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Leonīds Salcevičs, 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

4. februārī tika apstiprināts Jēkabpils 
pilsētas budžets 2016. gadam. Budžets 
manā vadībā ir t icis gatavots jau 
deviņpadsmit reizes, un jāatzīst, ka šis ir 
viens no labākajiem manis veidotajiem 
budžetiem ar tendenci uz izaugsmi.

2016. gadā virzīsimies labo pārmaiņu 
virzienā un realizēsim pagājuša gada 
septembrī noteiktās Jēkabpils pilsētas 
budžeta prioritātes – turpināsim Jēkabpils 
pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras 
sakārtošanu,  atbalstīsim Jēkabpi ls 
Vēstures muzeja infrastruktūras un 
pakalpojumu uzlabošanu, veiksim pilsētas 
ielu tīkla kvalitātes, t.sk. lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas, sakārtošanu un 
turpināsim labiekārtot Jēkabpils pilsētas 
rekreācijas zonas un parkus.

Lai  uzlabotu ielu t īklu dzīvojamos 
mikrorajonos, veicinot ģimenēm piemērotu, 
d r o š u  u n  p i e v i l c ī g u  s a t i k s m e s 
infrastruktūru, šogad plānota darbu 
uzsā kšan a  p ie  Bebru mikrorajona 
atjaunošanas. Šobrīd esam paredzējuši 
divu gadu termiņā pārbūvēt mikrorajona 
infrastruktūru iedzīvotāju ērtībām. 

No valsts mērķdotācijām Jēkabpil i j 
piešķirts liels finansējums Jēkabpils 
Valsts ģimnāzi jas sporta laukuma 
rekonstrukcijai. Tāpat pašvaldība plāno 
ņemt aizņēmumu arī 2. vidusskolas sporta 
laukuma atjaunošanai. 

2016. gadā uzsāksim Pasta ielas pārbūvi. 
Projekta gaitā uzlabosim ielas un ietvju 
seguma tehnisko stāvokli, sakārtosim 
pieguļošās ielas, lai tās būtu ērtas visiem 
satiksmes dalībniekiem, atjaunosim ielas 
malā esošās zaļās zonas. Šobrīd ir uzsākti 
darbi Pasta ielas projektēšanai, domāju, ka 
aprīļa mēnesī izsludināsim iepirkumu 
objekta būvniecībai. Šī projekta ietvaros 
atjaunosim arī Ausekļa ielu.

Jāatzīst, ka valstī šobrīd būtiski ir 
aizkavējusies Ministru Kabineta noteikumu 
apstiprināšana Eiropas Savienības fondu 
apguvei, kā rezultātā finanšu līdzekļu 
piesaiste nav notikusi tādā apjomā, kā 
iepriekš tika plānots. Jācer, ka jaunās 
valdības virsvadībā šis process tiks 
paātrināts. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
administrācijas līmenī pieliksim visus 
spēkus, lai varētu nevilcinoties startēt 
projektos.

Apstiprināts Jēkabpils pilsētas 
budžets 2016.gadam
Ekonomiskā un sociālā 
situācija Jēkabpils 
pilsētā

Šajā plānošanas periodā (līdz 2018. ga-
dam) paredzēts piesaistīt investīcijas, lai 
attīstītu industriālās zonas un degradētās 
teritorijas, tādējādi veicinot uzņēmējdar-
bības attīstībai labvēlīgu vidi. Ņemot vērā 
plānotās „Integrēto teritoriju investīciju 
projektu” investīcijas, Jēkabpils pašval-
dība veicinās publiskās un industriālās 
infrastruktūras, kā arī degradēto terito-
riju sakārtošanu un attīstīšanu, kas būs 
būtisks ieguldījums uzņēmējdarbības, it 
īpaši apstrādes rūpniecības, veicināšanai, 
kas savukārt veicinās pilsētas ekonomis-
ko izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un 
investoru piesaisti brīvajām industriālajām 
zonām.

2015.  gada nogalē Jēkabpils pilsētā 
tika izveidota Pašvaldības policija, kuras 
darbības nodrošināšanai un stiprināšanai 
2016. gadā tiek atvēlēti papildus līdzekļi. 

Plānošanas periodā līdz 2018.  gadam 
izglītības jomā kā prioritāri jautājumi tiek iz-
virzīti – izglītības pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana, attīstot mācību proce-
sam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi 
un citu infrastruktūru. Pēdējos gados pil-
sētā veikti vairāki apjomīgi skolu un pirms-
skolas izglītības iestāžu infrastruktūras sa-
kārtošanas darbi, nodrošinot mācību vides 
ergonomisku iekārtojumu: veikta pārbūve 
Jēkabpils 3. vidusskolā un tās sporta sta-
dionā, pilnībā atjaunota pirmsskolas izglītī-
bas iestāde „Kāpēcītis” u. c. darbi.

Prioritāte kultūras jomā (2012.–
2018. gada plānošanas periodā) ir pilnvei-
dot un paplašināt kultūras infrastruk-
tūru, radot pamatu vērienīgu kultūras 
pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju 
pašdarbībai. 

Jēkabpils var lepoties arī ar Vēstu-
res muzeju, kas ir apmeklētākais tūrisma 
objekts Jēkabpilī. 2016. un 2017.  gadā 
Krustpils pilī tiks realizēti divi vērienīgi 
projekti ar Eiropas struktūrfondu atbal-
stu  Jēkabpils Vēstures muzeja infra-
struktūras un pakalpojumu uzlabošanai 
(pils ēkas rekonstrukcijai).

Līdz 2018.  gadam sporta jomā pare-
dzēts attīstīt sporta pasākumu organi-
zēšanai nepieciešamo infrastruktūru, pa-
plašināt iespējas pilsētā nodarboties ar 
tautas sportu – paplašināt veloceliņu tīklu, 
labiekārtot parkus un dārzus. 2016.  gadā 
pilsētā plānots uzstādīt ārā trenažierus. Lai 
pilnveidotu aktīvās atpūtas iespējas, jau 
iepriekšējos gados tika uzsākta Mežaparka 
kalna aprīkošana un Radžu ūdenskrātuves 
piekrastes labiekārtošana, kas turpināsies 
arī 2016. gadā. Jēkabpilij ir sava profesio-
nāla sporta komanda – basketbola klubs 
„Jēkabpils”, kā arī darbojas citi sporta klubi, 
kas gūst augstus panākumus sacensībās.

Sociālā aizsardzība (veselības un soci-
ālā aprūpe) joprojām prasa ievērojamu daļu 
pašvaldības budžeta līdzekļu. Nozīmīgākā 
problēma Jēkabpilī veselības aprūpes jomā 
ir saistīta ar jaunu, kvalificētu speciālistu 
trūkumu, tāpēc jau vairākus gadus paš-
valdība izmaksā stipendijas, lai Jēkabpi-
lij piesaistītu jaunos speciālistus. Bērnu 
vai citu rīcībnespējīgu personu tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību nodrošina 
Bāriņtiesa. Sociālo aprūpi pilsētā īsteno So-
ciālais dienests un tā struktūrvienības. 

Kopā pašvaldības ieņēmumi no nodokļu 
un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņem-

tās mērķdotācijas, bez aizņēmumu summām 
2016. gadā plānoti 27 329 704 eiro apmērā.

Kopā pašvaldības izdevumi 2016.  gadā ir 
32 661 220 eiro, tajā skaitā izdevumi no mērķ-

dotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcio-
nālajās kategorijās. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi 
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumi 
(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)

Budžeta ieņēmumi

Budžeta izdevumi

Izdevumi sadaļā „Vispārējie valdības die-
nesti” – 1 700 390 eiro:

deputātu, pašvaldības administrācijas, 
ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un 
iestādes uzturēšanai; finansējums aizņēmumu 
procentu maksājumiem un komisijas maksai par 
kredītu apkalpošanu; norēķiniem ar novadu paš-
valdībām – Krustpils novadam par civilās aizsar-
dzības pasākumu nodrošināšanu. 

Šajā gadā plānots turpināt iepriekš uz-
sāktos darbus pie datortehnikas un datortīklu 
atjaunošanas. 

Izdevumi sadaļā „Sabiedriskā kārtība un 
drošība” – 2 525 eiro atbalsta sniegšanai Valsts 
policijai; 126 810 eiro Pašvaldības policijas dar-
bībai un aprīkojuma iegādei.

Izdevumi sadaļā „Ekonomiskā darbība” – 
kopā 3 948 318 eiro, tajā skaitā no mērķa finan-
sējuma un no aizņēmumiem:

• sabiedriskā transporta pakalpojumu zau-
dējumu segšanai, 

• nodarbinātības pasākumiem, tajā skaitā 
skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, 

• ielu remontiem, 
• informatīvajam darbam, 
• projektu administrēšanai, 
• audita pakalpojumiem, 
• izdevumi, kas saistīti ar pašvaldības dalību 

dažādās organizācijās (Latvijas Pašvaldību sa-
vienībā, Lielo pilsētu asociācijā u. c.).

2016.  gada budžetā iekļauts finansējums 
Eiropas Sociālā fonda projekta realizēšanai 
„Proti un dari” un Rietumu bankas labdarības 
fonda projektam līdzfinansējums āra trenažieru 
uzstādīšanai.

Aizņēmumi no Valsts kases plānoti ielu 
kapitālajiem remontiem, nodrošinot šim mēr-
ķim pašvaldības līdzfinansējumu, t.sk. pabeigt 
2015.  gadā iesāktos darbus Lielās, Sporta un 
Mežāres ielu atjaunošanai Jēkabpilī, kā arī uz-
sākt projekta realizāciju – Dūmu, Atmodas, Kadi-
ķu ielas pārbūve Jēkabpilī. 

ERAF projekta realizēšanai „Jēkabpils Dau-
gavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjau-
nošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana 
uzņēmējdarbības attīstībai” (projekta ietvaros 
paredzēta Pasta ielas un tai pieguļošo ielu pār-
būve) – plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā 
arī saņemt avansu no ERAF finansējuma.  

Izdevumi budžeta sadaļā „Pašvaldību teri-
toriju un mājokļu apsaimniekošana” 2016. ga-
dam kopā plānoti 6 865 571 eiro, tajā skaitā no 
mērķa finansējuma un no aizņēmumiem:

• pašvaldības dzīvojamo un nedzīvoja-
mo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas 
izdevumiem,

• ielu apgaismošanai un remontiem, 
• tehnisko projektu izstrādei, 
• pašvaldības īpašumu remontiem, 
• pilsētas teritorijas labiekārtošanai (turpi-
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UZZIŅAI:
Jēkabpils ir viena no 9 republikas 
nozīmes pilsētām 
Iedzīvotāju skaits 24 553, no tiem:

• darbspējas vecumā 61,5%, 
• virs darbspējas vecuma 

20,8%, 
• bērni un jaunieši 17,7%. 

Bezdarba līmenis (31.12.2015.) –  
10,5 % (valstī vidēji 8,7%) .

Jēkabpils pilsētas izglītības 
iestāžu infrastruktūras 

sakārtošana

Jēkabpils Vēstures muzeja 
infrastruktūras un pakalpojumu 

uzlabošana

Pilsētas ielu tīkla kvalitātes 
uzlabošana, t.sk. lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas 
sakārtošana

Jēkabpils pilsētas 
rekreācijas zonu un parku 

labiekārtošana

Jēkabpils 2. vidusskolas sporta 
laukuma pārbūve un Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas sporta laukuma 
rekonstrukcija.

Budžetā paredzēts finansējums 
būvniecības projektu un cita veida 
būvniecības dokumentācijas 
izstrādei skolu infrastruktūras 
sakārtošanai. 

Darbi (t. sk. remontmateriālu iegāde) 
rotaļu laukumu labiekārtošanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) 
„Zvaigznīte” un „Bērziņš”. 

Budžetā paredzēts finansējums 
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 
un Jēkabpils bērnu un jauniešu 
centra dažādiem remontdarbiem.

Budžetā paredzēts finansējums 
projektu dokumentācijas korekcijām

Plānots uzsākt darbus divu projektu 
ietvaros „Jēkabpils Vēstures muzeja 
infrastruktūras un pakalpojumu 
uzlabošana”, proti, uzsākt (un 
2017. gadā turpināt) Krustpils pils 
rekonstrukciju.

2016. gadā tiks pabeigti darbi 
pie Lielās, Sporta un Mežāres ielu 
atjaunošanas.

Plānots uzsākt Dūmu, Atmodas, 
Kadiķu ielas pārbūvi, tajā 
skaitā Bebru ielas mikrorajona 
rekonstrukciju.

Paredzēts veikt lietus ūdens 
kanalizācijas izbūvi pie dzīvojamās 
mājas Ķieģeļu ielā 7, piebraucamā 
ceļa asfaltēšanu Nameja ielā 34A – 
36, caurteku izbūvi un grāvju tīrīšanu 
vairākās pilsētas vietās. 

Plānots uzsākt darbu ERAF 
projektu ietvaros „Jēkabpils 
Daugavas kreisā krasta degradēto 
teritoriju atjaunošana un publiskās 
infrastruktūras uzlabošana 
uzņēmējdarbības attīstībai”.

Turpināsies uzsāktie darbi pie Kena 
parka labiekārtošanas.

Tiks uzstādīts dizaina soliņš uz  
Daugavas aizsargdambja.

Tiks atjaunots uzraksts „Jēkabpils” 
(braucot virzienā uz Rīgu), veikti 
remontdarbi betona kāpnēm Palejas 
ielā. 

Plānota daudzgadīgo apstādījumu 
ierīkošana vairākās vietās pilsētā

Tiks uzstādītas velosipēdu 
novietnes, āra trenažieri, soliņi 
un atkritumu urnas Radžu 
ūdenskrātuves teritorijā, parkos un 
skvēros. 

Plānots izstrādāt projektu Kalpaka 
laukuma pārbūvei, veikt minimālu 
remontu Otrā pasaules kara 
memoriālam  (Uzvaras parkā) un 
piemineklim Brīvības cīnītājiem 
(Rīgas ielā).

Tiks veikta Daugavas aizsargdambja 
apskaņošana. 

2016. gada budžeta prioritātes

nāsies iepriekšējos gados iesāktie Kena parka 
labiekārtošanas darbi, būtiski palielinājies fi-
nansējums jaunu apstādījumu izveidošanai, tiks 
uzsākti Daugavas aizsargdambja apskaņošanas 
darbi u.c.), 

• pilsētas noformēšanai svētkos un dažādu 
vides objektu izgatavošanai un uzstādīšanai. 

Budžetā paredzēti izdevumi pilsētas terito-
rijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai 
no parkiem, skvēriem un nelegālo atkritumu iz-
gāztuvēm, pilsētas kapsētas apsaimniekošana, 
zāles pļaušana, bīstamo koku zāģēšana un jauno 
koku vainagu kopšana, Daugavas aizsargdambja 
apsaimniekošana, dzīvžogu apgriešana un ietvju 
mehanizētā tīrīšana. Plānots finansējums Kapu 
teritorijas paplašināšanas detālplānojuma un 
projekta izstrādei, kā arī finansējums Dzīvnieku 
patversmes uzturēšanai, profilaktiskiem izbrau-
kumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai u.tml. 
pasākumiem. 

Aizņēmumi no Valsts kases plānoti Priori-
tārā investīciju projekta realizēšanai un  ERAF 
projektu „Zīlānu ielas industriālās teritorijas 
piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmēj-
darbības attīstībai” un „Ķieģeļu rajona industri-
ālās teritorijas revitalizācija” realizēšanai, kā arī 
projekta realizācijai paredzēts saņemt avansu 
no ERAF finansējuma. 

Finansējums veselības aizsardzības pa-
sākumiem 2016.  gadā plānots 64  607  eiro 
apjomā:

• donoru kustības atbalstam, 
• veselības veicināšanas pasākumiem  

(t.sk. kapelāna algošanai jaunizveidotajā Jēkab-
pils reģionālās slimnīcas kapelā), 

• stipendiju izmaksai jauno speciālistu pie-
saistei un noturēšanai veselības aprūpē. Salīdzi-
not ar iepriekšējiem gadiem, palielinājies finan-
sējums stipendiju izmaksai jauno speciālistu 
piesaistei.

Izdevumi sadaļā „Atpūta, kultūra un reliģi-
ja” kopumā paredzēti 4 271 226 eiro:

• finansējums Sporta centra uzturēšanai 
un sporta pasākumiem, tajā skaitā finansējums 
Skeitparka atjaunošanai un siltumtrases nomai-
ņai (A. Pormaļa ielā 106),

• Valsts budžeta mērķdotācija āra trenažie-
ru uzstādīšanai Mežaparkā un mērķdotācija bēr-
nu sporta attīstībai,

• Finansējums Vēstures muzejam, kas plā-
nots uzturēšanas izdevumiem un divu projektu 
„Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un 
pakalpojumu uzlabošana” (Pils rekonstrukci-
ja) realizēšanai, t.sk. aizņēmums un projektu 
finansējums,

• Kultūras pārvaldes un tās pakļautībā esošo 
iestāžu uzturēšanai, tajā skaitā datortehnikas 
un programmatūras atjaunošana, finansējums 
tehniskā būvprojekta izstrādei Tautas namam, 
kā arī tautas tērpu izgatavošana un iegāde ga-
tavojoties Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, 
kas notiks 2018.gadā. 

2016.  gadā plānoti aizņēmumi no Valsts 
kases 4 489 237 eiro apjomā, tajā skaitā  aiz-
ņēmumi Eiropas Savienības projektu līdzfinan-
sēšanai un priekšfinansēšanai 2 816 216 eiro 
apmērā sekojošiem projektiem:

• „Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degra-
dēto teritoriju atjaunošana un publiskās in-
frastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības 
attīstībai”,  

• „Zīlānu ielas industriālās teritorijas piekļu-
ves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbī-
bas attīstībai”, 

• „Ķieģeļu rajona industriālās teritorijas 
revitalizācija”, 

• „Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mā-
cību vides un infrastruktūras uzlabošana”, 

• „Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktū-
ras un pakalpojumu uzlabošana”.,

• Jēkabpils 2. vidusskolas stadiona pārbūvei 
(250 000 eiro),

• prioritārā investīciju projekta īstenošanai  
(250 000 eiro). 

• Turpinot 2014. un 2015. gadā gadā iesākto 
praksi, arī 2016. gadā paredzēts ņemt aizņēmu-
mu pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai: tiks 
pabeigta Lielās, Sporta un Mežāres ielu atjau-
nošanas (aizņēmums 49 701 eiro) un uzsākta  
Dūmu, Atmodas, Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpi-
lī  (aizņēmums 937 500 eiro), nodrošinot 25% 
pašvaldības līdzfinansējumu.

• Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 
paredzēts ņemt aizņēmumu autotransporta 
iegādei kopsummā 185 820 eiro, tajā skaitā 
mikroautobusa iegādei Jēkabpils Sporta skolai 
un automašīnas iegādei Pašvaldības policijas 
vajadzībām.

Aizņēmumu atmaksai no pamatbudžeta  
kopā paredzēti 1 620 425 eiro. Aizņēmumu at-
maksa no priekšfinansējuma Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 
2016. gadā nav paredzēta.

Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 
sedz ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 
893  779  eiro, tajā skaitā brīvi sadalāmi, bez 
noteikta mērķa 780 799 eiro. Nesadalīto jeb brī-
vo līdzekļu atlikums uz perioda beigām plānots 
51 500 eiro apmērā.

Speciālais budžets
Speciālā budžeta 2016. gada ieņēmumu un 

izdevumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu nav mainījusies.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmu-
mi kopā plānoti 556  595  eiro, izdevumi – 
571  198  eiro, kur izdevumu pārsniegumu pār 
ieņēmumiem sedz no līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu 14 603 eiro.

Autoceļu fonda ieņēmumi  plānoti, pamato-
joties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu. Plā-
notos 2016.  gada ieņēmumus un līdzekļu atli-
kumu no 2015. gada kopsummā 528 798 eiro 
plānots izlietot pakalpojumu apmaksai par ielu 
uzturēšanu un ielu kapitālajiem remontiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un līdzekļu 
atlikums no 2015. gada kopsummā 42 400 eiro 
tiks izlietoti ar pilsētas vides aizsardzību sais-
tītiem pasākumiem: atkritumu izvešanai no 
nelegālajām atkritumu uzkrāšanas vietām un at-
kritumu savākšanas punktu ierīkošanai pilsētā,  
Sosnovska latvāņu iznīcināšanai, bīstamo koku 
izzāgēšanai pilsētā, zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem un citiem mērķiem.

Informāciju publicēšanai sagatavoja: 
Lāsma Skļarska,

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas

Jaunatnes lietu speciāliste

Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets no 2012. līdz 2016.gadam (EUR)
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• Finansējums reliģisko organizāciju, bied-
rību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, 
kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam.

Kā katru gadu vislielākais līdzekļu apjoms 
budžetā tiek plānots izglītības nozarei, kas ko-
pumā sastāda aptuveni 38% no kopējiem iz-
devumiem. Izglītībai kopā ar mērķdotācijām un 
aizņēmumiem tiks izlietoti 11 809 911 eiro:

• Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu 
uzturēšanai plānots izlietot 7 255 461 eiro, bēr-
nudārzu uzturēšanai 2 548 669 eiro, interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un pā-
rējiem izglītības pasākumiem – 2 005 781 eiro. 

• Plānots ņemt aizņēmumus mikroautobu-
sa iegādei Sporta skolas vajadzībām, Jēkabpils 
2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvei, kā arī 
ERAF projekta realizēšanai „Jēkabpils vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides un infrastruk-
tūras uzlabošana (2016–2017)”. Paredzēts 
saņemt avansa maksājumu no ERAF projekta 
realizēšanai un Valsts budžeta mērķdotāciju 
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta laukuma 
rekonstrukcijai. 

• Šajā gadā turpināsies arī iepriekšējos ga-
dos iesāktie pasākumi – budžetā iekļauts paš-
valdības finansējums mācību līdzekļu iegādei 
visām izglītības iestādēm, kā arī vispārizglītojo-
šajām skolām finansējums aprīkojuma atjauno-
šanai un mācību braucienu nodrošināšanai. 

• Paredzēts finansējums bezmaksas peld-
baseina apmeklējumam skolēniem, peldēša-
nas nodarbībām 2. un 3.  klašu skolēniem un 
skolēnu brīvpusdienām, kuras tiek atbalstītas 
arī ar valsts finansējumu (no 1. spetembra plā-
nots uzsākt bezmaksas ēdināšanu arī 6. klašu 
skolēniem).

Sadaļas „Sociālā aizsardzība” izdevumi 
kopumā sastāda 2 251 437 eiro, tajā skaitā fi-
nansējums no valsts budžeta – asistenta pakal-
pojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 

129  410  eiro. Sociālo pabalstu izmaksai kopā 
plānoti 662 131 eiro.

• 2016. gadā  paredzēts saglabāt visus ie-
priekšējā gadā maksātos pašvaldības sociālo 
pabalstu veidus. 

• Sākot ar 2016.  gadu, ir palielināts bērnu 
piedzimšanas pabalsts (100 eiro jaundzimuša-
jam), kā arī  tiks nodrošināta bezmaksas ēdinā-
šana PII visām daudzbērnu ģimenēm un bērniem, 
kas apgūst speciālās izglītības programmu. 

• 2016.  gadā iekļauts finansējums un tiks 
izstrādāti jauni pašvaldības saistošie noteikumi 
par vienreizēju pabalstu dzīvojamo telpu remon-
tam pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem.

• 2016.  gadā paredzēts uzsākt bezmak-
sas peldbaseina apmeklējuma nodrošināšanu 
senioriem.

Pārējos izdevumus „Sociālās aizsardzības” 
sadaļā sastāda izdevumi Jēkabpils bāriņtiesas 
un Sociālā dienesta struktūrvienību – Ģimenes 
atbalsta centra, Dienas aprūpes centra, Nakts 
patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes 
mājās biroja, Sociālā dienesta administrācijas  
uzturēšanas un tekošo remontdarbu izdevumi. 
Ievērojamu daļu izdevumu Sociālās aizsardzības 
jomā veido norēķini par sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pa-
kalpojumiem (Bāreņu nams „Līkumi”, Pansionāts 
„Jaunāmuiža”, citu pašvaldību sociālās aprūpes 
centri).

Finansēšanas daļa
Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no 

Valsts kases, aizņēmumu atmaksa un līdzek-
ļu atlikums. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami 
daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjo-
mīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam  
pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus Valsts 
kasē.
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Februārī trešajā un astotajā pilsētas 
maršrutā uzsāka kursēt jaunākie SIA „Jē-
kabpils autobusu parks” iegādātie auto-
busi. Kā informē SIA „Jēkabpils autobusu 
parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščer-
bickis, kopumā ir iegādāti 3 jauni autobusi 
pilsētas maršrutu apkalpošanai. Autobu-
si ir iegādāti ekonomisku apsvērumu dēļ, 
lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu iedzī-
votājiem un vienlaikus saglabātu brau-
ciena biļetes cenu 0,50 eiro apmērā, kas 
ir viena no zemākajām visā Latvijā.

Iegādātie pilsētas autobusi ir pirmie 
SIA „Jēkabpils autobusu parks” autopar-
ka sastāvā, kuros iebūvēts kondicionie-
ris. Tāpat tie ir aprīkoti ar zemo grīdu, lai 
atvieglotu iekāpšanu māmiņām ar bērnu 
ratiem, invalīdiem, kā arī vecāka gada gā-
juma cilvēkiem.

Autobusi iegādāti no Skandināvi-
jas valstīm un, kā atzīst J. Ščerbickis, ir 
piemēroti Latvijas klimatiskajiem aps-
tākļiem. Iegādātie autobusi nomainīs 
divdesmit gadus vecus autobusus, kuri 
prasa lielus ieguldījumus. Tāpat jaunie au-
tobusi ir daudz ekonomiskāki degvielas 
patēriņa ziņā. Tie paredzēti četrdesmit 
pasažieru pārvadāšanai.

16. februārī Jēkabpilī notika Zemga-
les plānošanas reģiona Attīstības pado-
mes sēde. Sēdes ievaddaļā klātesošos 
uzrunāja Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Leonīds Salcevičs. Sēdes darba 
kārtībā klātesošie apsprieda jautājumus 
par izglītības sistēmas pilnveidošanu, par 
dalību un atbalsta sniegšanu Zemgales 

reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu 7. konferencei, par dalību izstādē 
„Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”, kā arī 
dažādus citus. 

Lai Zemgales plānošanas reģiona 
pārstāvji varētu vairāk iepazīt arī Jēkab-
pils pilsētu, ikreiz tiek parādītas jaunas un 
interesantas lietas pilsētā. Šoreiz sēde 

notika SIA „Sedumi” dārzniecības konfe-
renču zālē, līdz ar to pēc darba kārtības 
jautājumu izskatīšanas sēdes dalībnie-
kiem bija iespēja uzzināt par uzņēmumu 
SIA „Sedumi”, kā arī viesoties dārzniecī-
bas Sedumi siltumnīcās un apskatīt izau-
dzētos skaistos pavasara ziedus.

Jēkabpilī notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomes sēde

Jēkabpils pilsētas ziņas

Atgādinām, ka par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā ir 
jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva, 
saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 37 „ Sais-
tošie noteikumi par nodevām Jēkabpils 
pilsētā”. 

Ikgadējā nodeva par suņa turēšanu  
ir 7 eiro, bet par kaķa turēšanu – 3 eiro. 
Nodeva samazināma par 50% maza 
izmēra suņu, kuru skausta augstums 
nepārsniedz 30 cm, turēšanu. Nodeva ir 
jāmaksā katru gadu (līdz 31. martam) par 
katru suni vai kaķi atsevišķi. 

No nodevas par mājas dzīvnieku tu-

rēšanu ir atbrīvotas politiski represētās 
personas, nacionālās pretošanās kus-
tības dalībnieki, viendzīvokļa dzīvojamo 
māju īpašnieki,  kā arī personas ar I un II 
grupas invaliditāti par viena (pirmā) suņa 
un/vai kaķa turēšanu.

Nodevu par mājas dzīvnieku turē-
šanu var pārskaitīt uz Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības (reģ.nr. 90000024205) no-
rēķinu kontiem: 

• AS „SEB BANKA”, kods: UNLALV2X 
konta numurs: 
LV87UNLA0009013130793

• AS „Citadele–banka”, kods: 
PARXLV22, konta numurs: 

LV29PARX0001051430001
• AS „Swedbank”, kods: HABALV22, 

konta numurs: 
LV75HABA0001401057077

• AS „DnB Banka”, kods: RIKOLV2X, 
konta numurs: 
LV22RIKO0002013192223, 

• kā arī skaidrā naudā kasē,  
Brīvības ielā 45 (1.stāvā).
Kases darba laiks:
Pirmdien plkst. 14.00 – 17.00
Otrdien plkst. 9.00 – 14.00
Trešdien plkst. 10.00 – 16.00
Pusdienu pārtraukums no plkst. 

12.00 līdz 12.45.

SIA „Jēkabpils siltums” valde 
26.01.2016. valdes sēdē pieņēma 
lēmumu, pamatojoties uz SIA „Jēkab-
pils siltums” 26.01.2016. valdes sē-
des Nr. 1-11/2 lēmumu, kā arī ņemot 
vērā kapitāla daļu turētāja pārstāvja 
ieteikumu:

• 2016. gada janvārī dzēst lī-
gumsodu tiem parādniekiem, kas līdz 

2015. gada 31. decembrim pilnīgi no-
maksājuši pamatparādu par saņemto 
siltumenerģiju, t.i., iedzīvotājiem, kas 
dzīvo pašvaldībai piederošās dzīvoja-
mās mājās;

• dzēst līgumsodu dzīvokļu īpašnie-
kiem un īrniekiem, ja laikā no 2016. gada 
1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam 
tiks nomaksāts pamatparāds par siltu-

menerģijas piegādi;
• dzēst līgumsodu, kas nepārsniedz 

500 EUR (pieci simti eiro),  dzīvokļu ko-
operatīvajām sabiedrībām, organizāci-
jām, iestādēm un pārējiem  lietotājiem, 
ja laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 
2016. gada 31. maijam tiks nomak-
sāts pamatparāds par siltumenerģijas 
piegādi.

No 2016. gada 1. jūlija dzīvnieku re-
ģistrācijā ir veiktas izmaiņas. Visi suņi, 
kuri vecāki par sešiem mēnešiem ir jāčipo 
un jāreģistrē Lauksaimniecības datu cen-
trā. Vienotā reģistrācijas sistēma ļaus 
vieglāk apzināt suņu saimniekus. Dzīv-
nieku reģistrēšanai ir arī daudzi citi plusi.

„Ir jābūt kaut kādai kārtībai, vakcinā-
cijai pret trakumsērgu, lai varētu izsekot, 
vai suņi ir vakcinēti, vai nav. Trakumsērga 
ir viena no tām slimībām, kas apdraud 
arī cilvēku. Bieži mēs presē lasām ga-
dījumus, ka sakosti tiek cilvēki, bet nav 
informācijas, vai suns ir bijis vakcinēts, 
vai nav,” stāsta Lauksaimniecības datu 
centra pārstāve Mairita Elbrete.

Līdz šim Latvijā tika čipoti un reģis-
trēti tie suņi, kuri piedalās izstādēs, un 
tie, kurus saimnieki ņem līdzi, ceļojot uz 
ārvalstīm.

Obligātās čipošanas dēļ arī patvers-
mēm būs vieglāk atrast pazudušos suņu 

saimniekus, savukārt īpašniekiem būs 
krietni sarežģītāk atbrīvoties no dzīvnie-
ka, ja tas pēkšņi izrādīsies nevajadzīgs.

Jaunais reģistrs būs savienots ar 
kopēju Eiropas datu bāzi. Tiem cilvēkiem, 
kuri būs nolēmuši savus mīluļus nereģis-
trēt un nečipot, tādā veidā ietaupot ap-
tuveni 20 eiro, jārēķinās ar bargām soda 
naudām – līdz pat 200 eiro.

Pirms mājas (istabas) dzīvnieka re-
ģistrācijas dzīvniekam ir jābūt apzīmē-
tam ar mikroshēmu (mikročipētam) un 
ar pasi. Dzīvnieka apzīmēšanu veic serti-
ficēts veterinārārsts.

Cik maksā mājdzīvnieka 
reģistrēšana? 

Pirmreizējā mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācija ir maksas pakalpojums, 
saskaņā ar datu centra publisko pakal-
pojumu cenrādi 7,11 eiro par mājdzīv-
nieku. Mājdzīvnieks nav jāņem līdzi pie 
reģistrācijas.

Kā notiek reģistrēšana un kas jā-
ņem līdz? 

Reģistrācijas veidlapa sastāv no A 
un B daļām. Mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieks aizpilda reģistrācijas veidlapas 
A daļu. Līdz jābūt personu apliecinošam 
dokumentam (pase vai personas apliecī-
ba), kā arī mājas (istabas) dzīvnieka pase. 

Kur Jēkabpilī var reģistrēt māj- 
dzīvniekus?

1. Lauksaimniecības Datu centrs, 
Bebru iela 108, Jēkabpils (par mājdzīvnie-
ka reģistrāciju ir iespējams samaksāt  ar 
norēķinu karti). 

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
Brīvības iela 45, Jēkabpils (3.  stāvs), 
312.  kabinets (par mājdzīvnieka reģis-
trāciju ir iespējams samaksāt skaidrā 
naudā). 

Pirmreizējā dzīvnieka reģistrēšana 
jāveic, ierodoties personīgi.

Par mājas dzīvnieku turēšanu jāmaksā ikgadējā nodeva

SIA „Jēkabpils siltums” informē par līgumsodu dzēšanu

Jāveic mājdzīvnieku reģistrācija un čipošana

Jēkabpils pilsētas pašvaldības poli-
cija ir apkopojusi informāciju par paveik-
to 2016. gada janvārī. 

Salīdzinot ar 2015. gada decembri, 
aizvadītajā mēnesī būtiski pieaudzis iz-
skatīto iesniegumu, sūdzību un ziņojumu 
skaits (95) un izbraukumu skaits pēc iz-
saukumiem (28). 

Janvārī kopumā noformēti 14 ad-
ministratīvo pārkāpumu protokoli par 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
normu neievērošanu – 8 protokoli par 
smēķēšanas ierobežojumu neievēroša-
nu, kā arī par citiem pārkāpumiem – vi-
des piesārņošanu, dzīvnieku labturību, 
dzīvesvietas nedeklarēšanu, nelikumīgu 

koku ciršanu. Tāpat aizvadītajā mēnesī 
noformēti 10 administratīvo pārkāpumu 
protokoli par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, 1 par Saistošo noteikumu 
neievērošanu (tirdzniecības saskaņoša-
na), vairākas reizes veikti reidi skolās un 
sabiedriskās vietās. 

Par Jēkabpils pašvaldības policijas darbu janvāra mēnesī

Aicina ievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus
Jēkabpils pilsētas pašvaldības poli-

cija atgādina iedzīvotājiem ievērot Ceļu 
satiksmes noteikumus un uzsver, ka šo-
brīd policijas darbinieki īpaši aktīvi pievērš 
uzmanību apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu ievērošanai (kas bieži traucē 
speciālo dienestu (Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests, u.c.) ie-
spējas piekļūt ēkām. Šī problēma īpaši ak-
tuāla ir pilsētas mikrorajonos, kur trūkst 
pietiekami plašu stāvlaukumu.

Jēkabpils pašvaldības policija at-
gādina – Ceļu satiksmes likums un Ceļu 
satiksmes noteikumi, reglamentējot 
ceļu satiksmi, ir attiecināmi kā uz pub-
lisko tiesību juridiskas personas, tā arī 
privātpersonas īpašumā esošu ceļu, kas 
ir jebkura satiksmei izbūvēta teritorija. 
Tādēļ transportlīdzekļu novietošana, kas 
pārkāpj Ceļu satiksmes noteikumus, nav 
vērtējama kā kompromiss stāvlaukumu 
trūkuma dēļ. Transportlīdzekļu vadītājiem 
jau pie to iegādes ir jāizvērtē visi ar to uz-

turēšanu saistītie aspekti, tajā skaitā arī 
transportlīdzekļu novietošanas iespējas 
(stāvvietas, garāžas, utt.), atgādina Jē-
kabpils pašvaldības policijas darbinieki.

Vēlamies iedzīvotāju uzmanību vērst 
uz a/m novietošanu pilsētas zaļajā zonā 
– saskaņā ar Jēkabpils pilsētas saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 51 par šo pārkāpu-
mu paredzēts naudas sods 20 – 70 eiro 
apmērā. Pašvaldība turpmāk pievērsīs 
īpašu uzmanību šai problēmai, it sevišķi 
māju iekšpagalmos.

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

23. februārī Jēkabpilī viesojās Zvied-
rijas vēstnieks Latvijā V. E. Henriks Lan-
derholms ar delegāciju, lai atklātu „Zvied-
rijas dienas”. Vizītes ietvaros delegācija 
tikās ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
vadību, kā arī apmeklēja uzņēmumus SIA 
„Sedumi” un SIA „Gefa Latvia”.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā vēst-
nieks atklāja trīs izstādes – „Dzīves 
puzle”, „Zviedru kriminālromānu ainas” un 
„Aci pret aci ar klimatu”, skolēniem lasīja 
lekciju par zviedru ģimenes modeli, kā arī 
atsevišķi tikās arī ar tiem 10. un 11. kla-
šu skolēniem, kas apgūst zviedru valodu. 

Savukārt Tautas namā tika atklāta 
zviedru fotogrāfa Peo Jonsona (Peo 

Jonsson) fotogrāfiju izstāde veltīta Lat-
vijas un Zviedrijas dabai, kā arī rādītas di-
vas zviedru filmas – „Simtgadnieks, kas 
izkāpa pa logu un pazuda” un animācijas 
filma „Karlsons, kurš dzīvo uz jumta”.

„Zviedrijas dienas” ir Zviedrijas vēst-
niecības Latvijā projekts, kura pirmsā-
kumi meklējami 2015.  gadā. Projekta 
mērķis ir veicināt dažādus Latvijas un 
Zviedrijas sadarbības aspektus. Pagā-
jušajā gadā „Zviedrijas dienas” viesojās 
Rēzeknē, Balvos, Talsos, Olainē, Vents-
pilī un Jelgavā. Jēkabpils un Līvāni ir 
„Zviedrijas dienu” pirmie pieturas punkti 
2016. gadā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība „Latvi-
jas E-indeksa 2015” mērījumos republi-
kas nozīmes pilsētu kopvērtējumā ieņem 
4. vietu, bet atsevišķos rādītājos – aug-
stāko novērtējumu.

Vērtējot Jēkabpils pilsētas paš-
valdības interneta resursu popularitāti 
un cilvēku prasmes, jau otro gadu pēc 
kārtas ir iegūts augstākais novērtējums 
republikas nozīmes pilsētu konkurencē. 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības soci-
ālo tīklu kontiem seko 405 no tūkstoš 
iedzīvotājiem. „E-pārvaldes” rādītājos 
Jēkabpils pilsēta ierindojas trešajā vietā 
– 2015. gadā pieaudzis ienākošās kores-
pondences īpatsvars, kas saņemts elek-
troniski, un ienākošās korespondences 
īpatsvars, kas parakstīts ar elektronisko 

parakstu. Gada laikā pieaudzis arī Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā 
pieejamo veidlapu sagatavju skaits. Dro-
šības rādītāju kategorijā Jēkabpils pilsēta 
ierindojas 4.vietā, kas ir par vienu vietu 
augstāk nekā „E-indeksa” 2014.  gada 
pētījumā. Kopvērtējumā no iespējamiem 
100 punktiem Jēkabpils pilsētas pašval-
dība ieguvusi 65,65 punktus, kas vērtē-
jams kā augsts rādītājs.

„Latvijas e-indeksa” jaunākie mē-
rījumi iegūti, apkopojot informāciju par 
pašvaldību e-vides infrastruktūru, inter-
neta resursu popularitāti, e-pārvaldes 
pakalpojumiem un līmeni, informācijas 
sistēmu datu drošību, kā arī netiešus in-
dikatorus par cilvēku prasmēm katrā no 
pašvaldībām.

SIA „Jēkabpils autobusu parks” 
iegādājas 3 jaunus autobusus

Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc 
E-indeksa mērījumiem – 4. vietā

„Zviedrijas dienu” ietvaros Jēkabpilī 
viesojas Zviedrijas vēstnieks

Dzimšanas diena ir dzimšanas die-
na arī tad, ja to svin valsts. Tu vari ļaut, 
lai jubilārs vienatnē organizē, cienā, 
izklaidē. Tu vari būt labs draugs un palī-
dzēt. Pievieno savu ierosinājumu Ideju 
bankai – kā svinēsim Latvijas simtgadi 
Jēkabpilī? Kādas jaunas tradīcijas radī-
sim? Kādus vides objektus veidosim? 
Kā apkoposim un popularizēsim vēstu-
risko mantojumu? Ko vēl varam veikt? 
Kā priecāties kopā?

Iesniedz savu ideju Latvijas simt-
gades svinībām Jēkabpilī! Ja vēlies 
līdzdarboties idejas realizēšanā – no-
rādi arī savu kontaktinformāciju! 

Latvijas valsts simtgades svētku 
programmu paredzēts īstenot piecu 
gadu laikā no 2017. līdz 2021. gadam, 

lai pilnvērtīgi un sistemātiski atcerē-
tos visus vēsturiskos notikumus un 
cilvēkus, kas veidojuši Latvijas valsti. 

Kā iesniegt ideju?
Iesniegt savu ideju Latvijas simt-

gades Ideju bankā vari no 2016. gada 
1. līdz 31.  martam www.jekabpils.lv 
vai Ideju bankas kastēs, kas atrodas 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un citur 
(adreses pieejamas www.jekabpils.lv 
no 1.03.2016.)

Kas izvērtēs idejas?
Ideju bankas rezultāti tiks pre-

zentēti Jēkabpils iedzīvotāju forumā 
2016. gada aprīlī, kur kopīgi diskutē-
sim un vērtēsim mūsu visu idejas! 

Radīsim svētkus kopā!

Piedalies Ideju bankā „Latvijas 
simtgades svinības Jēkabpilī”!
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No 5. līdz 7. februārim Starptau-
tiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 
23. starptautiskā tūrisma izstāde–
gadatirgus „Balttour 2016”. Tā ir pla-
šākā un nozīmīgākā tūrisma izstāde 
Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūris-
ma sezonu reģionā un rada svētku sa-
jūtu gan nozares profesionāļiem, gan 
ceļotgribētājiem.

„Balttour 2016” vienuviet varēja 
apskatīt vairāk nekā 470 stendus, 
kuros savus piedāvājumus prezentē-
ja ap 850 tūrisma uzņēmumu no 40 
pasaules valstīm. Trīs dienas Ķīpsalā 
apmeklētājiem bija iespēja iepazīt 
jaunus maršrutus un ceļojumu gala-
mērķus, līksmot par pasaules kultūru 
dažādību, iegādāties ceļojumus un 
baudīt Latvijas reģionu viesmīlību.

Jēkabpils pārstāvji apmeklētājiem 
piedāvāja 2016. gada tūrisma kartes 
ar nozīmīgākajiem pasākumiem pilsē-
tā latviešu, krievu, angļu un vācu va-
lodās, Zemgales tūrisma informāciju, 
kā arī stāstīja par Jēkabpils pakalpo-
jumu sniedzēju piedāvājumiem pilsē-
tas viesiem. Stendā varēja nobaudīt  
SIA „Garšu galerija” pašu gatavotos 
cepumus – dālderus, šiliņus un gra-
šus, SIA „Margret” gatavotos bezē 
cepumus – lūša raibumiņus, savukārt 
SIA „Sedumi” priecēja ar savu produk-
ciju – pavasarīgiem ziediem. Jēkabpils 
stendā ar apmeklētājiem sarunājās 
Jēkabpils pilsētas simbols lūsis, bet 
uz lielas skatuves uzstājās Jēkabpils 
deju kolektīvs „Kauranieši”.

Jēkabpilī notiks pirmais „Vakanču gadatirgus”

Arī šogad Jēkabpils pilsēta tika 
pārstāvēta „Balttour 2016”

Māru Grīnbergu pieminot

„JK Namu pārvalde” piedāvā iespēju pilnībā vai daļēji 
dzēst aprēķināto kavējuma naudu

Namu pārvalde uzsākusi sadarbību ar  
AS „Kredītinformācijas birojs”

Namu pārvalde saviem klientiem 
piedāvā iespēju pilnībā vai daļēji dzēst 
aprēķināto kavējuma naudu.

Informējam, ka pamatojoties uz ka-
pitāldaļu turētāja ierosinājumu „JK Namu 
pārvaldes” valde 2016. gada 5. februārī 
nolēma:

1. Ar 2016.  gada 1.  janvāri līdz 
2016.  gada 31.  decembrim nepiemē-
rot kavējuma naudas (tas ir, līgumsods, 
kavējuma nauda, soda nauda, likumis-
kie procenti) aprēķināšanu personām/
ģimenēm, kurām ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu ir 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 
personas/ģimenes statuss uz lēmumā 
minēto laika posmu.

2. Dzēst aprēķināto kavējuma nau-
du 100 % apmērā, ja no 2016.  gada 
1. februāra līdz 2016. gada 31. martam 
tiks nomaksāts viss apsaimniekošanas/
īres maksas un komunālo pakalpojumu 
pamatparāds.

3. Dzēst aprēķināto kavējuma 
naudu 90 % apmērā, ja no 2016. gada 
1.februāra līdz 2016.  gada 31.  maijam 
tiks nomaksāts apsaimniekošanas/
īres maksas un komunālo pakalpojumu 
pamatparāds.

4. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 
60 % apmērā, ja līdz 2016. gada 31. mai-
jam tiks noslēgta Vienošanās par parāda 
nomaksu. Vienošanās spēkā esamības 
laikā tiek apturēta kavējuma naudas 

aprēķināšana.
5. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 

40 % apmērā, ja līdz 2016. gada 31. mai-
jam tiks noslēgta Vienošanās par parāda 
nomaksu Vienošanās spēkā esamības 
laikā tiek apturēta kavējuma naudas 
aprēķināšana.

Lai vienotos par Vienošanās par 
pakāpenisku parāda nomaksu noslēg-
šanas nosacījumiem, nepieciešams 
vērsties pie ēku un apsaimniekojamo 
teritoriju pārziņiem – Andreja Pormaļa 
ielā 39, Jēkabpilī, 7.kabinetā, tālrunis 
65235906 (Jēkabpils iecirknis) vai 
K. Skaubīša ielā 20-2, Jēkabpilī, tālrunis 
65221153 (Krustpils iecirknis), informē 
SIA „JK Namu pārvalde.

Starp Privatizējamais SIA „JK Namu 
pārvalde” (Namu pārvalde) un AS „Kre-
dītinformācijas birojs” (Kredītbirojs) 
2015. gada 16. novembrī tika noslēgts 
līgums par dalību Kredītbiroja sistēmā. 
Līguma nosacījumi paredz, ka Namu 
pārvalde nodos Kredītbirojam ziņas par 
fiziskām un juridiskām personām, kurām 
ir nenokārtotas parādsaistības ar Namu 
pārvaldi par dzīvojamās mājas kopīpa-
šuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
vai dzīvojamās telpas īri un saņemtajiem 
pakalpojumiem. Savukārt Kredītbirojs, 
pamatojoties uz saņemtajām ziņām, 
veidos personu kredītvēsturi, tādējādi 
ļaujot citiem Kredītbiroja sistēmas da-

lībniekiem novērtēt potenciālā klienta 
spēju uzņemties finansiālas saistības.

Tas nozīmē to, ka turpmāk citi preču 
un pakalpojumu sniedzēji, kas ir Kredītbi-
roja sistēmas dalībnieki, varēs saņemt 
informāciju par personām, kurām ir pa-
rāds par dzīvokli un izvērtēt, vai attiecī-
gajai personai, piemēram, izsniegt kredī-
tu vai preci līzingā.

Projekta mērķis ir veicināt Namu 
pārvaldes negodprātīgo klientu parād-
saistību izpildi. Nedrīkstētu būt tāda 
situācija, ka dzīvokļa īpašnieks/īrnieks 
nenorēķinās par saņemtajiem pakalpo-
jumiem, kas kopumā ietekmē arī visus 
mājas iedzīvotājus – netiek pilnvērtīgi un 

savlaicīgi veidoti uzkrājumi remontdar-
bu veikšanai u.tml., bet tajā pašā laikā 
parādnieks iegādājas dārgu televizoru, 
jaunu viedtālruni vai pat automašīnu, iz-
mantojot nomaksas iespēju.

Sākot jau no 2016.  gada februāra 
Namu pārvalde periodiski nodos infor-
māciju Kredītbirojam par tiem uzņēmu-
ma klientiem, kuru parādsaistības iz-
veidojušās 3 un vairāk mēnešu periodā. 
Savukārt informācija par tiem klientiem, 
kuriem ir noslēgta un spēkā esoša Vie-
nošanās par pakāpenisku parāda atmak-
su, Kredītbirojam netiks nodota, informē 
SIA „JK Namu pārvalde.

Pagājušajā nedēļā mūžībā tika pavadīta Māra Grīnberga. Māra Grīnber-
ga bija viena no Latvijas Tautas frontes Jēkabpils nodaļas dibinātājiem, cī-
noties par valsts neatkarību piedalījās barikādēs, kā arī Baltijas ceļā. Lat-
vijas patriote, kura kopā ar Jēkabpils Latviešu biedrību ik gadu organizēja 
Barikāžu atceres pasākumus Jēkabpilī, kopā ar citiem piedalījās Barikāžu 
atceres pasākumos Rīgā un bija klāt Latvijai svarīgākajās atceres dienās.

Latvijai tik nozīmīgajā Atmodas laikā veidoja laikrakstu „Augšzemes 
Atmoda” un tā pirmajā numurā 1989. gadā Māra Grīnberga uzrunāja lasī-
tājus (fragments):

„Es šodien paceļu savu balsi par mūsu iekšējo brīvību, bez kuras nevar 
būt brīvas Latvijas, es paceļu savu balsi par tiem, kuri šodien jūtas dzīves 
atstumti un nelaimīgi, kurus ir skārušas netaisnīgās represijas, es paceļu 
savu balsi par tiem, kuri visu laiku bija spiesti klusēt, par tiem, kurus sa-
saista bailes; es paceļu savu balsi par netaisnīgi apvainotajiem jebkuras 
tautības cilvēkiem; bet es aizstāvu arī tos, kuri šodien ir grūtas izvēles 
priekšā, es paceļu savu balsi par to, lai visaugstākā vērtība būtu cilvēka 
personības brīvība neatkarīgā un tiesiskā valstī. Šodien visam, ko daru es 
un ko darām mēs visi, ir viens mērķis. Dažādas var būt idejas un domas, 
bet mīlestība ir viena vienīga – Latvija.”

Latvijas mīlestība patiesi un dziļi bija viņas sirdī.
Paldies par visu, kas atdots un veltīts pilsētai, Latvijai.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Māras Grīnbergas tuviniekiem, kolēģiem 

un domubiedriem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Attēlā: Māra 1991. gada 14. janvārī barikādēs Zaķusalā vienojas kopīgā 
dziesmā ar Romānu Kielbicki (no kreisās) un Antonu Laizānu (no labās). 
Foto: J. Lācis

Lai veicinātu nodarbinātību un iedzī-
votāju profesionālo pilnveidi Jēkabpilī 
un tuvākajā apkārtnē, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība rīko pirmo „Vakanču gadatir-
gu” Jēkabpilī. 

Gadatirgus notiks 2. aprīlī no plkst. 
11.00 līdz 15.00 Jēkabpils Tautas nama 
lielajā zālē. 

„Vakanču gadatirgū” darba devēji no 
Jēkabpils un apkārtējiem novadiem tiek 
aicināti piedāvāt brīvās vakances un prak-
ses vietas savā uzņēmumā, savukārt dar-
ba meklētājiem būs iespēja iepazīties ar 
pieejamām vakancēm pilsētā un tuvākajā 
reģionā. Ikviens interesents varēs iegūt 
informāciju par profesionālās pilnveides 
iespējām pilsētā. „Vakanču gadatirgus” 
tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinā-
tības valsts aģentūras Jēkabpils filiāli 
(NVA).

NVA stendā darba devēji varēs uz-
zināt par uzņēmumiem piedāvātajiem 
pakalpojumiem, savukārt darba ņēmēji – 
par mācību un nodarbinātības iespējām 
Latvijā, Eiropas Savienības un Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs.

Karjeras konsultanti darba meklētā-
jiem sniegs ieteikumus CV un pieteikuma 
vēstules sagatavošanā, padomus, kā sa-
gatavoties darba intervijai, kā arī konsul-
tēs par profesionālo piemērotību. 

Darba meklētāji varēs klātienē tikties 
ar potenciālajiem darba devējiem un pie-
dalīties darba intervijās.

Ieguvumi darba devējiem:

• iespēja veikt darba intervijas ar po-
tenciālajiem darbiniekiem,

• darba meklētāju vidū atrast sev pie-
mērotākos darbiniekus,

• bez maksas prezentēt savu 
uzņēmumu,

• piesaistīt praktikantus,
• uzzināt par Nodarbinātības valsts 

aģentūras atbalsta pakalpojumiem darba 
devējiem.

Ieguvumi apmeklētājiem:
• saņemt atbalstu CV un motivācijas 

vēstules sagatavošanai,
• saņemt noderīgus padomus darba 

intervijām,
• tikties ar potenciālajiem darba 

devējiem,
• piedalīties klātienes darba 

intervijās,
• atrast darbu,
• pieteikties prakses vietai,
• iegūt informāciju par darba, mācību 

iespējām Latvijā, Eiropas Savienības/Eiro-
pas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē

•iegūt informāciju par Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem.

Pasākuma programma
11.00 – „Vakanču gadatirgus” ofi-

ciālā atklāšana. 
11.10–15.00 – Darba devēju un 

darba meklētāju tikšanās: piedāvātās 
vakances, prakses vietas, informācija par 
uzņēmumiem;

Informācija un konsultācijas par NVA 

pakalpojumiem – apmācību un nodarbi-
nātības iespējām, pakalpojumiem bez-
darbniekiem/darba meklētājiem un darba 
devējiem;

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Soci-
ālā dienesta informācija par sociālo pakal-
pojumu pieejamību pilsētā;

Karjeras konsultantu konsultācijas, 
CV un/vai motivācijas vēstules sagatavo-
šana, profesionālās piemērotības noteik-
šana, ieteikumi un palīdzība sagatavoties 
darba intervijai u.c.

Uzņēmumu prezentācijas Tautas 
nama Baltajā zālē. 

Dalība „Vakanču gadatirgū” gan dar-
ba devējiem, gan potenciālajiem darbinie-
kiem ir bez maksas.

Pieteikt vakances un prakses vietas 
„Vakanču gadatirgum” Jēkabpils un reģio-
na uzņēmēji var sazinoties ar NVA Jēkab-
pils filiāles speciālistiem – Marinu Belovu, 
tālr. 65236655, mob.tālr. 26176873, vai 
Gitu Stalidzāni, tālr. 65231950, mob.tālr. 
28233827, vai nosūtot rakstisku pietei-
kumu uz e-pastu: jekabpils@nva.gov.lv. 

Pieteikuma anketa pieejama  
www.jekabpils.lv un NVA Jēkabpils filiālē.

Par citiem organizatoriskiem un teh-
niskiem jautājumiem (uzņēmumu sten-
diem, reklāmas iespējām, prezentācijām, 
u.c.) sazināties ar Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītājas vietnieci Lauru Afanasjevu, 
tālr.65207319, mob.tālr.29556045, 
e-pasts: laura.afanasjeva@jekabpils.lv. 

Jēkabpils pilsētas būvvalde in-
formē, ka patvaļīgās būvniecības ie-
robežošanai no 2016. gada 1. janvāra 
stājušās spēkā izmaiņas nodevas 
par būvatļauju aprēķināšanā būvob-
jektiem, kuros konstatēta patvaļīga 
būvniecība.

Atgādinām, ka pirms būvvalde 
izdod būvatļauju, būvinspektors pār-
bauda būvniecības ieceres realizāci-
jas vietu, lai pārliecinātos, ka tur nav 

uzsākta būvniecība.
Gadījumos, ja Būvvalde konstatēs, 

ka būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas 
izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarī-
šanas būvatļaujā par būvdarbu uzsāk-
šanas nosacījumu izpildi, Būvvalde ap-
rēķinot nodevu, palielina to trīskāršā 
apmērā.

Jēkabpils domes saistošie notei-
kumi Nr.37 „Saistošie noteikumi par 
nodevām Jēkabpils pilsētā” nosaka 

ar nodevu par būvatļaujas saņemša-
nu apliekamos objektus, nodevas ap-
mēru, nodevas maksāšanas kārtību 
un atvieglojumus Jēkabpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā. Noteikumi 
attiecas uz ikvienu fizisku vai juridisku 
personu, kas normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, saskaņo būvniecību 
Jēkabpils administratīvajā teritorijā, 
un saņem būvatļauju Jēkabpils pilsē-
tas būvvaldē.

Par patvaļīgu būvniecību piemēros paaugstinātu nodevu

Informāciju publicēšanai sagatavoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Jēkabpils pilsētas skolu 8.–
12.  klašu pašpārvaldes aicina rado-
šos jauniešus pieteikt savu dalību 
radošo izpausmju festivālam ŠAHTA

ŠAHTA ir Jēkabpils pilsētas un 
blakus esošo novadu jauniešu rado-
šo izpausmju festivāls, vēl nebijis, 
absolūti eksperimentāls, uz entuzi-
asmu balstīts pilotprojekts, kura no-
rise ir paredzēta šī gada 6. un 7. maijā 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
teritorijā.

Festivāla mērķis ir apzināt un 
uz tikšanos vienuviet kopā aicināt 
Jēkabpils pilsētas un blakus esošo 

novadu (Jēkabpils pilsēta un novads, 
Viesītes, Salas, Aknīstes, Krustpils, 
Līvānu, Ilūkstes novads) radošos jau-
niešus, lai kopīgiem spēkiem radītu 
svētkus jauniešiem, pamanītu, lūkotu 
un svinētu novada radošo jauniešu 
talantus. No mērķa izriet tas, ka mūsu 
kopīgā izdošanās, svētku apjoms lielā 
un būtiskā mērā ir atkarīgs tieši no Te-
vis, no mūsu radošajiem jauniešiem – 
ŠAHTAS dalībnieku līdzdalības un at-
balsta šīs ambiciozās idejas tapšanā, 
tāpēc, ja Tu esi 13–25 gadus vecs, 
ja Tu: dejo, muzicē, raksti, fotografē, 
filmē, radi vizuālās, vizuāli plastiskās 

mākslas darbus, rādi stāstus, per-
formances, šovus, spēj savu radošo 
talantu iemācīt, vēlies parādīt, kā 
top, kā izskatās Tavi darbi – ieskaties 
un piesakies: JEKABPILS-BJC.LV/
ŠAHTA. 

Tiekamies, svinam radošumu 
un talantus kopā, ļaujot brīnumiem 
notikt!

Informāciju sagatavoja:
Alise Kļaviņa,

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
vizuālās, vides, jaunatnes lietu izglītības 

metodiķe

13.  februārī Latvijas Universitā-
tes Lielajā Aulā notika XXI Latvijas 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu izpildītāju konkur-
sa svinīgā apbalvošana un Laureātu 
koncerts „Bravo – Bravissimo”. 

Mūsu skolas 7. saksofona klases 
audzēknei Annijai Briškai kā 1. vietas 
ieguvējai jau otro gadu pēc kārtas 
tika tas gods koncertā atskaņot so-
loskaņdarbu lielās auditorijas priek-
šā. Ar savu izcilo skaņas kvalitāti un 
tehnisko varējumu, viņa kārtējo reizi 
apliecināja, ka ir viena no vadošajām 

Latvijas mūzikas skolu saksofona 
spēles audzēknēm. Liels prieks, ka 
konkursa organizētāji īpaši uzsvēra 
un apbalvoja arī uzvarētāju audzēkņu 
pedagogus un koncertmeistarus. 

A.  Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolas pūšaminstrumentu un sita-
minstrumentu nodaļas pedagogi 
saka lielu paldies koncertmeistarēm 
Ivetai Serkovai un Aļonai Vīndedzei 
par lielo ieguldījumu konkursā un sa-
gatavošanās procesā.

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

WWW.JEKABPILS-JAUNIESI.LV  //  TWITTER.COM/JPILS_JAUNIESI  //  DRAUGIEM.LV/JEKABPILS-JAUNIESI

Annijai Briškai 1. vieta XXI 
Latvijas mūzikas skolu 
konkursā

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī 
šovasar no jūnija sākuma līdz augus-
ta beigām īstenos skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumu, kurā varēs 
piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 
20 gadiem, kas mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Piedaloties vasaras nodar-
binātības pasākumā, skolēni iegūs 
praktisku darba pieredzi, strādājot 
darba devēju piedāvātajās profesijās, 
uzzinās, kas ir darba intervija, darba 
līgums un darba tiesiskās attiecības, 
gūs priekšstatu par darba tirgus vidi.

Jau februāra beigās NVA plāno 
izsludināt darba devēju pieteikša-
nos skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākuma īstenošanai. Pieteikties 
darba devējs varēs tajā NVA filiālē, 
kuras apkalpošanas teritorijā viņš 
plāno izveidot darba vietu skolēnam. 
Vispirms NVA filiāle ar darba devēju 
noslēgs sadarbības līgumu, bet pēc 
tam darba devējs ar skolēnu slēgs 
darba līgumu, nodrošinot skolēnam 
darba vadītāju, kurš jaunietim palī-
dzēs apgūt darbam nepieciešamās 
pamatprasmes un iemaņas.

Par paveikto darbu skolēns sa-
ņems atalgojumu valstī noteiktās 
minimālās algas apmērā par pilnu 
nostrādātu darba laiku – 370 eiro 
pirms nodokļu nomaksas. NVA darba 
devējam nodrošinās dotāciju skolēna 
mēneša darba algai 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, savukārt otru algas pusi 
skolēnam maksās darba devējs pats.

NVA darba devējam maksās arī 
dotāciju darba vadītāja darba algai. 
Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA 
dotācija darba vadītāja algai būs 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā, tātad, par viena 
skolēna darba vadīšanu dotācijas ap-
mērs būs viena desmitā daļa no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 

algas. Viens darba vadītājs varēs va-
dīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās veselības pārbau-
des skolēniem, ja to paredz norma-
tīvie akti par obligātajām veselības 
pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolē-
nus pret nelaimes gadījumiem darba 
vietās. Savukārt darba devējs par no-
darbināto skolēnu veiks darba devēja 
un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

Skolēnu pieteikšanos dalībai 
„Nodarbinātības pasākumos vasa-
ras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs” plā-
nots uzsākt pavasarī. Arī šogad sko-
lēni vasaras darbam varēs pieteikties 
elektroniski ar NVA interneta vietnes 
starpniecību.

Skolēns, kurš piedalīsies NVA no-
darbinātības pasākumā vasaras brīv-
laikā un nebūs sasniedzis 19 gadu 
vecumu, netiks noņemts no vecāku 
apgādības, to paredz likums „Par ie-
dzīvotāju ienākumu nodokli”, līdz ar 
to vecākiem tiks saglabāti nodokļu 
atvieglojumi, ja tādi ir noteikti.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst 
nodarbināt darbos, kas saistīti ar pa-
augstinātu risku viņu drošībai, veselī-
bai, tikumībai un attīstībai.

2015. gadā skolēnu vasaras no-
darbinātības pasākumā tika iesais-
tīti 3 804 skolēni, sadarbībā ar 467 
darba devējiem  izveidotas 3 188 
darba vietas.  Kopumā dalībai pasā-
kumā pērn bija reģistrējušies 7 961 
skolēns.

2016. gadā NVA skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumā plānots 
iesaistīt 4 000 skolēnus. Pieredze 
rāda, ka visi strādāt gribošie skolēni 
piedalīties pasākumā nevar, jo ir iero-
bežots izveidoto darba vietu skaits.

Nodarbinātības valsts aģentūra
www.nva.gov.lv

Arī šogad NVA piedāvās 
skolēniem iespēju strādāt 
vasaras brīvlaikā

Mūzikas skolas audzēkņiem 1.vieta 
konkursā „Latgales svilpaunieki”

Aicina uz izstādi Jēkabpils Mākslas 
skolā

16.  februārī Daugavpilī no-
tika IV  Latgales mūzikas skolu 
izglītības programmas „Pūša-
minstrumentu spēle” audzēkņu 
ansambļu konkurss „Latgales 
svilpaunieki”. 

Šogad uz šo konkursu devās 
arī A. Žilinska Jēkabpils mūzikas 
skolas saksofonu kvartets – 
Annija Briška, Artūrs Vīndedzis, 
Kristers Sils un Krišjānis Smilga 
skolotāja Jāņa Briškas vadībā. 
Nodemonstrējot patiesi profe-
sionālu un dinamiski izsmalcinātu 
sniegumu, kvartets no žūrijas sa-
ņēma visaugstāko novērtējumu 
un izcīnīja 1. vietu.

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skola

No 15. februāra līdz 15. maijam Jēkabpils mākslas 
skolas zālē un foajē ir apskatāma skolas bijušo un eso-
šo audzēkņu darbu izstāde „Mākslas darba kopija un 
interpretācija”.

Topošā mākslinieka ceļš nesākas tukšā vietā. Pirms 
iemācāmies atklāt savu tēlu pasauli, mēs atdarinām ie-
priekš noskatīto, pirms iemācāmies pateikt unikālu domu, 
lietojam iepriekš dzirdētas frāzes.  Tāpēc mākslas skolas 
audzēkņiem tik svarīgi ir nevis atdarināt vienam otru vai 
internetā atrastas fotogrāfijas, bet pētīt dabu, sadzīves 
priekšmetus, cilvēku proporcijas un telpu un līdztekus 
tam mācīties no vecmeistaru un profesionālu mūsdienu 
mākslinieku sasniegumiem.

Kopiju veidošana ir gan vērtīgs mākslas vēstures, 
laikmetu, stilu un virzienu izzināšanas veids, gan  būtiska 
iespēja mācīties no mākslas meistaru kompozicionāla-
jiem un tehniskajiem paņēmieniem. 

Izstādē būs aplūkojami Jēkabpils Mākslas skolas 
audzēkņu izstrādātas kopijas un mākslas darbu interpre-
tācijas dažādos vizuāli plastiskās mākslas veidos – glez-
nojumi ar guaša, akrila un eļļas krāsām uz papīra un koka, 
apgleznots stikls un zīds, darbi papīra plastikā, datorgra-
fikā un veidojumi no māla, ģipša un jauktā tehnikā. Darbos 
aptverti mākslas darbu pētījumi, sākot ar senās Ēģiptes 
un Grieķijas mākslu un beidzot ar modernismu. Interpre-
tējot mākslas darbus, audzēkņi gan pētījuši mākslinieka 
rokrakstu, gan atļāvušies pievienot mākslas darbam 
mūsdienu elementus, tādējādi iepazīstoties arī ar post-
modernistu paņēmieniem.

Ruta Štelmahere,
 Jēkabpils mākslas skolas skolotāja, bibliotekāre

Aicinām radošos jauniešus piedalīties radošo 
izpausmju festivālā ŠAHTA
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14.  februārī Jēkabpilī risinājās Latvijā un 
visā pasaulē nebijis notikums – 50 pāri precējās 
gaisa balonā, tādējādi ne vien kļūstot par īstu 
ģimeni, bet arī palīdzot Latvijai uzstādīt unikālu 
Ginesa rekordu „Vislielākais vienlaikus lidojumā 
gaisa balonā salaulāto pāru skaits”. Vai rekordu 
būs izdevies uzstādīt – lems Ginesa Rekorda 
tiesneši, taču viens ir skaidri zināms – šajā dienā 
Latvija kļuva par 50 laulātiem pāriem bagātāka!

Mēģinājums uzstādīt Ginesa rekordu „Vislie-
lākais vienlaikus lidojumā gaisa balonā salaulāto 
pāru skaits” bija kulminācijas notikums ziemas 
gaisa balonu festivālam „Love Cup 2016”, kas 

kopš 11. februāra risinājās Jēkabpilī un tai līdzās 
esošajos Salas, Krustpils un Viesītes novados.

14. februārī  ziemas gaisa balonu festivāla 
„Love Cup 2016” kāzu tiešraide ir viena no ska-
tītākajām tiešraidēm internetā un TV ekrānos 
Latvijā (vairāk nekā 76 tūkstoši skatījumu). 

Inga Ūle,
festivāla Love Cup 2016 direktore,

SIA „Sky Amazons valdes priekšsēdētāja
Zane Auziņa,

festivāla Love Cup 2016 sabiedrisko attiecību 
vadītāja

14. februāra Ginesa rekor-
da kāzās piedalījās divi pāri no 
Jēkabpils – Dāvis Pundurs un 
Liesma Ugarenko, kā arī Rims 
Šveds un Evita Saikina. Tā bija 
balta diena, kurā sniegs meta 
kūleņus starp debesīm un 
zemi, kurā divi cilvēki sāka iet 
vienu skaistu, baltu mīlestības 
ceļu. Ļoti īpaši – šis ceļa sā-
kums meklējams gaisa balonā 
pāris metrus virs zemes. Par 
mīlestības sajūtu un gaisa ba-
loniem savos iespaidos ar „Jē-
kabpils Vēstis” lasītājiem dalās  
Dāvis un Liesma.

Kādas bija sajūtas, laulājoties 
gaisa balonā?

Jutāmies saspiesti, izmirkuši un 
nosaluši, bet tad, kad sākās ceremo-
nija pāris metrus virs zemes, apkārt 
skanēja jauki vārdi, joki un dziesmas, 
tas nesa daudz pozitīvu emociju. 

Kas jūs pārsteidza?
Mūs pārsteidza nelabvēlīgie lai-

kapstākļi un tas, cik daudz līdzjutēju 
un skatītāju bija ieradušies! Paldies vi-
siem, kas mirka un sala kopā ar mums! 

3Kāpēc pieteicāties laulībām 
gaisa balonā?

Šis bija unikāls pasākums, iespēja 
darīt ko nebijušu. Jau kādu laiku iepriekš  
bijām domājuši par laulības noslēgša-
nu, tad kāpēc ne šādā savdabīgā veidā?

4Vai pirms tam esat lidojuši ar 
gaisa balonu?

14. februārī mēģinājām lidot, ie-
priekš gan nē!

Kā jūs domājat, kas ir mīlestība?
Mīlestība nozīmē bezatlīdzības 

rūpes un cieņu vienam pret otru.
Kā līdz šim esat svinējuši Valen-

tīna dienu?

Katru gadu viens otram sagata-
vojam dāvaniņu, kā arī devāmies va-
kariņās uz kādu kafejnīcu, taču pēc 
pagājušā gada negatīvās pieredzes 
to vairs nedarīsim! 

Kādas jūsu dzīvē bijušas lielākās 
avantūras?

Mūsu galvenā prioritāte šobrīd 
ir mūsu dēls un darbs, taču bie-
ži dodamies neplānotos, kopīgos 
izbraucienos.

Ko tuvinieki, draugi sacīja par 
jūsu izvēli precēties gaisa balonā?

Visi priecājās, ka beidzot esam 
nolēmuši spert šo soli!

Kas jums visu mūžu paliks atmi-
ņā no laulībām?

Būs grūti aizmirst pasākumu, kurā 
50 pāri vienojas laulībā debesīs! Visu 
mūžu atcerēsimies, ka tikai grūtībās 
novērtējam, cik daudz atbalsta viens 
otram spējam sniegt!

Ko jūs novēlētu citiem pāriem, 
kuri laulājās gaisa balonos?

Savstarpēju saticību un atbalstu 
visa mūža garumā!

Elīna Serkova
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

10 jautājumi laulātajiem 
gaisa balonā

Jēkabpilī norisinājās festivāls 
„Love Cup 2016”

Foto: Jānis Lācis, Mētra Štelmahere, Edgars Kalniņš 
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Lappusi sagatavoja: Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

Kusties vesels Jēkabpilī!

Notiks VII „Rokdarbu maģijas skola”

Jaunieši izveido informējošo izstādi par EBD projektu Brīvības 
ielas 45 ēkas kāpnēs

Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu 
nevalstiskajām organizācijām

„Jēkabpils NVO resursu centrs” rīko atklāto valdes sēdi

Grāmata „Jēkabpils vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. Notikumi. XIX – 
XXI gadsimts” iznāk latviešu un krievu valodā

„Tikai parunāt ...” par dzīvi dzejā un ārpus tās

Piemin Barikāžu 25. gadskārtu

Ilmārs Knaģis saņem biedrības „Latvijas 
Ordeņu brālība” Goda biedra nosaukumu

Aicina atsaukties personas ar īpašām 
vajadzībām kopīgai sportošanai

Aicina pieteikties palīdzības saņemšanai

8. februārī uz Māras Zālītes dzejas 
monoizrādi „Tikai parunāt...” aicināja Jēkab-
pils Tautas teātra aktrise Inita Zarkeviča.

Inita Zarkeviča ir ne tikai talantīga 
aktrise, bet arī biedrības „Jēkabpils 
NVO resursu centrs” valdes locekle 
un biedrības „Kristīgai paaudžu kopībai 
„Tilts”” valdes vadītāja, kā arī psihote-
rapeite un gādīga māmiņa. Laikā, kad 
ziemu nomaina pavasaris, kad svētkus 
nosvinējuši mīlētāji, kā arī gatavoja-
mies 8. martam un Mātes dienai maijā, 
Inita Zarkeviča tika aicināta uz sarunu 
par dzīvi dzejā un ārpus tās. 

Vairāk lasiet: www.jekabpilsnvo.lv  
marta publikācijās.

Janvāris latviešu tautas jaunākajā 
vēsturē asociējas ar 1991. gada Barikā-
žu dienām Rīgā. Uz Latvijas galvaspilsē-
tu tolaik devās arī simtiem jēkabpiliešu 
Uz šī notikuma 25 gadu atceres pasā-
kumu 30. janvārī ar svecīšu iedegšanu 
pie Jēkabpils Tautas nama un kopīgu 
sadziedāšanos pie ugunskura laukumā 
starp Daugavu un Justīcijas namu aici-
nāja Jēkabpils Latviešu biedrība.

Pēc sarkano un balto svecīšu 
skaitļa 25 un Latvijas karoga veidolā 
iedegšanas, pasākuma dalībnieki de-
vās uz laukumu pie Justīcijas nama, 
kur Jēkabpils Tautas nama kora „Unda” 
dziedātāju mudināti, kopīgi dziedāja 
dziesmas, kuras asociējas ar „Dzies-
motās revolūcijas” laiku, klausījās acu-

liecinieku stāstus un baudīja turpat uz 
ugunskura vārīto piparmētru tēju.

Barikāžu dienu atceres pasākumu 
vadīja Jēkabpils Latviešu biedrības 
valdes priekšsēdētāja Māra Grīnberga, 
klātesošos uzrunāja Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs, deputāti Kristīne Ozola un 
Andris Rutko, kā arī Barikāžu dalībnieki. 

Barikāžu atceres pasākumu Jēkab-
pilī jau sesto gadu pēc kārtas rīkoja Jē-
kabpils Latviešu biedrība, bet dalībnie-
ku skaits gājienā no Vecpilsētas lau-
kuma uz laukumu pie Justīcijas nama 
lika domāt, ka par spīti daudzajām 
negācijām šodienas Latvijā, joprojām 
ir dzīva pārliecība, ar kuru cilvēki devās 
uz Barikādēm. 

Latvijas Ordeņu brālības (LOB) gada 
atskaites sapulcē, kura notika 23.jan-
vārī NVO namā Rīgā, norisinājās arī LOB 

Goda biedra nosaukuma piešķiršana un 
godināšana.

 Par nozīmīgu ieguldījumu  biedrības 
„Latvijas Ordeņu brālība” mērķu un uzde-
vumu īstenošanā Goda biedra nosaukums 
piešķirts jēkabpilietim, Jēkabpils Goda 
pilsonim, Latvijas represēto organizāci-
jas un fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājam, 
publicistam un divreiz represētajam Ilmā-
ram Knaģim. Izrādot cieņu un pateicību 
Latvijas Ordeņu brālības (LOB) biedriem, 
kuriem ir īpaši nopelni LOB darbā, tika iedi-
bināts goda nosaukums „Latvijas Ordeņu 
brālības Goda biedrs”. Šobrīd goda titula 
saņēmēju skaits ir 21.

Vairāk: www.jekabpilsnvo.lv

Biedrība „Invalīdu apmācības un die-
nas centrs „AUSMA”” vēlas noskaidrot 
vai Jēkabpilī ir personas ar īpašām vaja-
dzībām, kas grib nodarboties ar sportu, 
piemēram – novusu, galda tenisu, šaut-
riņu mešanu un citiem veidiem. Jo bieži 
iznāk tā, ka vēlēšanās ir, bet kompanjo-
nu nav. Var, protams, viens trenkāt kau-
liņus pa novusa galdu un slīpēt sitienu 
meistarību, bet kopā ar draugiem jaut-

rāk un spēlējot ar citiem var mācīties, 
gūt pieredzi, kādā veidā to vai citu lietu 
labāk darīt. Ja būs pietiekoši liela intere-
se, sameklēsim trenerus.

Lūgums pieteikties pa tālruni 
28311319 vai rakstot uz e-pastu:  
iadcAUSMA@inbox.lv ar norādi, kāds 
sporta veids interesē.

Valdis Strods, 
IADC „Ausma” valdes priekšsēdētājs

Jēkabpils NVO resursu centrs aicina  
pieteikties iestādes (izglītības iestādes, 
sociālos dienestus u.c.) vai juridiskas per-
sonas (biedrības u.c.), kurām nepieciešama 
mantiska palīdzība apģērba veidā. Apģērbs 
ir saziedots Latvijas Mazturīgo atbalsta 
biedrības „Dace” rīkotajā ziedojumu akci-

jā „NO SIRDS UZ SIRDI”, kuras laikā Rīgas 
iedzīvotāji ziedoja dažādus apģērbus un 
mantas. Biedrība „Dace” savākto apģērbu 
piedāvā bez maksas, vienīgi pašiem ir jā-
dodas tam pakaļ. Iespējama arī mantu un 
apģērba piegāde, kas notiek rindas kārtībā. 

Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa 5. 
martā Jēkabpils sporta namā no plkst. 
11.00 līdz 14.00 rīkos jau VII „Rokdarbu 
maģijas skolu”. 

Biedrības Jēkabpils nodaļas vadītāja 
Valija Cīrule informē, ka arī šogad neizpa-
liks pārsteigumi – būs paraugdemonstrē-
jumi gan ar dziesmu, gan runas pavadīju-
mā. Būs īpašie viesi no Garkalnes un īru 
mežģīņu darināšanas meistare no Rīgas. 
Savus darinājumus –pērļotas kaklarotas, 
rokassprādzes, auskarus, tekstilmoza-
īkas paklājiņus no dažādu faktūru un ma-
teriālu audumiem, kā arī meistrardabnīcā 

„Trezevū tehnikā darinātu sīkziedu motī-
vu pielietošana apģērbā un aksesuāros” 
pagatavotos rokdarbus, izrādīs biedrības 
rokdarbnieces. Izstādē ar savām ekspo-
zīcijām piedalīsies arī citas Jēkabpils un 
apkārtējo novadu biedrības, tāpat arī indi-
viduāli meistari. Kā ik gadus – būs iespēja 
iegādāties jaunākajos rokdarbu veidos 
izmantotos materiālus un piederumus 
darbam ar tiem.

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas 
biedri savā mājvietā, Brīvības ielā 45, 
joprojām ir gatavi ikvienam interesen-
tam palīdzēt apgūt adīšanas, tamborē-

šanas, dekupāžas un pērļošanas pras-
mes. Meistardarbnīca notiek otrdienās 
no 10.00 līdz 13.00. Ja ir vēlme mācīties 
aust, lūgums pieteikties, zvanot pa tāl-
runi 26089356.

No š.g. 29. februāra līdz 29. martam 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina 
projektu konkursu nevalstiskajām orga-
nizācijām. Pieteikumi jāiesniedz noteik-
tajā termiņā atbilstoši nolikumam „Par 
kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas 
iesniedz projektus konkursam”. 

Šī gada 25.  februārī Jēkabpils pil-
sētas dome apstiprināja NVO projektu 

konkursa prioritātes: sociālās atstum-
tības riska mazināšana konkrētām sa-
biedrības grupām; pilsētas vēstures 
izzināšana, popularizēšana un saglabā-
šana; vides aizsardzības un vides izglītī-
bas veicināšana Jēkabpils sabiedrībā un 
pilsoniskās sabiedrības veidošana un 
stiprināšana. Nolikuma grozījumos arī 
precizēts, ka projekta pieteikumam ar 

pielikumiem jābūt cauršūtam un lapām 
sanumurētām. Vairāk informācijas un 
pilnu nolikuma tekstu var izlasīt www.
jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Nolikumi.

Aiga Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” mājvietā Brīvības ielā 45, Jēkab-
pilī, kāpnes rotā brīvprātīgo jauniešu Lī-
gas, Artūra un Leonīda veidotā informē-
jošā izstāde par Eiropas brīvprātīgā dar-
ba (EBD) projektu „Volunteers change 
Jēkabpils” (Brīvprātīgie maina Jēkabpili).

Izstāde ir interesanta ar to, ka tās 
veidošanā izmantoti otrreiz pārstrādā-
jami un reciklējami materiāli kā, piemē-

ram, avīzes, iepakojuma kartons, linu 
auklas u.c. Informāciju papildina foto- 
grāfijas no projekta dažādiem pasāku-
miem un Līgas Laivinieces zīmējumi par 
Jēkabpils tēmu četros gadalaikos.

Projektu finansē Erasmus+ prog-
ramma, to administrē Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūra. Projek-
ta ietvaros Jēkabpilī gadu uzturēsies 
divas brīvprātīgās no Armēnijas un 

Rumānijas. Savukārt Latvijas trīs jau-
nieši biedrībā „Jēkabpils NVO resursu 
centrs” strādā Nodarbinātības Valsts 
aģentūras programmā „Darbam nepie-
ciešamo iemaņu attīstība nevalstis-
kajā sektorā” un ir parādījuši teicamas 
spējas gan darboties komandā, gan 
realizēt savas individuālās ieceres.

Agita Pleiko,  
biedrības valdes priekšsēdētāja

5. februārī biedrības „Jēkabpils NVO 
resursu centrs” atklāto valdes sēdi ap-
meklēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, lai 
iepazītos ar biedrības darbības dažāda-
jiem virzieniem un diskutētu par Jēkab-
pils nevalstisko organizāciju un pašval-
dības turpmāko veiksmīgu sadarbību, kā 
arī pārrunātu aktuālos jautājumus.

Diskusiju rezultātā tika pieņemti 
vairāki lēmumi, tai skaitā lēmums jau 
februārī organizēt kārtējo NVO un paš-

valdības sadarbības padomes sēdi. 
Domes priekšsēdētājs arī apliecināja, 
ka nevalstiskā sektora un biedrības 
„Jēkabpils NVO resursu centrs” pār-
stāvji tiks aicināti piedalīties darba 
grupā, lai spriestu par bij. PII „Zvaniņš” 
ēkas Jaunajā ielā 39 turpmāko izman-
tošanu. Viens no iespējamiem joprojām 
pieļaujamajiem variantiem ir šajā ēkā 
izvietot NVO centra darbību kopā ar at-
sevišķiem pašvaldības dienestiem, kā 
tas ir, piemēram, Aizkrauklē, Rīgā un Si-

guldā. Pašvaldības 2016.gada budžetā, 
ko domes ārkārtas sēdē deputāti pie-
ņēma dienu iepriekš, ēkas remontdar-
biem rezervēti 250 000 eiro.

Valdes sēdē arī tika vienbalsīgi pie-
ņemts lēmums uzņemt biedrībā „Jē-
kabpils NVO resursu centrs” baltkrievu 
biedrību „Spatkanne”, kas š.g. janvārī 
iesniedza pieteikumu ar šādu vēlmi.

Agita Pleiko,  
Jēkabpils NVO resursu centrs valdes 

priekšsēdētāja, NVO eksperts

29. janvārī jēkabpilieši tika aicināti 
uz Vidusdaugavas reģiona NVO koalī-
cijas biedrorganizācijas Dienvidlatvijas 
vecticībnieku kultūrizglītības biedrības 

„Belovodije” aktīvistes, kultūrvēs-
turiskā mantojuma izpētes nodaļas 
vadītājas Zinovijas Zimovas grāmatas 
„Jēkabpils vecticībnieki. Cilvēki. Gadi. 

Notikumi. XIX – XXI gadsimts” jauniz-
devuma  atvēršanas pasākumu.

Vairāk lasiet www.jekabpilsnvo.lv

Aleksandra, Eiropas brīvprātīgā no Rumānijas, turpina 
piedāvāt sportiskās aktivitātes Jēkabpilī. Projektu „Volun-
teers change Jēkabpils” koordinē biedrība „Jēkabpils NVO 
resursu centrs” Eiropas Komisijas atbalstītās projektu prog-
rammas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Galda teniss
Galda tenisa spēles noteikumi: tā ir pāru spēle, spēlēts 

tiek līdz viens no spēlētājiem sasniedz 11 punktus. Bet spē-
les uzvarētājs ir tas, kurš pirmais divas reizes pēc kārtas ir 
sasniedzis uzvaru jeb 11 punktus.

Galda tenisa spēlēšanas ieguvumi: uzlabosi savu acu 
– roku koordināciju, līdzsvara sajūtu, paaugstināsi reakcijas 
ātrumu, mentālo aktivitāti, stimulējot smadzeņu šūnu darbī-
bu, kā arī galda teniss ir pāru spēle līdz ar to ir iespēja uzlabot 
socializēšanās prasmes.

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” un bērnu un 
jauniešu klubiņa „Smaids” (Bebru 8-7, centra vadītāja S. Uti-
nāne mob.t. 26354597) telpās ir pieejami šie tenisa galdi 

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta,
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sandrai Paegļkalnei, 
no mammas uz mūžu atvadoties.

Biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs vārdā
valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko

ikvienam interesentam. Nāc un izaicini Aleksandru uz 
ping-ponga dueli, piesakies iepriekš nvoresursi@inbox.lv. 

1h aizrautīgas spēles = 270 kalorijas 
Jaunākajām sporta aktivitātēm sekojiet:

                      Sports Activities In Jēkabpils

Gaitenī pie biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs biroja 
telpas, 2. stāvā, Brīvības ielā 45, Jēkabpilī
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21. maijā jau divpadsmito reizi no-
risināsies starptautiskais pasākums 
„Muzeju nakts”. Šogad tēma ir ietverta 
vienā vārdā „Durvis”. Līdzās citām „Mu-

zeju nakts” aktivitātēm, plānots izvei-
dot foto izstādi ar nosaukumu „Manas 
durvis”.

Lai jūs varētu piedalīties izstādes 
veidošanā, līdz 15. aprīlim aicinām 
iesūtīt fotogrāfijas ar jūsuprāt skais-
tākajām un interesantākajām durvīm 
Jēkabpilī. Tās var būt jūsu mājas, sētas, 
bērnudārza, baznīcas, skolas, darba 
vietas vai jebkuras citas durvis. Sūtot  
fotogrāfijas, lūdzam pievienot klāt ne-
lielu apraksts, kur šīs durvis atrodas.

Veidosim izstādi par Jēkabpils dur-
vīm kopā! Cerot uz jūsu radošumu un 
atsaucību, gaidīsim jūsu sagatavotos 
materiālus līdz 15. aprīlim. Fotogrāfi-
jas varat sūtīt uz Jēkabpils Vēstures 
muzeja e-pastu: krustpils1@inbox.lv. 
Neskaidrību gadījumā varat zvanīt pa 
tālruni: 65221042.

Vineta Grigorjeva,
Jēkabpils Vēstures muzeja

Komunikāciju nodaļas vadītājas p.i.

AKTUĀLI  PAR  VESELĪBU  UN  VESELĪBAS  VEICINĀŠANU

Aicinām rubrikas veidošanā piedalīties arī veselības pakalpojumu sniedzējus un aktuālo informāciju par 
veselības un veselības veicināšanas aktualitātēm Jēkabpils pilsētā sūtīt uz jekabpils.veseliba@inbox.lv.

Rīgā Spīķeru koncertzālē aizvadīts 
pasākums „Gada Balva vieglatlētikā 
2015”, kurā tika sveikti Latvijas rekor-
disti, gada sportisti, gada treneri, ties-
neši. Latvijas vieglatlētikas savienības 
balva „2015. gada tiesnesis vieglatlē-

tikā” tika pasniegta Jēkabpils sporta 
skolas trenerim, neskaitāmu sacen-
sību galvenajam tiesnesim Aivaram 
Norim. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
lepojas ar jēkabpiliešu sasniegumiem 
un novēl panākumus arī turpmāk!

11.  februārī svinīgā ceremonijā 
tika paziņoti un sveikti konkursa „Lat-
vijas Labākais tirgotājs 2015” uzva-
rētāji un laureāti. Konkursa ietvaros 
tika noteikti nozaru labākie – aptiekas, 
veterinārās aptiekas un klīnikas, deg-
vielas uzpildes stacijas, skaistumkop-
šanas saloni, sporta un atpūtas centri, 
viesnīcas un viesu nami, lauku tūrisma 
objekti, veikalu grupā – mazie veikali, 
lielveikali un tirdzniecības tīkli, ēdinā-
šanas uzņēmumu grupā – bistro, ka-
fejnīcas–picērijas, kafejnīcas–kondi-
torejas, kafejnīcas–veikali, kafejnīcas, 
krogi, restorāni un viesnīcu restorāni.

Laureāta titulu konkursā ieguva arī 
SIA „VAM” suši bārs „Sakura”, kas at-
rodas Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142. 
Uzņēmumu saskaņā ar jēkabpiliešu 
balsojumu Jēkabpils pilsētas paš-
valdība pieteica konkursa otrajai 
kārtai. Balsojums pilsētā norisinājās 
2015.  gada jūlijā, savukārt ekspertu 
komisija uzņēmuma novērtējumu vei-
ca 2015. gada nogalē. Konkursa dalīb-
nieku vērtēšanas galvenie kritēriji bija 
apkalpošanas kultūra, iekārtojums, 
preču klāsts, kārtība un tīrība, speciā-
lie piedāvājumi un informācija. 

„Latvijas Labākais tirgotājs 2015” 
kopumā piedalījās 198 uzņēmumi. Pēc 
vērtēšanas 66 uzņēmumi atbilda kon-
kursa kritērijiem, jo saņēma vismaz 92 
punktus no 100. Starp tiem 20 ir no 
Rīgas un 46 no novadiem. Atkarībā no 
saņemto punktu skaita par uzvarētā-
jiem atzīti 48 uzņēmumi, laureāta dip-
lomus izpelnījās 17 un vienam uzņē-
mumam piešķirts dalībnieka diploms.

Konkursu „Latvijas Labākais tir-
gotājs” rīko Latvijas Tirgotāju asoci-
ācija (LTA) kopā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību 

Laura Afanasjeva,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Gatavojoties Latvijas simtgadei, janvārī Jēkabpils Vēstu-
res muzejā sāka īstenot VKKF atbalstīto projektu „Darini pats 
savu Krustpils tautas tērpu”. Latviešu tautas tērpa krāšņums 
vienmēr ir bijis vienlaikus arī cilvēka sabiedriskā stāvokļa rā-
dītājs. Tautas tērps senāk bija valkātāja vizītkarte un atainoja 
katra novada īpatnības, vienlaikus esot arī kā dzimtā novada 
pazīšanas zīme. Tautas tērps ir goda tērps, un tam piemīt vēr-
tība, kas arī mūsdienu pasaulē nēsātāju apvelta ar pašcieņu 
un lepnumu par savu zemi un nacionālo piederību. 

Tautas tērpa gatavošana ir smalks un reizē sarežģīts 

process. Sākotnēji projektā ir paredzēts izgatavot Krustpils 
tautas tērpa kreklu. 

23. janvārī notika pirmā nodarbība, kurā muzeja galvenā 
krājuma glabātāja Iluta Bērziņa piedāvāja noklausīties lekciju 
par Latvijas novadu tautas tērpiem un to īpatnībām. Lekto-
res-konsultantes Ainas Ļebedevas vadībā iztirzāja pieejamo 
literatūru par tautas tērpu darināšanu un pievērsa uzmanību 
literatūrā atrodamajām neprecizitātēm. Nodarbības otrajā 
daļā apmeklētāji sāka darboties praktiski – veica sagatavoša-
nās darbus krekla izgatavošanai.

4. februārī projekta ietvaros bija iespēja noklausīties Ane-
tes Karlsones lekciju „Latviešu tradicionālie krāsojumu augi 
un to lietošana”. Lekcijas laikā tika sniegta plaša informācija 
par krāsojamo augu daudzveidību un demonstrēti video ma-
teriāli par dzijas krāsošanu ar augiem mājas apstākļos.

13. februārī projekta dalībnieces lektores Ainas Ļebede-
vas uzraudzībā izgrieza un uzsāka šūt tautas tērpa kreklu. 

Jēkabpils Vēstures muzejs Valsts Kultūrkapitāla fondā ir 
iesniedzis pieteikumu nākamajai projekta kārtai. Ja veiksies 
un projekts tiks atbalstīts, pavasarī būs iespēja darināt nāka-
mo tautas tērpa daļu – brunčus.

Vineta Grigorjeva,
Jēkabpils Vēstures muzeja Komunikāciju nodaļas vadītājas p.i.

Jēkabpils pamatskola atver savas 
durvis topošajiem pirmklasniekiem un 
viņu vecākiem 1.  martā plkst. 18.00 
Rīgas ielā 200. Aicinām izmantot šo ie-
spēju un apmeklēt skolu, lai jūsu bērns 
var izjust skolas gaisotni, kas viņu sa-
gaida jau pēc neilga laika. 

Skolas kolektīvs aicina topošos 
2016./2017. m.g. pirmklasniekus pie-
vienoties mūsu skolas saimei. Skolas 
labie darbi un sasniegumi balstās uz 
pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību. 
Mēs  lepojamies ar saviem skolēniem 
un pedagogiem, un kopīgi paveiktajiem 
darbiem. 

Lai arī atrodamies divās ēkās – Rī-
gas ielā 200 un Jēkabpils Valsts ģimnā-
zijas telpās Blaumaņa ielā 27 –, esam 
vienoti savos mērķos un idejās.

Kad stundas beigušās un vecākiem 
vēl turpinās darbs, bērniem ir iespē-
ja palikt skolā pagarinātajā grupā līdz 
plkst. 17.00. 

Katrs vecāks vēlas, lai viņa bērns 
iegūtu kvalitatīvu izglītību, lai skolā viņu 
sagaidītu smaidošs, laipns, iejūtīgs un 

prasmīgs skolotājs. Bet tikpat svarī-
gi, kā bērns uztver savu jauno sociālo 
lomu – skolnieks. Vajadzīgs laiks, lai 
pierastu un pakāpeniski pieņemtu šo 
jauno lomu, jo daudzas attiecības pār-
iet jaunā kvalitātē.

Liela uzmanība ir jāpievērš bērna fi-
ziskajai gatavībai – kustību koordinā-
cijai, veiklībai, sīkās un lielās musku-
latūras attīstībai. Ja bērns ir fiziski at-
tīstīts, viņš vieglāk pieņem pārmaiņas, 
labi jūtas vienaudžu kolektīvā, ir emo-
cionāli atsaucīgs. Bērns emocionāli no-
briedis skolai ir tad, kad parādās spēja 
kontrolēt savas emocijas.

Sākot ar š.g. 9. martu notiks iesnie-
gumu reģistrācija skolēnu uzņemša-
nai Jēkabpils pamatskolas pirmajās 
klasēs. 

Piedāvājam šādas programmas:
• pamatizglītības programma,
• pamatizglītības 1. posma (1.–

6. klase) izglītības programma (padziļi-
nāti apgūst mūziku).

Ir iespēja izvēlēties kristīgās mācī-
bas vai ētikas mācību priekšmetu. 

Skolā palīdzību bērnam sniedz at-
balsta personāls – psihologs, sociālais 
pedagogs, medicīnas māsa, bibliote-
kārs, logopēds.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai 
1. klasē, aicinām vecākus (aizbildņus) 
ierasties Rīgas ielā 200, 2.stāvā lietve-
des kabinetā darba dienās plkst. 8.00–
12.00 un 13.00–16.00, līdzi ņemot 
bērna dzimšanas apliecību, vai atsūtot 
iesniegumu e-vidē pēc skolas mājas 
lapā piedāvātā iesnieguma parauga.

Centīsimies kopīgi bērnam veidot 
vēlmi iegūt jaunas zināšanas, labprāt 
un ar patiku uzdoto paveikt līdz galam. 
Attīstīsim gandarījuma sajūtu par pa-
veikto, mācīsim pārvarēt grūtības, būt 
patstāvīgam!

Ieliksim sava pirmklasnieka mugur-
somā visu, ko vēlamies, bet neaizmirsī-
sim ielikt ticību sapņiem, ticību bērna 
spēkiem, lai jebkuras durvis viņa priek-
šā atveras! 

Skolas kolektīva vārdā –  
Ilona Salmiņa,

direktores vietniece izglītības jomā

Paziņojums par Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības 
veicināšanas programmas 2015.–2020. gadam apstiprināšanu

Balvu „2015. gada tiesnesis 
vieglatlētikā” iegūst Aivars Noris

28.01.2016. Jēkabpils pilsētas 
domes sēdē tika apstiprināta Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības veselības veicinā-
šanas programma 2015. – 2020. gadam. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības ve-
selības veicināšanas programma ir vi-
dēja termiņa teritorijas attīstības plā-

nošanas dokuments, kas paredzēts 
laika posmam no 2015. līdz 2020. ga-
dam, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums. 
Veselības veicināšanas programma 
ietver esošās situācijas raksturojumu, 
galvenos stratēģiskos rīcības virzie-

nus, veselības veicināšanas aktivitāšu 
plānu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un 
novērtēšanas kārtību. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
veselības veicināšanas programma ir 
pieejama www.jekabpils.lv sadaļā „Pil-
sētas plānošana”.

Jēkabpils bija viena no pirmajām 23 paš-
valdībām, kuras iestājās Nacionālajā Veselīgo 
pašvaldību tīklā, kuru nodibināja 2013. gada 
oktobrī. Latvijā ir tikai nedaudz pašvaldību, 
kurās ir izstrādāts šāda veida dokuments. Šie 
fakti apliecina to, ka mēs nopietni domājam 
par to, lai mūsu pilsētas iedzīvotāji aizvien 
vairāk rūpētos par savu veselību, sekojot ve-
selīga dzīvesveida principiem.

Veselības veicināšanas aktivitāšu plāns 
veidots saskaņā ar Veselības ministrijas un 
Slimību profilakses un kontroles centra iz-
strādātās „Latvijas veselības platformas 2015 
– 2065” virzieniem: fizisko aktivitāšu veicinā-
šana, pareizs uzturs, atkarību profilakse un 
slimību profilakse. Programmas aktivitāšu 
plānā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas 
piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, 
kā arī no pašvaldības budžeta veselības veici-
nāšanai, pašvaldības iestāžu budžeta.

Programmā ir iekļauti daudzi pasāku-

mi, kas jau tikuši organizēti, bet ir arī daudz 
jaunumu: vasaras nometņu organizēšana 
bērniem un jauniešiem ar mērķi informēt ar 
veselīgu uzturu, veicināt ēšanas paradumu 
maiņu, pieaugušajiem organizēt nodarbības 
(„Veselīga uztura skolas”) sadarbībā ar uz-
tura speciālistiem, dietologiem un vietējiem 
uzņēmējiem. Ir paredzēta arī Jēkabpils vispā-
rizglītojošo skolu iesaistīšanās Nacionālajā 
Veselību veicinošo skolu tīklā. Un kā jaunums 
ir arī Veselības nedēļu organizēšana Jēkabpils 
pilsētā, kuru mērķis būtu informēt bērnus un 
jauniešus, pilsētas iedzīvotājus par veselīgu 
dzīvesveidu, piedāvāt iespēju veikt dažādus 
instrumentālus mērījumus, veselības pārbau-
des, kā arī iesaistīt sportiskās aktivitātēs, kuru 
laikā vietējie sporta centri, klubi varētu rīkot 
atvērto durvju dienas, kādas mūsu pilsētā jau 
ir tikušas organizētas – pirmo reizi pagājušā 
gada martā četri vietējie uzņēmēji atsaucās 
šādai iniciatīvai.

Aktivitāšu uzraudzību un novērtēšanu 
veiks Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības 
un investīciju nodaļa. Sasniegtos rezultātus 
izvērtēs vismaz reizi programmas darbības 
laikā, apskatot paveikto katra rīcības virziena 
ietvaros, izdarot secinājumus par veiksmīgā-
kajiem pasākumiem, nepieciešamības gadī-
jumā papildinot vai mainot aktivitāšu plānā 
noteiktās aktivitātes.

Noslēgumā vēlos piebilst, ka šīs prog-
rammas realizēšana ir mūsu pašu rokās, jo 
tikai kopā aktīvi darbojoties veselības veicinā-
šanas jomā: pašvaldības iestādēm un dienes-
tiem, veselības pakalpojumu sniedzējiem, uz-
ņēmējiem, nevalstiskajam sektoram, ieguvēji 
būsim visi – veselāki un laimīgāki! 

Žanete Tiltiņa, 
veselības veicināšanas un Nacionālā 

veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatore 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

Jēkabpils pamatskola atver durvis topošajiem 
pirmklasniekiem!

Projekts „Darini pats savu Krustpils tautas tērpu”

Suši bārs „Sakura” konkursā 
iegūst laureāta titulu

Jēkabpils Vēstures muzejs uzsāk 
akciju „Manas durvis”!
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19. martā plkst. 17.00 Krustpils kultūras nama jauk-
tais vokālais ansamblis „Vakarvējš” aicina uz savu piecu 
gadu jubilejas koncertu. Šajā dienā dziedātāji Elita Briška, 
Aija Straume, Ilona Švābe, Iveta Martinova, Ilze Bičevska, 
Sandis Kangro, Artūrs Akmens un Jānis Sproģis ciemos 
gaida ne tikai draugus – līdzīgi domājošos pašdarbības ko-
lektīvus no tālienes un tuvienes –, bet arī ikvienu, kam patīk 
dziesma.

Jubilejas koncertā dzirdēsiet daļu no mūsu jaunākā un 
senākā repertuāra, tajā skaitā mūsu vadītājas Ilzes Samules, 
kā arī mūzikas skolotājas un komponistes Skaidrītes Puga-
čas dziesmas, un, protams, baudīsiet mūsu ciemiņu kolek-
tīvu uzstāšanos. 

Pie mums viesosies sieviešu vokālais ansamblis „Me-
žaroze” no Sunākstes, jauktais vokālais ansamblis „Savādi 
gan!” no Vārkavas, Vijciema sieviešu vokālais ansamblis, 
Valkas pagasta jauktais vokālais ansamblis, dziedošie vīri 
no Limbažiem, jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni” no 
Lubānas, un, protams, mūsu labie draugi tepat no Krustpils 

kultūras nama – senioru deju kopa „Krustpilietis” un gandrīz 
tikpat tuvi kaimiņi – Krustpils pagasta jauktais vokālais an-
samblis „Krustpilieši”. Kopā ar mums uz skatuves kāps arī 
bērnu popgrupas „Ding – Dong” un „Pelītes”, kā arī viesiem 
par prieku spēlēs kapela „Kreicburgas ziķeri”. 

Pasākums bez ieejas maksas.
Uz patīkamu tikšanos,  

Ilze Samule

Apgāds „Neputns” laidis klajā divu jēkabpiliešu dze-
jas krājumus – Ronaldam Briedim iznācis krājums „Zāles 
pret nemirstību”, bet Rutai Štelmaherei – „Krekls”. Dzej-
nieki aicina uz grāmatu atvēršanas svētkiem Jēkabpils 
Tautas nama Kamerzālē 10. martā plkst. 17.00.

Ronalds Briedis (1980) ir dzejnieks, dramaturgs, kritiķis. 
Par pirmo dzejoļu krājumu „Asaru gāze” (2004) saņēmis Dze-
jas dienu balvu un Latvijas Literatūras gada balvu, savukārt 
par otro krājumu „Karaoke” (2008) – Ojāra Vācieša prēmiju. 
Literārie darbi iekļauti vairākās antoloģijās un kopkrājumos 
(tai skaitā angliski, ungāriski un maķedoniski). Atsevišķa 
dzejoļu izlase iznākusi Ungārijā (2005). Atdzejojis no krievu 
un angļu valodas. Kopš 2003. gada vada Latvijas Rakstnieku 
savienības kultūras programmu „Literārā Akadēmija”.

Ronalds Briedis par jauno krājumu: „Nesasmīdināmajai 
princesei un pērtiķim agri vai vēlu bija jāsastopas. Esmu Jau-
nava pēc Rietumu un Pērtiķis pēc Austrumu kalendāra. Pašas 
cilvēciskākās zodiaka zīmes – ar visiem no tā izrietošajiem 
trūkumiem. Jo cilvēks, kā zināms, ir „dzīvnieks, kas smejas”.”

Māksliniece un dzejniece Ruta Štelmahere (1965) dze-
joļus publicē kopš 1983. gada. Izdoti dzejoļu krājumi „Ieska-

ties sēklai acīs” (1998), „Klēpis” (2011, autores ilustrāci-
jas), par kuru autore saņēma Literatūras gada balvu dzejā. 
Ruta Štelmahere beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, strādā 
par skolotāju Jēkabpils Mākslas skolā.

Ruta Štelmahere: „Manā trešajā dzejoļu krājumā  
„Krekls”, kas tapis pēdējo četru gadu laikā, ir daudz ūdeņu 
un audeklu, varbūt neapzināti esmu mēģinājusi attaisnot 
nepiepildīto tekstilmākslinieces aicinājumu. Šķietami rāmā 
ikdiena, nedaudz sirreālas sadzīves ainiņas, dienu mežģīnes 
un mierīgā upe plaisā no gaisā jaušamā sprieguma. Iespē-
jams, aiz upes līkuma un egļu jaunaudzes dun ne vien drīzie 
pavasara pali, bet nekad īsti nenorimušie kari. Sieviete manā 
krājumā vienlaikus tamborē mežģīnes, auž kāzu kleitu un 
bruņukreklu savam mīļotajam, meklējot patvērumu sev un 
ievainotajai pasaulei.” 

Ronalda Brieža krājumu rediģējuši Māris Salējs un Liepa 
Rūce, bet Rutas Štelmaheres grāmatas redaktors ir Jānis 
Rokpelnis. Abiem dzejniekiem šie ir trešie krājumi.

Grāmatu atvēršanas svētkos satiksim grāmatu redak-
torus, apgāda pārstāvjus un dzejnieku draugus – mūziķus.

Pasākums bez ieejas maksas.

Muzikālais humoršovs „Apsvei-
cam, Sieviešu diena!” 20. martā 
plkst. 17.00 Krustpils kultūras namā 
sveiks visas sievietes pavasarīgās 
noskaņās. Dziesmas, dejas, smieklus 
raisošas situācijas iz dzīves un labs 
noskaņojums visiem! 

Skatītājiem būs iespēja baudīt 
skaistākās latviešu dziesmas par sie-
vietēm un mīlestību, kā arī vairākas lab-
sirdīgas dziesmu parodijas, ko izpildīju-
ši Albano un Romina Power, leģendārā 
dziedātāja Gabi Moreno, duets Sandra, 
Viktors Lapčenoks un Nora Bumbiere.

Smieklus raisošās dzīves situāci-
jās skatītājiem būs iespēja just līdzi 
ļoti ekonomiskam vīram, kurš vienmēr 
sievu mājās sagaida ar iedegtām sve-
cēm, taču ne tādēļ, lai uzburtu roman-
tisku vakaru, bet gan, lai ekonomētu 
elektrību; satikt vīrieti, kurš mēģina 
iepazīties ar sludinājumu starpniecību; 

izbaudīt svinēšanu sieviešu kolektīvā 
un pasmieties par daudziem citiem 
anekdotiskiem notikumiem.

Piedalās:
Skatītāju iemīļotā, enerģiskā venti-

ņu asās mēles zinātāja Velta Skurstene;
Nacionālā teātra aktieris Ivars 

Kļavinskis (Ugunsgrēka Viesturs) vai 
Nacionāla teātra dziedošais aktieris 
Kristaps Ķeselis;

Dailes teātra aktieris, dziedātājs 
Jānis Paukštello;

Kolorītā dejotāja un komisko lomu 
atveidotāja Sarmīte Prule;

Liepājas teātra izcilais dziedātājs 
un komiķis Marģers Eglinskis;

Dziedātāja Laila Ilze Purmaliete.
Īpaši sveiksim Veltu Skursteni  

85. gadu jubilejā! 
Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs 

un internetā, kā arī Krustpils kultūras 
nama kasē, to cena 8 €, 10 €, 12 €.

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

12. martā plkst. 19.00 Krust-
pils kultūras namā  ar savu jauno 
soloprogrammu „Atspulgi” vieso-
sies talantīgais dziedātājs, vairāku 
balvu laureāts Daumants Kalniņš 
un viņu pavadošā grupa: Mārcis 
Auziņš (ģitāra), Toms Poišs (kontra-
bass), Rūdolfs Dankfelds (sitamins-
trumenti) un Kristaps Vanadziņš 
(taustiņinstrumenti).

„Programmā esam iekļāvuši gan 
latviešu estrādes klasiķu, gan mūsdie-
nu komponistu populārākās dziesmas, 
kas man un maniem domubiedriem – 
pavadošajai grupai – ir sekojušas visas 
muzikālās dzīves garumā,” par jauno 
programmu stāsta dziedātājs. Koncer-
tos skanēs Raimonda Paula „Tu nāc, tu 
ej”, Arņa Medņa „Šodien ārā saulains 
laiks”, Mārtiņa Brauna „Es nesatiku 
tevi”, Zigmara Liepiņa „Septītās debe-
sis”, Ingus Baušķenieka „Milžu cīņa”, 

Jura Kulakova „Mēs pārtiekam viens 
no otra”, Imanta Kalniņa „Melnā aroni-
ja”, Aleksandra Kublinska „Mazā Jana”, 
Raimonda Paula „Dziesmiņa par prieku” 
u.c. pazīstami skaņdarbi.

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un 
internetā, to cena 8 €, 10 €, 12 €.

Martā Jēkabpilī norisināsies ama-
tierkolektīvu skates.

4. martā plkst. 19.00 Jēkabpils 
Tautas namā notiks Jēkabpils apriņ-
ķa vokālo ansambļu skate. Skatē pie-
dalīsies Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, 
Jēkabpils, Salas, Viesītes un Krustpils 
novadu vokālie ansambļi. Aicināti arī 
klausītāji, turklāt pasākums ir pieejams 
bez maksas.

13. martā plkst. 12.00 Jēkabpils 
Tautas namā sāksies Latvijas ama-
tierteātru iestudējumu skates „Gada 
izrāde 2015” Zemgales reģiona ska-
te. Līdz pat plkst.21.30 būs skatāmas 
kopumā 5 izrādes, ko uz Jēkabpili atve-

duši amatierteātri no Zemgales reģio-
na. Izrādes vērtēs teātra kritiķe, teātra 
portāla „Kroders.lv” redaktore Ieva Ro-
diņa, režisors Juris Jonelis un režisors 
Arnis Ozols. 

Biļete uz vienu izrādi maksā 2 €.
IZRĀŽU PLĀNS: 

Pl. 12.00, Lielā zāle – Andruss Kivi-
rehks „GAIŠI ZILAIS VAGONS”. Jēkab-
pils Tautas teātris, režisore Inta Ūbele

Pl. 14.30, Lielā zāle – Māra Horna 
„ĻAUJIES UN VISS!” Neretas amatier-
teātris, režisore Aija Kalnāre

Pl. 16.30, Kamerzāle – Zane Pam-
še, Ēriks Hānbergs „DŪDOTĀJI”. Au-
sekļa Limbažu teātris, režisore Inta 

Kalniņa
Pl. 18.00, Lielā zāle – Vigita Pum-

pure „TOBIASS IR MIRIS, LAI DZĪVO 
TOBIASS!” Aknīstes amatierteātris, re-
žisore Veronika Papaurele

Pl. 20.30, Kamerzāle – Mārtiņš 
Zīverts „DIVKAUJA”; Anna Brigadere 
„ČAUKSTENES”. Daudzevas amatierte-
ātris, režisore Inguna Strazdiņa

23. martā plkst. 13.00 Krustpils 
kultūras namā norisināsies Jēkabpils 
pilsētas skolu deju kolektīvu skate – 
koncerts. Arī uz šo pasākumu aicināts 
ikviens interesents. Koncerts apmeklē-
tājiem pieejams bez maksas. 

Daumanta Kalniņa soloprogramma 
„Atspulgi”

Martā notiek skates

18. martā plkst. 19.00 Jēkab-
pils Tautas namā soloprogrammā 
„Dvēsele vaļā” koncertēs iemīļotais 
romu izcelsmes latviešu dziedātājs 
Dzintars Čīča. Šī būs mūziķa pirmā 
programma pēc atgriešanās no Lielbri-
tānijas, kur mākslinieks dzīvojis pēdējo 
pusotru gadu.

„Ikvienam, īpaši jau mūziķiem, ir 
vajadzīga radošā pauze – lai spētu iz-
vērtēt paveikto un nospraust jaunus 
mērķus. Es meklēju mūzikā dziļāku sa-
turu un nu esmu to atradis. Savu jauno 
soloprogrammu gatavoju veselu gadu 
un beidzot varu teikt – mana dvēsele ir 
vaļā un es vēlos dalīties savās izjūtās 
ar saviem klausītājiem,” izsludinot jau-
no koncerttūri, saka Dzintars Čīča.

Programmā „Dvēsele vaļā” skanēs 
gan iemīļotas un zināmas, gan jaunas 
dziesmas, protams, Raimonda Paula 
skaņdarbi, kas solista dvēselei ir seviš-
ķi tuvi. Tāpat programmā tiks izpildītas 
arī romu tautasdziesmas, kas tik īpaši 
skan tikai un vienīgi Dzintara Čīčas 
izpildījumā. Katrai dziesmai ir būtis-
ka saikne ar mākslinieka personisko 
piedzīvoto. 

Muzikālais pavadījums – instru-
mentālā grupa pianista Anatolija Liv-
čas vadībā.

Koncertu organizē „Koncertu Para-
dīze”, atbalsta Latvijas Radio 2.

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un 
internetā, kā arī Jēkabpils Tautas nama 
kasē, to cena 5 €, 6 €, 8 €.

Latvijas Kultūras akadēmijas 
lektore Iveta Tāle Jēkabpils Tautas 
namā 19. martā plkst. 14.00 vadīs in-
teraktīvu Lieldienu meistardarbnīcu  
„Ai, jel, manu skaņu balsi”.

Meistardarbnīca veltīta latviešu 
dziedāšanas tradīcijām brīvā dabā, 
īpaši pavasarī. Lektore iepazīstinās ar 
ziņām, ko par dziedāšanas situācijām, 

dziedātāju un klausītāju izjūtām, dažā-
dām dziedāšanas tehnikām un termi-
noloģiju vēsta tautasdziesmas, izman-
tojot arī skaņas un video ierakstus. 

Interesentiem būs iespēja iz-
dziedāt tautasdziesmas par pavasari 
un Lieldienām dažādās dziedāšanas 
tehnikās.

Pasākums bez ieejas maksas.

Dzintars Čīča atgriežas ar jaunu 
soloprogrammu

„Ai, jel, manu skaņu balsi”Rutas Štelmaheres un Ronalda Brieža 
grāmatu atvēršana

Muzikāls šovs „Apsveicam,  
Sieviešu diena!”

Vokālais ansamblis „Vakarvējš” svin 
dzimšanas dienu

17. martā plkst. 19.00 Jēkabpils Tautas namā ikvie-
nam gaumīga humora cienītājam būs iespēja noskatīties 
komēdiju „Sauc, es nākšu!”. Komēdija divos cēlienos, pēc 
A.Gaļina lugas motīviem, ir stāsts par divām sievietēm, ku-

ras ļaujas piedzīvojumam – satikt noslēpumaino svešinieku, 
kurš sola piepildīt visas slēptākās fantāzijas...

Režisors Felikss Deičs šogad uzņemts Latvijas Teātra 
zelta fondā. Šī izrāde režisoram ir atgriešanās pie jau sen 
sastaptajiem tēliem – Aleksandra Gaļina komēdiju „Sauc, es 
nākšu” (jeb „Sirēna un Viktorija”, 1996) pirmo reizi režisors 
iestudēja 1999. gadā Rīgas Krievu drāmas teātrī.

Aleksandrs Gaļins ir viens no ievērojamākajiem mūsdie-
nu krievu dramaturgiem, viņš darbojas arī kā kinoscenārists, 
režisors un aktieris, itin bieži pats iestudējot savas lugas, kā 
arī piedaloties tajās kā aktieris.

Režisors F. Deičs.
Lomās: Gunta Virkava, Aīda Ozoliņa, Jakovs Rafalsons.
Muzikālais noformējums – Valdis Zilveris.
Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un internetā, kā arī Jē-

kabpils Tautas nama kasē, to cena 5 €, 7 €.

Komēdija „Sauc, es nākšu!”
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Krustpils kultūras namā 5. martā 
plkst. 16.00 būs baudāms teatrā-
lais koncertuzvedums „Spraud man 
puķi...”. Tas veidots no teju 25 izrāžu 
dziesmām, kur savu asprātīgo, vienmēr 
trāpīgo, dziļi izjusto un reizēm tik trausli 
sentimentālo dzejas domu izteicis Jā-
nis Peters. 

Koncertuzvedumā satiksies vis-
dažādāko izrāžu varoņi, kuru ādā caur 
dziesmām iejutīsies Andris Ērglis, Liene 
Šomase, Normunds Rutulis, Anmary, 
Dainis Skutelis un Antra Stafecka. Par 
muzikālo pavadījumu rūpēsies instru-
mentālā grupa Jāņa Strazda vadībā 
un Oranžā kora meiteņu trio – Inta Gu-
dovska, Olga Stupiņa, Anita Levša.

Jānim Peteram 45 gadu laikā, 
rakstot dziesmu vārdus teātrim, bijusi 
ražīga sadarbība ne vien ar Raimondu 

Paulu, bet arī Ivaru Vīgneru, Mārtiņu 
Braunu, Valdi Zilveru, Uldi Stabulnieku, 
Imantu Kalniņu un Juri Kulakovu, kuru 
teātra mūzika apvienojumā ar Jāņa Pe-
tera dzeju uzrunāt spējusi vienmēr. Šis 
koncertuzvedums kā raibs karuselis 

iegriezīs un aizraus neparastā atmiņu 
ceļojumā – dāvās gan smieklus un jaut-
rību, gan aizskars ikviena klausītāja dzi-
ļākos sirds un dvēseles nostūrus.

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs un 
internetā, to cena 8 €, 10 €, 12 €, 15 €.

Jaunais Jaunatnes teātris sadar-
bībā ar deju kolektīvu „Teixma” aicina 
uz muzikālu pasaku „Alise Brīnum-
zemē”, kas būs skatāma 16. martā 
plkst. 18.00 Krustpils kultūras namā.

Izrādes fantastiskais sižets ir 
aizgūts no slavenās Luisa Kerola pa-
sakas par zinātkāro meiteni Alisi, kas 
sekojot Baltajam Trusim nejauši no-
kļūst Brīnumzemē… Alise tiek ierauta 

neizskaidrojumu notikumu virpulī, bet 
skatītājiem atliek vien padomāt par to, 
vai brīnumi tiešām notiek vien pasakās, 
vai ik uz soļa, un atliek tos tikai pamanīt.

Jaunais Jaunatnes teātris ir jauns 
teātris, kur līdzās profesionāliem ak-
tieriem, kas beiguši slaveno Krievijas 
Teātra Akadēmiju (ГИТИС) darbojas 
arī teātra studijas audzēkņi. Muzikālo 
pasaku režisore Svetlana Baravikova ir 

veidojusi sadarbībā ar horeogrāfi Teiks-
mu Ziemeli un dizaineri Ingu Zinovjevu.

Režisore Svetlana Baravikova.
Horeogrāfija – Teiksma Ziemele.
Scenogrāfija – Inga Zinovjeva.
Izrādes garums – 1 h 10 min.
Izrāde krievu valodā!
Biļetes Krustpils kultūras nama 

kasē, to cena bērnam 3 €, pieauguša-
jam 4 €.

Kultūras lappuses sagatavoja  Santa Vucāne,  Kultūras pārvaldes projektu koordinatore 

Teatrāls koncertuzvedums „Spraud man puķi...”

Muzikāla pasaka „Alise Brīnumzemē”

BIBLIOTĒKĀS

Visu martu Jēkabpils Galvenajā 
bibliotēkā apskatāma Ērika Sprindžu-
ka foto izstāde „Zemes skaistums”. 
Tikšanās ar autoru notiks 2. martā 
plkst. 16.00.

Ēriks Sprindžuks sevi dēvē par vie-
talvieti, jo tur dzīvojis un strādājis mūža 
ievērojamāko daļu – 51 gadu. Bērnība 
pavadīta Rubeņos, zemnieku ģimenē. 
Mācījies Kaldabruņas pamatskolā, Be-
brenes septiņgadīgajā skolā, Līvānu 
ekonomiskajā tehnikumā un LLU. 

Ar fotografēšanu autors nodarbo-
jas no 15 gadu vecuma. Sācis ar filmu 

aparātiem, kuri arī nebija tie dārgākie. 
Tagad ir apgūtas iemaņas, fotografējot 
ar digitālajiem fotoaparātiem. Savās fo-
togrāfijās iemūžina dabu un līdzcilvēkus. 
Tomēr pamattēma ir daba. Daba tuva ir 
bijusi visu mūžu jau no bērnības ganiem 
un tālām skolas gaitām. Par katru foto-
grāfiju ir savs stāsts, sava vēsture. Ērika 
Sprindžuka fotogrāfijas izstaro dzimtās 
zemītes skaistumu un neatkārtojamību. 

Autora foto kolekcija ir plaša, lai 
arī izstādes ir bijušas skatāmas Pļavi-
ņās, Vietalvā, Stukmaņos, Jēkabpilī, tā 
neatkārtojas.

Anekdošu grāmatiņas veidošana
Šogad e-prasmju nedēļā no 7. 

līdz 11. martam Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 
mācīsimies rakstīt un zīmēt datorā, 
ievietot tekstu un zīmējumu vienā 

dokumentā, saglabāt to un nosūtīt pa 
e-pastu. Darbiņus izdrukājot, veidosies 
anekdošu grāmatiņa. Piedalies, un arī 
tu kļūsi par grāmatas līdzautoru!

Tematiska pēcpusdiena „Esi skaista pavasarī”
Tuvojas pavasaris. Daba mostas, 

un arī mēs gribam mainīties – ieprieci-
nāt sevi un pārsteigt citus ar interesan-
tu matu sakārtojumu. To izdarīt mums 
palīdzēs imidža studijas „Elegance” 

friziere Žanna Račko tematiskajā pēc-
pusdienā 2. martā plkst.15.00 Jēkab-
pils pilsētas bibliotēkas Bērnu litera-
tūras nodaļā. Mēģināsim kopīgi atklāt 
skaitu matu noslēpumu. 

Ingas Nesteres fotoizstāde „Kā es kļuvu par princi”
Režisores Ingas Nesteres fo-

toizstādes „Kā es kļuvu par princi” 
(patiess stāsts par kaķēna dzīvi) at-
klāšana Jēkabpils pilsētas bibliotē-
kas Izstāžu un tikšanās zālē 1. martā 
plkst. 16.00. Izstāde apskatāma līdz 
31. martam.

Izstāde veidota kā fotostāsts par 
Ingas smilšu krāsas runci Leo un tā dzīvi 
mājās „Miera osta”. Bildēs fiksēti noti-
kumi no brīža, kad Leo kā mazs nobijies 
kaķēns drēgnā rudens dienā nonāk pie 
saviem saimniekiem līdz šodienai, kad 
Leo izaudzis par skaistu, pašpārliecinā-
tu runci. Fotogrāfijās redzams, kā Leo 

spēlējas ar mantiņām, sadraudzējas ar 
suni Rembo, ēd ar to no vienas bļodi-
ņas, dodas iepazīt apkārtni, kā, spēlējo-
ties ar sienas pulksteni, apgāž virtuves 
plauktu ar krūzītēm un citi runča dzīves 
notikumi. Izstādes atklāšanas dienā 
paredzēti arī daži pārsteigumi…

Izstādē redzama režisores Ingas 
Nesteres mīlestība pret dabu un īpašs 
skatījums uz mūsu mazajiem brāļiem 
dzīvniekiem. Izstādi būs interesanti ap-
lūkot gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Pasākumu organizē Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka sadarbībā ar foto un video 
ziņu portālu „multinews.lv”. 

Ērika Sprindžuka foto izstāde „Zemes skaistums”

„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2015” noslēguma 
pasākums

Aicinām visus ekspertus, kas 
lasīja un vērtēja grāmatas un aizpil-
dīja žūrijas anketas piedalīties „Bēr-
nu, jauniešu, vecāku žūrijas 2015” 
noslēguma pasākumā 3. martā plkst. 
16.00 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā!
Ir noslēdzies atkal viens lasīšanas 

maratons un zināmas lasītāju godalgo-
tās grāmatas. Grāmatu izstādē varē-
siet iepazīties ar grāmatu kolekciju. 

Pasākums „Jānim Akurateram – 140”
7. martā plkst. 11.00 Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas lasītavā skolo-
tāja Ausma Bērziņa stāstīs par Jāņa 
Akuratera dzīvi un radošo darbību, 
būs iespēja noskatīties filmu par 
rakstnieka dzimtu. 

Jānis Akuraters ir viens no ievēroja-
mākajiem 20. gadsimta sākuma latviešu 
dzejniekiem, un 2016. gada 13.  janvārī 
dzejniekam aprit 140 gadi. 

Jānis Akuraters ir senās Sēļu ze-
mes dēls. Akuratera darbos dominē 
romantisma pasaules izjūtā tverta 
ideālā un reālā nesavienojamība, im-
presionistisks mirkļa cildinājums un 
jaunromantisma prieks par dzīvības 
spēku. Atsevišķos stāstos un dzejoļos 
atklājas rakstnieka spēja veidot simbo-
lisma tēlu sarežģīto daudznozīmības 
struktūru.No 2. līdz 5. martam Kino Mītnē Jēkabpils Tautas 

namā būs skatāma filma „Pelnu sanatorija”, kas tapusi 
„Studijā Lokomotīve” un ir režisora Dāvja Sīmaņa pirmais 
pilnmetrāžas darbs spēlfilmas žanrā. 

„Pelnu sanatorijas” scenārija autori ir Dāvis Sīmanis un 
Tabita Rudzāte. Stāsts ir izdomāts, taču vienlaikus balstīts 
reālos vēsturiskos notikumos Pirmā pasaules kara beigās 
– laikā, kad kara šausmas sagrāva apgaismības laikmetā iz-
lolotās ilūzijas par racionālu un modernu pasauli un saprātīgu 
cilvēku tajā. Filmas darbība norisinās 1917. gadā Kurzemē. 
Kara pēdējās dienās atvaļināts vācu kara ārsts Ulrihs tiek 
nosūtīts uz nomaļu sanatoriju, kur ārstējas kontuzēti un 

mentāli traumēti kareivji. Ulriham atklājas dīvaina, sapņaina 
pasaule, kurā valda miers un aizmirstība. Tas izrādās pārbau-
dījums viņa racionālajam prātam un viņa apņēmībai „ieviest 
kārtību”. Savukārt negaidīta pieķeršanās kādam pamestam, 
mežonīgam zēnam ļauj Ulriham atgūt notrulināto cilvēcību. 
Taču karš vēl nav beidzies – agrāk vai vēlāk tas sasniegs arī 
šo patvēruma vietu.

„Filma radīta tāpēc, lai mēs neaizmirstu par savu cil-
vēcību. Vienlaikus šis stāsts ir atgādinājums par vien 100 
gadus seniem notikumiem Latvijas teritorijā, patiesībā uz 
valsts tapšanas brīža fona. Es ceru, ka skatītājiem filma kļūs 
par viņu vēsturiskās atmiņas daļu bez liekiem izskaistināju-
miem,” saka filmas režisors Dāvis Sīmanis.

Galveno lomu – vācu kara ķirurgu – filmā spēlē vācu teāt-
ra un kino zvaigzne Ulrihs Matess (Ulrich Matthes), viens no 
izcilākajiem mūsdienu vācu aktieriem. 

Pārējās lomās: Pēteris Liepiņš, Leonīds Lencs, Agnese 
Cīrule, Dmitrijs Jaldovs u.c.

Filma tapusi ar Nacionālā Kino centra, Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda un MEDIA fonda finansiālo atbalstu.

Filmas seansi:
2.03. plkst. 18.00,
3.03. plkst. 14.00 un plkst. 18.00,
4.03. plkst. 14.00,
5.03. plkst. 14.00.
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē, to cena 2 €.

Skolēnu brīvlaikā un Pirmajās 
Lieldienās Kino Mītnē Jēkabpils 
Tautas namā demonstrēs pagāju-
šā gadā Latvijā izveidoto animāci-
jas filmu programmu „Multenītes  
pavasarī”.

Programmā iekļautas Nila Skapā-
na plastilīna tehnikā veidotās filmiņas 
„Spoku stunda” un „Marsietis”; „Animā-
cijas Brigādes" leļļu filmas „Tornis”, rež. 

Jānis Cimmermanis, „Zaķu lielā diena”, 
rež. Dace Rīdūze, „Meža sargi”, rež. Mā-
ris Brinkmanis, kā arī studijas „Atom 
Art" filmiņa „Kā lupatiņi precējās”, rež. 
Edmunds Jansons. 

Animācijas programma būs saisto-
ša gan vismazākajiem kino skatītājiem, 
gan arī lielākiem bērniem un viņu vecā-
kiem. Programmas kopējais garums: 
47 min.

Kino Mītnē – spēlfilma „Pelnu sanatorija”

Kino Mītnē – animācijas filmas

Jēkabpils Tautas namā 23. martā, 
plkst. 11.00 muzikālā detektīvstāstā 
bērniem „Lielais noslēpums” norisi-
nāsies negaidīti notikumi. Radošās 
apvienības „Teātris un ES” veidotajā 
izrādē saspringtais sižets neļaus gar-
laikoties ne mazajam, ne arī lielajam 
skatītājam – pozitīvs garastāvoklis 
garantēts!

Kūtsaugšas ielā regulāri pazūd sal-
dumi. Kādu dienu bez savas gardās tor-
tes paliek arī Gailis. Šo noziegumu sāk 
izmeklēt detektīvs Ņauris. Tiek mek-

lēts zaglis, iztaujāti aculiecinieki, tomēr 
izmeklēšanai nav nekādu rezultātu, līdz 
brīdim, kad…

Režisors Armands Ekštets. Lomās: 
Gailis – Gatis Cīrulis; Vistiņa – Gerda 
Dinsberga / Helēna Vasiļevska; Zaķis 
– Enriko Avots / Inta Bankoviča; Ņauris 
– Armands Ekštets / Edgars Varaņickis.

Izrādes ilgums – 1 h.
Izrāde paredzēta bērniem vecumā 

no 4 līdz 10 gadiem.
Biļetes Jēkabpils Tautas nama 

kasē, to cena 2,50 €.

Muzikāls detektīvstāsts bērniem

Pasākums „Sagaidīsim pavasari!”
22. martā plkst. 16.00 Jēkabpils 

Galvenās bibliotēkas Bērnu litera-
tūras nodaļā notiks ikgadējais pasā-
kums „Sagaidīsim pavasari!”

Šogad pasākuma devīze: 
Klau, līksmodams, smiedams
Iet pavasar-lietutiņš,
„Ko, zālīt, vēl dusi?

Jau ziema ir pagājusi.”
Kopā ar bērniem dziedāsim par sau-

līti, lietutiņu. Stādīsim sīpoliņus, sēsim 
sēkliņas, lai pavasarī izstādītu siltajā 
zemē un gaidītu ražu. Lai sēkliņas ātrāk 
dīgtu un stādiņi zaļotu, kopā spēlēsim 
spēles un teiksim mīļus vārdiņus.

Seansu laiki:
16.03. plkst. 14.00 un plkst. 

16.00,
17.03. plkst. 16.00,
18.03. plkst. 16.00,
19.03. plkst. 18.00,
27.03. plkst. 16.00.
Biļetes Jēkabpils Tautas nama 

kasē, to cena 2 €.

Svinēsim Lieldienas par godu 
pavasara un saules atnākšanai 
27. martā plkst. 11.00 Kena parkā.

Jau laiku pirms Lieldienām cilvēki 
dabā redz pārmaiņas, kas nes vēstis par 
pavasara iestāšanos un Lieldienu tuvo-
šanos: sniegs nokūst, zemē parādās pir-
mie asni un zāle. Pēc garās ziemas visi 
nepacietīgi gaida Lieldienas, kas iezīmē 
pilnīgu saules uzvaru pār tumsu un da-
bas atmodu.

Visi kopā priecāsimies par saules 
atgriešanos, par to, ka diena paliek arvien garāka. Šūposi-
mies, krāsosim, ripināsim olas, kaulēsimies, Lieldienu Zaķu 

kompānijā iesim rotaļās, piedalī-
simies stafetēs, kopā ar folkloras 
kopu „Rati” iedejosim un ieskandi-
nāsim Lieldienas. Latviešu tautas 
ticējumos teikts: jo lustīgākas 
Lieldienas, jo jaukāka vasara mūs 
gaida. 

Gaidīsim lielus un mazus ar 
skaisti krāsotām olām, saulainiem 
smaidiem un priecīgu noskaņoju-
mu Kena parkā.

Pasākums bez ieejas maksas.

Krustpils kultūras nama pasākumu organizatore Z. Dzintare

Lieldienas svinēsim Kena parkā
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Nākamais laikraksta  numurs iznāks 31. martā

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 MARTĀ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
1.03.–31.03. Izstāde „Pinumi un tekstīlijas”, sadarbībā ar  

Daugavpils tautas lietišķās mākslas studiju „Klūga”, 
„Pūpoli” un Alūksnes tautas lietišķās mākslas 
studiju „Kalme”. Ieejas maksa: 0,14/ 0,28 eiro

Krustpils pils

15.03. 17.00 „Izzini Jēkabpili” – Jauno gidu skola.
Nodarbības maksa: 1,14 eiro

Krustpils pils

14.03.–18.03. 10.00- 
13.00

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

Krustpils pils

19.03. 20.30–
21.30

„Zemes stunda” Krustpils pils apskate sveču 
gaismā. Dalības maksa: 1,14/1,42 eiro

Krustpils pils

24.03.–31.03. Izstāde par padomju deportācijām – „Bij’ tādi 
laiki”. Ieejas maksa 0,14/ 0,28 eiro

Krustpils pils

31.03. 15.00 „Ceturtdiena pilī” – Atmiņu pēcpusdiena 
„Nacionālās pretošanās kustība Latvijā 
1940.–1990.” Sadarbībā ar biedrību „Daugavas 
Pārupieši”. Ieeja bez maksas

Krustpils pils

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība 
2016. gada 28. martā plkst. 14.00

Jēkabpils tautas namā organizē 
Lieldienu pēcpusdienu pensionāriem 

Ieeja par ziedojumiem, līdzi jāņem groziņš un labs garastāvoklis! 
Aicinām piedalīties invalīdus, Daugavas vanagus, 

represētos, sporta veterānus. 
Pensionāru apvienības valde.

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

NĀC UN APMEKLĒ MARTĀ!

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

SPORTA PASĀKUMI 2016. GADA MARTĀ

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

Datums Laiks Pasākums Norises vieta
2.03. 18.00 Kino Mītnē. Dāvja Sīmaņa filma „Pelnu sanatorija”. 

Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €
Jēkabpils Tautas nams

3.03. 14.00 
18.00

Kino Mītnē. Dāvja Sīmaņa filma „Pelnu sanatorija”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

4.- 31.03.
4.03. 17.00

Pļaviņu novada mākslas skolas izstāde „Salidojums”. 
Izstādes atklāšana. Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams,  
Baltā zāle

4.03. 14.00
Kino Mītnē. Dāvja Sīmaņa filma „Pelnu sanatorija”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

4.03. 19.00 Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate. Piedalās Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, 
Jēkabpils, Salas, Viesītes un Krustpils novadu vokālie ansambļi. Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams

5.03. 14.00 Kino Mītnē. Dāvja Sīmaņa filma „Pelnu sanatorija”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

5.03. 16.00 Teatrāls koncertuzvedums „Spraud man puķi...” (Jāņa Petera teātra dziesmas). 
Solisti: Andris Ērglis, Liene Šomase, Normunds Rutulis, Anmary, Dainis Skutelis, Antra Stafecka. 
Pavadījums: Jānis Strazds ar grupu. Biļetes Biļešu Paradīzē. Biļešu cena 8 €, 10 €, 12 €, 15 €

Krustpils kultūras nams

10.03. 17.00 Rutas Štelmaheres dzejas krājuma „Krekls” un Ronalda Brieža dzejas krājuma 
„Zāles pret nemirstību” atvēršanas svētki. Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams, 
Kamerzāle

11.03. 11.00 Jēkabpils pilsētas un apriņķa mazo vokālistu konkurss „Cālis 2016”. 
Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams

12.03. 13.00 Masļeņica. Organizē Krievu biedrība „Rodņik”. Pasākums bez ieejas maksas Vecpilsētas laukums
12.03. 19.00 Daumanta Kalniņa soloprogramma „Atspulgi”. 

Biļetes Biļešu Paradīzē un Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 8 €, 10 €, 12 €
Krustpils kultūras nams

13.03. 12.00– 
21.30

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2015”. Zemgales reģiona 
skate. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļete uz vienu izrādi maksā 2 €

Jēkabpils Tautas nams

16.03. 14.00 
16.00

Kino Mītnē. Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

16.03. 18.00 Izrāde bērniem „Alise Brīnumzemē” (krievu valodā). 
Biļetes Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cenas 3 €, 4 €

Krustpils kultūras nams

16.03. 19.00 Jēkabpils kamerorķestra „Koncerts orķestrim ar altu”. 
Diriģents Mārtiņš Bergs. Biļetes Tautas nama kasē. Biļetes cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

17.03. 16.00 Kino Mītnē. Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

17.03. 19.00 Komēdija pēc A.Gaļina lugas motīviem „Sauc, es nākšu!” Lomās Gunta Virkava, Aīda 
Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. Biļetes Biļešu Paradīzes kasē. Biļešu cenas 5 €, 7 €

Jēkabpils Tautas nams

18.03. Laiks tiks 
precizēts

6. Starptautiskā Arvīda Žilinska jauno izpildītāju konkursa laureātu koncerts. 
Pasākums bez ieejas maksas

Krustpils kultūras nams

18.03. 16.00 Kino Mītnē. Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

18.03. 19.00 Dzintars Čīča solokoncertā „Dvēsele vaļā”.  
Biļetes Biļešu Paradīzē un Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 5 €, 6 €, 8 €

Jēkabpils Tautas nams

19.03. 14.00 Interaktīva Lieldienu meistardarbnīca „Ai, jel, manu skaņu balsi”. Meistardarbnīcu 
vada Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Iveta Tāle. Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams

19.03. 16.00 Vokālā ansambļa „Vakarvējš” 5 gadu jubilejas pasākums.  
Pasākums bez ieejas maksas

Krustpils kultūras nams

19.03. 18.00 Kino Mītnē. Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”. 
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €

Jēkabpils Tautas nams

20.03. 17.00 Muzikāls humora šovs „Apsveicam, Sieviešu diena!”  
Lomās: Velta Skurstene, Indra Burkovska, Sarmīte Prule, Marģers Eglinskis.  
Biļetes Biļešu Paradīzē un Krustpils kultūras nama kasē. Biļešu cena 8 €, 10 €, 12 €

Krustpils kultūras nams

23.03. 11.00 Radošās apvienības „Teātris un Es” izrāde bērniem „Lielais noslēpums”.  
Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2,50 €

Jēkabpils Tautas nams

23.03. 13.00 Jēkabpils pilsētas skolu deju kolektīvu skate – koncerts.  
Pasākums bez ieejas maksas

Krustpils kultūras nams

23.03. 17.30 Rīgas 45. vidusskolas audzēkņu koncerts.  
Organizē Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs. Pasākums bez ieejas maksas

Jēkabpils Tautas nams

25.03. 11.00 Piemiņas dievkalpojums Krustpils luterāņu baznīca
25.03. 12.00 Atceres brīdis Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Pie piemiņas akmens 

Staļina represijās cietušajiem 
(1941 – 1949)

27.03. 11.00 Lieldienu svinēšana. Pasākums bez ieejas maksas Kena parks
27.03. 16.00 Kino Mītnē. Latvijas animācijas filmu programma „Multenītes pavasarī”. 

Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē. Biļešu cena 2 €
Jēkabpils Tautas nams

28.03. 14.00 Lieldienu pēcpusdiena senioriem. Pasākums bez ieejas maksas Jēkabpils Tautas nams
BI BLIOT ĒK ĀS

1. – 31.03.
1.03. 16.00

Režisores Ingas Nesteres fotoizstāde „Kā es kļuvu par princi”
Izstādes atklāšana

Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 
Izstāžu un tikšanās zāle

1. – 30.03. 
2.03. 16.00

Ērika Sprindžuka foto izstāde „Zemes skaistums”. 
Tikšanās ar Ēriku Sprindžuku

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

2.03. 15.00 Tematiska pēcpusdiena ”Esi skaista pavasarī” Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 
Bērnu lit. nodaļa

3.03. 16.00 „Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2015” noslēguma pasākums Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 
Bērnu lit. nodaļa

7.03. 11.00 Pasākums „J. Akurateram – 140”. Vada skolotāja un novadpētniece Ausma Bērziņa Jēkabpils Galvenā bibliotēka
7.-11.03. Anekdošu grāmatiņas veidošana „Jocīgi gan!” e-prasmju dienās Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

Bērnu lit. nodaļa
11.03. 16.00 Tikšanās ar ārstu fizioterapeitu Ivaru Porieti. Saruna par veselību veicinošiem 

faktoriem
Jēkabpils pilsētas bibliotēka, 
Izstāžu un tikšanās zāle

22.03. 16.00 Pasākums „Sagaidīsim pavasari!” Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 
Bērnu lit. nodaļa

Datums Laiks Vieta Pasākums
05.03. 10.00 JSC ēka „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2015/2016    7.kārta
05.03. 18.00 3.vsk. sporta manēža Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm          Jēkabpils SS – LSPA
06.03. 13.00 Meža parkā Jēkabpils 6 kārtu sacensības slēpošanā ,,Slēpošanas jampadracis” – noslēgums un apbalvošana
06.03. 13.00 Jēkabpils 2.vsk. Latvijas Nacionālās Līgas 2.divīzijas volejbola čempionāts  Jēkabpils Juniori – VK Valka
08.03. 20.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija (LBL)          Jēkabpils-2 – Vidzemes Augstskola/Valmiera Glass
11.03. 18.00 „Citrus SPA” baseinā 5 kārtu sacensības peldēšanā   4.kārta 
12.03. 11.30 Sporta nama 

trenažieru zālē
Jēkabpils pilsētas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus  

12.03. 10.00 Jēkabpils 3.vsk. 
sporta manēža

ZAFL veterānu čempionāts telpu futbolā

13.03. 17.00 3.vsk. sporta manēža Latvijas čempionāts telpu futbolā 1.līgā          Ošukalns/B – Tente (Rīga)
15.03. 16.30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 2.divīzija (LBL)          Jēkabpils-2 – BJBS Rīga/Pārdaugava/LU
15.03. 19.30 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)          BK Jēkabpils – BK Jelgava
19.03. 13.00 3.vsk. sporta manēža Latvijas čempionāts handbolā Virslīgā sievietēm          Jēkabpils SS – REIR Dobele
19.03. 17.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)          BK Jēkabpils – Valmiera/ORDO
26.03. 17.00 Sporta nams Latvijas basketbola līgas 1.divīzija (LBL)          BK Jēkabpils – Liepāja/Triobet

*Bibliotēkās notiekošie pasākumi ir bez ieejas maksas

Sanāk ļaudis līksmoties – Masļeņica nāk!

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas 
tehnoloģiju centrs aicina mācīties

Masļeņica – tas ir krievu tautas 
svētku simbols ar tūkstošgadu vēsturi...  
Tie ir visspožākie, visjautrākie un izklai-
dēm bagātākie svētki. 

Šodien Masļeņicu svin tāpat kā se-
nos laikos – ar lielu vērienu, jautrību, ar 
izpriecām un rotaļām. Palikusi arī tradīcija 
cept pankūkas – dzeltenas un karstas kā 
saule. Pankūkas ir Masļeņicas simbols 
– apaļas un brūnganas, un ja nu vēl ar 
sarkanajiem ikriem, kāpostiem, sēnēm, 
ievārījumu...

Masļeņica tiek svinēta veselu nedē-
ļu pirms Lielā gavēņa. Katra Masļeņicas 

nedēļas diena bija veltīta speciālam ri-
tuālam. Vārdu sakot, līksmojās, cik kuram 
tīk, jo pēc tās, pēc kristiešu paraduma, 
nedrīkstēja priecāties un izēsties.

Noslēdzās Masļeņica ar svinīgu Zie-
mas izbāžņa sadedzināšanu, kas simbo-
liski nozīmēja ziemas sala pavadīšanu un 
sengaidītā pavasara iestāšanos. 

Gaidām pilsētas iedzīvotājus un vie-
sus uz Masļeņicu Vecpilsētas laukumā 
12. martā plkst. 13.00. Finansiālo atbal-
stu sniedz pilsētas pašvaldība.

N.Čehova,
Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” vadītāja

• 42 stundu Latviešu valodas kur-
sos. Kursos padziļināsiet un nostiprinā-
siet savas latviešu valodas zināšanas 
atbilstoši valsts valodas vidējam zinā-
šanu līmenim (B). Programmu finansē 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Kursu 
sākums 7.marts, plkst. 17.00.

• 42 stundu krievu valodas kursos 
„Krievu valoda iesācējiem bez priekš-
zināšanām” un „Krievu valoda ar nelie-
lām priekšzināšanām”.

• 42 stundu „Angļu sarunvalodas 
kursos bez priekšzināšanām” un 42 
stundu „Angļu sarunvalodas kursos 
ar priekšzināšanām”.  Kursos apgūsiet 
angļu sarunvalodu vai papildināsiet sa-
vas esošās zināšanas, lai veiksmīgāk 
komunicētos ar draugiem, paziņām un 
biznesa partneriem. 

• 40 stundu kursos „Praktiskā 
lietvedība”. Kursos iegūsiet zināšanas 
par lietvedību reglamentējošiem doku-

mentiem, dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas prasībām, dokumentu 
apriti un organizēšanu. 

• 24 stundu kursus „Dārza vei-
došanas pamati”. Kursos uzzināsiet, 
kādi ir priekšnosacījumi, uzsākot ierīkot 
vai pārveidot dārzu, kā var veidot videi 
draudzīgu dārzu, kā dārzā iekļaut ūdeni 
un akmeni, kādi ir zālienu un stādījumu 
veidi, jumtu un gaisa dārzi, kā arī vieso-
simies pilsētas skaistākajos dārzos un 
izgatavosim sava dārza skici. 

• „Fotografēšanas prasmju piln-
veidošanas” kursos. Kursi domāti fo-
tomīļiem, kuri vēlas apgūt vai pilnveidot 
prasmes un zināšanas fotogrāfiju radī-
šanā. Kursu laikā būs gan teorētiskās, 
gan praktiskās nodarbības.

Pieteikšanās vai informācija: tālru-
nis: 652 21333; e-pasts: titc@titc.lv

Inga Grīnberga, 
Jēkabpils TITC projektu koordinatore

Laime ir izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, 
vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un 
zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
           / Z. Mauriņa/

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

Ielu komitejas
Sveicam februāra jubilāres Daci Kampāni un Tamāru Lejiņu!


