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Par karoga pacelšanu

Sakarā ar pilsētas svētkiem 
2011. gada 1. un 2. jūlijā un sa-
skaņā ar likumu “Par Latvijas 
Valsts karogu” UZDODU PA-
CELT VALSTS KAROGU Jē-
kabpils pilsētā 2011. gada 1. un 
2.  jūlijā pie visu iestāžu, uzņē-
mumu (uzņēmējsabiedrību) un 
organizāciju ēkām, kā arī dzī-
vojamām ēkām.

J. Raščevskis, 
priekšsēdētāja vietnieks 

Mājas, mīļās mājas! Jēkabpils – 
mājas 26  tūkstošiem jēkabpiliešu, 
kuri vienmēr būs gaidīti, saprasti 
un mīlēti. Jau kopš neatminamiem 
laikiem mums ģimenes mīlestība sais-
tās ar silto mājas pavardu un gādīgo 
vecāku atbalstu, kuru mums ir pienā-
kums sniegt arī saviem bērniem. Mī-
lestība ir pati galvenā ģimenes kopā 
turētāja, kas neļauj aizmirst citam 
par citu, lai arī kādā pasaules malā 
mēs būtu nonākuši.

Mīlestība pret savu ģimeni, ra-
diem, draugiem un kaimiņiem rada 
mīlestību pret savām mājām, savu 
pilsētu. Tādēļ šogad Jēkabpils pil-
sētas svētki ir veltīti mīlestībai. Šī 
dzīves vērtība caurvij visu krāšņo 
un sirsnīgo svētku programmu, lai 
mūsu sirdī ienāktu siltums, prieks un 
mīlestība pret sevi, savu ģimeni un 
pilsētu. Mīlestības tēma šajos svētkos 
tiks izdziedāta, izdejota un atklāta 
dažādās mākslas performancēs, jo 
tā ir tik dažāda un tajā pašā laikā 
katram sava.

Novēlu ikvienam pilsētas iedzī-
votājam un viesim izjust šajos svēt-
kos mīlestības sniegto burvību un 
romantiku, ko saglabāt savā sirdī, 
lai dāvātu to citiem. Tikai patiesa 
mīlestība spēj cilvēkus saliedēt un 
iedvesmot jaunām idejām un darbiem. 
Jēkabpils – tavas mīlestības pilsēta!

Leonīds Salcevičs,
Jēkabpils pilsētas 

Domes priekšsēdētājs

Katra cilvēka dzīvē ir savs noti-
kumu kalendārs, kuru mēs svinam: 
spodrinām savas mājas pagalmu, 
uzklājam baltu galdautu, aicinām 
savus kaimiņus, radus un draugus – 
lai DALĪTOS. Un nevis tajās simts 
lietās, kuru mums pietrūkst, bet 
tajās tūkstoš, kuras mums pieder. 

Pilsētas kalendārā tāds notikums 
ir Pilsētas svētki, kurus šogad svinē-
sim MĪLESTĪBAS ZĪMĒ. Un tas nav 
nejauši – mēs katrs reizēm uzdodam 
sev jautājumu: Par ko vai kam par 
spīti es mīlu savu pilsētu?.

Svētki ir atskaites punkts, kad 
visos labos darbos, notikumos, savās 
prasmēs un varēšanās gribam dalī-
ties cits ar citu. Gribam padižoties 
citu pilsētu vidū. Ir gana daudz, ar 
ko dižoties! Un darīt to ar mīlestī-
bu, izjūtot kopību un prieku.

Šogad Pilsētas svētki sāksies 
30. jūnija vakarā ar mākslas per-
formanci “Sutka”, kad 24 stundas 
gan jaunie un topošie, gan daudz 
pieredzējušie mākslinieki uz re-
novētā Daugavas aizsargdambja 
veidos mākslas objektus no da-
žādiem materiāliem un atšķirīgā 
stilistikā, tā radot laika un sajūtu 
fiksāciju. Tie, kam patīk romances, 
tiek aicināti apmeklēt K. Tatarino-
vas koncertu “Katrīnas romances” 
Krustpils pilī.

1. jūlijā Vecpilsētas laukumā 
notiks Piektdienas amatnieku 
gadatirgus, kur amata un tautas 
mākslas meistari no visas Latvijas 
un kaimiņzemēm ne tikai piedā-
vās savus ražojumus, bet arī de-
monstrēs savas prasmes. Par to, 
kā dabai nedraudzīgi iepakojumi 
var pārvērsties, pārliecināsieties, 
piedaloties Vislatvijas kopadīša-

nas projektā “Mūsu zaļā māja”. 
Kustīgāku sajūtu cienītāji aicināti 
piedalīties sporta aktivitātēs pie 
Jēkabpils tautas nama. Un piekt-
dienas vakaru vēlamies noslēgt 
ar Starptautisko tautas Mūzikas 
festivālu “Lustes Jēkabpilī” Sēļu 
sētā, kur visus “lustinās” kapelas 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Bet kam vēl nebūs gana – dodieties 
uz Kena parku un kopā ar Annels 
atrakciju parku izdancojieties disko 
ballītē visiem vecumiem.

2. jūliju sāksim ar svētbrīdi Jē-
kabpils Sv. Miķeļa baznīcā, lai pēc 
tā satiktos Dižkoncertā vecpilsētas 
laukumā. Tur visas dienas garumā 
notiks koncerti un citas aktivitātes. 
Pamieloties un slāpes veldzēt varēs 
Lielajā Ēdamielā. Nebrīnieties, ka, 
dodoties pa Viestura ielu, nokļūsiet 
Pārvērtību ielā, ejot pa Ostas ielu – 
Apskāvienu ielā, bet Katoļu iela 
pārtaps par Grāmatu ielu. Noteikti 
atrodiet Ūdens ielu un iegriezieties 
hip hop ielā! Kena parku atdosim 
bērniem. Tas pārvētīsies krāsainā 
pļavā un tiks pieskandināts gan ar 
koncertiem, gan citām aktivitātēm. 
Vakarā visu iecienītājā Zaļumbal-
lē varēs ielocīt kājas danču ritmos 
kopā ar grupu “Rasa”.

Krustpils saliņā jau no pulk-
sten diviem dienā kopā ar atrak-
tīvo vadītāju Raimondu Bergmani 
viesosies Latvijas spēkavīru čem-
pionāts. Vakarā tiksimies grupas 
“Hameleoni” jubilejas koncertā un 
nakts ballē ar viesmākslinieku pie-
dalīšanos!

Noteikti apmeklējiet Lielo 
vasaras izstādi Mākslas galerijā 
“MANS’S”, izstādes Mākslas salonā 
“Sakta”, tirdzniecības centrā “Sala”, 

Jēkabpils tautas nama Baltajā zālē, 
Krustpils pilī!

Piedalieties NAUDAS PODA 
meklēšanā kopā ar “Krājbanku”, 
ejot pa “Lūša pēdām”! Bet, ja kāds 
mostas ļoti agri, tad Jēkabpils at-
klātajās sacensībās pludiņmakšķe-
rēšanā veiksmes gadījumā varēs 
izvilkt lielāko asari savā dzīvē!

Jau tagad vēlamies pateikties 
mūsu Pilsētas svētku informatī-
vajiem atbalstītājiem, pašvaldību 
iestādēm un uzņēmumiem, mūsu 
amatierkolektīvu vadītājiem, mūsu 
policijai un zemessardzei un ik-
vienam no jums, kas piedalās un 

domā, lai svētki mums visiem kopā 
izdotos. Īpašs paldies “DnB NORD” 
bankai un “Latvijas Krājbankai”.

Ko nozīmē mīlestība? Satik-
šanos. Pilnu un apaļu kā ogas, 
vasara un saule. Tā ir satikšanās 
ar cilvēkiem, pilsētu – viegls un 
vienlaikus gaismas pilns, radošs 
pieskāriens, mākslas spēks. Mīles-
tība ir veldzējoša satikšanās, tāpēc 
spirdzināsimies un uzkavēsimies 
tajā, svinot mīlestību – svētkus un 
satiekot mūsu pilsētu!

Jēkabpils pilsētas 
Kultūras pārvalde



2.

30. jūnijs
w No 19.00 mākslas performan-
ce “Sutka” uz Daugavas aizsarg-
dambja. Performance būs savdabīgs 
objekta, vides, cilvēka un laika at-
tiecību pētījums un atainojums da-
žādiem mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļiem. Aktivitātes norisināsies 
uz Daugavas kreisā krasta aptuveni 
1 km garumā gar pilsētas centru (no 
tilta līdz klosterim). 24 stundu laikā 
tiks radīti 24 mākslas darbi, tā iezī-
mējot gan laika līniju, gan objektu 
telpā, gan cilvēku kā šo dimensiju 
sastāvdaļu.
Performances laikā tapušie darbi tiks 
izvietoti pilsētas pārvaldes struktūr-
vienībās, publiski pieejamās telpās un 
pilsētvidē – atkarībā no darba satura 
un formas.
w Plkst. 19.00 Ceturtdiena pilī. 
K. Tatarinovas koncerts “Karī-
nas romances” Programmā: kino 
mūzika no spāņu, portugāļu, latviešu 
un krievu kinofilmām. Ieejas mak-
sa – Ls 4. Notiks biļešu iepriekšpār-
došana.
w No 30. jūnija līdz 6. jūlijam 
Kena parkā darbosies Annels at-
rakciju parks.

1. jūlijs
w 1.–2. jūlijs Jēkabpils Mākslas sko-
las audzēkņu diplomdarbu izstāde pie 
Mākslas skolas.
w 11.00 Lielais Piektdienas amat-
nieku tirgus Vecpilsētas laukumā ar 
mūzikas kapelu piedalīšanos.
w 11.00 Vislatvijas kopadīšanas 
projekts “Mūsu Zaļā Māja” 3. Lat-
vijas ātradīšanas čempionāta ietvaros 
Vecpilsētas laukumā.

SPORTA AKTIVITĀTES 
plkst. 12.00 laukumā pie Jēkabpils 
tautas nama:
w Stafete (1) līkloču skrējiens vadot 
ar florbola nūju bumbiņu ap konu-
siem, 2) no trauka ar tauriņķeramo 
tīklu jāizzvejo galda tenisa bumbiņas 
un jāpārvieto tās citā traukā);
w Lielā spēle “Riču-Raču” (kau-
liņu vietā tiek izmantotas limonādes 
pudeles).
w 14.00 Orientēšanās sacensības 
“Vai pazīsti Jēkabpili?” (pēc fotogrā-
fijām atrast 6 objektus dabā).
w 17.00 Jolantas Ābeles gleznu 
izstādes atklāšana Krustpils pils 
Izstāžu zālē.
w 19.00 Starptautiskais tautas 
mūzikas festivāls “Lustes Jēkab-
pilī” Vēstures muzeja brīvdabas no-
daļā “Sēļu sēta”. Ieejas maksa – Ls 2.
w 22.00 Disko balle Kena parkā 
kopā ar Annels atrakciju parku.

2. jūlijs
w No plkst. 10.00 (ar iepriekšē-
ju pieteikšanos pilsētas bibliotēkā) 
ekskursija “Jēkabmiesta ielu 
stāsti” kopā ar bibliotēkas jauniešu 
radošo grupu “Inter alia”. Ekskursijas 
mērķis – popularizēt novada vēsturi, 
veidot jēkabpiliešu vēsturisko atmiņu.
Ekskursija balstīta uz Lūcijas Ķu-
zānes grāmatā “Sens, tik sens bij` 
tas laiks” aprakstīto. Pie vairākiem 
objektiem Ainas Laivinieces stāstīto 
papildinās teatralizētas ainiņas, ko 
izspēlēs jauniešu radošā grupa “In-
ter alia”. Piemēram, pie Jēkabpils 
pamatskolas būs iespēja uzzināt par 
Jēkabpils skolu vēsturi, skolotājiem, 
iemēģināt roku glītrakstīšanā ar 
spalvu, ieskatīties tā laika mācību 
grāmatās.

w Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcā 
(Brīvības iela 125) plkst. 11.00 svēt-
brīdis.
w 13.00 sadarbībā ar a/s “Latvijas 
Krājbanka” tiek organizētas orientē-
šanās sacensības “Pa Jēkabmies-
ta ielām” (ar iepriekšēju pieteikša-
nos pilsētas bibliotēkā). Sacensībās 
iekļautie objekti tiks meklēti pēc 
pilsētas vēsturisko notikumu, vietu 
apraksta. Sacensību uzvarētājs iegūs 
bankas naudas balvu. Tiks piešķirtas 
vairākas veicināšanas balvas.

VECPILSĒTAS LAUKUMS
Dižkoncerts “SKANOŠĀ JĒKAB-
PILS”
w 12.00 Svētku atklāšana. Svētku 
koncerta vadītājs – Dailes teātra ak-
tieris Artis Robežnieks.
w 12.15 Nominācija “Gada jēkab-
pilietis”.
w 12.30 Dzied un dejo lielie jē-
kabpilieši: koru “Noskaņa”, “Unda”, 
“Atvasara”, “Triole” un “Ritums”, 
“Sēlpils”, Viesītes kultūras pils koru 
koncerts, sadziedāšanās ar jēkabpilie-
šiem, pilsētas deju kolektīvi “Delveri”, 
“Sadancis”, “Kreicburga”, “Krust-
pilietis”.
w 13.50 Dzied un dejo mazie jē-
kabpilieši: bērnu vokālie ansambļi 
“Pelītes”, “Ding-dong”, “Kamolītis”, 
“Supermeitenes”, “Zvanotiņas, pilsē-
tas bērnu deju kolektīvu uzvedums.
14.50 vokālais ansamblis “Vakarvējš” 
un NVO vokālie ansambļi – “Rod-
ņik”, “Bariņa” un “Spatkaņje”.
w 15.35 Lietuvas tautas mūzikas an-
samblis “Lakštingele” (Kretinga), 
Igaunijas– Heino Tartes vadītā 
kapela un kapela “Feinie letiņi” 
(Liepāja).
w 16.20 Konkursa “Pasaka par…” 
(ēku, dārzu, logu svētku noformē-
jums) laureātu apbalvošana.

w 16.30 Laura Reinika koncerts.
w 17.30 Koncertprogramma 
“Zvaigžņu mirdzumā”: H.  Spa-
novskis, M.  Dukurs un P.  Duku-
re, O. Dreģe, Latvijas Radio bērnu 
ansamblis “Dzeguzīte”, deju grupa 
“Dzirnas”.
w 19.45 Jēkabpils Valsts ģimnāzi-
jas rokgrupa – iesildīšanas koncerts.
w 20.15 grupas “Liepājas leģionā-
ri” (T. Kleins, E. Glotovs, V. Krie-
viņš, J. Kristons) koncerts.

KENA PARKS
w 13.00 svētku atklāšana, dzied 
Adrians Kukuvass un dziesmoto sa-
censību “Mazo dziesmas Latvijai” 
dalībniece Adrija Silva Kukuvasa.
w No plkst. 13.00 darbosies rado-
šās darbnīcas, ziedu pļavas gobelē-
na izšūšana ar pogām (aicinām ņemt 
līdzi savu pogu).
w 13.50 Jēkabpils pilsētas dziedo-
šo bērnu koncerts. Piedalās Yama-
ha mūzikas skolas audzēkņi, “Jēkab-
pils CĀLIS 2011” Sintija Skrūzmane, 
bērnu vokālā studija “Dziesmiņa”, Jē-
kabpils pamatskolas vokālie ansambļi.
w 15.00 Uzstājas jauniešu grupa 
“The King Boys” un dziesmoto sa-
censību “Mazo dziesmas Latvijai” da-
lībnieks Emīls Mangulis no Ogres.
w 16.00 radošās grupas “Pasaku 
nams” koncertprogramma un 
radošās darbnīcas.
w 17.00 Pasaules karaoke čempio-
nāta Latvijas dalībnieku atlase 
(Karaoke atlasē ir aicināti piedalīties 
neprofesionāli dziedātāji, kas sasnie-
guši 18 gadu vecumu).
w 20.30 Zaļumballe ar grupu “Rasa” 
un starplaikos Disko balle visiem 
vecumiem.

KRUSTPILS SALIŅA
w 14.00 Latvijas spēkavīru čem-
pionāts (vadītājs Raimonds Bergma-
nis). Ieejas maksa – Ls 1, bērniem 
līdz 12 gadu vecumam bez maksas.
w 20.00 grupas “Hameleoni” ju-
bilejas koncerts un vakara balle ar 
viesmākslinieku piedalīšanos. Īpašie 
viesi: Normunds Rutulis, Kaspars 
Markševics, Rassell & Sabīne Be-
rezina, kā arī Markus Riva. Biļetes 
iepriekšpārdošanā “Biļešu paradīze” 
kasēs (šobrīd kase pieejama arī Jē-
kabpils tautas namā, Vecpilsētas lau-
kumā 3), biļešu cena iepriekšpārdo-
šanā – Ls 2, pasākuma dienā – Ls 3.
w Pasākuma ietvaros norisināsies 
Ziedot.lv akcija – “Saziedo pirm-
klasniekam skolas somu”.

IELU PĀRVĒRTĪBAS
w ŪDENS IELA (Daugavas dambis 
posmā no Ostas ielas līdz Viestura 
ielai) – laistīšanās un citas izdarības 
ar ūdeni. Miera osta. 
w LIELĀ ĒDAMIELA (Brīvības 
iela no Viestura ielas līdz... 300 m 
garumā) – 20 teltis ar dažāda veida 
virtuvēm, akcijas, sacensības.
w APSKĀVIENU IELA (Ostas 
iela) – iespēja samīļoties ar Krust-
pils kultūras nama teātra aktieriem 
un vēderdejotājām.

w GRĀMATU IELA (Katoļu iela 
posmā no Brīvības līdz Pasta ie-
lai) – grāmatu maiņa, tikšanās ar 
autoriem, brīvais mikrofons, lasījumi.
w PĀRVĒRTĪBU IELA (Viestura 
ielā posmā no Pasta līdz A. Pormaļa 
ielai) – dažādas mākslinieciskas, teat-
rālas un citādas pārvērtības. Body art 
un portreti kopā ar Jēkabpils Māks-
las skolu. Mākslas darbu izsole.
w HIP HOP – grafiti, hip hop, break 
dance un citas aktivitātes organizē 
biedrība “KA-7”. 

Dažādi
w No 27. jūnija līdz 15. jūlijam 
Jēkabpils galvenajā bibliotēkā izstāde 
“Lūša pēdas Jēkabpilī”. Izstāde 
veltīta Jēkabpils 341. un Krustpils 
91.dzimšanas dienai. Materiāli no Jē-
kabpils Galvenās bibliotēkas fondiem 
iepazīstinās interesentus ar Jēkabpils 
un Krustpils vēstures lappusēm.
w Krustpils pils nedēļa Krustpils 
pilī (Rīgas ielā 216b):
w 28. jūnijā plkst. 15.00 Bērnu 
pēcpusdiena ar pils guvernanti 
Krustpils pilī; 
w 29. jūnijā plkst. 15.00 Ziemas-
svētku vecīša dzimšanas dienas 
svinības Krustpils pilī. Ieejas maksa: 
Ls 1.50. Iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 65221042;
w 29. jūnijā plkst. 18.00 Jēkabpils 
tautas nama Baltajā zālē (Vecpilsētas 
laukums 3) gleznu izstādes “Jēkab-
pils dievnami” atklāšana. Izstāde 
būs skatāma pilsētas svētku laikā. 
Ieeja bez maksas!
w 29. jūnijā tirdzniecības centrā 
“SALA” (Rīgas ielā 213) jaunā māks-
linieka Aleksandra Puntusa per-
sonālizstādes atklāšana.
w Mākslas salons “Sakta” Pasta 
ielā 21 (2. stāvs), Jēkabpils:
1.–31. jūlijs LAURAS KUNDZI-
ŅAS (Jēkabpils) gleznu izstāde;
1.–31. jūlijs MAIJAS BITES (Jē-
kabpils) gleznu izstāde. 
Ieeja bez maksas. Gleznu izstādes 
skatāmas no 1.  jūlija plkst. 10.00. 
Izstāžu svinīga atklāšana piektdien, 
1.  jūlijā, plkst. 15.00. 
Līdz 30. jūnijam skatāma ZIE-
DOŅA BĀRBALA gleznu izstāde 
“Sēļu zeme”.
w 1.–31. jūlijs LIELĀ VASARAS 
IZSTĀDE 2011. 1. daļa. Latviešu 
mūsdienu glezniecība. Mākslas ga-
lerijā “MANS’S” (Brīvības iela 154).
w 2. jūlijs plkst. 6.00 Jēkabpils 
atklātās sacensības pludiņmak-
šķerēšanā (pieteikšanās sacensībām 
līdz 6.00 Daugavas kreisajā krastā 
pie tilta).
w 2. jūlijā plkst. 14.00 Medību 
trofeju izstādes atklāšana Krust-
pils pils Marmora zālē.
w 2. jūlijs Jēkabpils Sv. Miķeļa 
baznīcā (Brīvības iela 125): 
12.00–13.00 1. lekcija “Tu neesi 
tas, ko nedari” (par jauniešu psi-
hosociālo izaugsmi);
14.00–15.00 2. lekcija “Kam pie-
der pagātne, tam nākotne”.

Manas mīlestības svētki – Jēkabpils pilsētas svētki
30. jūnijs līdz 2. jūlijs
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Tautas mūzika un tautas 
tradīcijas mūsdienās kļuvušas 
par vienu no latviešu nacionā-
lās identitātes simboliem. Lai 
koptu un popularizētu tautas 
mūziku, 1. jūlijā Jēkabpilī Pil-
sētas svētku ietvaros jau piek-
to reizi notiks Starptautiskais 
tautas mūzikas festivāls “Lustes 
Jēkabpilī”. 

Jēkabpils Vēstures muzeja brīv-
dabas nodaļā “Sēļu sēta” (Filozofu 
ielā 6) sabrauks muzikanti no dažā-
diem Latvijas novadiem – “Skutelnie-
ki” (Koknese), “Rakari” (Daugavpils), 
“Putni” (Lēdurga), “Feinie letiņi” (Lie-
pāja), ”Dziga” (Rēzekne), “Andrupenes 
kapela” (Dagda), kā arī no Lietuvas 
un Igaunijas – “Lakštingele” (Kretin-
ga), “Provincia” (Panemunelis), “Heino 
Tartes un draugi” (Igaunija). Apmek-
lētājus priecēs arī mūsu pašu folklo-

ras kopa “Raksti”, deju kopa “Delveri” 
un kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Festivālā skanēs instrumentāla 
tautas mūzika, tautas mūzikas ap-
dares un interpretācijas un lustīgas 
joku dziesmas. Būs iespēja arī ievin-
grināt kājas senās, nepārveidotās 
tautas dejās jeb dančos, kas ir ļoti 

demokrātisks dejas veids un ko var 
viegli iemācīties un dejot ikkatrs. 

Aicinām ņemt līdzi savus sē-
žamrīkus. 

Patīkamu tikšanos lustīgā gai-
sotnē 1. jūlijā plkst. 19.00 muzeja 
brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” (Filo-
zofu ielā 6). Ieejas maksa – Ls 2.

Pasākums “Lielā Ēdamiela”, kas 
ieguvis savu popularitāti kā nepa-
rastu ēdienu un našķu iepazīšanas 
pasākums ar visgarāko galdu, šovasar 
dosies turnejā pa Latvijas pilsētām, 
lai iepazīstinātu svētku apmeklētājus 
ar ēdieniem no visas pasaules. “Liela-
jā Ēdamielā” katram būs iespēja arī 
nobaudīt izcilus Latvijas tradicionālos 
ēdienus – zivju kūpinājumus, maiz-

nieku un siera sējēju meistardarbus 
un pieredzējušu miesnieku radītus 
gaļas ēdienus. Ēdamielā apmeklētā-
ji varēs uzzināt ēdienu gatavošanas 
noslēpumus, piedalīties spēlēs un 
degustācijās. Neatņemama “Lielās 
Ēdamielas” sastāvdaļa būs garākais 
galds – vieta, kur satikties ar kai-
miņiem, paziņām un draugiem vai 
varbūt – sapazīties ar svešiniekiem 

un nodibināt jaunas pazīšanās.
“Lielās Ēdamielas” turneja sāk-

sies 2. jūlijā ar viesošanos Jēkab-
pils pilsētas svētkos, kur gardākos 
našķus un pilsētas svētku jautrākās 
norises varēs baudīt Brīvības ielā 
(posmā no Viestura līdz Katoļu ielai).

Lielo Ēdamielu atbalsta “Alda-
ra” tradicionālā kolekcija – labākais, 
ko mūsu aldari līdz šim radījuši.

Viena no 90. gadu populārā-
kajām grupām Latvijā, duets “Ha-
meleoni”, piedāvā vasaras koncer-
tu sēriju dažādās Latvijas pilsētu 
estrādēs, tostarp Krustpils saliņā. 
Vairāku gadu garumā krātās radošās 
idejas šogad tiks apkopotas jauna-
jā 2011. gada Hameleonu albumā 
“VĒLREIZ…”. Pa šiem gadiem dažas 
no populārākajām grupas dziesmām 
jau ir iedziedātas gan lietuviešu, gan 

igauņu valodā un tiek atskaņotas 
kaimiņvalstu radiostacijās.

Pasākumi tiek plānoti tā, lai tos 
varētu apmeklēt ikviens. Kādam tā 
būs nostalģija, bet citam jaunatklā-
jums! Izbaudīsim “Hameleonu” va-
saras koncertus kopā – ar bērniem, 
draugiem, ģimeni.

Pasākuma ietvaros pirms un 
pēc “Hameleonu” gandrīz divu 
stundu garā koncerta piedalīsies 

arī īpašie viesi: Normunds Rutulis, 
Kaspars Markševics, Rassell & Sa-
bīne Berezina kā arī Markus Riva.

Pasākuma ietvaros norisināsies 
Ziedot.lv akcija – “Saziedo pirmklas-
niekam skolas somu”.

Koncerts Jēkabpilī, Krustpils sali-
ņā, notiks 2. jūlijā plkst. 20.00. Ieejas 
maksa iepriekšpārdošanā (“Biļešu para-
dīzes” kasēs, tagad arī Jēkabpils tautas 
namā) Ls 2, pasākuma dienā – Ls 3. 30. jūnijā plkst. 19.00 pasā-

kumu ciklā “Ceturtdiena pilī” 
Krustpils pilī viesosies dziedošā 
aktrise Karīna Tatarinova.

Karīna Tatarinova ir Teātra Ob-
servatorijas aktrise kopš 2006. gada 
ar muzikālo izglītību un pieredzi. 
Piedalījusies muzikālajās izrādēs: 
“Indriķa hronika”, “Sfinksa”, “Pe-
pija Garzeķe” (titulloma), “Kerija. 
R. Pauls. Retrospekcija” Nacionālajā 
teātrī, “Ja tevis nebūtu. Kabīrija” 
Teātra Observatorijā, mūziklos “Les 
Miserables”, “Autoplanēta” u. c. Dzied 
aktieru ansamblī “Drama”. Televīzijas 
skatītājiem Karīna zināma kā LTV1 
veidotās filmas “Likteņa līdumnieki” 
Jadviga, bet mazie skatītāji atpazīs 
Karīnas balsi multiplikācijas filmās 
“Neparastie rīdzinieki”, “Gardēdis”, 
“Supersuns Bulta”, “Rio”. Piedalījusies 
arī TV šovā “Dejo ar zvaigzni”.

“Ceturtdienas pilī” apmeklētājiem 
tiks piedāvāta koncertizrāde “Karīnas 
Romances”, kurā skanēs dziesmas no 
kinofilmām dažādās valodās – spā-
ņu, angļu, krievu, serbu un, protams, 
latviešu. Tas būs muzikāls dialogs 
starp skatītājiem un mūziķiem par 
un ap dzīves un kino vērtībām. Tie 
būs stāsti, kuri izskanēs Tareverdi-

jeva, A. Švarca, Gorana Bregoviča, 
Raimonda Paula, Ivara Vīgnera, The 
Beatles, Carlos Gardel un citu autoru 
dziesmās un muzikālajās interpre-
tācijās. Skanēs dziesmas no tādām 
filmām kā “Cietsirdīgā romance”, 
“Likteņa ironija”, ”Čigānu laiks”, 
“Tabors dodas debesīs”, “Across the 
Universe”, arī populāras dziesmas 
no multiplikācijas filmām un teātra 
izrādēm. Dziesmas, kuras atstājušas 
emociju pēdas, un tāpēc Karīna tās 
uzdrošinās saukt par romancēm.

Koncerta lielisko skanējumu palī-
dzēs nodrošināt Jānis Stafeckis (kon-
trabass), Artūrs Noviks (akardeons), 
Artūrs Kutepovs (ģitāra).

Karīna Tatarinova un radošā ko-
manda piedāvā romantiku, emocijas 
un iedvesmu dziesmās un stāstos “iz 
dzīves”. Improvizācija, kurā ir iespēja 
piedalīties ikvienam. Gaidīsim visus – 
domubiedrus un citādi domājošos, vi-
sus, kurus vieno mīlestība uz teātri, 
kino un mūziku! 

Dalības maksa – Ls 4. Biļešu 
rezervācija pa tālr. 65221042. 

Inita Kolkovska, 
Jēkabpils Vēstures muzeja 

Komunikāciju nodaļas vadītāja

Pilsētas svētkos apmeklētājus priecēs 
tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī”

Karīnas romances Krustpils pilī

“HAMELEONI” apvieno paaudzes un 
aicina uz vieglās popmūzikas svētkiem

“LIELĀ ĒDAMIELA” Jēkabpilī 

NOLIKUMS
1. Sacensību organizatori:
Jēkabpils pašvaldības Kultūras pār-
valdes Jēkabpils pilsētas bibliotēka. 
Finansiālais atbalsts un balvas gādā 
a/s “Latvijas Krājbanka” 
2. Pieteikšanās sacensībām:
Līdz 1. jūlija plkst. 14.00 Jēkabpils 
pilsētas bibliotēkā Vecpilsētas lauku-
mā 3c (Piesaka komandas nosauku-
mu, dalībnieku vārdus un vecumu)
3. Sacensību norises vieta un laiks:
Jēkabpils pilsēta, 2011. gada 2. jū-
lijs, starta laiks – plkst. 13.00
4. Starta vieta:
Islandes skvērs pie Baltās krāces 
(Viestura iela)
5. Finiša vieta:
Vecpilsētas laukums pie objekta 
“Pilsētas stāsts” 
6. Dalībnieki: 
Komanda 5 (maksimāli) cilvēku sa-
stāvā (var startēt nepilna komanda)
7. Sacensību kārtība:
Komanda startā saņem aploksnes ar 
objektu aprakstiem, karti ar iezīmē-
tu orientēšanās sacensību teritoriju 
un kontroles lapu. Startā komandas 
atbilstoši aprakstītajiem objektiem 
sastāda maršrutu. Katrā apmeklē-
tajā kontrolpunktā komanda saņem:
objekta fotogrāfiju, kuru kontroles 
punktā ielīmē lapas attiecīgā ob-

jekta lauciņā;
aploksni ar jautājumu (kopā 11 jau-
tājumu) par pilsētas vēsturi. Atbilde 
uz jautājumu jāieraksta kontrolla-
pas norādītajā vietā līdz lapas ie-
sniegšanai finišā 
8. Vērtēšana:
Labākais laiks finišā dod 10 punk-
tus, katrs nākamais vienu punktu 
mazāk. Pēdējais finiša laiks plkst. 
15.00
Par katru apmeklēto objektu ko-
manda saņem 2 punktus 
Par katru pareizo atbildi uz jautā-
jumu saņem 1 punktu 
Par katru organizētājiem lūgtu pa-
līdzību objekta identificēšanā ko-
mandai atskaita vienu punktu (-1)
Maksimāli iegūstamais punktu 
skaits ir 45 
9. Vērtētāji:
 Vērtēšanas komisija, kurā ir divi 
Kultūras pārvaldes, divi a/s “Latvi-
jas Krājbanka” un divi pašvaldības 
pārstāvji
10. Balvas:
Galveno balvu “Naudas podu” sa        
ņem lielāko punktu skaitu ieguvu-
sī komanda. Tiek piešķirtas piecas 
veicināšanas balvas 
11. Apbalvošana: 
Uz lielās skatuves Vecpilsētas lau-
kumā plkst. 15.20

Orientēšanās sacensības Jēkabmiesta ielās

Kustības organizācijas izmaiņas Jēkabpils pilsētas svētkos 1. un 2. jūlijā
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4.

Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831,

atbildīgā par izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207324.
Datorsalikums SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA “Poligrāfijas Grupa Mūksala”.

Nākamais 
laikraksta

numurs 
iznāks

30. jūnijā

Pilsēta! Šodien es tev plaukstās 
ielieku savu prieku. Par izrotātām ie-
lām, par Daugavu, klusu atpūtu Kena 
parkā, vēja vēsmu, kas smaržo pēc va-
saras un māju izjūtu pilsētā.

Es skrienu pa pelēcīgo bruģi Vec-
pilsētas laukumā, un tas ir silts. Viņš 
stāsta, ka esmu mājās un sirds siltu-
ma priekš ikviena tam pietiekot. Bet 
ēkas pašā pilsētas sirdī noskatās ar sa-
viem romantiski sapņainajiem logiem 
un saka: “Nu, pakavējies jel mirkli!” 
Un es kā bērnībā apsēžos strūklakas 
malā, iemērcu kājas ūdenī, pieglaužos 
lūsim un aizveru acis... 

Mēs dodamies pāri upei. Mēs do-
damies aplūkot pilsētu no putna lido-
juma. 14, 28, 35, 43, 51, 67 un vēl un 
vēl nedaudz pakāpienu. Pilsēta zem 
manām kājām. Es stāvu kā vēja rā-
dītājs Krustpils pils vārtu tornī. Te es 
jūtu pagātnes elpu un tagadni. Pakavu 
šķindoņu, ļaužu čalas, krāšņi, svinīgi 
tērptus ļaudis. Kāds no tiem stāsta par 
Hercogu Jēkabu, kas reiz nomedījis 
lūsi un izveidojis savu pilsētu – Jēkab-
pili. Tur, paveroties tālē, plostnieki un 
tirgotāji apdzīvo Daugavu, kas ieskauj 

pilsētu. Jā, te mēs tagad dzīvojam...
Ļaužu smiekli, čalas un mūzikas 

skaņas atbalsojas no kādas vietas, 
kas atrodas tepat netālu. Es dodos 
uz Krustpils saliņu. Es pāreju tiltiņu 
ar glīti krāsotām margām un pelēcīgu 
paklāju pār to. Tur ir divi ceļi un abi 
ved uz galveno notikumu punktu – 
skatuvi. Te Jēkabpils bauda kultūru 
un atpūtu.

Bet tur pretējā ielas pusē sevi no 
jauna uzpucē Krustpils kultūras nams. 
Tagad te viss ir kluss, bet pavisam 
drīz jau tas būs grezns nams, ar ko 
mēs leposimies un teiksim – jā, tas ir 
mūsu Krustpils kultūras nams, ko mēs 
vienmēr vēlamies apciemot.

Tagad lūsis man saka, ka laika 
kavēties atmiņās nav palicis daudz, 
jo mēs zaudējam laiku, kas mums jā-
dzīvo šodienā. Pāri upei mēs dodamies 
pār tiltu.

Pa ceļam ir kāds parks, kas tiek 
saukts Kena vārdā. Es lūsim jautāju, 
vai te gadījumā nedzīvo Kens un Bār-
bija. “Nē, nē,” viņš noskatās uz mani 
tā, it kā es būtu pateicis, kaut ko aiz-
vainojošo. “Kens savulaik bija slavens 

liķieru fabrikas īpašnieks.” Kas to būtu 
domājis? “Laikam tu esi nezinošs, es 
tev parādīšu vēl vairākas nozīmīgas  
vietas Jēkabpilī.”

“Lūk, te ir Mežaparks. Otro gadu 
te plīvo Zilais karogs. Te var baudīt 
atpūtu, peldēties un spēlēt bumbu. 
Re, re, te top arī kalns, es ceru, ka to 
sauks manā vārdā – lūsis!” – “Man 
šķiet, ka tu paliec iedomīgs! Varbūt 
arī šo akmeni – Jēkabpils Vēsturisko 
centru – tu labprāt nosauktu savā vār-
dā?” Lūsis tikai nosmīn. Tepat blakus 
es dzirdu lūgsnas un redzu kā klostera 
dārzā pastaigājas mūki. Tāds miers... 
Kā mazā paradīzes saliņā zemes virsū.

Es atveru acis. Aizvien sēžu vec-
pilsētas laukumā. Saule apspīd un 
sasilda ēkas, kokus un cilvēkus. Arī 
mana sirds atplaukst kā pavasara 
putnam, un es zinu – es mīlu Jēkab-
pili. Un mana sirds ir šeit – gabaliņā 
saules, Daugavas, gabaliņā bruģa un 
ēku žoga, nelielā gabaliņā no visa šeit, 
pilsētā.

“Es mīlu šo pilsētu,” es saku lūsim 
un dodos meklēt tās vietas, kur vēl 
piesiets kāds gabaliņš no manas sirds.
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