
Jēkabpils pilsētas svētki 2014

Šogad pilsētas svētkus svinēsim pašā vasaras  pilnbriedā, laikā, kad, kur vien paveras skats, viss ir dabas krāsu, ziedu, smaržu 
un skaņu svētīts. Kur līdzās lepnajām dārza puķēm pļavas ir nokaisītas baltiem, smalkiem ķimeņu un raspodiņu ziediem – kā 
apliecinājums – viss labais ir skaists, kā aicinājums – nāc un svini  šo LAIKU!
Šogad pilsētas svētkos svinēsim savu JĒKABPILS PILSĒTAS LAIKU. Un tas nav nejauši, jo laiku mēs varam piepildīt dažādi – 
sacensties par labāku mašīnu, krāšņāku  salūtu, spožāku notikumu, bet tad nav laika ieraudzīt visu labo, kas mums ir apkārt, 
nav laika vienkāršām, īstām un skaistām lietām.
Šogad aicinu visus atrast laiku, lai KOPĀ radītu svētkus sev un citiem.  Aicinu visus pilsētas svētku laikā izjust kopības un piederības 
sajūtu savai pilsētai, lepoties ar savu labo kaimiņu, saviem lieliskajiem cilvēkiem, mūsu talantīgajiem mākslinieciskajiem 
kolektīviem, izbaudīt kultūras un sporta pasākumus, piedalīties Kino Plača dārza svētkos, izstāstīt Dzintarzemes stāstus, 
izjust tautas mūzikas spēku “Lustēs Jēkabpilī” un citu tautu kultūras daudzveidību, amatnieku un tautas mākslas meistaru 
darinājumus “Piektdienas Gadatirgū”, piedzīvot vēl nebijušu ugunsskulptūru nakts mistēriju “Pieci elementi” uz naksnīgās 
Daugavas, koncertu un nakts balli Vecpilsētas laukumā.  
Ļoti daudzi cilvēki ilgu laiku ir domājuši un strādājuši pie pilsētas svētku notikumiem. Paldies mūsu laiknešiem, paldies visiem 
kultūras cilvēkiem, paldies pašvaldības iestādēm un uzņēmējiem, paldies ikvienam, kas līdzdarbojās svētku radīšanā. 
Un, protams, uzsmaidīsim viens otram un pateiksim labos vārdus, jo labajos vārdos ir spēks, jo labais vienmēr dubultojas. 
PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore                                        Inta Ūbele

Laiks ir nemitīga kustība, mainība un pārvietošanās. Tas ir kā burvis, ar kura 
pieskārienu pamazām un nemanāmi mūsu dzīvē norisinās it viss.
Arvien spraigāks dzīves ritms un neremdināms informācijas daudzums, šķiet, 
ir galvenās iezīmes, kas raksturo mūsdienu sabiedrības attiecības ar laiku. 
Ikdienā nereti rodas situācijas, kad ne tikai diena un nedēļa, bet nu jau 
arī mēnesis un pat gads ir par īsu, lai paveiktu visu iecerēto un realizētu 
nospraustos plānus.
Ir pagājis kārtējais gads, un mēs atkal svinam Jēkabpils pilsētas svētkus.  
Šo pilsētas svētku tēma “LAIKS” liek man atcerēties to, cik svarīgi veltīt laiku 
ikdienā it kā vienkāršām un pašsaprotamām lietām – veselībai, ģimenei, 
sportam un tā varētu turpināt līdz sīkumiem. 
Veltīsim savu laiku arī lai kādam dāvātu savu smaidu, pateiktu labu vārdu.
Lai šis pilsētas svētku laiks priecē ar pozitīvām emocijām, spožām atmiņām 
un labi pavadītu laiku tepat, mūsu Jēkabpilī! 

Jēkabpils pilsētas  
domes priekšsēdētājs                                                  Leonīds Salcevičs
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Gatavojoties 
Dzintarzemes ļaužu 
saietam, ierakstītas 

34 stundas 
pilsētnieku atmiņu 

stāstu

Kino Plača 
Dārza 

svētkos tiks 
demonstrētas 

9 filmas

Pirmie  
Jēkabpils pilsētas 

svētki notika 
1998. gada 

18. jūlijā

Skatuvju 
apgaismošanai 

izmantoti 
88 prožektori

Šie ir 
16. Jēkabpils 

pilsētas  
svētki

Pilsētas  
svētku plakātu 

kopējais 
garums ir  
100 metri

Pilsētas svētku laikā 
Jēkabpilī viesosies  

6 ārzemju delegācijas –  
divas no Polijas un 

pa vienai no Vācijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas un 

Azerbaidžānas 

Festivāla  
“Lustes Jēkabpilī” dalībniece  

koklētāja Laima Jansone  
ir pirmā Latvijas mūziķe,  

kuras uzstāšanās tika iekļauta 
lielākā un ietekmīgākā  

pasaules mūzikas gadatirgus 
WOMEX oficiālajā  

programmā

Tautas mūzikas 
festivālā “Lustes 

Jēkabpilī” uzstāsies 
13 muzikālās 

apvienības vai  
solisti

Lai Bērnu  
pilsētiņā Kena parkā 

laiks būtu jautrāks un 
saldāks, plānots izlietot 

505 ēdamkarotes cukura 
pūkainās un gaisīgās 

cukurvates  
gatavošanai

Šogad jau 
trešo reizi 

svētkiem ir 
vienojoša 

tēma

Skatuvju būvei 
izmantoti 

75 metri alumīnija 
konstrukciju

2012. gada  
Jēkabpils  

pilsētas svētkos 
pašvaldības fotogrāfs 

Jānis Lācis uzņēma 
1687 fotogrāfijas

Tautas mūzikas 
festivālā “Lustes 

Jēkabpilī” dalībnieku 
– Lizuma lauku 

kapelas kontrabasists 
Miervaldis Vilnis ir 

93 gadus vecs

Šī gada Pilsētas 
svētku programmā 

ir 19 dažādas 
sadaļas, kas sevī 

ietver 49 dažādas 
aktivitātes

Svētku  
svinēšanas 

programma uz Lielās 
skatuves Vecpilsētas 

laukumā 12. jūlijā ilgs  
8 h 30 minūtes

13 gadus 
Jēkabpils 

pilsētas svētki 
notika kādā no 
pilsētas ielāmSkatuvju 

apgaismošanai 
un apskaņošanai 

izmantoti elektrības 
kabeļi 430 metru 

garumā

Uz skatuves 
Bērnu pilsētiņā 
Kena parkā tiks 

nodziedātas 
36 dziesmas

Uz Lielās skatuves 
uzstāsies 12 Jēkabpils 

amatiermākslas 
kolektīvi – 7 deju 

kolektīvi, 2 kori un 
ansamblis, kapela un 

eksotisko deju  
studija

Pilsētas hronists un 
fotogrāfs pēc aicinājuma 

Jānis Lācis kadrus 
ķēris, staigājot pa māju 

jumtiem kā kaķis

Svētku gājienā,  
Imidža studijas meistaru 

apgleznotas, gājušas 
drosmīgas puskailas 

meitenes

Pēc balta gāziena  pirmssvētku 
naktī, tā  ap trijiem, režisore 

Inta Ūbele nolēmusi 
apskatīt, kas notiek ar vakarā 

uzstādītajām  instalācijām, bet  
lielā peļķē noslāpst mašīna. 
Tolaik mobilo telefonu vēl 

nebija... 

Pēc svētkiem dažas 
vietas Jēkabpilī 
izskatījušās kā 

Parīze pēc Bastīlijas 
ieņemšanas

Uz “Līvu” koncertu  
mūziķis Jānis Grodums ieradies 
bez ģitāras, izlīdzējis J. Gavars, 

kurš strādājis mūzikas instrumentu 
veikalā un uz koncerta laiku ģitāru 

“aizņēmies” no turienes. Vēsture 
klusē, kam šī ģitāra pēc tam 

pārdota un vai tās īpašnieks zina, ka 
instrumentu Jēkabpilī iemēģinājis 

pats Jānis Grodums
Pa Brīvības ielu 

peldējis  milzīgs kuģis 
ar pašu Hercogu 

Jēkabu uz borta. Lielo 
gabarītu dēļ tas knapi 
izkuģoja zem pilsētas 

elektrības vadiem

Uguns skulptūru 
mistērijas 

“5 elementi” tapšanai 
nepieciešams 

1600 metri auklas

Uguns 
skulptūru 
tapšanai 

nepieciešams 
8 lielie ruļļi  

salmu

Uguns 
skulptūru 
mistēriju 
atbalsta 

14 uzņēmēji

Uguns  
skulptūru tapšanai 

nepieciešams  
100 litri augu  

eļļas

Uguns skulptūru 
tapšanai 

nepieciešams 
136 metri 

tērauda stieņu

Uguns  
skulptūru tapšanai 

nepieciešams 
12860 gab. 

8 dažādu veidu 
skrūvju

Uguns skulptūru 
tapšanai 

nepieciešams 
110 lidojošo uguns 

laternu

Uguns  
skulptūru 
tapšanai 

nepieciešams 
25 kg naglu

Uguns  
skulptūru tapšanai 

nepieciešams 
11,53 m3 dažāda 

izmēra  
kokmateriālu

Lai uguns  
skulptūras noturētu 

virs ūdens, 
nepieciešamas 

72 mucas ar  
tilpumu 200l
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Latvijas Leļļu teātra  
jubilejas izstāde Krustpils 
Kultūras namā
Līdz 6.augustam Krustpils Kultūras namā skatāma Latvijas Leļļu 
teātra 70 gadu jubilejas izstāde “Leļļu stāsti”. 
Leļļu teātrī katra lelle ir gatavota ar rokām un nes sev līdzi auto-
ra personības nospiedumu. Katrai lellei ir arī savs stāsts – ne tikai 
biogrāfisks, bet arī dziļi personisks. Latvijas Leļļu teātra 70. jubilejas 
sezonas ceļojošā izstāde aicina iepazīt 32 teātra lelles un caur to stās-

Laiks motocikliem!
Jēkabpils Pilsētas svētku kulminācijas dienā 
12. jūlijā motokluba “Old Sharpers MC” Krust-

pils nodaļa organizē Motociklistu svētkus. 
Plkst. 11.00 sāksies motociklistu parāde. No 

plkst. 12.00 laukumā pie Tiesu nama būs moto 
izstāde, tikšanās ar spēkratu vadītājiem. Savukārt no plkst. 13.00 no-
tiks tradicionālās moto pasākumu atrakcijas ar pasākuma apmeklētāju 
piedalīšanos. 
Aktivitātes notiek projekta “Mēs savai pilsētai – Motociklu svētki Jē-
kabpils Pilsētas svētkos” ietvaros. Projekts finansēts Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības NVO projektu konkursā.

Ieva Mikanovska,  
Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Kultūru laiks
12.  jūlijā no plkst. 15.00 Jēkabpils 
Vēstures muzeja brīvdabas nodaļa 
“Sēļu sēta” būs atvēlēta Jēkabpils 
mazākumtautību biedrībām.
Plkst. 15.00 kolektīvu sadraudzības 
un sadarbības programma “Ir labi būt 
kopā”. Koncertēs un tautas daiļamatnie-
cību un nacionālo virtuvi prezentēs poļu 
biedrība “Rodacy”, centrs “Lazurit”, krievu dziesmu ansamblis 
“Bariņa”, baltkrievu biedrība “Spatkaņņe”, krievu biedrība “Rodņik”.
Savukārt otrajā daļā “Ar dziesmu pa dzīvi” no plkst. 18.30 paredzēta 
krievu biedrības “Rodņik” estrādes mūzikas un deju programma. Būs 
estrādes dziesmas Fainas Maslobojevas, krievu un ukraiņu dziesmas 
vokālā ansambļa “Rodņik” dalībnieču izpildījumā, tautu deju un dzies-
mu popūrijs, deju konkursi un atrakcijas ar skatītāju piedalīšanos.

Atmiņu laiks  
Dzintarzemes ļaužu saietā
Cik zinām par savas pilsētas vēsturi? Kāpēc pagājušā gadsimtā vienu 
no pilsētas rajoniem dēvēja skaistā vārdā Dzintarzeme? Kādi ļaudis tur 
dzīvoja un dzīvo? Kādās likteņa dzirnavās un notikumos malti? Laiks 
sanākt esošiem un bijušajiem kaimiņiem, aicināt draugus, iepazīt jaun-
pienācējus Dzintarzemes saietā!
5. jūlijā tiekamies turpat, pie Dzintarzemes robežas – Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā! 
Pievakarē sanākam, lai apskatītu Vienas dienas muzejā savākto – no 
Dzintarzemes mājām citiem rādīšanai sanesto veco lietu muzeju. Kad 
mijkrēslis ienāks pilsētā, satiksies sena fotogrāfija, atmiņu stāsts un 
dziesma. Kopā skatīsim vecās bildes, klausīsimies stāstus un ar Vitu Tal-
lu uzdziedāsim mūsu likteņdziesmas. Noslēgumā uzdejosim Aizkrauk-
les folkloras kopas “Karikste” divdesmito – trīsdesmito gadu mūzikas 
ritmos. Tiekamies!

Renāte Lenša,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja

Lustēšanās laiks – tautas 
mūzikas festivāls “Sēļu sētā”
11. jūlijā no septiņiem līdz desmitiem va-
karā Jēkabpils Vēstures muzeja brīvda-
bas nodaļu  “Sēļu sēta” pieskandinās 
lustīga dziedāšana un aizrautīga 
dancošana – klāt Starptautiskais 
Tautas mūzikas festivāls “Lustes 
Jēkabpilī VIII”.
Festivāla organizators, “Kreicbur-
gas ziķeru” mūziķis Aivars Pugačs, 
zina teikt, ka dalībnieki sabrauks 
kuplā skaitā – gan jēkabpiliešiem jau 
labi zināmie, tādi kā “Rakari” no Dau-
gavpils, “Heino Tartes un draugi” no Igaunijas,  
“Lakštingele” no Lietuvas, Lizuma lauku kapela, gan arī līdz šim  
festivālā vēl neredzēti kolektīvi. 
– Visi kolektīvi ir augstā profesionālā līmenī, jo šiem mūziķiem patīk 
tas, ko viņi dara, un, ja ko dara no sirds, tad tas izdodas un patīk arī   
citiem, – vērtē Pugačs.
Pirmoreiz Jēkabpilī uzstāsies Laima Jansone, viena no talantīgākajām 
etnogrāfiskās kokles spēlētājām, kura no instrumenta izvilina tradi-
cionālās kokles skaņas un ļaujas arī   improvizācijām, tā panākot gan 
impulsivitāti, gan rāmu skaņas plūdumu. L. Jansone ir pirmā Latvijas 
mūziķe, kuras uzstāšanās tika iekļauta lielākā un ietekmīgākā pasau-
les mūzikas gadatirgus WOMEX oficiālajā programmā. Festivālā Laima 
Jansone uzstāsies kopā ar Lieni Brenci (vijole, balss, ermoņikas).
Starp festivāla dalībniekiem būs arī postfolkloras grupa “Vecpilsētas 
dziedātāji” un folkgrupa no Igaunijas “K.O.I.”. Ar savu sniegumu skatī-
tājus priecēs Nils Īle, kapela “Spēlmaņi” no Nīgrandes, Salnavas lauku 
kapela “Sābri”, Andrupenes lauku kapela, kā arī  pašmāju “Kreicburgas 
ziķeri” un jestrie “Delveri”. 
Ieeja 2 €. Biļetes Sēļu sētā.

Valda Priekule,
Jēkabpils Kultūras pārvaldes projektu koordinatore

Svinību laiks – svētku 
svinēšana Vecpilsētas 
laukumā

12.  jūlijā visas dienas garumā no plkst. 12.00 līdz pat 20.30 pašā  
Jēkabpils sirdī – Vecpilsētas laukumā notiks lielā svētku svinēšana. 
To vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens.
Pēc svinīgās svētku atklāšanas, pilsētas vadības un viesu uzrunām 
un Gada jēkabpilieša nominēšanas šeit koncertēs dziedošo aktieru 

ansamblis “DRAMA” – Karina Tatarinova, Dita Lūriņa, Mārcis Maņ-
jakovs un Mārtiņš Egliens. Godināsim akcijas “Mans labais kaimiņš” 

dalībniekus un baudīsim Jēkabpils amatierkolektīvu uzstāšanos.  
Koncertēs brāļi Auzāni un “Slavenais Jersikas Orķestris”, būs kantrī mū-
zikas grupu vadītāju apvienības “Pieczvaigžņu ekspresis” uzstāšanās. 
Šeit koncertēs arī Tautas mūzikas festivāla “Lustes Jēkabpilī” dalīb-
nieki, Baltkrievijas Valsts Kultūras un mākslas universitātes folkloras  
ansamblis “Gramņici” un Jēkabpils bērnu un jauniešu vokāli instru-
mentālais ansamblis “ANY FACE”. 
Dienas programmu noslēgs Fēliksa Ķiģeļa un grupas koncerts.
Vecpilsētas laukumā atgriezīsimies plkst. 22.00, kad būs pienācis laiks 
dejām. Par svētku balles muzikālo pavadījumu līdz pat rīta gaismai šeit 
rūpēsies grupa “Lauku Muzikanti” un DJ Balodis.

Ieva Mikanovska,  
Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Filmu laiks –  
Kino Plača Dārza svētki
10.  jūlijā Kino Placis Jēkabpils tautas nama pagalmā aicina uz 
Dārza svētkiem. 
No plkst. 21.30 Kino Placī muzicēs jauniešu instrumentālais 
ansamblis “Order”.
Plkst. 22.00 demonstrēs Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 
2ANNAS īsfilmu programmu “PROJEKTORS 2014”. Pirms 
seansa sākuma tikšanās ar festivāla producenti Agnesi 
Loginu. Programmā iekļautas 8 īsfilmas – gan dokumentālās, 
gan spēlfilmas, gan animācija. Filmas tiek demonstrētas 
oriģinālvalodā ar subtitriem latviski. Programmas garums 90 
minūtes, paredzēti starpbrīži. Bērniem līdz 16 gadu vecumam 
nav ieteicams.
Kino Plača Dārza svētki noslēgsies ar meistardarbnīcas “KINO NO 
A līdz Z” dalībnieku veidotās dokumentālās filmas par Jēkabpili 
pirmizrādi. Filmas seanss sāksies pusnaktī. 
Ieeja svētkos bez maksas. Un – lai svētki vēl jaukāki, aicinām 
svinētājus ņemt līdzi gardumus, pledus un pretodu līdzekļus.

Ieva Mikanovska,  
Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Upes laiks – uguns skulptūru 
mistērija Daugavā

11.  jūlijā plkst. 22.30 Daugavā pretī Vecpil-
sētas laukumam pirmo reizi būs iespēja 

vērot grandiozu uzvedumu. Mistērijā 
“Pieci elementi”, simbolizējot uz zemes 
valdošās četras stihijas – ūdeni, zemi, 
gaisu, ūdeni – un spīguļojot Daugavas 
ūdeņos, uzliesmos 12 uguns skulptū-

ras un atsevišķas uguns virtenes, bet 
gaisā pacelsies debesu lukturi.

Latvju zīmju zinātāji lielākajās skulptūrās 
saskatīs Māras zīmi, Zalkti, Māras ūdens zīmi, 

kas simbolizē pamatīgumu, drošību, gudrību, 
saistību ar dabas un zemes spēkiem. Par piekto vienojošo elemen-
tu kļūs astoņus metrus augstais Austras koks, kura simboliskā jēga ir 
saules ceļš un pasaules kārtība. Katra uguns skulptūra tiks pavadīta ar 
atbilstoša nosaukuma muzikālo priekšnesumu, ko izpildīs mūziķis Nils 
Īle un  draugi. Mūziķu grupas sastāvā ir perkusiju grupa, pūšamie ins-
trumenti un vokāls. Kopumā uzvedums plānots stundai un piecpad-
smit minūtēm, bet uguns laika robežas nepazīst.
Skulptūru autors ir tēlnieks Kārlis Īle, kurš guvis godalgas starptau-
tiskos festivālos un ir pazīstams plašā pasaulē. Savu radošo domu 

un dzīves filozofiju tēlnieks atveidojis ledus, smilšu, sniega, granīta, 
bronzas, koka un uguns skulptūrās. Kārlis Īle teic, ka “Pieci elementi” ir 
izklaidējošs pasākums, bet tai pašā laikā ar filozofisku mūžības un tai 
pretī – īslaicīguma apjēgsmi, jo uguns skulptūras kā mākslas darbs top 
diezgan ilgi, bet izgaist vienā mirklī...

Valda Priekule,
Jēkabpils Kultūras pārvaldes projektu koordinatore

Jautrību laiks Bērnu pilsētiņā
12. jūlija notikumu laikā Kena parkā krāsim prieku!  BŪS PRIEKA PILNS 
LAIKS! Laika prognoze Kena parkā solās būt vislabvēlīgākā. Un parka 

estrādītē  ik pa stundai mainīsies laika joslas.
Plkst. 13.00 –  SAULES STUNDĀ uzstāsies dziesminieks un mūziķis 
Arnis Miltiņš. Plkst. 14.00 – JAUTRĪBU STUNDĀ “Valmieras kinostu-
dijas” smieklīgā un nepārspējamā komēdija par dzīvi zooloģiskajā 

dārzā “Madagaskara. Sākums”.  Plkst. 15.30 – BRĪNUMU STUNDĀ 
radošās apvienības Pasaku Nams tēli – “Monster high” lelles koncert-

programmā “Zelta brīnumputekļu noslēpums”.
Visu pēcpusdienu notiks Pasaku Nama   lielo brīnumburbuļu darbnī-
ca, sejiņu apgleznošana, gliteru tetovējumi, balonu locīšana,  radošās 
darbnīcas un spēles.

Everita Stradiņa, 
Jēkabpils tautas nama kultūras pasākumu organizatore

Andelēšanās laiks Lielajā 
Piektdienas amatnieku 
gadatirgū
11. jūlijā jau no plkst.11.00 Vecpilsē-
tas laukumā ies vaļā andelēšanās. 
Jau tradicionāli šeit notiks Lielais 
Piektdienas amatnieku gadatirgus. 
Preču sortiments visplašākais – kā 
jau kārtīgā gadatirgū. Kārtību tirgū 
uzturēs un humora devu piemetīs 
Jēkabpils Tautas teātra aktieri. Lai ande-
lēšanās veiksmīgāka, muzikālo pavadījumu 
nodrošinās Tautas mūzikas festivāla “Lustes Jēkabpilī” dalībnieki un 
ukraiņu biedrība “Javir”. 

Ieva Mikanovska,  
Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

Veselības laiks
Pilsētas svētki tuvojas! Un, lai tie būtu pilnīgi, tad mums jābūt veseliem 
un možiem. 
Sestdien, 12.jūlijā, no plkst. 10.00 līdz 10.30 Vecpilsētas laukumā notiks 
rīta rosme pilsētas iedzīvotājiem kopā ar fitnesa treneriem. Uzmun-
drinošas mūzikas pavadībā tiks iekustināti gan jaunie, gan tie, kuri 
briedumā. 
Vēlāk no plkst. 12.30 līdz 15.00 uz pilsētas dambja pie Daugavas pretī 
Vecpilsētas laukumam visi tiek aicināti, lai piedalītos sportiskās aktivi-
tātēs visu vecumu interesentiem:
Jauniešiem – atraktīvas izturības un veiklības spēles, viktorīnas; iespēja 
iepazīties ar jaunākajām tendencēm fitnesa jomā; 
Pieaugušajiem – fitnesa nodarbības veselības uzlabošanai, nodarbības 
muskuļu tonusam un reljefam; konkursi un balvas zinošākajiem;
Senioriem – veselības vingrošana labam garastāvoklim un svētku no-
skaņai, aicināsim seniorus vingrot arī ikdienā un paradīsim, kā to darīt, 
lai uzlabotu veselību.
Veselā pilsētā vesels gars!

Anda Radziņa, 
biedrības “ Veselībai un attīstībai” valdes priekšsēdētāja

Žanete Tiltiņa,  
veselības veicināšanas un Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinatore 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā

5.jūlijs

10.00
LAIKS SPORTAM
Atklātā amatieru čempionāta pludmales volejbolā vīriešiem Beach Ball 2014 7.posms DINAMO sporta pilsēta

18.00 
19.00 
21.00

ATMIŅU LAIKS Dzintarzemes ļaužu saietā
• Vienas dienas muzejs 
• Senas fotogrāfijas, atmiņu stāsta un dziesmas tikšanās 
• Balle divdesmito – trīsdesmito gadu mūzikas ritmos, spēlē kapela “Karikste”

Jēkabpils Valsts 
ģimnāzija

10.jūlijs

18.00 – 20.00
LAIKS SPORTAM UN ATPŪTAI – 

• Veselības kilometri savai pilsētai – kopīga skriešana, riteņbraukšana un nūjošana 
• Kopā ar Jēkabpils sporta klubiem iespēja izmēģināt dažādus sporta veidus
• Iespēja izmēģināt individuālās nodarbes sporta klubu treneru vadībā

• Dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumi
• Sporta spēles
• Viktorīnas

Mežaparks

21.30 
22.00 
24.00

FILMU LAIKS – Kino Plača Dārza svētki 
• Jauniešu instrumentālais ansamblis “Order” 
• Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2ANNAS īsfilmu programma “PROJEKTORS 2014” 
• Meistardarbnīcas “KINO no A līdz Z” dalībnieku veidotās dokumentālās filmas par 

Jēkabpili pirmizrāde

Kino Placis Jēkabpils 
tautas nama pagalmā

11.jūlijs

11.00 – 18.00
ANDELĒŠANĀS LAIKS – Lielais Piektdienas amatnieku gadatirgus 
Tirgošanās un andelēšanās, kapelu un tautas mākslas kolektīvu uzstāšanās Vecpilsētas laukums

12.00 – 16.00 

19.00 – 22.00

LUSTĒŠANĀS LAIKS – Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī VIII” 
• Festivāla dalībnieku uzstāšanās Jēkabpils Lielajā Piektdienas amatnieku gadatirgū 

Vecpilsētas laukumā un muzicēšana “Pilsētas svētku muzikālajos autobusos” 
(pilsētas maršruta autobusi) 

• Koncerts Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”. Biļetes 2 €

Vecpilsētas laukums

Sēļu sēta

22.30
UPES LAIKS – Uguns skulptūru mistērija “Pieci elementi” 
Vairāk nekā 10 uguns skulptūras Daugavā, festivāla mākslinieciskais vadītājs tēlnieks 
Kārlis Īle, muzikālais pavadījums – Nils Īle

Daugava iepretim 
Vecpilsētas laukumam

12.jūlijs

10.00 – 10.30
VESELĪBAS LAIKS
Rīta rosme pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kopā ar fitnesa treneriem Vecpilsētas laukums

10.00
LAIKS SPORTAM 
2014.gada Latvijas pludmales handbola atklātā čempionāta posms “Jēkabpils kauss 2014” DINAMO sporta pilsēta

11.00 LAIKS PARĀDĪTIES – motociklistu parāde Pilsētas ielas
11.45 LaikNesis – laiknešu un pilsētas vadības gājiens no Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības uz 
Vecpilsētas laukumu

12.00 

12.30 
13.30 
15.30 
16.30 
17.30 
18.30 
19.00 
19.15

SVINĪBU LAIKS – Svētku svinēšana 
• Svētku atklāšana: uzrunas, nominācija “Gada jēkabpilietis”,  

jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” (Rīga) defilē 
• Aktieru ansambļa “DRAMA” koncerts 
• Jēkabpils amatierkolektīvu koncerts, akcija “Mans labais kaimiņš” 
• Brāļu Auzānu un “Slavenā Jersikas orķestra” koncerts
•  “Pieczvaigžņu ekspresis” – country mūzikas koncerts 
• Tautas mūzikas festivāla “Lustes Jēkabpilī” dalībnieku koncerts 
• Baltkrievijas Valsts Kultūras un mākslas universitātes folkloras ansamblis “Gramņici” 
• Jēkabpils bērnu un jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis “ANY FACE” 
• Fēliksa Ķiģeļa un grupas koncerts

Vecpilsētas laukums

12.00
LAIKS MOTOCIKLIEM 

• moto izstāde
• tikšanās ar spēkratu vadītājiem
• fotografēšanās
• tradicionālās moto pasākumu atrakcijas ar pasākuma apmeklētāju piedalīšanos

Laukums pie Tiesu 
nama

12.30 – 15.00 VESELĪBAS LAIKS – sportiskas aktivitātes visu vecumu interesentiem Aizsargdambis pretī 
Vecpilsētas laukumam

13.00
14.00

15.30

Visu 
pēcpusdienu

JAUTRĪBU LAIKS – Bērnu pilsētiņa.  Laika joslas: 
• Saules stunda – dziesminieks un mūziķis Arnis Miltiņš 
• Jautrību stunda – “Valmieras kinostudijas” muzikālā izrāde bērniem  

“Madagaskara. Sākums” 
• Brīnumu stunda – radošās apvienības Pasaku Nams tēli – “Monster high” lelles 

koncertprogrammā “Zelta brīnumputekļu noslēpums” 
Pasaku Nama lielo brīnumburbuļu darbnīca, sejiņu apgleznošana, gliteru tetovējumi, 
balonu locīšana, radošās darbnīcas un spēles

Kena parks

15.00 

18.30

KULTŪRU LAIKS
• “Ir labi būt kopā” – kolektīvu sadraudzības un sadarbības programma. Piedalās 

poļu biedrība “Rodacy”, centrs “Lazurit”, krievu dziesmu ansamblis “Bariņa”, 
baltkrievu biedrība “Spatkaņņe”, krievu biedrība “Rodņik” 

• “Ar dziesmu pa dzīvi” – estrādes dziesmas Fainas Maslobojevas izpildījumā, krievu 
un ukraiņu dziesmas vokālā ansambļa “Rodņik” dalībnieču Nadeždas, Aļonas, 
Annas un Tatjana izpildījumā, tautas deju un dziesmu popūrijs, dažādi konkursi un 
atrakcijas

Sēļu sēta

22.00
LAIKS DEJĀM – Svētku balle 
Kopā ar grupu “Lauku Muzikanti” un DJ Balodi Vecpilsētas laukums

Visu svētku laiku
darba dienās

14.00 – 18.00
sestdien

10.00 – 14.00

Latvijas Leļļu teātra 70 gadu jubilejas izstāde “Leļļu stāsti” 
Ieeja 1 €. Biļetes Krustpils Kultūras namā. Svētku nedēļā ieeja bez maksas 

Krustpils Kultūras nams

“Grandma’s Dilemma” / “Vecmāmiņas dilemma”,  
rež. Daniels Seideneds, dokumentālā filma, 2013, Vācija, 4 min.

Vecmāmiņas dilemma: eksperimentāla dokumentālā īsfilma 
par cienījamu novecošanu, neveiksmīgiem samierināšanas 
mēģinājumiem, vientulību un ļoti kautrīgu kaķi, kuram izmisīgi 
nepieciešama kaimiņu palīdzība.

“Mai” / “Maja”,  
rež. Marija Reinupa, spēlfilma, 2013, Igaunija, 16 min.

Jaunā Maja pēdējā autobusā uz pilsētu konstatē, ka ir viena ar 
diviem narkomāniem, no kuriem vienam strauji paliek sliktāk. 
Viņai nesanāk pievērst autobusa vadītāja vai apkārtējo pasažieru 
uzmanību, tāpēc viņa izlemj pati iesaistīties.

“Two Islands” / “Divas salas”,  
rež. Jans Ijas, dokumentālā filma, 2013, Somija, 6 min

Filma par divām milzīgāko atkritumu izgāztuvēm Ņujorkas 
Steiten un Harta salās. Pirmā reiz bijusi pasaules lielākā 
izgāztuve, bet tagad tā ir slēgta. Otrā ir kapsēta nezināmajiem 
un vēl joprojām tiek lietota. “Divas salas” skarbi jautā, ko par 
mūsu civilizāciju un pasaules bagātāko nāciju stāsta divu milzu 
ekonomisko, sociālo atkritumu un noraidīto pārpalikumu kalnu 
eksistence, kā arī kādu mantojumu nākotnes arheologi tajos 
atradīs?

“Misterio” / “Mistērija”,  
rež. Hema Garsija Ibarra, spēlfilma, 2012, Spānija, 12 min.

Saka, ka, ja pieliek ausi aizmugurē pie viņa kakla, var dzirdēt 
Jaunavu runājam.

“Oh Willy” / “Ak, Villij...”,  
rež. Emma De Svefa/ Marks Roels, animācija, 2012, Beļģija,  
17 min.

Spiests atgriezties pie savas nūdista izcelsmes, Villijs savu ceļu 
cēlajā nepieradinātībā veido visai pavirši...

“The Mass of Men” / “Cilvēku masa”,  
rež. Gabriels Gošē, spēlfilma, 2012, Lielbritānija, 17 min.

Ričards, 55 gadus vecs bezdarbnieks, darbā pieņemšanas centrā 
ierodas ar 3 minūšu nokavēšanos. Konsultantei, kura ir spiesta 
pakļauties sava darba sistēmas ierobežojumiem, nav citas 
izvēles, kā sodīt viņu par kavēšanos. Lai izvairītos no turpmākas 
ieslīgšanas nabadzībā, Ričards pieņem izmisīgus mērus.

“Plug and Play” / “Iespraud un spēlē”,  
rež. Maikls Freis, animācija, 2012, Šveice, 6 min.

Pirksti iesprauž vienu otrā figūriņas, kuru spraudes pievienotas 
to galvām. Bet pirksti arī piedalās spēlē. Vai tā ir mīlestība?

“Kiosks”,  
rež. Anete Melece, animācija, 2013 Latvija / Šveice, 7 min.

Jau gadiem ilgi kiosks ir Olgas mazās mājas, jo viņas kāre uz 
saldumiem un vienveidīgā dzīve viņu ir padarījusi lielāku nekā 
izejas durvis. Lai izklaidētos, viņa lasa ceļojumu žurnālus un 
sapņo par tālām vietām. Absurds gadījums aizsāk viņas ceļojumu.

Pilsētas svētku programma

Īsfilmu programma

Laiks sportam un atpūtai
Pilsētas svētku nedēļas ietvaros kopā ar ģimeni, draugiem un kolē-

ģiem vienu pēcpusdienu veltīsim laiku kopīgām sportiskām 
aktivitātēm. Ceturtdien, 10. jūlijā, no plkst. 18.00 līdz 

20.00 Mežaparkā plecu pie pleca vienosimies ko-
pīgā skrējienā, riteņbraukšanā vai nūjošanā, 

svētkos dāvājot pilsētai Veselības kilometrus. 
Tāpat šeit neatkarīgi no vecuma un fizis-
kās sagatavotības kopā ar Jēkabpils sporta 
klubiem varēs izmēģināt dažādus sporta 
veidus un to elementus, kā arī individuālās 

nodarbes, notiks sporta veidu paraugde-
monstrējumi un sporta spēles, būs viktorīnas. 

Metrs pie metra, kilometrs pie kilometra, un, 
skat, kopā mēs esam stiprāki!

Baiba Grasa,  
Jēkabpils Sporta centra sporta organizatore

tiem sastapt tādas leģendāras personī-
bas kā Pāvils Šenhofs, Arnolds Burovs,  
Tīna Hercberga, Anna Nollendorfa, 
Marga Austruma un daudzas citas.
Darbdienās izstāde atvērta no 
plkst. 14.00 līdz 18.00. Sestdienās:  
no plkst. 10.00 līdz 14.00. 
Svētdienās – slēgts. 
Ieejas maksa 1 EUR.
Jēkabpils Pilsētas svētku nedēļā iz-
stādi var apskatīt bez maksas.
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Celsim godā savus kaimiņus!

Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojumu „Gada jēkabpilietis” saņems Vita Talla, Jēkabpils bērnu 
un jauniešu centra izglītības metodiķe, folkloras kopas „Raksti” vadītāja – par ieguldījumu tautas tradīciju 
kopšanā un popularizēšanā; un Reinis Nitišs, autosportists, Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis – par 
izciliem sasniegumiem autosportā un Jēkabpils vārda popularizēšanu.

PA ZIŅOJUMS
Jēkabpils pilsētas svētku laikā, š. g. 12. jūlijā, braukšana 

pilsētas maršruta autobusos būs bez maksas. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

PILSĒTAS SVĒTKOS PIE ĒKĀM JĀPACEĻ VALSTS KAROGS
Sakarā ar Jēkabpils pilsētas svētkiem un pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7.panta 3.daļu,  

2014. gada 11., 12. un 13. jūlijā Jēkabpils pilsētā pie dzīvojamām un sabiedriskām ēkām ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Reini, pagājušajā gadā Tu kļuvi par 
Eiropas čempionu savā disciplīnā, 
bet šogad pārsteidzi visus, izcīnot 
uzvaru pasaules čempionāta pres-
tižākās klases “SuperCar” trešajā 
posmā Norvēģijā, līdz ar to ierak-
stot arī savu vārdu Latvijas auto-
sporta vēsturē, kļūstot par pirmo 
valsts pilotu, kam izdevies uzvarēt 
pasaules čempionāta sacensībās. 
Ar Tevi lepojas Jēkabpils un visa 
Latvija. Kādas sajūtas pēc šī 
panākuma?
Sajūtas, protams, ir patīkamas, bet 
tās visas emocijas bija uz vienu vai 
divām dienām, kad notika sacensī-
bas. Tagad tuvojas nākamie posmi 
(saruna notiek pirms jūnija beigās 
plānotajām sacensībām Somijā) 
un nekas vēl nav beidzies, viss ir 
tikai pašā sākumā.

Pasaules čempionāts rallijkrosā 
notiek pirmo gadu un jā, lai arī 
esmu viens no “Top” braucējiem 
un līderis pagaidām kopvērtēju-
mā, nedrīkst aizmirst, ka mums 
vēl priekšā ir 9 posmi. Tas nozīmē, 
ka nevar priecāties un domāt tikai 
par vienu uzvaru. Ja gribam gada 
beigās būt labākie, kāds arī ir mūsu 
mērķis, tad jāsasniedz nevis viena 
uzvara, bet stipri vairāk uzvaru.
Bet sākums ir vairāk nekā labs…
Sākums ir labs, jā, nebija pat cerēts. 
Pirms sezonas tika uzstādīts mēr-
ķis būt “Top 12” . Bet tagad ir tā, ka 
var pabraukt pa priekšu citiem… 
Plāns patiešām ir ļoti nopietns, bet 
visam pamatā ir ieguldīts milzīgs 
darbs- ar komandu strādājam un 
joprojām attīstāmies, braucam 
uz testiem un domāju, ka tieši 

i e g u l d ī t a i s 
darbs ir tas, kas 
ļauj braukt ātrāk 
par citiem un gūt 
panākumus.
Kādas sajūtas, kad brauc trasē 
kopā un cīnies ar pasaules līmeņa 
zvaigznēm?
Trasē draugu nav. Tagad arī pats 
esmu noticējis un sapratis, ka varu 
viņus apdzīt un braukt par viņiem 
vēl ātrāk. Stāvēt uz pjedestāla ar 
WRC čempionu, norvēģi Petteru 
Solbergu vai amerikāņu zvaig-
zni Kenu Bloku – protams, tas ir 
ļoti patīkams brīdis un to atcerē-
sies daudzi. Bet nekādu baiļu vai 
tamdēļ lielāka satraukuma nav, 
vienkārši jābrauc savs brauciens, 
jākoncentrējas un rezultāts būs, 
galvenais, nobraukt bez kļūdām. 

Kāda komunikācija savā starpā 
jums ir ārpus trases?
Kad izkāpjam no mašīnām, visi 
esam draudzīgi un aprunājamies. 
Komunikācija ir patīkama, visi 
viens otram novēl veiksmi, ap-
sveic, un tas arī dod papildus emo-
cijas. Es vienmēr esmu ar visiem 
draudzīgs un atvērts. Bet tad, kad 
esam startā un braucam trasē, tad 
draugu nav un visi esam koncen-

trējušies tikai braucienam 
Jā, par sacīksti Nor-

vēģijā visi bija 
izbrīnīti un arī 

citi braucēji 
teica, ka es 

trasē esot 
bijis ātrs 
un veicis 
labu un 
s t a b i l u 

braucie -
nu.

Kas ir Tava 
komanda?

Tā ir zviedru ko-
manda Olsbergs MSE 

ar Ford rūpnīcas atbalstu. 
Šosezon esmu 2014.  gada pasau-
les rallijkrosa dalībnieks – Ford 
rūpnīcas pilots. Manas komandas 
menedžeris ir soms, bet koman-
das biedrs – norvēģis Andreass 
Bakerūds, ar viņu mēs labi sapro-
tamies. Ja esam trasē vienā brau-
cienā, tad cenšamies braukt tā, lai 
katram brauciens ir labs, netrau-
cējot viens otru. Pirms starta spēju 
būt mierīgs un sakoncentrēties. 
Rallijkrosā ir jānobrauc četri apļi, 
un man ļoti jāsakoncentrējas tieši 
uz to. Pēc tam varu atslābināties 
un tad vēlreiz, nu tāds sprints sa-
nāk. Līgums ar komandu noslēgts 

uz diviem gadiem. Lai piedalītos 
sacensībās, mums ir daudz spon-
soru, bet joprojām strādājam pie 
finansējuma piesaistes. Paldies 
tētim, ka man ir iespēja braukt un 
piedalīties šādās sacensībās.
Kuras no sacensībām Tev vēl  
spilgti palikušas atmiņā?
Atceros pašas pirmās sacensības 
ar kartingu, tas bija 2003.gadā Jel-
gavā. Man palicis atmiņā, ka stāvu 
uz pjedestāla, manuprāt es izcīnī-
ju trešo vietu, vairāk no tām gan 
neko neatceros.
Bet vispār es esmu diezgan pakā-
peniski nonācis līdz tam rezultā-
tam, kāds ir šobrīd. Pamazām no 
zemākā līmeņa sacensībām uz 
augstākām līmeņa sacensībām. 
Svarīgākais posms bija no Eiropas 
rallijkrosa čempionāta pāriet pa-
saules rallijkrosa čempionātā, un 
no priekšpiedziņas automašīnas 
pārsēsties pie pilnpiedziņas auto-
mašīnas stūres.
Kā Tev veicas ar mācībām un ko 
plāno darīt tālāk?
Mācos Rīgas Valsts tehnikumā, 
šogad pabeidzu 3. kursu. Šis ir pir-
mais gads, kad sports manā dzīvē 
ienācis jau profesionālā līmenī. Par 
to, ko darīt tālāk, vēl neesmu izlē-
mis, vēl ir gads priekšā. Domas ir 
dažādas, bet mērķis ir piedalīties 
arī sacensībās, tas nozīmē, ka skola 
jāizvēlas tāda, lai var savienot gan 
mācības, gan sacensības. 
Kas ir Tavs lielais atbalsts?
Mans atbalsts noteikti ir ģimene, 
abas vecmammas ieskaitot, dau-
dzi draugi un daudzi citi. Paldies 
visiem, kuri mani atbalsta.
Vai atliek laiks kādām citām 
nodarbēm?

Atbraucot no sacensībām, ir varbūt 
ne tik daudz fiziskais, cik psiholoģis-
kais nogurums, gribas dažas dienas 
vienkārši pabūt mājās. Kad atpūšos, 
tad labprāt satieku savus draugus.
Kāda bija sajūta, kad uzzināji, ka 
esi kļuvis par Gada jēkabpilieti?
Bija pārsteigums, jo likās, varbūt 
citi cilvēki ir izdarījuši vairāk un 
labāk. Protams, ir ļoti patīkami, ka 
mājās tevi novērtē un atbalsta.
Ko Tev nozīmē Jēkabpils?
Šeit esmu uzaudzis, man patīk 
mana pilsēta, un izmantoju to, ko 
tā man piedāvā. Te es varu atpūs-
ties, Jēkabpils nav tik liela, gandrīz 
visur, kur vajag, var kājām izstai-
gāt. Dažreiz atpūšos vai arī labprāt 
skrienu gar Radžu ūdenskrātuvi. 
Kad esmu Latvijā, vienmēr priecā-
jos, ja varu atbraukt mājās.
Kādas rakstura īpašības Tev palī-
dzējušas sasniegt esošo?
Jā, varbūt esmu mērķtiecīgs. Ja 
mērķis ir nolikts, ilgi nedomāju un 
uz to arī virzos. Varētu teikt, ka savā 
ziņā mans moto ir: “Neiespējamu 
lietu nav.”
Ko Tu novēli jēkabpiliešiem 
svētkos?
Lai katram jēkabpilietim sirdī svēt-
ku gaišums! Vairāk par visu novēlu 
būt sportiski aktīviem.
Jēkabpils ir ne tikai kultūras piepil-
dīta, bet arī sportiska – ikviens kas 
grib savu brīvo laiku pavadīt, rūpē-
joties par savu veselību un attīstīt 
izturību, var pilsētā starp daudza-
jām aktivitātēm atrast sev ko pie-
mērotu. Lai mums visiem veiksme, 
veselība un priecīgi svētki!

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Reinis Nitišs -  
“Neiespējamu lietu nav”

FOTO:  QNIGAN.COM

Pilsētas svētkos  
vēlējāmies godināt  
Jēkabpils pilsētas labākos 
kaimiņus, tāpēc izsludinājām 
konkursu “Mans labais kaimiņš”   
un aicinājām pastāstīt par saviem  
sirsnīgajiem, uzmanīgajiem, 
izpalīdzīgajiem, atsaucīgajiem, 
jautrajiem un visādi citādi 
labajiem kaimiņiem. Piedāvājam 
iepazīties ar fragmentiem 
no konkursam iesniegtajiem 
pieteikumiem. 

Maija Kīne par  
Vladimiru Bekusovu: 

Patiesi, Jēkabpilī dzīvo cilvēki, 
kuri ar savu gaišo piemēru 

mūs iedvesmo uz labiem 
darbiem: ikdienā palīdz 

citiem, negaidot at-
zinību, uzslavas, sa-
maksu; kā arī god-
prātīgi veic savu 
darbu, ir atsaucīgi 
un izpalīdzīgi.
Dace un Francis 
Laizāni par Cīparu 

Ģimeni: 
Cīparu ģimene allaž 

ir bijusi ļoti atsaucīgi, 
izpalīdzīgi un draudzīgi 

kaimiņi. Kopējais secinā-
jums ir tāds – ka nav lielākas 

dāvanas kā labi kaimiņi! Un 
mums tādi ir!!!
Eleonora Martemjanova par  

Broņislavu Ivbuli: 
Pierādīta un sen zināma dzīves pa-
tiesība, ka nereti labs kaimiņš ir tu-
vāks par radinieku, tāda ir arī mūsu 
jaukā kaimiņiene – izpalīdzīga, 
sirsnīga, dāsnas sirds kaimiņiene 
daudziem Nameja un Viesītes ielu 
sirmgalvjiem. Sirds siltumu, labes-
tību, optimismu un maigumu viņa 
sniedz apkārtējiem, pretī neprasot 
neko.
Anita Dundere un Ināra Ivanova 
par Aleksandru Kovaļevsku un 
Annu Jasāni: 
Šīs mūsu kaimiņienes vienmēr ir 
atsaucīgas, izpalīdzīgas, grūtajā 
brīdī vienmēr izpalīdz!
Laima Jakovļeva par  
Inu Mazureviču: 
Viņa ir lieliska mamma un vecmā-
miņa, un arī man viņa ir mammas 
vietā. Novēlu katram blakus tik 
saulainu un mīļu, patiesu un vien-
kāršu kaimiņu!

Rudīte Žurila par  
Luciju Rūrāni un Klāru Rūrāni: 
Tu viņas redzi pagalmā un sapro-
ti, ka latviskais dzīves pamats ir 
stiprs un tas nekur nepazūd. Vēro 
un smel sev noderīgo, viņas ir kā 
latviskā dzīvesziņa un izpratne par 
lietu kārtību, kas saglabājusies no 
paaudzes paaudzē. Viņas ir kā pa-
raugs visas ielas iedzīvotājiem kā 
bez milzīgas naudas, vien ar rūpī-
bu un čaklumu, ir iespējams savu 
namu un sētu uzturēt tīru.
Agnija Andiņa un Dzidra Rāviņa 
par Mariju Tropu: 
Viņa ir mūsu mājas labais gariņš, 
tāda ir Māra – vienmēr visur klāt!
Sandra Aldiņa par  
Dairu Voičonoku: 
Kaimiņiene – ātrā palīdzība. Mana 
bijusī un manas mammas tagadē-
jā vislabākā kaimiņiene vienmēr 
palīdz krīzes situācijās! Paldies Dai-

rai un viņas ģimenītei!
Māris Kodols par  
Dmitriju Gagunovu: 
Viņš nekad nenostādīs kaimiņus 
lūdzēju lomā – vienmēr palīdzēs 
pie darbiem ar prieku, humoru un 
labprāt! Tieši vienkāršība, darba 
prasme un atsaucība ir apvienota 
Vienā cilvēkā – Dmitrijā Gagunovā 
– viņš ir mūsu labais un vislabākais 
kaimiņš!
Zenta, Rasma un Valentīna par  
Ainu Krastiņu: 
Mēs visas viņai esam pateicīgas 
par labo sirdi un sirdssiltumu visā, 
ko viņa dara. Viņa ir darbīga un 
izpalīdzīga un apciemo un ap-
rūpē vecos un slimos mūsu ielas 
pensionārus.
Ruta Kļepikova par  
Andri Zvejnieku: 
Esmu 74 gadus veca pensionāre, 
dzīvoju viena privātmājā, bērni 

dzīvo ārzemēs un līdz ar to man 
nav neviena palīga. Visgrūtāk man 
ir nopļaut zāli. Kādu rīt ieraudzīju, 
ka man nopļauta zāle gar māju ie-
las pusē, tā nav vienīgā reize, kad 
Andris Zvejnieks to izdara, kaut 
tādu cilvēku kā viņš būtu vairāk.
Leontīna Eisimonte-Jansone un 
Aina Bitāne par Geņu Birutu un 
Arni Andersoniem: 
Viņu devīze ir nevar dzīvot tikai 
savam labumam, vajag dzīvot pa-
līdzot tiem, kam iet grūtāk. Pagāju-
šajā gadā attālākiem radiniekiem 
nodega dzīvojamā māja. Anderso-
ni nekavējoši ieradās nelaimes vie-
tā un sniedza materiālo atbalstu, 
apģērbu, apavus, sadzīves tehniku 
un citu nepieciešamo. 
Gribētu, lai pasaulē būtu vairāk 
tādu labestīgu, saprotošu, līdz-
cietīgu cilvēku, kuriem nauda un 
manta nav galvenais.

Jēkabpils  
ir ne tikai kultūras 

piepildīta, bet arī sportiska 
pilsēta, ikviens var 

pilsētā starp daudzajām 
aktivitātēm atrast ko sev 

piemērotu!

Vita, šķiet starp Tavu vārdu un 
vārdu „ folklora” varētu likt vienā-
dības zīmi. Tu esi jēkabpiliete jau 
piektajā paaudzē, vairākus gadus 
veiksmīgi strādā Jēkabpils Bērnu 
un jauniešu centrā, sākumā kā fol-
kloras kopas „ Raksti’ vadītāja, bet 
no 2007.  gada arī kā kultūrizglītī-
bas darba metodiķe, vēl Tavs darbs 
ir Sēlijas novada bērnu un jauniešu 
folkloras kopu koordinatore.
Kā veicas, strādājot šajās sfērās? 
Pasakot vārdus skolotājs – peda-
gogs, daudziem rodas zināms ste-
reotips, bet patiesībā pedagoģija 
ir brīnišķīgs lauciņš. Bērns būtībā 
atnāk jau ar savu sūtību un mēs vi-
ņam varam tikai palīdzēt iepazīt šo 
pasauli un būt tikai kā starpnieki, 
vidutāji. Pedagogam, manuprāt, 
ļoti svarīgi būtu dot iespēju bēr-
niem un jauniešiem iepazīt savu 
mācību priekšmetu. Iepazīt tā, lai 
radītu interesei un prieku par mā-
cīšanās procesu, prieku pašiem 

iesaistīties, darboties. Skolotājam 
nav jāpierāda tikai un vienīgi sava 
taisnība.
Katrs no maniem darbiem – gan 
metodiķes, gan folkloras kopas 
vadītājas – ir kā divi mani bērni 
un man katram no tiem gribētos 
vēl vairāk laika veltīt. Strādājot par 
metodiķi, ļoti daudz laika paņem 
dažādi organizatoriskie darbi. Jā-
teic, ka Sēlijas novadā folkloras 
žanrā muzicēšana, dziedāšana – 
tas viss ir tādā kā rekonstrukcijas 
līmenī, jo Sēlijā tā vairs nav, tas jā-
veido no jauna un jāuztur. 
Kā šodien ir ar jauniešu vēlmi un 
prasmi muzicēt? 
Jāsaka, ka mums pašlaik ir spēcīga 
vokālā māksla, skolās jauniešu vidū 
ir ļoti spēcīgi vokālisti, es nezinu 
nevienu citu Latvijas pilsētu, kurā 
būtu tik daudz talantīgu, patiešām 
spēcīgu vokālo dziedātāju. Pēc 
Tautas mūzikas festivāla Jēkabpilī 
Jānis Grigalis sacīja: “Tā, kā spēlē  

 
“Raksti”, 
tā patie-
šām nespēlē 
neviens”. Patiesī-
bā – katra muzicējoša 
bērnu vai jauniešu grupa jau ir ap-
brīnas vērta. Par “Rakstiem”? Es pat 
nezinu, kā to žanru īsti nosaukt, bet 
tā, kā “Rakstu” “lielais gals” spēlē un 
improvizē, nespēlē neviens Latvijā. 
Un, ja to dzird un pamana arī citi, 
tad saproti, ka tas ir to vērts, ka dvē-
sele ir vaļā...
Kas, Tavuprāt, pedagogam būtu 
jāiedod bērniem, neatkarīgi no tā, 
ko un kur bērns mācās?
Man liekas, ka ar bērniem pats gal-
venais ir sarunāties. Nebaidīties ru-
nāt arī par lielām lietām, par dabu, 
par mākslu, mūziku... Cilvēkam 
ļoti vajag garīgo barību. Latvietim 
izsenis vispirms bija vajadzīgas šīs 
garīgās lietas, jo dodoties prom no 
mājām vispirms līdzi ņēma garī-

gās lietas – grāmatas, fotogrāfijas, 
mūzikas instrumentus. Tur ir tā 
galvenā vērtība, no maizes vien 
nedzīvosi.
No 1992. gada vadi folkloras kopu 
„Raksti”. Ko Tev nozīmē „Raksti”?
Patiesībā es “Rakstiem” esmu tā 
kā “audžumamma”, jo pārņēmu 
šo folkloras kopu no Ivetas Tāles. 
„Rakstos” pa šiem gadiem ir dzie-
dājis diezgan prāvs skaits bērnu un 
jauniešu. Es varu teikt, ka tie, kas 
bijuši “Rakstos”, nekad nesmiesies 
par sievām, kuras dzied, par bur-

donu, par senām, pārlie-
cinošām lietām. Par 

to man ir ganda-
rījums, ka viņi 

saprot, kas ir 
folklora. Tas, 
ko sajūti, 
esot folklo-
rā, dziedot... 
Tās vibrāci-

jas, ko sniedz 
mūzika, to 

grūti pat izstās-
tīt! Dziedot viss 

sakārtojas. Gods un 
slava pedagogiem, kuri 

māca bērniem dziedāt, spēlēt 
instrumentus. Ar dziedāšanu viss 
sākas, dziedāšana, mūzikas instru-
mentu spēle, tas ir būtiski priekš 
bērniem, tas dod arī pašapziņu. 
Kā Tu nonāci līdz folklorai un kas 
Tevi tajā uzrunā? 
Mūsu dzimtā nav muzikantu, bet 
manuprāt, katrs cilvēks jau atnāk ar 
savu sūtību. Tas bija skolas laiks, kad 
gāju garām brīvdabas muzejam 
un dzirdēju, ka tur dzied. Es iegāju 
iekšā, un tur bija Iveta Tāle, Biruta 
Kodola, Jānis Kučinskis un vēl kādi 
ļaudis. Nācu klāt un teicu, ka arī es 
tā vēlos dziedāt un spēlēt, un tā tas 
sākās. Katram mums ir sava mūzika, 
kura mūs uzrunā un aizkustina. Fol-
klora mani uzrunā joprojām.

Vita, Tu spēlē ļoti daudzus tautas 
mūzikas instrumentus. Vai kāds no 
tiem Tev ir īpaši sirdij tuvāks?
Grūti pateikt, varbūt tā ir kokle. Ja 
tā pasapņo, tad, ja man būtu vairāk 
brīva laika, es vēlētos pievērsties 
vairāk tieši mandolīnas spēlēšanai. 
Man ļoti patīk. Tāpat kā vargāns. 
Vargāna spēle sniedz tik tiešas un 
spēcīgas emocijas!
Ko, Tavuprāt, vispār mūzika dod 
cilvēkam?
Mūzika jebkuram cilvēkam dod un 
attīsta gan loģisko domāšanu, gan 
daudz ko citu. Svarīgākais, ka tā pa-
līdz izteikt emocijas, pateikt to, ko 
varbūt nespēj vārdi. Mūzika ir rada 
spēcīgas vibrācijas un tā ir dziedi-
noša jebkuram cilvēkam. Manu-
prāt, mūzika ļauj dvēselei dzīvot. 
Jā, es sevi esmu atradusi tautas 
mūzikā. Tā ir ļoti daudzkrāsaina, 
ļoti dažāda. Mums ir brīnišķīga Sē-
lijas daudzbalsība, kad dziedam, 
tā sajūta ir tāda, it kā ar Dievu 
parunātu. 
No sevis cilvēks jau nevar aizbēgt. 
Ja tu esi atnācis uz šo zemi, tava 
mūzika būs tā, kur esi piedzimis. 
Tas, ko senči mums līdzi ir iedevu-
ši, tās ir mūsu saknes, kultūra. Man 
liekas, tautas mūzikā vienaldzīgo 
nav, tā ir tik krāsaina un katram 
jāatrod tieši tāda mūzika un izpil-
dītāji, kas visvairāk rada patīkamas 
emocijas sirdij un dvēselei.
Konkursi rada mazliet mākslīgu 
vidi, man gribētos, lai ir prieks, lai ir 
emocionālais baudījums.
Pastāsti par savu ģimeni. Jūs bieži 
muzicējat arī visa ģimene kopā?
Jā, bērni un arī vīrs Edmunds – visi 
dziedam un muzicējam arī kopā. 
Kopš mazām dienām bērni kopā 
ar mani un “Rakstiem” ir izbaudī-
juši festivālu, pasākumu, koncertu, 
gadskārtu ritu gaisotni. Edmunds 
ir vairāk mājas cilvēks, kurš uztur šo 
māju sajūtu.  Tagad bērni jau lieli – 

meita Rūta studē medicīnu, šogad 
pabeidza Rīgas Stradiņa universi-
tātes 2.  kursu, meita Māra šogad 
plāno uzsākt studijas starptautisko 
un komunikācijas attiecību sfērā, 
bet dēls Reinis mācīsies ģimnāzijas 
12. klasē. 
Kas ir Tava pilsētas sajūta?
Manuprāt, katrs atceras pilsētu 
tādu, kādu to ieraudzījis bērnībā, 
jo galvenais ir emocijas. Manas 
bērnības atmiņas ir Daugavmala, 
zvejnieku laiviņas, laipiņas, uz ku-
rām varēja gulēt, lūkojoties ūdenī 
vai arī makšķerēt, klostera dārzs, 
Kroņa dārzs (Strūves parks). Bērnī-
bā dzīvojām tepat centrā un ma-
nas mājas pagalms bija bruģēts, 
man ļoti patīk bruģis. Man patika 
mazās mājiņas, veikaliņi, sarkano 
ķieģeļu apbūve, slēģi. Tik grezna 
arhitektūra, kāda ir Jēkabpilī, ir reti 
kurā pilsētā. Ļoti skaista arhitektū-
ra, un gribētos, lai mēs varētu sa-
glabāt šo koka apbūvi. 
Kā Tu uztvēri ziņu par to, ka šo-
gad esi nominēta kā „Gada  
jēkabpilietis 2014”?
Man bija pārsteigums, jo domāju, 
ka tas nav man. Es zinu, ko un kā 
es gribētu izdarīt vēl citādāk un vēl 
labāk, bet tam pagaidām ir pietrū-
cis laika.
Ko gribētu novēlēt jēkabpiliešiem 
pilsētas svētkos?
Man gribētos vēlēt, lai pilsētas svēt-
ki nav tāds vienreizējs pasākums 
gadā, bet lai tā savas mājas sajūta 
būtu jebkurā brīdī, kad tuvojies 
pilsētai un ieraugi Jēkabpils torņus, 
lai tev paliek tā silti. Lai tad, kad ie-
brauc pilsētā un satiecies ar to, lai 
tie ir svētki! Varbūt ne vienmēr va-
jag ko grandiozu, jo tas vienkāršo 
cilvēka uztveri, neļauj sajust, neliek 
padomāt, vajag tā, lai sirdī silti pa-
liek. Saglabāt šo sirsnību.

Aiga Sleže,  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vita Talla –  
„Mūzika ļauj dvēselei dzīvot”

Nezinu nevienu  
citu Latvijas pilsētu,  
kurā būtu tik daudz  

talantīgu vokālo dziedātāju  
kā Jēkabpilī.

Inese Gailīte par Vinetu Dārziņu:
Šogad pilsētas svētki norit Laika 
zīmē – un droši varu teikt, ka Vi-
netai ir laiks ģimenei, kurā aug trīs 
braši dēli, ir laiks aizbraukt zvejot, 
ogot, sēņot... Laiks uzcept gardu 
kūku, un laiks uzadīt skaistu laka-
tu. Un vienmēr ir laiks būt par labu 
kaimiņieni – uzklausīt, dot pado-
mu, būt taisnīgai un pacietīgai. 
No sirds vēlos pateikt paldies, ka 
šos 7 gadus Vineta bijusi blakus, 
palīdzējusi un neļāvusi nolaist ro-
kas smagos brīžos.
Rita Anģēna par  
Aelitu un Ivaru Žikariem: 
Pietrūkst jau to labo vārdu par vi-
ņiem, ar kuriem es spētu pateikties 
par visu to, ko šo 22 gadu laikā viņi 
ir darījuši manā labā. Nav dienas, 
kad kāds no maniem radiniekiem, 
vai draugiem neapjautājas: ‘’Kā 
klājas kaimiņiem?’’. Daudz vien-
muļāka mana dzīve būtu tad, ja 
blakus nebūtu man Jūsu: to labo, 
atbalstošo, izpalīdzīgo, to saproto-
šo, pamācošo, gaišo cilvēku! 

CitrusSPA kolektīvs par  
Jāni Ostrovski: 
Jānis ir optimistisks un 
dzīvespriecīgs, tāpēc sa-
tikšanās ar viņu ir īsts 
enerģijas lādiņš. Jānis 
vienmēr apjautājas, 
kā iet, kā veicas. Ja 
nepieciešama palī-
dzība, pie Jāņa var 
vērsties droši, nekad 
neatteiks, jo viņš ir 
vīrs ar zelta rokām. 
Elīna Klusa par 
Alekseju un Margaritu 
Savaļjeviem: 
Uz Alekseju vienmēr var pa-
ļauties, jo neskatoties uz pašsajū-
tu vienmēr nāks palīgā, un ja kaut 
kas ir apsolīts, vienmēr tiks izpil-
dīts. Paldies Aleksejam par to, ka 
viņš vienmēr ir atsaucīgs, smaidīgs 
un ir mūsu kaimiņš!
Margarita Saveļjeva ir vislabākā 
kaimiņiene, viņai var zvanīt jebku-
rā diennakts laikā, ja ir nepiecieša-
ma palīdzība vai ir vēlme vienkārši 

parunāties. Atsaucības un atbalsta 
plecs, uz kuru var paļauties!
Milda Stūrniece par  
Dainu un Kārli Peņģerotiem: 
Viņi ir īsti latviska ģimene – strādī-
ga, sirsnīga, izpalīdzīga, kas darba 
tikumu iemācījuši saviem bērniem 
un nu jau arī mazbērniem. Ir lielis-
ki, ja netālu dzīvo tik jauki kaimiņi, 

ar kuriem kopā var saturīgi pavadīt 
laiku un saņemt atbalstu, kad tas ir 
nepieciešams. Tas palīdz saņem-

ties tad, kad ir grūti un dod dro-
šības un “pleca” sajūtu ikdienā.

Egita Kazarjane par  
Zitu un Kārli Ķibildiem: 
Nekad nav atteikts, bet 
vienmēr palīdzēts. Un es 
to augsti novērtēju, jo uz 
šodienu atsaucība nav 

pašsaprotama lieta. To var 
sagaidīt tikai no labiem kai-

miņiem, kādi ir Zita un Kārlis 
Ķibildi.

Olga Bauere par 
Ināru un Smaidu Lipšām: 
Kopā apmeklējam kultūras pasā-
kumus brīvdabas estrādē un citus 
saviesīgus pasākumus. Tā mēs dzī-
vojam – izpalīdzīgi un saticīgi jau 
daudzus gadus, nezinādami, kas 
ir strīds vai ienaids kaimiņu starpā. 
Tāpēc šajā svētku reizē gribētos 
īpašu Paldies teikt šim cilvēkam 
par viņa nesavtīgo atbalstu un 
palīdzību. Gribētos visiem novē-

lēt: Lai vienmēr ir, ko otram dot un  
otram palīdzēt.
Lidija Frolova par  
Raju Legkodimovu: 
Vislielākais spēks ir Rajas kundzes 
apbrīnojamā enerģija, kas apkārtē-
jiem kaimiņiem liek saņemties, lai 
kopā parunātu, izsūdzētu kreņķus, 
tiktu saprastiem un ar atjaunotiem 
spēkiem turpinātu savas gaitas 
ar devīzi “cilvēks kalpo cilvēkam”. 
Paldies Tev, Rajas kundze, ka esi 
dāvājusi mums savu laiku, rūpes, 
prasmes, līdzjūtību un mīlestību.
Pēteris Tālmanis un  
Rita Marcinkeviča par  
Staņislavu Viļavku: 
Viņš ir tik izpalīdzīgs, labsirdīgs, 
draudzīgs. Paldies par tādiem kai-
miņiem, jo Staņislavs rāda piemēru 
maniem bērniem, uzturot veselīgu 
dzīves veidu, dzīvojot draudzīgi.
Dorosida Ļebedeva par  
Dmitriju Gagunovu: 
Mans kaimiņš Dmitrijs ir uzma-
nīgs, atsaucīgs, ļoti izpalīdzīgs. 
Var stāstīt par viņa palīdzību  

bezgala daudz, paldies viņam!
Dace Kalniņa-Aleksandrova par 
Žurilu ģimeni: 
Žurilu ģimene – Armands, Ilona, 
Arvils un Imalda – allaž ir atsaucīgi, 
izpalīdzīgi, sirsnīgi un arī... iecietīgi. 
Ja vajadzīga palīdzība, Armands 
un Arvils gatavi nākt talkā. Imalda 
un Ilona neatsaka, ja kādreiz jāpie-
skata mūsu puikas.
Everita Stradiņa par  
Zani Ozolu: 
Jau astoņus gadus, kopš pazīstam 
Zani Ozolu, es un mana meita 
Marita saucam viņu par savu labo 
kaimiņieni. Kad tiekamies, Zane 
vienmēr ir smaidīga, saprotoša, 
viesmīlīga. Viņa ir ideju ģenerators!
Konkursa pieteikumi pilnā apjomā 
tiks publicēti Jēkabpils kultūras 
pārvaldes mājas lapā pēc X.jūlija.

Informāciju apkopoja: 
Lāsma Skļarska,

Sabiedrisko attiecību nodaļa



8
Laikraksts “Jēkabpils Vēstis” #7 (226). Reģistrācijas apliecība nr. 1831. Izdevējs Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Atbildīgā par izdevumu Lāsma Skļarska, tālr. 65207319. Datorsalikums SIA “V-print”.

...kaķīšiem

...dabas 
vērošanai

...Dievam

...dziedāt

...saimniecības 
darbiem

...vīnam
...orientēšanās 

sportam

...sēņošanai  
un ogošanai

...Latvijai un 
Latvijas pilsētu 

apskatei
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...svētkiem

...darbam

...savai 
pilsētai
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...darbam 
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...bērniem
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...atpūtai
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...ģimenei
12...visam
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LaikNeši...

LaikNesis –  
svētku atklāšanas gājiens
Šī gada Jēkabpils Pilsētas svētku tēma ir pilsētas laiks. Jau no 26. marta, kad līdz pilsētas svētkiem bija 
atlikušas tieši simts dienas, Laikneši – pilsētā nejauši satikti jēkabpilieši vai Jēkabpils viesi  
sāka skaitīt laiku līdz svētkiem.

Laikneši tika fotografēti kopā ar Pilsētas svētku pulksteni, un šī fotogrāfija 
vienu dienu bija redzama Jēkabpils pilsētas pašvaldības un Kultūras 
pārvaldes mājas lapās un sociālajos tīklos. Nu tās ir 100 fotogrāfijas, 
kas dokumentē laiku un pilsētu.

Laikneši ir atnesuši mūs līdz svētkiem, un 12. jūlijā plkst. 11.45 
visi Laikneši kopā ar Jēkabpils vadību un viesiem dosies 
svētku atklāšanas gājienā no pilsētas Domes ēkas uz 
Vecpilsētas laukumu.

Ieva Mikanovska,  
Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO:  Jēkabs Štelmahers
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