
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu 
apbalvošanai 18.novembrī

4. lpp.   ➤

Strūves ģeodēziskajam lokam 
veltīta konference pulcē vairāk nekā 
100 dalībniekus

4. lpp.   ➤

Aizvadītas Rainim un Aspazijai veltītās 
Dzejas dienas

10. lpp.   ➤

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

WWW.JEKABPILS.LV  //  TWITTER.COM/JEKABPILSLV  //  DRAUGIEM.LV/VISITJEKABPILS 

9  (241)  SEPTEMBRIS 2015

SEPTEMBRA FOTO MIRKĻI



2 9  (241)  SEPTEMBRIS 2015

 
Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Katras pašvaldības augstākais darba mērķis 
ir veseli, laimīgi, pārtikuši iedzīvotāji. Lai 
sasniegtu pārticību un laimes sajūtu, ikvienam 
nepieciešama laba veselība. Pašvaldības 
uzdevums ir pielikt visas pūles, lai cilvēks būtu 
vesels. Arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
6. apakšpunktā ir noteikts, ka pašvaldībai 
ir autonomā funkcija „nodrošināt veselības 
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu”. Tas nozīmē, 
ka pašvaldība ir tieši atbildīga, lai nodrošinātu 
veselības aprūpes pieejamību un sekmētu 
veselīga dzīvesveida popularitāti iedzīvotāju 
vidū.

Jēkabpils, iegūstot republikas nozīmes pilsētas 
statusu, ir kļuvusi arī par reģionālu veselības 
aprūpes centru. Pateicoties jauniegūtajam 
statusam, ir izdevies saglabāt Jēkabpils 
slimnīcu, kas Veselības ministrijas veikto 
strukturālo reformu rezultātā ir saglabājusi 
daudzprofilu reģionālās slimnīcas statusu. 
SIA  „Jēkabpils reģionālā slimnīca” sniedz 
veselības aprūpes pakalpojumus bijušo 
Jēkabpils, Aizkraukles, daļēji arī Madonas un 
Preiļu rajona iedzīvotājiem, bet perinatālajā 
aprūpē un grūtniecības pataloģijā – visai 
Austrumlatvijai. 

Pēdējo gadu laikā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 
ir veikti būtiski ieguldījumi, uzlabojot stacionāra 
ēku infrastruktūru, pacientu, personāla darba un 
sadzīves apstākļus, kā arī renovējot operāciju 
bloku, kurš šobrīd ir viens no modernākajiem 
valstī. Nupat veikta arī Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija, realizēts 
projekts par primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošanu 13 ģimenes 
ārstu praksēm, oktobra sākumā atklāsim 
magnētiskās rezonanses centru. Jēkabpils un 
tās apkārtnes iedzīvotāji turpmāk magnētiskās 
rezonanses izmeklējumu varēs veikt pilsētā, 
nevis būs spiesti doties uz attāliem reģioniem 
vai galvaspilsētu. Taču kas gan būtu slimnīca 
bez medicīnas personāla? Tāpēc Jēkabpils 
reģionālajā slimnīcā tiek piesaistīti speciālisti 
dežūrām no citām administratīvajām teritorijām, 
tāpat pašvaldība izveidojusi medicīnas studentu 
stipendiju atbalsta programmu. Jau šobrīd ir 
noslēgti līgumi ar 11 rezidentiem. 

Jēkabpils pilsēta ik gadu uzlabo veselības 
aprūpes jomu, plāno, kā padarīt to pieejamāku 
pilsētas un reģiona iedzīvotājiem. Pašvaldība to 
veic iespējamo finanšu resursu robežās. Ņemot 
vērā, ka slimnīcas sniegtos pakalpojumus 
izmanto pilsētai tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, 
mēs vēlētos slimnīcas attīstībā iesaistīt 
arī apkārtējos novadus. Tas būtu veids, kā 
kopīgiem spēkiem vēl ātrāk un efektīvāk attīstīt 
reģionālo slimnīcu – rekonstruēt infrastruktūru, 
pilnveidot izmeklējumu klāstu, piesaistīt jaunus 
speciālistus.
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Jēkabpils

Atzīmējot Strūves ģeodēzis-
kā loka UNESCO pasaules manto-
jumā desmito gadadienu, Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība ir izdevusi 
papildus Strūves monētas tirāžu 
ar jaunu vizuālo noformējumu.

Pirmo reizi Strūves monēta 
tika izdota 2012. gada maijā, tajā 
attēlots Strūves meridiāna loks. 
Šis unikālais objekts kā kultūrvēs-
turisks mantojums 2005. gadā 
tika iekļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā.

Laikā no 1816. līdz 1855. ga-
dam astronoms un ģeodēzists 
Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve 
veica mērījumus no Ziemeļu Le-
dus okeāna līdz pat Melnās jūras 
piekrastei, ar mērķi noteikt Ze-
mes izmēru un formu. Šodien 34 

autentiskie Strūves meridiāna 
loka punkti šķērso desmit val-
stu teritorijas. Viens no šādiem 
punktiem atrodas arī Jēkabpilī. 
Tas tika uzmērīts un nostiprināts 
1826. gadā.

Strūves monēta ir Nacionālā 
mantojuma kolekcijas suvenīrmo-
nēta. Tās izveides mērķis Latvijā 
ir aptvert ievērojamākās vietas, 
celtnes un notikumus, izcilākos 
vēstures un kultūras pieminekļus 
un objektus. Suvenīrmonētu gan 
jaunajā, gan 2012. gada izdotajā 
vizuālajā noformējumā iespējams 
iegādāties Jēkabpils Tūrisma in-
formācijas centrā, Brīvības ielā 
140/142, Jēkabpilī. Jaunā nofor-
mējuma Strūves monētas cena – 
4,49 eiro, iepriekšējās – 4,27 eiro.

Izdota papildus tirāža Strūves 
suvenīrmonētai

Jēkabpils tūrisma informācijas centra 
darba laiks ziemas sezonā

Suminātas velosipēdistiem 
draudzīgākās pašvaldības un uzņēmumi

KĀ JŪS VĒRTĒJAT JĒKABPILS 
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES?

Noslēdzoties aktīvajai tūris-
ma sezonai, Jēkabpils Tūrisma in-
formācijas centram (TIC) tiek mai-
nīts darba laiks. Rudens un ziemas 
sezonā no 1. oktobra līdz 30. ap-
rīlim Jēkabpils TIC strādās darba 
dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Jēkabpils Tūrisma informāci-
jas centrā pieejama informācija 
par tūrisma un atpūtas iespējām 

Jēkabpils pilsētā, tās apkārtnē 
un Latvijā, kā arī suvenīri un in-
terneta pieejas punkts. Tūrisma 
centrā iespējams iegādāties 
starptautisko autobusu reisu bi-
ļetes (Ecolines un Eurolines), kā 
arī izvēlēties kādu no tūrisma fir-
mas „Impro” piedāvātajiem ceļo-
jumiem. Par tūrisma piedāvājumu 
pilsētā lasi arī visit.jekabpils.lv.

2015.  gada 17.  septembrī 
notika konkursa „Draudzīgs velosi-
pēdistam” noslēguma pasākums, 
kurā apbalvojumus par ieguldī-
jumu velokultūras veicināšanā 
un infrastruktūras attīstīšanā, 
publiskās vietās uzstādot kvali-
tatīvas velonovietnes un ieviešot 
citus riteņbraucējiem draudzīgus 
risinājumus, saņēma 26 laureāti. 
Pasākumā tika izsniegtas trīs vei-
du kvalitātes zīmes, kas palīdzēs 
riteņbraucējiem visā Latvijā identi-
ficēt velosipēdu novietņu drošību.

Velosipēds ir pret ļaundaru 
tīkojumiem visneaizsargātākais 
transporta līdzeklis. Viens no 
priekšnosacījumiem riteņbraucē-

ja sirdsmieram ir iespēja divriteni 
pieslēgt kvalitatīvās novietnēs. Tā-
pēc pasākuma laikā dažādu noviet-
ņu sniegtā drošība uzskatāmi tika 
parādīta pantonīmas priekšnesu-
mā. Konkursa „Draudzīgs velosipē-
distam” mērķis ir popularizēt labās 
prakses piemērus un veicināt kva-
litatīvu velonovietņu izvietošanu un 
velokultūras attīstību visā Latvijā. 
Noslēguma ceremonijā par ievies-
tajiem velo draudzīgajiem risināju-
miem tika apbalvoti 26 pretendenti. 

Konkursa laureātu vidū ir arī 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
kas novērtējumu saņēmusi par 
īpaša dizaina velostatīviem pilsē-
tas simbola – lūša – formā.

Jēkabpils skolās mācās teju 
2600 skolēnu

Jēkabpils Vēstures muzejs – labākais 
kultūras pieminekļa saimnieks Latvijā!

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas Izglītības nodaļa apkopojusi 
informāciju par skolēnu skaitu 
skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs jaunajā 2015./2016. mā-
cību gadā. Kā informēja Izglītības 
nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, jau-
najā mācību gadā uz 1. septembri 
ir fiksēts sekojošs skolēnu skaits:

• Jēkabpils pamatskolā – 
751 skolēns,

• Jēkabpils 2. vidusskolā –  
605 skolēni,

• Jēkabpils 3. vidusskolā –  
579 skolēni,

• Jēkabpils Valsts ģimnāzijā –  
518 skolēni,

• Vakara vidusskolā –  
144 skolēni.

Kopā Jēkabpils pilsētas sko-
lās šajā mācību gadā mācīsies 
2597 skolēni.

Šogad pirmajās klasēs mā-
cību gaitas uzsāka 263 skolēni, 
kuri attiecīgi apgūs zinības sešās 
Jēkabpils sākumskolas klasēs, 
divās Jēkabpils 3. vidusskolas 
klasēs un divās Jēkabpils 2. vi-
dusskolas klasēs.

Pirmsskolas izglītības iestā-
des (PII) šogad apmeklē 1213 
bērni, no tiem:

• PII „Auseklītis”– 241 bērns,
• PII „Bērziņš” – 96 bērni,
• PII „Kāpēcītis” – 289 bērni,
• PII „Zvaigznīte” – 311 bērni
•  PII „Zvaniņš” – 276 bērni.

11.  septembrī Rīgā, Etnogrā-
fiskajā brīvdabas muzejā, norisi-
nājās Eiropas kultūras Mantojuma 
dienu atklāšanas ceremonija, kā arī 
Kultūras mantojuma Gada balvas 
2015 laureātu godināšanas pasā-

kums. Pasākumā Jēkabpils Vēstu-
res muzejam tika pasniegts Atzi-
nības raksts nominācijā „Labākais 
kultūras pieminekļa saimnieks” 
par Krustpils pils atjaunošanu un 
apsaimniekošanu.

Aicinām jūs piedalīties „Jēkabpils pilsētas attīstības 
programma 2012.–2018. g.” īstenošanas procesa novērtē-
šanā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonī-
ma, un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi apkopotā veidā. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmēju 
viedokli par Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas 
darbības efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.

Aptaujas iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamas Jēkab-
pils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā 
„Aptaujas”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
darbojas bezmaksas informatī-
vais tālrunis 80205008.

Atgādinām, ka bezmaksas 
informatīvais tālrunis 
ieviests, lai iedzīvotājiem 
būtu iespēja sazvanīt 
pašvaldību, netērējot liekus 
finanšu līdzekļus.

Piezvanot pa šo tālruni, fizis-
kas vai juridiskas personas var 
izteikt savus priekšlikumus un ie-
rosinājumus pašvaldībai par pilsē-
tas attīstības un labiekārtošanas 
jautājumiem, kā arī citām jomām, 
kas attiecas uz pilsētu. Uz šo tāl-
runi var zvanīt darba dienās, no 
pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 

8.30–17.00. Uz tālruņa zvaniem 
atbild pašvaldības Vienas pietu-
ras aģentūras darbinieki, kuri ne-
pieciešamības gadījumā savieno 
ar attiecīgo nodaļu vai arī sniedz 
kontaktinformāciju par pašvaldī-
bu un citām tās pakļautībā eso-
šajām iestādēm. Iedzīvotājiem, 
zvanot uz bezmaksas informatīvo 
tālruni 80205008 pēc iestādes 
darba laika beigām un brīvdienās, 
ir iespēja atstāt ziņu balss pastā.

Atstātās balss ziņas nāka-
mās darba dienas sākumā apkopo 
Vienas pieturas aģentūras klientu 
apkalpošanas speciālists un ne-
pieciešamības gadījumā sazinās 
ar zvanītāju, lai informētu par jau-
tājuma vai problēmas izskatīša-
nas gaitu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
darbojas bezmaksas informatīvais 
tālrunis
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16.septembrī svinīgā pasākumā 
tika sumināti aizvadīto Dziesmu un 
deju svētku skolotāji. Kopumā vien-
reizējas stipendijas tiks piešķirtas 50 
skolotājiem no visas Latvijas. 

No Jēkabpils tiks sumināta 

deju kolektīva „Pastalnieki” 

vadītāja Aija Ruliete, Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas kora „Ritums” 

diriģente Sandra Bondare un 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

meiteņu kora „Skanda” diriģente 

Skaidrīte Pugača. 

Stipendiju saņemšanai skolo-
tājus - koru, tautas deju kolektīvu, 
folkloras kopu, koklētāju ansambļu, 
pūtēju orķestru un citu kolektīvu 
vadītājus izvirzīja esošie un bijušie 
audzēkņi, audzēkņu ģimenes piede-
rīgie, kolēģi, pašvaldības pārstāvji un 
citi Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
novērtētāji. Svētku skolotāju stipen-
dijām tika saņemti 745 pieteikumi no 
visas Latvijas. 

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 pirmdienās 
no 14.00 līdz 17.00 un trešdienās no 
9.00 līdz 12.00.

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 eiro par suni, bet par 
kaķi – 3 eiro.

Nodeva ir jāmaksā katru gadu 
par katru suni vai kaķi atsevišķi. 
Nodeva samazināma par 50% 

par maza izmēra suņu, kuru skausta 
augstums nepārsniedz 30 cm, turē-

šanu. No nodevas par mājdzīvnieku 
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 Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībā ir reģistrēti vai-
rāk nekā 500 kaķi un vairāk nekā  
300 suņi. 

4. septembrī darba vizītē Jēkab-
pili apmeklēja LR veselības ministrs 
Dr. Guntis Belēvičs. Ministrs Jēkabpilī 
apmeklēja reģionālo slimnīcu, tikās ar 
slimnīcas personālu, pašvaldības va-
dību, domes deputātiem un apkārtējo 
novadu vadītājiem.

Reģionālajā vizītē Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībā veselības ministrs, 
Valsts sekretāre Solvita Zvidriņa, mi-
nistra biroja vadītāja Inga Štāle tikās 
ar Jēkabpils domes priekšsēdētaju 
Leonīdu Salceviču, domes priekšsē-
dētāja vietnieku sociālos jautājumos 
Jāni Raščevski un Jēkabpils reģionā-
lās slimnīcas direktoru Ivaru Zvīdri.

Vizītes sākumā Dr. G. Belēvičs ap-
meklēja Jēkabpils reģionālo slimnīcu, 

kur iepazinās ar slimnīcā īstenotajiem 
projektiem veselības jomā laika perio-
dā no 2005. gada līdz 2014. gadam. 
Ministrs atzinīgi novērtēja slimnīcas 
paveikto finansējuma piesaistē un 
projektu realizācijā iepriekšējā plāno-
šanas periodā.

Pēc projektu apskates ministrs 
Jēkabpils reģionālās slimnīcas kon-
ferenču zālē tikās ar medicīnisko 
personālu un nodaļu vadītājiem, lai 
konstruktīvi diskutētu par aktuāla-
jiem problēmjautājumiem veselības 
nozarē.

Vēlāk ministrs tikās ar Jēkabpils 
pilsētas vadību, domes deputātiem, 
apkārtējo novadu  pašvaldību vadītā-
jiem, atbildīgajām personām un medi-

jiem, lai diskutētu par tādiem jautāju-
miem kā rezidentūras vietu piešķirša-
nu reģionālajām slimnīcām, atbalsta 
pasākumiem jaunu speciālistu novir-
zīšanai un piesaistei reģionos, finan-
sējuma sadali starp ārstniecības ies-
tādēm, iespējām piesaistīt ES fondu 
finansējumu reģionālajām slimnīcām 
nākamajā plānošanas periodā, kā arī 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta reorganizāciju.

Ministrs uzslavēja Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības iniciatīvu 
esot Latvijas Nacionālo veselīgo 
pašvaldību tīklā, tādējādi 
sekmējot labas prakses 
piemēru, pieredzes un ideju 
apmaiņu starp pašvaldībām, 
piedaloties dažādu sabiedrības 
veselības un veselības 
veicināšanas jautājumu 
risināšanā lokālā līmenī.

Noslēgumā domes priekšsēdē-
tājs L. Salcevičs pateicās ministram 
par Jēkabpils apmeklējumu un uz-
svēra, ka stabilas pilsētas ilgtspējī-
gas attīstības un labklājības garants 
ir fiziski veseli un aktīvi iedzīvotāji. 
L. Salcevičs atzinīgi vērtēja minis-
tra profesionalitāti veselības jomas 
problēmjautājumu risināšanā.

Septembrī Jēkabpilī norisināju-
šies Latvijas un starptautiska mēroga 
sporta pasākumi.

Jēkabpilī notiek pirmais 
Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem

Jau neskaitāmus gadus ar izci-
liem sniegumiem un mērķtiecīgumu 
vieglatlētikas arēnā sporta veterā-
ni rāda priekšzīmi jaunāko paaudžu 
sportistiem. Pateicoties Latvijas 
Sporta Veterānu savienības prezi-
denta Daumanta Znatnaja un viņa ko-
mandas enerģiskumam un mīlestībai 
pret sportu, 52 gadu garumā sporta 
veterāni tiek draudzīgi saliedēti vie-
notā sporta spēļu pasākumā, kas 
gada griezumā apvieno 25 sporta vei-
du pārstāvju cīņas sparu, pamudinot 
pašvaldībām sarosīties un atbalstīt 
rūdīto sporta vecmeistaru gribasspē-
ku un mērķtiecīgumu.

Līdz šim lielākajā daļā sporta vei-
du veterānu grupās tiek organizēti 
čempionāti un ir iespēja savā sporta 
veidā izcīnīt valsts čempiona titulu, 
bet vieglatlētiem līdz šim šādas ie-
spējas nebija. 5. septembrī Jēkabpilī 
norisinājās I Latvijas čempionāts 

vieglatlētikā veterāniem, kurā tika la-
boti arī vairāki rekordi.

Latvijas Vieglatlētikas savienības 
medaļu kopumā saņēma godalgoto 
vietu ieguvēji 11 disciplīnās un 11 ve-
cuma grupās dāmām, un 11 disciplīnās 
un 12 vecuma grupās kungiem. Rezul-
tāti publicēti: www.lat-athletics.lv;  
www.lvva.lv; www.jekabpilssc.lv. 

Paldies Jēkabpils sporta veterā-
nu vieglatlētikas izlasei, kuri veiksmī-
gi startēja šajā čempionātā. Latvijas 
čempiona titulus sevis izvēlētajās 
disciplīnās un savās vecuma grupās 
izcīnīja: Francis Sjomkāns /augst-
lēkšanā, tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā/,  
Aldonis Palkavnieks /400m skrē-
jienā/, Aivita Ķiploka /šķēpa meša-
nā, diska mešanā/, Anatolijs Ma-
cuks /1500m, 5000m skrējienā/,  
Zigmunds Znotiņš /100m skrējienā/, 
Juris Grodnis /5000m soļošanā/. 
Goda pjedestāla 2.vietas vērto pa-
kāpienu iekaroja Aija Rogāle /5000m 
soļošanā/, Zigmunds Znotiņš /trīs-
soļlēkšanā/, Ivars Dundurs /šķēpa 
mešanā/, Modris Vecumnieks /lo-
des grūšanā/. Trīs sudraba kaluma 
medaļas savai dzimšanas dienai par 
godu augstlēkšanā, tāllēkšanā un 

trīssoļlēkšanā izcīnīja Viktors Zar-
ņickis. Bronzas medaļas savai bal-
vu kolekcijai klāt pievienoja Aigars 
Puida /1500m skrējienā/, Marģers 
Jaudzems un Ivars Dundurs /lodes 
grūšanā/, Artis Polis /lodes grūšanā, 
šķēpa mešanā/. Pēteris Krastiņš,  
Jānis Razumovskis un Valdis Alksnī-
tis savās vieglatlētikas disciplīnu 
arēnās piekāpās konkurentiem.

Aizvadīts Pasaules tūres 
posms galda hokejā

12.  septembrī Jēkabpils Spor-
ta namā norisinājās Pasaules tūres 
posms galda hokejā „Latvia Open 
2015”, kurā piedalījās 74 dalībnieki no 
6 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Zviedrijas, Krievijas un Ukrainas. 
Šo pasākumu organizēja Jēkabpils 
galda hokeja klubs sadarbībā ar Latvi-
jas galda hokeja federāciju un Jēkab-
pils sporta centru.

Latvia Open 2015 ir šīs sezonas 
Pasaules tūres trešais posms. Ie-
priekšējie divi norisinājās Lemontā 
(ASV) un Stavangerā (Norvēģijā). 

Līdz finālam aizkļuva abi galvenie 
turnīra favorīti Edgars Caics un Atis 
Sīlis, kur aizraujošā „play off” līdz 4 uz-

varām ar 4-3 bija pārāks Edgars Caics. 
Arī pasaules rangā abi šobrīd ieņem 
attiecīgi 2. un 3. vietu. 3. un 4. vietu 
sacensībās savā starpā sadalīja viesi 
no Krievijas – Andrejam Voskoboiņiko-
vam 3. vieta, kurš sērijā līdz 2 uzvarām 
ar 2-0 pārspēja Antonu Legkovu.

No jēkabpiliešiem labākais rezul-
tāts Andrejam Kuzņecovam, kurš vie-
nīgais kvalificējās 1. līgas spēlēm un 
turnīra kopvērtējumā ieņēma 25.vie-
tu. Vēl arī atzīmējama Rūdolfa Valaiņa 
uzvara 2. līgā, kas sacensību kopvēr-
tējumā viņam deva 41. vietu.

Pasaules tūres kopvērtējumā pēc 
Jēkabpils posma ir izvirzījies zviedrs 
Markus Nilsons, kurš kā vienīgais ir 
piedalījies divos šīs sezonas posmos 
- bronza Stavangerā, 7. vieta Jēkabpilī. 

Vairāk par sacensību rezultātiem 
var uzzināt www.galdahokejs.lv

Sporta diena pie Radžu 
ūdenskrātuves pulcē 
vairāk nekā 200 sportistu

13. septembrī Jēkabpils Mežapar-
kā pie Radžu ūdenskrātuves jau rīta 
agrumā pulcējās makšķernieki, jo jau 
plkst. 6.00 sākās K.Martinova piemi-
ņas sacensības pludiņmakšķerēšanā 

un spiningošanā. Savukārt skrieša-
nas sacensībās kopumā piedalījās 93 
dalībnieki. 2007. g.dz.un jaunāki da-
lībnieki devās 1,1km distancē, 2004. 
– 2006. g.dz. veica 2,2km distanci, 
bet pārējie devās skrējienā „Apkārt 
Radžu ūdenskrātuvei” 6,4km garumā. 
Absolūti ātrāko laiku (20 minūtes un 
26 sekundes) starp vīriešiem uzrādīja 
Anatolijs Macuks, kas arī ir jauns tra-
ses rekords. Starp sievietēm absolūti 
ātrākā bija Ieva Juškeviča. 

Visvairāk dalībnieku pulcēja ve-
lokross „Apkārt Radžu ūdenskrātu-
vei”. Kopumā startēja 105 dalībnieki. 
2008. g.dz. un jaunāki dalībnieki vei-
ca apmēram 1km distanci, 2004.-
2007.g.dz. bērni sacentās 2.2km dis-
tancē, bet pārējās grupas veica apļus 
(atkarībā no vecuma grupas) apkārt 
Radžu ūdenskrātuvei. Absolūti ātrāko 
laiku 22km distancē vīriešu konku-
rencē (43 minūtes un 30 sekundes) 
uzrādīja Mārtiņš Sārs no Ogres un 
sieviešu konkurencē (57 minūtes un 
51 sekundes) Zane Zepa no Preiļiem. 
Paralēli norisinājās nūjošanas pārgā-
jiens „Apkārt Radžu ūdenskrātuvei”, 
kur dalību ņēma 15 dalībnieki.

Ar sacensību rezultātiem var iepa-
zīties www.jekabpilssc.lv 

Trīs dziesmu un deju svētku pedagogiem  
no Jēkabpils piešķir stipendijas

Vai jau esi piereģistrējis savu mājdzīvnieku? 

Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs apmeklē Jēkabpili

Jēkabpilī notiek vairāki nozīmīgi sporta pasākumi

pilsētas ziņas
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Krustpils 
Kultūras namā uzņem vilciena Rīga- 
Maskava pasažierus

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 20. 
septembra vakarā, reaģējot uz infor-
māciju par vilcienā Rīga-Maskava ie-
vietotu spridzekli, Krustpils Kultūras 
namā uzņēma vilciena pasažierus.

Kā atzīst Jēkabpils pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Leonīds Salce-
vičs: „Šī ārkārtas situācija izveidojās 
Jēkabpils pilsētas teritorijā. Mūsu pie-
nākums bija reaģēt, sniedzot iespēja-
mo atbalstu, ko mēs arī izdarījām. Tā 
bija vienkārši cilvēciska attieksme 
pret vilciena pasažieriem, kuri nonā-
kuši ārkārtas situācijā. Paldies visiem, 
kuri iesaistījās palīdzības sniegšanā- 
SIA „Jēkabpils Autobusu parks” dar-
biniekiem, kafejnīcas „Krustpils Ceļa-
vējš” darbiniekiem, Krustpils Kultūras 
nama administrācijai.”

Lai vilciena pasažieriem nebūtu 
jāstāv aukstumā Krustpils dzelzceļa 
stacijā, Jēkabpils pilsētas pašval-
dība organizēja trīs autobusus, kuri 
pasažierus nogādāja Krustpils Kul-
tūras namā. Tur pasažieri tika cienā-
ti ar siltu tēju, viņus ar muzikāliem 
priekšnesumiem uzmundrināja trīs 
pasažieres.

Sociālajā vietnē Twitter savu vie-
dokli paudusi arī pasažieru vilciena 
Rīga–Maskava pasažiere Linda Mati-
sone (@LindaMatisone): „Fantastis-
ka evakuēto pasažieru uznemšana 
Krustpils Kultūras namā. Jēkabpils 
mērs ierodas ar uzrunu. Paldies vi-
siem jaukajiem krustpiliešiem!” Vēl 
pēc stundas savā profilā Linda Mati-
sone raksta: „Žēl, ka brīdis Krustpils 
Kultūras namā bija tik īss. Koncerts 
bija lielisks – trīs vilciena pasažieres 
spēlēja vijoli un klavieres. Skaisti!”

20.  septembra vakarā, ap 
plkst.  19.30 Jēkabpils policijas 
dežūrdaļā tika saņemta informāci-
ja par to, ka pasažieru vilcienā Rī-
ga-Maskava atrodas sprādzienbīs-
tams priekšmets. Policija nekavējo-
ties sāka pasažieru evakuāciju, tika 
norobežots perimetrs. Ap plkst.  23 
vilciena pārmeklēšana tika pabeigta 
– sprādzienbīstami priekšmeti tajā 
netika atrasti. Pasažieri ar autobu-
siem tika nogādāti atpakaļ uz vilcienu 
un varēja turpināt ceļu, informēja ziņu 
aģentūra LETA.
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Eiropas kultūras mantojuma die-
nu ietvaros 18.  septembrī Jēkabpilī 
notika starptautiska zinātniski prak-
tiskā konference „Strūves ģeodēzis-
kajam lokam UNESCO Pasaules man-
tojuma sarakstā -10”. 

Atklājot konferenci Jēkabpils 
Vēstures muzejā,  UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas ģenerālsek-
retāra p.i. Baiba Moļņika tēlaini salī-
dzinot sacīja, ka vieta, kuru nešķēr-
so Strūves ģeodēziskais loks, ir kā 
telefons bez WiFi pieslēguma. Viņa 
atzina, ka Strūves ģeodēziskais loks 
ir unikāls, jo savieno savā starpā 10 
valstis un vienlaicīgi šo valstu zinātni, 
kultūru un izglītību. Jēkabpils pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs, uzrunājot konferences da-
lībniekus, izteica gandarījumu par to, 
ka šāda konference notiek tieši Jē-
kabpilī. Domes priekšsēdētājs uzsvē-
ra – pilsēta lepojas ar to, ka savulaik 
Jēkabpils vēsturi veidojuši tādi stipri 
cilvēki kā Vilhelms Strūve, kas devis 
stipras vēsturiskās saknes pilsētai 
un atstājis unikālu mantojumu nāka-
majām paaudzēm: „Mūsu uzdevums 
ir uzturēt stipras šīs saknes un kopt 
tālāk, saglabājot šo unikālo vietu un 
stāstot par to. Un Jēkabpils pilsē-
ta to dara – veicam aktivitātes, kas 
palīdz izglītoties gan mūsu pilsētas 
iedzīvotājiem, gan tūristiem – organi-
zētas konferences, uzstādīti vairāki 
objekti, kas palīdz izprast Strūves 

ģeodēziskā loka nozīmi un vērtību.” 
Konferencē piedalījās vairāk nekā 

100 dalībnieki – gan no dažādām 
Latvijas vietām, gan ārvalstu viesi 
no Baltkrievijas, Zviedrijas, Norvēģi-
jas, Lietuvas un Igaunijas. Tās laikā 
tika sniegti vairāki ziņojumi, un kon-
ferences beigās dalībnieki pieņēma 
kopīgu rezolūciju – dokumentu, kas 
paredz atbalstu platformām, kas vei-
cina komunikāciju ar kopienām un to 
līdzdalību Strūves ģeodēziskā loka 
pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu 
pieņemšanā. 

Konferences noslēguma doku-
mentā iekļauta apņemšanās iniciēt 
padomdevējinstitūciju izveidi vietējā 
vai nacionālā mērogā, lai sekmētu sa-
darbību starp ģeodēzijas ekspertiem, 
ar Strūves ģeodēzisko loku saistīta-
jām pašvaldībām, mantojuma inter-
pretācijas institūcijām un nevalstis-
kajām organizācijām un uzlabotu 
Strūves ģeodēziskā loka pārvaldību. 
Tāpat konferences dalībnieki vieno-
jās, ka ir svarīgi ieviest un veicināt 
jaunus, inovatīvus izglītības un pro-
mocijas materiālus un metodes, kas 
vairotu izpratni par kompleksajām 
Strūves ģeodēziskā loka vērtībām. 
Savukārt nodrošinot iespējas dalīties 
ar labo praksi, nolemts turpināt attīs-
tīt un uzlabot starptautisko sadarbī-
bu ar dažādām Strūves ģeodēziskā 
loka interešu grupām. Konferences 
noslēguma dokumentā iekļauta arī 

apņemšanās apzināt izaicinājumus 
un iespējas, kas saistītas ar vietē-
jiem un starptautiskiem Strūves 
ģeodēziskā loka tūrisma maršrutiem, 
kā arī iesaistīt dažādas interešu gru-
pas šādu maršrutu izveidē. 

Pēcpusdienā Strūves parkā 
notika konferences praktiskā daļa, 
kurā interesentiem bija iespēja vērot 
metodes un pašiem izmantot ins-
trumentus līdzīgus tiem, ar kuriem 
kādreiz tika veikti Strūves ģeodēzis-
kā loka mērījumi. Šajās aktivitātēs 
lielu interesi parādīja Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas audzēkņi, kuri kuplā skai-
tā vēlējās izmēģināt iespēju pašiem 
darboties , sekojot Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūras vecā-
kā eksperta ģeodēzijas jautājumos 
Ivara Liepiņa konsultācijām. Konfe-
rences norises dienā Strūves parkā 
tika atklāts arī jauns informatīvais 
stends.

Vēl šovasar, atzīmējot Strūves 
ģeodēziskā loka gadadienu, Jēkab-
pilī, uz ēkas sienas Brīvības ielā 157 
ugunsmūra tapa Strūvem veltīts 
sienas gleznojums, bet ar Kultūras 
ministrijas finansiālo atbalstu Jēkab-
pils Vēstures muzejs uzsācis veidot 
Strūves ģeodēziskā loka punkta  
pastāvīgo ekspozīciju.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šovasar uzņēmuma speciālisti ir 
iesnieguši Vides un reģionālās attīs-
tības ministrijā (VARAM) Jēkabpils 
ūdenssaimniecības pakalpojumu at-
tīstības pasākumu plānu  periodam 
līdz 2020. gadam. Jaunā projekta  
mērķis – nodrošināt iespēju izmantot 
centralizētos ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumus aizvien vairāk 
iedzīvotājiem, arī pilsētas nomaļā-
kajās ielās. „Jēkabpils ūdens” Doku-
mentu pārvaldības daļas vadītāja un 
juriskonsulte Iveta Ozoli ņa: „Burtiski 
nupat, 17. septembrī, esam saņēmu-
ši vēstuli no VARAM, kurā teikts, ka  
„...atbilstoši sniegtajai informācijai 
par nepieciešamajiem ieguldījumiem 
jaunu kanalizācijas tīklu un ar to 
saistītās infrastruktūras izbūvei un 
VARAM izvērtējuma rezultātiem, Jē-
kabpilij piešķiramā Kohēzijas fonda 
atbalsta apjoms ir 4 404 921 €, bet 
papildus pieslēdzamais centralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu izmanto-
tāju skaits – 1205 iedzīvotāji, pēc 
projekta īstenošanas nodrošinot 
pakalpojumus 89,93% teritorijas.” 
Vēstulē norādīts arī, ka galīgais sa-
raksts ar atbalstāmajām pašvaldībām 
un piešķiramā finansējuma apjoms 
tiks noteikts pēc ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošinātāju papildus 
iesniegtās  informācijas analīzes un 
Latvijas upju baseinu apsaimnieko-
šanas plāna 2016.–2021.  gadam 
apstiprināšanas (šādu plānu pieprasa 
Eiropas Komisija).

Attīstības un investīciju nodaļas 
komunālinženiere Lilija Berģe pie-
bilst, ka jaunā projekta pasākumus 
un to izmaksas speciālisti sākuši 
plānot jau pērnā gada novembrī. Lai 
izbūvētu jaunus ūdensvada un kana-
lizācijas tīklus un veiktu nepiecieša-
mās rekonstrukcijas esošajā saim-
niecībā, pavisam  būtu nepieciešami 
12 000 000 €.

Jēkabpilieši novērtē 
centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas priekšrocības

Aizvadītā sausā vasara un ūdens 
izsīkums daudzās pilsētas iedzīvotā-
ju akās pasteidzinājusi ne vienu vien 
saimnieku pieņemt lēmumu par labu 

centralizētajai ūdens padevei – līdz 
septembra sākumam ierīkots 31 
jauns pieslēgums pilsētas ūdensap-
gādes vadiem, 17 namīpašumi vien-
laicīgi pieslēgti gan ūdens padevei, 
gan centralizētajai kanalizācijai, bet 
kanalizācijas tīklus sākušas izmantot 
57 mājsaimniecības. Pieslēgumiem ir 
daudz plusu. Vispirms jau tā ir garanti-
ja, ka uzturā nonāk pārbaudīts un kva-
litatīvs dzeramais ūdens. Pieslēgums 
kanalizācijai savukārt atbrīvo no ase-
nizācijas mašīnas „medībām” un visai 
nepatīkamā nosēdbedres izsūknē-
šanas procesa, bet vislielākais iegu-
vums ir tīra apkārtējā vide, jo netiek 
piesārņota grunts un pazemes ūdeņi. 
Iveta Ozoliņa uzsver, ka  jūlijā no māj-
saimniecību kanalizācijas sistēmām  
notekūdeņu centralizētajai attīrīšanai 
tikuši vesti ļoti piesārņoti un koncen-
trēti notekūdeņi, kas sarežģīja kopējo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbu 
– papildus bijis jāpievada tīrs ūdens, 
lai pārliekās piesārņojuma vielu kon-
centrācijas dēļ neaizietu bojā baktē-
rijas, kuras ūdeņus attīra bioloģiski, 
līdz ar to, lai stabilizētu attīrīšanas 
iekārtu procesu darbību (attīrīšanu), 
būs nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni 
izvedamās bedres, kas šo pakalpoju-
mu sadārdzinās. 

„Jēkabpils ūdens” aicina 
palīdzēt veidot muzeju

1.  oktobrī  uzņēmums atzīmēs 
izveidošanas 36. gadadienu. Tāpat kā 
ikviens cilvēks savā dzimšanas dienā 
mēdz kavēties atmiņās, arī iestāžu un 
uzņēmumu darbinieki jubilejas reizēs 
atceras un pārrunā, kā veidojies, mai-
nījies, audzis uzņēmums, kā attīstīju-
šās tehnoloģijas un aprīkojums, kādi 
cilvēki agrāk strādājuši. „Jēkabpils 
ūdens” speciālisti ir iecerējuši veidot 
uzņēmuma muzeju un lūdz ikvienu, 
kam ir saglabājušās ierīces un  senā-
ki  sadzīves priekšmeti, kas kalpojuši 
ūdens aprites nodrošināšanai, ziedot 
tos kā pirmos topošā ūdens muzeja 
eksponātus.

Informāciju sagatavoja:
SIA  „Jēkabpils ūdens”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Apalvojumu piešķiršanas komisija 
aicina iedzīvotājus (atbilstoši noli-
kumam, ierosinājumu paraksta ne 
mazāk kā 10 pilngadīgas personas), 
iestādes un organizācijas iesniegt 
priekšlikumus jēkabpiliešu apbalvo-
šanai Latvijas Republikas proklamē-
šanas 97.  gadadienas svinīgajā pa-
sākumā 18. novembrī. 

Atbilstoši nolikumam, iesniegu-
mus ar ierosinājumiem apbalvošanai 
pašvaldības Vienas pieturas aģentū-
rā var iesniegt visa kalendārā gada 
laikā. Tiks izskatīti iesniegumi, kuri 
saņemti līdz 16. oktobrim.

Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija lems par goda nosaukuma 
„Jēkabpils Goda pilsonis” piešķirša-
nu, izvērtējot pieteikto kandidātu 
nopelnus. Atbilstoši nolikumam, ap-
balvojumu var piešķirt par sevišķiem 
nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, 
kas var izpausties valsts, pašvaldī-
bas, sabiedriskajā, kultūras, izglītī-
bas, zinātnes vai saimnieciskajā un 
citā darbā. Uz goda nosaukumu var 
izvirzīt jēkabpiliešus, kuri ilggadīgi 

un ar lieliem panākumiem strādājuši 
Jēkabpilī, snieguši sevišķi nozīmīgu 
ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās 
izpētē un kultūrmantojuma apzinā-
šanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi 
kopumā un veicinājuši iedzīvotāju 
labklājību, kuru darbu var novērtēt kā 
„mūža ieguldījumu”, vai arī Jēkabpilī 
nodarbojušies ar labdarību.

Apbalvošanai ar pašvaldības 
Goda rakstu var ieteikt gan fiziskas, 
gan juridiskas personas vai personu 
grupas, kolektīvus. Apbalvojums tiek 
piešķirts par nopelniem un ieguldīju-
mu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, 
uzņēmējdarbībā. Savukārt Atzinības 
raksts tiek piešķirts fiziskām perso-
nām par godprātīgu, ilggadēju darbu, 
profesionālo meistarību, aktīvu dalī-
bu olimpiādēs, sacensībās, pašvaldī-
bas rīkotos vai citos pasākumos.

Ar goda nosaukumu „Jēkabpils 
Goda pilsonis” un Goda rakstu apbal-
votie saņem naudas balvas (attiecīgi 
- četri simti un simts eiro apmērā).

Kandidātu izvirzīšana apbalvo-
jumiem notiek aizpildot iesnieguma 
veidlapu Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas Vienas pieturas aģentūrā. Veidla-
pa ir pieejama arī pašvaldības mājas 
lapā. Iesniegumā jānorāda:

• apbalvošanai pieteiktās fiziskās 
personas vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvietas 
adrese, ieņemamais amats vai 
nodarbošanās, tālrunis un dzīves 
gaitas apraksts,

• apbalvošanai pieteiktās 
juridiskās personas nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese, darbības virziens, tās 
vadītāja vārds un uzvārds, 
tālrunis,

• apbalvošanai pieteiktā kolektīva 
nosaukums, kolektīva vadītāja 
vārds un uzvārds, tālrunis,

• vispusīgs nopelnu apraksts 
personas vai kolektīva 
apbalvošanai,

• informācija par kandidāta 
iesniedzēju (iesniedzējiem).
Novērtēsim labi padarītu darbu!

Renāte Lenša, 
Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 

sekretāre

Konference par Strūves ģeodēzisko loku 
pulcē lielu dalībnieku skaitu

SIA „Jēkabpils ūdens” plāno 
ūdenssaimniecības attīstību

Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu 
apbalvošanai 18. novembrī

Drīkst būvēt 
Ja ir izsniegta būvatļauja un būv-

valde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā 
par visu tajā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi un būvdarbu uz-
sākšanas nosacījumu izpildi.

Ja ir izstrādāta apliecinājuma kar-
te vai paskaidrojuma raksts un būv-
valde minētajos dokumentos izdarī-
jusi atzīmi par projektēšanas nosacī-
jumu izpildi un būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi.

Patvaļīga būvniecība un sods
1. Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek 

veikti bez būvatļaujas –
naudas sods fiziskajām perso-

nām no simt četrdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt eiro, bet juridiskajām perso-
nām – no septiņsimt līdz septiņtūk-
stoš simt eiro.

2. Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek 
veikti pirms tam, kad būvatļaujā, ap-
liecinājuma kartē vai paskaidrojuma 
rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo 
nosacījumu izpildi –

naudas sods fiziskajām perso-

nām no septiņdesmit līdz septiņsimt 
eiro, bet juridiskajām personām – no 
divsimt astoņdesmit līdz četrtūk-
stoš trīssimt eiro.

3. Būves vai tās daļas ekspluatā-
cija neatbilstoši lietošanas veidam 
(piemēram, dzīvojamās telpās ierī-
kots veikals vai birojs) –

naudas sods fiziskajām perso-
nām no septiņdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt eiro, bet juridiskajām perso-
nām – no septiņsimt līdz septiņtūk-
stoš simt eiro.

Būves ekspluatācija
Pēc būvdarbu pabeigšanas 

būvniecības ierosinātājs nodroši-
na būves novietojuma uzmērījumu 
veikšanu un Būvvalde pieņem būvi 
ekspluatācijā. 

Būvi aizliegts izmantot līdz tās 
pieņemšanai ekspluatācijā.

Ekspluatācijā pieņemtu būvi iz-
manto tikai atbilstoši projektētajam 
lietošanas veidam. 

Jēkabpils pilsētas Būvvalde

Kas jāzina pirms būvdarbu 
uzsākšanas?

SIA „Jēkabpils siltums” aicina klientus nomaksāt 
apkures parādus

Šobrīd SIA „Jēkabpils siltums” 
sagatavojies jaunajai apkures sezo-
nai un var nodrošināt siltumenerģijas 
piegādi gandrīz visiem patērētājiem. 
Izņēmums ir vairākas iestāžu ēkas, 
kuras nodrošināt ar siltumapgādi 
varēs pēc 9. oktobra, kad paredzēts 
pabeigt projekta „Siltumtīklu rekons-
trukcija Jēkabpilī” darbus. Jau tika zi-
ņots, ka projektā tiek veikta viena sil-
tumtrašu atzara divu posmu rekons-
trukcija. Viens posms ir no Vienības 

ielas līdz Viestura ielai gar Kena parku 
– virszemes trase, kura tika ieguldīta 
zemē nomainot to pret rūpnieciski 
izolētām caurulēm un demontējot 
betona balstus. Savukārt otrs posms 
ir no Brīvības ielas līdz Jaunajai ielai. 

Diemžēl patērētāju parāds par 
siltumenerģiju uzņēmumam nav sa-
mazinājies un š.g. septembra beigās 
bija 2 054 700 EUR. Uzņēmums aici-
na klientus norēķināties par patērēto 
siltumenerģiju, jo arī šogad, tāpat kā 

iepriekšējos gadus, māju pieslēgša-
na apkurei notiks pakāpeniski, ņemot 
vērā katras mājas parāda par apkuri 
apmērus. Jāpiebilst, ka šobrīd ir arī 
vairākas ēkas, kuru īpašnieki par ie-
priekšējo apkures sezonu ir norēķinā-
jušies 100% apmērā.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jēkabpils pilsētas pašvaldība izmantoja 
iespēju piedalīties Nordic–Baltic mobilitātes 
programmas Ziemeļvalstu ministriju padomes 
projektu konkursā „Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mobilitātes programma valsts pārval-
dei”. Projekta mērķis ir palielināt un stiprināt 
pašvaldību sadarbību Ziemeļvalstu reģionā.

Projekta ietvaros septembra sākumā Jē-
kabpils pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks tautsaimniecības jautājumos Aivars 
Kraps un četri Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
speciālisti, kā arī SIA „Jēkabpils pakalpojumi” 
valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka mācību un 
pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Trolhata-
nas pilsētā Zviedrijā un Ārendālē Norvēģijā, 
lai veicinātu zināšanu apmaiņu dažādos ad-
ministratīvās pārvaldības līmeņos, iepazītos 
ar ārvalstu pašvaldību labās prakses piemē-
riem pilsētas saimniecības organizēšanā, 
atkritumu apsaimniekošanas sfērā, pilsētu 
mārketinga un tūrisma tēla veicināšanā, kā 
arī pilsētvides plānošanā un ES finansējuma 
apguvē. 

Pašvaldības, kurās viesojāmies, nesen ir 
pārvarējušas dziļas ekonomiskas krīzes – Trol-
hatanā tika likvidēta SAAB autobūves rūpnīca, 
savukārt Ārendāles ostas teritorijā esošie rūp-
nieciskie uzņēmumi pārcēla savas ražotnes uz 
citām valstīm. Abas pilsētas, rūpīgi plānojot un 
atbildīgi investējot, ir spējušas atrisināt bez-
darba problēmu un veicināt jaunu uzņēmumu 
veidošanos un iedzīvotāju skaita pieaugumu. 
Šie risinājumi ietver ražošanas pārstrukturizē-
šanu, biznesa inkubatoru izveidi, investīcijas 
izglītības iestāžu darbībā, sekmējot atbalstā-
mo specialitāšu piedāvājumu, kā arī ciešu sa-
darbību ar esošajiem uzņēmējiem tiem nepie-
ciešamā atbalsta sniegšanā.

 „Pašvaldību darba pamatprincipi Latvijā 
krasi neatšķiras nedz Zviedrijā, nedz Norvē-
ģijā. Pašvaldības strādā, lai pilsētas iedzī-
votājiem nodrošinātu visus nepieciešamos 
pakalpojumus un uzturētu kārtībā pilsētas 
infrastruktūru. Šādi mācību braucieni ļauj salī-
dzināt, vai tas, kā mēs strādājam, ir pietiekami 
efektīvi, un, ja nē – ko varam uzlabot. Nenolie-
dzami, Zviedrija un Norvēģija attīstībā ir krietni 
mums priekšā, tomēr jāsaka, ka ir sfēras, kurās 
varam ar sevi palepoties – īpaši elektronisko 
pakalpojumu un kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanā, kā arī Eiropas Savienības finansēju-
ma apguvē, kas proporcionāli pilsētas budže-
tam ir ievērojami lielāks, nekā apmeklētajās 
pašvaldībās”, tā A. Kraps.

Pārsteidza temps, ar kādu ik gadu pilsētās 

pieaug iedzīvotāju skaits, tajā pašā laikā 

spējot pilsētās saglabāt zemu bezdarba 

līmeni un nodrošinot iedzīvotājiem dzīves 

vietas. 

Katrai no šīm pilsētām ir atšķirīga taktika – 
Trolhatana tiek aktīvi reklamēta tikai 35 minūšu 
brauciena attālumā esošajā Gēteborgā, piedā-
vājot pilsētu kā alternatīvu, kur mācīties, dzī-
vot, strādāt, savukārt Ārendālei ir tik pievilcīga 
atrašanās vieta, ka šis process notiek dabiski. 
Pašvaldībām gan tas ir izaicinājums – arvien 
augošajam cilvēku skaitam ir nepieciešamas 
mājvietas, pieaug pieprasījums pēc brīvam dar-
ba vietām, pilsētās palielinās transportlīdzekļu 
skaits u.c.

Padziļināti tika iepazīta arī atkritumu 

apsaimniekošanas specifiku abās 

valstīs. Šajā sfērā Latvijas pašvaldībām 

un iedzīvotājiem vēl ir daudz jāmācās un 

jāmainās. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālisti apgūst 
Zviedrijas un Norvēģijas labo praksi

Skandināvijā jau vairāk nekā 20 gadu no ag-
ras bērnības iedzīvotājus izglīto par atkritumu 
šķirošanas nepieciešamību un par kaitējumu, 
ko videi nodara piesārņojums. Tur šķirošana ir 
pilnīgi dabiska rīcība. 

Lielākā daļa savākto atkritumu tiek pārstrā-
dāti. Ārendālē no tiem tiek ražota biogāze, ko 
izmanto pilsētas sabiedriskajam transportam. 
No dārza atkritumiem tiek ražots mēslojums, 
savukārt dedzinot kokmateriālu tiek saražota 
daļa ziemā nepieciešamā siltuma un elektro-
enerģijas. Lielākā daļa atkritumu – PET pudeles, 
plastmasa, papīrs, metāls – tiek pārdoti otrrei-
zējai pārstrādei.

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekš-
sēdētājs Jānis Hauka uzsver, ka Ārendāle un 
Trolhatana ir ļoti labi piemēri sekmīgai atkritumu 
apsaimniekošanai. No katras atkritumu tonnas 
tiek iegūts maksimāls labums – tiek saražota 
enerģija, vai atkritumi tiek pārdoti otrreizējai iz-
mantošanai. Tas ļauj pašvaldībai efektīvi izman-
tot pieejamos resursus. 

Ir vairākas idejas, kuru ieviešanu ir vērts ap-
spriest arī Jēkabpilī. Viena no tām ir caurbrau-
cama dalīto atkritumu vākšanas punkta izveide 
ar iespēju privātmāju iedzīvotājiem, nelieliem 
uzņēmumiem atvest sašķirotos atkritumus, 
kā arī liela gabarīta sadzīves atkritumus, rast 
iespēju maksimāli izmantot atkritumus kā ener-
ģijas avotu dabas gāzes, elektroenerģijas vai 
siltuma iegūšanai, kā arī aktīvāk un saistošāk, 

ar spēļu palīdzību mācīt bērniem par atkritumu 
šķirošanas nepieciešamību.”

Apmeklēto pašvaldību budžets pārsniedz 
300 miljonus eiro gadā. Budžeta veidošanās 
principi apmeklētajās pašvaldībās atšķiras no 
Latvijas, jo tur lielākā daļa nodokļu ienāk paš-
valdības budžetā, ļaujot nodrošināt krietni pla-
šāku pašvaldības funkciju izpildi. Lielākā daļa 
budžeta, tāpat kā Latvijas pašvaldībās, tiek 
novirzīta izglītības un sociālajai sfērai. Apmek-
lēto pašvaldību vadītāji apzinās, ka tuvāko gadu 
desmitu laikā arvien pieaugs vecāka gadagāju-
ma cilvēku īpatsvars, tāpēc jau pašlaik tiek do-
māts, kā palielināt veco ļaužu pansionātu skaitu 
un nodrošināt aprūpētājus tiem senioriem, kas 
dzīvo mājās. 

Apmeklētās pašvaldības lielus resursus 
iegulda arī izglītības infrastruktūras uzturēša-
nā. Trolhatana Zviedrijā lepojas, ka 2009.  gadā 
vairāku pilsētu konkurencē izcīnīja iespēju 
būvēt jaunu augstskolu. Tas ļāvis pilsētai pie-
saistīt jaunus un aktīvus jauniešus, kas bieži 
vien pašvaldībā apmetas uz dzīvi, kā arī uz 
vietas ļauj apmācīt speciālistus – inženierus, 
medicīnas māsas, skolotājus u.c., kas ne-
pieciešami vietējos ražošanas uzņēmumos  
un iestādēs. 

Kopumā mācību brauciens sniedza iespē-
ju iegūt visaptverošu ieskatu par pašvaldību 
darba specifiku Zviedrijā un Norvēģijā, ekono-
miskajām un sociālajām norisēm, problēmām, 

Trolhatana (Zviedrija)
Pilsētas tiesības iegūtas 1916.gadā
Iedzīvotāju skaits: 55 000, ik gadu palielinās
Bezdarba līmenis: 12,9 % (06.2015.)
Darba vietas: 25 000
Pašvaldības struktūrās nodarbinātie: ap 4300
Pašvaldības budžets: virs 300 miljoni eiro
Galvenās uzņēmējdarbības nozares: enerģētika, mašīnbūve, tirdzniecība
Zviedrijā labākā pašvaldība atkritumu apsaimniekošanās sfērā
Mājas lapa: www.trollhattan.se

Ārendāle (Norvēģija)
Pilsētas tiesības iegūtas 1723.gadā
Iedzīvotāju skaits: 44 500, ik gadu palielinās
Bezdarba līmenis: 4,4 % (08.2015.)
Darba vietas: 22 000
Pašvaldības struktūrās nodarbinātie: ap 3000 
Pašvaldības budžets: virs 300 miljoni eiro
Galvenās uzņēmējdarbības nozares: naftas produktu pārstrāde un ofšoru 
kompānijas
Norvēģijā pirmā klimatam neitrālā pašvaldība 
Sadraudzības pilsētas Latvijā: Rēzekne un Rēzeknes novads
Mājas lapa: www.arendal.kommune.no

Trolhatanas atkritumu šķirošanas punktā tiek nodarbināti 
arī bezdarbnieki. Tiek atšķirots derīgs apģērbs, ko sūta 
kā humāno palīdzību uz Āfrikas valstīm, elektroierīcēm 
tiek atvienoti vadi, lai savāktu metālu, citi labo mēbeles, 
velosipēdus un citas turpmākai lietošanai derīgas lietas.

Atkritumu pieņemšanas punktos pat darba dienās 
automašīnu plūsma ir nepārtraukta – tiek atvesti 
nevajadzīgi kokmateriāli, nolietota elektrotehnika, tukšas 
kartona kastes u.c. Tāpat daudzām lietām tiek dota otrā 
iespēja – pie atkritumu savākšanas punktiem ir izveidoti 
lietoto preču veikali, kur par simbolisku samaksu var 
iegādāties sev iepatikušos preci. 

Ārendāles atkritumu šķirošanas punkta vadītājs 
iepazīstina ar pašreizējo mājsaimniecībām pieejamo 
šķirošanas sistēmu – konteineri plastmasai, papīram, 
bioloģiskajiem atkritumiem, kā arī bīstamajiem atkritumiem 
– baterejām, izlietotām krāsu bundžām u.c.

Ārendālē, papildus jau esošajām 16 pamatskolām, mācību 
gadu šogad uzsāka jauna, tikko uzcelta pamatskola, kas 
aprīkota ar moderniem mācību kabinetiem. Skolā tiek 
izmantoti videi draudzīgi risinājumi – katrā telpā tiek mērīts 
CO2 līmenis, gaisa temperatūra, elektrības patēriņš un 
nodrošināts šo resursu efektīvs patēriņš. 
Šāda sistēma pakāpeniski tiek ieviesta visās pašvaldībai 
piederošās ēkās. Datu kontroli veic specializēts dienests, 
kas attālināti seko līdzi rādītājiem, tādējādi samazinot 
resursu nelietderīgu izmantošanu.

pielietotajiem risinājumiem un veiksmes stās-
tiem, kā arī ļāva to salīdzināt ar norisēm Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībā, izvērtējot vairāku pro-
cesu efektivitāti, lietderību un to uzlabojumu 
nepieciešamību.

Informāciju sagatavoja:
Laura Afanasjeva,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
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Nodarbinātības pasākumu „No-
darbinātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs” mērķis ir 
veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts 
līdzfinansētās darbavietās, nodro-
šinot iespēju iegūt darba pamat-
prasmes, iemaņas un darba pieredzi. 
Valsts nodarbinātības aģentūras Jē-
kabpils filiāles vadītāja Svetlana Zu-
jeva stāsta, ka 2015. gadā Jēkabpils 
filiālē iespējai strādāt vasarā pietei-
kušies 211 skolēni, bet šāda iespēja 
nodrošināta 114 skolēniem.

Liela interese no skolēnu 
un darba devēju puses 

„Dalība vasaras darbā sniedz ie-
spēju jaunietim iepazīt darba vidi, iz-
prast darba attiecību nianses, izzināt 
profesijas, kas var kalpot par dzinuli 
laikus sākt domāt par savu karjeras 
izvēli pēc skolas beigšanas. 

Principā visa nodarbinātības 

pasākuma būtība ir sniegt 

jauniešiem ieskatu, kā notiek 

procesi darba tirgū – no darba 

meklēšanas, pieņemšanas 

darbā līdz izpratnei par darba 

kultūru, kas nozīmē akurāti 

pildīt uzticētos pienākumus, 

darbā ierasties laikus un citus 

aspektus,” 

stāsta S. Zujeva. Liela atsaucība bijusi 
arī no darba devēju puses. Kopumā pa-
sākumā iesaistījušies 8 darba devēji: 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkab-
pils novads, Krustpils novads, SIA „Jē-
kabpils PMK”, ka arī IK Zanda Lamba, 
Z/S „Smiltāji”, Z/S „Meži”, „Loreta 3”.

Pašvaldība nodrošina teju 
60 darbavietas

Sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība šogad darbavietas nodro-
šināja 57 skolēniem. Lielākoties sko-
lēni iesaistīti apkārtnes sakārtoša-
nas un labiekārtošanas darbos – sko-
lēni ravējuši, grābuši zāli, uzkopuši 
ietves, parkos un citās sabiedriskās 
vietās vākuši sadzīves atkritumus, 
Sēļu sētā vākti ārstniecības augi tē-
jām, bet Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 
pirms remontdarbiem jaunieši veido-
juši „grāmatu ķēdi”, palīdzot pārvietot 
grāmatas. 

„Jaunieši caur šo projektu 

ieguva jaunas iemaņas, iespēju 

lietderīgi pavadīt daļu no 

vasaras brīvlaika un nopelnīt 

pirmo algu,” 

stāsta Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas saimnieciskās nodaļas vadītāja 
vietniece Iveta Vārna. 

Trīs mēnešu laikā, kamēr realizēts 
projekts, sakarā ar neierašanos darbā 
un nevēlēšanos paveikt uzticēto, no 
darba atbrīvoti 2 jaunieši, taču kopu-
mā pašvaldībā strādājošos skolēnus 
I. Vārna raksturo kā ļoti motivētus. 
„Liels paldies par centību un kvalitatī-
vi izpildītu darbu Danielam Kučinskim, 
Everitai Vilkājai, Rolandam Rubiķim, 
Emīlam Čeriņam, Mārtiņam Jennem, 
Ievai Ivbulei un ikvienam, kurš strā-
dāja Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
nodrošinātajās darbavietās!” piebilst 
I. Vārna. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau 
trešo gadu pēc kārtas nodrošina va-
saras laikā darba vietas skolēniem. 

Skolēni novērtē doto 
iespēju

Kādēļ iesaistījāties vasaras 
darbā?

Egija Paslauska: Šajā jauniešu 
nodarbinātības programmā es iesais-
tījos ne pirmo gadu. Iemeslu strā-
dāt bija daudz – vēlējos lietderīgi pa-
vadīt laiku, piedalīties dzimtās pilsē-
tas sakopšanas darbos un, protams, 

nopelnīt arī kādu naudiņu.
Anete Patrīcija Pavlova: iesaistī-

jos praktisku iemeslu dēļ – lai darītu 
kaut ko noderīgu gan sev, gan citiem. 
Lai pilnveidotos, mācītos un domā-
tu par nākotni arī vasaras brīvlaikā, 
jo trīs mēneši ir patiešām ilgs laiks, 
ko, nestrādājot vai neceļojot, saplā-
not un pavadīt pilnvērtīgi ir diez gan 
sarežģīti.

Vai jauniešiem šāda iespēja ir 
nepieciešama un kāpēc?

Egija Paslauska: Ir nepieciešama, 
jo tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, 
pārbaudīt sevi, nopelnīt naudu. Šāda 
darba pieredze palīdz jauniešiem 
iepazīt darba tirgu, iemācīties parei-
zi  rakstīt CV (tiem, kuri to neprot), 
redzēt un piedalīties īstās darba in-
tervijās un galu galā sakārtot doku-
mentus, kuri nepieciešami, lai iestā-
tos pilnvērtīgā darbā.

Anete Patrīcija Pavlova:  Nav no-
slēpums, ka problēma, ar kuru bieži 
saskaras jaunieši, kas meklē pastā-
vīgu darbu, ir pieredzes trūkums. 
Darba devējs nereti uzstāda prasību, 
ka iepriekšēja darba pieredze ir obli-
gāta, taču jaunietis pieteicies darbā, 
lai beidzot gūtu darba pieredzi, kā-
das viņam vēl nav. Izveidojas tāds, 
kā apburtais loks – nevaru iestāties 
darbā, lai gūtu pieredzi, jo man nav 
pieredzes. 

Atzinīgi vērtēju jebkuru 

uzņēmēju un uzņēmumus, kuri ir 

gatavi pieņemt darbā jauniešus 

kaut vai uz neilgu laiku. 

Jebkurš darbs jaunietim kaut 
ko iemāca, liek saprast, vērtēt, 
analizēt un pieņemt lēmumus, pat, 
ja darītais darbs nav sagādājis gai-
dītās emocijas un nav paticis. Arī tā 
ir pieredze, kura jāizvērtē, jo daudzi 
jaunieši ir profesijas/specialitātes 
meklējumos, un varbūt tieši darbs 
vasarā palīdzēs rast atbildes uz 
jautājumu – ko darīt savā dzīvē. Sa-

vukārt varbūt kāds cits būs atklājis 
pavisam jaunas spējas, talantus un 
iemaņas, ko iepriekš nebūs sevī pa-
manījis. Turklāt nauda, ko pats no-
pelni, šķiet vērtīgāka, nekā kabatas 
nauda, ko dod vecāki; tu apzinies, 
cik ilgi esi nostrādājis, kādas pūles 
pielicis – varbūt kādam tas ļaus pa-
skatīties citādāk uz materiālajām 
vērtībām, pareizi novērtējot naudu 
un tēriņus.

Kur jūs strādājāt un kādu piere-
dzi ieguvāt?

Anete Patrīcija Pavlova: Strādāju 
bērnu un jauniešu nometnēs „Zem-
ūdens Valstība”. Tā ir lieliska mijiedar-
bība starp nometnes skolotāju un no-
metnes bērnu – skolotājs ieliek bērnā 
dažādas prasmes, iemāca kaut ko 
jaunu, palīdz saprast dažādas dzīves 
situācijas, māca iecietību, cieņu un 
pieklājību citam pret citu, jo bez šīm 
īpašībām nometnē bērnam ir ārkārtīgi 
grūti, savukārt bērns skolotājam liek 
pasmaidīt, māca paskatīties uz dzīvi 
ar humoru, jo bērni pirmsskolas vecu-
mā vai skolas gaitas uzsākot ir ārkār-
tīgi dzīvespriecīgi, sirsnīgi, mīļi, jautri, 
zinātkāri un klausīties gatavi, un man 
šķiet, ka šīs īpašības aizgūstam arī 
mēs, skolotāji. 

Pieredze, darītais darbs un gūtās 
iemaņas noteikti noderēs, kaut vai 
tāpēc, ka jebkura pieredze ir vērtīga. 
Kas zina, varbūt mana nākotnes pro-
fesija būs saistīta tieši ar bērniem un 
jauniešiem.

Egija Paslauska: Es strādāju Jē-
kabpils pilsētas pašvaldībā kā sezo-
nas strādnieks. Katrs darbs dod kaut 
kādas jaunas zināšanas. Šajā darbā 
es ieguvu pieredzi gan tīri fiziskā dar-
ba ziņā, gan intelektuālā, jo strādājot, 
piemēram, ar ziediem vai krūmiem ir 
jāzina, kad, kā un kur drīkst nogriezt 
ziedu, vai veidot formu krūmam utt. 
Tādēļ šī pieredze man noderēja tīri 
praktiski, ne tikai strādājot darbā, bet 
arī mājas darbos.

Es domāju, ka es noteikti meklē-
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Jaunieši: „Katrs darbs sniedz jaunas zināšanas”
INFORMĀCIJAI:
Šobrīd NVA piedāvā jauniešiem 
iesaistīties sekojošos 
pasākumos: saņemt 
karjeras konsultācijas, 
piedalīties konkurētspējas 
paaugstināšanas pasākumos, 
apgūt neformālās 
izglītības programmas vai 
profesionālās tālākizglītības 
un profesionālās pilnveides 
programmas, darbnīcas 
jauniešiem, sniedzam atbalstu 
pašnodarbinātības un 
komercdarbības uzsākšanai, 
atbalstu jauniešu reģionālai 
mobilitātei, ir iespēja 
piedalīties nodarbinātības 
pasākumos: Subsidētā 
darbavieta jauniešiem 
bezdarbniekiem, Pirmā 
darba pieredze jaunietim, 
Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstības nevalstiskajā 
sektorā.

šu iespējas strādāt arī nākamajā va-
sarā, iespējams, ka pat šajā program-
mā, protams, ja tāda būs, ja nē, tad 
meklēšu citu darbavietu, kur strādāt.  

Anete Patrīcija Pavlova: Protams, 
gribētos minēt to, ka darba iespējas 
būtu jāpiedāvā vēl lielākā skaitā, pēc 
iespējas vairāk jauniešiem un dažā-
dās jomās, jo diemžēl ne visi jaunieši 
paspēj pieteikties, un arī rezervistos 
iekļautie skolēni nereti paliek tikai 
rezervistos.

Lāsma Skļarska,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Jaunatnes lietu speciāliste 

No 16. līdz 21. septembrim nori-
sinājās izglītojošā jauniešu nometne 
„Dabaszinātnes Gaujas krastos”, 
kuras organizatori Sarmīte Dude un 
Edgars Gaigalis jau ceturto gadu, 
sadarbojoties ar Dobeles, Auces un 
Tērvetes novadu un arī Jēkabpili, rīko 
to kādā no Latvijas pilsētām, šogad 
– Valmierā. Šajā nometnē piedalījās 
bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfi-
jas un matemātikas olimpiāžu lau-
reāti, pateicoties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai, arī pieci Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas skolēni – Edijs Kauranens, 
Annija Vaivode, Ivo Siņicins, Elīna Pa-
šuna un Liene Salmiņa.

Piecu dienu laikā mums bija ie-
spēja izglītoties, atpūsties, iegūt jau-
nus draugus, priecāties kopā un pa-
vadīt laiku skaistā pilsētā – Valmierā. 

Otrās dienas ietvaros mēs apcie-
mojām un iepazinām Valmieras Valsts 
ģimnāziju, kurā atklājām savu radošo 
pusi keramikā – aizrautīgi tika apglez-
noti gan šķīvji, gan krūzes, ko katrs 
pēc tam ļoti gaidījām atkal nonākam 
mūsu rokās pēc to apdedzināšanas. 
Tapa arī visu dalībnieku kopīgais pie-
miņas šķīvis, kuru, ieraugot skolā 
– Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, mūsu 
sejās uzplaukst smaids un atmiņas 
par piedzīvoto. 

Tika apgūtas iemaņas tēlniecībā 
un modelēšanā – ar 3D printera pa-
līdzību bija iespēja radīt telpisku ob-
jektu. Pieredzējušu ķīmiķu klātbūtnē 
papildinājām zināšanas par degšanas 
procesu gan pārsteigumā ieklie-
dzoties, gan apbrīnā ieplešot acis. 
Apmeklējām Valmieras Valsts ģim-

nāzijas augu, minerālu un ģeoloģijas 
paraugu kolekciju un ievadstundu as-
tronomijā skolas observatorijā. No-
guruši pēc piepildītās dienās, vakarā 
kopīgi eksperimentējām ar šķidro slā-
pekli un ar tā palīdzību pagatavojām 
sev gardu saldējumu.

Trešās dienas rīts sākās ar ģeo-
grāfijas zināšanu atsvaidzināšanu un 
turpinājās ar ķīmiju – sāļu reakciju pē-
tīšanu un ar ķīmiju saistītām spēlēm. 
Šajās dienās pilnveidojāmies ne tikai 
zinātnē, bet gan arī mākslā, tāpēc 
vakars tika veltīts kultūrai – izrādes 
„Romeo un Džuljeta” apmeklēšanai 
Valmieras teātrī. Visi dalībnieki bija 
pārsteigti par izrādi, tāpēc diskusi-
jas par to ievilkās vēl pat visas nakts 
garumā.

Turpinājums 7. lpp.

Dabaszinātnes Gaujas krastos
„Zinātnes robežas līdzinās apvārsnim: jo vairāk tam tuvojamies, jo vairāk tas attālinās.”

/Buasts./

Foto no personīgā arhīva
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Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jaunie-
šiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbo-
šanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt 
uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Tāpat jaunieši var 
piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī lai-

mēt balvas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir „Atver 
profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes 
profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Ar Karjeras nedēļas programmu Jēkabpilī var iepazī-
ties www.jekabpils-jauniesi.lv! 

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 19 Lat-
vijas pilsētās un novados: Jēkabpilī, Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, 
Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Dau-
gavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, 
Dagdā un Preiļos.

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Stikāne,

pedagogs, karjeras konsultants

7

Jēkabpils futbolisti ar izciliem 
panākumiem startē XXVI Draudzības 
kausā Spānijā

Karjeras nedēļa 2015 – no 12. līdz 16.oktobrim

Dabaszinātnes Gaujas krastos
Sākums 6.lpp.

Ceturtā un piektā diena tika vel-
tīta Latvijas uzņēmumu iepazīšanai 
un izpētei. Viesojāmies SIA „VTU Val-
miera” notekūdeņu bioloģiskās attīrī-
šanas iekārtās, AS „Valmieras stikla 
šķiedra” rūpnīcā un SIA „ZAAO” jeb 
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaim-
niekošanas organizācijas atkritumu 
šķirošanas poligonā. Mācījāmies 
dzīvot zaļāk un videi saudzīgāk. Sa-
vukārt Zemessardzes 22.kājnieku 
bataljona zemessargi mūsos radīja 
patriotisko sajūtu. Šajās dienās iepa-
zināmies arī ar Vidzemes augstskolu, 
tās telpām un iespējām: „Ceļš, kur 
iespējas pārtop spējās!” Dr. geogr. 
Andra Klepera vadībā ar interesan-
tām aktivitātēm un stāstījumu tikām 
iepazīstināti ar Valmieras vēsturi, kā 
arī centāmies izzināt savus nākotnes 
mērķus un apņemšanās.

Piecas dienas pagāja nemanot. 
Nometnes noslēguma dienā, lai no-
vērstu domas no atvadām, kas tu-
vojas, to kopā aktīvi pavadījām un 
baudījām laiku Gaujas Stāvo krastu 

Sajūtu parkā, laižoties pāri Gaujai, un 
apciemojām Dabas izglītības centru 
„Vecupītes”, pētot augu un dzīvnieku 
valsti Gaujas krastos.

Šķiršanās brīdis klāt! Skumjas  
par ardievām un prieks par piedzīvoto.  

Uz tikšanos nākamgad!
Paldies mūsu ķīmijas skolotājai 

Sandrai Turkupolei par mums sniegto 
iespēju!

Annija Vaivode,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniece

Jēkabpils Vēstures muzejs aicina 
jauniešus uz lekciju un praktisku no-
darbību ciklu „Izzini Jēkabpili” – Jauno 
gidu skolu.

Nodarbību mērķis – sagatavot 
zinošus jaunos gidus, kuri tūrisma 
sezonas laikā vadītu ekskursijas pa 
Krustpils pili un mūsu pilsētu. Cikla 
ietvaros jaunieši varēs apgūt gan pil-
sētas, gan atsevišķu kultūrvēsturis-
ko objektu vēsturi, kā arī uzstāšanās 

mākslu un tehniku. Zināšanas varēs 
apgūt lekciju veidā un piedaloties 
praktiskajās nodarbībās. 

Pirmā ievadnodarbība notiks 
20. oktobrī plkst. 17.00 Krustpils pilī. 
Vienas nodarbības cena 1,14 eiro. 
Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 
65221042.

Vineta Grigorjeva,
Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i.

„Izzini Jēkabpili” –  
Jauno gidu skola

No 17. līdz 22. augustam Spāni-
jas pilsētā Palensā (Palencia) norisi-
nājās XXVI Draudzības kauss, kurā 
piedalījās futbola komandas no 7 
valstīm. Latviju sacensībās pārstā-
vēja Jēkabpils futbolisti, kopumā 
delegācijas sastāvā uz Spāniju de-
vās 35 cilvēki. Jaunākā grupa (7–8 
gadus veci) Draudzības kausā ieguva 
2.  vietu, U-16 jauniešu komanda – 
1. vietu, bet U-19 – 2.vietu. Atzīmējot 

U-19 sniegumu, komandas treneris 
Dzintars Zvaigzne uzsvēra, ka Spā-
nijā Jēkabpils sportisti aizvadījuši 
pēdējās desmitgades labākās spē-
les. Sasniegumi Draudzības kausā 
esot ļoti motivējuši spēlētājus, arī 
uzturēšanās laikā Spānijā brīvo laiku 
sportisti izvēlējušies veltīt atpūtai, 
spēku atjaunošanai un treniņiem, ne-
vis ekskursijām. Dz. Zvaigzne izsaka 
pateicību spēlētājiem un viņu vecā-

kiem. Šobrīd spēlētāji turpina dalību 
Latvijas čempionātā. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba sveic sportistus un treneri ar 
panākumiem!

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Skļarska,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciāliste 

Atceroties savu bērnību, noteikti 
daudzi no mums var teikt, ka grāma-
tas bija vesela pasaule, kurā nozust 
un ceļot, nejūtot laiku. Pasakas, 
stāsti, teikas un dzejoļi – bez tā visa 
bērnība nebūtu bijusi īsta. Atdzīvi-
not šīs jaukās sajūtas un emocijas, 
vēlamies, lai arī mūsu bērni lasītu, lai 
arī viņi piedzīvotu iespēju sajust vis-
brīnumainākos stāstus, kuri slēpjas 
grāmatu lappusēs. Grāmatu lasīšana 
ir veids, kā varam palīdzēt bērnam 
attīstīt valodu. Patiesībā arī mēs, 
pieaugušie, šādā veidā bagātinām 
savu vārdu krājumu, jo ikdienas sa-
runvaloda nav tik krāšņa un bagāta 
kā literārā. 

Lai veicinātu izpratni par lasī-
šanas pozitīvo ietekmi un rosinātu 
iedzīvotāju vēlmi lasīt jau agrīnā ve-
cumā, Iekļaujošas izglītības atbalsta 
centra Noderīgo padomu skoliņā 

30.  septembrī plkst. 16.00 aicinām 
vecākus uz tikšanos ar Jēkabpils Gal-
venās bibliotēkas speciālistiem. Būs 
iespēja uzzināt par bibliotēkas piedā-
vātajiem pakalpojumiem ģimenēm, 
lasīšanu veicinošiem pasākumiem, 
bērnu grāmatu topu vecāku bērnībā 
un pašreiz lasītākajām. 

Iepriekšēja pieteikšanās uz no-
darbību līdz 29. septembrim pa tālru-
ni 20371529 vai rakstot uz e-pastu: 
dace.laizane@jekabpils.lv .

Uz tikšanos Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Iekļaujošas izglītības 
atbalsta centrā, Draudzības alejā 26 .

Informāciju sagatavoja:
D.Laizāne,  

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
Izglītības darba speciāliste

I.Gureviča,  
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas vadītāja

Noderīgo padomu skoliņā šoreiz par 
lasīšanas ietekmi bērna attīstībā 
un bibliotēku piedāvātajiem 
pakalpojumiem ģimenēm

• 40 stundu „Angļu sarunvalo-
das kursus bez priekšzināšanām” 
un 40 stundu „Angļu sarunvalodas 
kursus ar priekšzināšanām”. Kur-
sos brīvā atmosfērā apgūsiet angļu 
sarunvalodu vai papildināsiet savas 
esošās zināšanas, lai veiksmīgāk 
komunicētu ar draugiem, paziņām un 
biznesa partneriem. 

• 40 stundu Latviešu valodas 
kursus (B). Kursos padziļināsiet un 
nostiprināsiet savas latviešu valodas 
zināšanas atbilstoši valsts valodas 
vidējam zināšanu līmenim (B). 

• 40 stundu krievu valodas kur-
sus „Krievu valoda iesācējiem bez 
priekšzināšanām” un „Krievu valo-
da ar nelielām priekšzināšanām”.

• 40 stundu kursus Praktiskā 
lietvedība. Kursos iegūsiet zināša-

nas par lietvedību reglamentējošiem 
dokumentiem, dokumentu izstrādā-
šanas un noformēšanas prasībām, 
dokumentu apriti un organizēšanu. 

• 24 stundu kursus „Dārza vei-
došanas pamati”. Kursos uzzināsiet 
kādi ir priekšnosacījumi uzsākot ierī-
kot vai pārveidot dārzu, kā var veidot 
videi draudzīgu dārzu, kā dārzā iekļaut 
ūdeni un akmeni, kādi ir zālienu un 
stādījumu veidi, jumtu un gaisa dārzi, 
kā arī viesosimies pilsētas skaistāka-
jos dārzos un izgatavosim sava dārza 
skici. Kursu sākums 8. oktobris, plkst. 
17.00

Pieteikšanās vai informācija: 
tālrunis: 65221333; e-pasts: 

titc@titc.lv 
Inga Grīnberga, 

Jēkabpils TITC projektu koordinatore

Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs 
oktobrī un novembrī piedāvā: 
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Raiņa dzeja skan latviešu, 
ukraiņu un gruzīnu valodā

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 
biedrība „Javir” sadarbībā ar Jēkabpils 
Galveno bibliotēku 10. septembrī rī-
koja starptautisku Raiņa un Aspazijas 
150. jubilejai veltītu pasākumu.

Uz pasākumu Jēkabpils Galvenajā 
bibliotēkā bija ieradušies viesi – Ukrai-
nas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 
Latvijas Republikā ( 2005.–2010.g.) 
Raula Čilačavas draugi – četri ukraiņu 
un divi gruzīnu tautas pārstāvji. Ie-
mesls vizītei Jēkabpilī bija Raiņa dze-
jas un atziņu tulkojuma ukraiņu un gru-
zīnu valodās – grāmatas „Trejkrāsainā 
saule” prezentācija trijās valodās.

Iepazīstas ar Latgales NVO 
darbību (turpinājums)

13. un 14. au-
gustā biedrības „Jē-
kabpils NVO resursu 
centrs” darbinieku 
grupa apmeklēja 
Latgales reģionu, 
kur Preiļos, Aglonā, 
Rēzeknē un Daugav-
pilī iepazinās ar ne-
valstisko organizāciju darbību.

Par pieredzēto pirmajā pieredzes 
apmaiņas brauciena dienā var izlasīt 
www.jekabpilsnvo.lv augusta pub-
likācijā. Šoreiz lasiet par tikšanos 
ar biedrības „Mediju radošā studija” 
pārstāvi Ināru Groci, Austrumlat-
vijas radošo pakalpojumu centra 
„Zeimuļs”,  Daugavpils vācu biedrī-
bas „Erfolg”, amatnieku biedrības 
„Latgales suvenīri” un Daugavpils 
ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības 

„Mrija” apmeklējumu, par tikšanos 
ar Daugavpils  Spīdmintona kluba, 
tūrisma kluba „Sniegpulkstenīte” un   
Latgales plānošanas reģiona pār-
stāvjiem, kā arī brauciena dalībnieču 
viedokļus par šāda veida pieredzes 
apmaiņas nepieciešamību. Vairāk:  
www.jekabpilsnvo.lv.

Veidos Daugavas dziesmu 
grāmatu

Pērnā gada nogalē biedrība „Aiz-
kraukles reģionālā Tautskola” iesnie-
dza projektu Daugavas Savienībai ar 
mērķi  apkopot un pierakstīt Dauga-
vas krastos dzīvojošo dzejnieku un 
komponistu radītās dziesmas par 
un ap Daugavu, kā arī aicināt radīt 
jaunas dziesmas. Projekts tika atbal-
stīts, un tam piešķirts finansējums  
590 €. Dziesmu autorus, kuri savus 
darbus veltījuši  Daugavai un vietām 
ap to, tiek lūgti kontaktēties: tālr. 
29497587 (Anita) vai elektroniski:  
muzgrafika@inbox.lv (Jānis).

Aizrautīgi un aktīvi aizvadīts 
„Videsvelo Mežaparkā. Videi 
draudzīgs: pievienojies!”

Aizvadot augusta pēdējās brīvdie-
nas, biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 
29. augustā organizēja „Videsvelo 
Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievieno-
jies!” pasākumu.

Veloorientēšanās pasākums pie-

dāvāja startus divās trasēs – Ģimeņu 
trasē „Minivelo” ar bērniem līdz 10 
gadu vecumam Mežaparka teritorijā 
un Pieaugušo trasē, kontrolpunktus 
un tajos izvietotos uzdevumus mek-
lējot Jēkabpils pilsētas ielās.

Cilvēki ar invaliditāti un 
seniori apgūst veselību 
veicinošus vingrinājumus

Jēkabpils invalīdu biedrība ir uz-
sākusi Zemgales NVO projektu prog-
rammā atbalstītā  projekta  „Aktīvi 
iedzīvotāji – pilsoniskas sabiedrības 
pamats” realizāciju. 

Projekta ietvaros septembrī un 
oktobrī  trešdienās pulksten 10.00 
Invalīdu biedrības telpās Jaunā ielā 
39i notiks veselību veicinošas vingro-
šanas nodarbības uz kurām aicināti 
cilvēki ar invaliditāti un seniori. Iepa-
zīšanās nodarbībā tika izmēģinātas 
jauniegādātās individuālo treniņu 
ierīces – minitrenažieris roku, kāju un 
ķermeņa augšdaļas noslodzei, pēdu 
masāžas un līdzsvara minitrenažieris, 
kā arī hanteles, bet nu jau ir uzsāktas 
nodarbības grupā.

Līdz septembra vidum 
saziedoti vairāk nekā 1000 €

Biedrības „Jē-
kabpils NVO resursu 
centrs” organizētās 
labdarības akcijas  
„Pasniedz roku at-
balstam! Kopā iz-
veidosim Jēkabpils 
slimnīcas kapelu un 
kapelāna praksi!” otrajā, 2015. gada 
posmā, līdz septembra vidum kopumā 
ir saņemti  ziedojumi 1264,08 € ap-

mērā (ziedojumu kontā: 460 €; ziedo-
jumu kastītēs: 804,08).

Atceras Baltijas ceļu

21. augustā pie Jēkabpils Tautas 
nama Jēkabpils Latviešu biedrība ai-
cināja atcerēties 1989. gada 23. au-
gustu, kad apmēram 2 miljoni cilvēku 
sadevušies rokās  15 minūšu garumā 
veidoja apmēram 600 km garu dzīvo 
ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu gal-
vaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu – vē-
lāk nosauktu par Baltijas ceļu. 

Pie Jēkabpils Tautas nama Bal-
tijas ceļa notikumus atcerējās Lat-
vijas Politiski represēto apvienības 
Jēkabpils nodaļas, biedrības Bērniem 
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
„Cerību sala”, Daugavas Vanagu Lat-
vijas apvienības Jēkabpils nodaļas, 
Latvijas Aizsargu organizācijas Jēkab-
pils aizsargu pulka pārstāvji, kā arī citi 
interesenti.

Ergoterapijas nolūkos apgūs 
jaunu rokdarbu tehniku

Latvijas Kaulu, 
locītavu un saistau-
du slimnieku biedrī-
bas Jēkabpils noda-
ļas biedru regulārās 
kopā sanākšanas 
atsāksies oktobrī, 
pirmā paredzēta jau 
6. oktobrī – informē biedrības Jēkab-
pils nodaļas vadītāja Valija Cīrule. 

„Šajā sezonā turpināsim Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības finansētajā pro-
jektā  „Veselīgai, kustīgai un radošai 
dzīvei” iesāktās aktivitātes, tai skaitā 
– roku motorās funkcijas saglabājo-
šus vingrinājumus, izmantojot radošu 
pieeju – gan veidojot darbus jau ap-
gūtās dažādu rokdarbu tehnikās, gan 
izmēģinot ko jaunu,” stāsta V. Cīrule.

Pieaugušo neformālās 
izglītības iestāde „Tilts” 
piedāvā

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai 
„Tilts”, kas ir reģistrējusies arī kā Pie-
augušo neformālās izglītības iestāde, 
piedāvā interešu programmu vecākiem 
„Bērna emocionālā audzināšana”, pa-
šizaugsmes programmu sievietēm 
„Sieviete – valdzinošā, stiprā, līdzsva-
rotā”, kā arī aicina pieteikties dalībnie-
kus (profesionāļus) programmas „Bēr-
nu tiesību aizsardzība” apgūšanai. Tu-
vāka informācija pa tālruni: 27040603 
(Inita - par pašizaugsmes programmu 
sievietēm) un 29337740 (Ruta ).

Pētīs Krustpils novada 
tautas tērpu

Zemgales NVO 
projektu programmā 
viens no grupā „Ma-
zākumtautību NVO 
iniciatīvas” četriem 
atbalstītaj iem ir 
Jēkabpils poļu bied-
rības „Rodacy” pro-
jekts „Mantojums”. 
Projekta publiskās aktivitātes sāksies 
ar radošo darbnīcu „Latviešu tautas 
tērpa izpēte un darināšana” 29. sep-
tembrī pulksten 17.30 Jēkabpils Gal-
venajā bibliotēkā – informē projekta 
koordinators Rihards Barkovskis.

Jēkabpils NVO resursu centrs 
turpina iepazīstināt ar nevalstisko 
organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz sa-
runu aicinājām Jēkabpils senioru ap-
vienības „Sasaiste” valdes priekš-
sēdētāju BIRUTU JEMEĻJANOVU.

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

NVO?
1. Darbs sabiedriskajā sekto-

rā sākās laikā, kad dibinājās Tautas 
fronte. Kūkās, tagadējā Krustpils 
novadā, izveidojām Tautas frontes 
grupu. Kopā ar vēl vairākiem entuzi-
astiem nolēmām, ka jāaktivizē senio-
ri. Sasaucām Jēkabpils pensionāru 
sapulci – uz to sanāca ap 70 aktīvā-
kie, tur mani arī izvirzīja vadībā. Kopš 
tā laika arī turpinu „nest to krustu”. 
Sākumā bijām visus Jēkabpils rajona 
pensionārus pārstāvoša organizācija 
un bijām to vidū, kas dibināja Latvijas 
pensionāru federāciju. Kad federāci-
ja realizēja projektu par divu senioru 
centru izveidi Latvijā, vajadzēja bied-
rību, kas būtu kā bāze – bijām šajā 
pusē vienīgie un tā arī palikām un tur-
pinām darboties joprojām.

2. Jau no agras jaunības ir pie-
rasts iet un darīt – vēl nebija 16 gadu, 
kad piekritu strādāt Neretas ciema 
padomē. No tā laika vienmēr esmu 
bijusi notikumu virzības centrā – gāju 
dejot, dziedāju. Neatteicos arī no pie-
dāvājuma kļūt par Neretas kultūras 
nama direktori.  Man patīk sabiedris-
kās dzīves norises un darbs ar cilvē-

kiem. Tas ir tāds dzīvesveids – vēl jau 
šķiet, ka  varu kādam palīdzēt. Ja paši 
sevī nepārvarēsim vēlēšanos atmest 
visam ar roku un pievienoties mājās 
sēdētāju un vaidētāju pulkam – ko 
mēs varam gaidīt no citiem? Jopro-
jām saskatu jēgu tam, ko daru – savā-
dāk vienkārši neprotu dzīvot.

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

Foto no personīgā arhīva

Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!IEZĪMĒ SAVĀ KALENDĀRĀ!
25. septembrī 

pulksten 14.00 Jēkabpils Tautas namā 

PASĀKUMS „RAINIS IENĀK RAIŅA IELĀ”
Rīko Jēkabpils pensionāru apvienība

26. septembrī 
pulksten 11.00 Raiņa ielā un pulksten 14.00 Krustpils pils pagalmā 

BALTKRIEVU KULTŪRAS DIENA
Rīko Jēkabpils baltkrievu biedrība „Spatkanne”

29. septembrī 
pulksten 17.30 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā radošā darbnīca 

„LATVIEŠU TAUTAS TĒRPA IZPĒTE UN DARINĀŠANA”
Rīko Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” sadarbībā ar Jēkabpils latviešu biedrību

Septembrī un oktobrī  trešdienās 
pulksten 10.00 Jēkabpils invalīdu biedrības mājvietā Jaunā ielā 39i

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS NODARBĪBAS 
cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem

Rīko Jēkabpils invalīdu biedrība

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
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1.  septembris. 1935.  gadā Jē-
kabpils pareizticīgo kapsētā atklāj 
pieminekli Jēkabpils aizsargu pulka 
komandierim J. Borodovskim. 

1944. gadā uzsākti Krustpils cu-
kurfabrikas atjaunošanas darbi, kas 
notiek par direktora vietas izpildītāju 
iecelta atvaļināta kapteiņa Jāņa Alfrē-
da Bērziņa vadībā.

Darbu atsāk Jēkabpils bērnu 
dārzs. Pieteikti tikai 2 bērni, oktobrī –
jau 27, novembrī – 38, decembrī – 47.

1948. gadā darbu uzsāk Krustpils 
krievu 7-gadīgā skola, vēlāk Jēkabpils 
4. vidusskola. 

1987. gadā Jēkabpils 1. vidussko-
lā sāk darboties mūzikas novirziena 
klase.

3.  septembris. 1927.  gadā Jē-
kabpilī, Zirgu (tagad Viestura) ielā 
vietējais tirgotājs O. Staltmans ierīko 
kinoteātri „Atpūta”. Kinoteātris ar 400 
vietām, 2 uzgaidāmām telpām un lo-
žām. Ēka pārbūvēta pēc J. Borodovska 
būvprojekta. Māksliniecisko apdari 
veicis H. Staltmans

8.  septembris. 1944.  gadā tiek 
rīkota Krustpils stacijas ēkas gruve-
šu novākšanas talka ar tai sekojošu 
koncertu. 

10.  septembris. 1927.  gadā Jē-
kabpils ev. lut. baznīcā ievilkts elek-
triskais apgaismojums.

1955.  gadā Krustpilī dzimusi 
Skaidrīte Pugača, maģistre pedago-
ģijā, kordiriģente, komponiste, apbal-
vota ar Trīs Zvaigžņu ordeņa I pakāpes 
Goda zīmi (sudraba) 2009. gadā. 

2010. gadā pirmo reizi Dzejas die-
nās Jēkabpils pilsētā kursē literārais 
autobuss.

11.  septembris. 1866.  gadā 
Krustpils muižā sākas kalpu nemie-
ri (piedalās ap 400 zemnieku, kurus 
vada Mārtiņš Počkinieks). Baronam 
fon Korfam tiek pieprasīta zeme 4,5 
pūrvietu lielumā, kas tiem pienācās 
pēc dzimtbūšanas atcelšanas. Mier-
tiesnesis Sokolovs prasību neatzīst, 
karaspēks izgaiņā prasītājus, galve-
nos rīkotājus soda ar pēršanu vai ie-
slodzīšanu Daugavpils cietoksnī, bet 
25 nemierniekus izsūta uz Sibīriju. 

12. septembris. 1944. gadā laik-
raksta „Brīvās Daugavas” redakcija 
atsāk darbu. Iznāk pirmais pēckara 
numurs.

14.  septembris. 1988.  gadā no-

tiek Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustības (LNNK) Jēkabpils nodaļas 
dibināšanas sapulce. Sākumā tajā 55 
biedri, tai skaitā 13 pārstāvji no Salas 
ciema. Tiek ievēlēta padome 5 cilvēku 
sastāvā – Oļģerts Liepiņš, Miervaldis 
Grigorjevs, Antons Sudņiks, Jānis Ku-
činskis, Antons Grebežs.

15.septembris. 1841 .gadā Jē-
kabpilī uzsākta ielu apgaismošanu ar 
vēja lukturiem.

1930.  gadā Krustpils 6-klasīgās  
pamatskolas telpās mācības uzsāk 
vakarskola (vakara ģimnāzija). Pirmajā 
dienā ieradušies 20 klausītāji, no ku-
riem 13 ebrejietes.

17. septembris. 1919. gadā dibi-
nās Krustpils pagasta aizsargu noda-
ļa, par tās priekšnieku ievēl A. Bušu.

1932. gadā pēc remonta tiek ie-
svētīta Jēkabpils Svētā Nikolaja baz-
nīcu, kura celta 1774. gadā.

19.  septembris. 1948.  gadā ar 
pašdarbības koncertu tiek atklāts 
Krustpils kultūras nams (tagad ēka Rī-
gas ielā 111), kuram veikts remonts. 

21.  septembris. 1988.  gadā Jē-
kabpilī, Brīvības ielā 182 (tajā laikā 
Ražošanas apvienības „Daiļrade” Jē-
kabpils nodaļas telpas, šodien vies-
nīca „Hercogs Jēkabs”) darbību sāk 
pirmais Latvijas Tautas frontes koor-
dinācijas centrs, kuru vada nodaļas 

vadītāja Skaidrīte Gailīte.
22.  septembris. 1885.  gadā. 

Rīgas un Mītavas (tagad Jelgava) 
pareizticīgo Bīskaps Donāts liek 
pamatus Svētā Gara mūra baznīcai 
Jēkabpilī. Projekta autors arhitekts 
A. P. Kīzeļbašs.

23.  septembris. 1932.  gadā pl. 
19.45 uz Jēkabpils – Nereta šaursliežu 
dzelzceļa notiek vilciena katastrofa.

24.  septembris. 1989.  gadā 
notiek LTF Jēkabpils rajona nodaļas 
2. konference.

27.septembris. 1925.  gadā 
Krustpilī atklāj pieminekli Latvijas brī-
vības cīnītājiem „Kritušajiem par Tē-
viju”. Veidojis tēlnieks Vilhelms Treijs 
pēc arhitekta Aleksandra Birznieka 
meta.

28.  septembris. 1924.  gadā ar-
hibīskaps K. Irbe iesvēta Jēkabpils 
ev.lut. baznīcas ērģeles, kuras no jau-
na uzbūvējis  ērģeļu meistars Andrejs 
Sūnaklis . Instrumentu pārbauda 
mākslinieks Ed. Kalniņš. Līdzekļus tā 
būvei ziedojis T. Cers.

30. septembris. 1919. gadā tiek 
nodibināts Latvijas armijas Latgales 

artilērijas pulks, kurš no 1921.  gada 
tiek izvietots Krustpils pilī un muižas 
ēkās.

Septembrī: 
1714.  gadā Kurzemes hercogs 

Ernsts Johans Bīrons izveido pasta 
(sakaru) līniju Jelgava–Dignāja, tālāk 
savienojot ar Daugavpili. Maršruts ie-
tver Emburgu, Bausku, Iecavu, Lielval-
li, Jaunjelgavu, Seci, Sēlburgu, Jēkab-
pili un Dignāju. Posmā Jelgava–Bauska 
pasts kursē divas reizes nedēļā, tālāk 
līdz Dignājai – vienu reizi nedēļā.

1915.  gadā 1  pasaules kara lai-
kā pēc būvtehniķa Alberta Drukerta 
ierosmes, Krievijas 12.  armijas sa-
pieri aizdambē Ziemeļsusējas upi pie 
Dzelzāmuru pusmuižas. Starp Jēkab-
pili un Biržiem pļavās izveidojās māks-
līgs ezers. Vācu vienībām neizdevās 
ieņemt Jēkabpili un nācās atkāpties 
uz Biržiem.

1938. gadā Krustpilī tiek izbūvēts 
400m garš cementbetona segums 
ceļa posmā Rīga–Daugavpils. 2 km 
garš cementbetona ceļš atvieglo 
kustību no cukurfabrikas uz dzelzceļa 
staciju.

1940. gadā pēc Latvijas PSR pa-
sludināšanas padomju vara Jēkabpils 
komercskolu pārdēvē par ekonomisko 
tehnikumu. Direktors Valfrīds Skulte.

1944.  gadā Jēkabpils apriņķī 
ienāk Sarkanā armija, tiek uzstādīti 
jauni augstsprieguma dzelzs masti 
un savesti kārtībā zemsprieguma tīkli. 
Jēkabpils pilsēta sāk saņemt elektro-
enerģiju no Aiviekstes spēkstacijas. 

Krustpils Valsts 6-klasīgo pamat-
skolu pārdēvē par Krustpils Valsts ne-
pilno vidusskolu.

1948. gadā Krustpilī, Rīgas ielā 9 
Jēkabpils apriņķa patērētāju biedrību 
savienības rūpkombināts uzceļ ēku, 
kurā iekārto ķīmisko cehu, sākot ražot 
ratu smēres un saimniecības ziepes. 
Ražo arī pogas no gliemežvākiem.

1999. gadā tiek atklāta viesnīca 
„Daugavkrasti”, kuras dibinātāji un ka-
pitāldaļu īpašnieki ir Jēkabpils rajona 
padome, pilsētas dome un SIA „Sēlijas 
mežs”. 

Ziņas no JVM krājuma sagatavoja  
D. Lukšēvica

Ziņas par Jēkabpili septembrī

Piemineklis Jēkabpils pareizticīgo kapsētā 
Jēkabpils aizsargu pulka komandierim 
J. Borodovskim

Ēka Rīgas ielā 111, kur īsu brīdi atradās Krustpils kultūras nams
Būvētie pagaidu tilti Biržu pļavās I pasaules kara laikā, 1916. gadā

Ēka Brīvības ielā 182, kur 1988. gadā sāk darboties pirmais Latvijas 
Tautas frontes koordinācijas centrs Pieminekļa „Kritušiem par Tēviju” būvniecība, 1925. gada vasara

Izglītības un zinātnes ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta 
asociāciju laikā no 7. līdz 13. septem-
brim aicināja bērnudārzus, skolas, 
pašvaldības un citas organizācijas, kā 
arī privātpersonas visā Latvijā iesais-
tīties Eiropas Sporta nedēļā, kas no-
risinājās  vienlaicīgi visā Eiropā. Šim 
aicinājumam atsaucās arī Jēkabpils 
pamatskola (Rīgas ielā). Šīs mācību 
iestādes kolektīvs aktīvi darbojas 
veselīga dzīvesveida popularizēšanā, 
un arī šoreiz bija īpaši padomāts, kā 
aizvadīt šo nedēļu ar saukli „Esi ak-
tīvs!”. Skolā šajā nedēļā tika regulāri 
organizētas „dinamiskās pauzītes” 
mācību stundu laikā, ceturtdien bija 
volejbola diena, kad skolā viesojās 
SK „Jēkabpils Lūši” galvenais trene-
ris Mārcis Obrumans. Bet piektdien 
pirmajās klasēs viesojās fizioterapei-
tes, lai runātu par pareizu stāju. Un 
tas nebūt nebija viss.

Bet, protams, tā bija viena nedē-
ļa. Ikdienā, mācību gada laikā, sporta 
skolotājas ir tās, kuru lomu mūsu 

jaunās paaudzes iedvesmošanai rū-
pēties par savu fizisko labsajūtu jau 
no mazām dienām, nav iespējams 
pārvērtēt. Lāsma Mičule ir sporta 
skolotāja Jēkabpils pamatskolā, arī 
handbola trenere Jēkabpils Sporta 
skolā. Fiziskās aktivitātes, tātad, ir 
Lāsmas ikdiena. Bet vai ar to ir gana, 
lai varētu apgalvot, ka dzīvesveids ir 
veselīgs?

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

Lāsma Mičule: „Pirmkārt, cen-
šos ieturēt režīmu, bet ar saspringto 
dienas grafiku tas gan ir visai grūti. 
Rītu sāku ar brokastīm kopā ar meitu, 
dienas laikā vingroju kopā ar bērniem, 
it sevišķi ar mazākajiem. Neizpaliek 
rotaļas. Kad esmu Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas telpās, no pirmā uz trešo 
stāvu uzkāpju no 12 līdz 16 reizēm – 
tas ļoti labi stiprina kājas.

Vēlas pēcpusdienas, vakarus 
pavadu ar savām treniņa meitenēm, 
kas prasa lielu spēku, bet pretī dod arī 

lielu gandarījumu.
Mana meita intensīvi mācās 

spēlēt vijoli, man jādomā, kā uzturēt 
viņu fiziski labā formā, lai nerastos 
veselības problēmas, tāpēc, kad viņa 
nedodas uz peldēšanas nodarbībām, 
mēs braucam ar riteni, skrienam vai 
vienkārši dodamies pastaigās. 

Par savu dzīvesveidu saku, ka 
vienmēr var labāk un vairāk.”

Padalieties ar saviem 3 veselīga 
dzīvesveida noslēpumiem!

Lāsma Mičule: „1. Ūdens.
2. Atpūta.
3. Dārzeņi, augļi, ogas.”
Vai, jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 

sniegtās iespējas ir pietiekamas, 
lai mudinātu jēkabpiliešus dzīvot 
veselīgi? 

Lāsma Mičule: „Domāju, ka jā.” 

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

Foto: Lāsmas Mičules personīgais arhīvs 

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU
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Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 
150 gadu jubileju, Jēkabpilī Dzejas 
dienu laikā no 14. līdz 19. septem-
brim notika literatūras festivāls  
„Jānis Rainis – Zelta spainis”.

Festivāla laikā notika lekcijas, ku-
rās par dažādām ar Raini un Aspaziju 
saistītām tēmām runāja Roalds Do-
brovenskis, Zane Šiliņa, Inga Ābele, 
Valentīns Lukaševičs un Jānis Rok-
pelnis. Mūsdienu autoru dzejas lasīju-

mos dzirdējām Guntaru Godiņu, Sintiju 
Kampāni, Arvi Vigulu, Jāni Rokpelni un 
Rutu Štelmaheri kā arī dziesminiekus 
Mareku Sarnovski un Eliju Kapicku. 

Pilsētas centrā tika atklāts Raiņa 
un Aspazijas soliņš, pie kura visu ne-
dēļu skanēja abu literātu darbi. Abu 
autoru daiļradi visas nedēļas garumā 
varēja dzirdēt arī pilsētas maršruta 
autobusos. Vairākos kino seansos de-
monstrēja animācijas filmas, projekta 
Celtnieku ielas mikrorajonā notika brī-
vais mikrofons, bet Raiņa ielā – sporta 
stafetes.

Līdz septembra beigām Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā apskatāma izstā-
de „Aiz sidraba plīvura – Aspazija”, 
kurā apkopoti materiāli no bibliotēkas 
fonda, muzeju materiāli, interneta re-
sursi, publikāciju materiāli un arhīva 
materiāli.

Festivāls notika ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu.

24. oktobrī, plkst. 17.00, Jēkabpilī, Krustpils Kultū-
ras namā, skanēs Dailes teātra aktieru Jāņa Paukštello 
un Initas Dzelmes jaunās koncertprogrammas pirmat-
skaņojums. Koncertstāsts „Vidū pašai dzīvībai” sevī ie-
tvers jaunas, vēl nekur neskanējušas, kā arī jau tautā ie-
mīļotas komponista Gaita Lazdāna dziesmas ar dzejnieka 
Jāņa Petera dzeju. 

Šī ir pirmā Jāņa Petera un Gaita Lazdāna sadarbība pro-
jektā, kura pavadošajā sastāvā ir iesaistīti Latvijā pazīsta-
mi mūziķi – pianists Artūrs Palkēvičs, saksofonists Zintis 
Žvarts, basģitārists Aivars Vīksna, ģitārists un dziedātājs 
Mārtiņš Taranda, bundzinieks Edgars Raila un jauniešu kora 
„BALSIS” vokālā grupa (vadītājs Ints Teterovskis). Kā īpašie 
viesi koncertā dziedās bērnu popgrupa „Ding Dong”, Ilzes 
Samules vadībā. Koncertstāsta režisors – Valdis Lūriņš.

Caurvijoties Jāņa Petera mīlas dzejai, visas program-
mas garumā, abu aktieru izpildījumā skanēs gan Jāņa 
Paukštello, gan Initas Dzelmes solo dziesmas un dzies-
mas duetā. „Ielūgums”, „Strazda Dziesma”, „Nakts Vecrī-

gā”, „Tavs Tuvums” būs tikai dažas no nepilnu divu stundu 
garās koncertprogrammas. Kā atzīst mākslinieki un viņu 
radošais kolektīvs – šis būs romantikas un mīlestības pilns 
dvēseļu lidojums „Vidū pašai dzīvībai”!

Biļetes Biļešu Paradīzē, to cena iepriekšpārdošanā 5 €, 
pasākuma dienā – 7 €.

Asprātīga Andreja Koreičika 
komēdija divās daļās „Uzmanīgi – 
sievietes!” Krustpils Kultūras namā 
11. oktobrī plkst. 15.00. Izrādes si-
žets risinās Parīzē, visi izrādes pārpra-
tumi saistās ar mīlas dēkām. Trīs sie-
vietes un viens vīrietis. Kaut kas tāds 
var notikt tikai Parīzē. Kā šādā situāci-
jā rīkojas Eiropā? Vai arī mēs varam no 
viņiem ko mācīties? Jebšu mīlestība, 
greizsirdība un neuzticība ir līdzīga kā 
Latvijā tā Parīzē?

Seržs: Visa dzīve kā pa mīnu lauku. 
Kāpēc vienmēr tā sanāk? Tu, cilvēks, 
centies dzīvot godīgu, normālu dzīvi, 
bet nemanot esi kļuvis par amorālu 
divkosi. Kaut kāds paradokss. Dabas 
mīkla.

Liii: Tu esi mans Romeo un es tava 
Džuljeta. Mēs uzvilksim viens otram 
gredzenus. Pēc tam pa milzīgu ziedošu 
pļavu skriesim uz jūru… Tad metīsi-
mies peldus… Gluži kaili. Pēc tam ap-
metīsimies kādā mājiņā Parīzes priekš-
pilsētā un dzīvosim ilgi un laimīgi.

Žaklīna: Ciest nevaru, ka vecis  

ņuņņājas! Ja esi vīrs, ņem nazi un 
sacaurumo! Ja es savējo pieķertu ar 
svešu bābu, nosistu abus. Gar sienām 
izsmērētu! Sakropļotu un kājām mīdī-
tu! Draņķus tādus!

Mirabella: Kā mani nomāc šī bez-
gaumība! Mūsdienu Parīzes krējums 
vairāk līdzinās saskābušām pienam. 
Mana misija ir glābt skaisto. Tas ir 
mans dzīves uzdevums, mana karma 
un mans piepildījums.

Lomās: Seržs Dibuā (Parīzes 
mākslinieks) – V.Šoriņš, Liii (filoloģijas 
fakultātes studente) – E. Missa, Žaklī-
na (bārmene) – A.Ozoliņa, Mirabela 
(Parīzes augstākās sabiedrības dāma) 
– R. Vītiņa.

Režisors: V. Šoriņš.
Komponisti: V. Šoriņš, I. Paura.
Mūzikas aranžējums: I. Paura.
Horeogrāfs: A. Purmalis.
Tērpu konsultante: I. Kundziņa.
Izrādes producente: A. Ozoliņa.
Biļetes Krustpils Kultūras nama 

kasē, Biļešu Paradīzē, to cena 4, 6 un 8 €.

Aizvadītas Dzejas dienas

Koncertstāsts „Vidū pašai dzīvībai”

Komēdija  
„Uzmanīgi – sievietes!”

Starptautiskajai veco ļaužu die-
nai par godu 2. oktobrī plkst. 15.00 
Jēkabpils tautas namā koncertā „Pī-
lādzī sarkans deg rudens” uzstāsies 
tautā iemīļotais latviešu dziedātājs 
Viktors Lapčenoks.

Latviešu dzejnieks un publicists 
Jānis Peters apgalvo, ka „Viktors ir cil-
vēks no tautas. Dievs viņam devis bal-
si, ātras uztveres spējas un intuīciju. 
Viktors ir pozitīvs, smaidīgs, liels opti-
mists, vienmēr no viņa staro kas labs, 

kas noglāsta sirdi.” Sirdī mūžīgi jau-
nais, pozitīvais un aktīvais dziedātājs 
Viktors Lapčenoks koncertā izpildīs 
maestro Raimonda Paula dziesmas.

Kopš 1991.  gada visā pasaulē 
1.  oktobris ir pasludināts kā Starp-
tautiskā veco ļaužu diena. Tās mērķis 
pievērst sabiedrības uzmanību iedzī-
votāju novecošanas problēmām, veco 
ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem 
vecajiem cilvēkiem. 

Ieeja koncertā bez maksas

Veco ļaužu dienai veltīts Viktora Lapčenoka 
koncerts

Radošās apvienības „Teātris un 
ES” jaunākā un krāšņākā izrāde visai 
ģimenei „Misija – Krokodils” Jēkabpils 
tautas namā jau 23.  oktobrī plkst. 
11.00! Uz izrādi aicināti visi, kam 
patīk džungļi, dzīvnieki, noslēpumi 
un negaidīti notikumi!

Džungļos līdz šim zvēri ir dzīvoju-
ši kopā itin draudzīgi, bet te, nez no 
kurienes, Krokodils ir nolēmis uzsākt 
lielās MEDĪBAS. Nu Surikāta, Flamin-
go un Papagaiļa mierīgā dzīve ir ap-
draudēta… Ko nu? Kā tikt galā ar lielo 
plēsoņu? Mēģinot nenonākt Krokodila 
nagos, draugi iekļūst sarežģītās si-
tuācijās, no kurām finālā… Nu to jūs 
uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi!

„Teātris un ES” ir radošu māksli-
nieku apvienība, kura iesaistot profe-
sionālus dramaturgus, aktierus, kom-

ponistus, scenogrāfus un režisorus, 
veido jaunu repertuāru bērniem. Te-
ātris un ES izrādes ir oriģinālas un uni-
kālas, jo viss tiek radīts no jauna. Tiek 
spēlētas pašas jaunākās lugas, kuras 
ir rakstītas tieši šim teātrim. Arī mū-
zika un scenogrāfija ir oriģināldarbs, 
kas tiek veidots īpaši katrai izrādei. 
Aktieru sastāvā spēlē tādi mākslinieki 
kā Jānis Reinis, Enriko Avots, Helēna 
Vasiļevska, Inta Bankoviča, Armands 
Ekštets un citi.

Lomās: Surikāts – Armands Ekš-
tets, Papagailis – Inta Bankoviča vai 
Helēna Vasiļevska, Flamingo – Gerda 
Dinsberga, Krokodils – Enriko Avots 
vai Gatis Cīrulis.

Režisors: Armands Ekštets.
Konsultācijas: dramaturgs Aldis 

Linē.

Izrādes ilgums: 1h 10 min. 
Biļetes Jēkabpils tautas nama 

kasē, to cena 2,50 €.

Izrāde bērniem „Misija – Krokodils”

27. septembrī Miķelis un Ju-
maliņa aicina visus uz Miķeļdienas 
gadatirgu. No plkst. 9.00 līdz 16.00 
Krustpils saliņā notiks Miķeļdienas 
tirgus andele, kurā piedalīties aici-
nāti pircēji un pārdevēji, mājražotāji 
un amatnieki, lauku un meža labumu 
vācēji, čaklās rokdarbnieces un pras-
mīgās saimnieces. Īpaši aicināti ķirbju 
audzētāji, kuri var atvest savu lielāko 
ķirbi uz Ķirbju konkursu. Tirgotājus lū-
dzam pieteikties Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā 
– tel.: 65236777, 65207305. 

Miķeļdienas gadatirgus ir Jēkab-
pils pilsētas tradicionāls rudens ražas 
svētku pasākums, kurā apmeklētā-
jiem līdz ar iepirkšanos tirdziņā ir ie-
spēja baudīt arī kultūras programmu. 
Pasākumu ieskandinās pūtēju orķes-
tris „Krustpils”, bet Miķelis un Juma-

liņa vadīs dažādus konkursus un sa-
censības gan lielajiem, gan mazajiem. 

Plkst. 10.30 folkloras kopa „Rati” 
dziedās Miķeļdienai atbilstošas tau-
tasdziesmas un atdzīvinās senās šo 
svētku svinēšanas tradīcijas. Plkst. 
11.30 uzstāsies Jēkabpils pašdarbī-
bas kolektīvi „Krustpilietis”, „Delveri”, 
„Vakarvējš” un „Bariņa”. Pusdienlaikā 
tirgus apmeklētāji varēs baudīt cie-
nastu – Miķeļa dienas zupu ar žāvē-
tām ribiņām, grūbām, pupiņām, burkā-
niem, kartupeļiem, sīpoliem.  Miķelis 
un Jumaliņa zupu visiem dāsni dalīs.  
Plkst. 12.30 tiks mērīti un vērtēti visi 
atvestie ķirbji, un trīs vislielākie sa-
ņems vērtīgas balvas, bet apmeklētāji 
– kādu gabalu no lielo ķirbju ražas. No 
plkst. 13.00 spēlēs un jokos visiem 
labi pazīstamā lauku kapela „Rumbas 
kvartets” no Kuldīgas – skanēs senas 

dziesmas un jautras ziņģes, bet no 
plkst. 14.00 jautru garu uzturēs „Klin-
taines kapela”.

Bērniem būs iespēja apskatīt 
„Trušu pilsētiņu”, kur dzīvo ne tikai tru-
ši, bet arī pīles, zosis, āzītis un tītari, 
izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, 
izvizināties ar velokartiem, kā arī pie-
dalīties Miķeļa rīkotajos konkursos un 
atrakcijās – izveicīgākajiem un azar-
tiskākajiem, protams, būs balvas.

Interesanta atrakcija būs pievilk-
šanās stienis, kurš griežas ap savu asi. 
Sportiskākajiem tirgus apmeklētājiem 
par noteiktu dalības maksu būs jāpie-
ņem atrakcijas izaicinājums – ar rokām 
pie stieņa jānoturas 2 minūtes. Ja izai-
cinājums pievarēts, saņemsiet balvas. 

Tiksimies svētdien, 27. septem-
brī, Krustpils saliņā Miķeļos!

Gadatirgū ieeja bez maksas

Aicinām uz Miķeļdienas gadatirgu!

Sirsnīgs paldies visiem jēkabpiliešiem, kas atbalstīja un bija klāt dzejas 
festivāla „Jānis Rainis – Zelta spainis” visdažādākajos notikumos!  

Īpašs paldies Raiņa ielas iedzīvotājiem!
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BIBLIOTĒKĀS

Kultūras lappuses sagatavoja  Santa Vucāne,  Kultūras pārvaldes projektu koordinatore 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 
22.  oktobrī norisināsies pasākums 
„Izšūti dvieļi tautu tradīcijās”. Sadar-
bībā ar ukraiņu biedrību „Javir” un balt-
krievu biedrību „Spatkanne” pasākuma 
apmeklētāji iepazīsies ar ukraiņu un 
baltkrievu kopīgo tautu tradīcijās – iz-
šūtiem dvieļiem – rušņikiem. Šie dvieļi 

tiek darināti no pašausta auduma. 
Rušņiki plaši tiek izmantoti dažādos 
godos: radībās, kristībās, kāzās, bērēs 
un kalendāra rituālos. Dvieļu rakstiem 
ir sava nozīme. Par rušņiku vēsturi, pie-
lietojumu, darināšanu varēsiet uzzināt 
vairāk, apmeklējot pasākumu.

Jau par tradīciju kļuvis kon-
certu cikls „Kamermūzikas dienas 
Jēkabpilī”, kas oktobrī un novem-
brī norisināsies Jēkabpils tautas 
namā. Četru koncertu ciklā Jēkabpilī 
dzirdēsim pianistu Juri Kalnciemu, 
Jēkabpils Kamerorķestri Mārtiņa 
Berga vadībā, Spīķeru kvartetu un 
koncertprogrammu „Ziemeļu sāga” 
LNO solistes Evijas Martinsones un 
mūziķu izpildījumā.

Kamermūzikas dienas 9. oktob-
rī plkst. 19.00 atklās pianista Jura 
Kalnciema koncerts. Juris Kalnciems 
ir viens no ievērojamākajiem latviešu 
vidējās paaudzes pianistiem, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
profesors, Taustiņinstrumentu no-
daļas un Klavieru Katedras vadītājs, 
kā arī Eiropas Klavieru skolotāju aso-
ciācijas Latvijā prezidents. Paralēli 
lielajai pedagoģiskā un sabiedriskā 
darba slodzei, Juris Kalnciems aktīvi 
koncertē Latvijā un ārvalstīs, piedalās 
dažādu konkursu žūrijās, vada meis-
tarklases Latvijā un citviet. Pianista 
plašajā repertuārā ir dažādu laikmetu 
mūzika. Koncertā Jēkabpils tautas 

namā dzirdēsim D. Skarlati, F. Šūberta 
un S. Prokofjeva sonātes.

16. oktobrī plkst. 19.00 sāksies 
muzikāls uzvedums „Ziemeļu sāga”. 
No zviedru, somu un norvēģu tautas 
dziesmām, Ūles Bulla, Edvarda Grīga, 
Žana Sibeliusa melodijām līdz grupas 
ABBA populārajām dziesmām, – tāds 
būs ceļš, izlasot ziemeļzemju ļaužu 
likteņstāstus bezgala krāšņās, bet 
skarbās ziemeļu dabas fonā, kur LNO 
spožais soprāns Evija Martinsone ie-
jutīsies vairāku paaudžu ziemeļzemju 
sieviešu likteņos. Stāstniece – Karina 
Bērziņa, pianists Aldis Liepiņš, čellists 
– Ivars Bezprozvanovs. 

Trešais koncerts ciklā gaidāms 
28.  oktobrī, kad plkst. 19.00 uz 
Jēkabpils tautas nama skatuves 

kāps Jēkabpils Kamerorķestris di-
riģenta Mārtiņa Berga vadībā, lai 
klausītājiem piedāvātu brīnišķīgu 
stīgu orķestra programmu. Koncer-
tā dzirdēsim A.  Dvoržāka, E.  Elgara, 
B. Britena, A. Riekstiņa un A. Altmaņa 

skaņdarbus. Jāpiebilst, ka A. Altmaņa 
„Concertino” orķestrim pievienosies 
izcilā klarnetiste Anna Gāgane.

Kamermūzikas dienas Jēkab-
pilī noslēgsies 10.  novembrī plkst. 
19.00 ar koncertu „Šūberts un Pava-
sars” Spīķeru kvarteta izpildījumā. 

Spīķeru kvartets ir savienība mū-
zikā, kas neierasti saticīgi un radoši 
kopā muzicē kopš 2011.  gada. Tajā 
spēlē orķestra Sinfonietta Rīga kon-
certmeistare Marta Spārniņa, viņas 
vietnieks Anti Kortelainens, orķestra 
altu grupas mūziķe Ineta Abakuka un 
Liepājas Simfoniskā orķestra čellu 
grupas koncertmeistars Ēriks Kir-
šfelds. Kā noprotams – koncertā dzir-
dēsim H. Pavasara un F. Šūberta stīgu 
kvartetus. 

Biļetes Jēkabpils tautas nama 
kasē, uz katru koncertu biļete  
maksā 2 €.

Koncertu ciklu 
atbalsta Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds. 

Interaktīva izrāde maziem un lie-
liem „Sunītis un kaķīte” Krustpils Kul-
tūras namā 27. oktobrī plkst. 11.00! 

Jautra komēdija bērniem un vecā-
kiem, kurā izrādes varoņi Sunītis un Ka-
ķīte aktīvi iesaista mazos skatītājus. 
Kopā ar bērniem Sunītis un Kaķīte cen-
šas noskaidrot, kas ir kārtība un kam tā 
ir vajadzīga? Kāpēc ir jāmācās? Un kas 
ir īsta draudzība? 

Izrādē bērni mācās uzticēties viens 
otram, sadarboties, saprast – kas ir labi 
un kas ir slikti. Izrāde veido bērnam iz-
pratni par skaitu, skaitīšanu un tai atbil-
stošo ciparu rindu. Bērns saprot priekš-

metu lielumu, attīsta prasmi orientē-
ties laikā un telpā. Izrādes gaitā aktieri 
aktīvi iesaista mazos skatītājus izrādē.

Skriet, lēkt un kopīgi rotaļāties, 
tas Sunītim un Kaķītei patīk visvairāk, 
tāpēc viņi ir nolēmuši sarīkot sacensī-
bas. Kurš no viņiem ir gudrākais, veiklā-
kais un asprātīgākais jūs uzzināsiet, ja 
atnāksiet uz izrādi!

Biļetes Krustpils Kultūras nama 
kasē, to cena iepriekšpārdošanā 
2,50 €; izrādes dienā 3 €.

31. oktobrī plkst. 16.00 Krustpils Kul-
tūras namā viesosies Lietuvas koncertap-
vienības „Solaris” cirka izrāde „Pasakainā 
planēta”. Kopā ar Lietuvas cirka meistariem 
Jēkabpilī ciemosies arī mākslinieki no Švei-
ces „Cirque Du Solleil”.

Cirka izrādē „Pasakainā planēta” varēs re-
dzēt sunīšus, kaķīšus, čūskas, zaķi, papagaili. 
Tāpat ar zvēriņiem būs iespēja nofotografēties. 
Kā ikvienā īstā cirkā, pirms un pēc izrādes varēs 
iegādāties popkornu.

Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē, to cena 5 €

Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

Interaktīva izrāde bērniem „Sunītis un kaķīte” 

Viesojas cirks „Solaris”

„Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa”
No 1. līdz 30. oktobrim Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā būs apskatāma 
foto izstāde „Ukraiņu tautastēr-
pu šodienas elpa”. 8. oktobrī plkst. 
16.00 bibliotēkā norisināsies pasā-
kums, kurā notiks tikšanās ar foto 
modeļiem.

Foto izstāde „Ukraiņu tautastērpu 
šodienas elpa” un pasākums ir daļa no 

aktivitātēm, kuras, projekta „Dvēseles 
pūra lāde” jeb „Duhovna skarbnica” 
ietvaros, organizē Jēkabpils ukraiņu 
kultūrizglītojošā biedrība „Javir” sadar-
bībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. 
Foto izstāde ir ceļojums laikā. 11 foto 
attēli – stāstu attēlojums vizuālajā tel-
pā, autore Santa Aļeiņikova. Pasākuma 
laikā būs tikšanās ar foto modeļiem.

Lasīšanas veicināšanas akcija  
„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija – 2015”

Septembrī atkal sākas „Bērnu žū-
rijas” grāmatu lasīšana un vērtēšana. 
Kā katru gadu, grāmatu kolekcija sada-
līta atbilstoši lasītāju vecuma grupām. 
Grāmatas ir ļoti dažādas, visiem būs 
interesanti tās lasīt!

Mazākie lasītāji uzzinās: Kas notiek 
ar īsiem un gariem pantiem? Kurš dzīvo 
dabas pētnieka pagalmā? Vai meitenei 
var būt brāļi aļņi? Kuram visvairāk uz pa-
saules patīk grāmatas? Kas ir puķu lo-

dziņš? Ko dara bērni, kas ir palikuši vieni 
mājās? Kas ir Ķiķināšanas gadalaiks? 
Vai cirks var būt lādītē? Kuram mīļākā 
nodarbe ir bungošana?

Jauniešu žūrija aicina iepazīt visla-
bākos draugus, īstu draudzību, ceļoša-
nu laikā, veidot savu Sarkano grāmatu. 
Vecāku žūrijas lasītāji lasīs un pārdo-
mās: par ko sapņo bērni, kas viņus ie-
priecina, kas bērniem sāp?

Zīmējumu konkurss „Skaista mana tēvu zeme”
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļa aicina ik-
vienu mazo mākslinieku piedalīties 
zīmējumu konkursā „Skaista mana 
tēvu zeme”. Tas norisināsies no 
5. līdz 26. oktobrim.

Mūsu tautasdziesmās atspogu-
ļojas gan cilvēka mūža ritums, gan 
ļaužu savstarpējās attiecības, gan 
darba tikums. Taču, šķiet, ka vislielākā 

dainu daļa veltīta dabai. Lasot tautas-
dziesmas, mēs varam gan izstaigāt 
„sidraba birzi”, gan redzēt kā „iebrauca 
saulīte ābeļu dārzā”, gan dzirdēt kā 
„Meža māte putnus sauca”. Un kur nu 
vēl tēlainās dziesmas par ūdeņiem, 
ziedošām pļavām, skanīgās gadskārtu 
dziesmas... Atliek tikai meklēt papīru 
un krāsainos zīmuļus, lai taptu skaisti 
zīmējumi!

Pasākums „Izšūti dvieļi tautu tradīcijās”

Pasākums „Pasaku rīts”
Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļa, sadarbojo-
ties ar p.i.i. „Kāpēcītis”, 23. oktobrī 
plkst. 10.00 organizē „Pasaku rītu”. 

Pasaku rīts ar mazākajiem bērnu 

dārza ķipariem būs darbīgs, intere-
sants un kaut kas jauns, iepazīstot no-
slēpumaino grāmatu pasauli.  Bērnus 
uzrunās lelles un būs kopā darbošanās.

Tematiska pēcpusdiena „Tīsim dziesmas 
kamolā”

Mūsdienās apzinātas vairāk nekā 
miljons tautasdziesmu. Lai arī ikdienā 
mēs tautasdziesmas neskandinām, 
tomēr daudzas noteikti zinām visi. 
Kurš bērns gan nav aizmidzis bez „Aijā, 
žūžo, lāča bērni” un kurš no mums nav 
nebaltā dienā atcerējies „liku bēdu zem 

akmeņa”?
 Tematiskajā pēcpusdienā 28. ok-

tobrī plkst. 15.00 sanāksim kopā Jē-
kabpils pilsētas bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļā un tīsim dziesmas 
kamolā – gan labi zināmās, gan no 
jauna iepazītās. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēkā 30. 
oktobrī plkst. 16.30 norisināsies pa-
sākums „Spokainā stunda”. Aicinām 
visus bibliotēkas apmeklētājus skatī-
ties multfilmas par spociņiem, apzīmēt 

sejiņas, krāsot spokainus zīmējumus, 
meklēt spociņus starp tumšajiem grā-
matu plauktiem. Svinēsim spokaino 
stundu kopā 30. oktobrī 16.30 Bērnu 
literatūras nodaļā!

Pasākums „Spokainā stunda”

Kino Mītnē no 21. līdz 24. oktobrim tiks demonstrēts 
Francijas trilleris „Kurjers: Pilna jauda”. Tas ir stāsts par 
bijušo īpašās vienības karavīru Frenku Mārtinu (Eds Skre-
ins) – šoferi ar pirmklasīga autobraucēja spējām, kas pelna 
iztiku, pārvadādams nelegālas kravas.

Seansu laiki:  21. oktobrī plkst. 19.00
  22. oktobrī plkst. 14.00 un 18.00
  23. un 24. oktobrī plkst. 18.00
Frenks Mārtins, bijušais Amerikas armijas speciālās 

vienības kareivis un superbraucējs, spēj it visur piegādāt 
it visu. Viņa slepenie pārvadāšanas pakalpojumi maksā 
ļoti dārgi, tos izmanto tikai noziedzīgās pasaules varenie. 
Frenks ievēro trīs vienkāršus noteikumus: nemaini līguma 
nosacījumus, nemini vārdus, never vaļā bagāžu. Taču nav 
tādu noteikumu, kurus apstākļi nespētu mainīt.

Tēvs apciemo Frenku Francijas dienvidos, bet nevai-
nojama nedēļas nogale ģimenes lokā izvēršas spriedzē un 
notikumā ar pakaļdzīšanos. Neatvairāmā blondīne Anna un 
trīs viņas kompanjones Frenku pret paša gribu ievelk gran-
diozā bankas aplaupīšanā. Slidenajā pasākumā iesaistīts 
arī vietējās krievu mafijas krusttēvs un vairāki citi noziedz-
nieku grupējumi. Plāns draud izgāzties, Frenks un viņa tēvs 
aci pret aci sastop nāvi.

Filmas producents ir Liks Besons – viens no Eiropas 
ražīgākajiem un veiksmīgākajiem kinematogrāfistiem. Viņa 
kontā ir vairāk nekā divdesmit režijas darbu un vairāk nekā 

sešdesmit kinoscenāriju. Viņš ir pierādījis, ka eiropieši spēj 
radīt filmas, kas ne par mata tiesu nav sliktākas par Holivu-
dā tapušajām. Šoruden strādīgais producents iepazīstina 
pasauli ar vēl vienu darbu – 11. septembrī Latvijas kino-
teātros sāka demonstrēt Lika Besona filmu „Kurjers: Pilna 
jauda”. Jaunajā „Kurjerā” kameru fokusā atkal ir spilgts at-
tēls, elpu aizraujoši braucieni un daudzas cīņu ainas.

Filmas garums: 96 minūtes.
Producents: Liks Besons (Luc Besson).
Režisors: Kamils Delamars (Camille Delamarre).
Izdevējvalsts, gads: Francija, 2015.
Vecuma ierobežojums – 12+.
Filma oriģinālvalodā ar subtitriem.
Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €.

Kino Mītnē trilleris „Kurjers: Pilna jauda”
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 29. oktobrī

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 OKTOBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
1.10.–
18.10.

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

Krustpils pils
Izstāžu zāle

1.10.–
31.10.

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

Krustpils pils  
Vārtu tornis

4.10. 10.00–
17.00

Skolotāju dienai veltīta akcija –
Skolotājiem ieeja muzejā ar 50% atlaidi.

Krustpils pils un 
muzeja Brīvdabas 
nodaļa Sēļu sēta

20.10. 17.00 „Izzini Jēkabpili” – Jauno gidu skola
Vienas nodarbības cena: 1,14 eiro.
Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 
65221042.

Krustpils pils

26.10.– 
30.10.

10.00–
13.00

„Brīvdienas muzejā” – Radošās darbnīcas 
sākumskolas vecuma bērniem.
Dalības maksa: 1,42 eiro/dienā.
Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās pa tālruni 
65221042.

Krustpils pils

29.10. 17.30 „Ceturtdiena pilī” – Pērļošana, rotu 
gatavošana. Dalības maksa: 6,00 eiro. 
Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās pa tālruni 
65221042.

Krustpils pils

30.10. 19.00 „Garais vakars ar veļu stāstiem” –
Naksnīga Sēļu sētas apskate.
Ieejas maksa: 1,14 eiro.

Brīvdabas nodaļa 
Sēļu sēta

PASĀKUMI BIBLIOTĒKĀS 2015. GADA OKTOBRĪ

SPORTA PASĀKUMI 2015. GADA OKTOBRĪ

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

NĀC UN APMEKLĒ OKTOBRĪ!

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

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.10. 20.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija (LBL 2)        Jēkabpils-2 – RTU
02.10. 18.30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)        BK Jēkabpils – BK Ventspils
03.10. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2015/2016    2.kārta
07.10. 18.30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)        BK Jēkabpils – BK Jelgava
07.10. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens kopā ar FANS PROSPORT
07.10. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
10.10. 17.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)        BK Jēkabpils – Latvijas Universitāte
11.10. 14.00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts   FK Jēkabpils/JSC – FK Ogre
14.10. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens kopā ar FANS PROSPORT
14.10. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
14.10. 18.30* Sporta nams Baltijas basketbola līga (BBL)      BK Jēkabpils – Vytautas Prienai-Birstonas (Lietuva)
15.10. 20.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija  (LBL 2)        Jēkabpils-2  – Valmiera
17.10. 12.00 Meldru sils,  

Krustpils novads
2.Jēkabpils atklātais čempionāts orientēšanās sportā vidējā distancē  
(Marķējums uz sacensību centru -2.km no Spuņģēniem Rīgas virzienā )

20.10. 20.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija  (LBL 2)        Jēkabpils-2  – RSU
21.10. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens kopā ar FANS PROSPORT
21.10. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
24.10. 12.00 Jēkabpils 3.vsk. sporta 

manēža
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts un Latvijas kausa 6.posms  
svarbumbu sportā 

24.10. 14.00 Jēkabpils stadions Komanda.lv Pirmās līgas futbola čempionāts          FK Jēkabpils/JSC – Salaspils
24.10. 17.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija  (LBL)        BK Jēkabpils – BK Ventspils
28.10. 18.00 Meža parks Pusstundas skrējiens un velobrauciens kopā ar FANS PROSPORT
28.10. 19.00 spēļu zāle „Oāze” Šautriņu mešanas turnīrs
30.10. 14.30 Citruss SPA sporta 

baseinā
Sezonas atklāšanas sacensības peldēšanā  
(iesildīšanās no plkst. 14.00)

31.10. 12.00 Sporta namā I.Voroņecka piemiņas kauss un LK posms spēka trīscīņā

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

aicina darbā 
GALVENO ARHITEKTU.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas 
pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201 vai elektroniski: 

jolanta.liepina@jekabpils.lv, tālrunis uzziņām 65207302.

Ar amata atbildības apjomu un prasībām var iepazīties  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā vai www.jekabpils.lv sadaļā  

„Pašvaldība/Oficiālie paziņojumi/amatu konkursi”.

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
1.10. 18.00 Uzņēmuma „Mumi Šovs” ceļojošais cirks „Alle” 

Biļešu cena no 5,50 €. Cirka kases tel.nr. 29553213
Krustpils saliņa

2.10. 15.00 Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts Viktora Lapčenoka koncerts „Pīlādzī sarkans 
deg rudens”. Skanēs maestro Raimonda Paula dziesmas

Jēkabpils tautas nams

2.10. 18.00 Uzņēmuma „Mumi Šovs” ceļojošais cirks „Alle”  
Biļešu cena no 5,50 €. Cirka kases tel.nr. 29553213

Krustpils saliņa

3.10. 15.00
18.00

Uzņēmuma „Mumi Šovs” ceļojošais cirks „Alle” 
Biļešu cena no 5,50 €. Cirka kases tel.nr. 29553213

Krustpils saliņa

4.10. 14.00
17.00

Uzņēmuma „Mumi Šovs” ceļojošais cirks „Alle” 
Biļešu cena no 5,50 €. Cirka kases tel.nr. 29553213

Krustpils saliņa

9.10. 19.00 Kamermūzikas dienas Jēkabpilī: 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas profesora, pianista Jura Kalnciema solokoncerts. 
Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas nams 

10.10. 12.00 

15.00

Svinīgais Dievkalpojums (poļu valodā) 

Jēkabpils poļu biedrības „RODACY” 25 gadu jubilejas pasākums „Poļu kultūras diena 
Jēkabpilī”. Ieeja bez maksas.

Jēkabpils Sv.Jaunavas Marijas 
dzimšanas Romas katoļu baznīca
Jēkabpils Tautas nams

11.10. 15.00 Andreja Koreičika komēdija divās daļās „Uzmanīgi – sievietes”. 
Režisors V. Šoriņš, komponisti V. Šoriņš, I. Paura. Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē, 
Biļešu Paradīzē, to cena 4 €, 6 €, 8  €

Krustpils Kultūras nams

16.10. 19.00 Kamermūzikas dienas Jēkabpilī:  
Koncerts „Ziemeļu sāga”. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas nams 

17.10. 15.00 Koncerts „Mirklis tautas mūzikas krāsās”. Rīko Jēkabpils ukraiņu biedrība „Javir”  Jēkabpils tautas nams
20.10.–
13.11.

Mākslinieka Eināra Kviļa gleznu izstāde Jēkabpils tautas nams,  
Baltā zāle

21.10. 19.00 Kino Mītnē 
Filma „Kurjers: Pilna jauda”. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas 
nams, Kamerzāle

22.10. 14.00 
18.00

Kino Mītnē 
Filma „Kurjers: Pilna jauda”. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas 
nams, Kamerzāle

23.10. 11.00 Teātra kompānijas „Teātris un ES” izrāde visai ģimenei „Misija – Krokodils”.  
Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2,5 €

Jēkabpils tautas nams

23.10. 18.00 Kino Mītnē 
Filma „Kurjers: Pilna jauda”. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas 
nams, Kamerzāle

24.10. 14.00 Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” 15 gadu jubilejas pasākums Jēkabpils tautas nams
24.10. 17.00 Komponista Gaita Lazdāna koncertstāsts „Vidū pašai dzīvībai”. 

Solisti Jānis Paukštello un Inita Dzelme. Režisors Valdis Lūriņš.  
Biļetes Biļešu Paradīzē, to cena iepriekšpārdošanā 5 €, pasākuma dienā 7 €

Krustpils Kultūras nams

24.10. 18.00 Kino Mītnē 
Filma „Kurjers: Pilna jauda”. Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 €

Jēkabpils tautas 
nams, Kamerzāle

27.10. 11.00 Teātra kompānijas „Teātris un ES” interaktīva izrāde bērniem „Sunītis un kaķīte”. 
Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē, to cena iepriekšpārdošanā 2,50 €; izrādes dienā 3 €

Krustpils Kultūras nams

28.10. 19.00 Kamermūzikas dienas Jēkabpilī: 
Jēkabpils kamerorķestra un solistu koncerts. Diriģents Mārtiņš Bergs.  
Biļetes Jēkabpils tautas nama kasē, to cena 2 € 

Jēkabpils tautas nams

31.10. 16.00 Lietuvas koncertapvienības „Solaris” cirka izrāde bērniem „Pasakainā planēta”.  
Biļetes Krustpils Kultūras nama kasē, to cena 5 €

Krustpils Kultūras nams

Ielu komitejas

Sveicam septembra jubilārus  
Zentu Majori, Leonoru Ošiņu  

un Ainu Bremzi!

Ak, gadus neskaiti,
Tik pavasarus vien, kas tā kā putni
Tava mūža kokā skrien...
                    /A. Ķirškalne/

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
1.10.–
30.10.

Foto izstāde „Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa”. Sadarbībā ar ukraiņu biedrību „Javir” Jēkabpils Galvenā bibliotēka

1.10.– 
31.10.

Lasīšanas veicināšanas akcija „Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2015” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 
Bērnu lit. nodaļa

2.10. 11.00 Cikls „Jēkabpilieši pasaulē. Sarunas un atklāsmes” 
Novadnieks, operdziedātājs Kārlis Bauers-Zemgals

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Izstāžu un tikšanās zāle

5.10.– 
26.10.

Zīmējumu konkurss „Skaista mana tēvu zeme” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 
Bērnu lit. nodaļa

8.10. 16.00 Pasākums „Ukraiņu tautastērpu šodienas elpa” Sadarbībā ar ukraiņu biedrību „Javir” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
9.10. 16.00 Sarunu cikls par nākotnei saglabājamām vērtībām „Senatnes liecības Jēkabpilī”. Diskusija 

„Kultūrvēsturiskie pieminekļi Jēkabpils pilsētas kapos. Sadarbībā ar biedrību „Jēkabpils 
mantojums”

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
Izstāžu un tikšanās zāle

22.10. 16.00 Pasākums „Par tautas tradīcijām – izšūtiem dvieļiem”. Sadarbībā ar ukraiņu biedrību 
„Javir” un baltkrievu biedrību „Spatkanne”

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

23.10. 10.00 Pasākums „Pasaku rīts”. Organizē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu lit. nodaļa p.i.i. „Kāpēcītis”
28.10. 15.00 Tematiska pēcpusdiena „Tīsim dziesmas kamolā” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 

Bērnu lit. nodaļas lasītavā
30.10. 16.30 Pasākums „Spokainā stunda” Jēkabpils Galvenā bibliotēka
30.10. 18.00 Stāstu vakars bērniem un jauniešiem „Jēkabpils mijkrēšļa stāsti” Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Jēkabpils pilsētas domes vārdā sveicu 
Jēkabpils pilsētas seniorus Vispasaules 
veco ļaužu dienā! Pateicamies par jūsu 
rūpēm mūsu pilsētas labā, iesaistoties 

dažādās aktivitātēs, bagātinot 
līdzcilvēkus ar savu pieredzi, mīlot 
savus tuvākos. Lai jums veselība, 

spēks, izturība un tuvinieku atbalsts! 

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,
Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,

Ir skolotājam jābūt īstam
Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.

    /L. Brīdaka/

Jūsu darbs palīdz mainīt pasauli, 
vedot skolēnus uz zināšanu 
virsotnēm. Tas nav vienkārši 

darbs. Būt skolotājam ir misija. 
Ik mirkli saglabājiet spēju saprast 

un mīlēt, lai bērni kopā ar jums 
nebaidās sasniegt augstākās 

virsotnes! Sveicu Skolotāju dienā! 

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas domes

priekšsēdētājs
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