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Svētku organizatori saka lielu paldies jēkabpiliešiem, kuri iesaistījās pilsētas svētku norisēs un aktīvi 
apmeklēja tieši jums sarūpētos koncertus, izrādes, sacensības, izstādes un andeles. Paldies arī visiem 
palīgiem un svētku atbalstītājiem! Pateicoties jums – mūsu pilsēta tiešām skanēja!

IZSKANĒJUŠI JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI!
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Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Pie durvīm klauvē septembris. Ar pirmā 
septembra zvana skaņu un krāsainiem ziediem 
rokās, skolas durvis vērs skolēni un ar jaunu, 
spraigu darba cēlienu sāksies jaunais mācību 
gads Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs. 

Ieguldot būtisku pašvaldības finansējumu 
izglītības iestāžu ēku renovācijā, arī šogad 
skolēni mācīsies un apgūs zinības mūsdienīgās, 
kvalitatīvās un izremontētās telpās. Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 
kompetentu un radošu skolotāju vadībā 
rūpēsimies par kvalitatīvu izglītības pieejamību 
skolēniem. Turpināsim uzlabot mācību līdzekļu 
bāzi. Pateicoties valsts un pašvaldības 
atbalstam, brīvpusdienas Jēkabpils skolās 
šajā mācību gadā nodrošināsim 1.–5.  klašu 
skolēniem. Ar pašvaldības atbalstu pamatskolas 
skolēniem tiks nodrošināta peldētapmācība 
vairākās klašu grupās, kā arī tiks piedāvāts plašs 
interešu izglītības programmu apguves klāsts. 
Ik gadu pilsētas pašvaldība sekmīgākajiem 
Jēkabpilī deklarētajiem valsts profesionālās 
un augstākās izglītības iestāžu studentiem 
piešķir stipendijas. Šogad turpināsim pieprasīto 
medicīnas specialitātēs studējošo studentu 
stipendiju programmu.

Pilsētā, kā arī tuvākajā apkārtnē kvalitatīvi un 
zinoši speciālisti piedāvā vecākiem iekļaujošās 
izglītības atbalsta pakalpojumus. Jau vairāk kā 
gadu veiksmīgi darbojas noderīgo padomu skola 
jaunajiem vecākiem. Centrā dažādu speciālistu 
vadībā - psihologa, logopēda, speciālā pedagoga, 
pediatra- teorētiskās un praktiskās zināšanas, 
prasmes un iemaņas ir iespējams apgūt jauniem 
vecākiem. 

Pilnvērtīgā cilvēka dzīvē līdzvērtīga nozīme 
ir iespējām piedalīties sabiedriskajā dzīvē, 
izgl ītoties – iegūstot gan kval itatīvu 
pamatizglītību, gan turpināt sevis pilnveidošanu 
– gan profesionālo, gan interešu izglītības 
jomā, aktīvi piedaloties dažāda veida publiskos 
pasākumos, pilsētas un tās sabiedrības 
izaugsmes procesā. Tāpēc nenovērtējams 
darbs skolēnu un sabiedrības izglītošanā ir 
bibliotēkām. Iekļaujoties tālākā sabiedrības 
informatizācijas procesā, bibliotēkas rūpējas 
par kultūras mantojuma saglabāšanu un 
dokumentēšanu, nodrošina mūžizglītības 
iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi 
no finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā 
un izglītības jomā. 

Rūpējoties par izglītības jomas kvalitāti, nesen 
veiktie vecāku aptaujas rezultāti skaidri norāda, 
ka vecāki kopumā ir apmierināti ar vispārējās 
izglītības kvalitāti un pieejamību Jēkabpils 
skolās. Šis fakts nenoliedzami iepriecina un vieš 
cerību, ka sadarbojoties esam spējīgi sniegt 
labāko mūsu bērniem.

Paldies radošiem skolotājiem, uzņēmīgiem 
skolēniem, atbalstošam skolas personālam un 
atbildīgiem vecākiem.

Lai izdevies, radošam idejām un panākamiem 
bagāts jaunais mācību gads!

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izglītības iestāde Pasākuma laiks Vieta

Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija

plkst. 9.00 Kalpaka laukums

Jēkabpils 
2.vidusskola

plkst. 10.00 Svinīgā līnija (skolas 
stadions), lietus gadījumā: 
1., 5., 9., 10., 12.klases 
sporta zālē, pārējās 
klases mācību kabinetos.

Jēkabpils vakara 
vidusskola

plkst. 9.00  
(dienas klasēm) 
plkst. 18.00  
(vakara klasēm)

Skolas aktu zāle

Jēkabpils 
3.vidusskola

plkst. 9.00 Skolas pagalms

Jēkabpils 
pamatskola

plkst. 10:00 Rīgas ielā 200, pagalmā

Jēkabpils 
pamatskola  
(JVĢ telpās)

plkst. 9:00 Rūdolfa Blaumaņa iela 27, 
laukumā

Jēkabpils 
Agrobiznesa 
koledža

plkst. 10.00 – 
profesionālās vidējās 
izglītības nodaļa
plkst. 13.00 –  
koledžas imatriku-
lācijas pasākums

Pasta iela 1, 
Sporta zāle

1.septembra pasākumi Jēkabpils 
izglītības iestādēs

Jēkabpils

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
realizējusi Latvijas Pašvaldību sa-
vienības projektu „Meža dienas 
2015”, izveidojot Saules terasi 
Jēkabpils Mežaparkā. Saules te-
rases uzdevums ir iepazīstināt in-
teresentus ar Saules gada kalen-
dāru, iemācīties noteikt laiku pēc 
saules pulksteņa, kā arī izzināt 
saules enerģijas nozīmi.

Zemkopības ministrijas bu-
džeta programmas 24.00.00 
„Meža resursu ilgtspējības sa-

glabāšana” apakšprogrammas 
24.02.00 „Valsts atbalsta pa-
sākumi meža nozarē” noteikto 
prasību un Meža attīstības fonda 
iedalīto līdzekļu ietvaros ir izgata-
voti un uzstādīti: pieci koka zviļņi, 
divas koka atkritumu urnas, sau-
les pulkstenis, kā arī informatīvais 
stends.

Izgatavošanas un uzstādīša-
nas izmaksas – 2135,96 EUR (LPS 
līdzfinansējums 500,00 EUR).

Jēkabpils Mežaparkā izveidota  
Saules terase

Jēkabpils pilsētas svētku 
laikā uz Daugavas aizsargdambja 
svinīgi tika atklāts īpaša dizaina 
soliņš Jēkabpils sadraudzības 
pilsētai Sokolov Podļaski Polijā. 
Atklāšanā piedalījās Jēkabpils pil-
sētas pašvaldības vadība, Soko-
lov Podļaski pašvaldības pārstāvji, 
Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy” 
pārstāvji, kā arī viesi no citām Jē-
kabpils sadraudzības pilsētām.

Šis ir jau otrais soliņš, kas vel-
tīts vienai no pirmajām Jēkabpils 
sadraudzības pilsētām – Sokolov 
Podļaski, Polijā. Jēkabpils un So-
kolov Podļaski sadarbība aizsākās 
1992. gada novembrī, kad svinīgi 
tika parakstīts sadraudzības lī-
gums. Soliņa dizains ir veidots lī-
dzīgi pagājušā gadā uzstādītajam 

Melles (Vācija) soliņam. Uz soli-
ņa atzveltnes ir iegravēts vārds 
„draudzība” – latviešu un poļu va-
lodās. Uzstādot soliņu, ir izveidota 
bruģēta platforma soliņa novieto-
šanai, kā arī izvietoti cinkoti metā-
la konstrukcijas stabi ar Sokolov 
Podļaski fotogrāfiju apdruku.

Informatīvā daļa satur infor-
māciju par sadraudzības pilsētu 
četrās valodās – latviešu, krievu, 
angļu un poļu. Savukārt uz asfalta 
seguma attēlots kompass, kas 
norāda Sokolov Podļaski atraša-
nās virzienu.

Finansējums dizaina soliņa 
izveidei ir 3688,63 eiro bez PVN, 
tajā skaitā biedrības „Dauga-
vas Savienība” līdzfinansējums 
– 635 eiro.

Pilsētas svētku ietvaros atklāja dizaina 
soliņu Jēkabpils sadraudzības pilsētai 
Sokolov Podļaski Polijā

Ņems aizņēmumu Viestura ielas posma 
pārbūves investīciju projektam

20. augusta ārkārtas domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi at-
balstīja lēmumu ņemt aizņēmumu 
Viestura ielas posma pārbūves 
investīciju projektam. Ielas pārbū-
ve tiks veikta posmā no Brīvības 
ielas līdz Pļaviņu ielai.

Aizņēmumu ņems Valsts 

kasē 82 231eiro apmērā ar Valsts 
kases noteikto gada aktuālo pro-
centu likmi. Aizņēmuma atmak-
sas termiņš – 7 gadi.

Pašvaldības līdzfinansējums 
projekta realizācijai plānots Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības 
2015. gada budžetā.

Izskanējuši Jēkabpils pilsētas svētki
Ar devīzi „Pilsēta skan” izska-

nējuši Jēkabpils pilsētas svētki, 
kuros jēkabpiliešus un pilsētas 
viesus sagaidīja dažādas nodar-
bes, kurās vienoties, izpausties, 
satikties, klausīties, skatīties un 
baudīt savu esamību pilsētā.

Svētku ietvaros notika brīvda-
bas izrādes, garīgās un populārās 
mūzikas koncerti, amatierkolek-
tīvu priekšnesumi, velobrauciens 
un akcija „Bibliotēka rullē” – bib-
liotekāru brauciens motociklistu 
parādē, amatnieku gadatirgus un 
nevalstisko organizāciju un uzņē-
mumu prezentācijas un akcijas, da-
žādi notikumi bērniem, kā arī eks-
kursijas pilsētā un tās vēsturē. Bija 
dažādas sportiskas un dinamiskas 
aktivitātes – sacensību „Latvijas 
Republikas čempionāts ātrumlai-
vām” Jēkabpils posms, „Latvijas 
Nūjošanas kauss 2015”, strītbola 
turnīrs, gan florbola spēle „Labais 
krasts pret kreiso”, BK „Jēkabpils” 
basketbolistu paraugdemonstrē-
jumi, motociklu šovs „Stuntfigh-
ters show” un citas aktivitātes. 

Kino Plača Dārza svētkos zem 
klajām debesīm tika demonstrētas 
īsfilmas.

Pievakarē Vecpilsētas lauku-
mā iesoļoja svētku gājiens, un tūlīt 
pēc svinīgajām uzrunām uz lielās 
skatuves sākās Jēkabpils Kame-
rorķestra koncerts. Vakara gaitā 
šeit sveica „Gada Jēkabpilieti” un 
sportistus, godināja akcijas „Mans 
labais kaimiņš” laureātus. Uz lielās 
svētku skatuves notika karstasinī-
gā Roberto Meloni šovs, koncertē-
ja Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība 
„Promenāde” ar solistiem – Uģi 
Rozi un Anmary, skanēja „Buram-
dziesmas” Zanes Gudrās un Olgas 
Rajeckas izpildījumā. Svētki kulmi-
nāciju sasniedza salūtā un svētku 
ballē.

Svētku organizatori saka lielu 
paldies visiem palīgiem un atbals-
tītājiem! Pateicoties jums – mūsu 
pilsēta tiešām skanēja!

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Kultūras pārvalde
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No 1.  septembra mājdzīvniekus 
varēs reģistrēt pirmdienās no 14.00 
līdz 17.00 un trešdienās no 9.00 līdz 
12.00.

Atgādinām, ka mājdzīvnieki, kuri 
nav mikročipēti, ir jāreģistrē pašvaldī-
bas izveidotajā datu bāzē pie Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības Pilsētsaim-
niecības departamenta Saimniecis-
kās nodaļas saimniecības pārzines 
Ilzes Akilovas Brīvības ielā 45, Jēkab-
pilī, 3. stāvā, 312. kabinetā.

Maksa par mājdzīvnieka reģistrā-
ciju un reģistrācijas pazīšanās zīmes 
izsniegšanu ir 0,90 eiro. Mājdzīvnieks 
tiks piereģistrēts tikai pēc tam, kad 
tiks nomaksāta pašvaldības ikgadējā 
nodeva, kas kopš 2015.gada 10.ap-
rīļa ir noteikta 7,00 eiro par suni, bet 
par kaķi – 3,00 eiro. Nodeva ir jā-

maksā katru gadu par katru suni vai 
kaķi atsevišķi. Nodeva samazināma 
par 50% par maza izmēra suņu, kuru 
skausta augstums nepārsniedz 30 
cm, turēšanu.

No nodevas par mājas dzīvnieku 
turēšanu ir atbrīvotas sekojošas per-
sonas: politiski represētās personas, 
nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki, viendzīvokļa dzīvojamo māju 
īpašnieki, personas ar I un II grupas 
invaliditāti par viena (pirmā) suņa un/
vai kaķa turēšanu. 

No šī gada 1.  marta līdz 12.  au-
gustam Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
ir reģistrēti 540 kaķi un 321 suns. 
Pašvaldības nodeva par mājdzīvnie-
kiem apmaksāta 2204 eiro apmērā. 
Aktīvākā mājdzīvnieku reģistrācija 
notikusi martā un jūnijā.

6. augustā Jēkabpils domes priekš-
sēdētājs Leonīds Salcevičs svinīgā pie-
ņemšanā pateicās Jēkabpils sportistu 
delegācijai par veiksmīgu dalību Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē, kura no 3. līdz 
5.jūlijam norisinājās Valmierā un Cēsīs.

Pieņemšanā tika sveikti volejbola, 
handbola, vieglatlētikas, peldēšanas 
un galda tenisa komandu dalībnieki, 
individuālo disciplīnu sportisti un viņu 
treneri. Domes priekšsēdētājs izteica 
pateicību sportistiem, kuri veiksmīgi 
pārstāvēja Jēkabpils pilsētu olimpi-

ādē, kā arī atzīmēja nozīmīgo treneru 
darbu, sagatavojot jauniešus augs-
tiem sasniegumiem. Savā uzrunā 
priekšsēdētājs uzsvēra: „Visās dzī-
ves jomās, arī sportā veiksme mijas 
ar neveiksmi, tāds ir vienīgais ceļš uz 
mērķi, uz uzvaru. Tas, kas šobrīd ir sa-
sniegts, ir tikai sākums, un esmu pār-
liecināts, ka mēs vēl daudz dzirdēsim 
par šiem sportistiem!”

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jē-
kabpils tika pārstāvēta piecās discip-
līnās. Kopumā Jēkabpils sportistu de-

legācija mājās atveda trīs zelta, vienu 
sudraba un divas bronzas medaļas, 
kā arī vairākkārt ierindojās sacensību 
olimpiskajā sešiniekā.

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 
2015 piedalījās vairāk nekā 3000 
sportistu no 86 pašvaldībām. Starp 
56 godalgotajām pašvaldībām Jēkab-
pils ierindojās 18. vietā. Jēkabpils pil-
sētas karogu olimpiādes atklāšanas 
ceremonijā bija uzticēts nest Edvī-
nam Skrūderam – Latvijas Jauniešu 
volejbola izlases kapteinim.

Augustā uz ēkas Brīvības ielā 157 
ugunsmūra tapis gleznojums, kas 
veltīts Frīdriham Georgam Vilhelmam 
Strūvem (1793–1864) un viņa zināt-
niskajam veikumam – Strūves ģeodē-
ziskā loka mērījumiem.

2822 km garais Strūves ģeodē-
ziskais loks stiepjas no Norvēģijas Le-
dus okeāna piekrastes līdz Donavas 
grīvai pie Melnās jūras. Loka mērījumi 
veikti 19.gs. sākumā. Tie būtiski ie-
tekmēja zinātnes turpmāko attīstību 
un palīdzēja noteikt precīzu Zemes iz-
mēru un formu. Strūves ģeodēziskais 
loks ir unikāls objekts astronomijas 
un ģeodēzijas zinātnes attīstībā – 
tas apstiprināja Ī. Ņūtona hipotēzi, ka 
mūsu planēta ir saplacināta starp po-
liem, un precizēja tās izmērus.

Strūves loks tika mērīts no 
1816.  gada līdz 1855.  gadam. Arī 
Jēkabpilī, Strūves parkā, atrodas 
viens no vairāk kā trīsdesmit auten-
tiskajiem ģeodēziskā loka punktiem 
– „Jēkabpils”. Tas tika uzmērīts un 
nostiprināts dabā 1826.  gadā. Pun-
ktu „Jēkabpils” no jauna nostiprināja 
un pārklāja ar piemiņas akmeni 1931.
gadā, uzmērot Latvijas Republikas I 
klases triangulācijas tīklu.

Šovasar apritēja jau desmit gadi, 
kopš 2005.  gadā Dienvidāfrikā, Dur-

banas pilsētā, Pasaules mantojuma 
komitejas 29.  sesijā tika pieņemts 
lēmums par unikāla objekta – Strūves 
ģeodēziskā loka iekļaušanu UNESCO 
Pasaules kultūras un dabas mantoju-
ma sarakstā.

Atzīmējot šo gadadienu, Jēkabpilī 
šogad plānoti vairāki pasākumi:

Popularizējot UNESCO mantoju-
mu pilsētā, Jēkabpils Vēstures mu-
zejs ir sagatavojis 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 Strūves ģeodēziskā loka pun-
kta pastāvīgo ekspozīciju.

Šī gada 17. un 18. septembrī Jel-
gavā un Jēkabpilī notiks starptautiska 
konference „Strūves ģeodēziskajam 
lokam UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā – 10”.

Strūves parkā tiks uzstādīts jau-
ns informatīvs stends.

Arī ugunsmūra apgleznošana ir 
viens no pasākumiem, kas veltīts no-
zīmīgajai gadadienai. Apgleznošanu 
veica Līvānu Mākslinieku Biedrība. Tās 
izmaksas – 3998,40 EUR bez PVN.

Jēkabpils Sociālais dienests 
turpina pieņemt iesniegumus no 
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm 
pabalsta saņemšanai uzsākot mā-
cību gadu (taloni skolas piederumu 
iegādei).

Iesniegumus bez iepriekšēja pie-
raksta var iesniegt Sociālā dienesta 
401. kabinetā (Brīvības ielā 45).

Piešķirtos talonus izsniegs Soci-

ālā dienesta kasē un tos līdz gada bei-
gām varēs atprečot SIA „Hermess” 
veikalā, kas atrodas Rīgas ielā 129.

Iesniegumus Sociālajā dienes-
tā var iesniegt līdz šī gada 30.  no-
vembrim. Tālruņa numurs uzziņām  
65207081.

Informācijas avots: 
 Jēkabpils Sociālais dienests

No 1. septembra tiek mainīts dzīvnieku 
reģistrācijas pieņemšanas laiks

Pateicas Latvijas Jaunatnes Olimpiādes dalībniekiem no 
Jēkabpils

Uz ugunsmūra Brīvības ielā tapis Strūvem veltīts gleznojums

Lai saglabātu un aizsargātu biolo-
ģisko daudzveidību Radžu ūdenskrā-
tuvē, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
piedalījās Zivju fonda izsludinātajā 
projektu konkursā „Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumi, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru kom-
petencē ir zivju resursu aizsardzība”.

Projekta „Tehniskā aprīkojuma ie-

gāde zivju resursu aizsardzībai Radžu 
ūdenskrātuvē” ietvaros Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldība iegādājās termokameru, 
kas fiksē cilvēku kustību sliktas redza-
mības un pat pilnīgas tumsas apstākļos, 
divus pārvietojamus videonovērošanas 
komplektus, kā arī stiklplasta laivu  
„Lotta 315” ar koka airiem, un kvadra-
cikla piekabi laivas pārvietošanai.

Tehniskais aprīkojums tiks izman-
tots, lai veiktu zivju nozvejas licenču 
kontroli un malu zvejniecības novēr-
šanu ūdenskrātuvē. Aprīkojums ir 
nodots Radžu ūdenskrātuves inspek-
tora rīcībā. Projekta kopējās izmaksas 
ir 4495,20 eiro, no tām Zivju fonda 
piešķirtais līdzfinansējums veido 
2161,23 eiro.

Iegādājas inventāru zivju resursu aizsardzībai Radžu 
ūdenskrātuvē

Sociālais dienests turpina iesniegumu 
pieņemšanu skolas piederumu iegādei 
jaunajam mācību gadam

pilsētas ziņas

Uzsākta pārbūve Dambja ielas posmā no 
Kļavu līdz Brīvības ielai un Kļavu ielas posmā 
no Vienības līdz Dambja ielai 

Uzsākti pārbūves darbi Dam-
bja ielas posmā no Kļavu ielas līdz 
Brīvības ielai un Kļavu ielas posmā 
no Vienības ielas līdz Dambja ielai.

Ielu remontdarbos tiks veikta 
apgaismojuma, trotuāra atjauno-
šana, lietus un kanalizācijas ūdeņu 
novadīšana. Jau iepriekš infor-
mējām, ka 23.  jūlija domes sēdē 
deputāti atbalstīja aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē 138  567 
eiro apmērā ar Valsts kases noteik-
to gada aktuālo procentu likmi. Aiz-
ņēmuma mērķis – Ielu remontdarbu 

investīciju projekta īstenošana. Aiz-
ņēmuma atmaksas termiņš ņemts 
uz 10 gadiem. Ielu remontdarbus veic  
SIA „Krustpils”.

No 2015. gada 31. augusta sakarā ar rakšanas darbiem būs slēgta Zaļā 
iela posmā no A. Pormaļa līdz Pasta ielai.

Pilsētas au-
tobusi no polik-
l īnikas kursēs 
pa R.  Blauma-
ņa ielu (apkārt 
ģimnāzijai). 

Pietura „Ģim-
nāzija” uz Zaļās 
ielas pie dārznie-
cības būs slēgta. 
Tuvākā pietura 
– „Gimnāzija pie 
O.Kalpaka lauku-
ma (8.  autobusa 
galapunkts).

Ārpus pilsētas autobusi no Biržiem uz autoostu kursēs pa A. Pormaļa ielu.

SIA „Jēkabpils autobusu parks”  
Pasažieru pārvadājumu daļa

Pasažieru ievērībai!
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Ja elektrības rēķins 
šķiet par lielu vai ir vēlme 
kļūt energoefektīvākam, 
vai uzlabot savu dzīves 
telpu, par to nemaksājot 
vairāk nekā līdz šim, ir vērts 
paanalizēt savus un ģime-
nes paradumus – mainot 
tos, ikvienam ir iespēja 
ietaupīt. 

Pieaugošā atkarība no 
enerģijas importa, ener-
goresursu trūkums, kā arī 
nepieciešamība ierobežot 
klimata pārmaiņas, ir prob-
lēmas, kuru risināšanai 
kā vērtīgu līdzekli Eiropas 
Savienība (ES) izvirzījusi 
energoefektivitātes pa-
augstināšanu. Ir pieņemta 
jauna energoefektivitātes 
direktīva, kuras īstenošana 
attiecas arī uz Latviju. 

Kā ES energoefektivi-
tātes mērķi uz 2020.gadu 
izvirzīti – par 20% sama-
zināt siltumnīcefektu iz-
raisošo gāzu izmešus, līdz 
20% palielināt atjaunoja-
mo energoresursu īpatsva-
ru enerģijas gala patēriņā 
un par 20% paaugstināt 
energoefektivitāti. Arī kat-
ram no mums savā ģimenē, 
mājoklī ir iespējams kļūt 
energoefektīvākiem, tādēļ 
AS „Sadales tīkls” iedzīvo-
tājiem atgādina dažas zinā-
mas, bet piemirstas lietas, 
ko varam darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, 
ka pat tiem, kam šķiet, ka 
viņi par elektroenerģiju 
zina visu un izmanto to ļoti 
efektīvi, ikdienā ieviešas 
pa kādam ieradumam, kas 
rada liekus elektrības tē-
riņus. Pat cilvēkiem, kam 
energoefektivitāte ir mai-
zes darbs, kas to pēta, ana-
lizē un māca citus būt ener-
goefektīviem, reizi pa reizei 
der atsvaidzināt zināšanas 
par efektīvu saimniekoša-
nu savā mājsaimniecībā.

Katru dienu mēs lieto-
jam elektrību, īpaši nedo-
mājot par tās patēriņu. Mēs 
pierodam pie sava dzīves-
veida, pierodam pie naudas 
summas elektrības rēķina 
apmaksai. Vienlaikus ir 
daudz vienkāršu, šķietami 
pašsaprotamu lietu, kas 
palīdzētu elektroenerģiju 
izmantot efektīvāk, – kā 
gatavot ēst, kā mazgāt 
veļu un traukus, kā pašiem 
mazgāties, kā izmantot 
mājsaimniecības tehniku.

Piemēram, ledusskapī 
temperatūru vēlams no-
regulēt uz +5°C, savukārt 
saldētavā būs gana ar 
-18°C. Der iegaumēt, ka, iz-
vēloties ledusskapī vēsāku 
vidi, +4°C, elektroenerģijas 
izmaksas par ledusska-
pi palielināsies par 10%. 
Ledusskapja energoefek-
tivitāte būs zemāka, ja no-
vietosiet to blakus tiešiem 
siltuma avotiem – plītij, ra-

diatoriem, tiešiem saules 
stariem caur logu. Tāpat uz 
ledusskapjiem nedrīkst likt 
virsū mikroviļņu krāsnis, 
tosterus vai mazās cepeš-
krāsniņas. Savukārt ēdie-
nus ledusskapī vēlams likt 
noslēgtos traukos.

Zemākas temperatū-
ras uzstādīšana ir arī veids, 
kā energoefektīvi mazgāt 
veļu un traukus, jo tieši 
ūdens sildīšanai mazgāša-
nas procesā tiek patērēts 
visvairāk elektroenerģijas 
– jo siltākā ūdenī tiks maz-
gātas drēbes un trauki, jo 
dārgāk tas izmaksās. Sva-
rīgi ir gan veļas, gan trauku 
mazgājamās mašīnas kār-
tīgi aizpildīt – dažu šķīvju 
vai pāris kreklu mazgāšana 
būs līdzvērtīga zemē no-
mestai naudai.

Daudziem no mums 
neatņemams rīta rituāls ir 
tase kafijas. Ja ūdeni kafijai 
vai tējai vārām elektriskajā 
kannā, ieteicams ir vārīt tik 
daudz ūdens, cik būs ne-
pieciešams. Ja divu tasīšu 
vietā uzvārīsiet pilnu kan-
nu, patērēsiet 4–5 reizes 
vairāk elektroenerģijas, 
nekā vajadzētu. Savukārt 
lielo ūdens sildītāju vajag 
novietot iespējami tuvāk 
ūdens izmantošanas vie-
tai. Augstāko energoefek-
tivitāti tas sniegs, ja tem-
peratūra būs noregulēta uz 
55–60°C.

Ja ir jāizdara izvēle 
starp mazgāšanos dušā 
vai vannā, der iegaumēt, ka, 
nedēļu katru dienu mazgā-
joties dušā, iztērēsim ap-
tuveni tikpat daudz ūdens 
kā vienā mazgāšanās reizē 
vannā. Protams, arī dušā 
energoefektīvi būs ūdeni 
tecināt tikai tad, kad tas 
nepieciešams. Līdzīgi arī 
zobus tīrot, krānu nevajag 
atstāt tekošu visu zobu tī-
rīšanas laiku.

Monētas otra puse, 
sevišķi par dušu runājot, 

ir komforts - vai gribam un 
esam ar mieru savus ieras-
tos paradumus mainīt, jo ir 
tik patīkami dušā mazgā-
ties, ja ūdens strūkla virs 
galvas ir nepārtraukta. Bet 
tas jau jāizlemj katram pa-
šam, vadoties pēc savām 
vēlmēm, iespējām un ģime-
nes maciņa biezuma.

Gatavojot ēdienu, kat-
liņi un pannas vienmēr ir 
jālieto ar vākiem, pretējā 
gadījumā daļa elektroener-
ģijas tiks patērēta gaisa, 
ne ēdiena sildīšanai. Sva-
rīgi ir arī regulēt sildīšanas 
pakāpes – līdz ko ūdens uz-
vārījies, jāpagriež uz zemā-
ku pakāpi. Katla vai pannas 
izmēram jāatbilst sildvirs-
mas izmēram vai jābūt lie-
lākam, bet ne mazākam, jo 
silst visa virsma. Ja katliņš 
būs mazāks, elektroener-
ģija, tēlaini izsakoties, tiks 
izkūpināta gaisā.

Lai efektīvāk izman-
totu cepeškrāsni, gatavo-
jot ēdienu, to var izslēgt 
10–15 minūtes ātrāk. Ce-
peškrāsni nevajag virināt, 
bet sagaidīt, kad ēdiens 
gatavs. Savukārt vārot 
kartupeļus, ar ūdeni neva-
jag pieliet pilnu katlu, bet 
liet tik daudz, lai nosegtu 
kartupeļus.

Svarīgi būtu arī mainīt 
savus paradumus telpu 
vēdināšanā. Ja ierasts ir 
logus turēt vaļā nedaudz 
pavērtus, siltums izplūst 
no telpas, aukstums ie-
kļūst, bet gaisa apmaiņa 
nenotiek. Kā skaidro AS 
„Latvenergo” Energoefek-
tivitātes centrā, efektīvāk 
ir telpas vēdināt, logu atve-
rot plaši vaļā uz brīdi, kamēr 
neatdziest grīda un mēbeļu 
virsma.

Ja ir iespējams, arī 
temperatūru telpās ener-
goefektīvi ir regulēt at-
bilstoši situācijai. Daudz-
viet kā komforta zona ir 
noteikti 20 līdz 22°C. Pa-

metot mājokli, temperatū-
ru ieteicams samazināt par 
dažiem grādiem. Arī gulēt 
ejot, vēlams rīkoties līdzī-
gi, temperatūru pazeminot 
par 3-4°C. Jāatceras, ka 
par vienu grādu samazinot 
temperatūru, izmaksas ap-
sildei konkrētajā laika pos-
mā samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu ener-
goefektīvākā dzīvesveidā 
var dot arī veco spuldžu 
nomaiņa pret ekonomiska-
jām vai LED spuldzēm. Šo 
spuldžu jaudas ir tik mazas, 
ka tās nav nepieciešams 
bieži slēgt iekšā un ārā - tā 
būtisku ekonomiju iegūt 
nevar. Bet kopumā lielākā 
vai mazākā mērā iespējas 
ietaupīt vai uzlabot savu 
dzīves telpu, par to ne-
maksājot vairāk, ir praktiski 
visiem, vien jāspēj mainīt 
paradumus.

Lai informētu iedzīvo-
tājus par energoefektivi-
tāti, AS „Sadales tīkls” ir 
sagatavojusi īpašu sadaļu 
uzņēmuma mājaslapā, kurā 
regulāri tiek papildināta 
informācija: http://www.
sadalestikls.lv/lat/aktuali-
tates/energoefektivitate/

Akciju sabiedrība „Sa-
dales tīkls” ir Latvijā lielā-
kais sadales tīkla opera-
tors, kas elektroenerģiju 
piegādā vairāk nekā 1 mil-
jonam klientu. Uzņēmums 
nodrošina 95 000 km sa-
dales tīklu ekspluatāciju un 
atjaunošanu 99% valsts 
teritorijas, kā arī ir uzsācis 
īstenot viedo tehnoloģiju 
risinājumos balstīta tīkla 
attīstību. 

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”

www.sadalestikls.lv 
Klientu serviss: 

80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 

80 200 404

Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt 
mazāk par elektrību?

Jauns izaicinājums 
brīvprātīgajiem!

Valsts probācijas dienests ir 
uzsācis projektu, kura mērķis ir brīv-
prātīgo līdzgaitniecības (mentoringa) 
prakses attīstīšana darbā ar Valsts 
probācijas dienesta redzeslokā no-
nākušiem bērniem un jauniešiem. 
Tiek meklēti sabiedriski aktīvi cilvēki 
ar vēlmi atbalstīt bērnus un jaunie-
šus, sniedzot viņiem pozitīvu brīvā 
laika pavadīšanas pieredzi, kā arī jau-
nas zināšanas un prasmes. 

Meklējot iespējas mainīt jauniešu 
uzvedību, Valsts probācijas dienests 
aizvien lielāku uzmanību pievērš brīv-
prātīgo piesaistei un risinājumiem, 
kas nav tieši saistīti ar darbu valsts 
iestāžu ietvaros. Citu pasaules val-
stu pieredze apstiprina to, ka tikai 
sodot un izolējot likumpārkāpumus 
izdarījušus jauniešus, nav iespējams 
sekmīgi mainīt viņu uzvedību. Prakse 
liecina, ka posmā, kad attīstās jaunie-
šu personība, liela nozīme ir apkārtējo 
cilvēku ietekmei un prasmēm risināt 
savas problēmas. Negatīva vienau-
džu ietekme uz jaunieti un iemaņu 
trūkums ir galvenie jauniešu likum-
pārkāpumu cēloņi, kuru risināšanā 
efektīvs līdzeklis ir brīvprātīgo darbs. 
Jau šobrīd dienests izmanto brīvprā-
tīgo piesaisti izlīgumu organizēšanā, 
turklāt brīvprātīgie veiksmīgi iesaistī-
jušies arī Valsts probācijas dienesta 
īstenotajos projektos. Šobrīd ir uz-
sākts projekts, kurā līdz 2016. gada 
aprīlim plānots piesaistīt un saga-
tavot brīvprātīgos līdzgaitnieka dar-
bam, kā arī uzsākt līdzgaitniecību 
vairākiem desmitiem jauniešu. Brīv-

prātīgie tiek meklēti visos Latvijas 
reģionos un visās vecuma grupās. 

Brīvprātīgajiem tiks nodrošinā-
ta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku, iemācot to darīt arī citiem, ie-
gūt jaunas komunikācijas iemaņas 
un praktisku pieredzi darbā ar bēr-
niem un jauniešiem, kā arī apmeklēt 
Valsts probācijas dienesta apmā-
cības un saņemt regulāru atbalstu 
līdzgaitnieka pienākumu veikšanā. 
Plānota arī līdzgaitnieku izdevumu 
kompensācija. 

Līdzgaitniecība jauniešiem plāno-
ta kā brīvprātīgā un jaunieša (aizbil-
stamā) kopēji izdomātas aktivitātes, 
kuru organizēšanā atbalstu sniegs 
Valsts probācijas dienesta koordi-
natori. Galvenais brīvprātīgā darba 
nosacījums ir līdzgaitnieka vēlme 
palīdzēt aizbilstamā problēmu risi-
nāšanā, sniedzot jaunietim pozitīvu 
piemēru un iedrošinājumu. 

Par brīvprātīgo līdzgaitnieku var 
kļūt persona, kura izteikusi vēlēša-
nos par tādu kļūt, ir gatava veltīt šim 
darbam vismaz 8 stundas mēnesī, 
sasniegusi 18 gadu vecumu un prot 
valsts valodu.

Visi interesenti par brīvprātīgā 
līdzgaitnieka darbu tiek lūgti pieteik-
ties līdz 2015. gada 25. septembrim, 
sūtot pieteikuma anketu (atrodama 
Valsts probācijas dienesta mājas 
lapā: http://www.probacija.lv/884). 

Papildus informāciju iespējams 
saņemt, zvanot pa tālruni 67244862 
vai 28634900, vai rakstot uz e-pas-
tu: janis.nicmanis@vpd.gov.lv.

Septembrī Jēkabpils Svētā Mi-
ķeļa evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
notiks divi labdarības koncerti, ko 
sniegs Rīgas Gospelkoris un aktrise 
Dita Lūriņa.

13. septembrī plkst. 18.00 ai-
cinām apmeklēt Rīgas Gospelkora 
koncertu. Rīgas Gospelkoris  ir starp-
konfesionāls gospelkoris. Tā vadītājs 
ir Jānis Maslovskis, savukārt dibinā-
tāja Railī Orrava. Gospelkoris dibināts 
2003. gadā un aktīvi koncertē Latvi-
jā, kā arī ārzemēs (Vācijā, Norvēģijā, 
Kiprā, ASV). Kora misija ir caur mūziku 
pasludināt Bībeles svarīgāko vēsti –
evaņģēliju (angļu val. – ‘gospel’) savā 
valstī un ārpus tās robežām visiem 
cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, dzi-
muma vai tautības.

Rīgas Gospelkoris veido arī kopī-
gus projektus ar amerikāņu un britu 
gospel zvaigznēm, no kuriem viens ir 
gospel mūzikas festivāls „Sing Gospel 
Latvia”, kas trīs gadus (2007., 2008. 

un 2012. g.) veiksmīgi norisinājās Rīgā 
un kurā kā galvenie viesi piedalījās 
mūziķi Walter Owens, Terry Moore un 
Malcolm Williams no Čikāgas, ASV, kā 
arī Karen Gibson no Lielbritānijas.

Rīgas Gospelkora DVD „Silver & 
Gold” tika nominēts Latvijas Mūzikas 
ierakstu Gada Balvai kategorijā „La-
bākais koncertieraksta video 2011”. 
Savukārt 2014. gada vasarā, Pasau-
les koru olimpiādē, Rīgas Gospelkoris 
„Gospel” mūzikas čempionu katego-
rijā izcīnīja zelta medaļu.

26. septembrī ar programmu 
„Dziesmas par brīnumiem” uzstā-
sies Latvijas Nacionālā teātra ak-
trise Dita Lūriņa. Koncerta sākums 
plkst. 18.00

Abos koncertos ieeja par ziedo-
jumiem Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. 
baznīcas atjaunošanai.

Santa Ancīte, 
Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīcas  

projekta menedžere

Septembrī Jēkabpils Svētā 
Miķeļa ev. lut. baznīcā notiks divi 
labdarības koncerti
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Ziņas par Jēkabpili augustā

2015. gada jūlijā apritēja 10 gadi, 
kopš UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā tika iekļauts Strūves ģeo-
dēziskais loks. Lai akcentētu šī no-
tikuma nozīmīgumu, septembrī Eiro-
pas kultūras mantojuma dienu ietva-
ros notiks starptautiska zinātniski 
praktiskā konference „Strūves ģeo-
dēziskajam lokam UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā – 10”. Konferen-
ce norisināsies divas dienas – 17. un 
18. septembrī – Jelgavā un Jēkabpilī.

Konferences pirmā darba diena, 
kurā notiks lasījumi par mērījumu vēs-
turi un to zinātnisko nozīmi, norisinā-
sies Ģ.  Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejā. Konferences  otrā 
darba diena (18.09.) notiks Jēkabpils 

Vēstures muzejā, Krustpils pilī. Šajā 
dienā konferences dalībnieki dalīsies 
pieredzē par Strūves ģeodēziskā 
loka popularizēšanu, tā potenciālu 
tūrismā. Viena no ziņojumu tēmām 
būs par Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas pieredzi Strūves ģeodēziskā loka 
saglabāšanā un popularizēšanā. Pa-
redzams, ka konferencē piedalīsies 

lektori no Latvijas, Zviedrijas, Lietu-
vas, Baltkrievijas, Igaunijas.

18. septembrī Krustpils pilī kon-
ference sāksies plkst. 10.00. Pēc-
pusdienā, laikā no 13.45 līdz 15.30, 
Strūves parkā sāksies konferences 
praktiskā daļa, kad notiks mērinstru-
mentu demonstrējumi. Interesen-
tiem būs iespēja vērot metodes un 

instrumentus, kuri līdzīgi tiem, ar ku-
riem 1826. gadā tika veikti mērījumi.

Ja jums ir interese par konferenci 
un vēlaties tajā piedalīties, lūgums 
par to informēt līdz 15.09., zvanot pa 
tālruni 65221042

Inese Berķe, 
Jēkabpils Vēstures muzeja direktore

Jēkabpilī notiks starptautiska konference

1. augusts. 
1948.  gadā darbu uzsāk Krust-

pils 2.  septiņgadīgā (krievu) skola. 
Nākotnē Jēkabpils 4. vidusskola.

2. augusts. 
1925. gadā tiek iesvētīta papla-

šinātā Jēkabpils pilsētas kapsēta.
3. augusts. 
1940. gadā padomju vara uzsāk 

rūpniecības uzņēmumu nacionali-
zāciju Jēkabpilī. Tiek iecelts valsts 
komisārs P.  Pāvuliņa poligrāfiskai 
rūpnīcai Brīvības ielā 212 (vēlāk 
15. Jēkabpils tipogrāfija) un J. Naudi-
ņa poligrāfiskai rūpnīcai Brīvības ielā 
112.

5. augusts. 
1769. gadā ielikts pamatakmens 

Jēkabpils (tagad Sv. Miķeļa) evaņģē-
liski luteriskās baznīcas celtniecībai. 
Būvdarbu vadītājs Kaspars Linde.

1772.  gadā Polijas valstij sada-
loties, Latgale (līdz ar to Krustpils) 
tiek pievienota Krievijai un iekļauta 
Vitebskas guberņā. 

6. augusts. 
1944. gadā (vācu okupācijas lai-

kā) fašisti nošauj Jēkabpils Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrības priekšsē-
dētāju H. Beniņu.

7. augusts. 
1944.  gadā tiek uzspridzināts 

1936. gadā uzceltais Krustpils – Jē-
kabpils tilts pār Daugavu.

8. augusts. 1933. gadā  tiek no-
dibināta Latvijas dzelzceļnieku bied-
rības Krustpils nodaļa.

1944.  gadā vācu karaspēks at-
kāpjas no Jēkabpils. Tiek uzspridzi-
nāts  Zeļķu dzelzceļa tilts pār Dauga-
vu. Krustpili ieņem padomju armijas 
308.  latviešu strēlnieku divīzijas 
kapteiņa Kristapa Kaugura bataljons.

9. augusts. 1941. gadā Jēkabpilī 
ierodas vācu drošības dienesta palīg-
policija ebreju iznīcināšanai, saukta 
par „Arāja komandu”, lai veiktu ebreju 
masu slaktiņu Kaķīšu purvā (nošauti 
418 ebreji).

1944.  gadā Jēkabpili ieņem pa-
domju armijas 29. un 378. strēlnieku 
divīziju daļas.

1989.  gadā LTF Jēkabpils rajo-
na nodaļas dome pieņem rezolūciju 
par Krustpils pili, kuru adresē Balti-
jas kara apgabala virspavēlniekam 
F. Kuzminam, LPSR Kultūras komite-
jai, Jēkabpils pilsētas izpildkomitejai. 
Tajā izteikta prasība atdot Latvijas 
tautai republikas nozīmes arhitektū-
ras pieminekli Krustpils pili, kas ir pa-
domju armijas Baltijas kara apgabala 
rīcībā.

11. augusts. 
1996. gadā Latvijas pareizticīgo 

baznīcas Rīgas un Latvijas Arhibīs-
kaps (tagad Metropolīts) Aleksandrs 
atklāj Jēkabpils Svētā Gara vīriešu 
klosteri. Par jaunā klostera priekš-
nieku norīkots igumens Teofans 
(Požidajevs).

14. augusts. 
1944.gadā Jēkabpils pilsētas Iz-

pildu komitejas pirmā sēde notiek bi-
jušās pilsētas valdes telpās Brīvības 
ielā 202.

16. augusts. 
1856. gadā Nikolaus fon Korfs XI 

iesniedz Vidzemes guberņas vadībai 
lūgumu viņam piederošās Krust-
pils muižas ar 6337 vīriešiem un 
6756 sievietēm pievienot Vidzemes 
guberņai.

18.  augusts. 1935.  gadā pie 
Krustpils evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas sienas atklāj piemiņas plāksni, 
kas uzstādīta strēlnieku pulkos un 
neatkarības cīņās kritušajiem drau-
dzes locekļiem. 

1944. gadā Jēkabpilī atsāk darbī-
bu maizes ceptuve un pirts. Uzsākta 
lopkautuves, stērķeļu fabrikas un 
pienotavas atjaunošana. 

22. augusts. 
1940. gadā iznāk pirmais Jēkab-

pils rajona laikraksta „Brīvā Daugava” 
numurs. Sākumā to izlaiž 3 reizes ne-
dēļā, 6500 eksemplāru metienā.

1944.  gadā darbību atsāk Jē-
kabpils gaļas kombināts, kura rīcībā 
ir kautuves un desu darbnīcas gan 
Jēkabpilī, gan Krustpilī.

 23. augusts. 
1988.  gadā Komjaunatnes (ta-

gad Krustpils) saliņā Jēkabpils Vides 
aizsardzības kluba aizsegā Nacionā-
lās neatkarības kustības dalībnieki 
sarīko mītiņu , kurā nosoda „Moloto-
va–Ribentropa” paktu. 

1989.  gadā Jēkabpilī, Lāčplēša 
un Parka ielas stūrī (kur bija plānots 
iekārtot 14.  jūnija parku) atklāj pie-
miņas zīmi 1941.  gada 14.  jūnijā iz-
vestajiem. Piemiņas akmeni izkalis 
Antons Salietis.

Tajā pašā dienā 600 Jēkabpils 
pilsētas un rajona iedzīvotāji piedalās 
Baltijas ceļa akcijā Rīgas–Pleskavas 
šosejas 57. kilometrā. 

1991. gadā. LTF Jēkabpils noda-
ļa organizē jēkabpiliešu dalību akcijā 
„Liesmojošais Baltijas ceļš”. Mal-
ku ugunskuriem saveduši Saukas 
lauksaimniecības skolas skolotājs 

Jānis Lācis un MRS inženieris Andris 
Sproģis. 

24. augusts. 
1991.  gadā Jēkabpils rajona 

padomes prezidijs nolemj pārņemt 
savā kontrolē Latvijas Komunistis-
kās partijas rajona komitejas, Vissa-
vienības Sarkanā Karoga ordeņa ar-
mijas, aviācijas un flotes sadarbības 
brīvprātīgās biedrības (DOSAAF) un 
Valsts Drošības komitejas (VDK) ra-
jona nodaļas, kā arī kara komisariāta 
telpas un inventāru. Pēc pl.19.00 
vietējās pašvaldības pārstāvji milici-
jas pavadībā ierodas Valsts Drošības 
komitejas Jēkabpils nodaļas štābā 
Rīgas ielā 195, kurā VDK priekšnieks 
Igors Rogovs izrāda telpas. Tiek at-
rasts, ka atkritumu konteineris pie 
ēkas pilns ar papīru pelniem. Telpas 
tiek apsargātas līdz pilnīgai lietu 
pārņemšanai.

31. augusts. 
1921. gadā  tiek noformēts 4. Jē-

kabpils aizsargu pulks, kura priekšga-
lā norīkots atvaļināts kapteinis Jānis 
Lācis. Pulks sastāv no 2 bataljoniem 
un 8 rotām.

Augustā: 
1655.  gadā Polijas–Zviedrijas 

un Krievijas kara rezultātā miestā 
iepretim Krustpilij ieplūst liels skaits 
bēgļu.

1914. gadā notiek vispārēja Jē-
kabpils, Krustpils un to apkārtnes 
jauniešu mobilizācija Krievijas armijā. 

1944. gadā pēc iedzīvotāju reģis-
trācijas datiem Jēkabpilī dzīvo 3026 
iedzīvotāji, no tiem darba spējīgi vīrie-
ši – 519,sievietes – 880, bērni – 819, 
darba nespējīgi – 808.

Krustpils pilī izvietojas Sarkanar-
mijas kara hospitālis. Ķirurgs P. Spole, 
medicīnas dienesta kapteinis, izdara 
līdz 70 operācijām dienā, no tām ap 
15 smagas.

Krustpils pilsētas parka malā pie 
Rīgas ielas apbedīts II Pasaules karā 
kritušais 22. krievu armijas artilērijas 
pavēlnieks, ģenerālmajors S.  Kupri-
janovs un 130. latviešu strēlnieku 
korpusa pulkveži G.  Šarikalovs un 
S. Gazejevs. Vēlākos gados kā piemi-

ņas zīme kritušajiem tiek uzstādīts 
lielgabals.

Pilsētā atjauno elektrības apgādi, 
ņemot strāvu no Fr. Meržinska vilnas 
vērptuves.

1948.  gadā laukumā pie Jēkab-
pils kultūras (tagad Tautas) nama 
uzsākta pamatu būve Ļeņina piemi-
neklim, ko izgatavojis Rīgas māksli-
nieks Lukaševics. 

1997. gadā Krustpils evaņģēliski 
luteriskā draudze mācītāja M.Plātes 
rosināta uzsāk ikgadēju tradīciju –
Draudzes dienas. Pasākums parasti 
noslēdzas ar šaha turnīru.

1998. gadā darbību uzsāk reģio-
nālais „Radio 1”.

Ziņas no JVM krājuma sagatavoja  
D. Lukšēvica

Piemiņas akmens 1941. gada 14. jūnija 
izvestajiem Jēkabpilī, Lāčplēša un Parka ielas 
stūrī

Ļeņina piemineklis pie tagadējā Tautas nama 1965. gadā

Jēkabpilieši akcijā „Liesmojošais Baltijas ceļš” 1991. gada 23. augustā

1991. gada 24. augustā pie VDK Jēkabpils nodaļas ārdurvīm tiek noņemta izkārtne, kabineti 
aizzīmogoti, miliči un kārtības sargi uzrauga ēku līdz pilnīgai ēkas un lietu pārņemšanai.  
Attēlā: no kreisās puses – Silvija Šimfa, Vladimirs Ždanoks, Raits Sirmovičs, Aivars Eglītis, 
Voldis Purviņš

Zelķu dzelzceļa tilts. 20. gs. 30. gadi
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17.  augustā jaunie jēkabpilieši Edvīns Skrūders un 
Reinis Prīdāns Latvijas atlases spēlēs izcīnīja visas uz-
varas un nodrošināja ceļazīmi uz Eiropas čempionātu 
pludmales volejbolā jauniešiem grupā līdz 20 gadiem. Šis 
ir kārtējais trenera Mārča Obrumaņa sasniegums darbā 
ar Jēkabpils jauniešiem. Ieguldītais darbs visas vasaras 
garumā ir attaisnojies ar uzviju. Sagatavot puišus Eiropas 
„skatuvei” jau līdz 2.  septembrim ir jauns izaicinājums 

Mārcim. Eiropas čempionāts notiks jau 2.–5. septembrī 
Kiprā, Larnakas pludmales laukumos, tāpēc šobrīd pui-
šiem notiek smagi, bet interesanti treniņi! 

Uzreiz pēc pēdējās finālsvilpes Mārča galvā tika 
izstrādāts treniņplāns un ar puišiem kopīgi pārrunāta 
ēdienkarte. Treniņu laikā – nekādu vaļību, tikai darbs. Jau 
22.  augustā, uzsākot sagatavošanās posmu Eiropas 
čempionātam, jaunieši aizvadīja Latvijas čempionāta 
5. posmu pludmales volejbolā vīriešiem Daugavpils nova-
da Višķu pagastā. Puišiem un trenerim novēlam izturību 
un izdošanos. Ar intensīvu darbu un pareizu attieksmi var 
„gāzt lielus kalnus”. 

Visas vasaras garumā sportistus atbalstīja Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība, Jēkabpils Sporta centrs un Jēkabpils 
Sporta skola. Kopīgs darbs un kopīga uzvara pilsētai!

20. augusta Jēkabpils pilsētas domes ārkārtas sēdē 
tika apstiprināts lēmums par 400 eiro piešķiršanu spor-
tistu atbalstam dalībai Eiropas čempionātā pludmales 
volejbolā U-20 grupā.

Informāciju sagatavoja:
Māris Trušelis

Biedrība „Sporta klubs Jēkabpils lūši”

Jau septiņus gadus mans mīļā-
kais mūzikas instruments ir sakso-
fons. Šī instrumenta spēle ir nodar-
bošanās, ar kuru vēlos saistīt savu 
nākotni. Esmu piedalījusies dažādos 
konkursos, koncertos un, ieguldot 
lielu darbu, guvusi panākumus. Līdz 
šim par vienu no ievērojamāka-
jiem panākumiem uzskatu iespēju 
2013.  gadā piedalīties Salacgrīvas 
ceturtā klasiskās mūzikas festivāla 
Galā koncertā uz peldošās skatuves. 
Tas bija ievērojamākais un nozīmīgā-
kais pasākums, kurā tiku uzaicināta 
uzstāties. Bet šis gads bijis īpašs, jo 
guvu ļoti augstus rezultātus visos 
valsts līmeņa un starptautiskajos 
konkursos, kuros piedalījos. Liels 
darbs, labs skolotājs, lieliska kon-
certmeistare, radi un draugi ir tie, kas 
man palīdzēja to sasniegt. 

Man patīk ne tikai klasiskā, bet 
arī džeza mūzika, tādēļ apmeklēju 
pasaulē slavenu mākslinieku , piemē-
ram, Kendijas Dalferes un Džeimsa 
Morisona koncertus. Apbrīnojami ir 
arī pagājušā gadsimta džezmeņi - 
saksofonists Čārlijs Pārkers un pia-

nists, dziedātājs Rejs Čārlzs. Spēlēju 
ne tikai skolas laikā, bet arī vasarā – 
braucu uz nometnēm un meistarkla-
sēm, kuras dod man ļoti lielu pieredzi 
un jaunas zināšanas. 

Man ļoti patīk muzicēt kopā ar ģime-
ni. Ņemot vērā to, ka  visi mūsu ģimenē 
esam mūziķi, pilnīgi pašsaprotami bija 
nodibināt muzikālo apvienību „Muskat-
rieksts”. Kopā radam interesantas ide-
jas diviem saksofoniem, taustiņinstru-

mentiem un brāļa veidotajiem ritmiem 
ar dažādiem sitaminstrumentiem.

Šī vasara līdzās mūzikas skolas 
izlaiduma priekam man atnesa jaunu 
muzikālu izaicinājumu. Pašā vasaras 
vidū, kad bija izskanējuši 11.  Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, es kopā ar Latvijas Jauniešu 
pūtēju orķestri devos muzikālā ceļo-
jumā uz Austrijas galvaspilsētu Vīni. 

Šī orķestra dalībnieki pulcējas 
reizi gadā, lai, kopīgi strādājot, saga-
tavotu programmu starptautiskam 
konkursam vai festivālam. Orķestra 
darbu vada izcils diriģents un LJPO 
konkursa žūrijas priekšsēdētājs Jā-
nis Puriņš un Latvijas pūtēju orķestra 
nozares eksperte Astrīda Ķēniņa. Or-
ķestra sastāvā tiek uzaicināti jaunie 
mūziķi no visas Latvijas, kuri guvuši 
vislabākos panākumus LJPO kon-
kursā Rīgā. Šogad kopā ar 55 citiem 
Latvijas jaunajiem māksliniekiem 
gods piedalīties orķestrī bija uzticēts 
man kā konkursantei no Jēkabpils un  
flautistei Elīzai Rēķei kā Salas novada 
jaunajai mūziķei. 

Pirms brauciena uz Vīni mēģinā-

6
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Mans ceļš mūzikā

Šī gada 6. augustā Kena parkā 
notika Jēkabpils radošās jauniešu 
apvienības organizēta mākslas per-
formace „Izstāde”. Šajā notikumā 
piedalījās četrpadsmit jaunieši – 
Vēsma Lukstiņa, Agnese Broka, Eira 
Sarnovska, Lija Jēgere, Ieva Radiņa, 
Nikola Ščadro, Lauris Kampāns, Ro-
lands Hartmans, Evelīna Elksnīte, 
Kārlis Klišāns, Evita Veipa, Mētra 
Štelmahere, Jēkabs Štelmahers, 
Sintija Kampāne. Performance brīvā 
dabā tika veidota kā mākslas izstā-
de, kuras mērķis bija veicināt tās 
dalībniekos idejiskos meklējumus un 
spēju tos atspoguļot vizuālā formā-
tā, tādējādi izsakot savas domas. Tā 
rezultātā tika izstādīti četrpadsmit 
mākslas objekti. Katram no tiem gan 
vizuāli, gan idejiski bija raksturīgs 
kaut kas specifisks, kas padarīja 
izstādi netradicionālu un interesan-
tu. Skatītājiem bija iespēja redzēt 
instalācijas, gleznas, skulpturālus 
objektus, vērot performanci proce-
sā, dzirdēt pasakas, dzeju un mūziku. 

Neskatoties uz radošo izpausmju da-
žādību, performanci caurvija vieno-
jošs mērķis. Katram no dalībniekiem 
izstāde nozīmēja izkāpt no ierastiem 
priekšstatiem par mākslas robežām. 
Tā kļuva par konceptuālās mākslas 
izpausmi, no kā izriet tas, ka mākslas 
objekta estētiskai un vizuālai vērtībai 
ir daudz mazāka nozīme nekā idejai, 
ko tā ietver. Mākslas performance 
tapa ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas finansiālu atbalstu.

Jēkabpils jauniešu radošā apvie-
nība ir neatkarīga talantīgu jauniešu 
radoša sadarbība, kuras interesēs 
ietilpst attiecības starp dažādu tradi-
cionālu un ne tik tradicionālu mākslas 
nozaru materialitātēm, tehnoloģijām 
un menedžmentu. Šī gada rudenī 
notiks apvienības organizēts lekciju 
cikls par dažādiem kultūras mene-
džmenta, literatūras un laikmetīgās 
mākslas jautājumiem. Uz šīm lekci-
jām tiks aicināti visi interesenti.

Sintija Kampāne,  
Mētra Štelmahere

Jēkabpilieši Edvīns Skrūders un Reinis Prīdāns 
izcīna ceļazīmi uz Eiropas čempionāta finālturnīru

Mākslas performance „Izstāde”

jumi notika vairāku mēnešu garumā 
reizi mēnesī Rīgā, kā arī nedēļu ilgā 
nometnē Cēsīs. Notika cītīga gatavo-
šanās, lai godam pārstāvētu Latviju 
konkursā Austrijā. Piedalījāmies arī 
II  Izklaidējošās un deju mūzikas kon-
kursā pūtēju orķestriem „Cēsu kauss 
2015” un koncertā Cēsu Sv. Jāņa ev. 
lut. baznīcā. 

Pēc nometnē pavadītas nedēļas 
Cēsīs devāmies uz Austriju. Brauciena 

laikā mums tikai organizēti koncerti arī 
Polijā un Čehijā. Galvenais brauciena 
mērķis bija piedalīšanās konkursā un 
Galā koncertā, kuri notika Concert Hall 
Muth un Golden Hall, Wiener Musikfe-
rein Vīnē. Mēs bijām pirmais orķestris 
no Latvijas, kas uzstājās uz Vīnes 
filharmonijas Zelta zāles skatuves. 
Sajūtas, spēlējot tik skaistā zālē, bija 
neaprakstāmas. Mūsu orķestris guva 
ievērojamu žūrijas un klausītāju atzinī-
bu. Uzstāšanās vainagojās ar uzvaru 
– iegūtu zelta kausu. Galā koncerts 
notika Vīnes filharmonijas Zelta zālē. 
Manuprāt, tas bija spilgtākais mirklis 
no šī brauciena.

Gandarījuma un prieka pilni devā-
mies mājupceļā uz Latviju. Pēdējā va-
karā Polijā uzstājāmies sāls raktuvju 
pazemes koncertzālē pie Katovices. 
Sajūtas bija lieliskas un akustika – 
fantastiska. Mūsu klausītāji bija tū-
risti no dažādām valstīm. 

Gribētos īpaši pateikties Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībai par finan-
siālu atbalstu, kas bija nepieciešams 
dalībai šajā pieredzes bagātajā muzi-
kālajā koncertceļojumā.

Annija Briška,  
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas  

skolas absolvente
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Foto: Aleksandrs Štelmahers

Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris Vīnē

Vīnē iegūtais Zelta kauss

Annija Briška
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10. augustā noslēdzās iedzīvotāju balso-
jums konkursam „Latvijas labākais tirgotājs” 
Jēkabpilī. Apkopojot rezultātus, visvairāk iedzī-
votāju uzslavas saņēma suši bārs „Sakura”, kas 
atrodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142.

Saskaņā ar iedzīvotāju balsojumu, suši 
bāru ”Sakura” Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
pieteiks konkursa otrajai kārtai, kurā konkursa 
rīkotāji līdz gada beigām apkopos visu preten-
dentu iesniegumus un veiks to izvērtējumu.

Konkursa uzvarētāji tiek noteikti vairākās 
grupās – aptiekas, degvielas uzpildes staci-
jas, frizētavas un skaistumkopšanas saloni, 
sporta un atpūtas centri, restorāni, kafejnīcas, 
mājas virtuves, kafejnīcas-konditorejas, kafej-
nīcas-picērijas, kafejnīcas-veikali, bistro, krogi, 
ceļmalas krogi, mazie veikali, specializētie vei-
kali, veikali, lielveikali un tirdzniecības centri.

Konkursa dalībnieku vērtēšanas galvenie 
kritēriji ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, 

preču klāsts, kārtība un tīrība, speciālie piedā-
vājumi un informācija.

Konkursu „Latvijas labākais tirgotājs 
2015” jau divdesmito sezonu rīko Latvijas Tir-
gotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašval-
dību savienību.

Katru gadu konkursa „Latvijas Labākais tir-
gotājs” ietvaros labākos tirdzniecības, ēdinā-
šanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus 
izvērtē ar mērķi paaugstināt nozarē strādājošo 
profesionalitāti.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsaka patei-
cību iedzīvotājiem par iesaisti konkursa norisē, 
kā arī suši bāram „Sakura” novēl labus panāku-
mus konkursa otrajā kārtā!

Informāciju sagatavoja:
Laura Afanasjeva

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Dzīvot labklājībā, sakārtotā valstī 
ar bagātiem un izglītotiem cilvekiem, 
kuri var un vēlas palikt Latvijā – tā 
īsumā var raksturot Latvijas lielākās 
uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) mērķus un darbību. Biznesa 
vides attīstība un pilnveidošana gan 
valstiskā, gan reģionālā mērogā ir mi-
sija, kuru mums uzticējuši uzņēmēji, 
tāpēc vēlamies īsi iepazīstināt ar gal-
venajām aktualitātēm. 

Lai arī valstiskā līmenī pašreiz 
daudzas sabiedrības grupas tiek 
pretnostatītas vienai pret otru, kur 
pensionāri dzīvo uz nabadzības sliek-
šņa, emigrācijas vilni nav iespējams 
apturēt, savukārt ierēdņu līmenī tiek 
domāts, kā papildināt budžetu, LTRK 
redz tikai vienu risinājumu – tūlītēju 
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, 
attīstot reģionus, kā arī maksimāli 
daudz pūļu pieliekot eksporta veici-
nāšanai. To iespējams paveikt radot 

preces un pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, sagatavojot ilg-
termiņa nodokļu stratēģiju, tādējādi 
radot iepriekš paredzamu biznesa 
vidi, kā arī pieņemot tikai un vienīgi 
pamatotus lēmumus, par kuriem at-
bildīgi būtu ne tikai deputāti, bet arī 
citas amatpersonas, tostarp ierēdņi. 

Pašreiz uzsākta nākamā gada 
valsts budžeta izstrāde. Līdztekus 
tam, ka sabiedrība tiek informēta par 
to, ka ministrijām jādomā par tēriņu 
samazināšanu, daudzi lēmumi var 
skart arī uzņēmējus. Vislielākie sa-
režģījumi paredzami darbaspēka no-
dokļu jautājumos, kur Finanšu minis-
trijas aprēķini liecina par ievērojamu 
miljonu ieplūšanu „valsts makā”, taču 
problēmas rodas brīdī, kad jāsaprot – 
kur par to visu maksās?  

LTRK eksperti, analizējot katru 
no valsts amatpersonu ierosināju-
miem, vienmēr atsaucas uz paraks-
tīto vienošanos pirms nepilna gada 

ar Finanšu ministriju, kas ir spēkā 
līdz 2017. gadam. Tajā iekļauti vairāki 
punkti, kuri pašreiz amatpersonām, 
diemžēl, ir piemirsušies. Pirmkārt, 
uzņēmējiem tika solīts, ka no nākamā 
gada samazināsies iedzīvotāju ienā-
kumu nodoklis, tādējādi samazinot 
darbaspēka nodokļus, ļaujot kļūt ne-
daudz konkurētspējīgākiem Baltijas 
un citu Eiropas valstu vidū. Ņemot 
vērā to, ka koalīcija tikko nākusi klajā 
ar vairākām jaunām idejām, tostarp 
vēlmi ieviest solidaritātes sociālo 
nodokli, rodas nopietnas pretrunas ar 
panākto vienošanos, kas paredzēja, 
ka netiks ieviesti jauni nodokļu ob-
jekti, kā arī valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemeksas netiks pa-
lielinātas paredzot, ka darba ņēmēja 
likme saglabāsies 10,5% apjomā, 
bet darba devēja – 23,59% apjomā. 
Tāpat absurdi šķiet, ka šie papildu 
ieņēmumi pašam darbiniekam nene-
sīs nekādu ieguvumu ne pensijas, ne 

pabalstu ziņā, jo nonāks kopējā soci-
ālās apdrošināšanas budžetā. LTRK 
vairākkārt ierosinājusi, ka drīzāk būtu 
jādomā par pieaugušo apgādības 
jautājuma risināšanu, kur aptuveni 
70 tūkstoši darba spējas vecuma 
cilvēku skaitās kāda cita apgādībā, 
lai gan daudzi no viņiem devušies 
peļņā uz ārzemēm. Ieguvumi valsts 
budžetam gan vienā, gan otrā gadīju-
mā paredzami līdzīgi, taču, ja pirmais 
piedāvājums uzņēmējiem liks aizdo-
māties, vai viņi vēlas maksāt samērā 
lielās algas (virs 4000 eiro), tad otra-
jā variantā – iedzīvotājiem, kuri spēj 
strādāt, būs jādomā, kā tālāk dzīvot 
uz sava, nevis valsts rēķina. 

Vēl viena aktualitāte, kas arī ie-
kļauta parakstītajā dokumentā ar 
Finanšu ministriju, ir mikrouzņēmumu 
nodokļa režīma ilgtspēja. Gadījumā, 
ja nozaru saraksts, kas pašreiz ap-
tver 41 darbības jomu, saglabāsies 
nemainīgs, kā arī sociālās iemaksas 
par katru darbinieku būs tik milzīgas, 
jāatzīst, ka mikrouzņēmumi turpi-
nāt iesākto darbu nebūs spējīgi, jo 
nodokļos paredzams maksāt vairāk 
nekā 20% no apgrozījuma. LTRK jau 
vairākkārt norādījusi amatpersonām, 
ka šādu ideju realizācija nevis papil-
dinās valsts budžetu, bet gan iedzīs 
daudzus mazā biznesa pārstāvjus 
ēnā. Pie šādiem noteikumiem runāt 
par ilgtspēju ir absurdi, tāpēc ceram, 
ka LTRK viedoklī ieklausīsies, lai ma-
zie uzņēmumi varētu attīstīties un 
pēc iespējas drīzāk kļūt par vidējiem 

un arī lieliem biznesiem. 
Rezumējot iepriekš minēto, 

valsts mērogā jau vairākus gadus 
tiek runāts par nodokļa sloga pārne-
šanu no darbaspēka uz patēriņu un 
īpašumu. Lai arī ideja ir laba, katru 
gadu, kad sākas budžeta veidošana, 
tā tiek aizmirsta, meklējot veidus, kā 
palielināt ienākumus no strādājoša-
jiem. Tikai jāatceras ir tas, ka emig-
rācija turpinās. Mūsu paliek arvien 
mazāk, tāpēc jādomā risinājumi, kuri 
būs aktuāli nevis katru gadu no jauna 
augustā, kad sākas budžeta izstrā-
de, bet gan pēc desmit gadiem. Tad 
pašreizējie skolēni ienāks biznesā, 
un cerams, ka viņi vēlēsies būt nevis 
ierēdņi, bet gan veiksmīgi uzņēmēji, 
kuri caur realizētajām idejām bizne-
sā spēs piepildīt „valsts maciņu”, 
nomaksājot oficiālus nodokļus, no-
drošinot pensionāriem labas pensi-
jas un pabalstus, kā arī darot Latviju 
bagātāku. 

Lai lepotos ar saviem biedriem, 
LTRK aicina arī Jēkabpils uzņēmējus 
piedalīties Latgales plānošanas re-
ģiona Uzņēmēju dienās, kas notiks 
18. un 19.  septembrī Daugavpils 
Olimpiskajā centrā. Divu dienu garu-
mā ikvienam būs iespēja meklēt sa-
darbības partnerus, apmeklēt foru-
mu par biznesa attīstību un baudīt arī 
kultūras programmu. Tiekamies!

Latvijas Tirdzniecības  
un rūpniecības kamera

www.ltrk.lv

LTRK mērķis – sakārtota uzņēmējdarbība, paredzami 
nodokļi un spējīgi cilvēki

Konkursa „Latvijas labākais 
tirgotājs” otrajai kārtai tiek 
izvirzīts suši bārs „Sakura”

2. septembrī CSP uzsāks tautas 
mikroskaitīšanu

2015. gada 2. septembrī Centrālā statis-
tikas pārvalde uzsāks tautas mikroskaitīšanu, 
kuras mērķis ir noskaidrot, cik precīzi oficiālā 
statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā, 
republikas nozīmes pilsētās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus mājokļu Lat-
vijā, no tiem 168 Jēkabpilī, un 2015. gada tau-
tas mikroskaitīšanā noskaidros, cik pastāvīgo 
iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā pie-
dalās to mājokļu iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP 
vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2015. gada 
tautas mikroskaitīšanā.

No 2. septembra līdz 15. septembrim ie-
dzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu elek-
troniski vietnē https://eintervija.csb.gov.lv. 
Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, līdz 
15. decembrim CSP intervētājs aptaujās mā-
jokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai klātienē.

2015.  gada sākumā Jēkabpilī dzīvoja 
23 019 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits 
samazinājies par 1,1%, bet salīdzinājumā ar 
2011. gadu Jēkabpilī ir par 6,7% jeb 1 653 ie-
dzīvotājiem mazāk. Pērn pilsētā piedzima 216 

mazuļi – par 18,7% vairāk nekā 2013. gadā.
71% Jēkabpils iedzīvotāju dzīvo daudzdzī-

vokļu mājās, bet 24% – individuālajās mājās. 
Līdz 1945. gadam būvētās mājās dzīvo 10% 
iedzīvotāju, 1946. – 1990. gadā būvētās mājās 
– 84% un pēc 1990. gada būvētās mājās – 4%. 
Ūdensvads ir pieejams 91% Jēkabpils iedzīvo-
tāju, bet centrālapkure – 76%.

Jēkabpilī 62% pastāvīgo iedzīvotāju mājās 
pārsvarā lieto latviešu valodu, bet 38% – krie-
vu valodu. 14% iedzīvotāju ir augstākā izglītība 
(ieskaitot doktora grādu), bet 4% – zemāka par 
pamatizglītību.

Plašāka informācija par 2015.  gada 
tautas mikroskaitīšanu pieejama vietnē:  
csb.gov.lv/skaitisana. 

Tautas mikroskaitīšanas bezmaksas kon-
sultatīvais tālrunis: 80000320. 

E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2. septembra 

līdz 15. septembrim katru dienu no plkst. 8.30 
līdz 20.00; no 16. septembra līdz 15. decem-
brim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
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Jēkabpils NVO resursu centrs 
turpina iepazīstināt ar nevalstisko 
organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz 
sarunu aicinājām  biedrības „Jau-
niešu klubs „13. pirmdiena”” valdes 
priekšsēdētāju LILIJU RAŽINSKU.

Jautājumi:
1. Kā sākāt darbu NVO sektorā?
2. Kas motivē turpināt darbu 

NVO?
1. Darbs nevalstiskajā sektorā 

iesākās vienlaikus ar darbu Jēkab-
pils Bērnu un jauniešu centrā. Tolaik, 
2002. gadā, direktora vietnieces pie-
nākumus pildīja Rita Bērzlapa, kurai, 
sadarbojoties ar skolu pašpārvalžu 
jauniešiem, bija radusies ideja par 
jauniešu organizācijas izveidi. Diena, 
kad notika jauniešu kopsanākšana, 
lai runātu par jauniešu kluba dibinā-
šanu, bija pirmdiena, un datums – 13. 
Tā likumsakarīgi, kā sportā pārņemot 
stafeti, man darbs ar jauniešiem no-
zīmēja arī darbu biedrībā.

2. Man patīk strādāt ar jaunie-

šiem kā mērķauditoriju – tas ir dzinu-
lis, kas liek neļauties pasivitātei, bet 
dzīvot līdzi jauniešu laikam. Man patīk 
jauniešu maksimālisms – viņiem nav 
nekā neiespējama – lai cik traka ideja 
neliktos ar praktisku domāšanu ap-
veltītam pieaugušajam, jauno domas 

nepazīst ierobežojumus – tas ir viņu 
trumpis un pluss. Esot kopā un līdzās, 
arī tu pats nevari būt remdens – mani 
iedvesmo jauniešu nenogurstošā po-
zitīvā enerģija – tā ļauj nepagurt un 
būt radošai.

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

Foto no personīgā arhīva

Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!
29. augustā 

ar startu  pulksten 11.00 Jēkabpils Mežaparkā  

Veloorientēšanās pasākums

VIDESVELO MEŽAPARKĀ

Pieteikšanās līdz 28.augustam,  rakstot uz e-pastu: videsveseliba@inbox.lv 

Rīko biedrība” Vides iniciatīvu centrs”

Katra mēneša pēdējā otrdienā 

no pulksten 10.00 līdz 14.00 Jēkabpils pensionāru apvienības telpās 

Brīvības ielā 45, 2. stāvā

Pensionārus rindas kārtībā pieņem 

daktere MIRDZA BRIKMANE

Rīko Jēkabpils pensionāru apvienība

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

Iepazīstas ar Latgales NVO darbību
13. un 14. augustā bied-

rības „Jēkabpils NVO resur-
su centrs” darbinieku grupa 
apmeklēja Latgales reģionu, 
kur Preiļos, Aglonā, Rēzeknē 
un Daugavpilī iepazinās ar ne-
valstisko organizāciju darbību.

Pirmajā dienā jēkabpilie-
tes iepazinās ar Preiļu NVO 
centra, biedrības „Preiļu sie-
viešu klubs”, nodibinājuma 
„Viduslatgales pārnovadu fonds”, Aglonas novada biedrības 
„Neaizmirstule” darbību un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidus-
skolas Mākslas namā tikās ar biedrību „European Association 
„World-Our Home””, Latgales entuziastu grupas „BIĻDIS”, kā arī 
biedrības „Mediju radošā studija” pārstāvjiem.

Biedrības piedalās Jēkabpils pilsētas 
svētkos

Biedrība „Jēkabpils 
NVO resursu centrs”, tās 
biedrorganizācijas, kā arī 
citas biedrības 8. augus-
tā piedalījās Jēkabpils 
pilsētas svētkos – cen-
trālajā norises vietā Vec-
pilsētas laukumā pretī 
Jēkabpils Tautas namam nodrošinot radošas darbnīcas un izzi-
nošas izklaides svētku sadaļā „Radam un rādām”.

Savukārt Jēkabpils mazākumtautību biedrības – baltkrievu 
„Spatkanne”, poļu „Rodacy”, krievu „Rodņik” un ukraiņu kultū-
rizglītojošā biedrība „Javir” savu nacionālos ēdienus piedāvāja 
un amatierkolektīvu priekšnesumus rādīja Jēkabpils Vēstures 
muzeja Sēļu sētā.

Laba teorija palīdz izskaidrot praksi
 Biedrība  „Jēkabpils NVO resursu centrs”, kas ir sadarbības 

partneris organizācijas Ziedot.lv un veikalu tīkla „Maxima Lat-
vija”   kopīgi rīkotajā  labdarības akcijā „Palīdzi trūcīgiem mazu-
ļiem!”, uz tikšanos ar akcijas vēstnesi, psiholoģijas zinātņu dok-
tori Diānu Zandi 27. jūlijā aicināja Jēkabpils jaunos vecākus.

Uz tikšanos ar D. Zandi lekcijā par mazuļu aprūpi „Kā izprast 
savu mazuli?” bija pulcējušies pāri par četriem desmitiem jauno 
māmiņu un tētu.  Uzsākot sarunu, D. Zande uzsvēra, ka katram 
dalībniekam no šīs tikšanās jāpaņem sev noderīgais, ko pie-
lietot, jo tāpat kā nevar iemācīties pareizi gatavot ēst, izlasot 
vienīgi pavārgrāmatu, arī bērnu audzināšanā sava nozīme ir gan 
teorijai, gan praksei, bet laba teorija palīdz izskaidrot praksi.

Jāpiebilst, ka aicinot jaunos vecākus uz lekciju, Jēkabpils 
NVO resursu centra darbinieki bija parūpējušies par to, lai mazuļi 

interesanti pavadītu laiku un tiktu pieskatīti, kamēr vecāki ne-
traucēti uzklausa pieredzējušās speciālistes padomus. 

Cimdus ar latvju rakstiem dāvina 
Eiropas mēroga plenēra dalībniekiem

Jēkabpils NVO resursu 
centrs izsaka pateicību LILLIJAI 
GRUZNIŅAI par aktivitāti, at-
saucoties uz Ziedot.lv lūgumu 
- palīdzēt sagādāt 140 siltus 
cimdu pārus ar latvju rakstiem. 
Lilija Gruzniņa Jēkabpils NVO 
resursu centrā ir nogādājusi 3 
pārus pašadītu rakstainu cimdu. Tie tiks nosūtīti uz Ziedot.lv, 
no kurienes kopā ar citu Latvijas rokdarbnieču darinājumiem 
nonāks pie ieceres – dāvināt cimdus ar latvju rakstiem Eiropas 
mēroga plenēra dalībniekiem – realizētājiem – Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas.

Videsvelo Mežaparkā. Videi draudzīgs: 
pievienojies!

Vasaras nogalē, īsi 
pirms skolas gada sāku-
ma, 29.augustā, biedrība 
„Vides iniciatīvu centrs” 
aicina izmēģināt savus 
spēkus veloorientēšanās 
pasākumā komandām Jē-
kabpils Mežaparkā. 

Dalībnieki var izvēlē-
ties vienu no trasēm – pie-
augušo komandu maršrutu 
Mežaparkā un tam pieguļo-
šā pilsētas Jēkabpils kras-
ta teritorijā vai arī Minivelo 
Mežaparkā ģimenēm ar 
bērniem līdz 10 gadu ve-
cumam. Pieaugušo trasē 
aicinātas komandas ar vismaz trim dalībniekiem, kas vecāki par 16 
gadiem; ģimeņu ar bērniem trasē komandā jābūt vismaz diviem da-
lībniekiem – viens bērns un pieaugušais, kas vecāks par 18. 

Notika V bērnu un jauniešu ar īpašām 
vajadzībām Sporta svētki

1. augustā Jēkabpils stadionā uz V bērnu un jauniešu  ar īpa-
šām vajadzībām Sporta svētkiem aicināja bērnu un jauniešu ar 
īpašām vajadzībām biedrība „Cerību sala”. 

Jēkabpilī Sporta svētki bērniem un jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām ir kļuvuši par tradicionālu pasākumu un šogad notika 
jau piekto reizi. Sportiskajās aktivitātēs – vairāk nekā 20 dažā-
dās disciplīnās – boulingā, līšanā caur tuneli, bumbas mešanā 

grozā, šautriņu un zāba-
ka mešanā, kā arī citās, 
iesaistījās arī bērnu un 
jauniešu mammas, tēti, 
brāļi, māsas, atbalstītāji 
un draugi. Kā informē bēr-
nu un jauniešu invalīdu 
biedrības valdes priekš-
sēdētāja Aija Kvēpiņa, 
reģistrējušos dalībnieku 
skaits šogad bijis 102 – gan no Jēkabpils pilsētas, gan no Aiz-
kraukles un Jelgavas.

Piedāvā sporta spēles un svētkus 
invalīdiem

Invalīdu sporta kluba 
„Daugavpils” rīkotās Spor-
ta spēles notiks 29. un 
30. augustā Daugavpils 
sporta un atpūtas bāzē 
„Dzintariņš”.

Savukārt Dobeles 
novada bērnu un jauniešu 
invalīdu biedrība „Laimiņa” 
Sporta svētkus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām or-
ganizē 12. septembrī no pulksten 10.30 līdz 15.00 Dobelē, Dobe-
les sporta centrā, Tērvetes ielā 10. Pasākumā piedalīties aicināti 
bērni un jaunieši ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma.

Piedāvā Skolu programmu „Dakter, es 
labi redzu!”

Borisa un Ināras Tete-
revu fonds piedāvā prog-
rammu skolām „Dakter, 
es labi redzu!” Program-
mas mērķis ir sadarbībā 
ar skolām gādāt par labu 
redzi un laikus pamanīt re-
dzes izmaiņas skolas ve-
cuma bērniem, konsultējot par redzes profilaksi un nepiecieša-
mības gadījumā izrakstot receptes briļļu vai kontaktlēcu iegādei.

Kopš 2013. gada redzes pārbaudes veiktas 9 479 skolē-
niem 272 lauku skolās 61 novadā. 1 980 pārbaudīto skolēnu 
izsniegtas bezmaksas receptes briļļu/lēcu iegādei.

Skolu apmeklējumi turpinās. Skolas pieteikuma anketa da-
lībai programmā un anketas pielikums – skolēnu saraksta pa-
raugs, kuriem nepieciešama redzes pārbaude, atrodamas inter-
neta vietnē: http://teterevufonds.lv/regioni/zemgale

Šos un citus materiālus plašāk lasiet mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv
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Ar šī mēneša intervijas varoni ie-
pazinos, pirmkārt, kā ar cilvēku, kas 
raksta dzeju, pēc tam atklājās, ka 
viņš arī zīmē un glezno, tagad zinu, 
ka viņš interesējas un daudz māk pa-
stāstīt par dārgakmeņiem. Pieļauju, 
ka tas vēl nebūt nav viss viņa zināša-
nu un prasmju klāsts. Ikdienā Vadims 
Hotuļovs strādā par sociālo asis-
tentu. Nav noslēpums, ka šis darbs 
prasa no cilvēka daudz. Vai atliek 
laiks domāt par veselību un veselīgu 
dzīvesveidu? Bet varbūt tas viss, ar 
ko Vadims nodarbojas, jau arī ir rūpes 
par veselību? 

Kā jūs ikdienā rūpējaties par savu 
veselību? Vai savu dzīvesveidu jūs 

raksturotu kā veselīgu?
Vadims Hotuļovs: „Tā kā esmu 

asistents 1.  grupas invalīdam, kurš 
kādreiz aktīvi nodarbojās ar badmin-
tonu, no 1985. līdz 1994.gadam ie-
gūstot 1. vietas ne tikai Latvijā, bet 
arī PSRS mērogā, tad mani pienākumi 
jau iekļauj sevī nodarbības ar sportu. 
Vasarā mēs ejam peldēt ūdenskrātu-
vēs un ezeros, bet ziemā apmeklējam 
baseinu. Izmantojam arī dažāda veida 
sporta trenažierus. Ļoti daudz stai-
gājam. Apmeklējam invalīdu biedrību 
„Cerību sala,” kura regulāri rīko sporta 
spēles un piedalās arī citu pilsētu rī-
kotajās sporta spēlēs. Iespēju robe-
žās cenšos ēst Latvijas produktus. 

Un atvēlu savu laiku arī veselīgam 
miegam.

 Jā, es domāju, ka mans dzīves-
veids ir veselīgs. ”

Padalieties ar saviem 3 veselīga 
dzīvesveida noslēpumiem!

Vadims Hotuļovs: „Manā ieskatā 
veselīgs dzīvesveids neietver tikai 
fiziskās aktivitātes, bet arī radošās. 
Man, piemēram, patīk rakstīt dzeju, 
gleznot. Bet, ja jānosauc trīs lietas, 
kas raksturo veselīgu dzīvesveidu, 
tad tās ir:

1. Būt harmonijā ar sevi un ap-
kārt esošo.

2. Mīlestība.
3. Strādāt labi atalgotu darbu, 

kurš nes gandarījumu.”
Vai, jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 

sniegtās iespējas ir pietiekamas, 
lai mudinātu jēkabpiliešus dzīvot 
veselīgi? 

Vadims Hotuļovs: „Jēkabpilī ir 
daudz iespēju, lai dzīvesveids būtu 
veselīgs. Meža parkā ir izveidota 
fantastiska „Veselības taka”, turpat 
blakus ir pludmale pie Radžu ūdens-
krātuves, jau vairākus gadus šeit 
tiek pacelts Zilais karogs, kas norā-
da uz ūdens tīrību. Ir arī laivošanas 
iespējas. Turpat līdzās atrodas kalns 
ar kameršļūkšanas trasi. Meža parku 
visos gada laikos izmanto arī nūjotāji, 
ziemā viņiem pievienojas slēpotāji. 
Fizisko aktivitāšu netrūkst!  Mums 
ir sporta zāles un stadions. Augt un 
tiekties ir vienmēr kur. Man prieks par 
mūsu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sniegto atbalstu tiem, kuri to vēlas 
un izmanto.”

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

Foto: Vadima Hotuļova personīgais arhīvs

Foto: Latvijas Tautas sporta asociācija.

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU

8. augusta rītā Jēkabpils pilsētas 
Meža parkā pulcējās fiziski aktīva 
dzīvesveida entuziasti, lai piedalītos 
„Latvijas Nūjošanas kauss 2015” 
3. posmā. 43 dalībnieki startēja Spor-
ta klasē, pieveicot 10 km distanci, 
bet Tautas klasē 5 km distancē  – 14 
dalībnieki. Starp nūjotājiem bija da-
lībnieki pat no Liepājas un Ventspils, 
kas vēlreiz apstiprina to, ka attālums 
vai īpaši laika apstākļi nav šķērslis, ja 
ir patiesa vēlme piedalīties sava iemī-
ļotā sporta veida sacensībās.

Nūjošanas dalībniekus priecēja 
gan ļoti vasarīgie laika apstākļi, gan 
brīnišķīgās dabas ainavas Meža par-
kā un ap Radžu ūdenskrātuvi, gan arī 
labie rezultāti. Zaudētāju šajā dienā 
nebija – uzvarētāji bija visi, bet īpašs 
prieks par to, ka starp godalgoto vietu 
ieguvējiem bija arī „mūsējā” – Tautas 
klasē savā grupā 1. vieta Ilgai Škutelei. 

Starp medaļniekiem un trasē no-
teikti būtu bijuši vēl vairāki „mūsējie”, 
bet šoreiz viņi aktīvi piedalījās kā pa-

sākuma organizētāji – gan izveidojot 
trasi, gan sacensību laikā nodrošinot 
dzeramo ūdeni, gan sekojot, lai tra-
ses sarežģītākajos posmos neviens 
„nenomaldītos”, gan sakārtojot trasi 
pēc sacensībām. Vislielākā pateicība 
par sacensību veiksmīgo norisi pie-
nākas nūjošanas instruktorei Liānai 
Pudānei, kura nežēloja ne laiku, ne lī-
dzekļus, ne atbalstu visiem un visām. 
Tāpat milzīgs paldies Liānas darbīga-
jai un atsaucīgajai „komandai” – Sol-
vitai Stradei, Ingai Šmitei, Janīnai Vai-
vadei, Annai Jasānei, Valijai Žikovai un 
Dzintrai Ušackai, kura pēc tam, kad 
agri no rīta palīdzēja sakārtot trasi, 
piedalījās arī sacensībās.

Nūjošana ir draudzīga, nūjošana ir 
droša, tajā nav vecuma ierobežojumu 
un nūjot ir iespējams visos gadalai-
kos. Tiekamies nūjojot!

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Augusta otrajā pusē vides 
mākslas objekts „Svari” Jēkabpils 
Vecpilsētas laukumā ieguva jaunu 
rotu – Lielvārdes jostu. Tā Valsts 
Asinsdonoru centrs (VADC) aicināja 
jēkabpiliešus un pilsētas apkārtnes 
iedzīvotājus pieņemt izaicinājumu un 
doties ziedot asinis tepat Jēkabpils 
reģionālajā slimnīcā. 

Bieži cilvēki nezina, ka vīrieši asi-
nis var ziedot 6 reizes, sievietes – 4 
reizes gadā, starp asins nodošanas 
reizēm ievērojot vismaz 9 nedēļu in-
tervālu. Protams, ne vienmēr izdodas 
atrast laiku tik daudzas reizes, to-
mēr būtu vēlams ievērot regularitāti 
un ziedot asinis vismaz trīs reizes 
gadā. Tas ir svarīgi, jo Latvijā ik dienu 
nepieciešams, lai asinis ziedotu vis-

maz 150 cilvēki, kopā gadā ziedojot 
54 750 devas asiņu. 2013. un 2014. 
gadā katrā ir noziedotas gandrīz 53 
000 devas asiņu, tomēr tas ir ne-
pietiekami, lai pilnībā nodrošinātu 
visu pieprasījumu un būtu gatavi ne-
paredzētiem gadījumiem. Jēkabpils 
reģionālās slimnīcas Asins sagata-
vošanas nodaļā 2014. gadā asinis 
ziedot bija atnākuši kopā 644 cilvēki, 
no tiem 320 vīrieši un  324 sievietes, 
kopā noziedojot 1114 devas jeb ap-
mēram 557 litrus asiņu, kas ir aptu-
veni 2% no visām Latvijā saziedota-
jām asinīm. Jāatzīmē, ka šī gada pir-
majā pusgadā Jēkabpilī donori bijuši 
nedaudz aktīvāki nekā pagājušā gada 
pirmajā pusgadā, šogad noziedojot 
par 91 asinis devu vairāk. 

19. augustā, kad Jēkabpils re-
ģionālā slimnīca īpaši aicināja nākt 
ziedot asinis, atnākušie cilvēki bija 
ļoti atsaucīgi. Priecē tas, ka atnāku-
šo vidū bija 8 jauni donori, kas, ce-
rams, nāks ziedot asinis arī turpmāk 
regulāri.

Dace Teilāne, Jēkabpils reģionā-
lās slimnīcas Asins sagatavošanas 
nodaļas vadītāja  uzsver: „Pateica-
mies tiem, kas jau regulāri nāk nodot 
asinis pie mums uz Jēkabpils reģio-
nālo slimnīcu, kā arī tiem jēkabpilie-
šiem, kas atsaucās īpašajam donoru 
dienas aicinājumam 19.  augustā. 
Asins ziedošana nebeidzas ar mūsu 
telpu apmeklējumu – jūsu ziedotās 
asinis var glābt kādam dzīvību vai 
palīdzēt pārvarēt smagu hronisku sa-
slimšanu. Paldies jums par dalīšanos 
ar visdārgāko! Turklāt daudzi donori 
pēc asins nodošanas jūtas ne tikai 
gandarīti, bet arī veselāki, jo, asinīm 
atjaunojoties, uzlabojas arī vispārē-
jais veselības stāvoklis”.

Jēkabpilī asinis var ziedot Jēkab-
pils reģionālajā slimnīcā Asins saga-
tavošanas nodaļā Stadiona ielā  1 
(Ambulatorajā daļā 2. stāvā) pirmdie-
nās no 12.00 līdz 15.00 un otrdienās 
no 9.00 līdz 13.00. Tālrunis uzziņām: 
65237853. 

VADC Administratīvais departaments
www.donors.lv

Vai jēkabpilieši ir gatavi pieņemt izaicinājumu 
ziedot asinis regulāri vismaz trīs reizes gadā?

Noslēdzies „Latvijas 
Nūjošanas kauss 2015” 
3. posms Jēkabpils Meža parkā

20. augustā ar sirsnīgu koncertu 
Sēļu sētā noslēdzas Jēkabpils sa-
draudzības pilsētas Mirgorodas (Uk-
raina) bērnu nometne. 

Jēkabpilī no 10. līdz 21.  augus-
tam viesojās 23 Mirgorodas bērni 
vecumā no 8 līdz 12 gadiem, kurus 
skāris Ukrainā notiekošais konflikts. 
Bērni ir no bēgļu ģimenēm, kas pār-
vietotas no karadarbības skartajām 
teritorijām un izmitinātas Mirgorodā, 
tāpat arī antiteroristiskās operācijas 
dalībnieku un karavīru bērni.

Bērnu nometni organizēja Jēkab-
pils Bērnu un jauniešu centrs. Nomet-
nes organizatoriskās izmaksas finan-

sēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 
Bērni uzturējās Jēkabpils 2.  vidus-
skolas kopmītnē un ik dienu darbojās 
radošās aktivitātēs, apceļoja Latviju, 
iepazina Jēkabpili un pilsētas jaunie-
šus, kā arī darbojās radošās aktivitā-
tēs, ko organizēja Jēkabpils ukraiņu 
biedrība.

Sīkāks ieskats nometnes norisē, 
kā arī bērnu, skolotāju un organizato-
ru emocijas un atsauksmes tiks pub-
licētas izdevuma „Jēkabpils Vēstis” 
septembra numurā.

Sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Noslēgusies Mirgorodas bērnu 
nometne Jēkabpilī
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19.  BALTIJAS  JŪRAS  DOKUMENTĀLO  FILMU  FORUMS

2. septembrī plkst. 18.00, atklājot 19. Baltijas jūras 
dokumentālo filmu forumu, Kino Mītnē Jēkabpils tautas 
nama Lielajā zālē tiks demonstrēta režisora Hūberta 
Zaupera filma „Kā draugi atnākam”. Tā ir 21. gs. odiseja 
– galvu reibinošs, zinātniskajai fantastikai līdzīgs ceļojums 
Āfrikas sirdī.

Sudānu, vienu no kontinenta lielākajām valstīm, kur 
senās civilizācijas pastāvējušas jau 3500 gadus p.m.ē., 
pārņēmusi cilvēcību iznīcinoša epidēmija – mūsdienu kolo-
niālisms. ASV kinoakadēmijas Oskaram un virknei citu pres-
tižu balvu nominētais austriešu režisors savā miniatūrajā, 
pašbūvētajā lidaparātā aizved skatītāju uz visnepieejamā-
kajiem nostūriem, ļaujot iepazīt biedējošu, bet krāšņi fasci-
nējošu pasauli. 

Filmā atklājas domas provocējošs izskats kara plosī-
tajā un ļoti nabadzīgajā mātes Āfrikas kontinentā. Spēcīgs, 
trauksmains un, iespējams, dzīves uztveri mainošs ieskats 
cilvēkos, kas iesaistīti šajā monumentālajā katastrofā, un 
reālajās ekonomikas un kultūras imperiālisma izraisītajās 
sekās.

Hūberts Zaupers: „Kamēr citā pasaules malā visus slak-
tējam, mums, eiropiešiem, allaž vajadzējis izgudrot veidu, kā 

iestāstīt sev, ka patiesībā esam labi cilvēki.” 
Filmas garums – 110 minūtes
Režisors: Hūberts Zaupers (Hubert Sauper)
Izdevējvalsts, gads: Austrija/Francija, 2014
Vecuma ierobežojums – 12+
Filma oriģinālvalodā ar subtitriem.
Biļetes iepriekšpārdošanā un pirms seansa Tautas 

nama kasē, to cena – 2 €. 
Skolēni, studenti, pensionāri un kino profesionāļi filmas 

var noskatīties bez maksas, brīvbiļetes varēs saņemt Tau-
tas nama kasē un Jēkabpils Kultūras pārvaldē.

Kino Mītnē Jēkabpils tautas nama Lielajā zālē 3. sep-
tembrī plkst. 18.00 kā otro 19. Baltijas jūras dokumen-
tālo filmu forumā demonstrēs filmu par bēgļiem „Mī-
lestības ceļamaize”. Šī dokumentālā filma ir kā personīgā 
dienasgrāmata, kas vērš robežu starp dzīvi, kas viņiem tika 
dota, un dzīvi, ko viņi izvēlējās.

Vilciens, kuru tautā dēvē par Nezvēru, ik dienas simtiem 
nelegālo bēgļu no kaimiņvalstīm ved cauri Meksikai uz ASV 
– izmisušie ļaudis devušies bīstamā ceļā, lai piepildītu sapni 

par cilvēka cienīgu dzīvi.  Jau teju divdesmit gadus Lapatro-
nas ciemata pašaizliedzīgās sievietes ik dienu gatavo pārti-
ku un dodas palīdzēt bēgļiem. 

Meksikas piekrastē, Lapatronas apvidū mīt tikai 3,5 
tūkstoši cilvēku. 2013. gadā  ciemata iedzīvotāja Norma 
Vāskesa Romero par nesavtīgu darbu, glābjot bēgļu dzīvī-
bas, saņēma Meksikas augstāko apbalvojumu cilvēktiesību 
jomā.

Drosmīgs un vienreizējs piemērs mīlestībai un solidari-
tātei, kas kontrastē ar vardarbību vienā no viscietsirdīgāka-
jiem beigu posmiem nedeklarētajiem ceļotājiem.

Filmas garums – 90 minūtes
Režisors: Arturo Gonzaless Vijasenjors 
                     (Arturo González Villaseñor)
Izdevējvalsts, gads: Meksika, 2014
Vecuma ierobežojums – 12+
Filma oriģinālvalodā ar subtitriem.
Biļetes iepriekšpārdošanā un pirms seansa Tautas 

nama kasē, to cena – 2 €. 
Skolēni, studenti, pensionāri un kino profesionāļi filmas 

var noskatīties bez maksas, brīvbiļetes varēs saņemt Tau-
tas nama kasē un Jēkabpils Kultūras pārvaldē.

Noslēdzot 19. Baltijas jūras dokumentālo filmu foru-
mu, Kino Mītnē Jēkabpils tautas nama Lielajā zālē 4. sep-
tembrī plkst. 18.00 izrādīs režisores Ilinkas Kelugerjanu 
filmu „Čaks Noriss pret komunismu”. Skatītājus sagaida 
detektīvfilmas cienīga izklaide, kas aizved nesenā pagātnē, 
kad cenzūras žņaugtā Austrumeiropa iepazinās ar nelegāla-
jām videofilmām.

Astoņdesmitajos gados Rumānijā tūkstošiem Rietumu 
filmu izlauzās cauri dzelzs priekškaram, atverot logu uz brī-
vu pasauli tiem, kam pietika drosmes šīs filmas skatīties. 
Zemfiras kunga vadītais VHS kasešu melnais tirgus veici-
nāja politiskās pārmaiņas, bet bezbailīga filmu tulkotāja ļāva 
iepazīt kino brīnumu visai valstij un kļuva par savdabīgu at-
modas balsi.

PSRS teritorijā cīņai pret Rietumeiropas un jo īpaši ASV 
filmu nokļūšanu pie padomju pilsoņiem kalpoja kriminālko-
deksa 228. pants, kas par pornogrāfiska satura vai nežēlību 
un vardarbību propagandējošu filmu izgatavošanu, glabāša-
nu vai pavairošanu paredzēja brīvības atņemšanu vai labo-
šanas darbus līdz 3 gadiem.

Filmas garums – 83 minūtes

Režisore: Ilinka Kelugerjanu (Ilinca Calugareanu)
Izdevējvalsts, gads: Lielbritānija/Rumānija/Vācija, 2014
Vecuma ierobežojums – 12+
Filma oriģinālvalodā ar subtitriem.
Biļetes iepriekšpārdošanā un pirms seansa Tautas 

nama kasē, to cena – 2 €. 
Skolēni, studenti, pensionāri un kino profesionāļi filmas 

var noskatīties bez maksas, brīvbiļetes varēs saņemt Tau-
tas nama kasē un Jēkabpils Kultūras pārvaldē.

19. Baltijas jūras dokumentālo filmu forumu atklāj 
filma „Kā draugi atnākam”

Filma par bēgļiem „Mīlestības ceļamaize” Kino Mītnē – 
otrā Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā

Pēdējā 19. Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā 
tiks demonstrēta filma par cenzūras žņaugiem –  
„Čaks Noriss pret komunismu”

Krustpils Kultūras namā 18. sep-
tembrī plkst. 19.00 ieskanēsies kon-
certs „Mums atkal spārnos celties” 
– brīnumains veltījums Aspazijai un 
Rainim. Tajā dzirdēsim rakstnieku Aspa-
zijas un Raiņa dzeju un komponistu J. Lū-
sēna, M. Lasmaņa un R. Paula dziesmas. 
Koncertā piedalās soliste Inguna Kalni-
ņa, aktrise Anita Grūbe un komponists, 
pianists Māris Lasmanis.

Aspazijas un Raiņa mīlestība – kā 
dvēseles ceļojums sadegt un spīdēt, lai 
nonāktu līdz apziņai, ka mīlestība panes 
visu un iztur visu. Mīlestība – kā radošais 
spēks, lai dzīvi nīstu. Ko saka Aspazija? – 
Es mīlu Tevi, kā māte sāpju bērnu! Ar Tevi 
līdzās es topu un augu. Es jūtu. Ir vērts ar 
Tevi ciest. Ir vērts!

Raiņa un Aspazijas dzeja ļauj atrast 

sevi. Bērnības saulainais stūrītis, sapņi, 
ideāli. Dzejnieku ceļš, kas paslēpts klu-
suma, izmisuma, atšķirtības, vientulības 
valstībā, bezgalīgā mīlestībā, kas ir mūžī-
ga aiz laika. Tas ir ceļš uz jaunu izzināša-
nu, lai nepazustu ikdienas putekļos.

Koncerta klausītājiem „spārnos 
pacelties” ļaus trīs izcilas personības. 
Inguna Kalniņa – skanīgas balss īpaš-
niece, kura ir iepriecinājusi klausītājus 
gan uz Latvijas skatuvēm, gan ārpus 
dzimtenes robežām, arī televīzijā. Anita 
Grūbe – ilggadēja Dailes teātra aktrise, 
kas filmējusies daudzās filmās. Māris 
Lasmanis – komponists un pianists, 
kura latviskā mūzikas garša aizrauj ne 
vienu vien. 

Biļetes Krustpils Kultūras nama 
kasē, to cena – 3 €, skolniekiem – 2 €. 

Veltījums Aspazijas un Raiņa 150 gadu 
jubilejas atceres dienai – „Mums atkal 
spārnos celties”

Spainī daudz ko var ieliet un ielikt. Uz 
spaiņa var uzkāpt un tālāk redzēt. Būt 
mazdrusciņ kā uz skatuves. Bez tam - ja 
skatās spainī no augšas, šķiet, ka tas ir 
bezgalīgs. Un, iespējams, tā arī ir.

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 
150 gadu jubileju, Jēkabpilī Dzejas 
dienu laikā no 14. līdz 19. septem-
brim notiks literatūras festivāls  
„Jānis Rainis – Zelta spainis”. 

Festivāla laikā ar lekcijām Jēkabpilī 
viesosies gan rakstnieks, tulkotājs un 
publicists, grāmatas „Rainis un viņa 
brāļi” autors Roalds Dobrovenskis un 
mākslas zinātņu doktore, Latvijas Kul-
tūras akadēmijas prorektore, asociētā 
profesore, Raiņa pētniece Zane Šiliņa, 
gan prozaiķe un dramaturģe, lugas „As-
pazija. Personīgi” libreta autore Inga 
Ābele, gan arī dzejnieks, esejists un 
tulkotājs Jānis Rokpelnis, kura tēvs Fri-
cis Rokpelnis bijis lugu un kinofilmu par 
Raini scenāriju autors. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā atklās 
izstādi „Aiz sidraba plīvura – Aspazija”, 
kurā apkopoti materiāli no bibliotēkas 

fonda, muzeju materiāli, interneta re-
sursi, publikāciju materiāli un arhīva 
materiāli.

Paredzētas dažādas aktivitātes Jē-
kabpils pilsētvidē – „Raiņa un Aspazijas 
soliņā” un atsevišķos pilsētas maršruta 
autobusos skanēs abu autoru daiļrade, 
pilsētā notiks flašmobi. Notiks arī nu jau 
tradicionālā akcija „Sirds uz trotuāra”, 
kuras laikā Jēkabpils skolu audzēkņi ar 
krītu uz pilsētas laukumiem un trotuā-
riem rakstīs Raiņa un Aspazijas dzeju. 

Celtnieku ielas mikrorajona dzej-
niekus aicinām ņemt dalību brīvajā 
mikrofonā, kas nedēļas vidū – treš-
dienas pievakarē norisināsies pie šī 
mikrorajona 9. nama.  Pieteikšanās līdz 
14. septembrim, rakstot uz e-pastu: 
valdinjsh@inbox.lv

Tāpat festivāla laikā vairākos kino 
seansos demonstrēs animācijas filmas 
un projekta #domasspēks īsfilmas, kā 
arī dokumentālās filmas „Dzīve ar As-
paziju” un „Dzīve Kastaņjolā”. Divus va-
karus nedēļas izskaņā notiks mūsdienu 
autoru dzejas lasījumi, bet sestdien ai-
cinām arī uz sporta stafetēm Raiņa ielā. 

Saka, ka tālu skan tikai tukšs spai-
nis. Nekā nebija! Pilns spainis skan pa-
matīgi. Un vēl jo vairāk – ja spainis pats 
no tīra zelta!

Festivāls notiek 
ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu.

Dzejas dienās Jēkabpilī – festivāls 
„Jānis Rainis – Zelta spainis”
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Kultūras lappuses sagatavoja  Santa Vucāne,  Kultūras pārvaldes projektu koordinatore 

12. septembrī plkst. 16.00 Krust-
pils Kultūras namā izskanēs Skaidrī-
tes Pugačas jubilejas autorkoncerts. 

Klausītāji varēs baudīt Skaidrītes 
Pugačas sacerētās dziesmas Santas 
Kasparsones, Pētera Draneviča, Gun-
tas Dābolas, Anetes Pavlovas un sko-
lotājas audzēkņu izpildījumā. Horeo-
grāfiskās ainas veido Līga Beinaroviča, 
Gvido Kampāns un deju pasniedzējas 
Inas Vāveres audzēkņi. 

Nekad nesaki „nekad” – šis tei-
ciens attiecināms arī uz dziesmu auto-
ri, diriģenti, pedagoģi Skaidrīti Pugaču. 
Pati atzīst: „Ja, beidzot mūzikas skolu, 
teicu, ka „nemūžam nepieskaršos kla-
vierēm”, tad spēlēju tās katru dienu. Ja 
pēc konservatorijas valsts eksāmena 
diriģēšanā teicu, ka „neviens nekad 
mani nepiespiedīs stāvēt kora priekšā”, 
tagad vadu veselus divus korus.” 

Par koncertu Skaidrīte Pugača 
sirsnīgi teic: „Dzīvē ik pa brīdim pienāk 
laiks, kad gribas apstāties, atskatīties 
uz paveikto un sakārtot „ierakstus 
Dzīves grāmatā”. Beidzot visas manas 
dziesmas ietērpušās nošu partitūrās, 
greznojas skaistās pavadošās fono-
grammās un izskanēs manu draugu 
izpildījumā. Ceru, ka piepildīšu arī savu 
sapni par nošu grāmatas izdošanu”.

Ceļš uz panākumiem nav bijis viegls 
un prasījis milzīgu darbu. Kopš 2000. 
gada Skolēnu Dziesmu svētku fināla 
konkursa meiteņu koris „Skanda” jau 15 
gadus atrodas Latvijas labāko koru des-
mitniekā. Arī šovasar „Skanda” fināla 
konkursā A grupā ieguva Zelta diplomu. 

S. Pugačas vadītais senioru koris 

„Atvasara” ir Vispārējo latviešu Dzies-
mu svētku fināla konkursu laureāti 
2003., 2008. un 2013. gadā. Par aug-
stāko sava darba sasniegumu diriģen-
te atzīst „Atvasaras” Zelta diplomu 
Pasaules koru olimpiādes Atklātajā 
konkursā 2014. gadā. Jāpiebilst, ka 
S. Pugača ir arī Latvijas senioru koru 
Dziesmu svētku virsdiriģente.

Skaidrīte Pugača ir Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas mūzikas skolotāja jau 33 
gadus. Par savu pašaizliedzīgo darbu 
saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas Goda diplomu un 
Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi.

Aicinām visus interesentus sest-
dienas pēcpusdienu pavadīt dziesmu 
skaņās!

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 
no 1. līdz 29. septembrim apskatāma 
S. Pugačas rokdarbu izstāde „Es pūriņu 
pielocīju, skaistas dziesmas dziedāda-
ma...”. Koncerts un izstāde apmeklēja-
ma bez maksas.

Zinību dienā – 1. septembrī – mazos un lielos aicinām uz Kino 
Mītni Jēkabpils tautas namā. Tur plkst. 14.00 sāksies radošā 
darbnīca un plkst. 15.00 – leģendārās filmas „Sprīdītis” seanss. 

Radošajā darbnīcā kopā ar animācijas filmu tēliem izgatavo-
sim mazo Sprīdīša ceļojuma komplektu.

Pati filma ir uzņemta 1985. gadā Rīgas kinostudijā, sadarbo-
joties ar Čehoslovākijas studiju Barrandov pēc Annas Brigaderes 
tāda paša nosaukuma lugas motīviem. Mazajam Sprīdītim ir ļoti 
grūti sadzīvot ar ļauno pamāti, un viņš, neskatoties uz vecmāmi-
ņas un Lienītes mēģinājumiem atrunāt, dodas pasaulē laimi mek-
lēt. Ko viņš satiks un atradīs – to nāc skatīties uz Kino Mītni!

Ieeja bez maksas.

Krustpils Kultūras namā 19. sep-
tembrī plkst. 16.00 viesosies inte-
raktīvs cirka šovs visai ģimenei no 
Igaunijas „Mir On Show”. 

Šis ir neparasts cirka šovs – būs ne 
tikai klauni, burvju mākslinieki, suņi un 
kaķi – pārsteigs arī lielie burbuļi un inte-
raktīvi cirka triki. 

„Mir On Show” ir cirka grupas „Mi-
ronov Show” radīts cirka šovs. Cirka 

grupu „Mironov Show” nodibināja Katrī-
na un Aleksandrs Mironovi 2000. gadā. 
Abi cirka mākslinieki saņēmuši vairākas 
balvas starptautiskos cirka festivālos 
un piedalījušies starptautiskajā cirka 
programmā „Intercircus”. 2010.  gadā 
klauns Aleksandrs Mironovs saņēma 
labākā aktiera balvu Maskavas klaunu 
festivālā.

Biļetes Biļešu Paradīzē, to cena – 5 €.

26. septembrī Jēkabpilī notiek 
Baltkrievu kultūras diena, kas šogad 
veltīta baltkrievu pirmsiespiedēja un 
apgaismotāja Franciska Skorina 525. 
gadu jubilejai. Jēkabpils tautas namā 
no plkst. 14.00 Baltkrievu biedrība 
„Spatkanne” aicina apmeklētājus bau-
dīt koncertu, apskatīt Franciska Skori-
na grāmatu izstādi, aplūkot nacionālos 
baltkrievu izšuvumu rakstus un nogar-
šot baltkrievu nacionālos ēdienus.

Baltkrievu kultūras dienā Jēkabpilī 

viesosies ciemiņi no Jelgavas un Rīgas, 
koncertā piedalīsies baltkrievu vokālais 
ansamblis „Zaviruha”, kā arī citi Jēkabpils 
mazākumtautību biedrību kolektīvi.

Pasākuma laikā ikviens apmeklē-
tājs varēs ne tikai baudīt koncertu, bet 
arī izgaršot baltkrievu nacionālos ēdie-
nus. Apskatāma būs Franciska Skorina 
grāmatu izstāde, bet tradīciju piekritēji 
varēs iepazīt baltkrievu nacionālos iz-
šuvuma rakstus dvieļu izstādē.

Ieeja pasākumā bez maksas.

Jēkabpils Galvenā bibliotēka kopā 
ar ukraiņu biedrību „Javir” 10. sep-
tembrī plkst. 16.00 aicina ieklausīties 
Raiņa un Aspazijas dzejas lasījumos 
latviešu un ukraiņu valodās. Uzzināsim 
vairāk par dzejoļu tulkojumiem.

Pasākuma iedvesmas avots 
ir grāmata – Trejkrāsu saule/

Трикольоровое сонце, kurā apkopo-
ta Raiņa un Aspazijas dzeja latviešu, 
ukraiņu un gruzīnu valodās. Izdevuma 
idejas, koncepcijas un priekšvārda 
autors, tulkotājs ukraiņu un gruzīnu va-
lodā Rauls Čilačava. R. Čilačava bija Uk-
rainas ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Latvijas Republikā no 2005. līdz 

2010. gadam.Tulkojis Raini, Aspaziju, 
O. Vācieti un A. Čaku ukraiņu un gruzīnu 
valodās. Labi pazīst un ciena Latvijas 
kultūru un kultūras mantojumu. Savas 
vēstnieka karjeras laikā, viesodamies 
bibliotēkās, mācību iestādēs un mu-
zejos, daudz darījis ukraiņu un latviešu 
kultūras sakaru stiprināšanā.

27. septembrī no plkst. 9.00 līdz 
16.00 Jēkabpilī, Krustpils saliņā nori-
sināsies Miķeļdienas gadatirgus. 

Miķeļdienas tirgus andele ir tra-
dicionāls Jēkabpils pilsētas rudens 
ražas svētku pasākums, kurā apmek-
lētājiem līdz ar iepirkšanos tirdziņā ir 
iespēja baudīt arī kultūras programmu. 
Tajā jēkabpiliešus īpaši priecēs ne tikai 
pašmāju amatierkolektīvi, bet arī cie-
miņi – lauku kapela „Rumbas kvartets” 
no Kuldīgas.

Miķeļdienas tirgus andele sāksies 
jau plkst. 9.00, tajā aicināti piedalī-
ties pircēji un pārdevēji, mājražotāji 
un amatnieki, lauku un meža labumu 
vācēji, čaklās rokdarbnieces un pras-
mīgās saimnieces. Tirgotājus lūdzam 
pieteikties Vienas pieturas aģentūrā –  

tel.: 65236777, 65207305.
Visas dienas garumā gadatirgus 

apmeklētājus izklaidēs Miķelis un Ju-
maliņa, muzicēs folkloras kopa „Rati”, 
pūtēju orķestris „Krustpils” un citi paš-
māju amatierkolektīvi. Pasākuma laikā 
būs iespēja baudīt gardo Miķeļdienas 
zupu, iepazīties ar Miķeļdienas tradīci-
jām, piedalīties dažādos konkursos un 
laimēt dažādas balvas. Norisināsies arī 
Lielākā ķirbja konkurss, tādēļ aicinām 
ķirbju audzētājus sarosīties un izau-
dzēt vislielāko ķirbi! 

Mazākie Miķeļdienas gadatirgus 
apmeklētāji varēs apskatīt „Trušu pil-
sētiņu”, kurā dzīvo ne tikai truši, bet arī 
pīles, zosis, āzītis un tītari, doties izjā-
dē ar zirdziņu, kā arī izlēkāties piepūša-
majās atrakcijās.

Interaktīvs cirka šovs visai ģimenei  
„Mir On Show” no Igaunijas

Uz Miķeļdienas gadatirgu Krustpils 
saliņā aicina Miķelis un Jumaliņa

Baltkrievu kultūras diena veltīta 
Franciska Skorina 525. gadu jubilejai

Krustpils Kultūras namā  
Skaidrītes Pugačas autorkoncerts  
„Sirds melodijas”

Skaidrīte Pugača: „Domām milzīgs spēks”
2015. gada septembris Skaidrītei 

Pugačai ir īpašs, jo tiek svinēta skais-
ta dzīves jubileja. Skaidrīte ir Latvijā 
augstu vērtēta kordiriģente, vokālo 
ansambļu vadītāja un daudzu dziesmu 
autore, nu jau vairāk nekā 30 gadus 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem 
palīdz atklāt skaisto mūzikas pasauli. 
Skolotāja cenšas katram bērnam iedot 
pēc iespējas vairāk zināšanu un sa-
pratnes, un viņas stingro, bet arī iejūtī-
go attieksmi jūt katrs skolēns.

Skaidrīte rosīgi darbojas arī ārpus 
skolas: kopš 1994. gada vada senioru 
kori „Atvasara”, piedalās senioru koru 
salidojumos, ir šo koru virsdiriģente. 

Skaidrīte ar saviem kolektīviem aktīvi 
piedalās pilsētas un novadu kultūras 
dzīves veidošanā, novada tradīciju 
kopšanā un uzturēšanā.  Novērtējot 
Pugaču ģimenes ieguldījumu rajona sa-
biedriskajā dzīvē, pēc Jēkabpils rajona 
padomes ieteikuma Pugaču ģimene 
1999. gadā tika uzaicināta uz Latvijas 
ģimeņu vakaru Rīgas Pilī.

Skaidrīte Pugača 2006. gadā ir 
saņēmusi pilsētas gada cilvēka titu-
lu, bet 2007. gada pilsētas svētkos 
– Hansabankas prēmiju. Par nozīmīgu 
ieguldījumu pedagoģijā un sava novada 
kultūras dzīvē, latviešu kultūras vērtību 
un tradīciju saglabāšanā un jaunatnes 

nacionāli patriotiskajā audzināšanā 
2009. gadā Skaidrīte Pugača apbalvota 
ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. 

Skaidrīte pārcietusi smagu slimību, 
bet nekad viņu neredz gaužamies par 
to – vienmēr ar smaidu! Skaidrīte mīl 
puķes un rokdarbus. Kā saka Skaidrīte: 
„Dārzs ir īsta dziednīca un dod spēku 
dzīvot tālāk.’’

Visu septembri Jēkabpils Gal-
venajā bibliotēkā aicinām aplūkot 
Skaidrītes Pugačas rokdarbu izstādi 
„Es pūriņu pielocīju, Skaistas dzies-
mas dziedādama...” bibliotēkas lasī-
tavā un plaukta izstādi par Skaidrīti 
Pugaču „Domām milzīgs spēks”.

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā izstāžu cikls: 2015. – Raiņa un Aspazijas 
gads. 8. izstāde: „Rainis un Aspazija bērniem”

Raiņa un Aspazijas radītie darbi 
neapšaubāmi ir literatūras klasika, kas 
tapuši pirms vairāk nekā simts gadiem. 
Par bērnu dzejas klasiku kļuvuši Raiņa 
dzejoļu krājumi „Zelta sietiņš” (1920), 
„Puķu lodziņš”, „Lellīte Lolīte” (abi 
1924), „Putniņš uz zara” (1925).

Ne katrs Aspazijas dzejolis patiks 
visiem bērniem – daudzus nesapratīs, 
citi šķitīs pārāk smagnēji, taču, ja ģime-
nē aug meita – īpaši, ja viņa ir kustīga 
un dumpinieciska – dažs labs dzejolis 
no krājuma „Saulainais stūrītis” viņu 
uzrunās. Protams, var izvēlēties arī 

jebkuru no vēlākos laikos sastādītajām 
Aspazijas bērnu dzejas izlasēm. Lai arī 
cik grūta dažiem ir bijusi bērnība, tā 
mums visu mūžu apstaro ar rīta stun-
das mirdzumu un siltumu. Īpašu mir-
dzumu cauri gadu simtenim izstaro arī 
Raiņa un Aspazijas bērnības skatījums.

Plaukta izstāde: „Dzejniekam, dramaturgam Jānim Rainim – 150” 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā

„Raudzīsim, kā to lai darām,
Ka visus desmit saskaitīt varam.
Viens, divi, trīs –
Tie citi būs drīz.”

Jaunu dienu zemes autors, Tautas 
dzejnieks, mūsu novadnieks Jānis Rai-
nis dzīvo dzejoļu krājumos un lugās, kur 
atklājas viņa dvēseles plašums, dzīves 
uztvere, sāpes un prieks, jaunatklās-

mes brīnums. Jaunie lasītāji viņu iepa-
zīst ar dzejoļu krājumiem „Jauna, plaša 
pasaulīte”, „Ko pauda cīrulītis”, „Puķu lo-
dziņš”, „Zelta  sietiņš” u. C „Zelta zirgs”. 
Izstāde veltīta Raiņa dzīvei un daiļradei. 

Dzejas dienu pasākums „Trejkrāsainā saule”

Runčuka pantiņu kaujas
Septembris ir dzejas mēnesis un 

24. septembrī plkst. 16.00 Jēkabpils 
Galvenās bibliotēkas Bērnu literatū-

ras nodaļā notiks ikgadējās „Runčuka 
pantiņu kaujas. Pantiņu kaujās piedalī-
sies sagatavošanas grupas audzēkņi 

no PII „Auseklītis” un PII „Zvaniņš”. Rai-
ņa un Aspazijas gadā bērni konkursā 
skandinās šo autoru dzejoļus bērniem. 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā Raiņa dzejas filmu maratons 
„Redz visu pasauli dimantos mirdzam”

Atzīmējot Latvijas prezidentūru Ei-
ropas Savienības Padomē, 2015. gada 
pirmajā pusē Nacionālais Kino centrs 
sadarbībā ar Latvijas prezidentūras 
ES Padomē sekretariātu realizējis pro-
jektu „Latvijas filmu izlase” – apjomīgu 
filmu kolekciju DVD formātā (25 diski), 
kurā apkopotas Latvijas kinovēstures 
būtiskākās parādības un spilgti mūs-
dienu kinomākslas paraugi. Jebkuru fil-

mu no kolekcijas izsniedzam uz mājām.
Šajā kolekcijā ietvertas arī animā-

cijas filmas ar Raiņa darbu motīviem: 
Zelta sietiņš, Zelta zirgs, Spēlēju, dan-
coju. Lai caur animācijas filmām iepa-
zītu daudzveidīgo Raiņa daiļradi  sep-
tembra otrdienās bērnus un jauniešus 
aicinām uz kino seansiem un bibliote-
kārajām stundām: 

8. septembrī „Spēlēju, dancoju”- 

Jēkabpils 3. vidusskolas 5.b. klasei;
15. septembrī „Zelta sietiņš” – PII 

”Auseklītis” (izbraukums uz b.d.);
22. septembrī „Zelta zirgs”- Jē-

kabpils Vakara vidusskolai;
29. septembrī „Spēlēju dan-

coju”, „Zelta sietiņš” – Jēkabpils 
pamatskolai.

Uz filmu seansiem aicināti visi in-
teresenti. Seansu laiki tiks precizēti.

Bibliotēkas prioritāte 2015. gadā 
ir lasīšanas ietekme bērna attīstībā.  
Grāmatu lasīšana ir veids, kā varam pa-
līdzēt bērnam attīstīt valodu. Patiesībā 
arī mēs, pieaugušie, šādā veidā bagā-
tinām savu vārdu krājumu, jo ikdienas 

sarunvaloda nav tik krāšņa un bagāta 
kā literāri stāsti. Pasākums sadarbībā ar 
Iekļaujošas Izglītības centru tiks organi-
zēts vecākiem un bērniem, kuri apmeklē 
centra speciālistus. Vecākus iepazīsti-
nāsim ar bibliotēkas piedāvātajiem pa-

kalpojumiem, bērnu grāmatu topu, lasī-
šanu veicinošiem pasākumiem.

Pasākums notiek 30. septembrī 
plkst. 16.00 Iekļaujošas Izglītības 
centrā Draudzības alejā 26.

Lasīsim kopā!

„Apstājies, un laiks būs!” – lasīšanas ietekme bērna attīstībā

Zinību diena 
Kino Mītnē
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 24. septembrī

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 SEPTEMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

1.09.–30.09. Izstāde – „Arheoloģijas priekšmeti muzeja 
krājumā”. Ieejas maksa: 0,14 / 0,28 eiro

Krustpils pils
Izstāžu zāle

1.09.–30.09. Izstāde – M. Peilānes un V. Šveides 100 gadu 
jubilejas gleznu izstāde
Torņa apmeklējums: 0,71 / 0,85 eiro

Krustpils pils 
Vārtu tornis

1.09. „Pirmā skolas diena muzejā”
Pirmklasniekiem un viņu ģimenes locekļiem 
Krustpils pils apskate bez maksas

Sēļu sēta

18.09. 10.00–
16.00

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 
„Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO 
Pasaules mantojumu sarakstā – 10”
Pieteikšanās dalībai konferencē līdz 
15.09.2015. pa tālruni: 65221042

Krustpils pils

24.09. 17.00 „Ceturtdiena pilī” – Pasaules Tūrisma diena 
Ekskursija ar gidu pa Daugavas labā krasta 
dambi. Dalība bez maksas

Jēkabpils
Pulcēšanās pie 
Krustpils pils

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS 2015. GADA SEPTEMBRĪ

SPORTA PASĀKUMI 2015. GADA SEPTEMBRĪ

Par šīm un citām aktualitātēm lasiet arī www.jekabpils.lv
Izmaiņām un papildinājumiem pasākumu plānā sekot līdzi www.jekabpilssc.lv sadaļā „Pasākumi”

Ielu komitejas

Sveicam augusta jubilārus 
 Irēnu Fjodorovu, Vilhelmīni Siliņu,  

Dzidru Lapiņu!

Ar saulainu smaidu caur dzīvi ejot,
Lai visas nedienas gaistu,
Labas domas kā avota ūdeni smeļot,
Ceļā puķes plaukst skaistas. 
     /E.Vīksna/

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
01.09. 14.00

15.00
Radošās darbnīcas bērniem
Filma „Sprīdītis”

Kino Mītne – Jēkabpils 
tautas nama Kamerzāle

02.09. 
03.09. 
04.09. 

18.00

19. Baltijas jūras dokumentālo filmu forums: 
Filma „Kā draugi atnākam” 
Filma „Mīlestības ceļamaize” 
Filma „Čaks Noriss pret komunismu” 
Biļešu cena 2 €. Brīvbiļetes pieejamas skolēniem, studentiem, pensionāriem, kino 
profesionāļiem. Biļetes Tautas nama kasē pirms seansa un iepriekšpārdošanā. 

Jēkabpils tautas nama Lielā 
zāle

12.09. 16.00 Skaidrītes Pugačas jubilejas autorkoncerts „Sirds melodijas” 
Ieeja bez maksas.

Krustpils Kultūras nams

13.09. 18.00 Rīgas Gospelkora labdarības koncerts  
Ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils Svētā Miķeļa  
ev. lut. baznīca

14.09. – 
19.09.

Dzejas dienas: 
Festivāls „Jānis Rainis – Zelta spainis”  
Festivāla programmu skatīt zemāk

Jēkabpils tautas nams, 
Krustpils Kultūras nams, 
pilsētvide

19.09. 15.00 Dr.med. asociētā profesora, kardiologa A. Ērgļa lekcija par sirds veselību mūža 
garumā. Ieeja bez maksas. Rīko žurnāls „Ievas Veselība”

Jēkabpils tautas nama Lielā 
zāle

19.09. 16.00 Interaktīvs cirka šovs visai ģimenei „Mir On Show” 
Biļešu cena 5 €. Biļetes Biļešu Paradīzē

Krustpils Kultūras nams

26.09. 14.00 Baltkrievu kultūras diena 
Ieeja bez maksas. Pasākumu organizē Baltkrievu biedrība „Spatkanne”

Jēkabpils tautas nams

26.09. 18.00 Labdarības koncerts „Dziesmas par brīnumiem”. Soliste Dita Lūriņa 
Ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils Svētā Miķeļa  
ev. lut. baznīca

27.09. 9.00 Miķeļdienas gadatirgus ar plašu kultūras programmu 
Tirgotājus lūdzam pieteikties VPA – tel.: 65236777, 65207305.

Krustpils saliņa

NĀC UN APMEKLĒ SEPTEMBRĪ!

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

01.–29. 
09.

Tematiska izstāde 
Skaidrīte Pugača: „Domām milzīgs spēks”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

01.–29. 
09.

Skaidrītes Pugačas rokdarbu izstāde „Es pūriņu 
pielocīju Skaistas dziesmas dziedādama...”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

01.–29. 
09.

Izstāžu cikls 2015. – Raiņa un Aspazijas gads  
8. izstāde „Rainis un Aspazija bērniem”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

03.–29. 
09.

Plaukta izstāde „Dzejniekam, dramaturgam 
Jānim Rainim – 150”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka,  
Bērnu lit. nod.

08.–29. 
09.

Raiņa dzejas filmu maratons: „Redz visu pasauli 
dimantos mirdzam”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

10.09. 16.00 Dzejas dienu ieskaņas pasākums „Trejkrāsainā 
saule”  
Pasākums organizēts sadarbībā ar ukraiņu 
biedrību „Javir”

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

24.09. 16.00 Runčuka pantiņu kaujas
(sadarbībā ar p.i.i. „Zvaniņš” un „Auseklītis” 
sagatavošanas grupām)

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka,  
Bērnu lit. nodaļa

30.09. 16.00 Pasākums „Apstājies, un laiks būs!”  
Lasīšanas ietekme bērna attīstībā.
(sadarbībā ar Iekļaujošas Izglītības centru)

Iekļaujošas 
Izglītības centrs,
Draudzības aleja 26

Datums Laiks Vieta Pasākums
02.09. 16.00–18.30 Gustiņi „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Salas–Sunākstes ceļa 4.km)
02.09. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
05.09. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2015/2016  
05.09. 9.00 Jēkabpils 

stadions
I Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem 2015

06.09. 16.00 Jēkabpils 
stadions

Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – Rīgas Futbola skola

09.09. 16.00–18.30 Viesīte „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils–Neretas šos., Viesītes aplis)
09.09. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
12.09. 10.00 Sporta nams Pasaules Tūres posms  galda hokejā „Latvia Open 2015” 
13.09. 6.00 Radžu ŪK K. Martinova piemiņas sacensības pludiņmakšķerēšanā un spiningošanā
13.09. 12.00 Radžu ŪK Tautas skrējiens ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
13.09. 12.00 Radžu ŪK Nūjošana ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
13.09. 14.00 Radžu ŪK Velokross ,,Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”
16.09. 16.00–18.30 Klintaine „Orientieris 2015” (marķējums no Pļaviņu-Rīgas šosejas 5 kilometra)
16.09. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
19.09. 16.00 Jēkabpils 

stadions
Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – FK 1625 Liepāja

23.09. 16.00–18.30 Timsmales ezers 
(Baltezers)

„Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils-Ļaudonas ceļa 15.km)

23.09. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
30.09. 16.00–18.30 Birži „Orientieris 2015” (norāde uz sacensību vietu – Jēkabpils–Neretas ceļa 11.km)

Dzejas dienas: Festivāls „Jānis Rainis – Zelta spainis”
Datums Laiks Pasākums Norises vieta

14. –18.09. RAIBAIS SPAINIS – notikumi pilsētvidē – flašmobi, Raiņa un Aspazijas daiļrades atskaņojumi 
Dzejas busiņā un pie interaktīvā Raiņa un Aspazijas soliņa Vecpilsētas laukumā
Informāciju par norises laikiem meklēt www.jkp.lv

Jēkabpils pilsētvide

14.09. 14.00 RAIBAIS SPAINIS – Raiņa un Aspazijas soliņa atklāšana Pie Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkas

15.00 PILNAIS SPAINIS – publiskā lekcija „Rainis latviešu kultūrā un domāšanā”, vada LKA 
prorektore, Dr. art. asociētā prof. Zane Šiliņa un rakstnieks Roalds Dobrovenskis

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

15.09. 14.00 NEPIEPILDĀMAIS SPAINIS – izstādes „Aiz sidraba plīvura – Aspazija” atklāšana  
Izstāde apskatāma līdz septembra beigām

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā

15.00 SPAIŅA NESĒJS – publiskā lekcija „Aspazija latviešu kultūrā un domāšanā”,  
vada rakstniece Inga Ābele

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

16.09. 18.00 BRĪVAIS SPAINIS – brīvais mikrofons  
Piedalās Valdis Aleksandrovs, Natālija Gulbe un BJC Teātra pulciņa dalībnieki  
Aicinām dzejniekus pieteikties līdz 14.09., rakstot uz e-pasta adresi: valdinjsh@inbox.lv

Celtnieku ielas 9. 
nama pagalms

17.09. 15.00 SPAINIS, KURĀ IR DIKTI DAUDZ KAS – atvērtā diskusija „Rainis – tulkojumi un valodniecība”  
Piedalās Jēkabpils skolu pedagogi

Jēkabpils tautas 
nama Lielā zāle

18.09. Visu 
dienu

RAIBAIS SPAINIS – akcija „Sirds uz trotuāra” – Jēkabpils skolu audzēkņi ar krītu uz pilsētas 
laukumiem un trotuāriem raksta Raiņa un Aspazijas dzeju

Jēkabpils pilsētvide

14.00 
17.00

SPAIŅA ATTĒLS – kino, divi seansi: animācijas filmas „Zelta sietiņš” un „Spēlēju, dancoju” 
dokumentālā filma „Dzīve Kastaņjolā”

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

18.00 Koncerts „Mums atkal spārnos celties”  
Aspazijas un Raiņa dzeja un J. Lūsēna, M. Lasmaņa un R. Paula dziesmas solistes Ingunas 
Kalniņas, aktrises Anitas Grūbes un komponista, pianista Māra Lasmaņa izpildījumā  
Biļešu cena 3 €, skolniekiem 2 €. Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē

Krustpils Kultūras 
nams

19.00 UZKĀPT UZ SPAIŅA – mūsdienu autoru dzejas lasījumi Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

19.09. 13.00 IZVEICĪGĀKS PAR SPAINI – sporta stafetes Raiņa ielā Raiņa iela

13.00 
14.00 
15.00

SPAIŅA ATTĒLS – kino, trīs seansi: 
animācijas filmas „Zelta sietiņš” un „Spēlēju, dancoju”  
projekta #domasspēks īsfilmas  
dokumentālās filmas „Dzīve ar Aspaziju” un „Dzīve Kastaņjolā”

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

16.00 DZĪVAIS SPAINIS – publiskā lekcija „Rainis un Aspazija – personu cilvēciskošana”,  
vada rakstnieks Jānis Rokpelnis

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

18.00 UZKĀPT UZ SPAIŅA – mūsdienu autoru dzejas lasījumi  
Piedalās Ruta Štelmahere, Jānis Rokpelnis, Mareks Sarnovskis, Elija Kapicka

Jēkabpils tautas 
nama Kamerzāle

Pasākumi apmeklējami bez maksas, izņemot koncertu „Mums atkal spārnos celties”

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


