
Jēkabpils pilsētas galvenā vērtība ir tās iedzīvotāji.  
Iedzīvotāji, kuri šo pilsētu sauc par savām mājām, kuri šeit strā-
dā un mācās, audzina bērnus, priecājas un atpūšas. Iedzīvotāji,  
kuru dzīve piepildīti rit tieši šeit.

Ar aktīvu, radošu un produktīvu darbu var nodrošināt pilsē-
tas izaugsmi un labklājību, tāpēc, īstenojot ikvienu ideju vai pro-
jektu, pašvaldība domā par tās iedzīvotājiem.

2014.gads Jēkabpils pilsētā nesis jaunas vēsmas un drošu 
pamatu attīstībai nākotnē. Šogad mērķtiecīgi turpinājām sakār-
tot pilsētas infrastruktūru – veikta vērienīga pirmsskolas izglītības 
iestādes „Kāpēcītis” renovācija, Kurzemes un Vienības ielu rekons-
trukcija, Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija, tilta pār 
Daugavu renovācija. 

Pilsētā jaunus vaibstus ienesa arī šovasar tapušie vides ob-
jekti – sadraudzības pilsētas Melles (Vācija) soliņš uz Daugavas 
aizsargdambja, pilnveidoti objekti vēsturiskajā Tirgus laukumā, 
pilsētas iedzīvotājus priecēja vairāki jauni objekti iecienītajā atpū-
tas vietā Mežaparkā – trenažieri, multifunkcionāls soliņš, takas u.c

Šogad noslēgts sadarbības līgums ar Ukrainas pilsētu Mir-
gorodu, paredzot sadarbību kultūras un pašdarbības, vēstures 
mantojuma saglabāšanas, tūrisma, ekonomisko sakaru u. c. jomās.

Lai veicinātu pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem, šogad 
tika ieviests bezmaksas informatīvais tālrunis. Aktīva komunikāci-
ja ar sabiedrību norit pašvaldības administrētajos sociālajos tīklos.

Ikgadējās Operas dienas Jēkabpilī ir ieguvušas stabilu vietu 
Latvijas kultūrvidē. Par lielisku tradīciju kļuvusi Latvijas Nacionālā 
baleta brīvdabas izrāde Krustpils saliņā. Šos un citus pasākumus 
apmeklē klasiskās mūzikas mīļotāji no visas Latvijas.

Šogad, turpinot projektu „Atveram logus” un ar Jēkabpils 
mākslinieku lielformāta gleznām aizpildot neapdzīvoto namu 
logus pilsētas vēsturiskajā centrā, izveidota lielākā brīvdabas 
mākslas galerija Latvijā. 

Priecē mūsu pilsētas tautas mākslas kolektīvu augstā kvali-
tāte. Lepojamies ar saviem dziedātāju un dejotāju kolektīviem, kā 
arī sakām paldies talantīgajiem kolektīvu vadītājiem. Viņiem savs 
veikums būs jāpierāda arī nākamgad, piedaloties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

Pilsētas mūzikas un mākslas skolu piedāvātās programmas 
dod iespēju jaunajai paaudzei radoši attīstīties, pilnveidot savus 
talantus, zināšanas un paplašināt redzesloku.

Pilsētas lepnums un prieks ir tās cilvēki. Jēkabpilieši ir radoši, 
sportiski un aktīvi! 

Tieši šogad vairāki jēkabpilieši mūs priecējuši ar neaizmirs-

tamām emocijām, izcīnot godalgas Latvijas, Eiropas un pasaules 
mērogā. Basketbola klubs „Jēkabpils” izcīnīja bronzas godalgu 
Latvijas Basketbola līgā. Labojot personīgo rekordu, starp pa-
saules vadošajiem vieglatlētiem šogad ierindojies garo distanču 
skrējējs Anatolijs Macuks. Galvu reibinošu panākumu pasaules 
rallijkrosa čempionātā, izcīnot augsto 3.  vietu, ieguva Reinis Ni-
tišs, savukārt svarbumbu celšanas sportā sevi atkārtoti apliecināja 
Ņikita Sekretovs. Šo un citu sportistu, treneru ieguldītais darbs un 
uzcītība treniņos ir nesusi augļus, savukārt izcīnītie sasniegumi 
liks izvirzīt sev jaunus mērķus un izaicinājumus nākotnē.

Rūpējoties par Jēkabpils izaugsmi un ikviena jēkabpilie-
ša labklājību, nākamajā gadā darāmā ir daudz. Uzsākot nākamā 
plānošanas perioda Eiropas Savienības finansējuma piesaisti un 
līdzfinansēto projektu apguvi, raudzīsimies uz realizēto projektu 
kvalitāti un ilgtermiņa garantijām. Jau šobrīd tiek domāts par bib-

liotēkas, multifunkcionāla centra izbūvi, Tautas nama renovāciju. 
Apzināmies, ka jāpilnveido dzīvojamo rajonu iekškvartāli, kā arī 
jādomā par sporta infrastruktūras attīstību. 

Lai arī nākamais gads solās būt smags finanšu jomā, tomēr 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības mērķis nemainās – mēs tikpat mēr-
ķtiecīgi un atbildīgi gādāsim par mūsu pilsētas un tās iedzīvotāju 
labklājību.

Jēkabpiliešiem 2015. gadā vēlu veiksmi, apņēmību, realizē-
jot nospraustos mērķus, savukārt ikdienas steigā atrast laiku, lai 
apstātos un novērtētu to, kas jums ir apkārt. 

Sapņu un cerību piepildījumu jums, jēkabpilieši, 2015.gadā!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Leonīds Salcevičs

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas.  
Aktuālajai informācijai seko  

www.jekabpils.lv.

Tiekamies pasākumos 2015.gadā!
Datums Pasākums Vieta 

16.05. MUZEJU NAKTS Krustpils pils
23.05. Jēkabpils jauniešu diena sadarbībā ar Ghetto games
30.05. Bērnu svētki Kena parks
30.05. Jēkabpils bērnu un jauniešu tautas mākslas kolektīvu Dižkoncerts Krustpils saliņa 
20.06. Jāņu ielīgošanas koncerts uz plostiem Daugavā Pretī Vecpilsētas laukumam

27.–28.06. Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-16 un U-20 grupām Stadions, Brīvības 289
10.07.  Tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī” Sēļu sēta
25.07.  Krievijas Valsts kamermūzikas teātra „Sanktpēterburgas opera” viesizrāde –  

Johana Štrausa operete „Sikspārnis”
Krustpils saliņa

13.09. Sporta diena pie Radžu ūdenskrātuves
Mežaparks (starts pie pludmales)

27.09. Miķeļdienas gadatirgus Vecpilsētas laukums
Septembris Dzejas diena Jēkabpilī Pilsētas ielas, Jēkabpils tautas nams

8.–30.10. Kamermūzikas dienas Jēkabpilī Jēkabpils tautas nams
27.–29.11. Amatierteātru festivāls „LAIPA IX” Jēkabpils tautas nams

18.12. Pirmssvētku vakars pilī Krustpils pils



Pašvaldības administrācija
Pašvaldībā veikts kvalitātes vadības 
sistēmas pārsertifikācijas audits

2014. gada janvārī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Adminis-
tratīvajā un Pilsētsaimniecības departamentā tika veikts pārserti-
fikācijas audits par atbilstību kvalitātes vadības sistēmas standar-
ta LVS EN ISO 9001:2009 prasībām. 

Audita gaitā secināts, ka pašvaldības iekšējie auditi tiek 
veikti atbilstoši plānam, reizi gadā efektīvi un atbilstoši standar-
tā noteiktajām prasībām tiek veikti vadības pārskati. Īpaši atzinīgi 
auditori vērtēja Iekļaujošās izglītības centra un Izglītības nodaļas 
darbu, kā arī sniedza vairākus ierosinājumus nodaļu iekšējā regu-
lējuma un procesu sakārtošanai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība saskaņā ar šī standarta prasī-
bām strādā kopš 2008. gada. Ik gadu notiek auditoru uzraudzības 
vizītes, savukārt ik pēc trīs gadiem – pārsertifikācijas audits.

Turpina ieviest LEAN kvalitātes vadības 
sistēmu 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvais departa-
ments 2014.  gadā turpināja ieviest LEAN vadības sistēmu, pro-
jektu attiecinot uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības iekšējo un ārējo 
klientu apkalpošanu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir pirmā paš-
valdība Latvijā, kas savā darbībā ievieš LEAN principus.

LEAN vadības sistēma ir radusies Japānā un tās mērķis ir, iz-
mantojot pēc iespējams mazāk resursu, radīt lielāku vērtību klien-
tam un palielināt savu konkurētspēju.

Jaunumi klientu apkalpošanā 
Šī gada maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā sāka darboties 

bezmaksas informatīvais tālrunis 80205008. Zvanot uz šo tālruņa 
numuru, fiziskas vai juridiskas personas var izteikt savus priekš-
likumus un ierosinājumus pašvaldībai par pilsētas attīstības un 
labiekārtošanas jautājumiem, kā arī citām jomām, kas attiecas 
uz pilsētu. Informatīvais tālrunis iedzīvotājiem pieejams arī ārpus 
pašvaldības darba laika.

Sākot ar 2014. gada 1. augustu Jēkabpils iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta iespēja rēķinus par bērnu pirmsskolas izglītības iestā-
žu apmeklējuma maksu saņemt ērtākā veidā – elektroniski savā 
e-pastā. Iesnieguma veidlapa ir pieejama katrā Jēkabpils pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē un Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Vienas pieturas aģentūrā.

Viena no Jēkabpils pilsētas pašvaldības prioritātēm ir klien-
tu apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tā-
pēc, lai turpinātu uzlabot un pilnveidot sadarbību, novembrī tika 
veikta pašvaldības Vienas pieturas aģentūras darba novērtēšana, 
veicot tās klientu aptauju. Tās rezultātā iegūtie ieteikumi tiks ņem-
ti vērā, pilnveidojot un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti.

Vide un infrastruktūra
Vērienīgākais ielu rekonstrukcijas projekts 
– Kurzemes un Vienības ielu un Brīvības – 
Neretas ielu krustojumu rekonstrukcija

2014. gadā tika realizēts līdz šim vērienīgākais ielu rekons-
trukcijas projekts – „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un 
Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija”.

Projekta mērķis ir veicināt Jēkabpils pilsētas pilsētvides at-
tīstību un konkurētspējas celšanu, nodrošinot satiksmes intensi-
tātei un transporta veidiem atbilstošu infrastruktūru, satiksmes 
drošības līmeni, kā arī visu satiksmes dalībnieku komfortu.

Projekta ietvaros tika veiktas četras lielas aktivitātes:
• Kurzemes ielas rekonstrukcija,
• Vienības ielas rekonstrukcija,
• tilta pār Daugavu renovācija,
• Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija.

Kopumā trīsdesmit vienas ēkas īpašnieki tika aicināti veikt 
apsekošanu un iesniegt atzinumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. 
Līdz 2014. gada oktobra beigām ir apsekotas divdesmit astoņas 
ēkas. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvvalde, izvērtējot iesnieg-
tos atzinumus, secināja, ka attiecīgās sabiedriskās nozīmes ēkas 
atbilst visām drošības prasībām.

Drošība 
Jaunāko klašu skolēniem dāvina atstarojošas 
vestes

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2014.  gada rudenī trīs izglītī-
bas iestāžu jaunāko klašu skolēniem dāvināja atstarojoša mate-
riāla vestes. Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2.  vidusskolas un 
Jēkabpils 3.  vidusskolas pirmo līdz sesto klašu skolēni kopumā 
saņēma1000 vestes. Tās tika izsniegtas skolēniem, kas uz mācību 
iestādi dodas kājām vai ar sabiedrisko transportu.

Jēkabpilī veikta sabiedrisko ēku apsekošana
Lai aizsargātu to Jēkabpils iedzīvotāju, kuri lieto sabiedris-

ki nozīmīgas būves dzīvību un veselību, Jēkabpils pilsētas dome 
2013. gada 19. decembrī pieņēmumā lēmumu, kurā uzdeva pil-
sētā esošo sabiedriski nozīmīgo ēku īpašniekiem veikt periodisku 
ēku tehnisko apsekošanu un atzinumus iesniegt Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldībai publiskošanai.

Ārējie sakari
Jēkabpils sadraudzības pilsētu skaitam 
šogad piepulcējās Mirgoroda Ukrainā

2014. gada 19. novembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība no-
slēdza sadarbības līgumu ar Mirgorodas pilsētu Ukrainā. Līgums 
paredz sadarbību kultūras un pašdarbības, vēstures mantojuma 
saglabāšanas, tūrisma, ekonomisko sakaru un citu jomu veicinā-
šanā. Mirgorodā dzīvo vairāk nekā 42 tūkstoši iedzīvotāju.

Patlaban Jēkabpilij ir 8 sadraudzības pilsētas – Melle Vāci-
jā, Sokolov Podļaski un Červionka Leščina Polijā, Rokišķi Lietuvā, 
Lida Baltkrievijā, Mirgoroda Ukrainā un Garačuhura reģions Azer-
baidžānā. Šogad Jēkabpili apmeklējušas septiņu sadraudzības 
pilsētu delegācijas. 

Projekta ietvaros tika veikta ielu seguma un krustojumu (Brī-
vības – Neretas ielu, Kurzemes – Rīgas ielu, Vienības – Brīvības ielu) 
pārbūve, nepieciešamo komunikāciju pārbūve vai ierīkošana (ie-
vērojot komercdarbības atbalstam noteiktos ierobežojumus), lie-
tus ūdens kanalizācijas ierīkošana, teritorijas labiekārtošana, pie-
turvietu izbūve un aprīkošana, tilta un tā aprīkojuma renovācija.

Jēkabpilī taps jauns tilts pār Daugavu
2014.gada martā Satiksmes ministrija ar Jēkabpils pilsētas 

domi parakstīja vienošanos par sadarbību jauna tilta pār Dau-
gavu būvniecībā. SM apņēmusies veikt tās kompetencē esošos 
pasākumus, plānojot nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienī-
bas fondu projekta īstenošanai aktivitātē pilsētu savienošanai ar 
TEN–T (Eiropas Transporta tīkls) autoceļu tīklu, ieskaitot projektu 
ietvaros nepieciešamo zemju atsavināšanas izmaksu iekļaušanu 
projektu attiecināmajās izmaksās.

Jauno tiltu pār Daugavu plānots izbūvēt Bebru ielas galā ar 
tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai kreisajā krastā un Rīgas ielai 
un Daugavpils ielai labajā krastā.

Izglītība 
Renovē pirmsskolas izglītības iestādi 
„Kāpēcītis”

1.  septembrī tika svinīgi atklāta renovētā Jēkabpils pirms-
skolas izglītības iestāde (PII) „Kāpēcītis”. Projekta „Pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Kāpēcītis” renovācija, Palejas ielā 15A, Jēkabpilī” 
ietvaros tika veikti ēkas siltināšanas darbi, telpu apdare, pilnībā 
nomainītas visas komunikācijas, veikti apjomīgi bērnu spēļu lau-
kumiņu labiekārtošanas darbi, kā arī tika iepirkts jauns tehniskais 
aprīkojums. Lai realizētu projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kāpēcītis” renovācija, Palejas iela 15A, Jēkabpilī”, pilsētas pašval-
dība ņēma aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 1,5 miljoni 
EUR, kas tika izmantota būvniecības darbu, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības pakalpojumu apmaksai, inženierkomunikāciju 
atjaunošanai, kā arī jauna telpu aprīkojuma iegādei.

2014.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība rīkoja jau 3. zināt-
niski pētniecisko darbu konkursu. Tā mērķis ir rosināt Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos veikt pētīju-
mus par Jēkabpils pilsētu. Jau otro gadu pašvaldība oktobrī rī-
koja arī Karjeras nedēļu Jēkabpils skolēniem ar plašu aktivitāšu 
programmu. 

Tāpat šogad pašvaldība finansiāli atbalstījusi 20 vasaras 
nometņu rīkošanu pilsētā. Savukārt pašvaldības stipendijas 
2014./2015. mācību gadā piešķirtas 62 Jēkabpils jauniešiem. 

Šogad veiksmīgi uzsāka darboties Noderīgo padomu sko-
la jaunajiem vecākiem iekļaujošas izglītības atbalsta centrā. Šajā 
skolā dažādu speciālistu vadībā – psihologa, logopēda, speciālā 
pedagoga, pediatra– teorētiskās un praktiskās zināšanas, pras-
mes un iemaņas apguva jaunie vecāki. 

2014. gads Jēkabpils pilsētā

Kurzemes iela pirms rekonstrukcijas

Rekonstruētā Kurzemes iela



Projekti
Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizējusi 3 projektus: 

• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana 
komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

• Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – 
Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija

• „Salas novada cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Plaušu 
kalns” – 56908/2043/PPV rekultivācija
Par sekmīgu projektu realizēšanu, Jēkabpils pilsētas pašval-

dība 2014.gadā saņēma pateicību par sekmīgu Eiropas Sociālā 
fonda projekta īstenošanu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 
un atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ainavu kon-
vencijas ieviešanā.

LMT projektu konkursa ietvaros Jēkabpilī šogad pēc iedzīvo-
tāju iniciatīvas, realizēti šādi projekti:

• multifunkcionāla dizaina soliņa uzstādīšana Jēkabpilī, 
Radžu ūdenskrātuves pludmalē,

• strītbola laukuma izveide pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas,
• veikborda/ūdensslēpošanas parka izveide,
• Zaļā klase mazajiem un lielajiem Jēkabpils sociālā dienesta 

Ģimenes atbalsta centra teritorijā.

Tā būs liela atbildība turpmāk, neviens negrib krist zemāk,” 
sezonas noslēgumā komentēja toreizējais BK „Jēkabpils” galve-
nais treneris Igors Miglinieks.

2014. gada februārī Jēkabpilī norisinājās arī Latvijas Basket-
bola līgas Zvaigžņu spēle, kurā Leģionāru komandu pārspēja LBL 
izlase. 

Pilsētā rūc motori 
Šogad jēkabpiliešus un pilsētas viesus atkal priecēja “Mo-

toru svētki “, vienā dienā pulcējot četras dažāda veida sacensības 
– rallijsprintu un ātrumlaivu, motoparaplānu un ūdensmotociklu 
sacensības. 

Tradicionālākie un dalībnieku atbalstītākie 
sporta pasākumi

Lielāko dalībnieku skaitu pulcējuši Jēkabpils sporta centra 
rīkotie pasākumi 2014.  gadā – sporta spēļu čempionātos bas-
ketbolā, volejbolā, telpu futbolā piedalījušies 350 dalībnieku, 
Jēkabpils atklātajā čempionātā vieglatlētikā – 300, bet pusstun-
das skrējienu un velobraukšanas sērijā Mežaparkā piedalījušies 
290 dalībnieki. Savukārt Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros 115 
sportisti vairāku stundu aktivitātēs Mežaparkā dāvināja pilsētai  
„Veselības kilometrus 2014”. 

Kultūra
Jau par tradīciju kļuvušas Operas dienas, kas Jēkabpilī no-

risinās jūlijā. 
Pēdējo trīs gadu laikā akadēmiskās mūzikas koncertu skaits 

Jēkabpilī ir pieaudzis divas reizes. Un krietni ir pieaudzis arī šo 
koncertu apmeklētāju skaits. 

Par nemainīgu Jēkabpils kultūras dzīves sastāvdaļu ir kļuvis 
kino. Jēkabpilieši uz lielā ekrāna redz gan pašas jaunākās latviešu 
filmas, gan Holivudas grāvējus un Eiropas kino. Bez tam vasarā 
mums ir lieliska iespēja kino vērot zem klajām debesīm. Septem-
brī jau trešo gadu Jēkabpilī bija skatāma arī Baltijas jūras doku-
mentālo filmu foruma programmas filmas. 

Lepojamies ar saviem dziedātāju un dejotāju kolektīviem 
– „Undu” „Noskaņu”, „Atvasaru”, „Ratiem”, „Pastalniekiem”, „Kreic-
burgu”, „Delveriem”, „Sadanci”, „Krustpilieti”. Paldies talantīgajiem 
kolektīvu vadītājiem Aijai Rūlietei, Skaidrītei Pugačai, Ilzei Bērzi-
ņai, Sandrai Zalānei, Inesei Lazdānei, Ingrīdai Feldmanei, Kārlim 
Krūmiņam, Aīdai Bikauniecei!

Tūrisms
2014.gadā Jēkabpils Tūrisma informācijas centru apmeklē-

juši vairāk nekā 2500 viesu, tajā skaitā vairāk nekā 200 ārvalstu 
viesu. 

Pilsētas viesu ērtībām šogad lielformāta tūrisma kartes uz-
stādītas pie Krustpils pils un Vecpilsētas laukumā. Savukārt Tū-
risma informācijas centrs tūrisma sezonā strādāja arī brīvdienās. 
Šogad papildināts arī pilsētas suvenīru klāsts, izdodot suvenīrmo-
nētu „Zirgs ar ratiem” un Jēkabpils foto grāmatu. 

Jēkabpils Vēstures muzeja apmeklētāju skaits 2014.gadā 
pārsniedz 20 000. Ārzemju viesu skaitu Jēkabpils Vēstures muzejā 
sastāda aptuveni 6% no kopējā apmeklētāju skaita. Jēkabpils Vēs-
tures muzeju apmeklējuši viesi no vairākām Eiropas valstīm. 2014.
gadā Krustpils pilī bija vērojama izteikta ārzemju tūristu aktivitāte 
no Krievijas, Lietuvas un Francijas. Savukārt, muzeja Brīvdabas no-
daļu „Sēļu sēta” vairāk iecienījuši viesi no Vācijas. 

Jēkabpils Vēstures muzejā notikuši 50 pasākumi – 12 no 
tiem „Sēļu sētā” un 38 Krustpils pilī. 

2014. gadā Jēkabpils Vēstures muzeja speciālisti sagatavo-
juši 21 projektu. Finansiāls atbalsts, aptuveni 16 000 eiro apmērā, 
iegūts 8 projektiem. 

pilsētām un novadiem – Jēkabpils un tās apkārtnes, Rēzeknes, 
Daugavpils, Rīgas, Liepājas, Kuldīgas un citām Latvijas pilsētām. 
Šajā dienā skatītājiem un spēlētājiem bija iespēja iepazīties un 
vērot 13 sporta veidus. Sākot ar tradīcijām un dalībniekiem ba-
gātāko ielu basketbolu, kā arī ielu futbolu, ielu florbolu, handbo-
lu, volejbolu, ielu vingrošanu, armvrestlingu, skeitparka sporta 
veidus – tādus kā BMX Freestyle un skrituļslidošanu un beidzot ar 
galda spēlēm – galda hokeju, novusu un ping pongu jeb galda 
tenisu. Savukārt vasarā norisinājās 5 „Ghetto alianse” posmi Jē-
kabpils stadionā. 

Pavasarī jauniešu dome rīkoja lekciju ar „NORDIC Training 
International” apmācību vadītāju Aleksi Daumi, bet gada no-
galē jau par tradīciju kļuvušos pasākumus – labdarības pasā-
kumu „Pirmssvētku vakars Krustpils pilī” un Jēkabpils jauniešu  
Ziemassvētku balli.

Lepojamies!
 „Gada jēkabpilieši”  
– Vita Talla un  
Reinis Nitišs

Jēkabpils bērnu un jau-
niešu centra izglītības meto-
diķe, folkloras kopas „Raksti” 
vadītāja Vita Talla Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības apbalvo-
jumu „Gada jēkabpilietis” saņēma par ieguldījumu tautas tradī-
ciju kopšanā un popularizēšanā. Savukārt autosportists un Rīgas 
Valsts tehnikuma audzēknis Reinis Nitišs – par izciliem sasniegu-
miem autosportā un Jēkabpils vārda popularizēšanu. Apbalvo-
jumi „Gada jēkabpilietis” tika svinīgi pasniegti Jēkabpils pilsētas 
svētkos.

19 gadus vecais Reinis Nitišs Latvijas tehnisko sporta vei-
du vēstures grāmatā ir atstājis jaunu ierakstu, kļūstot par pirmo 
latvieti, kurš kādas autosporta disciplīnas pasaules čempionāta 
prestižākajā klasē ieguvis godalgotu vietu sezonas kopvērtējumā. 
Pasaules rallijkrosa čempionāta 3.vietas ieguvēju Reini Nitišu ar 
skaļām ovācijām Jēkabpilī sagaidīja liels pulks atbalstītāju. 

Pasaules koru olimpiādē Jēkabpils koriem 
divi Zelta diplomi

Pasaules koru olimpiādē šī gada vasarā ar Zelta pakāpes dip-
lomu novērtēts senioru jauktā kora „Atvasara” (diriģente Skaidrīte 
Pugača) un jauktā kora „Noskaņa” (diriģente Ilze Bērziņa) snie-
gums. Abi kolektīvi startēja atklātajā konkursā, kurā piedalījās kori 
bez iepriekšējas starptautisko konkursu pieredzes.

Pasaules koru olimpiāde ir lielākais pasaules koru mūzikas 
festivāls. Rīgā tas pulcēja 73 valstu 460 korus, kuros dzied vairāk 
nekā 27 000 dalībnieku. Olimpiādes rezultāti apliecina, ka latvieši 
ir un paliek dziedātāju tauta – kopā mūsu valsts kori izcīnījuši 33 
dažāda kaluma medaļas. Otrajā vietā palika ASV kori ar 24 meda-
ļām, trešajā – Indonēzija ar 17 medaļām.

Nevalstiskais sektors 
Par pašvaldības līdzekļiem projektu konkursos NVO 

2014. gadā realizējušas :
• 12 mazos projektus, kopējā summa no pašvaldības budžeta 

10 234,00 EUR
• 5 līdzfinansējuma projektus, kopējā summa no pašvaldības 

budžeta 6161,81 EUR
2014.gads aktīvs bijis arī Jēkabpils NVO resursu centrā - 

realizēti EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumenta, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības, Kultūras ministrijas, u.c. finansētie projekti. Centram 
gada laikā pievienojušās arī 3 biedrības, paplašināta darbība, ie-
stājoties Latvijas Pilsoniskajā aliansē un trešo gadu organizēts 
NVO forums. 

2014. gads Jēkabpils pilsētā

Sports
BK „Jēkabpils” – bronza!

2014. gada maijā BK „Jēkabpils” Latvijas Basketbola līgas se-
zonas noslēgumā izcīnīja bronzas medaļas. Šī ir pirmā medaļa BK 
„Jēkabpils” un tā iegūta tikai otrajā kluba pastāvēšanas gadā. 

„Rezultāts priekš tik īsa laika – malači! Tas ir veiksmes stāsts! 
Arī fanu atbalsts deva pārliecību komandai, treneriem. Visi pacie-
tīgi gribēja trešo vietu: komanda, vadība, fani. Visi pacietīgi ticēja! 
Jāsaka visiem liels paldies! Skaidrs, ka nākamajā sezonā jānotur 
līmenis pēc sasniegtā. 

Jauniešu dome
Jēkabpils jauniešu dome šogad īstenojusi vairākus vērienī-

gus pasākumus.
Maijā jauniešu dome sadarbībā ar Latvijā lielāko ielu kultū-

ras un sporta kustību „Ghetto Games“ jau ceturto gadu organi-
zēja Jēkabpils Jauniešu dienu, kas 13 sporta veidos pulcēja vai-
rāk nekā 3000 dalībnieku un apmeklētāju no dažādām Latvijas  
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2014. gadā Jēkabpilī 
atjaunotas 38 grants 

seguma ielas. 

Jēkabpilī šogad piestāja 
īsts vikingu kuģis 

„Nameisis”, kas mēroja 
ceļu pa Daugavu.

Šovasar Jēkabpilī, skolēnu 
vasaras nodarbinātības 

pasākumā, strādāja vairāk 
nekā 100 skolēnu.

Basketbola kluba 
„Jēkabpils” Latvijas 

basketbola līgā izcīnītais 
3. vietas kauss sver 

2 kilogramus un 84 gramus.

 Šogad pirmizrādes piedzīvojušas 
3 filmas par Jēkabpils Goda 

pilsoņiem – Franci Sjomkānu,  
Valdi Sakaru, kā arī Antonu Zvīdri 

un Viesturu Skrodeli.

Jau otro gadu vasaras sezonā uz 
Jēkabpils Mežaparku brīvdienās 

kursēja bezmaksas autobuss.

Šovasar Jēkabpili 
šķērsoja Pasaules Miera 
skrējiena Eiropas posma 

komanda.

Šovasar Jēkabpilī 
uzstādīti pieci bērnu 

rotaļu laukumi.

Jēkabpils autoostas 
ēkai šogad apritēja  

10 gadi.

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība šogad 

rīkoja 3 amatnieku 
gadatirgus – pilsētas 

svētku, Miķeļdienas un 
Ziemassvētku tirdziņus. 

Intervija „Jēkabpilieši par veselību 
un veselīgu dzīvesveidu” publicēta 

laikrakstā „Jēkabpils Vēstis” 12 reizes. 
Uz jautājumiem atbildējušas piecas 
sievietes, pieci vīrieši, viena ģimene 

un viens kolektīvs.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Iekļaujošas izglītības atbalsta 
centrs šogad sniedzis vairāk 

nekā 700 individuālās 
konsultācijas bērniem un 

Jēkabpilieši par svarīgāko 
veselīgam dzīvesveidam atzinuši:
• fiziskās aktivitātes,
• veselīgu uzturu,
• pozitīvu un gaišu domāšanas 

veidu.

Šovasar Jēkabpils jaunieši 
uzņēma dokumentālo filmu 

“SAVA LATVIJA.  
Jēkabpils. Divi krasti”.  

To var apskatīt  
http://ej.uz/bvjn

2014. gadā notikušas  
28 Jēkabpils pilsētas domes 
sēdes, kurās pieņemti vairāk 

nekā 450 lēmumi.

Jēkabpils un Polijas pilsētas 
Sokolov Podļaski sadarbībai 

šogad aprit 22 gadi. Ar šo pilsētu 
Jēkabpilij ir senākā sadarbība.

No 2014. gada 1. novembra 
Jēkabpils pilsētas maršrutu 

autobusos ieviesa tiešo biļešu 
tirdzniecību, likvidējot  
42 gadus pastāvējušo  

sistēmu, kad nopirktā biļete  
bija jākompostrē.

Šogad zelta kāzas jeb  
50 laulībā pavadītus 

gadus atzīmēja 29 
Jēkabpilī dzīvojoši pāri.

Basketbola kluba 
Jēkabpils spēlētāju 
kopējais garums ir 

29 metri un  
62 centimetri.

Pirmo reizi īpašā akcijā 
„Laikneši” 100 dienas līdz 

Jēkabpils pilsētas svētkiem 
skaitīja 207 nejauši sastapti 

jēkabpilieši.

2014. gada 11 mēnešos 
laulības Jēkabpilī reģistrējis 

141 pāris un piedzimuši 
 263 bērniņi, kas ir  

par 60 vairāk nekā pērnā 
gada 11 mēnešos.

viņu vecākiem. Centra speciālisti – 
psihologs, logopēds un speciālais 
pedagogs veikuši 395 izglītojamo 
individuālās izpētes un izsnieguši 

atzinumus – rekomendācijas,  
kā palīdzēt mācību procesā.

Pilsētas svētku ietvaros tika 
atklāts dizaina soliņš,  

veltīts Jēkabpils sadraudzības 
pilsētai Mellei.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība gada 
nogalē izsludināja foto akciju „Es, 

jēkabpilietis, – toreiz un tagad”, aicinot 
iedzīvotājus atjaunot savas senāk 

(bērnībā vai jaunībā) tapušās bildes, 
nofotografējoties tajā pašā vietā, kur 

tapis fotogrāfijas oriģināls.

Šogad Rīgas zoodārzā 
mītošajiem lūšiem 

Kamēlijai un Rubīnam 
piedzima mazulis Hercogs. 
Lūšu ģimenes aizbildņi ir 

Jēkabpils pilsēta. 


