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Priecīgus Ziemassvētkus  
un lai Jaunais – 2016. – gads nes cerību,  

saticību un veiksmi!
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 

Leonīds Salcevičs
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Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

Ziemassvētku laiks ir cerību un piedošanas 
laiks. Tas ir atskaites punkts ikviena cilvēka 
rīcībai un domām. Šis laiks ienes mieru un 
māca mums visiem kļūt labākiem. Rosina 
domāt labas domas, paveikt labas lietas, 
lai, daloties labestībā ar līdzcilvēkiem, labais 
vairojas.

Arī pašvaldībai gada nogale ir atskaites 
punkts. Mēs ik gadu izvērtējam savas 
veiksmes un trūkumus, lai kļūtu labāki. Lai 
paveiktu lietas vēl labāk, lai vēl labāk liktu 
justies mūsu iedzīvotājam. Lai iedzīvotājs 
lepotos ar savu pilsētu Jēkabpili. Lai pilsēta 
ne tikai būtu, bet nekad nepārstātu doties 
labo pārmaiņu virzienā.

Šajā ceļā mums jāiet kopā ar iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, 
iestādēm un sadarbības partneriem. Mūsos 
noteikti katrā mīt ideja, ko labu mēs varam 
paveikt savai pilsētai. Tam labajam nav 
jābūt publicitātes vērtam notikumam. Tu 
vari palīdzēt sirmai kundzei šķērsot slidenu 
ielu, un tas jau būs labais notikums. Tu vari 
ziedot kaimiņu bērniem drēbes, lai viņiem 
būtu silti. Tas būs liels notikums. Tu vari 
apvienot domubiedrus un vākt ziedojumus 
cēlam mērķim, arī tas būs ļoti, ļoti nozīmīgs 
notikums. Es ļoti vēlētos, lai gada nogalē 
mēs katrs ielūkojamies sevī un padomājam 
par to labo, ko varam sniegt apkārtējiem, 
savai pilsētai. Meklējam jaunas idejas, kopā 
ar domubiedriem vai, nākot uz pašvaldību, tās 
īstenojam. 

Zenta Mauriņa ir sacījusi: „Labestība, 
savienota ar asu spriešanas spēju, nekad 
nepārvēršas tukšu salmu kulšanā. Īstā 
labestība piespiež rīkoties tūlīt un tagad, 
tā izraisa absolūtu uzticību, tā līksmina un 
dziedina, tā ir saite starp debesīm un zemi, 
tā nepazīst aplēsi, negaida samaksu, negaida 
pateicību un vairās skaļuma.” Es zinu, ka mūsu 
pilsētā ir cilvēki, kuri dalās savā labestībā 
ar līdzcilvēkiem, nesavtīgi palīdz otram cēla 
mērķa vārdā. Māca arī apkārtējiem kļūt 
labākiem, tāpēc gada nogalē vēlos izteikt 
lielu pateicību tiem visiem cilvēkiem, kuri 
nesavtīgi, godprātīgi strādā līdzcilvēku 
labā. Vēlos izteikt lielu paldies tiem, kuri 
audzina mūsu jaunākos pilsētas iedzīvotājus, 
rūpējas par mūsu vecāko paaudzi. Vēlos 
izteikt lielu pateicību tiem, kuri organizē 
labdarības aktivitātes, lai palīdzētu. Vēlos 
izteikt pateicību tiem uzņēmējiem, kuri  rada 
iedzīvotājiem ērtu vidi, sniedz kvalitatīvus 
pakalpojumus, nodrošina preču izvēles 
dažādību. Tiem, kas atsaucas pašvaldības 
aicinājumam un palīdz radīt jaunas idejas. 
Tiem, kuri nes Jēkabpils vārdu Latvijā un 
pasaulē. Tiem, kuri mīl savus līdzcilvēkus un 
padara viņu dzīvi gaišāku.

Lai gaiši un mierpilni Ziemassvētki un labiem 
darbiem piepildīts 2016. gads!

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jēkabpils pilsētas ziņas

Sniedz finansiālu atbalstu 
kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanai

L. Salcevičs Briselē piedalās Reģionu 
komitejas 115. plenārsesijā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmas publiskā 
apspriešana

3. decembra Jēkabpils pilsētas 
domes sēdē deputāti atbalstīja lē-
mumu piešķirt Jēkabpils Svētā Miķe-
ļa Evaņģēliski luteriskai draudzei baz-
nīcas renovācijas projekta realizācijai 
10 000 eiro. 

Draudzes pieteikums konkur-
sam „Kultūrvēsturisko objektu 
saglabāšana” tika izskatīts un iz-
vērtēts pieteikumu vērtēšanas ko-
misijā atbilstoši Jēkabpils pilsētas 
domes 22.oktobra apstiprināta-
jam nolikumam „Kultūrvēsturisko 
objektu saglabāšana”. Jēkabpils 
Svētā Miķeļa Evaņģēliski luteriskās 
draudzes pieteikumā tiek ziņots, ka 
dievnams pēdējo reizi kapitāli re-

montēts 1933. gadā, fasādes pār-
krāsotas 20.gadsimta 90.  gados, 
celtne fiziski un tehniski nolietoju-
sies. Pirms diviem gadiem uzsākts 
projekts „Dievnama atjaunošana”. 
Tam paredzētas vairākas kārtas, jo 
nepieciešams gan baznīcas fasāžu 
remonts, gan iekštelpu un ērģeļu 
restaurācija, gan baznīcas dārza 
labiekārtošana un ūdensvada un ka-
nalizācijas izbūve. 

Domes atvēlētais finansējums 
projekta realizācijai 10 000 eiro ap-
mērā nepārsniedz 30% no projekta 
kopējām izmaksām 2015. gadā. Pro-
jekta „Dievnama atjaunošana” kopē-
jais finansējums ir 50 000 eiro. 

No 1. decembra darbu uzsākusi 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija

No 1. decembra darbu uzsākusi 
šogad izveidotā Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības policija, kas strādās 
četru cilvēku sastāvā. Pašvaldības 
policijas priekšnieka amatā apstipri-
nāts Indulis Surkulis, vecākā inspek-
tore Inga Ostrovska, inspektors 
Jānis Voiko un inspektors Deniss 
Borovkovs.

Pašvaldības policijas galvenie 
uzdevumi ir piedalīties sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā; novērst ad-
ministratīvos pārkāpumus un citus 
likumpārkāpumus; savlaicīgi, vispu-
sīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot 
katra administratīvā pārkāpuma 
lietas apstākļus un atbilstoši savai 

kompetencei saukt pie atbildības 
personas, kuras izdarījušas ad-
ministratīvos pārkāpumus; savas 
kompetences ietvaros izpildīt ad-
ministratīvos sodus; normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā sniegt pa-
līdzību iestādēm, privātpersonām 
un personu apvienībām to tiesību 
aizsardzībā, kā arī veikt citu norma-
tīvajos aktos noteikto uzdevumu iz-
pildi. Pašvaldības policija atradīsies 
Jēkabpilī, Brīvības ielā 157, kontakt-
tālrunis: 65231383. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
iedzīvotāju pieņemšanas laiks: otr-
dienās no 9.00 līdz 12.00, ceturt-
dienās – no 13.00 līdz 16.00. 

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs 
3. un 4.  decembrī Briselē piedalījās 
Eiropas Savienības Reģionu komite-
jas 115. plenārsesijā. Plenārsesijas 
pirmajā dienā tika runāts par šādām 
tēmām: „Izaicinājumi vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām saistībā 
ar migrāciju un bēgļu integrāciju”, 
Eiropas Parlamenta ziņojums par te-
matu „Situācija Vidusjūras reģionā 
un nepieciešamība pēc visaptvero-
šas ES pieejas migrācijai”. Tāpat tika 
apspriests un pieņemts atzinums 
par Eiropas programmu migrācijas 
jomā, rezolūciju par Eiropas Komisi-

jas darba programmu 2016. gadam, 
teritoriālais redzējums 2050. ga-
dam: kādas ir perspektīvas, sociālās 
ekonomikas nozīme ekonomikas 
izaugsmes veicināšanā un cīņā ar 
bezdarbu.

Savukārt plenārsesijas turpi-
nājumā tika apspriesti šādi jautāju-
mi – dalīšanās ekonomikas vietējā 
un reģionālā dimensija, taisnīga un 
efektīva uzņēmumu ienākuma no-
dokļa sistēma Eiropas Savienībā, 
pakalpojumu tirdzniecības noliegu-
ma vietējā un reģionālā dimensija un 
citi jautājumi.

Pamatojoties uz Jēkabpils pil-
sētas domes 03.12.2015. lēmu-
mu Nr. 392 (protokols Nr.31, 16.§) 
„Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
veselības veicināšanas program-
mas 2015.–2020.  gadam publisko 
apspriešanu”, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības veselības veicināšanas 
programma no 2015.  gada 7.  de-
cembra līdz 2016. gada 6. janvārim 
tiek nodota publiskai apspriešanai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
veselības veicināšanas programma 
ir vidēja termiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kas pare-
dzēts laika posmam no 2015. līdz 
2020. gadam, kurā noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums. Veselības veicināšanas 
programma ietver esošās situācijas 
raksturojumu, galvenos stratēģiskos 
rīcības virzienus, veselības veicinā-
šanas aktivitāšu plānu, kā arī aktivi-
tāšu īstenošanas un novērtēšanas 
kārtību.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas veselības veicināšanas prog-
rammu var iepazīties:

• Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Vienas pieturas aģentūrā, 
Brīvības ielā 120

• Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, 
Vecpilsētas laukumā 3c

• Jēkabpils pilsētas galvenajā 
bibliotēkā, Rīgas ielā 210/212

• www.jekabpils.lv sadaļā 
Pilsēta -> Pilsētas plānošana

• 05.01.2015. plkst. 16.30 
Publiskās apspriešanas 
sanāksmē Jēkabpils tautas 
namā, Vecpilsētas laukumā 3.
Rakstiskus komentārus un 

priekšlikumus par Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības veselības veicinā-
šanas programmu lūdzam iesniegt 
rakstiski Jēkabpils pilsētas domes 
Vienas pieturas aģentūrā, Brīvī-
bas ielā 120, sūtot pa pastu uz 
adresi: Jēkabpils pilsētas pašval-
dība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, 
LV-5201 vai elektroniski uz e-pastu:  
santa.zvirbule@jekabpils.lv

Kontaktpersona: Attīstības 
un investīciju nodaļas projek-
tu koordinatore Santa Zvirbule, 
tālr. 65223798.

Divi Latvijas pilsonības pretendenti 
nodod svinīgo solījumu

2. decembrī Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Dzimtsarakstu noda-
ļā svinīgā ceremonijā solījumu par 
uzticību Latvijas Republikai nodeva 
divi Latvijas Republikas pilsonības 
pretendenti. Ceremonijā preten-
dentus uzrunāja un sveica Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks sociālos jautājumos Jānis 
Raščevskis, uzsverot prieku par 

katru jaunu Latvijas pilsoni, viņu 
uzdrīkstēšanos un vēlēja turpmāku 
ieceru izdošanos.

Atgādinām, ka kopš 2013. gada 
topošajiem pilsoņiem solījums par 
uzticību Latvijai ir jānodod svinīgā 
ceremonijā, nevis tikai jāparaksta. 
Svinīgo ceremoniju rīkoja Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes Jēkab-
pils nodaļas darbinieki.

Jēkabpils piedalās starptautiskajā 
tūrisma izstādē Polijā

No 26. līdz 28. novembrim Jēkab-
pils tūrisma informācijas centra un 
Jēkabpils vēstures muzeja pārstāvji 
piedalījās Polijas galvaspilsētā Var-
šavā notiekošajā 23.starptautiskajā 
tūrisma izstādē „TT Warsaw”. Pasā-
kums pulcēja tūrisma speciālistus 
aptuveni 500 stendos no 50 dažā-
dām pasaules valstīm. 

Pirmo reizi šajā izstādē Jēkabpils 
pilsētai bija savs atsevišķs stends. 
Jēkabpils pilsētu prezentēja Jēkab-
pils Tūrisma centra darbinieces Zane 
Vārna un Daina Eglīte, kā arī Jēkab-
pils vēstures muzeja pārstāve Ieva 
Berķe. Vairāki Jēkabpils uzņēmumi 
atbalstīja pilsētas dalību šajā izstādē. 
Jēkabpils stendu rotāja SIA „Sedumi” 
audzētie ziedi, bet apmeklētāji varēja 
nobaudīt SIA „Margret” konditoru ga-
tavotos cepumus. Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība izstādē prezentēja Jē-
kabpils tūrisma informācijas centra 

sagatavotos izdales materiālus par 
tūrisma pakalpojumu piedāvājumu 
pilsētā, kā arī tūrisma piedāvājumu 
pilsētas tuvākajā apkārtnē. 

Visvairāk kontaktu tika nodibi-
nāts profesionāļu dienā, bet pārējā 
laikā stendā par pilsētu interesējās 
potenciālie ceļotāji. Tūrisma izstāde 
ir vieta, kur smelties idejas jauniem 
ceļojumiem vai gūt priekšstatu par 
citām valstīm. Jāatzīst, ka poļu zi-
nāšanas par Latviju ir diezgan labas. 
Lielākā interese bija par aktīvās at-
pūtas iespējām un naktsmītņu pie-
dāvājumu. Jēkabpils stendu izstādē 
apmeklēja arī Latvijas vēstnieks 
Polijā Ilgvars Kļava, kurš atzinīgi no-
vērtēja Jēkabpils pilsētas izaugs-
mi un attīstību. Līdz šim Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība ir piedalījusies 
vairākās starptautiskās tūrisma 
izstādēs Lietuvā, Igaunijā, Somijā, 
Vācija, Latvijā.

Notiek mācības Jēkabpils skolu 
pašpārvaldēm

5.–6.  decembrī Jēkabpils Agro-
biznesa koledžā norisinājās izaug-
smes apmācības Jēkabpils skolu 
pašpārvalžu dalībniekiem. Tajās 
„Lūzumpunkta” treneru vadībā jau-
nieši apguva sadarbības prasmes, 
līdera spēju izmantošanas iespējas, 
radošuma tehnikas un attīstīja pre-

zentācijas prasmes, darbojoties gan 
komandā, gan individuāli.

Mācības Jēkabpils Valsts ģimnā-
zijas, 2. vidusskolas, 3. vidusskolas 
un Agrobiznesa koledžas pašpārval-
žu dalībniekiem rīkoja Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldība.
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Decembrī notika preten-
dentu pieteikšanās nākamā 
gada neparastākajām kāzām, 
kas Latvijai var nest arī jaunu 
Ginesa rekordu – vienlaikus li-
dojumā gaisa balonā visvairāk 
salaulāto pāru!

Neparastās kāzas risinā-
sies mīlestības tēmai veltītā 
Ziemas gaisa balonu festivālā 
Love Cup, kas laikā no 11. līdz 
14. februārim risināsies Jēkab-
pilī un tai līdzās esošajos Salas, 
Krustpils un Viesītes novados 
jeb, vienā vārdā sakot, Sēlijā.

Festivāls vienkopus pulcēs 
30 vadošos balonu pilotus no 
tuvākām un tālākām zemēm.

Vairāku dienu garumā gai-

sa balonu piloti sacentīsies 
dažādās disciplīnās un ska-
tītājus priecēs kā debesīs, 
tā arī uz zemes. Taču par 
mīlestības tēmai veltītā zie-
mas gaisa balonu festivāla 
Love CUP kulmināciju kļūs 
14. februāris – Sv.Valentīna 
diena,  kad pāriem no visas 
Latvijas būs unikāla iespēja 
laulāties lidojuma laikā gaisa 
balonā.

Piesakoties pietieka-
mam pāru skaitam, Latvijai 
pastāv iespēja festivālā uz-
stādīt jaunu pasaules Gine-
sa rekordu – visvairāk vien-
laikus lidojumā Gaisa balonā 
salaulāto pāru skaits!

Festivālu organizē biedrība 
Sky Amazons.

Pašvaldība sveic Zelta un Dimanta 
kāzu pārus 

Briest gada neparastākas kāzas un 
Ginesa rekords

9.decembrī Jēkabpils Tau-
tas nama Lielajā zālē notika Zel-
ta un Dimanta kāzu pāru godinā-
šanas svinīgais pasākums. Šo-
gad pirmo reizi tika godināti arī 
Dimanta kāzu pāri, taču šis būs 
jau ceturtais gads, kad Jēkab-
pils pilsētas pašvaldība sumina 
Zelta kāzu pārus. Šogad Jēkab-
pilī Zelta kāzas kopumā svin 35, 
bet Dimanta – 10 pāri. Zelta un 
Dimanta kāzu godināšanas pa-
sākumā piedalījās 15 pāri ar tu-
vākajiem ģimenes locekļiem. 

Apsveikumus gaviļniekiem 
veltīja Jēkabpils pilsētas Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Silvija 
Leikuma, Jēkabpils pilsētas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Raščevskis, kā arī ilgga-
dējā Jēkabpils pilsētas Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja, Goda 
pilsone Ilga Stare. Savukārt par 
atmiņu Jēkabpils pilsētas paš-

valdība kāzu jubilāriem dāvināja 
kafijas krūzītes un ziedus. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
ba Zelta un Dimanta kāzu pāriem 
vēl mīlestību un saticību!

Valentīnas un Gunāra 
dzīve līdz satikšanās 
brīdim

Valentīnas dzimtā puse 
ir Ludza. Viņas tēvs bija gaļas 
kombināta direktors, mamma 
– mājsaimniece. Valentīnas 
tētis nomira 42 gadu vecumā, 
mamma palika viena un audzi-
nāja trīs bērnus – divus dēlus un 
Valentīnu. Kad Valentīna beidza 
vidusskolu Ludzā,  viņa iestā-
jās Rīgas 4. medicīnas skolā 
un to absolvēja, pēc tam tika 
nosūtīta darbā uz Krustpili, kur 
vajadzēja jaunus darbiniekus, 
jo tika celta jauna slimnīca. Sa-
vukārt Gunārs dzīvoja slimnīcai 
blakus mājā. Tajā pašā mājā, kur 
mita Gunārs, dzīvoja arī operā-
ciju sanitāre, Gunāra mammas 
liela draudzene, kura vienu die-
nu jauneklim saka: „Paskaties, 
Gunār, kāda mums ir meitene 
atsūtīta. Kādas zilas acis. Kā 
eņģelītis.” Pēc tam Gunārs pie-
bilst, ka pa gabalu to meiteni 
redzējis bija, bet tā kārtīgi ap-
skatīt nebija sanācis.

Gunārs jau kopš dzimšanas 

dzīvoja Krustpilī. Viņa skolas 
gadi pagāja pagastiņā. Tur tika 
ganītas govis, palīdzēts mā-
jas darbos. Pēc pamatskolas 
absolvēšanas Gunārs aizgāja 
uz vakara vidusskolu, sāka arī 
piestrādāt, bet pēc tam aiz-
brauca mācīties uz Daugavpils 
arodskolu par virpotāju- frēzē-
tāju. Paralēli studijām jauneklis 
spēlēja orķestrī un sāka no-
darboties ar motosportu. Kad 
1961. gadā Gunārs absolvēja 
arodskolu, viņš tika nosūtīs 
uz Liepāju, kur viņam nepati-
ka, taču laimīgā kārtā viņam 
izdevās tikt atpakaļ uz Dau-
gavpili, kur viņš atsāka braukt 
motoklubā. 

Liktenīgā balle un 
iepazīšanās

„Mani atsūtīja strādāt uz 
Krustpils slimnīcu. Ar kolēģi 
domājām, kur ir tuvākā balle, 
vajadzētu aiziet. Tā sanāca, ka 
devāmies uz Stacijas klubu. Tur 
mēs ar Gunāru iepazināmies, 
liktenīgi,” atceras Valentīna. Par 
šo iepazīšanos Gunāram ir savs 
stāsts: „Biju beidzis arodskolu 

un aizgāju uz Stacijas klubu. 
Balles laikā mans paziņa, kurš 
spēlēja balli, saka: „Nāc, pa-
laid Krauzi, uzspēlē viņa vietā.” 
Kamēr spēlēju „Ķiršu dārzu”, 
skatos, atnāk šīs divas med-
māsiņas, es saku, nāc Krauzīt, 
grauz pats savu misiņu. Noliku 
instrumentu un devos pie dā-
mām. Valentīna domāja, ka es 
copēšu Ritu, viņas draudzeni, 
es saku– nē, nē, es ar tevi gribu 
uzdancot. Lēnām, lēnām, tās zi-
lās actiņas... Tās, acis, tās acis 
es aizmirst nespēju, par zilajām 
acīm es mūžam domāšu...”

Laiks pēc liktenīgās 
satikšanās

Kad abiem bija 21 gads, 
1962.  gadā Gunāram nāca 
armijas laiks, abi vēlējās ap-
precēties. Mamma iebilda, vai 
nebūs par agru. Beigās abi sa-
runāja – ja Valentīna sagaidīs 
Gunāru no armijas, precēsies, 
ja ne – neprecēsies. „Šī mei-
tene mani gaidīja, atbrauca 
arī pie manis uz armiju, tāpēc 
uzreiz, atgriežoties no armijas, 
decembrī mēs  apprecējāmies,” 

Uzticība ir pārāka par mīlestību

Gunārs un Valentīna Bebri ir pāris, kuri šogad svin Zelta kāzu jubileju. Ar viņiem 
tiekamies decembra sākumā, lai sarunātos par mīlestību un ģimeni. Par vērtībām. 
Viņi ir sirsnīgi un dzīvesgudri cilvēki, kuri savu kopdzīvi sākuši ar diviem koferiem, no 
nulles un atzīst – tas ir bijis pats svētīgākais. Arī mūsdienu pāriem tieši tā būtu jāsāk.

stāsta Gunārs. Valentīna atce-
ras, ka pieteikums laulībai tika 
iesniegts jau otrajā dienā uz 
kara biļetes. Uz jautājumu, kā-
pēc Valentīna visu armijas laiku 
uzticīgi gaidīja mīļoto, Gunārs 
pirmais atbild, ka tas visdrīzāk 
bijis frizūras dēļ, taču Valentīna 
nešaubīgi saka: „Mīlestība!” 

Dzīve pēc laulībām
1965. gadā pēc dienesta 

Gunārs uzsāka darbu slimnī-
cā par šoferi, tur nostrādāja 6 
gadus, pēc tam pārgāja darbā 
uz cukurfabriku par šoferi, kur 
nostrādāja 30 gadus, taču viņa 
kaislība motokross nekur nebija 
zudis. „Vīrs brauca uz motokro-
sa sacensībām, es darbā vienu 
brīdi samainījos, lai brīvdienās 
varētu pieskatīt bērnus. Tagad 
es beidzot varu teikt, ka vīrs 
ir atgriezies ģimenē,” stāsta 
Valentīna. Abi atceras mīļus, 
ģimeniskus brīžus: „Ģimeni 
saista bērni. Kopā audzinājām 
bērnus, rūpējāmies par viņiem. 
1967. gadā autiņu nebija, kopā 
mazgājām drēbītes, vārījām 
putriņas. Vedām uz dārziņu. Bija 

prieks, kad bērni guva panāku-
mi, kad atnesa labu atzīmi, bija 
prieks piedalīties izlaidumos. 
Neaprakstāmas sajūtas.”

Vērtības, ko bērni 
pārņēmuši no vecākiem

Gunāram un Valentīnai ir 
trīs bērni – Sanita, Ramona un 
Jānis. Vecāki priecājas, ka bēr-
ni dzīvo kārtīgu dzīvi, ar vienu 
partneri, nemētājas pie viena, 
tad pie otra. Bērni esot dažādi, 
taču visi pastāv uz savu ES. Ir 
ar raksturu – mugurkaulu.  Ne-
dara aplamas lietas. „Mūsu 
bērni nav tīrradņi, taču mums 
nav, ko pārmest bērniem. Bērni 
var pārmest man, ka nebiju klāt 
vajadzīgā brīdī,” nosaka Gu-
nārs. Kopā ar bērniem Gunārs 
ar Valentīnu svin jubilejas, Zie-
massvētkus, Jāņus, savukārt 
mazbērnu audzināšana ir pašu 
bērnu ziņā.

Valentīnas un Gunāra 
ikdiena

„Ja ir slikts laiks, uzlaižam 
kunkena partiju. Pārskatām al-

bumus. Daudz ceļojam, esam 
izbraukuši gandrīz visu Eiropu, 
izņemot Angliju un Spāniju,” 
iesāk Gunārs. „Arī uz Spāniju 
būtu aizbraukuši, taču Gunā-
ram ielika tentus, baidījāmies 
braukt. Tagad nožēlojam. Tas 
bija septembris, viņam šis laiks 
tur būtu par karstu. Mums bija 
arī savs mazdārziņš, taču šo-
gad atteicāmies,” stāstījumu 
turpina Valentīna. Gunāram par 
dārziņa atdošanu atvēlēts do-
ties pie kūpinātavas, kad vien 
nepieciešams. „Mums patīk arī 
sēņot. Es sēnes neēdu, tikai 
lasu. Braucam arī dzērvenēs, 
brūklenēs, pēc tam gatavojam 
zaptes, kompotus. Mums pa-
šiem ir  sava lečo recepte, ko 
novērtē arī znoti.” Pēdējos 7 ga-
dus Gunārs un Valentīna ir aktīvi 
motosporta fani, viņi atbalsta 
spīdveja klubu „Lokomotīve” un 
apmeklē visas spīdveja sacen-
sības Latvijā un Polijā.

Kas ir mīlestība?
„Uzticība. Jūs gribat teikt 

mīlestība, saticība, bet es vis-
augstāk vērtēju uzticību. Mī-
lestība var nākt un arī aiziet. 
Uzticība ir pārāka par mīlestību. 
Ja Tu neuzticies, tad nav nekā. 
Var dzīvē viss kas notikt, bet ir 
jābūt uzticībai. Ja zaudē uzti-
cību, tad viss aiziet šķērsām. 
Es uzticos šim cilvēkam pilnī-
bā. Mums nekad nav bijušas 
domstarpības šajā ziņā, „ saka 
Gunārs, bet Valentīna mīlestību 
raksturo vienā vārdā: „Fluīdi”.

Etjēns Žalenks grāmatā 
„Laimes terapija” ir teicis: „Es 
nekādā ziņā neesmu pateicību 
parādā tai, ko mīlu. Viņa man 
neko nav parādā tāpēc vien, ka 
es mīlu. Lai kļūtu tiešām laimī-
gi, mums jādzīvo saskaņā, ne-
vis atkarībā.” 

„Saskaņa ir tas, par ko visu 
laiku runāju. Ja nebūs saskaņas, 
nebūs arī mīlestības un uzticī-
bas. Saskaņa ar to sākas. Cilvē-
kiem vajag saskanēt.Tāpēc jau 
ir divas pusītes, kam jāsaskan,” 
saka Gunārs, un Valentīna māj ar 
galvu un piekrīt vīra sacītajam.

Elīna Serkova,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no privātā arhīva
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I Z S O L E
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, 

Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5601 
001 3042 Kazarmu ielā 6, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala 0,14 ha 
platībā un vienas nedzīvojamās ēkas.

Nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

mājas lapā – www.jekabpils.lv.
Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2016. gada 5. februārī, pulksten 14.00, Jēkabpilī, Draudzī-

bas alejā 26, Jēkabpilī, 1. kabinetā.
Nekustamā īpašuma sākumcena 7755,00 eiro (septiņi tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit pieci eiro).
Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāie-

maksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā LV87 UNLA 0009 0131 30793 
A/S Latvijas SEB bankā, kods UNLALV2X nodrošinājums 10% apmērā no 
izsolāmā objekta nosacītās cenas 775,50 eiro (septiņi simti septiņdesmit 
pieci eiro, 50 centi).

Lūdzam izsoles dalībniekus uz izsoli pieteikties Jēkabpils pilsētas paš-
valdībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, izsoles noteikumos no-
rādītajā termiņā, iemaksājot nodrošinājumu.

Informācija pa tālr. 65207415, 29991536.

Ivans Lavrinovičs:
Man svarīgi būt vajadzīgam cilvēkiem

Arī pēc daudzajiem darba gadiem, 
kas nostrādāti Jēkabpils Autobusu 
parkā I. Lavrinovičs aizrautīgi saka 
– man patīk mans darbs un man ir 
interesanti!

No kura laika jūs par savu pilsētu 
saucat Jēkabpili?

Esmu dzimis Baltkrievijā, vietā, kas 
ir netālu no Latvijas robežas.  Jēkabpilī 
ar ģimeni dzīvoju no 1947. gada. Visa 
mana bērnība un skolas gadi pavadīti 
Jēkabpilī. Starp citu, dokumentu par 
vidējo izglītību ieguvu ēkā, kur pašlaik 
atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
(Brīvības ielā 120). Tolaik tur atradās 
Jēkabpils 2.  vidusskola. 1958.  gadā 
pabeidzu skolu un tajā pat gadā, 16 
gadu vecumā, sāku strādāt Autobusu 
parkā, kas tolaik saucās citādi – Au-
totransporta kantoris Nr. 11.

16 gados sākāt strādāt. Kādu dar-
bu veicāt?

Sākumā es strādāju pie autobusu 
apkalpošanas. Pēc pusgada sāku strā-
dāt par atslēdznieku ar zemāku kvalifi-
kāciju, bet tomēr jau par atslēdznieku. 
Pēc tam 1961. gadā aizgāju dienēt ar-
mijā, vienu gadu dienēju Ukrainā, gadu 
biju skolā un pēc tam divus gadus 
Maskavā. Dabūju arī šofera tiesības un 
tiesības strādāt par autobusa vadītāju. 
1964. gadā atnācu no armijas un auto-
busu parkā sāku strādāt par autobusa  
šoferi. Nedaudz vēlāk man piedāvāja 
darbu par kustības drošības inženieri, 
nostrādāju vienu gadu. Pēc tam pie-
dāvāja darbu par ekspluatācijas daļas 
priekšnieku, darbs bija saistīts ar  pār-
vadājumu organizēšanu. 1972.gadā 
bija dažādas izmaiņas uzņēmumā, tika 
piešķirts nosaukums Jēkabpils Auto-
busu parks un mani pieņēma darbā par 
direktora vietnieku, un tā strādāju līdz 
šai dienai. Var teikt, ka no 1968. gada 
ņemos ar vienu un to pašu darbu. 

Kā tas ir – tik ilgus gadus strādāt 
vienā darbavietā, neiestājas rutīna?

Man patīk – jāmeklē jauni risinā-
jumi, man patiešām visu laiku ir inte-
resanti strādāt! – aizrautīgi stāsta 
I.  Lavrinovičs. Kāda rutīna var būt, ja 

tas ir nemitīgs darbs ar pašvaldībām, 
ar pasažieriem, ar savu kolektīvu. Si-
tuācijas nepārtraukti strauji mainās, 
nāciet, es jums parādīšu! I. Lavrinovičs 
rāda kabineta sekcijā sarindotus dažā-
dus vecos kases aparātus, ar kuriem 
tika izsniegtas biļetes pasažieriem, 
dažādas skaitļošanas tehnikas. Re-
dziet, tā jau ir vēsture. Ja skatās no brī-
ža, kad mūsu uzņēmums sāka strādāt, 
tad patlaban jau tiek lietota kāda piek-
tā tehnikas paaudze. Kādreiz radās 
pirmie skaitļošanas centri, tad pirmie 
datori, tagad atkal jaunas sistēmas – 
pārmaiņas notiek bezgalīgi. Piemēram, 
mums uzņēmumā ir sistēma, kurā es 
datorā varu redzēt visu, kas šodien no-
tiek maršrutos vai arī kas ir bijis pirms 
gada katrā konkrētā dienā. Varu apska-
tīt katru maršrutu, cikos, kurā pieturā 
autobuss ir bijis, cik un kādas biļetes 
pārdotas utt. Arī pilsētas grafikiem var 
sekot līdzi, ļoti daudz informācijas par 
jebkuru reisu. Tā ka dzīve visu laiku iet 
uz priekšu, viss attīstās un mainās ne-
pārtraukti, un tas ir interesanti. Manu-
prāt, vērtīgs man ir bijis sabiedriskais 
darbs, kad es vairāk nekā 10 gadus 
biju Latvijas Pasažieru pārvadātāju 
asociācijas valdes loceklis. Valdē, 
mani ieskaitot, bija deviņi cilvēki. Tas 
bija ļoti interesants darbs, jo es redzē-
ju ne tikai likumus un noteikumus, bet 
redzēju visus dokumentus, kamēr tie 
bija vēl apspriešanas stadijā. Varējām 
piedalīties visos procesos, izsakot 
savus priekšlikumus un diskutējot. 
Domāju, ka darbošanās šajā asociācijā 
palīdzēja arī uzņēmumam, jo biju apritē 
un redzēju, kāda situācija ir ne tikai pie 
mums, bet kāda tā ir citviet Latvijā.

Kāda šobrīd situācija pasažieru 
pārvadājumos Latvijā kopumā un 
uzņēmumā? 

Šobrīd ļoti krītas pasažieru plūs-
ma un jāpiemērojas šiem apstākļiem. 
Nav pasažieru, bet autobusiem jā-
kursē. Šobrīd intensīvi mainām ritošo 
sastāvu, pērkam mazākas ietilpības 
autobusus. Autobusi šobrīd mums 
ir aptuveni 70, agrāk bija 115. Kā jau 

Ivans Lavrinovičs – SIA „Jēkabpils Autobusu parks” valdes loceklis, 
vairāk nekā 40 gadus nostrādājis kā uzņēmuma direktora vietnieks.
Nosaukums Jēkabpils Goda pilsonis šogad piešķirts par mūža 
ieguldījumu SIA „Jēkabpils autobusu parks” attīstībā un kvalitatīvu 
pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās.

teicu, samazinās iedzīvotāju skaits, un 
mums draud tas pats, kas skolām. No 
sarunām ar novadu pārstāvjiem  man 
bija tādas piezīmes – skola slēgta, 
medpunkts slēgts, ja slēgs vēl reisus, 
tad kas tur laukos dzīvos? Tālsatiksmē 
krītas pasažieru plūsma, arī pilsētā. Tā 
ka visu laiku ir jādomā, ko un kā darīt. 
No pārvadājumu apjoma 28% ir Jēkab-
pils pilsētā, pārējie ir citi pārvadājumi 
Jēkabpils teritorijā, Preiļu pilsētā un 
tās apkārtnē, kā arī tālsatiksmes rei-
si starp Latvijas pilsētām. Piemēram, 
nesen saņemtajā atskaitē var redzēt, 
ka no visiem kopumā tūkstošiem reisu 
novembrī nav izpildīti tikai trīs. Tas ir 
ļoti labs rādītājs.

Ko varat teikt par kolektīvu, ar 
kuru tik ilgus gadus esat kopā?

Bez personāla es esmu nulle, ab-
solūts nulle. Patlaban mūsu uzņēmu-
mā strādā 170 darbinieki. Par savu 
kolektīvu varu runāt stundām, tā teic 
I. Lavrinovičs. Mums praktiski visi cilvē-
ki strādā pastāvīgi. Visās pārvadājumu 
jomās strādā cilvēki, kuriem ir pieredze 
un atbildība. Mums arī remontdarbnī-
cās strādā kvalificēti darbinieki. Tas ir 
kolektīvs darbs. Jāteic, ka sūdzības no 
pasažieriem ir reti. Lai gan pasažieri ir 
palikuši tādi nervozāki, vai tie ir kaut 
kādi iekšēji vai ārēji apstākļi, kādēļ cil-
vēki reizēm ir tādi, man grūti teikt. 

Kas jums palīdz ikdienā saglabāt 
darba prieku ?

Laikam jau tā doma, ka tu tomēr 
esi vajadzīgs cilvēkiem. Tā man šķiet, 
protams, es nezinu, ko cilvēki domā par 
mani, smejas I.  Lavrinovičs. Prasības, 
protams, man ir, kā tad bez tām. Perso-
nālam savi uzdevumi ir jāpilda atbildīgi. 
Mana viena frāze, ko vienmēr saku – uz 
mums reizēm var kliegt, bet mums tas 
ir aizliegts. Un vēl vienmēr saku – ja 
tev ir šaubas, kā pareizi rīkoties, izdari 
pasažieru labā, un tad skaidrosim, kam 
bija taisnība, kam nē. Pēc tādiem princi-
piem dzīvoju ar savu kolektīvu.

Ņemot vērā, ka jūs esat sācis no 
zemākas kategorijas darba līdz aug-
stākai, jums droši vien ir vieglāk sa-
prast  darbiniekus.

Protams, man vieglāk saprast 
savus darbiniekus. Nav tā, ka atnācu 
no kāda institūta un sāku mācīt, kā 
te visu vajag darīt. Es saprotu, kādas 
viņiem problēmas, kāda viņiem psiho-
loģija, kā viņiem iet. Domāju, ka mana 
pieredze palīdz darbā.

Jums ir interesants stāsts par 
savu darbu.

Jā, 1993.  gada 9.  septembrī bija 
plānota pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte 
Latvijā. Mani tā gada jūnijā uzaicināja 
uz Aglonu pie prāvesta Aglonieša un  
mans pienākums bija pāvesta vizītes 

Jēkabpilietis Anatolijs 
Macuks labo Latvijas 
rekordu 50km

4.decembrī Dohā (Katāra) 
starts tika dots IAU (Interna-
tional Association of Ultrarun-
ners) pasaules čempionātam 
50 km skrējienā, kurā startēja 
seši skrējēji no Latvijas. Latvi-
ju pārstāvēja arī jēkabpilietis  
Anatolijs Macuks.

50km – kādam tas liekas ne-
iespējami, kādam ekstrēmi, bet 
kādam pašsaprotami. Ikdienas 

stingrais treniņrežīms mūsu spor-
tistu attaisnoja. Spītējot smagajai 
trasei un vēja brāzmām, Ana-
tolijs savu panāca. 50km veikti 
3:10:50.7, tādējādi izcīnot 14.vie-
tu un labojot iepriekšējo Latvijas 
rekordu teju par trīs minūtēm. 
Pēc Latvijas sportistu komandas 
komentāriem, šis skrējiens ir bijis 
vissmagākais visu skriešanas sa-
censību pieredzes vēsturē.

laikā organizēt autobusu kustību, tā-
pēc ka visi ceļi bija slēgti, tur bija slēg-
ta zona. Gatavojoties vizītei, dabūju 
strādāt ar pāvesta drošības dienestu, 
un mums bija pienākums organizēt cil-
vēku iekšējo pārvadāšanu 8km slēgtā 
zonā. Tas bija pasākums, kuram mēs 
ilgi un rūpīgi gatavojāmies. Manā rīcībā 
bija 8 autobusi, un mums bija jānod-
rošina speciālie uzdevumi. Tas ir noti-
kums, kas palicis uz visu mūžu atmiņā. 
Tā ka man ir interesants darbs līdz šim 
brīdim.

Var teikt, ka jums ir laimējies ar 
darbu?

Ziniet, ņemot vērā savu pieredzi, 
es varu teikt, ka laimēties ir viena lie-
ta, bet ir  jāpieliek savs prāts un savs 
spēks, lai tā viss būtu. Un, protams, 
jāiegulda savs darbs, bez tā nav nekā.

Kas dod spēku, atpūšoties no 
darba lietām? 

Protams, ģimene, man ir trīs maz-
bērni. Ar sievu Marinu esam pazīs-
tami jau no skolas laika, mācījāmies 
paralēlajās klasēs, pēc skolas sākām 
draudzēties, tad aizgāju armijā un mani 
Marina sagaidīja no armijas atpakaļ, Tā 
arī kopš 1966. gada esam kopā. Mūsu 
dzīvesvietai tuvu atrodas Mežaparks, 
mēs bieži dodamies uz parku pastai-
gāties. Mums pieder zemes gabals, 
kurā strādājam. Neesmu ne mednieks, 
ne makšķernieks, bet man ļoti patīk 
lasīt sēnes. Man interesē vēsture, 
reliģijas vēsture. Mums abiem ar Ma-
rinu patīk ceļot. Ne gulēt pludmalē, 
bet, aizbraucot uz kādu vēl neredzētu 
vietu, staigāt pa muzejiem, apska-
tīt pilsētas. Esmu apceļojis diezgan 
daudzas valstis. Esmu bijis Austrijā, 
Čehijā, Somijā, Dienvidslāvijā, Izraēlā, 
Jeruzalemē, biju Sīrijā, Damaskā, esmu 
pabijis Libānā, Ēģiptē, Kairā, apskatījis 
piramīdas, muzejus, peldējies Jordā-
nas upē, daudz kur būts un daudz pie-
dzīvots. Dzīve ir interesanta. Man nav 
īpašumu, bet man ir atmiņas par to, ko 
mēs redzējām, kur bijām, un to neviens 
nevar atņemt.

Ko novēlētu, tuvojoties Ziemas-
svētkiem un gadu mijai?

Novēlēt, lai būtu, pirmkārt, miers, 
mūsdienu apstākļos tas ir viens no 
galvenajiem jautājumiem. Un, protams, 
laimi un priecīgus svētkus, jo Ziemas-
svētki taču ir vieni no priecīgākajiem 
svētkiem!

Ar Ivanu Lavrinoviču sarunājās  
Aiga Sleže, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Anna Korņejeva:
Novērtēt un priecāties par to, kas ir

Esmu ļoti pārsteigta par šo goda 
nosaukumu – tā teic Anna Korņejeva, 
kurai 35 gadi aizvadīti Mūzikas skolas 
darbā, 25 gadi kā ērģelniecei katoļu 
baznīcā un šogad apritēja 60 dzīves 
gadi. 

No kurienes nāca izvēle par labu 
mūzikai?

Noteikti no ģimenes. Mans tēvs 
bija no Liepnas, Alūksnes rajona. Abi 
vecāki strādāja internātskolā. Tēvs 
bija gan dziedāšanas, gan citu mācību 
priekšmetu skolotājs, arī vijoli spēlē-
ja, mamma mazliet klavieres spēlēja. 
Tā ka pirmās nošu iemaņas ieguvu no 
vecākiem. Tajā laikā es biju vienīgā, 
kura no Liepnas brauca mācīties uz 
Alūksnes mūzikas skolu. Vēlāk  sko-
lotāja tētim bija teikusi, ka man vaja-
dzētu turpināt mācības, un tā tēvs ar 
mani, 14 gadīgu meiteni, brauca uz 
Rēzekni. Rēzeknes mūzikas vidussko-
lā nomācījos 4 gadus un tad iestājos 
Rīgā, Latvijas konservatorijā. Mūzikas 
vidusskolu pabeidzu ar sarkano dip-
lomu, un līdz ar to man konservatorijā 
vajadzēja tikai klavieres labi nospēlēt. 
Tajā laikā bija tā, ja nospēlē specialitā-
ti uz atzīmi pieci, tad automātiski tiec 
ieskaitīts kursā. Un man tas izdevās. 
Mācījos pie docentes Dainas Vīlipas. 
Man patika spēlēt klavieres. Kad satie-
kamies ar kursabiedriem no Rēzeknes 
laikiem, citi atceras ballītes, bet es at-
ceros, kā es mācījos, spēlēju klavieres 
un brīvajā laikā braucu uz Liepnu pie 
savas ģimenes. Man  patika mācīties. 
Jā, varbūt arī mans vecākais brālis 
mani pamudināja uz mūziku.  

Kā dzīves ceļš nonāca līdz 
Jēkabpilij?

Es reizēm braucu ciemos pie mam-
mas radiem uz Krustpili, un tad par 
mani uzzināja mūzikas skolas direk-
tore, un viņa mani uzaicināja strādāt 
skolā. Tā es, konservatorijas 4. kursā 
mācoties, sāku braukāt uz Jēkabpili 
un pakāpeniski strādāt skolā. Jāsaka, 
ka man jau pedagoģiskās prakses lai-
kā iepatikās darbs ar bērniem. Mācījos 

4. kursā, kad iepazinos ar savu tagadē-
jo vīru, un pēdējā kursā apprecējāmies. 
Un no 1980. gada jau pilnīgi biju Jēkab-
pilī. Jā, kaut kā man veicās, paldies dzī-
vei, ka viss tā sakārtojās. Viena darba-
vieta, viss uz vietas, un tā nemainīgi.

Man kādreiz kolēģe Anita Cink-
mane jautāja, kā es varu tik ilgi vienā 
vietā darīt vienu un to pašu. Es ar izbrī-
nu atbildēju – bet kā, katra diena taču 
ir savādāka, nu kā var būt garlaicīgi? 
Mana ģimene bija ticīga, un es esmu tā 
audzināta. Mamma vienmēr arī mani tā 
mācīja, ka reizēm vajag samierināties, 
vajag novērtēt, priecāties par to, kas 
ir, un vienmēr redzēt labo. Tā esmu dzī-
vojusi, un man katra diena ir savādāka 
un piepildīta.

Un tā Jēkabpils Mūzikas skolā 
strādājat jau 35 gadus.

Esmu priecīga un pateicīga, ka 
man dzīvē nācies strādāt Mūzikas 
skolā labā kolektīvā. Priecājos, ka va-
rēju strādāt pie ilggadējās direktores 
Leones Pauniņas. Liels paldies viņai, 
jo direktore vienmēr prata gan skolas 
darbā radīt apstākļus, lai var radoši, 
labi strādāt, gan palīdzēja arī katoļu 
draudzes korim ar telpām, kā arī orga-
nizēt dažādus koncertus. Paldies arī 
pašreizējai direktorei Smaidai Ščerbic-
kai, kura arī vienmēr piedāvā iespējas 
bērniem uzstāties dažādos koncertos 
un konkursos. Un paldies jāsaka visam 
skolas kolektīvam, man ir prieks, ka 
varu būt tur un strādāt.

Mēs bieži redzam uzstājamies 
jūsu audzēkņus. Bet kāds ir ikdienas 
darbs? 

No visiem maniem audzēkņiem 
man ir divas trešdaļas bērnu, kuriem 
ļoti grūti padodas mūzika. Es pati arī 
kādreiz pat novērtēju sevī to, ka es 
tiešām esmu pacietīga. Ir grūti. Reizēm 
atlaižam tos grožus, reizēm uzdodam 
vieglāku programmu, lai tikai bērns nāk-
tu. Ja bērns pats grib mācīties, kaut arī 
viņam ne pārāk padodas, tomēr tas jau 
ir būtiski, lai sasniegtu rezultātu. Man ir 
prieks, ja bērns, kuram grūti padodas, 

Jēkabpils pilsētas dome izsludi-
nājusi konkursu par Ziemassvētku 
tematikai atbilstošu noformējumu 
Jēkabpils pilsētā, aicinot iedzīvotā-
jus un uzņēmējus iesaistīties svētku 
noformējuma veidošanā ēkām un to 
teritorijām.

Vērtēts tiks šādās kategorijās: 
fiziskās personas un juridiskās perso-
nas. Konkursā netiks vērtēti Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības iestāžu svētku 
noformējumi. Konkursa vērtēšanas 
komisija: komisijas priekšsēdētājs 
Leonīds Salcevičs,  komisijas locekļi: 
Sanda Mālniece, Margita Liepiņa, Ine-

se Zone un Rūdolfs Studāns. Skais-
tāko noformējumu autori saņems 
balvas: 1.  vietai 100  eiro; 2.  vietai 
75  eiro; 3.  vietai 50  eiro; kā arī divas 
veicināšanas balvas 50  eiro apmē-
rā. Konkurss turpināsies līdz šī gada 
30. decembrim. Konkursa laikā vērtē-
šanas komisija Ziemassvētku tema-
tikas noformējumu vērtēs pēc pietei-
kumu saņemšanas dalībai konkursā 
vai pēc savas iniciatīvas. Pieteikumus 
var pieteikt personīgi Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldībā (Brīvības ielā 120) vai 
zvanot uz Jēkabpils pilsētas pašval-
dības bezmaksas informatīvo tālruni 

80205008, vai rakstot pieteikumus 
elektroniski, epasts: vpa@jekabpils.lv. 

Pieteikumus var ierosināt arī paš-
valdības sociālajos tīklos:

• www.twitter.com/JekabpilsLV
• www.facebook.com/

VisitJekabpils
• www.draugiem.lv/VisitJekabpils

Jēkabpils pilsēta jāveido vizuā-
li pievilcīga un estētiska arī ziemas 
periodā, jo īpaši, sagaidot Ziemas-
svētkus un Jauno gadu, tāpēc aici-
nām ikvienu līdzdarboties un palīdzēt 
radīt gaišu Ziemassvētku noskaņu  
mūsu pilsētā!

Tieslietu ministrijā Valsts valodas 
centra rīkotās akcijas „Latviešu valo-
dai draudzīga vide” noslēgumā Jēkab-
pils Tūrisma informācijas centram un 
Vecpilsētas aptiekai Jēkabpilī tika pa-
sniegti Atzinības raksti.

Akcijas galvenais mērķis ir noteikt, 
kuri apkalpojošās sfēras uzņēmumi at-

bilst apzīmējumam „Latviešu valodai 
draudzīga vide”, kuros vispilnīgāk tiek 
ievērotas Valsts valodas likuma un 
citu normatīvo aktu prasības valsts 
valodas lietojuma jomā. Kopumā tika 
apbalvoti 26 apkalpojošās sfēras uz-
ņēmumi – akcijas „Latviešu valodai 
draudzīga vide” laureāti.

Izsludināts konkurss par skaistāko 
Ziemassvētku noformējumu Jēkabpilī!

Tūrisma informācijas centrs un 
Vecpilsētas aptieka Jēkabpilī 
saņem Atzinības rakstus

Anna Korņejeva – A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles 
skolotāja, klavieru nodaļas vadītāja, Jēkabpils Sv. Jaunavas 
Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīcas ērģelniece un draudzes 
kora vadītāja. Nosaukumu Goda pilsonis šogad saņēma par izcilu 
pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo 
vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras veicināšanu vietējā 
sabiedrībā.

pabeidz mūzikas skolu, iztur tos 8 ga-
dus. Tas ir daudz, un tas nav viegli. 

Kas vēl dod gandarījumu par savu 
darbu?

Protams, tie ir mani audzēkņi. Prie-
cājos par tiem, kuri iesākto mūzikas 
ceļu izvēlējušies turpināt jau profesio-
nālā jomā. Pa šiem gadiem varētu būt 
kādi seši, kuri strādā tieši profesionā-
lajā jomā: Doma zēnu kora skolā, Līvā-
nos skolā un citur. Tāpat man ir prieks 
par tiem, kuri pabeiguši mūzikas skolu, 
daži varbūt pat ar grūtībām, bet tad vēl 
vairāk ir gandarījums, kad es redzu –  
viņi dzied koros, ansambļos. 

Jūs ilgus gadus esat arī klavieru 
nodaļas vadītāja. Kādam tad jābūt 
labam klavierspēles skolotājam lai 
bērniem mūzika paliek sirdī?

Jā, klavieru nodaļā esam desmit 
skolotājas, puse no kolektīva. Cenšos 
aprunāties ar kolēģēm, ja plānojam 
ieviest ko jaunu, un vienmēr domājam, 
kā labāk būtu mūsu audzēkņiem. Ja 
runā par bērnu mācīšanu, tad jā, pacie-
tībai jābūt. Noteikti. Bērnam jājūt tāda 
kā skolotāja dedzība. Viņam jāredz, ka 
skolotājs ir ieinteresēts. Un noteikti 
repertuāra izvēle. Šajos laikos ar klasi-
ku ir par maz. Klasiku vajag, tas ir visa 
pamatā, bet ar to ir par maz. Vajag gan 
džeza pirmsākumus, gan populārus 
skaņdarbu pārlikumus, gan arī Raimon-
du Paulu, nu katrā ziņā ļoti dažāda stila 

mūziku. Bērnam jāredz, jājūt, ka sko-
lotājs ir ieinteresēts viņa repertuāra 
paplašināšanā. 

Vai mūzikas skolotājam nav jā-
būt labam psihologam reizē, lai sa-
prastu, kā bērns jūtas un kas notiek  
viņa dvēselē ? 

Ļoti svarīgs ir skatiens, es nevaru, 
ja bērns runā ar mani un neskatās acīs, 
es tā nevaru. Darbs notiek ar vienu 
bērnu, tāpēc ļoti svarīga ir individuālā 
saprašanās. Jā, reizēm ir bijis, ka bērns 
uztic savas sāpes, raud, jo ir problē-
mas ģimenē. Strādājam viens ar vienu, 
tādēļ sanāk bērnu labāk saprast, kas 
ar viņu ir. Reizēm arī vecākiem saku, 
lai aprunājas, kad redzu, bērns palicis 
tāds noslēgts. Dažādi gadās, kā jau 
dzīvē.

Ko mūzika vispār bērnam dod?
Noteikti gaišāku skatu uz dzīvi, 

nerunājot tieši par profesionālo pusi. 
Vēl emocionalitāti, iemāca bērnam būt 
brīvākam, vairāk uz labo vērstam. Arī 
koncentrēšanos māca, jo mums bieži 
ir ieskaites, un bērni pierod uzstāties, 
koncentrēties. Arī lielajā dzīvē tas vē-
lāk noder. Viņiem vieglāk arī auditorijas 
priekšā runāt, uzstāties. Mācāmies 
klausīties viens otra sniegumu un prie-
cāties par otra panākumiem. 

No kura laika baznīcā darbojaties 
kā ērģelniece?

Tas ir aptuveni no 1990.  gada. 

Mani uzaicināja viena no tā laika koris-
tēm, lai nāku paspēlēt. Tā pakāpeniski 
tas aizsākās un tā jau 25 gadus. Man 
ļoti patīk tie rīti, kad es eju uz baznīcu. 
Ir agrs rīts un klusums, un tev ir laiks, 
tā ejot, pārdomāt dzīvi. Un tad es do-
māju,  cik labi, ka man ir šis ceļš un šis 
laiks dots. Baznīcā ir Dieva vārds, ko 
tu dzirdi, mūzika, dziedāšana un arī šī 
cilvēciskā saskarsme ar citiem, ar sa-
viem koristiem, draudzes cilvēkiem. 
Dažādi izbraucieni ar kori. Par tradīciju 
ir kļuvis, ka mēs ar kori jau daudzus 
gadus  vasarā braucam uz Aglonu, ir 
vairāki mēģinājumi, un tad 15. augus-
tā piedalāmies katoļu svētkos Aglonā. 
Mani iedvesmo mani koristi, viņu ģime-
nes, es priecājos, ka varam būt kopā.

Esot baznīcā kā ērģelniecei, dau-
dzus gadus sanāca darboties ar nu 
jau aizsaulē aizgājušo dekānu J. Bra-
tuškinu. Kas ir tās atziņas, ko no viņa 
smēlāties dzīvei?

Dievs ir mīlestība – to dekāns vien-
mēr uzsvēra. Gaišumu caur Dievu. Es 
no dekāna tiešām sajutu, ka Dievs ir 
mīlestība, ka Dievs ir jāmīl un jāmīl tu-
vākais. Un dekāns vienmēr atgādināja, 
ka Dievs mūs mīl.

Sarunas laikā jūs jau vairākkārt 
pieminējāt ģimeni, tā jums ir ļoti 
svarīga.

Jā, protams, ģimenes rūpes aiz-
ņem diezgan daudz laika, kā arī darbo-
šanās dārzā. Mūs ar vīru Gunāru ļoti 
iepriecina mūsu mazmeitiņa Agnese, 
dēls Jānis ar ģimeni. Mazmeitiņa mā-
cās arī mūzikas skolā, vijoles klasē, 
mēs kopā dziedam, muzicējam, viņa 
mums ir ļoti mīļa. 

Ko jūs novēlētu, sagaidot 
Ziemassvētkus?

Noteikti iekšējo mieru, paļāvību 
uz Dievu. Ne tikai paļāvību, arī pašam 
rūpēties par to, lai būtu ne tikai miers 
sevī, bet lai spējam to dot arī citiem. 
Lai jauks šis laiks un lai Kristus pie-
dzimšanas svētki mums būtu tādi 
sagatavoti! Lai mēs savā sirdī ar lie-
lāku prieku sagaidām Ziemassvētkus!  
Šī īpašā sajūta nevar būt visu laiku, 
bet saglabāsim to sevī pēc iespējas 
ilgāk. Mēs neesam pasargāti no ik-
dienišķiem tumšākiem brīžiem, bet 
lai caur Dieva mīlestību arī grūtībām  
tiekam pāri! 

Ar Annu Korņejevu sarunājās  
Aiga Sleže, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no S. un V. Purviņu foto arhīva 

Kļūdas labojums
Konkursa “Mēs esam Latvija!” pirmās vietas 

ieguvējs ir Voldis Purviņš, nevis Spodra Purviņa kā 
minēts “Jēkabpils Vēstis” novembra numurā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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Jēkabpils jauniešu dome apvieno 
vairāk nekā 20 aktīvākos Jēkabpils 
izglītības iestāžu skolēnus. Jauniešu 
dome rīko pilsētas un reģionāla līme-
ņa pasākumus – kultūras, sporta, iz-
klaides pasākumus, sporta turnīrus, 
labdarības pasākumus, izglītojošas 
lekcijas u.c. pasākumus. Kas pa-
veikts 2015. gadā? 

Valsts prezidents novērtē 
Jēkabpils jauniešu 
brīvprātīgās iniciatīvas 
nozīmi

2015.gada oktobrī darba vizītē 
Jēkabpili apmeklēja Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu Vējoni. Vizītes laikā prezidents 
tikās arī ar Jēkabpils jauniešu domes 
biedriem. 

R.Vējonis pēc tikšanās novērtē-
ja jauniešu brīvprātīgās iniciatīvas 
nozīmi. 

Valsts prezidents uzsvēra, ka 

jauniešos ir gan azarts, gan 

enerģija, tāpēc, to mērķtiecīgi 

ievirzot, iespējams sasniegt 

augstus mērķus.

„Aicinu katru no jums izvirzīt sev 
mērķus, noteikt savas dzīves priori-
tātes un tam atbilstoši plānot savu 
laiku. Tikai ieguldot laiku un pūles, ir 
iespējams sasniegt augstus mērķus. 
Lai jums katram izdodas strādāt dar-
bu, kas jums patīk, jo – kā pats varu 
apliecināt – tas ir forši,” sacīja Valsts 
prezidents.

Sporta un izklaides 
pasākumi – apmeklētākie 
un atpazīstamākie 

2015.gada 23.maijā Jēkabpilī 
jau piekto gadu norisinājās Jēkab-
pils jauniešu diena, ko rīko Jēkabpils 

jauniešu dome sadarbībā ar Latvijā 
lielāko ielu kultūras un sporta kustību 
„Ghetto Games”. Arī šogad Jauniešu 
dienā notika sacensības ielu bas-
ketbolā, skeitparka sporta veidos, 
ielu florbolā, ielu futbolā un ielu vin-
grošanā, pludmales volejbolā, galda 
tenisā, dambretē, novusā, galda ho-
kejā. Katru gadu Jauniešu dienā ir arī 

dažādi pārsteigumi apmeklētājiem 
un programma tiek papildināta ar jau-
nām aktivitātēm, piemēram, šogad 
pirmo reizi Jauniešu dienā norisinājās 
radošās darbnīcas, tāpat apmeklētāji 
tika iepazīstināti ar brīvprātīgā darba 
iespējām un priekšrocībām. 

Jēkabpils jauniešu domes 

vadītājs Rūdolfs Studāns: 

„Šogad strādājām pie tā, lai 

Jauniešu dienā savu vietu 

atrastu jebkurš jaunietis – 

gan sportists, gan mākslas 

un zinātnes cienītājs, gan 

brīvdomātājs, kas meklē 

aizraujošus piedzīvojumus. Un 

tos noteikti Jauniešu dienā 

varēja atrast!”

Jēkabpils jauniešu dienu katru 
gadu apmeklē vairāki tūkstoši dalīb-
nieku un skatītāju no visas Latvijas. 
Savukārt skolēnu vasaras brīvlaikā 
Jēkabpils jauniešu dome rīkoja „JJD 
sporta līgas” posmus, tajā skaitā 
Nakts turnīru un īpašas aktivitātes 
Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros. 

Jēkabpils jauniešu dome 
– piemērs citām jauniešu 
organizācijām

Jēkabpils jauniešu dome ar pa-
veikto kļuvusi atpazīstama visā Lat-
vijā. Šogad Jēkabpilī vizītē ieradās 
Talsu novada Bērnu un jauniešu cen-
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Jēkabpils jauniešu domes biedri dalās pieredzē ar Ikšķiles un Lielvārdes jauniešu domēm

Jauniešu domes biedri oktobrī piedalījās komandas saliedēšanas un radošuma apmācībās

Jēkabpils jauniešu dome kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Jēkabpils jauniešu dome:  
kas paveikts 2015. gadā?

tra pārstāvji un jaunieši, lai iepazītos 
ar jauniešu domes pieredzi pasāku-
mu rīkošanā. 

Viesi no Talsiem bija patīkami 

pārsteigti par Jēkabpils 

jauniešu aktivitāti, rīkoto 

pasākumu mērogu un vietējo 

jauniešu iesaisti sabiedriskās 

aktivitātēs.

Savukārt novembrī Jēkabpils 
jauniešu dome piedalījās Lielvārdes 
un Ikšķiles novadu mācībās vietējām 
jauniešu domēm un skolu pašpārval-
dēm, prezentējot paveikto. 

Jēkabpils jauniešu domei 
– mācības radošumā un 
līderībā

Lai nodrošinātu arī turpmāku 
Jēkabpils jauniešu domes izaugs-
mi, Jēkabpils pilsētas pašvaldība šī 
gada oktobrī rīkoja domes biedriem 
komandas saliedēšanas treniņu un 
mācības par sadarbību, radošumu, 
motivāciju un līderību. 

Rūdolfs Studāns: „Jaunie biedri 
uzsver, ka ieguva jaunu pieredzi par 
darbu komandā, tuvāk iepazina kolē-

ģus, paši kļuva drosmīgāki un atvēr-
tāki un ieguva gan teorētiskas, gan 
praktiskas zināšanas par radošumu, 
sadarbību, līderību un motivāciju. 
Bieži vien ierastajā pasākumu orga-
nizēšanas steigā nesanāk apdomā-
ties par komandas attiecībām un to 
kopšanu. Par izjūtām un emocijām. 
Bija pārsteidzoši, cik daudz varam 
mācīties viens no otra. Nu mēs to gu-
vām un sapratām, ka katrā no mums ir 
iedvesmas avots citiem!”. 

Iepriecina iedzīvotājus 
valsts svētkos

4.  maijā – Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas gadadie-
nā – līdztekus koncertiem un citiem 
pasākumiem, Jēkabpils pilsētas cen-
trā notika kāda sirsnīga akcija. Atsau-
coties Jēkabpils Kultūras pārvaldes 
aicinājumam, Jēkabpils Jauniešu do-
mes pārstāvji garāmgājējiem dāvinā-
ja rokassprādzes ar latvju rakstiem.

Jauniešu domes pārstāvji par ak-
ciju saka: „Jau pašā akcijas sākumā 
sapratām, ka ideja par lentīšu dāvi-

nāšanu ir lieliska. Ja sākumā likās, ka 
tas ir tikai neliels, jauks un patriotisks 
akcents 4. maija svētkiem, tad brīdī, 
kad tika apsietas pirmās lentītes, 
sapratām, ka tas ir kas daudz nozīmī-
gāks. Tas bija pat daudz personiskāk 
un skaistāk par pienākumu svētkos 
ielās izkārt valsts karogus. Kā dzies-
ma vieno latviešus Dziesmu svētkos, 
tā latvju rakstu aprocītes vienoja 
mūsu pilsētas svētku dalībniekus un 
mūs pašus – dāvinātājus!”

Savukārt sadarbībā ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību Jēkabpils jau-
niešu dome patriotisma nedēļā no-
vembrī jēkabpiliešiem dāvāja karoga 
lentītes. 

Gada nogalē – 
Ziemassvētku balle un 
labdarības pasākums

Jau par tradīciju kļuvuši vēl divi 
jauniešu domes rīkotie pasākumi 
– Ziemassvētku balle Jēkabpils jau-
niešiem un labdarības pasākums sa-
darbībā ar Jēkabpils Vēstures muzeju 
– „Pirmssvētku vakars Krustpils pilī”. 

Jauniešu Ziemassvētku balle 

„Maģiskā ziemas brī-
numzeme” norisināsies 
š.g. 19. decembrī pl. 22:00 
Jēkabpils Tautas namā, 
bet 22. decembrī pl. 19:00 
ikviens ir gaidīts Krustpils 
pilī pasākumā „Pirmssvēt-
ku vakars Krustpils pilī”, 
kur koncertā uzstāsies Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas dziedātāji, 
arī Jēkabpils Arvīda Žilins-
ka mūzikas skolas absol-
venti Laura Purena, Alīna 
Aleksejeva un Staņislava 
Broka Mūzikas vidussko-
las absolvents Maksis Kri-
lovs. Ieeja pasākumā par 
ziedojumiem talantīgo Jē-
kabpils Mākslas skolas au-
dzēkņu atbalstam (dalībai 
konkursos un izstādēs). 

Paldies par sadarbību 
un atbalstu 2015.  gadā vēlamies 
teikt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, 
Kultūras pārvaldei, Jēkabpils Sporta 
centram, SIA „Silpec”, SIA „Jēkabpils 
PMK”, SIA „Sedumi”, SIA „Krokuss”, 
SIA „AJV grupa”, SIA „Dižmežs”, 
Margret, SIA „LC būve”, SIA „MK Di-
zains”, Z/S „Zemzarīši”, SIA „Citruss”  
u.c. atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja: 

Rūdolfs Studāns, 
 Jēkabpils jauniešu domes priekšsēdētājs

Lāsma Skļarska,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes 

lietu speciāliste

Foto: Jēkabpils jauniešu domes foto arhīvs
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„Parkojam kopā!” ir iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa, kas vēlas aktuali-
zēt jautājumu par Jēkabpils pilsētas 
parku sakārtošanu un attīstību. „Par-
kojam kopā!” uzdevumi ir nodrošināt 
parku kultūras mantojuma saglabā-
šanu un popularizēšanu, stiprināt 
Jēkabpils kopienu un pilsētas kā 
kopīgā sabiedrības īpašuma izpratni 
un rosināt sabiedrības līdzdalību, vei-
cināt atpūtu pilsētas zaļajās zonās, 
veidot atbildīgi attieksmi pret vidi un 
nodrošināt pilsētas parku kā tūrisma 
un atpūtas objektu attīstību, ņemot 
vērā to unikalitāti pilsētas kontekstā. 

4.  jūnijā norisinājās pirmā „Par-
kojam kopā!” zibakcija Kena parkā. 
Tās laikā tika apzinātas jēkabpiliešu 
idejas Kena parka labiekārtošanai un 
attīstībai. Jūnijā iesāktais darbs ie-
dzīvotāju viedokļu apkopošanā tika 
turpināts arī Jēkabpils pilsētas svēt-
kos – „Parkojam kopā!” rīkotajās ra-
došajās darbnīcās. Šajos pasākumos 
apkopots vairāk nekā 350 jēkabpilie-
šu viedokļi un 50 dažādas idejas Kena 
parka un pilsētas zaļo zonu attīstībai. 

Jēkabpiliešu ideju apkopojums 
un „Parkotāju” vīzija par Kena un citu 
parku attīstību oktobrī tika prezentē-
ta Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 

Ko iedzīvotāji vēlas redzēt Kena 
parkā? Biežāk minētās iedzīvotāju 
idejas ir:

• papildus soliņi (ideja arī par 
stilizētiem, vizuāli interesantiem 
soliņiem, senioriem 
nepieciešamas atzveltnes); 

• bērnu laukums (drošāks un 
plašāks);

• nojume/lapenīte ar soliņiem; 
• karuselis bērniem;
• drošība / biežāka policijas 

klātbūtne / nē alkohola lietošanai;
• tualetes;
• sakārtots dīķis, izveidoti 

apstādījumi, vienots parka stils; 
• atjaunota estrāde u.c.

Iniciatīvas grupa „Parkojam 
kopā!” Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 
lūgusi 2016. gadā finansiāli atbalstīt 
iedzīvotāju foruma – konferences 
„Domāts. Darīts. Radīts” rīkošanu 
(konferences rezultātā tiktu izstrā-
dāti Jēkabpils pilsētas parku at-
tīstības plāni, aptverot iedzīvotāju 
vajadzības) un pasākumu cikla Jē-
kabpils parkos rīkošanai 2016. gadā 
(izglītojot dažādas Jēkabpils iedzī-
votāju grupas par parku kultūrvēstu-
risko mantojumu un veidojot vienotu 
izpratni un attieksmi pret vidi, popu-
larizējot atpūtu pilsētas zaļajās teri-
torijās un veicinot tūrisma attīstību).

Seko un atbalsti „Parkojam kopā!” 
aktivitātes šeit: www.facebook.com/
parkojamkopa un šeit: www.twitter.
com/parkojam. 

Informācijai: Iedzīvotāju inicia-
tīvas grupa „Parkojam kopā!” radās 
2015.  gada jūnijā: Vides un tūrisma 
attīstības kluba „Sēlija” sadarbībā 
ar biedrību „Vizuālās kultūras klubs” 
(VKK) īstenotā projekta ietvaros 
Jēkabpilī norisinājās seminārs „Mul-
timediju projektu veidošana un vadī-

šana”. Tā laikā tika izvirzītas jēkabpi-
liešiem aktuālas problēmas – Jēkab-
pilī netiek pilnībā izmantots pilsētas 
parku potenciāls (rekreatīvais, kul-
tūrvēsturiskais utt.), trūkst aktīvo 
un pasīvo atpūtas zonu dažāda ve-
cuma grupām un ir zema iedzīvotāju 
iesaiste pilsētas attīstības plānoša-

nā. Pateicoties biedrības „Vizuālās 
kultūras klubs” atbalstam, „Parkojam 
kopā!” 2015.  gadā realizējuši vairā-
kus pasākumus un dalījušies piere-
dzē starptautiskā sociālo inovāciju 
konferencē Romā. 

Lāsma Skļarska, 
„Parkojam kopā!” Iniciatīvas koordinatore

Šī gada 4.decembrī Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijā norisinājās viens no 
gaidītākajiem skolas kultūras dzīves 
notikumiem – konkurss „Ģimnāzists 
un Ģimnāziste 2015”.

Šogad konkursa galvenais vad-
motīvs bija „Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi!”. 
Konkursanti, sadaloties pāros, veica 
vairākus radošus uzdevumus, taču 
neizpalika arī tradicionālās erudīci-
jas un atjautības pārbaudes. Kon-
kursantiem tika uzdoti 2 mājasdarbi. 
Viens no tiem bija 3 minūšu garš 
iepazīšanās video, kurā jāreklamē 
viens produkts, bez kura viņu dzīve 
nebūtu dzīva. Dalībnieki izpaudās 
dažādi – kamēr viens nevarēja dzī-
vot bez ūdens un vitamīniem, tikmēr 
otrs bez marķiera, dzēriena „Piena 
spēks” un sportiskām aktivitātēm 
Meža parkā. Savukārt otrajā mājas-
darbā katrs konkursa pāris atainoja 
dienu pirms pasaules gala. Muzikālā, 
dejiskā gaisotnē dienā pirms pasau-
les gala cilvēki ne tikai piepildīja sen 
kārotus sapņus, bet arī iemīlējās, sa-
gaidīja zombijus un veica grandiozus 
ķīmiskus eksperimentus. Konkursa 
kompetentā žūrija 7 cilvēku sastāvā 
vērtēja dalībnieku radošo izdomu, 
spēju sadarboties, veikli izlocīties 
kā sporta, tā arī runas un prāta spēju 
pārbaudījumos, kā arī pārsteigt un 
uzjautrināt publiku.

Konkursa noslēgumā, rūpīgi iz-
vērtējot katra dalībnieka individuālo 
sniegumu, žūrija noteica titulus. Lūk, 
rezultāti:

• Tituls „Valdzinājums” – 
Māra Gādmane

• Tituls „Atraktivitāte” –  
Artūrs Bjalkovskis

• Tituls „Šarms” – Milana 
Drugoveiko un Kristaps Turļuks

• Tituls „Elegance” – Lauma 
Ločmele un Ingus Silakrankers

• Tituls „Misters Intelekts” –  
Edijs Kauranens

• Skatītāju simpātijas – Imalda 
Žurila un Dairis Jakubovskis

• Ģimnāziste 2015 –  
Santa Januševska

• Ģimnāzists 2015 –  
Dairis Jakubovskis
Skolotāji ir iedibinājuši tradīciju, 

ka nobalso par savu simpātiju no 
dalībnieku vidus vēl pirms konkursa, 
ņemot vērā skolēnu darbu, attiek-
smi, saskarsmi ikdienā. Šogad sko-
lotāju simpātiju balvas ieguva Imalda 
Žurila un Edijs Kauranens.

Visi konkursanti kā viens piekrīt, 
ka konkurss „Ģimnāzists un Ģim-
nāziste 2015” ir ne tikai aizraujošs 
piedzīvojums, bet arī noderīgs, prak-
tisks mācību process. Piedalīšanās 
šajā konkursā ir lielisks veids, kā 
izaicināt sevi „pārkāpt pāri” bailēm 
un, iespējams, arī atklāt gan sev, gan 
citiem vēl neatklātus talantus. 3 ne-
dēļu garumā, pavadot skolā kā darba 
dienas, tā arī brīvdienas, konkursa 
dalībnieki pārliecinājās, ka dzīvas 
dzīves priekšnoteikums ir spēja uz-
drīkstēties iesaistīties šādās avan-
tūrās, un galu galā – dzīve nevar būt 
dzīva, ja dzīvojam vienatnē, tāpēc arī 
kopā būšana ir svarīgs dzīvas dzīves 
komponents.

Pasākuma koordinatore d.v. 
Dace Druveniece teic: „Ilgo konkur-
sa norises gadu laikā pasākumam 
ir izveidojusies noteikta struktūra. 
Kopumā konkurss ilgst vairāk kā di-

vas stundas, bet, kā atzīst skatītā-
ji, „laiku nejūt, un tas paskrien vēja 
spārniem”. Tas nozīmē, ka organiza-
tori un dalībnieki ir rūpīgi strādājuši 
pasākuma sagatavošanas procesā, 

apgūstot un demonstrējot daudzas 
dzīvē noderīgas prasmes un iema-
ņas. Esmu gandarīta par kopīgi pa-
veikto, un ik gadu, organizējot šo un 
citus ģimnāzijas pasākumus, izjūtu 

jauniešus kā kompetentus sadarbī-
bas partnerus. Tas priecē!”

Ģimnāzijas 10.klases skolnie-
ce Diāna Čakša, kura šāda veida 
pasākumu apmeklēja pirmo reizi, 
pauž atzinīgu viedokli: „Esmu patī-
kami pārsteigta par skolas kultūras 
pasākumu augsto līmeni! Amizan-
tie priekšnesumi ne mirkli neļāva 
skumt, un emocijas „sita augstu 
vilni”. Pēc pasākuma jutos enerģiski 
uzlādēta un pat iedvesmota pieda-
līties kādā no nākamajiem „Ģimnā-
zists un Ģimnāziste” konkursiem.” 
Skatītājiem ne uz mirkli neļāva „at-
slābt” arī šarmantie pasākuma vadī-
tāji – Anete Patrīcija Pavlova un Rū-
dolfs Studāns, kas visus klātesošos 
saturīgi izklaidēja savā TV raidījumā 
„Dzīves smalkumi”. 

Liels paldies arī konkursa orga-
nizatoriem un tehniskajiem darbinie-
kiem, kuri nekad neatteica palīdzēt, 
uzmundrināja un motivēja būt vēl 
labākiem. Paldies, tikai kopā mēs 
esam spēks!

Pasākuma ilggadējs atbalstī-
tājs un uzvarētāju dāvanu sponsors 
ir Swedbank Jēkabpils filiāle, kuru 
šogad konkursa žūrijā pārstāvēja 
Swedbank Jēkabpils finanšu centra 
vadītājs Aivis Mitenieks, pats perso-
nīgi pasniedzot uzvarētājiem bankas 
sarūpētās balvas – dāvanu kartes 
Biļešu servisa kasēs. Paldies! 

Lai veicas nākamā gada konkur-
sa dalībniekiem un organizatoriem!

Konkursa dalībnieku vārdā 
„Ģ&Ģ 2015” titula „Ģimnāziste 2015” 

ieguvēja Santa Januševska

7

Foto: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas foto arhīvs

Noskaidrots Ģimnāzists un Ģimnāziste 2015

Kādu pilsētas parku attīstību redz jēkabpilieši? 

Foto: A. Šlosbergs
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Jēkabpils NVO resursu centrs 
turpina iepazīstināt ar nevalstisko or-
ganizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu 

aicinājām biedrības „Holista” valdes 
locekli, biedrības „Jēkabpils NVO re-
sursu centrs” labdarības akcijas „Pa-
sniedz roku! Kopā izveidosim kapelu 
un kapelāna prakses vietu Jēkabpils 
slimnīcā!” organizatori LIGITU UPĪTI.

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

NVO?
1. Doma par sportiskas aktivitātes 

popularizējošas sabiedriskas organizā-
cijas dibināšanu radās aptuveni pirms 
desmit gadiem. Tās autore bija fiziote-
rapeite Olga Kuņankina, jo tieši ap viņu 
koncentrējās cilvēku loks, kam fiziski 
vingrinājumi, tai skaitā arī nūjošana, 
interesēja  gan veselības atgūšanas, 
gan saglabāšanas aspektā. Domu rea-
litātē - biedrības izveidē – pārvērtām 
trijatā - jau pieminētā Olga, Inga Āriņa 
no Salas un es pati. Tā radās „Holista” 
(no sengrieķu val. „holos” – vesels, ve-

selīgs), kurā apvienojušies veselīga un 
sportiska dzīvesveida piekritēji.

2. Mums kā biedrībai un „Jēkabpils 
NVO resursu centra biedrorganizācijai” 
pavērās dažādas iespējas – projektu 
rakstīšanas mācības, pieredzes ap-
maiņas braucieni u.c. citas. Kopā esot,  
nebaidījos brīvi izteikt savu viedokli un 
domas. Kad kādā no anketēšanām bija 
jāatbild uz jautājumu par vēlmi pieda-
līties resursu centra aktivitātēs, atbil-
dēju, ka vēlos. Acīmredzot tas izveidoja 
par mani konkrētu priekšstatu, jo tiku 
uzrunāta ar piedāvājumu vadīt Jēkabpils 
NVO resursu centra labdarības akciju 
„Pasniedz roku! Kopā izveidosim kape-
lu un kapelāna prakses vietu Jēkabpils 
slimnīcā!” Biju ko līdzīgu darījusi agrāk un 
piekritu. Paldies Agitai un Daigai, ka manī 
saredzēja spējas veikt šo darbu! Gribu 
piebilst, ka šādas iniciatīvas izdodas tad, 
kad kopā strādā komanda. Jābūt labai 
komandai, jo cilvēks viens pats „izdeg”.

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

Foto no personīgā arhīva

Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

Aktuālā intervija: Tu un NVO

Piedalīsies senioru izstrādājumu Ziemassvētku tirdziņā
Jēkabpils NVO resursu centra 

biedrorganizācija Jēkabpils pen-
sionāru apvienība „Sasaiste” ir pie-
teikusi savu biedru dalību Latvijas 
Pensionāru federācijas (LPF) rīkotajā 
senioru izstrādājumu Ziemassvēt-
ku tirdziņā – informē „Sasaistes”  

vadītāja Biruta Jemeļjanova. 
Senioru izstrādājumu Ziemassvēt-

ku tirdziņš notiks šī gada 18., 19. un 
20.  decembrī Rīgas Centrālās staci-
jas Lielās zāles pirmajā stāvā ar darba 
laiku no pulksten 10.00 līdz 18.00.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” ir saņēmusi ziedojumu no SIA 
„RIGA REAL ESTATE” – 45 pārus ražo-
tāja „Asics”  bērnu apavu par kopējo 
summu  1080,00 EUR. Kā pastāstīja 
Jēkabpils NVO resursu centra valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko, ziedojums 
mērķauditorijai - bērniem no krīzes si-
tuācijās nonākušām ģimenēm, tiek 
nodots ar Jēkabpils Sociālā dienesta 
Ģimenes atbalsta centra palīdzību.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Saņem apavu ziedojumu bērniem

AIZPILDI ANKETU
par ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi bērniem!

Saņem „Gada balvu personu ar invaliditāti atbalstam”

Lielbritānijas labdarības organizācija atbalsta 
sporta inventāra iegādi

Finansējuma iespējas projektiem 2016.gadā

Saņem balvu nominācijā „Gada debija jeb Uzlecošā 
zvaigzne 2015”

Valdība atbalsta valsts finansēta nevalstisko 
organizāciju fonda veidošanu

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” noslēdz projektu 
„Dabas iedvesmoti”

E- avīze uzsāk ceturto darbības gadu

Jēkabpils NVO resursu centrs sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu 28. decembrī 
pulksten 13.30 Jēkabpils reģionālajā slimnīcā rīko Kapelas atvēršanas pasākumu.

Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija „Biedrības kristīgai paaudžu 
kopībai „Tilts”” Zemgales NVO 2015.gada projektu programmas ietvaros realizē-
tās iniciatīvas „Iesildi sirdi” ietvaros ir izstrādājusi ANKETU sabiedrības viedokļa 
izzināšanai par LR Labklājības ministrijas ieceres – pasākuma „Deinstitucionalizā-
cija” īstenošanas noteikumu projektu. 

Anketa tiešsaistē un vairāk informācijas – biedrības „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv un KPK „Tilts” mājas lapā www.tilts.te.lv.

3. decembrī – Starptautiskajā 
cilvēku ar invaliditāti dienā – Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas 
Republikas Tiesībsarga izsludinātā 
konkursa „Gada balva personu ar in-
validitāti atbalstam” noslēguma ce-

remonija un uzvarētāju apbalvošana. 
Konkursa nominācijā „Bērnu ar invali-
ditāti aizstāvis” Gada balvu saņēma 
Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām 
vajadzībām biedrība „Cerību sala”.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” ir saņēmusi apstiprinājumu no 
Lielbritānijā reģistrētās organizācijas 
„Giving for Latvia” par finansiāla atbal-
sta piešķiršanu 1500 EUR apmērā re-
sursu centra iesniegtajam projektam, 
informē NVO resursu centra valdes 
priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

„Esam iecerējuši iegādāties sporta 
inventāru. Daļu saņēmām jau 10.  de-
cembrī – tie ir divi tiešām labi  galda 

tenisa komplekti ar pilnu aprīkojumu 
– viens galds āra apstākļiem, otrs tel-
pām. Abi galdi pagaidām tiks nodoti 
projekta „Aicināts dzīvē!” rīcībā pēc-
pusdienu pašattīstības skoliņu vaja-
dzībām – pieejamo sporta aktivitāšu 
klāsta bagātināšanai.  Batutu, kas 
ietilpst projektā iegādājamā inven-
tārā sarakstā, mums piegādās nāka-
mā gada pavasarī,” stāsta A. Pleiko.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Zemgales NVO centrs ir apkopojis 
informāciju par iespējām piesaistīt fi-
nansējumu NVO 2016.gada iecerēm. 

* ERASMUS+ programmas finan-
sējums izglītībai, jaunatnei un sportam: 
Latvijā programmu administrē 2 aģentū-

ras - Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(www.viaa.gov.lv) un Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra (www.
jaunatne.gov.lv). 2016.gadā plānoti 3 
iesniegšanas termiņi - februārī, aprīlī un 
oktobrī. Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

5. decembrī, ko visā pasaulē atzīmē 
kā Starptautisko brīvprātīgo dienu, Izglī-
tības un zinātnes ministrija (IZM) kopā ar 
sadarbības partneriem rīkoja titula „Gada 
brīvprātīgais 2015” ieguvēju godināšanas 

ceremoniju. Tajā IZM sadarbības partne-
ra - Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) Speciālbalvu saņēma arī 
biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Ministru kabineta 2015. gada 1. de-
cembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts 
konceptuālais ziņojums „Par valsts 
finansēta nevalstisko organizāciju 
fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultū-
ras ministrijas (KM) rosināto variantu, 
kurš paredz noteikt Sabiedrības integ-
rācijas fondu par jaunveidojamā NVO 
fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts 

budžeta programma, administrētāju. 
2016.  gadā KM piešķirts finansējums 
400 000 eiro apmērā nevalstisko orga-
nizāciju projektu līdzfinansējumam KM 
valsts budžeta programmā „Nevalstis-
ko organizāciju atbalsts un sabiedrī-
bas integrācijas politikas īstenošana”.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 
veiksmīgi noslēdz Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības finansēto projektu „Da-
bas iedvesmoti”. Projekta mērķis bija 

nodrošināt bērniem vasaras periodā 
radošas, veselīgas un izklaidējošas 
vizuālās mākslas nodarbības dabā.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” izdotā e-avīze šī gada decembrī 
svin 37. numura iznākšanu, kas nozīmē, 
ka tiek uzsākts ceturtais darbības gads.

Pirmais e-avīzes numurs par NVO 
aktualitātēm Jēkabpilī lasītājus infor-
mēja 2012. gada decembrī, un tā iznāk-
šanas finansiālais nodrošinājums bija 
Jēkabpils NVO resursu centra projekts, 

kuru atbalstīja Jēkabpils pilsētas paš-
valdība. Ar NVO resursu centra Eiropas 
Ekonomiskās zonas finanšu instrumen-
ta atbalstītā projekta „Vidusdaugavas 
reģiona NVO darbības atbalsts” īste-
nošanas uzsākšanu 2013. gada jūlijā 
jaunu elpu ieguva ne tikai pati biedrī-
ba, bet arī tās elektroniskais medijs.  
Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Jēkabpils NVO resursu centrs pa-
teicas visiem Labdarības akcijas „Pa-
sniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim 
Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna 
praksi!” atbalstītājiem un sadarbības 
partneriem, jo īpaši:

• Jēkabpils reģionālās slimnīcas 
direktoram Ivaram Zvīdrim un 
galvenajai māsai Mārai Skroderei;

• arhitektei Dacei Lukševicai;
• uzņēmējai Dacei Gaffei;
• Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

deputātam Nikolajam Anuškevičam;

• SIA „ATSPULGS LOGIEM”;
• SIA „DRUKO BALTIJA”;
• SIA „LIKRA”
• SIA „MARGRET”;
• SIA „RIKARDA”;
• SIA „SENCIS”;
• SIA „SĒLDEDZE”;
• SIA „E.ZEĻENKO”;
• kā arī privātajiem ziedotājiem.

Jāpiebilst, ka ziedot Labdarības 
akcijai var ikviens līdz pat gada beigām 
– 31.12.2015.:

• ar pārskaitījumu uz biedrības „Jē-

kabpils NVO resursu centrs”, kas ir Sa-
biedriskā labuma nevalstiska organizāci-
ja (reģ. Nr.  40008108696, Brīvības iela 
45, Jēkabpils, LV 5201), bankas kontu: 
LV14PARX 0013118530001 ar norādi: 
„Jēkabpils slimnīcas kapelai”,

• tiešā veidā ziedojumu kastītēs,
• kā arī ziedot noteiktu naudas sum-

mu, iegādājoties īpašo akcijas produkci-
ju SIA „Sencis” mēbeļu veikalā, SIA „Mar-
gret”  veikalā - kafejnīcā „Gaļas nams”, 
un SIA „Druko Baltija”, pasūtot krekliņu 
ar apdruku.

2015. gada  27. novembrī Rīgā Izglītības iniciatīvu centrs 
organizēja „Koalīcijas mazākumtautību NVO politiskajai līdz-
dalībai” 3. forumu.  „Koalīcija mazākumtautību NVO politiska-
jai līdzdalībai” ir uz brīvprātības pamatiem veidota koleģiāla 
institūcija, kuru 2013. gada pavasarī izveidoja 10 mazākum-

tautību un starpetniskās organizācijas no dažādiem Latvijas 
reģioniem, to vidū arī vairākas Jēkabpils NVO.

Sagatavoja Kristīne Liepiņa, 
Biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” projektu vadītāja

Notiek „Koalīcijas mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” 3. forums

Izglītības iniciatīvu centra projekts „Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgtspējīgām izmaiņām”. Projektu finansiāli atbalsta: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  
Programmu finansē: EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, līdzfinansē: Jēkabpils pilsētas pašvaldība.  •  www.sif.gov.lv  •  www.eeagrants.lv  •  www.eeagrants.org
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Uz šī gada noslēguma interviju aici-
nāju jēkabpilieti, kuras ikdienā – strādājot 
– vairāk gan ierasts jautājumus uzdot 
nevis uz tiem atbildēt. Vidusdaugavas 
televīzijas reportiere Sandra Paegļkalne 
jau piekto gadu atspoguļo aktuālākos 
jaunumus un notikumus Jēkabpilī un 
tuvējos novados. Vai šajā faktu, ziņu, 
pārbraucienu virpulī izdodas atrast laiku 
saviem tuviniekiem, draugiem un, galve-
nais, sev pašai? 

Kā jūs ikdienā rūpējaties par savu 
veselību? Vai savu dzīvesveidu Jūs rak-
sturotu kā veselīgu?

Sandra Paegļkalne: „Vairāk nekā 70 
procentus no cilvēka organisma veido 
šķidrums, tādēļ es pievēršu lielu uzma-
nību tam, lai ik dienu uzņemtu pietieka-
mi daudz ūdens. Turklāt uzturā cenšos 
lietot pēc iespējas kvalitatīvāku ūdeni. 
Tāpat rūpīgi izvēlos pārtiku. Iepērkoties 
izpētu produkta sastāvu, izvairos no tā-
diem produktiem, kuros ir kaitīgās e-vie-
las. Protams, mūsdienās ir teju neiespē-
jami atrast tādus produktus, kuri būtu 
100-procentīgi veselīgi, tomēr starp 
vairākiem var atrast veselībai labāku. 
Kad vien ir iespēja, dārzeņus un augļus 
iegādājos no vietējiem lauksaimniekiem, 
kuri pašai ir personīgi pazīstami un par 
kuriem zinu, ka viņu audzētā produkcija ir 
tiešām veselīga. Arī caur ādu organisms 
uzņem daudz kaitīgu vielu, turklāt lielākā 
daļa veikalos nopērkamo higiēnas preču 
satur kaitīgas vielas. Tādēļ ziepes, šam-
pūnu, krēmus un citas ikdienā nepiecie-
šamās higiēnas preces un kosmētiku 
iegādājos internetveikalos, kur pārdod 
sertificētu eko kosmētiku. Lai nodroši-
nātu fiziskās aktivitātes, mājās regulāri 
vingroju, tāpat uz darbu un atpakaļ, kā arī 
citos gadījumos izvēlos iet kājām. Tomēr, 
kā daudzi no mums, arī es neiztieku bez 
trūkumiem. Divas galvenās lietas, kas 
nenāk par labu manai veselībai, ir našķi 
un kārumi, kā arī pārāk lielais stress un 
„ņemšana pie sirds”.”

Padalieties ar saviem veselīga dzī-
vesveida noslēpumiem!

Sandra Paegļkalne: „1) zāļu tējas un 
tautas medicīna, piemēram, vecmāmiņu 
gudrības – tās nereti ir iedarbīgākas un 
labākas nekā zāles aptiekā (protams, rū-
pīgi jāizsver, kuros gadījumos tas der, bet 
kuros labāk vērsties pie ārsta un doties 
uz aptieku);

2) parafīna sveču vietā bišu vaska 
sveces – tās degot neizplata gaisā kai-
tīgas vielas, tieši otrādi – attīra telpu no 
negatīvām emocijām un piepilda ar bišu 

vaska smaržu;
3) sevis iedvesmošana, pozitīvā do-

māšana – ar domām var ietekmēt savu 
dzīvi daudz vairāk, nekā varētu šķist.”

Vai, jūsuprāt, Jēkabpils pilsētas 
sniegtās iespējas ir pietiekamas, lai mu-
dinātu jēkabpiliešus dzīvot veselīgi?

Sandra Paegļkalne: „Uzskatu, ka paš-
valdības sniegtās iespējas ir pietiekami 
daudzveidīgas. Mums ir vietas, kur spor-
tot, arī sporta pulciņi un tautas sporta 
pasākumi. Jēkabpils ir zaļa pilsēta, mums 
netrūkst vietu, kur baudīt dabu un relak-
sēties pēc nogurdinošas darba dienas. 
Pietrūkst sabiedrības informēšanas par 
uztura nozīmi veselības uzlabošanā, no-
derētu vairāk dažādu semināru un lekciju 
par veselīgu uzturu, par to, kā veikalā 
izvēlēties veselīgākos produktus, kam 
jāpievērš uzmanība, lasot produktu eti-
ķetes utt. Tāpat Jēkabpilī noderētu vēl 
kāds eko kosmētikas veikaliņš, bet tas 
jau ir akmentiņš uzņēmēju lauciņā. 

Manu tuvinieku un draugu lokā ir 
daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām. Ik-
dienā esot viņiem blakus, man radušies 
vairāki secinājumi par to, kas vēl pilsētā 
būtu nepieciešams. Pirmkārt, pielāgo-
ta ielu infrastruktūra un uzbrauktuves. 
Pašlaik nav daudz vietu, kur cilvēks 
ratiņkrēslā varētu tikt galā bez problē-
mām. Ir daudz ietvju, kur nav padomāts 
par līdzenu nobrauktuvi bez apmalēm, ir 
daudz iestāžu, kurās cilvēks ratiņkrēslā 
nemaz nevar tikt iekšā. Sevišķi aicinā-
tu par to padomāt uzņēmējus, jo tieši 

mazie veikaliņi ir tie, kuriem visbiežāk 
trūkst, piemēram, pietiekami lēzenas 
uzbrauktuves. Otrkārt, cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām arī vēlas relaksēties un 
baudīt ūdens procedūras. Gan pilsētas 
galvenajā peldvietā Mežaparkā, gan 
mūsu peldbaseinā trūkst iekārtu, kas 
nodrošinātu cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām iespēju nokļūt ūdenī un izkļūt no 
tā. Piemēram, cilvēks ratiņkrēslā nekādi 
nevar „paplunčāties” Radžu ūdenskrātu-
vē, jo nav speciāla krēsla, kurā cilvēkam 
pārsēsties un kuru varētu iestumt ūdenī, 
tādējādi padarot iespējamu cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem izbaudīt ūdens 
procedūras. Treškārt un galvenokārt, tā 
ir attieksme. Protams, ir daudzi, kuri ar 
prieku izpalīdzēs, redzot, ja, piemēram, 
kādam sagādā grūtības iecelt invalīdu ra-
tus autobusā. Tomēr gana bieži esmu sa-
skārusies arī ar negatīvu attieksmi pret 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dažreiz 
tas ir tikai viens nelaipns vārds vai iz-
teiksmīgs skatiens, bet ar to pietiek, lai 
cilvēks ar invaliditāti, kā arī viņa tuvinie-
ki justos nevēlami un nepieņemti. Tiem, 
kuri uzskata, ka cilvēkiem ar invaliditāti 
sabiedrībā nav vietas, vēlos atgādināt - 
mēs nekad nezinām, kas ar mums notiks 
rīt, un smaga slimība var negaidot skart 
ikvienu no mums.”

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) 
koordinatore Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

1. decembris. 2003. gadā Jēkab-
pils rajona pašvaldības uzņēmums „Jē-
kabpils autobusu parks” pārtop par SIA 
„Jēkabpils autobusu parks”.

3.  decembris. 1918.  gadā notiek 
otrā Jēkabpils sociāldemokrātu sapul-
ce, kurā ievēl pilsētas Pagaidu domi 
(30 locekļi), tajā pašā dienā notur pirmo 
domes sēdi.

8. decembris. 1924. gadā tiek di-
bināta Latvijas pretalkohola biedrības 
Krustpils nodaļa.

10. decembris. 1918. gadā Jēkab-
pilī ienāk Padomju Krievijas karaspēka 
8. Novgorodas pulks.

12.  decembris. 1918.  gadā tiek 
atlaista Pagaidu valdības Jēkabpils pil-
sētas dome. Likvidēšanu atbalsta Sar-
kanarmijas pulka vadība. Nodibinās Kara 
Revolūcijas komiteja, kuras sastāvā 
ietilpa 5 locekļi no vietējās LSD: Kārlis 
Minkēvičs, Artūrs Lasmanis, Kārlis Lie-
piņš, Kārlis Rūtmanis, Kārlis Blekše, 5 – no 
8. Novgorodas pulka partijas organizāci-
jas, 52 – no Jēkabpils iedzīvotājiem. Par 
KRK priekšsēdētāju ievēl K. Minkēviču.

13. decembris. 1905. gadā sociāl-
demokrātiskās organizācijas „Gaisma” 
dalībnieki pulcējas Salas pagastnamā, 
lai saskaņotu tālāko rīcību. Ēka nav ap-
sargāta un to aplenc karaspēka nodaļa, 
19 cilvēkus arestē.

15.  decembris. 1807.  gadā Sēl-
pils iecirkņa prāvests Aleksandrs Jānis 
Stenders (saukts Jaunais Stenders), 
piedaloties Dignājas, Seces un Biržu 
mācītājiem, iesvēta Jēkabpils evaņ-
ģēliski luterisko baznīcu. Tās pusgad-
simtu ieilgušo celtniecību izdodas 
pabeigt, pateicoties Krievijas ķeizara 
Aleksandra I piešķirtajam pabalstam 
– 4500 dālderiem. 

16.  decembris. 1895.  gadā Cēsu 
apriņķī dzimis Jānis Jansons, pedagogs, 
mācījies Tērbatas Skolotāju institūtā, 
Jēkabmiesta vidusskolas matemāti-
kas skolotājs (no 1920.  g.), Jēkabpils 
Ekonomikas tehnikuma un vidusskolas 
direktors (no 1944.  g.), tehnikuma di-
rektors ( no1949. g.). 1953. gadā viņš 
kā bezpartejiskais atcelts no direk-
tora amata, vēlāk apbalvots ar LPSR 
Nopelniem bagātā skolotāja goda no-
saukumu. Miris 1972. gada 28. janvārī 
Jēkabpilī.

17.  decembris. 1936.  gadā Jē-
kabpilī atver jauno slimnīcas ēku, 
kurā ir 35  gultasvietas un moderns 
aprīkojums.

19.  decembris. 1931.  gadā tiek 
dibināta Latvijas zirgu audzētāju biedrī-
bas Krustpils nodaļa. 

21.  decembris 1931.  gadā kino-
teātra „Atpūta” telpās partiju bloka De-

mokrātiskais centrs Jēkabpils nodaļa 
rīko „Tautas vienības dienu”. Saeimas 
deputāts Kārlis Kiršteins uzstājas par 
politiskām partijām un tautas vienību, 
Rīgas domes un 4. Saeimas deputāte 
Berta Pīpiņa runā par sievieti kā tautas 
vienotāju.

26.  decembris. 1918.  gadā Kara 
Revolūcijas Komitejas (KRK) politdaļa 
Daugavpilī apstiprina Jēkabmiesta ap-
riņķa Izpildu Komiteju un līdz ar to pa-
domju varu Jēkabpilī.

30. decembris. 1970. gadā Jēkab-
pilī dzimis aktieris Artis Robežnieks, 
Dailes teātra aktieris no 1996.  gada. 

„Spēlmaņu nakts” 2015.  gada otrā 
plāna aktiera balvas laureāts par Bori-
sa Nikolajeviča Čepurnoja lomu izrādē 
„Saules bērni” Dailes teātrī . 

31. decembris. 1949. gadā saka-
rā ar Latvijas PSR AP prezidija dekrētu 
likvidēts Latvijas  administratīvi terito-
riālais iedalījums 20 apriņķos. Tiek no-
dibināti 58 lauku rajoni. Bijusī Jēkabpils 
apriņķa teritorija sadalīta Jēkabpils, Ne-
retas, Aknīstes, Jaunjelgavas, Krustpils 
un Pļaviņu rajonos.

Decembrī: 
1820.  gadā Ziemassvētku sest-

dienā tiek pabeigta Krustpils luterāņu 

baznīcas pārbūve (650  sēdvietas). 
Dievnams iesvētīts pēc 4 gadiem.

1986. gadā Jēkabpils rajona slim-
nīcā veic pirmo operāciju ar lāzerstaru.

Ziņas no JVM krājuma sagatavoja  
D. Lukšēvica

Foto: Sandras Paegļkalnes personīgais arhīvs

JĒKABPILIEŠI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪGU  DZĪVESVEIDU

Ziņas par Jēkabpili decembrī

Jēkabpils ev. lut. draudzes baznīca.  
19. gs. 1 puseJēkabpils apriņķa slimnīca. 20. gs. 30. gadi

Kādos gadījumos tiek nozāģēti 
koki?

Graustu īpašniekiem pieaugs 
nekustamā īpašuma nodoklis

2015.  gadā, atbilstoši Jēkabpils 
pašvaldības budžeta iespējām, ir iz-
zāģēti bīstamie un nokaltušie koki 
pašvaldībai piederošajās teritorijās: 
Pļaviņu, Zaļā, Kļavu, Kungu, A. Pormaļa, 
Palejas, Neretas, Katoļu, Gulbju, Kras-
ta, Kalna, Zvanītāju, Bauskas, Dzirnavu, 
Zīlānu, Jūlija, Madonas, Rīgas,  Rudens 
ielās, kā arī Madonas un Zvaigžņu ielas 
krustojumā, Dzirnavu dīķa aizsargjoslā, 
Pils parkā, Kena parkā, Strūves parkā, 
Uzvaras parkā, Filozofu ielā 15 (stāv-
laukuma mala pie Kena parka), Jēkab-
pils kapu teritorijā, Jaunā ielā 79, Dam-
bja ielā 19, Brīvības ielā 41, Draudzības 
alejā, Brīvības – Neretas ielas krusto-
juma zaļajā zonā.

Izmaksas: 2015.  gada 30.  martā 
tika noslēgts līgums ar SIA ”Arbo-
rists” par bīstamo un nokaltušo koku 
izzāģēšanu (129 koku izzāģēšana par 
10859,82 eiro ar PVN). Papildus  no 
dabas resursu nodokļu tāmes ar do-
mes lēmumu piešķirts finansējums 
2960 eiro ar PVN, sauso un bīstamo 
koku izzāģēšanai.

2015. gada 17. augustā noslēgts 
vēl viens līgums ar SIA ”Arborists” par 
bīstamo un nokaltušo koku izzāģēša-
nu (28 koki par 2960 eiro ar PVN).

Projekta „Dambja ielas posmā no 
Kļavu ielas līdz Brīvības ielai un Kļavu 

ielas posmā no Vienības ielas līdz Dam-
bja ielai pārbūve” ietvaros Jēkabpilī iz-
zāģēti pieci koki, kas traucēja trotuāra 
izbūvei. Darbus veica SIA „Krustpils”.

Uzziņai: šobrīd lielākais sauso un 
bīstamo koku skaits ir Kapu ielā 2, Jē-
kabpils kapu teritorijā 55 koki, pārējā 
pilsētas teritorijā – 42 koki.

Koki pilsētā kalst no straujas 
gruntsūdeņu maiņas, kā arī tad, ja 
tuvumā tiek veikti rakšanas darbi, 
būvniecība. Tāpat bieži sastopami ir 
stumbra trupes bojāti koki, kam, savā 
laikā nepareizi nozāģējot liela izmēra 
zaru, lūzuma vietā koka rētas vieta ir 
inficējusies ar sporām, un trupe ir pār-
ņēmusi koka serdes un kodolkosnes 
daļu, šādi koki aiziet bojā lēnām, kamēr 
aplieva ir dzīva un funkcionē kambija 
un lūksnes slānis, koks savas biolo-
ģiskās un fizikālās īpašības nezaudē, 
bet, ja trupe sasniedz 80 procentus 
no koka stumbra, ir vērojama strauja 
koka vainaga un centrālo sakņu sistē-
mas atmiršana un koks kļūst bīstams. 
Tāpat kalšanas iemesls ir atsevišķām 
sugām: gobu Holandes slimība un zaru 
dzinumu vēzis priedēm. Koki atmirst 
vienas sezonas laikā (raksturīgi tas ir 
Kena parkā un Dzirnavu ielas skvērā).

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas do-
mes 27.08.2015. saistošo noteiku-
mu Nr.19 „Par likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” normu piemērošanu 
Jēkabpils pilsētas administratīvajā teri-
torijā” 4. punktu, būvi, kas klasificēta kā 
vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša, apliek ar nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā 
no lielākās būvei piekritīgās zemes 
vai būves kadastrālās vērtības, sākot 
ar nākamo mēnesi pēc būves klasifi-
cēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. 
Pamats par 3% nodokļa likmes piemē-
rošanu ir būvvaldes lēmums par būves 
atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvu-

šu vai cilvēka drošību apdraudošu.
2015. gada oktobrī Jēkabpils 

pilsētas būvvalde izvērtēja, kādā stā-
voklī atrodas būves Jēkabpils pilsētā. 
Būvvalde ar lēmumiem ir noteikusi vidi 
degradējošas, sagruvušas un cilvēku 
drošību apdraudošas būves statusu 
13 ēkām. Lēmumu mērķis ir veicināt 
šādu ēku sakārtošanu vai nojaukša-
nu, kā arī novērstu cilvēku drošības 
apdraudējumu un pilsētas ainavas bo-
jāšanu. Tas palīdz gan motivēt īpašnie-
kus sakārtot savus neapsaimniekotos 
īpašumus, gan arī papildina pilsētas 
budžetu.

Jēkabpils pilsētas Būvvalde 
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Kino Mītnē no 21. līdz 23. janvārim būs skatāma reži-
sora Andreja Verhoustinska dokumentālā filma „Īvāns”. 
Tas ir stāsts par cilvēku, kurš simbolizē jaunlaiku Latvi-
jas vēsturi, par cilvēkvalsti, kas apvieno sevī gan cerī-
bas, ideālismu, vilšanos, izvēles, kompromisus, uzvaras 
un zaudējumus. 

Seansu laiki: 21., 22.01. plkst. 18.00; 23.01.  
plkst. 14.00! 

Par Latvijas pagātni un tagadni Īvāns stāsta bez noklusē-
jumiem un politiski klišejiskiem tekstiem, kas ar milzu apjomu 
skalo cilvēku smadzenes medijos un presē ikdienā. Īvāns uz-
skata, ka vara degradē cilvēku, viņam ir savi argumenti, kuros 
šajā laikā ir būtiski ieklausīties. Viņš ir gatavs atzīt arī savas 
kļūdas un vilšanās, kas ir tik neraksturīgi mūsdienu politiskās 
domas līderiem. Viņš atzīst arī personiskos zaudējumus, kas 
upurēti uz sabiedriski politiskās cīņas altāra.

Dainis Īvāns – viens no spēcīgākajiem Latvijas Jauno 
laiku vēstures līderiem un personībām filmā „Īvāns” saka, 
ka bērnībā vēlējies kļūt par Lāčplēsi, kura mutē Rainis licis 
vārdus – „Nav pagātnei varas, mans ceļš ir jauns’’.

Filmas garums – 1 h 20 min.
Režisors – Andrejs Verhoustinskis.
Producents – Guntis Trekteris.
Scenārija autore – Nora Ikstena.
Komponists – Jēkabs Nīmanis.
Izdevējvalsts, gads: Latvija, 2015.
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē, to cena 2 €.

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

Lai dzirkstī prieks!
Jaungada naktī īsi pēc pus-

nakts, plkst. 00.30, Vecpilsētas 
laukumā ieskandināsim Jauno 
2016. gadu, baudīsim svētku sa-
lūtu un Jēkabpils tautas namā, 
sākot no plkst. 1.00, sāksim dejas  
Gadu mijas ballē! 

Iesāksim Jauno gadu jautras deju 
mūzikas ritmos, ko nodrošinās jaunu, 
talantīgu mūziķu grupa „Straume” 
tepat no mūsu kaimiņu pilsētas Lī-
vāniem un DJ Kgee. Deju starplaikos 

par jūsu labo noskaņojumu gādās 
spilgtā un kolorītā humoriste Jolanda 
Suvorova.

Lai šajā naktī dzirksteļo humors, 
prieks un jautrība tāpat kā glāzē šam-
panietis! Lai prieka dzirksts neizzūd 
un jaunais 2016. gads ir laimīgs un 
bezrūpīgs! 

Bi ļetes iepriekšpārdošanā 
Jēkabpils Tautas nama kasē, to  
cena 5 €.

9. janvārī plkst. 16.00 Krustpils 
kultūras namā koncertu sniegs 
jēkabpiliešiem labi zināmais Mas-
kavas vīru koris „Pravoslavnije 
pevčije” („Pareizticīgie dziedoņi”). 
Jau kopš pirmajiem koncertiem Jē-
kabpilī koris pārsteidz klausītājus 
ar savu profesionālo meistarību, 
cēlo skanējumu un īpašo garīguma 
gaisotni.

Maskavas vīru koris „Pravoslav-
nije pevčije”  („Pareizticīgie dziedo-
ņi”) tika izveidots 1992. gadā, apvie-
nojoties labākajiem profesionālajiem 
dziedoņiem no Maskavas baznīcu 
koriem. Krievijā, kur izcilu vīru koru 
nav mazums, „Pravoslavnije pevči-
je” pelnīti uzskatāms par labāko kori, 
kas turpina jau kopš XVI gadsimta 
Krievzemē pastāvošo dziedošo dia-

konu koru tradīcijas.
Vīru koris piedalījies daudzos 

starptautiskos festivālos Maskavā, 
Vācijā, ASV, Šveicē un Itālijā, ņēmis 
dalību arī Vispasaules akcijā „Pasaule 
bez kājnieku mīnām” Ženēvā (akcijas 
patronese bija princese Diāna).

Kora diriģents un māksliniecis-
kais vadītājs, kormeistars un muziko-
logs Georgijs Smirnovs ir Maskavas 
Valsts konservatorijas kordiriģēša-
nas fakultātes absolvents. Bijis  vai-
rāku Maskavas profesionālo vīru koru 
un baznīcas koru diriģents un kor-
meistars, kā arī studējis krievu baznī-
cas dziedāšanas vēsturi. Būdams iz-
devniecības „Muzika” redaktors, viņš 
sagatavojis izdošanai vairākus krievu 
sakrālās mūzikas krājumus.

Pastāvīgi kora koncertu partne-
ri ir izcili dziedātāji – Irina Arhipova 
(kopā koncertējuši Krievijā, Grieķijā, 
Šveicē un Latvijā), Artūrs Eizens un 
Aleksandrs Vederņikovs.

Biļetes Biļešu Paradīzē un Krust-
pils kultūras nama kasē, to cena 5 €, 
7 €, 9 €.

Jēkabpilī atkal dzirdēsim  
Pareizticīgos dziedoņus

Krustpils Kultūras namā 24. jan-
vārī plkst. 16.00, izpildot krievu 
kinofilmu dziesmas un romances, 
koncertu sniegs Viktors Kozlitins. 
Koncertā mūziķa spēcīgā balss 
skan ģitāras pavadījumā, paša dzie-
dātāja izpildījumā.

V. Kozlitins (baritons, ģitāra) dzi-
mis 1957. gadā Urālos. Dzied kopš 
agras bērnības. Dziedātājs Latviju 
iepazina 1976. gadā, kad tika nosū-
tīts dienēt uz Liepāju, kur trīs gadus 
spēlēja saksofonu armijas orķestrī. 
Pēc tam absolvēja J. Mediņa mūzikas 
koledžas V. Zilpaušas vokālo klasi 
un vairākus gadus dziedāja Latvijas 
Nacionālās operas korī. Dziedātājs 
atzīst: „Uz skatuves es jūtos ļoti brīvi 

un dziedāšana vienmēr man ir sagā-
dājusi milzīgu gandarījumu”.

Koncertā varēs dzirdēt dziesmas 
no populārām kinofilmām, piemēram, 
no „Baltā tuksneša saules” (1970), 
„Septiņpadsmit pavasara mirkļiem” 
(1973), „Likteņa ironijas” jeb „Vieglu 
garu” (1975) un citām. Tāpat dzie-
dātājs izpildīs arī krievu romances, 
kuras apbur ar savu melodisko tem-
peramentu, skumjām un prieku. Ar 
savu atpazīstamību un kaislīgumu 
uz pārējo romanču fona īpaši izceļas 
romance ”Очи черные” no Fjodora 
Šaļapina repertuāra.

Biļetes Biļešu Paradīzē un Krust-
pils kultūras nama kasē, to cena 4 €, 
pensionāriem 3 €.

Krievu kinofilmu un romanču vakars 
Krustpils kultūras namā

„Noskaņa” ieskandina 
Ziemassvētkus

Lai ieskandinātu Ziemassvētkus, 
Krustpils kultūras nama jauktais koris 
„Noskaņa” ir iestudējis skaistu, sirsnīgu 
programmu „Svētki Ledus pilī”, kuru koris 
izpildīs koncertos Preiļos, Jersikā, Pļavi-
ņās un Aizkrauklē.

Koncerta programma veidota tā, 
lai patiktu gan mazajiem, gan lielajiem 
klausītājiem. Dziesmas par ziemu un Zie-
massvētkiem dziedās ne tikai koris, bet 
arī solisti un ansambļi gan klavieru, gan 
ģitāras pavadījumā. 

Dokumentālā filma par Daini Īvānu

22.01. plkst. 17.00 Kino Mītnē 
ikviens interesents bez maksas var 
noskatīties M. Birstes filmu „Jēkab-
pils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedves-
mai.”! Filmā ietverta gan Jēkabpils 
Mežaparka dabas dažādība, gan 
dokumentētas aktivitātes dažādos 
gadalaikos.

Biedrības „Vides iniciatīvu centrs” 
īstenotā projekta „Jēkabpils un apkār-
tējo novadu sabiedrības saliedēšana un 

iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot 
apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un 
pielāgojot sabiedrības vajadzībām” ie-
tvaros tapusi dokumentāla filma par ie-
dzīvotāju sadarbību Jēkabpils Mežapar-
ka vides uzlabošanā – „Jēkabpils Mežs. 
Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai.”

Filmas garums – 30 min.
Režisors – Mārcis Birste.
Izdevējvalsts, gads: Latvija, 2015.
Pasākums bez ieejas maksas.

Jēkabpilieša filma Kino Mītnē

Ieklausies Ziemassvētkos! Ieklausies sirdī!
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo  

dziesmu sevī! Un tici,  
jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!

Lai svētki atnāk 
balti, gaiši un

mīlestības pilni!

Jēkabpils Kultūras pārvalde
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No 27. līdz 29. novembrim Jē-
kabpils Tautas namā norisinājās jau 
devītais amatierteātru festivāls 
„LAIPA”. Festivāls Jēkabpilī notiek 
kopš 1999. gada un ir iemantojis po-
pularitāti gan amatierteātru trupu, 
gan skatītāju – jēkabpiliešu un pilsē-
tas viesu – vidū.

Festivāla ietvaros trīs dienu lai-
kā bija iespēja redzēt desmit izrādes 
dažādām gaumēm – gan drāmas, gan 
komēdijas Latvijas un Lietuvas ama-

tierteātru izpildījumā. Festivāls pul-
cēja 132 dalībniekus no Jēkabpils, 
Kokneses, Lielvārdes, Rēzeknes, 
Valkas, Limbažiem, Rīgas, Ozolnie-
kiem, Anykščiai, Skapiškiem. Visas 
izrādes apsprieda eksperti: Latvijas 
Radio žurnāliste Ruta Rikše, sceno-
grāfs Ivars Noviks, režisore Dzintra 
Klētniece un teātra zinātnieks, reži-
sors, Kultūras Akadēmijas profesors 
Jānis Siliņš.

„Šeit ir tas, ko es vienmēr esmu 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
19.12. 16.00 Jēkabpils Tautas nama bērnu vokālo ansambļu „Kamolītis”, „Supermeitenes” muzikāls 

stāsts – operete „Puteklīši Ziemassvētkos”. Pasākums bez ieejas maksas
Jēkabpils Tautas nams

19.12. 18.00 Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts ar Ivo Fominu. 
Biļetes Biļešu Paradīzē. Biļešu cena 5 €, 8 €, 10 €

Krustpils kultūras nams

19.12. 22.00 Ziemassvētku balle „Maģiskā Ziemas Brīnumzeme”. Rīko Jēkabpils Jauniešu dome. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 4 €

Jēkabpils Tautas nams

20.12. 13.00 Jēkabpils kamerorķestra Ziemassvētku koncerts Ceturtajā Adventē.  
Diriģents Mārtiņš Bergs. Pasākums bez ieejas maksas

Krustpils Vissvētās Trīsvie-
nības Romas katoļu baznīca

21.12.
15.00
18.00

Kino Mītnē
Animācijas filma „Sniega kaujas”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

22.12.
15.00

Kino Mītnē 
Animācijas filma „Sniega kaujas”. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

22.12. 18.00 Yamaha mūzikas skolas Jēkabpils filiāles audzēkņu koncerts.  
Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams

22.12. 19.00 Ziemassvētku koncertuzvedums „Kluso nakšu pieskāriens”. Solisti: aktrise Anita 
Grūbe, dziedātāja Ingūna Kalniņa, pianists, komponists Māris Lasmanis. 
Biļetes Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 1 €

Krustpils kultūras nams

23.12.
15.00

Kino Mītnē 
Animācijas filma „Sniega kaujas”. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

26.12. 14.00 Ziemassvētku pēcpusdiena senioriem Pasākums bez ieejas maksas Jēkabpils Tautas nams
26.12. 15.00 Ziemassvētku eglīte bērniem ar izrādi, dziedāšanu un rotaļām – „Miega mice vardei”. 

Biļetes Krustpils kultūras nama kasē un Biļešu Paradīzē.  
Biļešu cena uz izrādi 5 €, dāvanai 3 €

Krustpils kultūras nams

27.12. 16.00 Jaungada eglīte bērniem. Rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik” Jēkabpils Tautas nams
28.12. 17.30 Jēkabpils Tautas nama bērnu vokālā ansambļa. „Dziesmiņa” Ziemassvētku koncerts. 

Pasākums bez ieejas maksas
Jēkabpils Tautas nams

31.12. 0.30 Jaunā gada sagaidīšana. Jaunā gada salūts Vecpilsētas laukums
1.01. 1.00 Gadu mijas balle kopā ar grupu „Straume” un kolorīto Jolandu Suvorovu.  

Biļetes iepriekšpārdošanā Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 5 €
Jēkabpils Tautas nams

Aicinām apmeklēt vēl decembrī!

BIBLIOTĒKĀS

Ivetas Vucenas gleznu izstāde „Romantika” 
Jēkabpils Mākslas skolas pe-

dagoģes, mākslinieces Ivetas Vu-
cenas gleznu izstāde „Romantika” 
būs skatāma Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas lasītavā no 4. līdz 30. 
janvārim.

Māksliniece aktīvi piedalās izstā-

dēs, plenēros un pilsētas rīkotajos 
pasākumos (2014. gadā projektā „At-
veram logus II”). Ivetai patīk fotogra-
fēt un veidot interjerus sabiedriskiem 
un individuāliem projektiem.  

Izstāde izveidota sadarbībā ar 
mākslinieci Ivetu Vucenu.

Viktorīnu pēcpusdiena „Zini vai mini”
Viktorīnu pēcpusdiena „Zini vai 

mini” Jēkabpils Galvenās bibliotē-
kas Bērnu literatūras nodaļā notiks 
22. janvārī plkst 12.40. 

Krustpils pamatskolas 5. klases 
audzēkņi, izmantojot bibliotēkas pla-
šo uzziņu literatūras klāstu – enciklo-
pēdijas, vārdnīcas –, meklēs atbildes 
uz dažādiem jautājumiem. Skolēni, 
aktīvi darbojoties, iepazīs bibliotēku 
un tās krājumu. 

Zinovijas Zimovas grāmatas „Jēkabpils 
vecticībnieki” pārlapošana

Zinovijas Zimovas grāmatas 
„Jēkabpils vecticībnieki” pārlapo-
šana notiks Jēkabpils Tautas nama 
Baltajā zālē 29. janvārī plkst. 17.00. 

Novadpētniece, vēstures skolo-
tāja Zinovija Zimova nupat klajā nā-
kušo apjomīgo pētījumu par Jēkabpils 
vecticībniekiem veltījusi tēvu un vec-
tēvu piemiņai. Grāmatas ievadā au-
tore raksta: „Mazās pilsētiņas pirmo 
apmetnieku 3 vai 4 pēdējo paaudžu 
vārdi, senais lūgšanu nams, kas bija 
viņu garīgās un sabiedriskās dzīves 
centrs, kopējās rūpes un raizes, se-
nās tradīcijas un iekārta, ko aizvien 
vairāk izklīdināja 20. gadsimta vētras 
– to visu ar drukātu vārdu palīdzību vēl 
varam atstāt par atmiņu 21. gadsimta 
paaudzei.” 

2003. gadā krievu valodā publicē-
tais pētījums, papildināts un tulkots 
latviešu valodā, tagad lasāms grā-
matā abās valodās. Tajā uzzinām par 
vecticībnieku prasmi saglabāt savu 
valodu, ticību, garīgo mantojumu, par 
tradīcijām un sadzīves īpatnībām, vai-
rāk nekā 300 gadu dzīvojot un strādā-
jot blakus citu tautību un ticību cilvē-
kiem Jēkabpilī. 

Pasākumā ieskatīsimies grāma-
tas fotoalbumā, ieklausīsimies grā-
matas lasījumos latviešu un krievu 
valodā. Aicinām piedalīties visus, ku-
rus interesē pilsētas vēsture un vec-
ticībnieku kultūra. 

Pasākumu organizē Jēkabpils pil-
sētas bibliotēka.

Noslēdzies amatierteātru festivāls „Laipa IX”
vēlējies, lai amatieri ķertos pie dar-
biem, ko viņi var izdarīt un kuros to-
mēr ir nopietnas lietas par mums, 
par sabiedrību, par kopumu,” norāda 
Kultūras Akadēmijas profesors Jānis 
Siliņš.

Kopumā trīs festivāla dienās iz-
rādes noskatījās gandrīz 2000 ska-
tītāju. Ikviens skatītājs varēja izteikt 
savu viedokli, uzslavu vai kritiku, 
nosakot Skatītāju simpātiju.  Ar trīs 
balsu pārākumu Skatītāju simpātiju 
balvu ieguva festivāla vienīgā pirm-

izrāde – A. Kivirehka izrāde „Gaiši zi-
lais vagons” Jēkabpils Tautas teātra 
izpildījumā.

Īpašs paldies Jēkabpils Pilsē-
tas pašvaldības deputātam Nikola-
jam Anuškevičam, veikalam „Gaļas 
Nams”, SIA veikalam – kafejnīcai 
„Čiriks”, viesnīcai „Daugavkrasti”, 
SIA „Jēkabpils Siltums”, tirdzniecī-
bas centram „Aura”, SIA „AJV grupa”, 
biedrībai kristīgai paaudžu kopībai 
„Tilts”, SIA „Ceļavējš”, SIA „EVA būve”, 
veikalam „‘Sēta”, SIA „Lutra”, SIA 

„Indira”, veikalam „Māsu dārzs”, SIA 
„S-Akcents”, veikalam „Pastaiga”, 
veikalam „Laima”, SIA „Domino”, suši 
bāram „Sakura”, grāmatnīcai „Aisma”, 
veikalam „Dialogs”, veikalam „Beta” 
Bebru mikrorajonā, veikalam „Ilma”, 
SIA „Futurus FOOD”, „Brīvās Dauga-
vas” redakcijai, veikalam „Devona”! 

Festivāls no-
tika ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda 
atbalstu.

Valmieras teātris dosies nedēļu ilgās vies-
izrādēs pa Latvijas pilsētām ar skatītāju iecie-
nīto un kritiķu atzinīgi novērtēto Alvja Lapiņa 
lugas iestudējumu „Klaidoņa lūgšana”. Krust-
pils Kultūras namā izrāde „Klaidoņa lūgšana” 
būs skatāma 27. janvārī plkst. 19.00. 

Luga „Klaidoņa lūgšana” Vara Braslas režijā 
vēsta par bijušo karavīru dzīvi gara slimnieku 
dziednīcā vienpadsmit gadus pēc Otrā pasaules 
kara beigām. Izrādes centrā ir bijušais latviešu 
leģionāra karavīrs Arturs Skuja, kurš vada savas 
dienas slimnīcā Anglijā, dzīvojot dubultu dzīvi. 
Realitātē viņš ir viens no daudzajiem traumēta-
jiem zaudētāju armijas karavīriem, bet iedomās 
dzīvo savu īsto dzīvi, kāda būtu varējusi būt bez 
kara, iztēlē satiekas ar jau mirušajiem vai nesa-
sniedzamajiem mīļajiem – gan likteņa biedru, 
igauni Juhanu, gan mīļoto sievieti – īrieti Esteri.

Lomās: Mārtiņš Meiers, Mārtiņš Liepa, Elīna 
Vāne, Januss Johansons, Ivo Martinsons, Ilze 
Lieckalniņa, Arnolds Osis, Inese Ramute, Kārlis 
Freimanis, Rihards Jakovels.

Iestudējums saņēmis nomināciju Lat-
vijas teātru gada balvai „Spēlmaņu nakts” 
2012./2013.  gada sezonā nominācijā  
„Gada aktrise” (Elīna Vāne).

Biļetes Biļešu Paradīzē un Krustpils kultūras 
nama kasē, to cena 6 €, 7 €, 8,50 €.

Valmieras teātris ar izrādi „Klaidoņa 
lūgšana” viesosies Jēkabpilī

Krustpils kultūras namā 22. decembrī plkst. 19.00 
pie tējas tases un piparkūkām ikvienam būs iespēja 
baudīt aktrises Anitas Grūbes, dziedātājas Ingūnas 
Kalniņas un komponista Māra Lasmaņa Ziemassvētku 
koncertuzvedumu „Kluso nakšu pieskāriens”.

Lai Svētās nakts gaidīšanas laiks un tās gaišums ie-

līst mūsu sirdīs un pavada tālākās gaitās. Klusums lai sa-
lasa izkaisītos spēkus, atver vārtus uz lietu būtību. Mēs 
nākam pie Jums, lai dvēselē iemirdzētos gaisma, lai ticē-
tu labajam dzīvē un cilvēkos, lai dievišķie spēki ieplūstu 
mūsos un pār mums.

Biļetes Krustpils kultūras nama kasē, to cena 1 €.

„Kluso nakšu pieskāriens”
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 28. janvārī

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 
2016. GADA JANVĀRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
11.01.–
25.01.

13.00 Izstāde – „Barikādes – 25”
Izstāde veidota no Jēkabpils Vēstures muzeja 
krājuma un Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju 
sniegtajiem materiāliem
Ieejas cena: 0,14 / 0,28 eiro

Krustpils pils

11.01.–
25.01.

Lekcija – „Barikādes – 25”
Lekciju pieteikt pa tālruni 65221042
Ieejas cena: 0,14 / 0,28 eiro 

Reģiona skolas

14.01. 15.00 „Ceturtdiena pilī” – Barikāžu atceres 
pēcpusdiena. Ieeja bez maksas

Krustpils pils

26.01. 17.00 „Izzini Jēkabpili” – Jauno gidu skola
Vienas nodarbības cena: 1,14 eiro

Krustpils pils

28.01.–
04.03.

Tautas lietišķās mākslas studijas „Klūga” 
izstāde – „Pinumi”
Ieejas cena: 0,14 / 0,28 eiro 

Krustpils pils

SPORTA PASĀKUMI 2016. GADA JANVĀRĪ

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 JANVĀRĪ!

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

• 14.janvārī plkst. 10:00 notiks 
1 dienas kursi atbildīgajiem par elek-
trodrošību jauno standartu elek-
trodrošības grupu apliecību iegūša-
nai vai esošās apliecības termiņa pa-
garināšanai (apmācība, eksāmens). 
Pasniedzējs no AS „Sadales tīkls”  
Mācību centra.

• Aicinām Jauno gadu sākt ar an-
gļu valodas apgūšanu. Piedāvājam 40 
stundu Angļu sarunvalodas kursus 
bez vai ar priekšzināšanām. Kursos 
brīvā atmosfērā apgūsiet angļu sa-

runvalodu vai papildināsiet savas 
esošās zināšanas, lai veiksmīgāk ko-
municētos ar draugiem, paziņām un 
biznesa partneriem.  

Kursi notiks Jēkabpils Tālākiz-
glītības un informācijas tehnoloģi-
ju centrā, Jaunā ielā 44 (Jēkabpils 
2. vidusskola).

Pieteikties Jēkabpils TITC pa 
tālruni 65221333 vai pa e-pastu:  
titc@titc.lv. 

Inga Grīnberga, 
Jēkabpils TITC projektu koordinatore

Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs 
aicina pieteikties 

Ielu komitejas

Sveicam decembra jubilārus  
Aldonu Tipovsku, Birutu Matuseviču un Juri Indiku!

Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.
Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.
Viņš nešķiro asaras, smaidus
Viņš vienīgi atzīst un ciena tos –
Kuri nenobaidās..
                    /O. Skuja/

Šai dienai jābūt neaizmirstamai bezgala daudzo dienu virknē. Lai tajā 
ir smiekli un dziesmas, un mīļi, tuvi cilvēki, un jaunas cerības, jauni 

piedzīvojumi un jaunas iespējas. Apsveikumu, tostu un līksmības vidū atrodi 
brīdi, kad pamest skatu uz skaistākajiem mirkļiem pagātnē un apjaust to, cik 

daudz laba un gaiša var piedāvāt nākotne!

Ziemassvētku pēcpusdiena 
senioriem

Dievkalpojumu norises laiki baznīcās Ziemassvētkos

Jēkabpils pilsētas Pensionāru 
apvienība 2015. gada 26. decembrī 
plkst. 14.00 Jēkabpils pilsētas Tau-
tas namā organizē Ziemassvētku 
pēcpusdienu pensionāriem. Ieeja 
par ziedojumiem, līdzi jāņem groziņš 

un labs garastāvoklis. Aicinām pieda-
līties invalīdus, Daugavas vanagus, 
represētos, sporta veterānus. 

Jēkabpils pilsētas Pensionāru 
apvienības valde

Jēkabpils Sv. Jaunavas Marijas dzimšanas Romas 
katoļu baznīca

24.12. plkst. 15.00 un 18.00
25.12. plkst. 8.30. (poļu val.) un plkst. 11.00
26.12. plkst. 8.30. (poļu val.) un plkst. 11.00
27.12. plkst. 8.30. (poļu val.) un plkst. 11.00
31.12. plkst. 17.00
01.01. plkst. 11.00

Krustpils Evaņģēliski luteriskā baznīca
24.12. plkst. 19.00 
25.12. plkst. 10.00
27.12. plkst. 10.00, pēc tā koncerts „Ar skatu uz 

debesīm” (piedalās dziesminieks Goran Gora).

Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskā  
baznīca

24.12. plkst. 18.00 un plkst. 20.00
25.12 plkst. 10.00
26.12. plkst. 18.00
27.12. plkst. 10.00
31.12. plkst. 23.00
01.01. plkst. 18.00
03.01. plkst. 10.00
06.01. plkst. 18.00

Jēkabpils Baptistu draudzes baznīca
24.12. plkst. 17.00

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

1.01. 0.30 Jaunā gada sagaidīšana. 
Jaunā gada salūts

Vecpilsētas laukums

1.01. 1.00 Gadu mijas balle. 
Spēlē grupa „Straume” un DJ Kgee. Deju starplaikos Jolanda Suvorova.  
Biļetes iepriekšpārdošanā Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 5 €

Jēkabpils Tautas nams

9.01. 16.00 Pareizticīgo vīru kora „Pravoslavnije pevčije” (Pareizticīgie dziedoņi) koncerts. 
Biļetes Biļešu Paradīzē un Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 5 €, 7 €, 9 €

Krustpils kultūras nams

15.01. 19.00 Jēkabpils Sporta laureāts 2015.
Rīko Jēkabpils Sporta centrs

Jēkabpils Tautas nams

16.01. 17.00 Krustpils kultūras nama pašdarbnieku vakars Krustpils kultūras nams

16.01. 18.00 Atpūtas vakars „Vecais Jaunais gads”. Rīko Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Jēkabpils Tautas nama kasē

Jēkabpils Tautas nams

21.01. 18.00 Dokumentālā filma „Īvāns”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Kino Mītne 
Jēkabpils Tautas nams

22.01. 17.00 Mārča Birstes filma „Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai.”
Pasākums bez ieejas maksas

Kino Mītne 
Jēkabpils Tautas nams

22.01. 18.00 Dokumentālā filma „Īvāns”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Kino Mītne 
Jēkabpils Tautas nams

23.01. 14.00 Dokumentālā filma „Īvāns”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Kino Mītne 
Jēkabpils Tautas nams

24.01. 16.00 Krievu kinofilmu un romanču vakars Viktora Kozlitina izpildījumā. Biļetes Biļešu 
Paradīzē un Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 4 €, pensionāriem 3 €

Krustpils kultūras nams

27.01. 19.00 Valmieras Drāmas teātra izrāde „Klaidoņa lūgšana”. 
Biļetes Biļešu Paradīzē un Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 6 €, 7 €, 8,50 €

Krustpils kultūras nams

BIBLIOTĒKĀS
4.01.–30.01. Gleznu izstāde „Romantika”. Iveta Vucena Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka

22.01. 12.40 Viktorīnu pēcpusdiena „Zini vai mini” Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka, Bērnu lit. nodaļa

29.01. 17.00 Zinovijas Zimovas grāmatas „Jēkabpils vecticībnieki” pārlapošana Jēkabpils Tautas nama 
Baltā zāle

5.01.–29.01. Literatūras izstāde „Mūzika. Raimonda Paula dziesmas”.
Izstāžu cikla „Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 
32. izstāde

Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas abonements

Datums Laiks Vieta Pasākums

23.12. – 11.01. Masu medijos IZVĒLIES UN NOBALSO „2015.GADA SPORTISTS/-E UN TRENERIS/-E”
02.01. 13:00 3.vsk. sporta manēža Jēkabpils atklātās ziemas sacensības telpās vieglatlētikā ,,Daugava 2016’’

02.01. 10:00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2015/2016    5.kārta

02.01. 18:00 Sporta nams Baltijas volejbola līga            SK Jēkabpils Lūši – FV SM Tauras

03.01. 11:00 3.vsk. sporta manēža 4.Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem ,,Dzīvo sportam’’

06.01. 18:30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)        BK Jēkabpils – Ogre/Kumho Tyre

09.01. 18:00 Sporta nams Baltijas volejbola līga            SK Jēkabpils Lūši – Rakvere VK

09.01. 11:00 3.vsk. sporta manēža Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
10.01. 14:00 Sporta nams Baltijas basketbola līga (BBL)      BK Jēkabpils –  BARSY ATYRAU (Kazahstāna)

10.01. 18:00 Sporta nams Baltijas volejbola līga            SK Jēkabpils Lūši – Bigbank Tartu

12.01. 20:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija  (LBL 2)        Jēkabpils-2  – VEF skola

15.01. 19:00 Tautas namā Pasākums „Sporta laureāts 2015”
16.01. 17:00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)        BK Jēkabpils – Liepāja/Triobet

16.01. 13:00 3.vsk. sporta manēža Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm       Jēkabpils SS – Stopiņu NHK

17.01. 12:00 Meža parkā Pasaules sniega dienas aktivitātes
20.01. 18:30 Sporta nams Baltijas basketbola līga (BBL)      BK Jēkabpils – Liepāja/Triobet

23.01. 8:00 Radžu ūdenskrātuve Jēkabpils atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā  
(atkarībā no laika apstākļiem un ledus biezuma)

23.01. 10:00 Sporta nams 44. Jēkabpils atklātais individuālais čempionāts galda tenisā
23.01. 11:00 3.vsk. sporta manēža Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
26.01. 18:30 Sporta nams Baltijas basketbola līga (BBL)      BK Jēkabpils – RAKVERE TARVAS (Igaunija)

30.01. 18:00 Sporta nams Baltijas volejbola līga            SK Jēkabpils Lūši – Jarvamaa VK 

30.01. 11:00 3.vsk. sporta manēža Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
31.01. 18:00 Sporta nams Baltijas volejbola līga            SK Jēkabpils Lūši – Selver Tallinn

Jaungada naktī papildus 
bezmaksas autobusu reisi

Ziemassvētku un Jaunā gada 
brīvdienās pilsētā autobusi kursēs 
pēc svētdienas grafika. 

2016. gada 1. janvārī pilsētā au-
tobusi sāks kursēt:

3.  maršruts – pl.  10.10 no 
stacijas;

5.  maršruts – pl.  7.20 no 
poliklīnikas;

8. maršruts – pl. 8.15 no Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas. 

Jaunā gada naktī no pl.  23.45 

līdz pl. 1.45 Jēkabpils pilsētā kursēs 
5. maršruta autobuss, pasažieri tiks 
pārvadāti bez maksas, informē SIA 
„Jēkabpils autobusu parks” pasažie-
ru pārvadājumu daļa. Autobuss kur-
sēs pēc šāda grafika: 

No poliklīnikas: No stacijas:
23:45 0:15
0:15 0:45
0:45 1:15
1:15 1:45


