
Pilsētas svētkos pasniegs 
nominācijas  
„Gada jēkabpilietis 2012”
Ruta Štelmahere –  
par radošo ieguldījumu 
Jēkabpils kultūras dzīvē

Ruta Štelmahere – māksliniece, dzejniece, 
Jēkabpils mākslas skolas skolotāja. Kopš 1988. 
gada R.Štelmahere dzīvo Jēkabpilī. 2001.
gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas 
maģistratūru Vizuālās mākslas apakšnozarē, 
A.Naumova un K.Zariņa gleznošanas meis-
tardarbnīcu. 1998.gadā iznāca viņas pirmā 
dzejoļu grāmata „Ieskaties sēklai acīs”, savu-
kārt 2011.gadā iznāca otrais dzejoļu krājums „Klēpis”, kas tika atzīts par labā-
ko Latvijas Literatūras gada balvā 2011, kategorijā „Labākais dzejas krājums”. 
R.Štelmahere allaž aktīvi iesaistījusies Jēkabpils kultūras dzīvē, savas zināša-
nas un pieredzi nesavtīgi sniedz Jēkabpils mākslas skolas skolēniem, un šodien 
daudzi viņas audzēkņi ir mākslas koledžu un akadēmijas absolventi. Māksli-
niece R.Štelmahere ar saviem darbiem aktīvi piedalās grupu izstādēs un rīko 
personālizstādes, pārstāvot pilsētu starptautiskos plenēros gan kā māksliniece,  
gan kā dzejniece. 

Andris Litaunieks –  
par pilsonisko aktivitāti bērnu  
un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas organizēšanā

Andris Litaunieks – SIA „Jēkab-
pils Province” valdes loceklis, biedrības 
„Sporta attīstības fonds” valdes priekš-
sēdētājs. A.Litaunieks  aktīvi darbo-
jas, lai veicinātu sporta, kā arī aktīvā 
brīvā laika izmantošanu visiem iedzī-
votājiem. Bijis iniciators un izveidojis   
Rīgas „Dinamo” fanu klubu Jēkabpilī,
kur mājvieta rasta un ikviens var 

paviesoties fanu kluba telpās, Viestura ielā 10b. A.Litaunieks  
nodarbojas  ar labdarību, palīdzot un iesaistoties bērnu un  
jauniešu sportisko aktivitāšu organizēšanā, dodot iespēju 
apmeklēt hokeja spēles. Šogad uzsākta arī sporta pilsētiņas 
izveide blakus  fanu klubam, kur bērni varēs nodarboties 
ar visdažādākajām sporta aktivitātēm.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums SpeciālizlaidumS 7  (201)   2012. gada 3.jūlijs

SatikšanāS Svētki
JēkabpilS vēStiS

PA z i ņ o J u m s
Jēkabpils pilsētas svētku laikā, š.g. 7. jūlijā, braukšana pilsētas maršruta autobusos būs bez maksas.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

JĒKABPiLs PiLsĒTAs PAŠVALDĪBA
R Ī K o J u m s

Jēkabpilī,  2012.gada 20.jūnijā       Nr.47
Par karoga pacelšanu
Sakarā ar pilsētas svētkiem 2012.gada 5.,6. un 7.jūlijā un saskaņā ar likumu „Par Latvijas Valsts karogu” 

UZDODU PACELT VALSTS KAROGU Jēkabpils pilsētā 2012. gada 5., 6. un 7. jūlijā pie visu iestāžu, 
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis

Es nāku SATIKTIES – ar laiku, ar cilvēkiem, ar notikumiem, ar svešo un zinā-
mo, ar piedzīvoto un nepiepildīto, ar vēlmēm un iespējām, jo katra satikšanās nes 
sevī iekšēju saviļņojumu, notikuma gaidas, ilgas un cerības.

Es nāku SATIKTIES ar visiem MANAS PILSĒTAS svētkos, jo tik daudz ta-
lantīgu, gudru, labsirdīgu, smaidīgu un labestīgu cilvēku vienkopus var satikt ti-
kai šeit. Un tad piedzimst PRIEKS! Prieks par mums visiem! Un tad ir SVĒTKI!

Saulainus mūsu pilsētas svētkus!
Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore

Inta Ūbele

Pilsētas svētki – satikšanās svētki
Šogad Jēkabpils pilsētas svētkus vieno satikšanās. Šī satikšanās pauž 

cilvēku vēlmi sadarboties, lai radītu svētkus, vēlmi no tālienes atbraukt uz 
mājām, lai tiktos ar sen neredzētiem cilvēkiem. Tā ir tikšanās, lai iepazītu 
ne tikai pilsētu, bet arī tās ievērojamākos cilvēkus. Svētki ir arī paaudžu 
satikšanās un kopēja svētku svinēšana. Pilsētas svētki ir īpaši. Tie sniedz 
gandarījumu par iemācīto, iepazīto, tie parāda talantus. Svētki kliedē 
skumjas un sēj sirdī prieku. Svētki palīdz mums pilsētu iemīlēt vēl vairāk. 

Svētki nevar notikt paši par sevi. Notikumus veido un tajos iesais-
tās cilvēks. Tāpēc 6. un 7. jūlijā aicinu ikvienu būt notikumu dalībnie-
kam. Smelties enerģiju un prieku no pilsētas pašdarbniekukolektīvu, 
biedrību un jaunatnes kolektīvu uzstāšanās. Ieklausīties Jēkabpils 
kamerorķestra mūzikas skaņās, novērtēt gan tālāku, gan tuvāku cie-
miņu priekšnesumus gan pasākuma „Lustes Jēkabpilī” laikā Sēļu 
sētā, gan Vecpilsētas laukumā, kā arī godināt tos jēkabpiliešus, kuri ar savu darbu snieguši ieguldījumu Jē-
kabpils pilsētā. Jēkabpils ir pilsēta, kas atrodas abos Daugavas krastos. Daugava šos krastus jau kopš seniem 
laikiem ir vienojusi, ļaudis aicinājusi uz satikšanos, pārvietojoties pār tiltu vai kuģojot pāri upei līdz radusies 
pilsēta. Tāpat kā Daugava vieno krastus, pilsētas svētkos vienosim prieku, lai šie būtu neaizmirstamākie  
satikšanās svētki Jēkabpils pilsētā!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
Leonīds Salcevičs

Ar ziedu smaržu, zemeņu garšu un smieklu skaņām pildīts pie mums ir ieradies jūlijs – Jēkabpils pilsētas 
svētku laiks. Pilsētas svētki katru gadu ir bijis iemesls satikties, arī šogad mēs tiekamies, lai kopīgi nosvinētu 
svētkus, kad goda vietā mēs ceļam savu mīļo pilsētu – Jēkabpili. Pilsētas svētki ir tas lieliskais laiks, kad ik 
uz stūra dzirdam smieklus, ar milzu ovācijām sagaidām māksliniekus svētku koncertos un vienkārši baudām 
Jēkabpili visdažādākajos toņos un nokrāsās. Šim datumam piemīt interesanta maģija, kas liek jēkabpiliešiem 
vienoties un tiešām saprast, ka tā tik tiešām ir mūsu pilsēta. Aizies dienas, mēneši, gadi, bet mums vienmēr 
būs Jēkabpils – mūsu māju pilsēta, kur satikties. Un arī šajos svētkos novēlu ziedu smaržā izpeldēties, enerģi-
jas pārpilnībā izsmieties, koncertu skaņās noreibt un vienkārši izbaudīt šo lielisko laiku, kad mēs esam viens 
veselums – JĒKABPILS!

Jēkabpils jauniešu vārdā Ieva Lapiņa
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5.jūlijs
Satiekamies asprātīgos notikumos un jautros 

pārpratumos
Krustpils saliņa, plkst.19.00
Jaunā teātra muzikāla 
brīvdabas izrāde „NAuDAs 
KoKs” pēc V. Belševicas 
stāsta „Tās dullās Paulīnas 
dēļ” motīviem ar kapelas 
„Bumerangs” piedalīšanos.
Lomās: Jānis Jarāns, Dainis 

Porgants, Gunārs Placēns, Jūlija Ļaha, Ivars Lūsis, Regīna 
Devīte u.c. Režisors: Ivars Lūsis.
Biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs, Krustpils kultūras nama 
kasē, izrādes dienā – Krustpils saliņā, cena Ls 4–6.
Jutīsim līdzi divām māsām labākajos gados, kurām rodas 
grandiozs plāns – sapelnīt naudu krāšņām atvadām no dzīves 
un sarīkot viltus bēres, lai pašas „aizgājējas” varētu novērtēt 
savu izskatu tajā dzīves galvenajā dienā, kad „Visu Augstais 
sauks”.

6.jūlijs
Satiekamies prasmēs, varēšanā un andelēšanā

Vecpilsētas laukums,
plkst.11.00 – 19.00
LiELAis PiEKTDiENAs 
AmATNiEKu GADATiRGus
Senas ziņas vēsta, ka tirgus bija 
ne tikai andele, bet arī svētki, 
kur muzicējuši lauku muzikanti 
un amata meistari demonstrēja 

savas prasmes. Tirgum piederas gan zīlēšana, gan labākas 
preces noskaidrošana, gan puišu un meitu satikšanās un 
saskatīšanās. Šoreiz būs tāpat – kapelas muzicēs, bet Trīne 
un Ābrams dos visiem ziņu, kur stiprākās koka karotes, kur 
smukākās brošas, kur smaržīgākās pirts slotas dabūjamas.

Satiekamies tautu tradīcijās un ieražās
Sēļu sēta,
plkst.19.00 – 22.00
starptautiskajā tautas 
mūzikas festivālā  
„Lustes Jēkabpilī”
satiksies, lustēs un muzicēs 
labākās kapelas no visas 
Latvijas, viesi no Igaunijas, 

Lietuvas un Polijas ar deju kolektīviem „Toncius”, „Delveri”, 
„Sokolowianie” u.c.
Ieejas maksa – Ls 2, pensionāriem, skolēniem Ls 1.

Satikšanās ar mīļiem pasaku tēliem
Kena parks,
plkst.17.00 –19.00
uz satikšanos Kena parkā 
bērnus aicina Anneles 
atrakciju parks
Kopā ar draugiem varēsiet 
griezties karuselī tā, ka mati 
plīvo, mēroties izturībā un spēkā, 

lēkājot piepūšamajās atrakcijās, un izbaudīt negaidītas un 
nedaudz ekstremālas izjūtas.
Ieejas maksa – Ls 1 – 2.

7.jūlijs
Satiekamies makšķerēšanas sacensībās

plkst.6.00 – 10.00 
Daugavas kreisajā krastā lejpus tiltam
aicināti pulcēties lielāki un mazāki copes meistari. 
Lai izdodas atrast piemērotāko zvejas vietu un 
       izraudzīties zivju iekārojamāko ēsmu!  
             Ne asakas!

Satiekamies sporta aktivitātēs
Plkst.10.00 
Pie kluba „Dinamo” Viestura ielā 10B – strītbols, florbols u.c. Info 
tālrunis 65231227.
Kolektīvas sporta aktivitātes ir labs sākums notikumiem 
bagātai dienai. Lai uzvar veiklākā, spēcīgākā, draudzīgākā 
komanda! Lai netrūkst dedzīgu atbalstītāju un karsējmeiteņu!

Satiekamies mūzikā
plkst.10:40 jauktā kora „Noskaņa” 
koncerts Krustpils katoļu baznīcā.
Garīgā mūzika darīs rimtāku 
domu maratonu, palīdzēs brīdi 
atslēgties no svētku kņadas un 
dziļāk ielūkoties sevī.

Satiekamies viens ar otru priekā un mīlestībā
Vecpilsētas laukums,
plkst.12.00 – 22.00
Esam klāt svētku atklāšanā, 
noklausāmies L.Salceviča 
un viesu uzrunas, apsveicam 
nominētos „Gada jēkabpiliešus”.
Satiekamies ar Maestro 
Raimondu Paulu un Raimonda 

Paula ceremonijorķestri „Miers un Bērziņš”.
Orķestrī muzicē: L.Amantovs , R.Stašans , N.Piesis, I.Veitners, 
M.Tuomas Ojala, M.Briežkalns, R.Brants un A.Vilde. 
15 jaunas Raimonda Paula dziesmas dzied Jānis Paukštello, 
Harijs Spanovskis un Andris Bērziņš.
Sadziedam ar tautas mūzikas ansambļiem, kapelām un deju 
grupām no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Latvijas.
Ar Valmieras teātra aktieriem: Imantu Stradu, Ģirtu Rāviņu, 
Emīlu Zilbertu muzikālā programmā „Briljanta roka”.
Ar Jēkabpils mazākumtautību biedrību kolektīviem „Rodņik”, 
„Spatkanne”, „Javir”, „Rodacy”, „Bariņa”.
Jauniešus uz tikšanos aicinās Arvīds Berķis ar grupu 
„Blitze”un Anita Intaite (Košā no šova „Okartes skatuve) ar 
grupu.
Un noteikti visiem ir jāsatiekas Jēkabpils pilsētas 
Kamerorķestra GALĀ KONCERTĀ, jo orķestrim piepulcēsies 
arī instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā un solists  
Edijs Šnipke.

Satiekamies ar klaunu KOKO cirka, brīnumu un 
bērnu pasaulē

Kena parks,
plkst. 13.00–17.00
Visi bērni satiekamies Kena 
parkā, kur kopā ar klaunu Koko 
skatīsimies Liepājas cirka izrādi 
„Alise Brīnumzemē”, piedalīsi-
mies cirka darbnīcās, vizināsi-

mies karuseļos „Annels atrakciju parkā”, darbosimies kopā 
ar Ruksīti un Suņuku rotaļu izrādē „ Notikumu dārzā”. Kena 
parkā varēs arī satikt un kopā dziedāt ar atraktīvajiem dvīņiem 
– konkursa „ Dvīņi dzied 2012” uzvarētājiem Reinholdu un Rū-
dolfu Sprukuļiem, konkursa „ Mazo dziesmas Latvijai–2011” 
laureāti Agati Aubekaiti un Emīlu Manguli, „ Jaunais vilnis 
2012” konkursanti no Latvijas – Beāti Baumeisteri, bērnu 
vokālajiem ansambļiem „Ding Dong”, „Pelītes”, Yamahas 
mūzikas skolas audzēkņiem, „Dziesmiņa”, „Kamolītis”, „Su-
permeitenes”. Vēl Kena parkā kopā ar klaunu Koko vērosim 
Starptautiskā jaunatnes cirka festivāla „Brīnumu pilna pasau-
le” dalībnieku priekšnesumus. Un kur vēl zīmēšana un svaru 
bumbu šovs! Mums noteikti te visiem ir jāsatiekas!

Satiekamies spēkā un vīru spēlēs
Krustpils saliņa,
plkst.13.00–17 .00
Latvijas spēkavīru 
čempionāts
Varēsim apbrīnot un 
sajūsmināties par Latvijas 

stiprāko vīru varēšanu un, protams, palīdzēt viņiem ar savu 
līdzjušanu un uzmundrinājumiem izcīnīt labākus rezultātus. 
Ieejas maksa Ls 1, bērniem līdz 12 g.v. bez maksas.

Satiekamies latvju deju rakstos
Sēļu sēta, plkst. 18.00
Deju rakstus izdejos „Kauranieši” 
un „Delverēni”, „Sadancis” un 
„Krustpilietis”, dziedās vokālais 
ansamblis „Vakarvējš”.
Priecāsimies par skanīgo latviešu 
tautas deju mūziku un raitajiem 
dejotāju soļiem, bet „Vakarvējam” 
varēs arī piedziedāt.

Satiekamies un sadancojamies
Kena parks, plkst.22.00
Zaļumballe ar grupu „Ilūzija”
Kas var būt labāks svētku vakarā 
par dejām zem klaja debess juma 
jestru muzikantu pavadījumā! 
Un ja vēl par to nav jāmaksā!

Satiekamies Radio 1 dzimšanas dienā
Krustpils saliņa, plkst. 22.00
Tiksimies gadskārtējā Jēkabpils Radio 1 festivālā un 
klausīsimies latviešu populāro un deju mūziku! Dzirdēsim 
Zigfrīdu Muktupāvelu un Bet Bet, Oskaru Deiģeli, Otru Pusi, 
Lieni Candy, Forte, DJ Bogdan Taran, DJ Jāni Balodi.
Pasākumu vadīs Mārtiņš Kreilis.
Ieeja no Ls 2,50 līdz Ls 4,–.

Satiekamies mākslā
Uz Daugavas dambja,
Plkst.11.00–15.00
kur uz lielā audekla kopā ar 
Jēkabpils māksliniekiem katrs 
varēs gleznot, veidojot kopīgu 
skatu bildi.

Satiekamies ceļojumā vilcienā Rīga – Krustpils
Sadarbībā ar AS „Pasažieru 
vilciens” 7. jūlijā no Rīgas uz 
Krustpils staciju svinēt Jēkabpils 
pilsētas svētkus dosies Tautas 
ekskursijas vilciens. Vilciens no 
Rīgas aties 8:30 un Krustpils 
stacijā pienāks 11:08, savukārt no 
Krustpils stacijas aties pulksten 

18:11 un Rīgā pienāks 20:57. Viesi tiks aicināti apmeklēt 
pilsētā notiekošos pasākumus, satikties un svinēt pilsētas 
svētkus kopā ar jēkabpiliešiem.

Satiekamies Jēkabmiesta ielās 
ĢIMEŅU un DRAUGU sacensībās

Ņem pie rokas savus draugus 
un dodies meklēt pilsētas 
ielās un ēkās paslēptus senus 
un interesantus Jēkabmiesta 
vēstures notikumus. Kādu 
ceļa posmu varēs nobraukt arī 

ar drošku, bet, ja ļoti veiksies, tad galvenā balva – Hercoga 
naudas zutenis – būs tavs.

Satiekamies Krustpils pilī
5.jūlijā 18.00 Ceturtdiena pilī” – tikšanās ar kaktusu 
audzētājiem

8.jūlijā 15.00 Opera bērniem 
„Lolitas brīnumputns”
informācija www.jekabpilsmuzejs.
lv

Satikšanās svētki – Jēkabpils pilsētas svētki 
no 5. līdz 7. jūlijam
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 mērķis:
1. Popularizēt makšķerēšanu iedzī-

votāju vidū.
2. Noskaidrot meistarīgākos 

makšķerniekus.
Laiks un vieta:
sacensības notiek 2012. gada 7.jū-

lijā Daugavā. Sākums plkst. 6:00. 
Sacensības risinās 4 stundas. Pulcē-
šanās Daugavas kreisajā krastā lejpus 
tiltam.

sacensību vadība:
sacensības organizē Jēkabpils spor-

ta centrs. Galvenais tiesnesis – Jurijs 
Ņikandrovs,

sacensību dalībnieki:
jebkurš šī sporta veida cienītājs bez 

vecuma un dzimuma ierobežojuma.
sacensību noteikumi:
sacensības ir individuālas. Mak-

šķerēšana notiek no krasta ar vienu 
pludiņmakšķeri un vienu āķi. Pirms 
sacensībām dalībniekiem jāuzrāda 
makšķernieka karte. Dalībnieki paši 
ir atbildīgi par savu drošību pie ūde-
ņiem. Bērni drīkst makšķerēt tikai 
pieaugušo klātbūtnē.

Vērtēšana:
vietu sadalījumu nosaka pēc loma 

svara. Vienāda svara gadījumā aug-
stākā vietā ir dalībnieks, kuram:

1) lielāks zivju skaits;
2) smagākā zivs.
Rezultātus vērtē divās grupās: 
1) pieaugušie,
2) bērni līdz 15 gadu vecumam 

ieskaito.
Apbalvošana:
 1.–3. vietu ieguvējus pieaugušo 

grupā apbalvo ar kausiem, diplomiem 
un balvām.

1.–3.vietu ieguvējus bērnu grupā 
apbalvo ar medaļām, diplomiem  
un balvām.

Pieteikumi:
dalība čempionātā jāpiesaka 

7.07.2012., sacensību dienā, līdz 
plkst. 5:50.

Finansēšana:
Izdevumus, kas saistīti ar da-

lībnieku ierašanos un uzturē-
šanos, sedz paši dalībnieki. 
Apbalvošanu nodrošina 
Jēkabpils sporta centrs.

Jēkabpilī     Apstiprināts 04.06.2012.

N o L i K u m s
 Pludiņmakšķerēšanas sacensības par 

godu pilsētas svētkiem
1. sacensību organizatori:
Jēkabpils pašvaldības Kultū-

ras pārvaldes Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka.

2. sacensību norises vieta un 
laiks:

Jēkabpils pilsētas vecpilsēta, 2012.
gada 7.jūlijs, starta laiks plkst. 9:30.

3. Dalībnieki:
komanda 5 (maksimāli) cilvēku sa-

stāvā (var startēt nepilna komanda).
4. Pieteikšanās sacensībām:
4.1. Vecpilsētas laukumā 3c, 

2.stāvā,
4.2. pieteikumus pieņem līdz 5.jū-

lija plkst. 17.00 Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkā.

Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. komandas nosaukums,
4.2.2. dalībnieku vārdi un vecums,
4.2.3. kontakttālrunis.
5. starta vieta:
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bēr-

nu literatūras nodaļas pagalms (Pas-
ta iela 39).

6. Finiša vieta:
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bēr-

nu literatūras nodaļas pagalms (Pas-

ta iela 39). Pēdējais finiša laiks plkst. 
14.30.

7. sacensību kārtība:
7.1. startā komandas izlozē zirga 

pajūga pieturas vietu un braukšanas 
laiku. Atbilstoši tam, ņemot vērā 
kontrolobjektus, izveido orientēšanās 
maršrutu.

7.2. Komanda startā saņem:
7.2.1. kontrolpunktu aprakstus,
7.2.2. objektu aprakstus un jautā-

jumus par pilsētas vēsturi,
7.2.3. karti ar iezīmētu orientēša-

nās sacensību teritoriju,
7.2.4. kontroles lapu.
7.3. Atbildi uz rakstiski saņemto 

jautājumu komanda ieraksta kon-
trollapā norādītajā vietā līdz lapas 
iesniegšanai finišā.

7.4. Kontrolpunktos komanda:
7.4.1. saņem attiecīgā kontrolpun-

kta fotogrāfiju, ko ielīmē kontrollapā,
7.4.2. komanda atbild uz kontro-

lētāja uzdoto jautājumu vai izpilda 
uzdevumu, kontrolētājs lapā ieraksta 
vērtējumu.

8. Vērtēšana
8.1. Uzvarētājs tiek noteikts pēc ie-

gūto punktu skaita:
8.1.1. pie katra rakstiski izsniegtā 

jautājuma norādīts par pareizu atbil-
di iegūstamo punktu skaits,

8.1.2. par atbildi kontrolpunktā ko-
manda saņem no 2 līdz 10 punktiem,

8.1.3. par kontrolpunktā izpildītu 
uzdevumu komanda saņem no 1 līdz 
5 punktiem,

8.1.4. par komandas vizuālo no-
formējumu var saņemt no 1 līdz 10 
punktiem,

8.1.5. par katru organizētājiem 
lūgtu palīdzību saistībā ar atbildi uz 
jautājumu vai objekta atrašanās vietu 
komandai atskaita 1 punktu.

8.2. Maksimāli iegūstamo punktu 
skaits – 120.

9. Vērtētāji:
vērtēšanas komisija – Jēkabpils pil-

sētas bibliotēkas darbinieki.
10. Balvas:
10.1. galveno balvu „Hercoga nau-

das zuteni” saņem lielāko punktu 
skaitu ieguvusī komanda. Tiek pie-
šķirtas arī veicināšanas balvas.

10.2. Apbalvošana: uz lielās skatu-
ves Vecpilsētas laukumā plkst. 15.30.

N o L i K u m s
orientēšanās sacensības „Pa Jēkabmiesta ielām”

„Jaunais teātris” ir priecīgs pie-
dāvāt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem brīnišķīgu muzikālo ko-
mēdiju „Naudas koks”, kas tapusi pēc 
Vizmas Belševicas stāsta „Tās dullās 
Paulīnes dēļ”. 

Jautra, dzīvi apliecinoša muzikāla 
komēdija par divām māsām labākajos 
gados, kurām rodas grandiozs plāns 
– sapelnīt naudu krāšņām atvadām 
no dzīves. Bet kāda jēga bērēm un 
krāšņiem tērpiem, ja tērpu valkātājas 
pašas to neredzēs. Ir jāsarīko viltus 
bēres, lai pašas „aizgājējas” varē-
tu novērtēt savu izskatu tajā dzīves 
galvenajā dienā, kad „Visu Augstais 
sauks”. Izrādē skatītāji varēs tikties 
ar iemīļotajiem tēliem un dzirdēt jau 

folklorizējušās frāzes, kuras, gluži kā 
no filmas „Limuzīns Jāņu nakts krā-
sā”, jau sen dzīvo savu neatkarīgu dzī-
vi no filmas, raisot smaidu un kopības 
sajūtu dažādās dzīves situācijās.

Lomās – pazīstami un iemīļoti ak-
tieri: Jānis Jarāns, Dainis Porgants, 
Gunārs Placēns, Jūlija Ļaha, Regīna 
Devīte vai Inese Ramute un citi.

Dramatizējuma autors un reži-
sors Ivars Lūsis, ilggadīgs Liepājas 
galvenais režisors, daudzu „Spēlma-
ņu nakts” balvas ieguvušu izrāžu 
veidotājs.

Muzikālais noformējums – grupa 
„BUMERANGS”, kura pērn atzīmēja 
savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju.

Info www.purmaliete.com.

Jēkabpils pilsētā – Satikšanās svētki!

inese Berķe,
muzeja direktore

Pirms diviem gadiem Krustpils 
pilī viesojās operas studija „Figaro” 
ar pasaku operu bērniem „Ansītis un 
Grietiņa”.  Brīnišķīgā mūzika, krāš-
ņie tērpi, pils gaisotne, un kur nu vēl 
iespēja pēc izrādes fotografēties ar pa-
saku varoņiem. Mazo skatītāju sajūs-
ma rosināja ko līdzīgu atkārtot. Un tā, 
svētdien, 8.jūlijā, plkst.15.00  Krust-
pils pils iekšpagalmā būs skatāma 
Jāņa Kalniņa pasaku opera bērniem 
„Lolitas brīnumputns”.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas operstudijas „Figaro” ie-
studējums G. Gailīša režijā balstīts uz  
A. Brigaderes pasaku lugu „Lolitas 
brīnumputns”, kurā vēstīts par ne-
beidzamo labā un ļaunā cīņu. Ķēniņu 
piemeklējusi liela nelaime, viņš zau-
dējis acu gaismu. Vēstnesis atnes ziņu 
par princeses Lolitas brīnumputnu, 
kura dziesma varot dziedēt ķēniņa ne-
laimi. Ķēniņš sūta savus vecākos dē-
lus meklēt brīnumputnu un sola: kurš 
pirmais atgriezīsies ar putnu, tam at-
vēlēs valsti. Jaunākais dēls – princis 
Alnis arī vēlas doties ceļā, bet ķēniņš 

to liedz. Kā tālāk attīstīsies notikumu 
gaita – to jūs varēsiet redzēt 8.jūlijā, 
Krustpils pilī.

 „Lolitas brīnumputns” Krustpils 
pils iekšpagalmā sāksies pulksten 
15.00. Biļetes uz izrādi nopērkamas 
Jēkabpils Vēstures muzeja kasē. 

Biļešu cenas: pieaugušajiem  
Ls 3,–,  skolēniem  Ls 2,–, pirmsskolas 
vecuma bērniem, neaizņemot sēdvie-
tu – bez maksas. Sīkāka informācija, 
biļešu rezervācija pa tel. 65221042.

Jau otro reizi Krustpili pilī 
pasaku opera bērniem

inese Berķe,
muzeja direktore

Jau ierasts, ka pilsētas svētku 
ietvaros Krustpils pilī notiek ziedu 
izstādes. Šoreiz no 6. līdz 8.jūlijam 
pils Marmora zāli aizpildīs kaktusi. 
Kāpēc kaktusi vasarā, kad liekas, 
ka visapkārt dabā tik daudz ziedu? 
Izrādās, ka tik daudzu iemīļotie silto 
zemju augi zied tieši vasarā.

Latvijas kaktusu audzētāju bied-

rība jau vairāk nekā pusgadu gatavo-
jas braucienam pie mums. 

Izstādē būs skatāmas vairāk 
nekā 150 kaktusu šķirnes. Izstādes 
laikā kaktusu audzētāji sniegs arī 
konsultācijas. Ja vēlaties uzzināt 
visus kaktusu audzēšanas noslēpu-
mus, tad aicinām 5.jūlijā plkst.18.00 
uz kārtējo „Ceturtdienu pilī”. 

Lai apskatītu izstādi, ieejas 
maksa Ls 0,40. „Ceturtdiena pilī” – 
Ls 1,-

Kaktusu izstāde Krustpils pilī

Raimonda Paula 
ceremonijorķestris  
„miers un Bērziņš”

Lai ierakstītu 15 pilnīgi jaunas 
un trakas dziesmas, Maestro Rai-
monds Pauls nodibinājis savu cere-
monijorķestri „Miers un Bērziņš”. 
Tā vadības grožus un dziesmu aran-
žējumu veidošanu Maestro uzticējis 
pieredzējušajam mūziķim Aināram 
Vildem, bet pie mikrofoniem aicinā-
jis nepārspējamos dziedošos aktierus 
Jāni Paukštello, Hariju Spanovski 

un Andri Bērziņu. Visu 15 jauno 
dziesmu tekstu autors ir daudzu 
populāru Paula hitu līdzautors Gun-
tars Račs. 

Raimonds Pauls par savu jauno 
projektu stāsta: „Latviešu roks vi-
siem ir apnicis, un es atcerējos, ka 
serbiem ir ļoti labs sastāvs – kāzu un 
bēru orķestris. Mēs mēģinājām kaut 
ko līdzīgu izdarīt – šajā drūmajā lai-
kā vienkārši cilvēkiem uzlabot gara-
stāvokli. Mūzika tā arī taisīta – ar 
smaidu par visu kaut ko. Šodien jau 
tikai ar smaidu var izdzīvot, citādāk 
jau nemaz nevar.”

Žerāri „Briljanta roka”
Humoristiski izklaidējošā prog-

ramma „Briljanta roka” ir trešā Val-
mieras teātra muzikālās apvienības 
„Žerāri” izklaidējošā programma. 
„Briljanta rokas” pamatā ir skeči par 
vīrieša un sievietes attiecību tēmu 
jautrā muzikālā mērcē. Smiekli pa-
ildzina dzīvi!

Arvīds Berķis ar savu grupu 
„Blitze”

„Blitze” ir latviešu popmūzi-
kas grupa, kas izveidojās 2000.gadu 
vidū. Grupas sastāvā ir Arvīds Ber-
ķis, Arnis Grīnbergs, Kārlis Paukšte 
un Midis (Aldis Zaļūksnis), kurš ir 
grupas mūzikas producents. Gru-
pas slavenākās dziesmas ir „Biblio-

tekārs”, „Stāsts savādāks”, „Segā 
ietinies” un „Hop”. Ar Mārtiņa 
Freimaņa sarakstīto dziesmu „Hop” 
grupa piedalās 2011.gada Eirodzies-
mā. Grupas dalībnieki piedalījušies 
vairākos Latvijas mūzikas pasāku-
mus, tajā skaitā Bērnu Eirodziesmā, 
Jaunajās zvaigznēs, Dziesma manai 
paaudzei u.c.

http://www.draugiem.lv/_blitze_/
biography/

Anita intaite  
(Košā no šova „okartes 
skatuve”) ar savu grupu

Anita Intaite (Anita Košā) ir 
dziedātāja, komponiste, tekstu auto-
re vienā personā un dziesmas raksta 
jau no 14 gadu vecuma. Kopš 2011.
gada veiksmīgi sevi pierādījusi TV 
šovā „Okartes skatuve”, kur viņa uz-
stājās kā soliste un grupas „T–Band” 
dalībniece ar savām dziesmām. Pa-
teicoties savai neatlaidībai, paspējusi 
sadziedāties jau ar vairākiem Latvijā 
populāriem mūziķiem – „Dzelzs Vil-
ku”, grupu „TUMSA”, „COLT” un 
citiem. Viņai ir īpašs skatījums uz 
mūziku – caur tās emocionālo skanē-
jumu viņa iedvesmo cilvēkus! Viņas 
koncerti nav tikai muzikāls priekš-
nesums, bet tas ir vesels stāsts, krā-
su pasaule, emociju kokteilis, vie-
suļvētra, sajūtu jūra, kontrastains 
mākslas darbs!

Lielkoncerts Vecpilsētas laukumā – 
dažādām muzikālajām gaumēm



4.

Nākamais  
laikraksta 

numurs iznāks  
26. jūlijā

izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Reģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par 

izdevumu Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA „RK Media”. 

Uz Jēkabpili braucu ar lielu prieku! 
Gribu satikties ar saviem kolēģiem, īpaši jau ar Aivaru un 

pārējiem Kreicburgas ziķeriem. Man ļoti patīk Jēkabpils dzīves-
priecīgie klausītāji un šim pasākumam piemērotā Sēļu sēta. 

Ja mūs vienlaicīgi uzaicina uz vairākām pilsētām, vispirms 
izvēlamies Jēkabpili. 

Rimantas Mickis, 
kapelas „Provincia” vadītājs

Satikšanās ... Ak, Dievs, viņi atkal 
pilnā balsī kliegs aiz sajūsmas, jokos 
man tikko saprotamā valodā, dažās 
minūtēs izskries cauri visām pēdējām 
aktualitātēm, kuru stāstījumu procesā 
labāk nejaukties, viena mirkļa tvērienā 
būs tik daudz jaunu emociju, ka taisni 

vai grēks ar tām nepadalīties ar publiku.
Jā, viņi visi cītīgi mācās – dzied, dejo, bet katram ir sava, at-

sevišķa vokālā nodarbība, un tikai koncerti ir tā vieta, kur viņi 
visi satiekas kopā, lai priecātos un caur dziesmu savu satikšanās 
prieku dotu tālāk publikai. Šoreiz lielo satikšanās prieku mums 
sniegs Jēkabpils, un satikšanās vietu mainīt nedrīkst... 

Mazliet dīvaina sagadīšanās, bet viņi visi dzīvo pa ceļam 
pie jums – Emīls, The King Boys un BEA Ogrē, Agate Skrīveros, 
Renāte Aizkrauklē, Reinis un Rūdis Vecbebros un viņi visi gaida 
tikšanos ar jums – tas būs forši!!!

Artūrs Mangulis, 
A.Manguļa vokālās studijas vadītājs

Ansamblis „Rodacy” savu satikšanos 
ir iezīmējis jau pirms 8 gadiem.  Šai kopā-
būšanai ir savi noteikti mērķi un uzdevu-
mi – saglabāt „dzīvu” poļu valodu, uztu-
rēt poļu tautas tradīcijas savā kopienā un 
popularizēt tās arī citās mazākumtautību 
kopienās. 

Mēs sanākam kopā, lai satiktos 
daudzējādi. Lai satiktos savā starpā un 
pastāstītu, kas jauns noticis kopš pēdējā 

mēģinājuma. Šīs tikšanās palīdz uzturēt ģimeniskuma un ko-
pības sajūtu ansamblī. Lai satiktos un dziesmās un lūgšanās 
uzrunātu Dievu – tas stiprina katoliskās tradīcijas. Satiekamies 
arī, lai kopīgi svinētu gadskārtu un baznīcas svētkus – tas palīdz 
neaizmirst kulinārijas un saimnieciskās iemaņas, jo visos šajos 
svētkos poļi māk uzklāt bagātīgu un „garšīgu” galdu. 

Svarīgākā satikšanās mums tomēr ir ar dziesmu – gan tau-
tas, gan garīgo, gan oriģinālmūziku. Visas šīs tikšanās ir intere-
santas, jo katra dziesma nāk ar savu stāstu, atmiņām, pieredzi.

 Un tikai loģiski būtu, ja mēs šo savu pieredzi nodotu tālāk 
jums – mūsu klausītājiem, un tā jau ir jauna satikšanās.

Iveta Bērziņa,  
ansambļa „Rodacy” vadītāja

Satikties ar publiku un spēlēt tautai – 
tas ir mana darba pamats. To ar prieku uz 
skatuves daru jau 50 gadu. Mūsu – māks-
linieku mērķis ir iegūt publikas atsaucību 
un atbalstu. No tā ir atkarīgi mūsu panā-
kumi un darbs. Ja to nevari dabūt, tad ar 
mākslinieku ir cauri, jāiet prom.  Tagad no 
politikas esmu prom, bet, vienalga, pār-
dzīvoju, ka laukos un mazpilsētās neiet 

tā, kā vajag. Tāpēc uz Jēkabpili braucu ar prieku un gribu to dot 
cilvēkiem. Šīs sajūtas palīdz izdzīvot. Jēkabpilī ir atsaucīga pub-
lika un man ir labas attiecības ar pilsētas mēru.

Raimonds Pauls

Satikšanās. Daudznozīmīgs jēdziens. 
No ļoti vienkārša, cilvēciska satikšanās 
mirkļa, kas sevī var ietvert gan sirsnīgu 
siltumu, gan aukstu atsvešinātību, līdz 
daudzdimensionālām kolīzijām, kas 
stāsta par Visumu, pasaulēm, dvēselēm. 
Mūzika ir viena no šādām pasaulēm, kas 
ir tik bagāta un daudzveidīga, ka, šķiet, 
jebkurš kādā no tās virzieniem, stiliem at-

radīs ko sev tuvu, ko tādu, kas viņu neatstās vienaldzīgu. 
Jēkabpils kultūras dzīvē šis gads iezīmējas ar ļoti būtisku 

ieguvumu skanošajai kultūras telpai. Ir izveidots Jēkabpils pil-
sētas kamerorķestris, kas ar savu skanējumu vēlas iekrāsot arī 
pilsētas svētkus. Šī tad arī būs tā SATIKŠANĀS, kas no orķestra 
puses būs vērsta uz cilvēku – klausītāju..

Mārtiņš Bergs, 
Jēkabpils kamerkora diriģents

Satikšanās ar deju nevar notikt bez 
satikšanās ar cilvēkiem. Tiem, kas līdzīgi 
domā, līdzīgi redz un līdzīgi jūt…

Man tā ir arī satikšanās ar draugiem, 
bērniem un viņu draugiem. Tāpēc katra 
satikšanās nāk ar prieku! Ar prieku 
par atkalredzēšanos, par kopābūšanu 
un jauniem pārsteigumiem. Un prieks 
dubultojas, ja ar to dalās.

Tāpēc mēs nākam uz satikšanos ar JUMS. Caur deju un 
dejā… ķersim prieku kopā! 

Ingrīda Kauranena,
deju kolektīvu „Delveri”, „Delverēni’’, un „Kauranieši” 

vadītāja

Tikšanās ir pamats labākajam un 
skaistākajam, kas ir šajā pasaulē – cilvēku 
savstarpējām attiecībām. Ceru, ka arī 
par tradīciju kļuvušais, nu jau 14. gadu 
notiekošais Radio1 pasākums ir vieta, 
kur satiekas bijušie un esošie jēkabpilieši, 
klasesbiedri, kaimiņi, kolēģi. 

Jēkabpilij ir Daugava, sava izruna un 
daudz talantīgu cilvēku, Jēkabpils ir laba vieta Latvijas kartē. 
Novēlu jēkabpiliešiem pilsētas svētkos tikties un iepazīt vienam 
otru, iedvesmoties katram kaut ko darīt Jēkabpils labā, lai tie, 
kas nesen ir kļuvuši par jēkabpiliešiem, arī kļūst par savējiem. 
Priecāsimies par kopā būšanu un mūsu skaisto pilsētu!

Andris Ungurs, Radio1

Latviešu tautas deju rakstos ir atspogu-
ļota mūsu vēsture, tradīcijas, pārdzīvojumi. 
Deja – tas ir stāsts par lepnajiem kurzemnie-
kiem, cēlajiem zemgaliešiem, strādīgajiem 
vidzemniekiem, dzīvespriecīgajiem un reizē 
arī nerātnajiem latgaliešiem, tas ir stāsts par 
mūsu tautu un tās gara bagātībām.

Šo mantojumu „Krustpilietis” cenšas pa-
rādīt savā deju repertuārā. Mēs ar jums, jēkabpilieši, pilsētas 
svētku ietvaros tiekamies daudzus gadus. Arī šogad deju kon-
certā Sēļu sētā būsim kopā un novēlēsim viens otram labu gara-
stāvokli un dejā lasīsim stāstu par mums pašiem.

Kārlis Krūmiņš,
deju kolektīva „Krustpilietis” vadītājs

Satikšanās – tās ir jaunas atmiņas, patīkamas un jaunas 
iepazīšanās ar cilvēkiem.

Satikšanās – tās ir dejas un dziesmas.
Mums būs prieks papildināt savas tikšanās ar notikumu, kur 

virmo prieks, laba enerģija un ir vienkārši ir daudz labu cilvēku..
Ansamblis „Spatkanne”

Mēs noteikti atbalstām tādus svētkus, kas apvieno visus 
pilsētas iedzīvotājus, jo pilsētā ir daudzu nacionalitāšu cilvēki. 
Katrs grib saglabāt savu kultūru. Arī mēs vēlamies saglabāt 
krievu kultūru un nodot to nākamajām paaudzēm. Pilsētas 
svētkos nacionālās kultūras satiekas un bagātinās cita no citas. 
Ansamblis „Rodņik” svētkos dziedās arī „Pie jūras dzīve mana”.

Krievu kultūras biedrība un ansamblis „Rodņik”

Klāt atkal satikšanās, kurā tiekas 
dziesma un deja, mākslinieks un skatītājs, 
tā ir reize, kad sabrauc tuvi un tāli, tās ir 
gaidītas un negaidītas tikšanās, tas ir 
paaudžu paaudzēs izauklēts prieks.

Ilze Samule, 
ansambļa „Vakarvējš” vadītāja

Satikšanās, manuprāt, nozīmē ko vai-
rāk par vienkāršu satikšanos, saredzēša-
nos, jo noteikti izraisa vēl kādu spilgtu iek-
šējo sajūtu, piemēram, saviļņojumu, sat-
raukumu, sajūsmu vai vienkārši prieku.

Man vistuvākā šķiet satikšanās mū-
zikā, kad tu kā mākslinieks ar vai bez ko-
lektīva spēj sajust to saikni, kas mākslas 
darba tapšanas laikā rodas starp māks-

linieku un klausītāju.  Tā noteikti ir viena no visgaidītākajām 
satikšanās reizēm katram māksliniekam, mūziķim un, protams, 
ne tikai profesionālim, bet arī katram amatiermākslas pārstā-
vim ir iespēja sajust šo satikšanās brīnumu. Mēs – es un – „No-
skaņa” radīsim šo satikšanās prieku Pilsētas svētkos tieši baznī-
cā, kad mums visiem kopā ir jāsajūt Dieva klātbūtne. 

Tādēļ novēlu ikvienam svētku svinētājam „izkrāsot” savus 
svētkus ar kādu satikšanās mirkli, jo tie var būt tik krāsaini un 
dažādi, ka, domāju, tieši tā ir iespējams šos Pilsētas svētkus pa-
darīt īpašus gan sev, gan tuviniekiem, gan pilsētas viesiem.

Iveta Bērziņa un „Noskaņa”

Festivāls Jēkabpilī mums ir atkalsanākšana, atkal 
kopābūšana. Mūziķu kopābūšanas mērķis ir radīt skaņu un 
baudīt skaņu. Mēs katrs esam kā skaņa un, sanākot kopā, radām 
mūziku. Mūziķu satikšanās vainagojas ar kopskanējumu, un tie 
ir svētki mūzikai un klausītājiem. 

Ēvalds Daugulis, 
kapelas „Rakari” vadītājs

Pērn Jēkabpilī publika mūs uzņēma ļoti atsaucīgi, tāpēc uz 
Jēkabpili esam gatavi braukt vēl un vēl. Šovasar te būsim jau 
trešo reizi. Pirmo reizi atbraucu viens pats, pagājušajā vasarā 
jau ņēmu līdzi savu ansambli. Šogad arī visi būsim klāt! Uz 
tikšanos! Mēs jūs gaidīsim koncertā! 

Heino Tartes, 
kapelas „Heino Tartes un draugi” vadītājs

Kas ir satikšanās?
Katra bērna pirmā tikšanās ar krāšņo 

pasauli – ar māti, ar dabu, ar mākslu… Katra 
cilvēka pirmā tikšanās ar mīlestību, cerību, 
zaudējumu… Ceļotāju tikšanās ar jaunām 
zemēm, pilsētām… Jauni koncerti, tikšanās 
ar skatītājiem – tā ir mūsu dzīve, skaista un 
neatkārtojama. 

Baudīsim kopā satikšanās mirkļus Jēkabpils svētkos!
Jeļena Agafonova,  

ansambļa „Bariņa” vadītāja

Satikšanās... 
ko katram no

mums tā nozīmē


