
pa tālruni: 26868500 vai pa e-pastu: 
so@novikontas.lv.

Informāciju sagatavoja 
Novikontas Jūras koledža

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” informē, ka šā gada pavasarī 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūrā iesniegtais projekts 
ir apstiprināts. Projekts „Volunte-
ers change Jēkabpils” (Brīvprātīgie 
maina Jēkabpili) paredz, ka šoruden 
oktobrī Jēkabpilī uz vienu gadu iera-
dīsies divi brīvprātīgie. Viņu uzturē-
šanās Jēkabpilī un brīvprātīgā darba 
aktivitāšu īstenošana tiks segta no 
Erasmus+ projekta finansējuma.

Projekta pamatmērķis ir sekmēt 
starptautiskās vides ienākšanu un 
attīstību Jēkabpils pilsētā un Vidus-
daugavas reģionā, tā nevalstiskajās 
organizācijās caur dažādu līmeņu 
jaunatnes politikas un aktīva dzīves-
veida prizmu, reizē ar neformālo mā-
cīšanos veicinot brīvprātīgo jauniešu 
personības izaugsmi, prasmju atklā-
šanu un attīstību.

Viena brīvprātīgā ieradīsies no 
Armēnijas. Paredzēts, ka jauniete do-
sies uz skolām Jēkabpilī un Vidusdau-
gavas reģionā, lai tiktos ar vidussko-
lēniem un informētu par Eiropas brīv-
prātīgo darbu (EBD), kā arī mudinās 
jauniešu iesaistīties „Vidusdaugvas 
reģiona jauniešu diskusiju klubā”. Šis 
diskusiju klubs ir plānots kā jauna 
aktivitāte biedrībā, kura izveide no-
tiks sadarbībā ar Eiropas brīvprātīgo 

jaunieti.
Otrs brīvprātīgais ieradīsies no 

Rumānijas. Šis jaunietis mudinās 
ar sociālo tīklu un preses palīdzību 
jēkabpiliešus pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam, parādot sportisko ak-
tivitāšu iespējas pilsētvidē ne tikai 
sporta zālēs un klubos. Arī pilsētvidi 
var pārvērst par sporta laukumu, kur 
iespējams īstenot fiziskas aktivitā-
tes, tikai jāprot saskatīt.

EBD jauniešu ierašanās pilsētā 
biedrībai būs jauna pieredze. Vēla-
mies sniegt piemēru arī citām Vidus-
daugavas reģiona nevalstiskajām 
organizācijām uzdrošināties uzņemt 
EBD jauniešus pie sevis. Savukārt 
Jēkabpils jauniešiem – izprast un pie-
ņemt iespēju pašiem doties EBD.

Pašlaik biedrība „Jēkabpils NVO 
resursu centrs” meklē abiem jaunie-
šiem izmitināšanas iespējas pilsētā 
uz vienu gadu, sākot no 1. oktobra – 
labiekārtotu un mēbelētu dzīvokli ar 
izolētām 2–3 istabām un ar interneta 
pieslēgumu. Sīkāka informācija, raks-
tot e-pastu: nvoresursi@inbox.lv vai 
zvanot 652 20097 vai 29449622 
darba dienās līdz plkst. 17.00.

Lāsma Zēberga,
Jēkabpils NVO resursu centra

Brīvprātīgā darba koordinatore

Jaunieši pēc sezonas noslēguma 
turpina darbu pie savas 
profesionālās izaugsmes

Līdz 20. septembrim var pieteikties 
Jēkabpils pašvaldības stipendijām

Sociālā projektā jauniešiem 
iespēja apgūt jūrnieka 
profesiju

Jau šoruden Jēkabpilī 
ieradīsies Eiropas 
brīvprātīgie
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2015. gada 18. jūnijā ir pieņemts 
jauns likums ūdenssaimniecības 
nozarē – „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likums”. Tas nosaka tiesisko 
regulējumu un vienotas prasības 
pašvaldībām, ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu sniedzējiem 
un lietotājiem. „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums” stāsies spēkā 
2016. gada 1. janvārī. 

Pēdējos gados, piesaistot ES fi-
nansējumu, daudzās pašvaldībās, arī 
Jēkabpilī, ir izbūvētas ūdenssaimnie-
cības sistēmas, tomēr dažādu aps-
tākļu dēļ iedzīvotāji nesteidz ierīkot 
pieslēgumus izbūvētajiem vai reno-
vētajiem ūdensvadu un kanalizācijas 
tīkliem. Lai veicinātu pieslēgumu 
palielināšanu, jaunais likums  pa-
redz iespējas stimulēt iedzīvotājus 
pieslēgumu ierīkošanai, piemēram, 
vienošanās ar pakalpojuma sniedzē-
ju, ka pieslēgumu var apmaksāt pa 
daļām (SIA „Jēkabpils ūdens” šādu 
iespēju jēkabpiliešiem piedāvā jau 
tagad). Arī pašvaldības dome varēs 
lemt par finansējuma piešķiršanu šo 
darbu daļējai apmaksai no pašvaldī-
bas budžeta. 

Likumā iekļauts arī regulējums, 
kas nosaka, ka četru gadu laikā no 
likumā spēkā stāšanās dienas visiem 
ūdenssaimniecības pakalpojuma sa-
ņēmējiem jābūt uzstādītiem komer-
cuzskaites mēraparātiem. Patlaban 
Jēkabpilī pēc patēriņa normām jeb 

bez precīzas mērierīču uzskaites par 
saņemtajiem „Jēkabpils ūdens” pa-
kalpojumiem norēķinās 19% klientu. 

Likums paredz arī, ka vietējām 
pašvaldībām līdz 2017. gada 1. mar-
tam jāizstrādā saistošie noteikumi, 
kuros nosakāma kārtība par pie-
slēgumu ierīkošanu centralizētajai 
ūdensapgādes vai kanalizācijas 
sistēmai, sistēmu ekspluatācijas 
noteikumi, kā arī decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtība un admi-
nistratīvā atbildība par noteikumu 
pārkāpumiem.  

SIA „Jēkabpils ūdens” 
iesaistījies projektā 
„Energoefektivitāte ūdens 
kompānijās”

14. jūlijā tika iesniegts projekta 
pieteikumu Interreg Baltijas jūras 
reģiona atklātā konkursā prioritātē 
Efektīva dabas resursu pārvaldība. 
Projektā izmanto esošo „Baltijas 
enerģētikas aģentūru tīklu”, kurā 
ietilpst Zemgales (Latvija), Tartu 
(Igaunija), Kauņas (Lietuva), Mazovia 
(Polija)  un Skanes (Zviedrija) enerģē-
tikas aģentūras. Katra enerģētikas 
aģentūra sadarbojas ar kādu ūdens-
saimniecības uzņēmumu no savas 
valsts, Zemgales reģionālā enerģēti-
kas aģentūra par sadarbības partneri 
izraudzījusies SIA „Jēkabpils ūdens”.

Projekta mērķis ir panākt ener-
ģijas efektīvāku izmantošanu un 
plašāku atjaunojamo energoresur-
su izmantošanu no vietējām dabas 
bagātībām, līdz ar to nodrošinot 
energoefektīvāku ūdens attīrīšanas 
iekārtu darbību visās Baltijas jūras re-
ģiona valstīs. Projekts paredz novēr-
tēt pašreizējo situāciju ūdenssaim-
niecības uzņēmumos no enerģētikas 
viedokļa, identificējot vēl nerealizē-
tās iespējas energoefektivitātes kā-
pināšanā un atjaunojamo energore-
sursu izmantošanā. Projekta laikā 
tiks analizētas iespējas jaunākās 
paaudzes tehnoloģiju izmantošanā, 
sniegts to ekonomiskais pamato-
jums un norādīts uz  vietējos resur-
su izmantošanas priekšrocībām. 
Zemgales reģionālās enerģētikas 
aģentūras energoeksperts Ainārs 
Gulbinskis norāda, ka ūdenssaim-
niecības apzināšana Baltijas jūras 
reģiona valstīs atklās labāko pieredzi,  
nodrošinās ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumiem īpašas zināšanas un 
pavērs iespējas realizēt racionālā-
kos pasākumus energoefektivitātes 
jomā.

Apgūst pieredzi pie 
sadarbības partneriem Polijā 

Jūnija nogalē SIA „Jēkabpils 
ūdens” speciālisti bija devušies pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Poliju, 
kura laikā tikās ar Polijas Ūdenssaim-

niecības asociācijas pārstāvjiem 
un  sadarbības partneriem vairākos 
uzņēmumos. Vienā no ūdens ņem-
šanas stacijām Varšavā, kas ir viena 
no vecākajām un unikālākajām ūdens 
sagatavošanas stacijām pasaulē,  
iepazīta ozonēšanas un ogles filtru 
metode,  kas izmaksā krietni dārgāk 
nekā Jēkabpilī  ūdens filtrēšanai iz-
mantotās speciāli šim nolūkam saga-
tavotās smiltis, ko ieved no Dānijas.  
„Jēkabpils ūdens” Dokumentu pār-
valdības daļas vadītāja/juriskonsulte 
Iveta Ozoliņa skaidro, ka  Polijā dzera-
mā ūdens sagatavošanai lielākoties 
izmanto upju ūdeni, kas ir vairāk pie-
sārņots, tāpēc pamatīgāk attīrāms 
un apstrādājams  nekā pazemes ūde-
ņi, ko izmanto dzeramā ūdens apgādē 
Jēkabpilī. Šai pašā ūdens sagatavo-
šanas stacijā uzmanību piesaistījuši 
arī  ar krūmaugiem apzaļumotie jum-
ti – stādījumi ierīkoti, lai samazinātu 
novadāmos nokrišņu ūdeņus, jo augi 
tos uzsūc un patērē. 

Vērā ņemama pieredze iegūta 
Fordonā, kur kolēģi iepazīstinājuši ar 
dūņu pārstrādes tehnoloģijām. Poli-
jā notekūdeņu attīrīšanas procesā 
nostādinātās dūņas tiek apstrādā-
tas un dedzinātas metāntankos, 
tādējādi iegūstot biogāzi, ko izman-
to siltumenerģijas ražošanai savu 
attīrīšanas iekārtu vajadzībām. Dūņu 
dedzināšanu ļoti plaši izmanto Lietu-
vā, Latvijā šādu tehnoloģiju izmanto 

„Rīgas ūdens” attīrīšanas iekārtās. 
Vērtīga bijusi viesošanās rūpnī-

cā „EKOTON Industrial Group”, kas 
ir lielākais notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu ražotājs Austrumeiropā un 
NVS un kas ir piegādājis augstas 
kvalitātes tehnoloģiskās iekārtas 
Ungārijai, Izraēlai, Moldovai, Krievijai, 
Ķīnai un citām valstīm. „Jēkabpils 
ūdens” speciālistus ieinteresējusi 
iespēja pasūtīt notekūdeņu attīrīša-
nas režģus attīrīšanas iekārtās „Dau-
gavsala”, pašlaik notiek pasūtījuma 
saskaņošana.

Iveta Ozoliņa: Kopumā redzētais 
liek secināt, ka ūdenssaimniecību 
speciālisti visur cenšas nodrošināt 
kvalitatīvus pakalpojumus un domā 
par vides aizsardzību, taču, vērojot 
inženierkomunikāciju ierīkošanu Olš-
tinā, nācās atzīt, ka reizēm pie mums 
„klibo” kvalitāte. Izskatījās, ka cilvē-
kiem tur ir cita atbildības pakāpe un 
savādāka attieksme pret darbu. Uz-
manību piesaistīja arī tas, ka, notie-
kot ielas rekonstrukcijai, vienlaicīgi 
tika pārliktas visas esošās komu-
nikācijas: gāzesvads, elektrokabeļi, 
ūdens un  kanalizācijas tīkli, sakaru 
kabeļi. Diemžēl pie mums vispirms 
ierok viena veida komunikācijas, pēc 
gada – citas, un tā iela tiek pārrakta 
teju vai katru gadu. 

Informāciju sagatavoja 
Valda Priekule,  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieņemts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”

No 3. līdz 5.  jūlijam Valmierā un 
Cēsīs noritēja Latvijas Jaunatnes 
olimpiāde (LJO), kurp devās arī Jē-
kabpils delegācija, pārstāvot savu 
pilsētu volejbolā, handbolā, vieglatlē-
tikā, peldēšanā un galda tenisā. Olim-
piādes atklāšanas ceremonija sākās 
ar Latvijas pilsētu un novadu delegā-
ciju parādes gājienu no stāvlaukuma 
pie Valmieras Kultūras centra. Pirmo 
reizi Latvijas Jaunatnes olimpiādes 
vēsturē Jēkabpils delegācija sasnie-
gusi četrus desmitus. 

Jēkabpils pilsētas karogu bija 
uzticēts nest Edvīnam Skrūderam – 
Latvijas Jauniešu volejbola izlases 
kapteinim un saspēles vadītājam, 
SK „Jēkabpils Lūši” sastāvā viņš uz-
varējis 2014./2015.  gada sezonā 
Nacionālajā līgā, kurā arī atzīts par 
labāko spēlētāju. Ne tikai atklāšanas 
parādē, bet arī volejbola un handbo-
la komandu svarīgo spēļu atbalstā, 
emocijās – vienotā sportiskā garā ar 
mums bija Izglītības nodaļas vadītā-
ja Līga Kļaviņa un Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības deputāts un pārstāvis 
Kaspars Skruzmans. Parādes gājiens 
notika līdz Valmieras estrādei. Latvi-
jas Jaunatnes vasaras olimpiādes 
atklāšanas ceremonijā klātesošos 
uzrunāja jaunievēlētais Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis, Latvijas 
Olimpiskās komitejas prezidents Al-
dons Vrubļevskis, Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
un Cēsu novada domes priekšsēdē-
tājs Jānis Rozenbergs. Klātesošos 
ar muzikālu sveicienu priecēja grupa 
„Astro’n’out”.

Ikviens no jaunajiem sportis-
tiem ar savu neatlaidību, centību un 
cīņassparu treniņos ir sasniedzis zi-
nāmu meistarības līmeni, lai Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē cīnītos par god-
algotajām vietām.

Pārgaujas sākumskolā savas 
cīņas aizvadīja volejbolisti. Demons-
trējot lielisku spēli, viņi ar 3:0 pārspēj 
Cēsu novada un Daugavpils koman-
das. Ar 3:1 uzvar Kuldīgas novadu. 
Savukārt adrenalīna tiesu Jēkabpils 
jaunieši negaidīti sagādā spēlē ar Jel-
gavas novadu. Pirmais sets pārlieci-
noši par labu jēkabpiliešiem – 25:18. 
Liekas, ka viss jau skaidrs. Bet jau 
nākamā seta galotnē tiek piedzīvots 
zaudējums – 24:26. Satraukums un 
pārdzīvojums ne tikai spēlētājiem, 
bet arī līdzjutējiem un trenerim. Nā-
kamo divu setu cīņas – nemainīgas. 
Scenārijs atkārtojas – uzvara mijas 
ar zaudējumu – 25:22 un 24:26. Un 
nu priekšā 5.sets. Spēle rit punkts 
punktā. Spriedze liela. Jēkabpilieši 
mobilizējas un ar 15:13 izcīna svarīgo 
uzvaru 5. setā, bet visā spēlē ar 3:2. 
Kopvērtējumā Jēkabpils talantīgie 
jaunieši kļūst par Latvijas Jaunatnes 
olimpiādes 2015 čempioniem. Ko-
mandā spēlēja Zigurds Adamovičs, 
Edvīns Skrūders, Artjoms Soboļevs, 
Dāvis Emīls Melnis, Dāvis Kristers Mi-
dzenis, Igors Ščerbakovs, Vladislavs 
Blumbergs un Rinalds Kļavinskis. Ne-
nogurstoši audzēkņus uz medaļām ir 
vedis treneris Mārcis Obrumans.

Vidzemes olimpiskajā centrā 2 
riņķus izspēlēja handbolistes. Ne-
skatoties uz to, ka Latvijas jaunatnes 

čempionātā ar savām pretiniecēm 
Dobeles un Ludzas novadiem, tiek 
aizvadītas sīvas cīņas, tad olimpiādē 
jēkabpilietes savā spēlē demonstrē-
ja pārliecinošu sniegumu, izcīnīja 4 
uzvaras – attiecīgi 22:16 / 24:21 un 
32:22 / 23:11 un kļuva par LJO uz-
varētājām. Jāatzīmē arī, ka Latvijas 
jaunatnes olimpiādes rezultatīvākā 
spēlētāja ar 38 gūtiem vārtiem čet-
rās spēlēs bija jēkabpiliete – Simona 
Ārmane. Komandas sastāvā vēl spē-
lēja Unigunde Cirša, Jūlija Damenaus-
ka, Kristīne Iļjasova, Madara Jugāne, 
Gita Kaulakane, Krista Krūmiņa, Ieva 
Lapsa, Agnija Malceniece un Kristiā-
na Skudra. Zelta medaļas kaldināt pa-
līdzēja trenere Vita Brikmane.

Jāņa Daliņa stadionā Latvijas 
jaunatnes olimpiādes ietvaros 40 
disciplīnās tika noskaidroti uzvarētāji 
un medaļu laureāti. Jēkabpils jaunie 
vieglatlēti sasniedza neizmērojamus 
augstumus. Aleksandrs Kucs uz goda 
pjedestāla kāpa trīsreiz. 110m/b ar 
rezultātu 15,34 izcīna 3. vietu. U16 
vecuma grupā, uzrādot sezonas la-
bāko rezultātu kārtslēkšanā – 3,70, 
Aleksandrs savā īpašumā iegūst 
sudrabu. Savukārt par čempionu 
viņš kļūst 400m/b, kur, veicot dis-
tanci 56,72s, ne tikai uzstādīja jaunu 
Latvijas zēnu rekordu, bet arī izcīnīja 
tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas 
Jaunatnes olimpiādē, kas notiks 
Tbilisi, Gruzijā, no 26. jūlija līdz 1. au-
gustam. Olimpiskā sešinieka 5. vietā 
lodes grūšanā ar rezultātu 11,84m 
ierindojās Viktorija Daļecka, bet vi-
ņas 30,71m tālumā aizmestais disks 

nodrošināja jaunietei 4. vietu. Augst-
lēkšanas sektorā ar 1,78m augstu-
mā pārvarēto latiņu, Edvīns Voitiņš 
izcīnīja 7.  vietu. Jānis Puriņš lodes 
grūšanā iekļuva labāko astotniekā, 
kur ar rezultātu 12,40m ierindojās 
7.  vietā, bet diska 28,09m lidojums 
nodrošināja viņam 11.  vietu. Savu-
kārt Melisa Ostrovska trīssoļlēkšanā, 
aizlecot 10,25m bija septītā labākā, 
bet tāllēkšanā ar 4,74m tālo lēcienu 
izcīnīja 11. vietu. Jauniešus startiem 
sagatavoja treneri Aivars Noris un In-
gus Zolbergs.

Jaunie un talantīgie galda teni-
sisti savas cīņas aizvadīja Cēsu spor-
ta namā.  Lai arī bija jāsacenšas ar la-
bākajiem pēc reitinga un divus gadus 
vecākiem, jēkabpilieši apliecināja, ka 
ar viņiem turpmākajās sacensībās 
būs jārēķinās. Komandu cīņās, izcīnot 
2 uzvaras un piedzīvojot 2 zaudēju-
mus, spēlē par 3. vietu 5 setu garumā 
ar 2:3 bija jāatzīst Rīgas pārsvars, tā-
dējādi kopvērtējumā iegūta 4. vieta. 
Komandā spēlēja Valērija Naumova, 
Elizabete Vaidere, Anna Jaunzema un 
Jūlija Zarkeviča. Savukārt vienspēlēs 
olimpiskā sešinieka 6. vietā ierindo-
jās Valērija Naumova, bet 8.  vietā – 
Elizabete Vaidere. Starp zēniem Kirils 
Marjonovs izcīnīja 12.  vietu. Iegūt 
nepieciešamos reitinga punktus, lai 
nokļūtu līdz Latvijas jaunatnes olim-
piādei, ar savu padomu, treniņiem un 
pieredzi galda tenisā viņiem palīdzēja 
treneris Jurijs Glotovs.

Valmieras bērnu sporta skolas 
peldbaseinā savus startus aizvadīja 
Jēkabpils jaunie peldētāji, kuru meis-

tarība ir augusi acīmredzami. Bronzas 
medaļu izcīnīja Kate Šķipare 100m 
peldējumā tauriņstilā, bet 200m brīva-
jā stilā ierindojās olimpiskā sešinieka 
6. vietā. Elza Bojāre līdz goda pjedes-
tālam bija vien soļa attālumā, izcīnot 
divas 4. vietas – 100m un 200m bra-
sā, vienu 5. vietu 200m kompleksajā 
peldējumā un vienu 6.  vietu 100m 
brīvajā stilā. Savukārt Kristapam Kalni-
ņam divas 8. vietas – 100m un 200m 
brīvajā stilā. Audzēkņus startiem sa-
gatavoja Jolanta Grugule.

Latvijas Jaunatnes vasaras olim-
piāde no 3. līdz 5.  jūlijam Valmierā 
un Cēsīs pulcējā vairāk nekā 3000 
sportistu no 86 pašvaldībām. Jēkab-
pils, Olimpiādes laikā izcīnot 3 zelta, 
1 sudraba un 2 bronzas medaļas, ie-
rindojās 18. vietā starp 56 pašvaldī-
bām, kas izcīnījušas godalgotas vie-
tas. Jāpiezīmē, ka LJO dalībnieki tiek 
apbalvoti no 1. līdz 6. vietai, tādējādi 
jēkabpiliešu kontā vēl četras 4. vie-
tas, divas 5. vietas un trīs 6. vietas.

Ikvienam Jēkabpils komandas 

dalībniekam un trenerim, kas 

aizstāvēja savas pilsētas 

godu, sakām PALDIES par 

augstvērtīgajiem rezultātiem 

Latvijas Jaunatnes  

olimpiādē 2015. 

Mēs ar jums lepojamies!

Jēkabpils delegācijas vadītājs  
Edgars Lamba,

vietniece Baiba Grasa

Jēkabpiliešiem panākumi Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē
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resursu centra” labdarības akcijas 
koordinatore Ligita Upīte, iepriekšējā 
darba pieredze devusi iespē-
ju izvērtēt uzņēmējdarbības 
vidi Jēkabpilī un izvēle, kurus 
no uzņēmējiem uzrunāt nav 
bijusi nejauša. Tomēr šādā 
veidā iesaistīties ziedoša-
nas akcijā piekrituši ne visi 
uzrunātie. „Saprotams, ka 
Latvijas, tai skaitā arī Jēkab-
pils iedzīvotāju pirktspēja 
nav līmenī, kādu vēlētos gan 
paši pircēji, gan arī ražotāji un 
tirgotāji. Ja arī izdodas gūt 
peļņu, tas panākts sūri un 
grūti strādājot, tāpēc bied-
rības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 
vārdā saku lielu jo lielu „PALDIES!” uz-
ņēmējiem, kas teica savu „JĀ!” līdzda-
lībai labdarības akcijā,” saka L. Upīte.

Piedāvājam ieskatu minēto uzņē-
mumu vadītāju viedokļos par labda-
rības akciju, un, tā kā šie uzņēmumi 
ir plaša patēriņa precu ražotāji un tir-
gotāji – arī nelielu piedāvāto preču un 
pakalpojumu apskatu.

Jēkabpils NVO resursu centrs turpina iepazīstināt ar 
nevalstisko organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu ai-
cinājām  biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktori  
DAIGU ZAĶI.

Jautājumi:
1. Kā sākāt darbu NVO sektorā?
2. Kas motivē turpināt darbu NVO?
1. Uzsākt darbu nevalstiskā organizācijā man sanāca 

neapzināti, bet likumsakarīgi. 
Stāsts ir tāds: es meklēju alternatīvas esošajai izglītī-

bas sistēmai, lai „sarūpētu” savai meitai augstākas kvali-
tātes izglītību. Es gribēju, lai, uzsākot skolas gaitas, mana 
meita mācītos pēc alternatīvas (nevis valsts noteiktas) 
mācību programmas „Soli pa solim”. Skolas direktore Silvija 
bija pretimnākoša un teica: „Atrodi vēl vismaz 25 vecākus, 
kas arī to grib, un – klase būs!” Es atradu 50 vecākus! Un 
viss notika. Šo manu aktivitāti pamanīja toreizējā biedrības 
„Izglītības iniciatīvu centrs” vadība un uzaicināja pie sevis 
strādāt. 

2. Man patīk, ka, strādājot nevalstiskā organizācijā, ie-
spējama domu, ideju un sava viedokļa brīvība. Tādējādi varu 
īstenot gan savas profesionālās ieceres, gan arī mērķtie-
cīgi izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu ci-
tiem. Man ir svarīgi, lai varu strādāt kopā ar profesionāliem 
un motivētiem cilvēkiem, komandas cilvēkiem – tādiem, 

kam uzticos un kas uzticas man.  Tādēļ apzināti veidoju 
savu komandu, apzināti piesaistu sadarbības partnerus  
un apzināti izvirzu  mūsu NVO attīstības mērķus. Tas, pro-
tams, saistās ar lielu atbildību par to, ko, kāpēc un kā es 
daru.

Gandarījumu dod tas, ka katra diena nes jaunu izaicinā-
jumu un ka darbam nav robežu ne saturiski, ne ģeogrāfiski.

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

Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!
31. jūlijā 

pulksten 16.00 Jēkabpils tautas nama kamerzālē
Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste” 

projekta „Paaudžu sadraudzībai” ietvaros veidotās 

dokumentālās filmas „NEPĀRTRAUKTĪBA” pirmizrāde
Rīko Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste”

1. augustā 
ar reģistrāciju no  pulksten 11.00  

Jēkabpils stadionā, Brīvības ielā 289 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām „SPORTA SPĒLES 2015”
Rīko Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība „Cerību sala”

8. augustā 
Nevalstisko organizāciju piedalīšanās 

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKOS

Visa gada garumā Jēkabpils NVO resursu centrs  
Brīvības ielā 45 piedāvā:

Konsultācijas biedrībām GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS jautājumos
BEZ MAKSAS. Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 (Monta)

Aktuālā intervija: Tu un NVO

Uzņēmēji atbalsta biedrības „Jēkabpils NVO 
resursu centrs” rīkoto labdarības akciju

Maksājumus labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim 
Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” joprojām var veikt 

Ziedojumu kontā: 
ar pārskaitījumu uz biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs”,

kas ir Sabiedriskā labuma nevalstiska organizācija (reģ. Nr.  40008108696, 
Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201), bankas kontu:

LV14PARX 0013118530001
ar norādi: „Jēkabpils slimnīcas kapelai” 

kā arī ziedojumu kastītēs ar īpašo uzlīmi:
• Jēkabpils NVO resursu centra birojā, Brīvības ielā 45, 2. stāvā;
• Jēkabpils Romas katoļu baznīcā, Brīvības ielā 105;
• Jēkabpils reģionālās slimnīcas foajē (pie kasēm);
• A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā, Brīvības ielā 198;
• Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcā, Brīvības ielā 125;
• Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā, Kalna ielā 33;
• Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo baznīcā, Brīvības ielā 200.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 
instruments un Latvijas valsts. Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Biedrības „Jēkabpils NVO resur-
su centrs” rīkotajā labdarības akcijā 
„Pasniedz roku atbalstam! Kopā izvei-
dosim Jēkabpils slimnīcas kapelu un 
kapelāna praksi!” šogad tiek izmantots 
īpašs ziedošanas veids. Piedāvājot 
iegādāties atsevišķas preces, vairāki 
Jēkabpils uzņēmēji no  katras pārdotās 
preces noteiktu naudas summu ziedo 
labdarības akcijas mērķim. Šādi labda-
rības akciju atbalsta SIA „DRUKO BAL-
TIJA”, SIA „MARGRET” un SIA „SENCIS”.

Kā pastāstīja „Jēkabpils NVO 

Foto no personīgā arhīva

par kapelas izveidi, manuprāt, ir ļoti 
piemērota labdarībai, tāpēc uzskatīju 
par pienākumu piedalīties akcijā,” saka 
uzņēmējs.

SIA „Margret” ražojumi 
apmierina gardēžu vēlmes un ļauj 
iesaistīties labdarības akcijā

„Ideja par kapelas un kapelā-
na prakses vietas izveidi Jēkabpils 
slimnīcā viennozīmīgi ir atbalstāma. 
Apsveicami, ka šāda iniciatīva jau ir 
uzsākta. Katrs no mums var nonākt 
situācijā, kad ilgs laiks jāpavada medi-
cīnas iestādē bez iespējas to kaut vai 
īslaicīgi atstāt. Saņemt morālo, garīgo 
un tīri cilvēcīgo atbalstu tad ir jo īpaši 
svarīgi. Aprunājos ar kolēģiem un visi 
bijām vienisprātis – jāpiedalās,” saka 
SIA „Margret” vadītājs Gatis Teicāns.

SIA „Margret” labdarības akcijā 
piedalās, ziedojot 0,20 eiro 
no katra veikalā–kafejnīcā 
„Gaļas nams” iegādātā šaš-
liku iepakojuma un atsevišķu 
veidu tortēm. Pircējus par to, 
ka viņi, nopērkot produktu, 
iesaistās labdarības akcijā, 
informē zaļas krāsas uzlīme. 
Produktu izvēli, kurus piedā-
vāt akcijai, noteicis uzstādī-
jums – jāizvēlas „ejošākie” 
– tātad jāizmanto šī brīža 
aktualitāte, kad notiek sarī-
kojumi brīvā dabā, ģimenes 
brīvdienās rīko piknikus un izbrauc uz 
laukiem. Šādos gadījumos vislabākais 
un piepūli mazāk prasošais pusdienu ri-
sinājums ir uz grila vai ugunskurā cepti 

gaļas izstrādājumi – sulīgi, pēc īpašas 
receptes gatavotā marinādē briedināti 
šašliki. Kūkas – tās vienmēr rada svēt-
ku atmosfēru, lai vai kur būtu klāts mie-
lasta galds. Jāpiebilst, ka greznās tor-
tes ir „Gaļas nama” kulinārijas meistaru 
tepat uz vietas veidotas – arī dekoratī-
vie elementi – rozītes, lapiņu vītnes un 
citi rotājumi ir roku darbs 

SIA „Sencis” par vienu no 
lielākajām vērtībām uzskata 
darbiniekus

Savu piekrišanu dalībai labdarības 
akcijā „Pasniedz roku atbalstam! Kopā 
izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu 
un kapelāna praksi!” ir akceptējis arī 
mīksto mēbeļu ražotājs SIA „Sencis”, 
kurš pamatdarbību veic Līvānos, bet 
viens no tā produkciju piedāvājoša-
jiem veikaliem atrodas Nameja ielā 7, 
Jēkabpilī. Iegādājoties kādu no akcijā 
piedāvātajiem dīvāniem, pircējs „dod 
zaļo gaismu” 5 eiro ieskaitīšanai lab-
darības akcijas ziedojumu kontā. 

Kā liecina uzņēmuma mājas lapā  
http://old.sencis.lv/lv publicētā in-
formācija, SIA „Sencis” viena no lielā-
kajām vērtībām ir darbinieki, kas sa-
saucas ar jebkuras labdarības akcijas 
vārdos nenosaukto mērķi – darīt (kaut 
ko) cilvēku labā. „Pirmām kārtām pie-
saistīja ideja. Turklāt ieguvēji būs abas 
puses – uzņēmuma vārds tiks saistīts 
ar labiem darbiem, un sajūta, ka esi kā-
dam palīdzējis (šajā gadījumā nākot-
nē), rada gandarījumu – tas palīdz arī 

ikdienā,” stāsta uzņēmuma vadītājs 
Ēriks Salcevičs.

Plašāk par uzņēmējiem lasiet 
www.jekabpilsnvo.lv.

SIA „DRUKO BALTIJA” izmanto 
radošas sadarbības politiku

Viens no uzņēmējiem, kas piekri-
ta ziedot Jēkabpils slimnīcas kapelas 
un kapelāna prakses izveidei, novirzot 
noteiktu summu no pārdotās pre-
ces, ir SIA „DRUKO BALTIJA” vadītājs  
Nauris Vaiders – no katra uzņēmumā 
pasūtītā krekliņa ar apdruku, labdarī-
bas mērķim tiks ziedoti 0,50 eiro.

Stāstot par iemesliem, kas pamu-
dinājuši piekrist dalībai labdarības ak-
cijā, N.Vaiders bilst, ka, pateicoties la-
bam draugam, kurš ir kapelāns Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku bāzē Ādažos 
un pavadījis karavīrus arī starptautis-
kajās operācijās Afganistānā, ir labi 
informēts, ar ko nodarbojas šī amata 
pārstāvji. „Domāju, ka tāpat kā armijā 
ne mazākā mērā kapelāns ir vajadzīgs 
slimnīcā un arī vieta, kur netraucēti 
ļauties lūgšanai balsī vai domās, saru-
nai ar cilvēku, kurš zina, kā mierināt un 
ko teikt neziņas un sāpju pārņemtam 
pacientam, jo mēdz būt tā, ka dvēse-
liskās sāpes moka vairāk nekā fizis-
kās, un ar garīga atbalsta palīdzību pa-
cienti arī ātrāk atveseļojas. Ciešanas, 
ko rada saslimšanas, mēdz izsaukt 
dusmas, un cilvēks nedomājot pasaka 
ko tādu, ko vēlāk nožēlo, šādos gadīju-
mos kapelāns var būt arī kā nesaska-
ņu novērsējs – starpnieks starp me-
dicīnas personālu un pacientu. Doma 
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Šomēnes uz intervijas jautāju-
miem atbildēt aicināju fizioterapeitu 
Ivaru Porieti – medicīnas speciālis-
tu, pie kura vēršamies, ja vajadzīgas 
zāles, kuras aptiekās nevar nopirkt, 
jo fizioterapijas procesā aktīvi ir jāie-
saistās arī pašam pacientam. Fizio-
terapija ir ārstēšanas veids, kas var 
palīdzēt visdažādākajos gadījumos.

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

Ivars Porietis: „Katrs ar jēdzienu 
„veselība” saprot kaut ko citu. Izprat-
ne par veselību veidojas atkarībā no 
cilvēka zināšanām par savu organis-
mu un organisma mijiedarbību ar ap-
kārtējo vidi. Labas veselības pamatā 
ir līdzsvars starp ķermeņa struktūras 
darbu, vielmaiņas procesiem, emo-
cionālajām slodzēm. Domājot par 
savu dzīvesveidu, nevaru apgalvot, 
ka manī šis līdzsvars ir. Rūpējoties par 
savu veselību, cenšos iespēju robe-

žās sabalansēt slodzes.”
Padalieties ar saviem 3 veselīga 

dzīvesveida noslēpumiem!
Ivars Porietis: „Nekādu noslē-

pumu jau nav, katrs intuitīvi jūt, kas 
viņam ir nepieciešams. Spēja ieklau-
sīties sevī ir galvenais nosacījums, lai 
varētu justies labi.”

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

Ivars Porietis: „Pilsētā ir visi ne-
pieciešamie nosacījumi aktīvai atpū-
tai (sporta bāzes, pilsētvide), ja vien 
cilvēkiem pašiem ir vēlēšanās kaut 
ko darīt. Taču veselībai ne vienmēr ar 
to pietiek un ne visi var (dažādu sub-
jektīvu un objektīvu iemeslu dēļ) un 
grib nodarboties ar kustību aktivitā-
tēm. Tāpēc, lai mēs varētu runāt par 
veselīgu pašvaldību, ir nepieciešams 
dialogs starp pašvaldību un dažādām 
iedzīvotāju grupām, kā arī plašāka 
iedzīvotāju iesaiste ne tikai sporta 
aktivitātēs, bet arī dažādos informa-
tīvos pasākumos par veselību veici-
nošiem faktoriem.”

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

Foto: Ivara Porieša personīgais arhīvs 

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU

Jēkabpils iedzīvotāji vasarā tiek 
gaidīti uz vingrošanu brīvā dabā

Veselības veicināšanas pasāku-
mu ietvaros šovasar, sākot ar jūniju,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadar-
bībā ar sporta centru „GRACIA” aicina 
Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus un 
viesus pievienoties vingrošanas no-
darbībām pēc BELOJAR sistēmas.

Arī augusta trešdienās plkst. 
18.30 Kena parkā visus vingrot gri-
bētājus gaidīs trenere Sveta. Lietus 
gadījumā nodarbības notiks sporta 
centra „GRACIA” mazajā zālē Draudzī-
bas alejā 9.

Augustā tiekamies: 5., 12., 19.,  

un 26. datumā.
Esiet aktīvi – nāciet un vingrojiet!
Nodarbības ir bez maksas! Nav 

nepieciešams speciāls aprīko-
jums, tikai ērts apģērbs un vēlme 
izkustēties. 

Sīkāka informācija pa tālruni: 
29147824 (Sveta).

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

1.  jūlijs 1926.  gadā. Jēkabpils Iz-
glītības biedrības telpās un dārzā atver 
bērnudārzu. Lēmumu par to pieņēmusi 
Jēkabpils Namīpašnieku biedrība, Latvi-
jas Sieviešu apvienības Jēkabpils noda-
ļa un Izglītības biedrība. Dalības maksa 3 
lati mēnesī  par  bērnu.

1. jūlijs 2009. gadā. Jēkabpils rajons 
tiek likvidēts saskaņā ar 1998. gadā pie-
ņemto „Administratīvi teritoriālās refor-
mas likumu” un 2008. gada „Administra-
tīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”.

Jēkabpils vakara vidusskola tiek 
pārcelta no koka ēkas Rīgas ielā 196 uz 
ēku Palejas ielā 32.

8. jūlijs 1921. gadā. Dibinās Latvi-
jas dzelzceļnieku savienības kooperatī-
va „Dzelzceļnieks” Krustpils nodaļa, kura 
pastāv līdz 1927.gada 25. jūlijam.

8. jūlijs 1978. gadā.  Iznāk laikrak-
sta „Brīvā Daugava” pirmā literārā lap-
puse „Daugaviņa”, ko vada rakstniece, 
skolotāja Lūcija Ķuzāne.

8. jūlijs 1989. gadā. Jēkabpilī notiek 
Latvijas Kultūras fonda organizētie Dau-
gavas svētki, kuru laikā atklāj piemiņas zī-
mes hercogam Jēkabam Jēkaba ielā, ārs-
tam un zinātniekam Vilim Derumam Rīgas 
ielā un profesoram Fr. Bideram Vīpē.

11. jūlijs 1683. gadā. Krustpilī Niko-
laus (VII) fon Korfs, Rēzeknes stārasts, 
liek būvēt pirmo mūra baznīcu, kuru pa-
beidz celt 1688.gadā.

15. jūlijs 1577. gadā. Dāņu princis, 
Piltenes hercogs Magnuss, aizvainots, 
ka nav izdevies apprecēt Polijas karaļa 
meitu un pūrā dabūt visas Vidzemes pi-
lis, piesavinās Krustpili un sāk atjaunot 

miestu, tā izlemjot kļūt par Polijas vasali.
15.  jūlijs 2005.  gadā. Pasaules 

UNESCO mantojuma sarakstā iekļauts 
V.Strūves ģeodēzisko uzmērījumu 
punkts Jēkabpilī.

16. jūlijs. 1924. gadā. Uzsāk darbu 
Krustpils pilsētas valdes bibliotēka.

18. jūlijs. 1969. gadā. Tiek demon-
tēts Ļeņina piemineklis Komjaunatnes 
laukumā.

21. jūlijs 1924. gadā. Dibinās Latvi-
jas Nacionālās atvaļināto karavīru biedrī-
bas Krustpils nodaļa.

22.  jūlijs 1812.  gadā. Napoleona 
armijas maršala Makdonalda korpusa 
ģenerāļa Grandžana 7.  divīzijas daļas 
bez kaujas ieņem Jēkabpili un apmetas 
pilsētā līdz 13. augustam. Maršals iekār-
to savu mītni ēkā pret tirgus laukumu 
(tagadējā adrese Brīvības ielā 223). 

23. jūlijs 1923. gadā. Tiek izveidota 
Latvijas dzelzceļa Krustpils depo uguns-
dzēsēju komanda.

25.  jūlijs 1577.  gadā. Krievijas 
cara Ivana Bargā 30 000 vīru karaspēks 
uzspridzina Krustpils pili un noposta 
pils apmetni, lai pārmācītu dāņu princi, 
Piltenes hercogu Magnusu, kurš piesa-
vinājies Krustpili. To pārvaldīt atstāts 
vojevoda Matvejs Putjatins.

25. jūlijs 2008. gadā. Pareizticīgās 
baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu 
klosterī atgriežas Dievmātes Brīnum-
darītājas ikona, klostera aizgādne un 
svētums.

26. jūlijs 1924. gadā. Krustpils ap-
kārtne piedzīvo spēcīgu krusu; cieš sē-
jumi un dārzi.

Jūlijā 1827. gadā ir ļoti sausa va-
sara. Jēkabmiestā uz sēkļiem guļ 30 
strūgas, bet pilsētas tirgotājiem un kro-
dziniekiem tas ir peļņas laiks.

Jūlijā 1915. gadā, tuvojoties 1. pa-
saules kara frontei, Jēkabpils Tirdznie-
cības skola  evakuējas uz Krieviju. Tajā 
pašā gadā nodeg arī ēka (atradās uz Pļa-
viņu ielas starp tagadējām ēkām Nr. 50 
un Nr. 51).

Jūlijā 1927. gadā Aizsargu 6. rotas 
komandieris Jānis Borodovskis noslēdz 
nomas līgumu uz 6 gadiem ar Jēkabpils 
Pokrova pareizticīgās draudzes pārzini 
Serafimu par klostera nama, kas atrodas 
Katoļu ielā 1, iznomāšanu Aizsargu kluba 
un lasītavas vajadzībām. 

Jūlijā 1940. gadā no pagrīdes dar-
bības iznāk komunistiskās partijas biedri 
Jēkabpilī. Par I sekretāru kļūst M. Birken-
felde-Bundule, par II sekretāru – partizā-
nu vadonis Otomārs Oškalns.

Jūlijā 1959.  gadā Jēkabpils MRS 
plaša patēriņa preču ražošanas cehā 
Priedainē darbu uzsāk mucu darbnīca. 
Mucas gatavo pēc Ķīmiskās mežsaim-
niecības pasūtījuma, tās domātas sveķu 
uzglabāšanai un transportēšanai. Rudenī 
ir izgatavotas jau pirmās 100 mucas.

Jūlijā 1962.  gadā uzsākta Jēkab-
pils dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas 
celtniecība.

Jūlijā 1982. gadā Madonas un Rī-
gas ielas krustojumā uz postamenta 
tiek uzstādīta lidmašīna MIG-21, kas 
veltīta kara lidotājiem. 

Ziņas no JVM krājuma sagatavoja  
D. Lukšēvica

Ziņas par Jēkabpili jūlijā

Latvijas Tirgotāju asociāci-
ja sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību jau divdesmito sezonu 
rīko konkursu „Latvijas labākais  
tirgotājs 2015”. Katru gadu konkursa 
„Latvijas Labākais tirgotājs” ietvaros 
labākos tirdzniecības, ēdināšanas un 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus 
izvērtē ar mērķi paaugstināt nozarē 
strādājošo profesionalitāti.

Konkursa uzvarētāji tiek noteikti 
vairākās grupās – aptiekas, degvielas 

uzpildes stacijas, frizētavas un skais-
tumkopšanas saloni, sporta un atpū-
tas centri, restorāni, kafejnīcas, mājas 
virtuves, kafejnīcas–konditorejas, 
kafejnīcas–picērijas, kafejnīcas–vei-
kali, bistro, krogi, ceļmalas krogi, ma-
zie veikali, specializētie veikali, veikali, 
lielveikali un tirdzniecības centri.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aici-
na iedzīvotājus piedalīties aptaujā un 
līdz 10.augustam izvirzīt savus labākā 
tirgotāja titula pretendentus Jēkab-

pilī. Konkursa dalībnieku vērtēšanas 
galvenie kritēriji ir apkalpošanas kul-
tūra, iekārtojums, preču klāsts, kārtī-
ba un tīrība, speciālie piedāvājumi un 
informācija.

Aptaujas anketa pieejama pašavla-
dības mājaslapā www.jekabpils.lv, sada-
ļā Aptaujas. Pēc aptaujas rezultātu ap-
kopošanas informēsim par konkursa ot-
rajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aicina pieteikt konkursam Jēkabpils labāko tirgotāju

Jēkabpils Sporta centrs pilsē-
tas svētku ietvaros aicina uz tautas 
sporta pasākumu „Dāvini pilsētai 
veselības kilometrus!” Skrējiens 
notiks 6.  augustā Jēkabpils pilsē-
tas Mežaparka takās no plkst. 7.00  
līdz 20.00.

Izmanto sev vēlamo brīvo mirkli 
skrienot, braucot ar velosipēdu vai 
nūjojot, tādējādi dāvinot gan sev, gan 
savai pilsētai veselības kilometrus. 
Piereģistrēt tos vari jebkurā laikā no 
7.00 līdz 20.00 kalna namiņā.

Kilometru kopskaits tiks izvēr-
tēts gan kopā, gan atsevišķi pa ak-
tivitāšu veidiem. Katra dalībnieka 
vārds, uzvārds tiks ierakstīts kopīga-
jā dāvinājumā pilsētai un pasniegts 
pašvaldības pārstāvim 8. augustā pil-

sētas svētku laikā. Katrs dalībnieks 
par veiktajiem kilometriem saņems 
pasākuma emblēmu.

Bet 8.  augustā Daugavā notiks 
pludiņmakšķerēšanas sacensības. 
Sākums plkst. 6.00. Sacensības 
risināsies 4 stundas. Pulcēšanās 
Daugavas kreisajā krastā lejup til-
tam. Sacensības ir individuālas. Mak-
šķerēšana notiks no krasta ar vienu 
pludiņmakšķeri un vienu āķi. Pirms 
sacensībām dalībniekiem būs jāuzrā-
da makšķernieka karte. Dalība čem-
pionātā jāpiesaka sacensību dienā uz 
vietas līdz plkst. 5.50.

Sīkāk lasi www.jekabpilssc.lv sa-
daļā „Nolikumi”.

Jēkabpils Sporta centrs

Pilsētas svētkos aicina 
dāvināt pilsētai veselības 
kilometrus un piedalīties 
pludiņmakšķerēšanas 
sacensībās
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No 12. līdz 15. augustam plkst. 21.30 Kino Placī animācijas filma visai 
ģimenei „Slepenā komanda” aicina piedalīties burvīgos piedzīvojumos, 
kopā spēlēt un uzvarēt. Kamēr pasaulē lielākajā stadionā gatavojas fantas-
tiskam mačam, draugi no mazpilsētas rada sapņu komandu un met izaicinā-
jumu vīzdegunīgām futbola zvaigznēm. Kad šķiet, ka uzvarēt nav iespējams, 
draugiem talkā nāk gluži neredzēti sprigani un jautri palīgi.

Dāvids strādā mazpilsētas bārā. Viņš ir labsirdīgs un ļoti kautrīgs pusau-
dzis. Sems ir pavisam citāds – nekaunīgs un kašķīgs, nekad nepaliek atbildi 
parādā. Abiem pusaudžiem patīk viena un tā pati meitene Laura. Kādudien 
viņi nolemj izskaidroties, spēlējot galda futbolu. Sems zaudē, taču nosolās 
atriebties. 

Pēc desmit gadiem viņš atgriežas pilsētā, kļuvis par starptautisku fut-
bola zvaigzni. Sems atkal met Dāvidam izaicinājumu – šoreiz īstā futbola lau-
kumā. Par nelaimi, Semu atbalsta komandas biedri, bet Dāvids ir viens pats. 
Taču notiek brīnums, Dāvidam palīgā nāk mazi cilvēciņi – atdzīvojušās galda 
futbola figūriņas. 

„Oskara” laureāts režisors Huans Hosē Kampanella radījis asprātīgu ani-
mācijas stāstu par pasaulē populārāko sporta veidu un tā jaunāko brāli – gal-
da futbolu. 

Filmas garums – 1 stunda 46 minūtes.
Pirmizrāde Latvijā: 24.07.2015.
Filma latviešu valodā.
Ja laika apstākļi izskatās nelabvēlīgi, pārliecināties, vai seanss notiks, 

var, piezvanot pa tālruni 29534870. Iesakām nodrošināties ar pretodu līdzek-
ļiem un piemērotu apģērbu.

Biļetes iegādājamas Tautas nama kasē un pirms seansa Kino Placī, to 
cena ir 2 €.

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

Sestdien, 1. augustā, Jēkabpi-
lī, Krustpils brīvdabas estrādē pēc 
divu gadu pārtraukumu vienkopus 
pulcēsies moto fani no visas Bal-
tijas. Atšķirībā no līdzīgiem pasā-
kumiem, „Moto Festivāls” ir svētki 
gan motociklu īpašniekiem, gan 
apmeklētājiem, jo organizatori ir pa-
domājuši par daudzveidīgu izklaides 
programmu.

No plkst. 10.00 sāksies reģistrā-
cija moto orientēšanās sacensībām, 
plkst. 15.00 – parādes brauciens, kas 
noalēgsies Krustpils brīvdabas es-

trādē. Tur līdz vakara koncertam būs 
iespēja aplūkot aptuveni 500 dažā-
dus motociklus, vērot riepu „svilinā-
šanu”, Green Trial šovu, izvizināt bēr-
nus un piedalīties dažādās atrakcijās.

„Moto Festivāls” noslēgsies ar 
koncertu – no plkst. 20.30 uz lielās 
skatuves uzstāsies „Opus Pro”, Ras-
sell un Sabīne Berezina, Miks Dukurs, 
kā arī viesi no Lietuvas – „VIG Ro-
ses”. Pusnaktī apmeklētājus priecēs 
ugunsšovs! Vakara gaitā deju mūziku 
uzspēlēs DJ Jānis Balodis, bet klu-
bu mūzikas piekritējiem būs iespēja 

baudīt atbilstošu atmosfēru nakts-
kluba „Cita atpūta” teltī.

Pirmās 300 biļetes iepriekšpār-
došanā par 3 € var iegādāties t/c 
„Sēlija” info kasē (Jēkabpilī, Vienības 
ielā 7), pasākuma dienā biļetes mak-
sās 5 €, no motocikla – 10 €.

Pasākumu atbalsta: „Mc Ābols”, 
„Motul”, „Jēkabpils PMK”, „Hektors”, 
„Uz Dambja”, „Eva Būve”, žurnāls „Vēr-
tīgs”, „Mego”, „Optimus mēbeles”, Jē-
kabpils Kultūras pārvalde, „Mūzikas 
video kanāls”. Organizē: motoklubs 
„Brīvības Gari”.

No 29. jūlija līdz 1. augustam plkst. 22.30 Kino Pla-
cī būs skatāma romantiska komēdija „Veiksmes horo-
skops”. Saulains humors, amizantas dzīves situācijas, 
lielisks aktieru sastāvs, skaists un laimīgs mīlas stāsts, 
nedaudz burvestības un brīnišķīgs garastāvoklis filmas 
skatīšanās laikā! Vai tu tici veiksmes horoskopam?

Seko savam sapnim! Maksims – talantīgs, taču ierin-
das darbinieks reklāmas aģentūrā, kādā ballītē nejauši 
saņem īsta burvja vizītkarti. Īsta burvja, kurš var sastā-
dīt veiksmes horoskopu. Ja Maksims mēnesi pildīs šī 
horoskopa neprātīgos noteikumus, panāks sev tīkamas 
skaistules piekrišanu un veiksmi darbos. Viss notiktu pēc 
plāna, ja vien kādā jaukā dienā Maksima horoskops netik-
tu samainīts...

Galvenajās lomās: Dmitrijs Nagijevs, Goša Kucenko, 
Anna Čipovska, Svetlana Hodčenkova, Boris Smolkins, 
Dmitrijs Jendaltsevs, Timurs Batrudinovs.

Filmas garums – 96 minūtes.
Filma oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Vecuma ierobežojums – 12+.
Ja laika apstākļi izskatās nelabvēlīgi, pārliecināties, 

vai seanss notiks, var, piezvanot pa tālruni 29534870. 
Iesakām nodrošināties ar pretodu līdzekļiem un piemēro-
tu apģērbu.

Biļetes iegādājamas Tautas nama kasē un pirms se-
ansa Kino Placī, to cena ir 2 €.

Divas dienas – 5. un 6. augustā – Kino Placī plkst. 21.30 
rādīs šobrīd skatītāko latviešu dokumentālo kino – detek-
tīvstāstu „Mans tēvs baņķieris”. Tas ir gan aizraujošs trille-
ris, gan psiholoģiska drāma. Kā un kur uzrodas 90-tajos gados 
Latvijā pazudušais miljonārs?

Autobiogrāfisks dokumentāls detektīvstāsts, kurā reži-
sore seko notikumiem 20. gadsimta 90. gados, kad viņas tēvs 
– bankrotējušas bankas prezidents – pazūd bez vēsts. Tēvs ir 
Interpola meklēšanā jau sešpadsmit gadus. Bezcerība. Taču 
pēkšņi no Interpola pienāk ziņa, ka kāds vīrietis ar meklējamā 
personas datiem uzradies Malaizijā, psihiatriskajā klīnikā...

Filma par cilvēku, kurš pazaudē sevi pārmaiņu laikā. Par 
„fašistu līdzskrējēju ģimeni” Osipoviem, kurai no Kabardijas 
nācās bēgt uz Latviju. Par skarbo deviņdesmito gadu biznesu, 
kas bija balstīts Krievijas melnajā tirgū. Par Osipova vēlmi aiz-
braukt no Latvijas, lai piramīdas banku izveidotu Maurīcijā. Par 
viņa 15 vientuļnieka gadiem Malaizijā, kad viņš studēja visu 
reliģiju svētās grāmatas. Un beidzot – par viņa šizofrēniju un 
dzīvi psihiatriskajā klīnikā.

Filmas garums – 68 minūtes.
Režisore: Ieva Ozoliņa.
Vecuma ierobežojums – 12+.
Filma oriģinālvalodā.
Ja laika apstākļi izskatās nelabvēlīgi, pārliecināties, vai 

seanss notiks, var, piezvanot pa tālruni 29534870. Iesakām 
nodrošināties ar pretodu līdzekļiem un piemērotu apģērbu.

Biļetes iegādājamas Tautas nama kasē un pirms seansa 
Kino Placī, to cena ir 2 €.

1. augustā Jēkabpilī notiks  
„Moto Festivāls”

Kino Plača Dārza svētki

Kino Placī elpu aizraujošas 
sacensības animācijas filmā 
„Slepenā komanda” jau 
augustā

Jūlija beigās Kino Placī – komēdija 
„Veiksmes horoskops”

Latviešu dokumentālais kino pirms 
pašiem pilsētas svētkiem!

7. augusta vakarā – plkst. 21.00 Jēkabpils tautas nama pagalmā sāk-
sies Kino Plača Dārza svētki. Svētkos skanēs mūzika Jēkabpils jauniešu 
apvienības „Order” izpildījumā un demonstrēs festivāla „Short Riga” sa-
gatavoto īsfilmu programmu. Būs arī pārsteigumi.

„Short Riga” ir 2015. gadā tapusi biedrība, kas nodarbojas ar īsfilmu iz-
platīšanu, pētīšanu un popularizēšanu, veidojot tematiskas programmas, 
pētot jauno audiovizuālo kultūru, kas sastopama tādās interneta vietnēs kā 
YouTube, piedaloties Rīgas Starptautiskajā kino festivālā (Riga IFF) ar īsfilmu 
konkursu, kā arī veidojot Baltijas mūzikas videoklipu konkursu. „Short Riga” 
uzskata, ka īsfilma ir saistošs, interesants un neparasts formāts, kas filmu 
veidotājiem ļauj veidot cita veida audiovizuālu valodu, nekā tā, kas sastopa-
ma pilnmetrāžas filmās – īsfilma ir pateicīgs formāts eksperimentiem, aktu-
ālu problēmu pētīšanai un sociālu tēmu risināšanai pieejamā veidā. 

Īsfilmu programma, kas tiks rādīta Dārza svētkos, pievēršas pēdējo gadu 
laikā tapušām īsfilmām par pieaugšanas tēmu. Ko nozīmē pieaugt? Kā tas ir 
– uzņemties atbildību? Vai pieaugšanai ir sakars ar vecumu? Šādus un līdzī-
gus jautājumus uzdod varoņi šajā īsfilmu programmā, kas apkopo īsfilmas no 
dažādām pasaules vietām, sniedzot ieskatu tajā, kā domā un jūt cilvēki citur, 
kā arī ļaujot mums pašiem sev uzdot jautājumu, cik tad mēs esam savstarpēji 
atšķirīgi.

Ieeja uz svētkiem – bez maksas.
Iesakām nodrošināties ar pretodu līdzekļiem un piemērotu apģērbu.



117  (239)  JŪLIJS 2015

Kultūras lappuses sagatavoja  Ieva  Rožlapa,  Kultūras pārvaldes projektu koordinatore 

Jēkabpils pilsētas svētku ievadā piektdien,  
7. augustā, plkst. 19.00 aicinām uz muzikālu komēdiju 
„Septiņas vecmeitas” Krustpils brīvdabas estrādē. 

RaCoco teātris, kas Latvijas skatītājiem pazīstams ar 
iestudējumiem „Mana kaķa dienasgrāmata”, „Sieviņa uz 

stundu vai kafija diviem”, „Mīlestība līdz prāta zudumam 
jeb pilnīgs sviests”, kā arī ar ģimenes izrādi „Sniegbaltītes 
skola” savu skatītāju vērtējumam piedāvā Tijas Bangas 
lugu „Septiņas vecmeitas”– tā ir viena no kulta statusu 
ieguvušajām lugām Latvijā, kas piedzīvojusi ļoti daudz 
iestudējuma versiju gan uz profesionālo, gan amatieru 
teātru skatuvēm.

Lugas darbība risinās pagājušā gadsimta trīsdesmi-
tajos gados. Kādā pansijā dzīvo četras sievietes labāka-
jos gados, kurām dzīve ir iegrozījusies tā, ka visas paliku-
šas vecmeitās, tomēr vēlēšanās būt mātēm un tieksme 
par kādu rūpēties ņem virsroku. Pateicoties apstākļu 
sakritībai, viņu pansijā dzīvo trūcīgs, jauns mākslinieks 
Pūpēdītis, kurš tad arī kļūst par vecmeitu rūpju objektu...

Vecmeitu lomās iejutīsies Latvijā labi pazīstamās un 
leģendārās aktrises Olga Dreģe, Mirdza Martinsone, Rai-
monda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Ginta Krievkal-
na, Marta Ančevska un vienīgais vīrietis rožu dārzā - Ed-
gars Lipors vai Juris Jope.

Izrādē skanēs Elgas Īgenbergas mūzika Kristapa 
Krievkalna aranžijā ar Arnolda Auziņa dziesmu tekstiem. 
Režisors – Ivars Lūsis, kostīmi – Jūlija Ļaha.

Biļešu cena 5, 7 un 9 €. 
Biļetes Biļešu paradīze tirdzniecības vietās un www.

bilesuparadize.lv 
Vairāk informācijaswww.racoco.lv

No 19. līdz 22. augustam Kino Placī plkst. 21.30 
būs skatāma aizraujoša animācijas filma „Asterikss: 
Dievu īpašums”. Mūžīgā Asteriksa un Obeliksa cīņa pret 
Cēzaru turpinās! Nu Cēzars ap Asteriksa ciematu grib bū-
vēt Dievu zemi. Kā beigsies šī cīņa?

Lai uz visiem laikiem apkarotu neprātīgos un bezbai-
līgos gallus, Cēzars izdomājis neticamu plānu. Tagad viņš 
nerīkosies kā agrāk. Ap Asteriksa ciematu Cēzars liek uz-
celt otru Romu – Dievu zemi. Saprotot, ka viņa iepriekš 
izmantotās metodes nestrādā, šajā plānā Cēzars maskē 
slepenu uzbrukumu. 

Lomas ieskaņojoši: Artūrs Skrastiņš, Sandra Kļaviņa, 
Gints Andžāns, Jānis Kirmuška.

Filmas garums: 82 minūtes.
Filma latviešu valodā.
Ja laika apstākļi izskatās nelabvēlīgi, pārliecināties, 

vai seanss notiks, var, piezvanot pa tālruni 29534870. 

Iesakām nodrošināties ar pretodu līdzekļiem un piemēro-
tu apģērbu.

Biļetes iegādājamas Tautas nama kasē un pirms se-
ansa Kino Placī, to cena ir 2 €.

Izrāde „ Kukulis” Jēkabpilī 
15. augustā

Jēkabpils pilsētas svētku ievadā – 
brīvdabas teātra izrāde

Sezonas noslēgumā Kino Placī animācijas 
filma „Asterikss: Dievu īpašums”

Dailes teātra ansambļa „Ilga”  
10 gadu jubilejas koncerts  
„17 pansionāta mirkļi”

Pilsēta skan! Dzied, lec, smej, dej, rūc un dūc! 7. un 8. augustā 
jēkabpiliešus un pilsētas viesus sagaida dažādas nodarbes, 

kurās vienoties, izpausties, satikties, individualizēties, 
klausīties, skatīties un baudīt savu esamību pilsētā. 

Skanēsim kopā!

Tieši šovasar pasaules slavu un 
tautas beznosacījuma mīlestību ie-
guvušais Dailes teātra aktieru an-
samblis „Ilga”, kurā muzicē aktieri 
Gundars Silakaktiņš, Lauris Subat-
nieks un Aldis Siliņš,   atzīmē savu 
10 gadu jubileju. Jubilejas koncert-
tūrē Jēkabpilī, Krustpils brīvda-
bas estrādē ansamblis viesosies 
21. augustā plkst. 19.00.

Lai godam visā Latvijā atzīmētu 
savu 10.  dzimšanas dienu, aktieru 
ansambļa „Ilga” dalībnieki ir radījuši 
jaunu, humoristiski muzikālu prog-
rammu „17 pansionāta mirkļi”, sa-
darbojoties ar atraktīvo „meiteņu” 
ansambli „Jestrās večiņas”.

Jubilejas koncertuzveduma dar-
bība norisinās veco ļaužu pansionātā 
„Ilga”, kurā valda intrigas, pārpratumi 
un joki. Tur brīnišķīgo Dailes teātra ak-
tieru kopīgie piedzīvojumi un pārdzī-
vojumi desmit gadu garumā izskanēs 

nenopietni teatrālos kontekstos un 
zemtekstos komponistu Raimonda 
Paula, Zigmara Liepiņa, Edmunda Gol-
dšteina, Ulda Stabulnieka u.c. dzies-

mās, kā arī populāru latviešu dzejnie-
ku dzejā.

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un 
internetā.

15. augustā plkst. 19.00 izrādes „Gribu Bērnu!” veidotāji – Pannas Teāt-
ris – Jēkabpils skatītājiem piedāvās jauno izrādi – muzikālu dzīves spēli un 
romantisku komēdiju divās daļās „Kukulis”. 

Kukuļa „receptes” autori: seriāla „UgunsGrēks” autores Gunta Kalniņa un 
Inta Bernova, režisors Juris Rijnieks, bet lomās – publikas iemīļotie aktieri: 
dakteris Ģirts Ķesteris, maizniece Maija Doveika, žurnāliste Zane Daudziņa, 
uzņēmējs Aldis Siliņš un kukuļu ņēmējs Juris Lisners.

Izbraukājuši Latvijas malu malas ar izrādi „Gribu Bērnu”, Pannas teātra ra-
došā komanda vienojušies atziņā, ka nav skaistākas vietas uz pasaules kā 
Latvija! Tādēļ, esot lepniem par savu zemi, izrāde „Kukulis” aicina mīlēt un lolot 
Latvijas skaistumu, neatdodot to ne par kāda lieluma kukuli. 

Izrāde viegli un jautri atmaskos līdzšinējo kukuļdevēju domu gājienu un 
vienlaikus atklās veidus, kā īsti kukulis dodams – nedod kukuli, labāk dod 
buču!

Biļetes var iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs.

Jēkabpils Pilsētas svētki
7. – 8. augusts
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 27. augustā

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”. 

PASĀKUMI JĒKABPILS VĒSTURES MUZEJĀ 
2015. GADA AUGUSTĀ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

1.08.–31.08. Izstāde – „Arheoloģijas priekšmeti muzeja 
krājumā”. Ieejas maksa: 0,14 / 0,28 eiro

Krustpils pils
Izstāžu zāle

3.08.–9.08. „PILS NEDĒĻA”:
3.08. 12.00–17.00 Torņa diena 

Pils torņa apskate bez maksas
Krustpils pils 
Vārtu tornis

4.08. 12.00–17.00 Krājumu diena. „Meitas pūru vēdināja, visus 
puišus kārdināja”. Ieeja bez maksas

Krustpils pils

5.08. 15.00 Diena ar pils guvernanti „Zelta uzvedības 
ABC”. Dalības maksa: 1,42 eiro

Krustpils pils

6.08. 18.00 „Ceturtdiena pilī” - Daugavas muzeja 
videofilma „Ātrāk par straumi”
Ieeja bez maksas

Krustpils pils

6.08. 19.00 Krustpils novada Kūku pagasta teātra draugu 
kopa „PATAPA”ar izrādi – J. Jaunsudrabiņš 
„Ansis Auns”. Ieejas biļete 1,14 eiro

Brīvdabas 
nodaļa  
Sēļu sēta

7.08. 15.00 Izstādes atklāšana – mākslinieku M. 
Peilānes un V.Šveides 100 gadu jubilejai 
veltītā gleznu izstāde. Ieeja bez maksas

Krustpils pils 
Vārtu tornis

8.08.
12.00

13.00

14.00

10.00– 17.00

Krustpils pils diena
Ekskursija Krustpils pilī  
(gida pavadībā latviešu valodā)
Ekskursija Krustpils pilī  
(gida pavadībā angļu valodā)
Ekskursija Krustpils pilī  
(gida pavadībā krievu valodā)
Krustpils pils atvērta apskatei audio gida 
pavadībā.
Ieeja bez maksas

Krustpils pils

7.08.–31.08. Izstāde – M. Peilānes un V. Šveides 100 gadu 
jubilejas gleznu izstāde. 
Torņa apmeklējums: 0,71 / 0,85 eiro

Krustpils pils 
Vārtu tornis

10.08.–14.08. 10.00– 13.00 „Brīvdienas muzejā” – Radošās darbnīcas 
sākumskolas skolēniem 
Dalības maksa 0,85 eiro dienā.

Brīvdabas 
nodaļa  
Sēļu sēta

SPORTA PASĀKUMI 2015. GADA AUGUSTĀ

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

Izmaiņām un papildinājumiem pasākumu plānā sekot līdzi www.jekabpilssc.lv sadaļā „Pasākumi”

Vairāk informācijas www.jkp.lv un www.bilesuparadize.lv. Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas.

Ielu komitejas

Atkārto angļu valodu pirms mācību gada sākuma! 
Aicinām 9. klašu un 10. klašu skolēnus draudzīgā atmosfērā pēc mūsdienu 
mācību metodikas atkārtot angļu valodu pirms jaunā mācību gada sākuma.

Nodarbības notiks no 17. līdz 21. augustam Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrā, Jaunā ielā 44. Katru dienu notiks 2 nodarbības. 

Nodarbību sākums plkst. 14.00. Lūdzu pieteikties līdz 13.augustam. 
Pieteikšanās vai informācija: tālr. 652 21333; e-pasts: titc@titc.lv .

Sirsnīgi sveicam jūlija jubilārus – 
Ņinu Preijuri, Olgu Baueri,  

Antonu Rasnaču, Rasmu Vīksni, 
Larisu Balodi!

Atļauj saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
     /A.Āre/

Aicina brīvprātīgos iesaistīties veloorientēšanās  
pasākuma organizēšanā

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 2015. gada 29. augustā organizē 
veloorientēšanās pasākumu 

„Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievienojies!” 
un aicina pasākuma organizēšanā iesaistīties četrus brīvprātīgos palīgus, 

vēlams – ar interesi par riteņbraukšanu kā videi draudzīgu dzīvesveidu. 
Pieteikšanās: Sintija Klūga – 28838679, sintija_kluga@inbox.lv.

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”
no 2015. gada 1. oktobra uz gadu ĪRĒ
labiekārtotu dzīvojamo platību Jēkabpilī

ar 2–3 izolētām istabām un interneta pieslēgumu divu Eiropas  
brīvprātīgā darba jauniešu izmitināšanai ar iespēju deklarēties adresē.

Detalizēta informācija pa tālr. 29449622 vai 652 20097 (darba laikā).
Pieteikties līdz 3. augustam.

Datums Laiks Vieta Pasākums

01.08. 11:00 Jēkabpils stadions Bērnu, jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala” V sporta spēles
02.08. 17:00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – JDFS Alberts
04.08. 19:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
05.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
06.08. 7:00-20:00 Meža parks Veselības kilometru dāvināšana pilsētai „Pilsētas svētkos” – skriešanā, nūjošanā, 

velobraukšanā
06.08. 19:30 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
08.08. 6:00 Daugavas kreisais 

krasts lejup tiltam
Pludiņmakšķerēšanas sacensības par godu pilsētas svētkiem

08.08. 10:00 Jēkabpils stadions Spīdmintona turnīrs ,,BK SMASH vasaras kauss 2015”
08.08. 12:00 Meža parks LTSA Latvijas nūjošanas kauss 2015  - 3.posms
08.08. 16:00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – FK Tukums 2000 TSS
11.08. 19:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
12.08. 19:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
12.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
13.08. 18:00-20:00 Meža parks „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
15.08. 17:00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – FK  Auda
18.08. 19:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
19.08 16:00-19:00 Sūnas „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu - Jēkabpils-Rēzeknes šos. 10.km)
19.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
20.08. 18:00-20:00 Meža parks „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā
22.08. 16:00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – AFA Olaine
22.08. 12:00 Radžu 

ūdenskrātuve
Latvijas čempionāts, Latvijas kausa posms un Jēkabpils Kauss krosstriatlonā

26.08. 16:00-19:00 Pļaviņas „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Pļaviņu apvedceļš)
26.08. 19:00 spēļu zāle ,,Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
27.08. 18:00-20:00 Meža parks „Pierādi sevi” – koptreniņš skriešanā, nūjošanā, velobraukšanā  

NOSLĒGUMS UN APBALVOŠANA
27.08. 19:00 Jēkabpils stadions Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts futbolā 2015
29.08. 10:00 Jēkabpils stadions Atklātais amatieru čempionāts pludmales volejbolā „ Joker Beach Ball 2015” – 16.posms

Datums Laiks Pasākums Vieta
29.07.–1.08. 22.30 Komēdija „Veiksmes horoskops” 

Biļešu cena 2 €. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, pirms seansa – Kino Placī
Kino Placis

1.08. 15.00 Motociklistu festivāls Jēkabpils 2015 Krustpils brīvdabas 
estrāde

5.08.–6.08. 21.30 Dokumentālā filma „Mans tēvs baņķieris”
Biļešu cena 2 €. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, pirms seansa – Kino Placī

Kino Placis

7.08. 19.00 Teātra izrāde „Septiņas vecmeitas” 
Lomās: Olga Dreģe, Mirdza Martinsone, Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, 
Ginta Krievkalna, Marta Ančevska, Edgars Lipors vai Juris Jope
Biļešu cena 5, 7 un 9 €. Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils brīvdabas 
estrāde

7.08. 21.00 Kino Plača Dārza svētki 
Ieeja bez maksas

Kino Placis

8.08. Pilsētas svētki 
Koncerti, dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, ātrumlaivu sacensības, 
nūjošanas čempionāts, balle un citi notikumi 
Skati Pilsētas svētku sadaļu: http://www.jkp.lv/lv/pilsetas_svetki_2015

Pilsētas laukumi un 
parki

12.0.–15.08. 21.30 Animācijas filma „Slepenā komanda”
Biļešu cena 2 €. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, pirms seansa – Kino Placī

Kino Placis

15.08. 19.00 Izrāžu apvienības „PANNA” izrāde „Kukulis” 
Biļešu cena 7, 8 un 9 €. Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils brīvdabas 
estrāde

19.08.–22.08. 21.30 Animācijas filma „Asterikss: Dievu īpašums” 
Biļešu cena 2 €. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, pirms seansa – Kino Placī

Kino Placis

21.08. 19.00 Aktieru ansambļa „Ilga” radošās darbības 10 gadu jubilejas koncerts 
Biļešu cena 7 €. Biļetes Biļešu paradīzē

Krustpils brīvdabas 
estrāde

KULTŪRAS PASĀKUMI 2015. GADA AUGUSTĀ

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta zirgkopī-
bas un jāšanas sporta biedrība „Ūsiņš” joprojām 
aicina savu brīvprātīgo pulciņam pievienoties  
mākslinieci/ku un lietvedības speciālisti/tu.

Iepriekš tika aicināts arī fotogrāfs. Nu šī vakance 
ir aizpildīta. „Esmu priecīga par to, ka mūsu brīvprātīgo 
darbinieku pulciņam pievienojies tik aizrautīgs, zirgus 
mīlošs fotogrāfs kā Andris Jērāns. Viņš piedalās bied-
rības nometnēs, neatlaidīgi meklējot labākos rakursus 
zirgu un jātnieku iedzīvināšanai fotogrāfijās. Fotomate-
riāli krājas biedrības iecerei – zirgu muzeja izveidei. Šim 
nolūkam aicinām arī mākslinieku, kuram patiktu zīmēt un 
gleznot zirgus. Savukārt lietvedis biedrībā nepieciešams 
sistemātiskai dokumentu kārtošanai, kas ir laikietilpīgs 
process. Zinošs lietvedības speciālists noteikti atslogo-
tu biedrības vadītāju gan laika, gan veicamo darbu ziņā,” 
saka biedrības Ūsiņš” valdes priekšsēdētāja Ieva Jase.

I. Jase kā labas pieredzes piemēru min to, ka biedrībā 
kā brīvprātīgās strādā trīs jaunietes – Ieva Haitova, kura 

nepieciešamības gadījumos aizvieto vadītāju, Amanda 
Veide un Anna Knodze. Biedrības „Ūsiņš” vadītāja piebilst, 
ka, lai gan ir milzīgu emocionālu baudījumu sniedzošs, 
darbs ar zirgiem nav viegls– tam nepietiek ar vēlēšanos 
vien – jāstrādā fiziski un perfekti jāpārzina jautājumi, kas 
skar zirga veselību un labsajūtu.

Kontakttālrunis:  
26334749 – Ieva Jase

Aicina atsaukties zirgus mīlošus 
brīvprātīgos


