
Skanēt var dažādi. Mums ir svarīgi skanēt tā, lai 
vēstījums par mūsu pilsētu darītu mūs laimīgākus, 
bagātākus un radošākus. Lai mēs biežāk ieskatītos 
viens otram acīs ar klusiem, no sirds sūtītiem laba 
vēlējumiem. 

Kāds gudrs vīrs teicis – kam nav svētku, tam nav 
arī darba dienu. Lai mums ir svētki! Un lai darba dienas 
gaismas un siltuma pilnas!!

Skanēsim kopā!

Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore  
Inta Ūbele

Jēkabpils Pilsētas svētki   7. – 8. augusts

Svētki ieskanēsies 
piektdien, 7. augustā

Jēkabpils pilsētas svētku 
ievadā piektdien, 7. augustā, 
plkst. 19.00 aicinām uz muzikā-
lu komēdiju „Septiņas vecmei-
tas” Krustpils brīvdabas estrādē. 
Biļešu cena 5, 7 un 9 €. Biļetes 
Biļešu paradīzes tirdzniecības 
vietās un internetā.

Vakarā – plkst. 21.00 Jē-
kabpils tautas nama pagalmā 
sāksies Kino Plača Dārza svētki. 
Svētkos skanēs mūzika Jēkab-
pils jauniešu apvienības „Order” 
izpildījumā un demonstrēs fes-
tivāla „Short Riga” sagatavoto 
īsfilmu programmu. Būs arī 
pārsteigumi.

Sestdienu,  
8. augustu, sāksim 
ar garīgo dimensiju

Plkst. 9:00 Jēkabpils Ro-
mas katoļu baznīcā sāksies eku-
meniskais dievkalpojums. Plkst. 
9:45 šeit pat notiks garīgās mū-
zikas koncerts. Vijolnieka Arvīda 
Zvaguļa un pianistes Ivetas Ser-
kovas izpildījumā skanēs Joha-
na Sebastiana Baha, Arvo Perta 
un Žila Masnē skaņdarbi.

Pēcpusdienā – plkst. 16:00 
Jēkabpils Sv.  Miķeļa luterāņu 
baznīcā latviešu vokālās liri-
kas skaistākās lappuses skanēs 
tenora Ingus Pētersona un ēr-
ģelnieka Aivara Kalēja izpildī-
jumā. Uz šo koncertu ieeja par 
ziedojumiem.

Daugava rūks!
Plkst. 10:00 Daugavā pie 

tilta sāksies ātrumlaivu treniņi, 
bet plkst. 11.30 – ātrumlaivu 
sacensību „Latvijas Republi-
kas čempionāts ātrumlaivām” 
atklāšana. Sacensību Jēkab-
pils posms norisināsies no 
plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00, 
tās varēs vērot no pilsētas  
aizsargdambja.

Lai visa pilsēta 
skan!

8.  augusta rīta pusē ie-
skandināsim svētkus pilsētā. Ka-
pelas „Kreicburgas Ziķeri” vadī-
bā ar velosipēdiem izbrauksim 
visu pilsētu no Krustpils brīvda-
bas estrādes līdz pat Vecpilsētas 
laukumam! Braucienam „Kopā 
labāk un krāsaināk” aicināts pie-
vienoties ikviens velosipēdists 
– kopā ar ģimeni, draugiem vai 
vienkārši tāpat.

Brauciena starts plkst. 
10.30 stāvlaukumā pie Krustpils 
brīvdabas estrādes. Brauciena 
maršruts: Rīgas iela – Vienības 
iela – Draudzības aleja – Viestu-
ra iela – Pormaļa iela – Dambja 
iela – Brīvības iela - Pasta iela – 
Vecpilsētas laukums.

Lai būtu patiesi krāsaini – 
izrotāsim savus velosipēdus!

Bērniem – viss 
Kena parks!

No plkst. 12:00 skanēs viss 
Kena parks, jo šeit būs dažādi 

notikumi, kurus vērot un kuros 
līdzdarboties mazajiem jēkab-
piliešiem un pilsētas viesiem. 
Jāpiebilst, ka garlaicīgi šeit ne-
būs arī bērnu vecākiem.

Tūlīt pēc pasākuma atklā-
šanas – jau plkst. 12:15 šeit sāk-
sies krāsaina un atraktīva izrāde 
„Medus Rausis”. Tajā stāstīts par 
darbiem un nedarbiem, par prie-
ku un draudzību, par savstarpē-
ju atbalstu un palīdzību. Plkst. 
13.00 baudīsim dziesmas un de-
jas jēkabpiliešu izpildījumā.

Plkst. 14.00 Kena parkā 
sāksies jautrākā dzimšanas die-
nas ballīte! Uz to aicinām mazos 
jēkabpiliešus līdz 12 gadu vecu-
mam, kuriem 8. augustā ir dzim-
šanas diena! Svinēsim kopā ar 
atraktīvo Lauvēnu un draugiem 
uz svētku skatuves. Pieteikšanās 
iepriekš Krustpils Kultūras namā, 
pa tālr. 22018831 vai Kena parkā 
pirms ballītes sākuma.

Turpinājumā – plkst. 15.00 
sāksies muzikāls izglītojošs 
dziesmu un eksperimentu šovs 
„Ķertais Profesors”. Šovā dzir-
dēsiet jautras bērnu izpildītas 
dziesmas par brīnumiem, ķīmi-
ju un fiziku, kas savīsies kopā ar 
paraugdemonstrējumiem. 

Plkst. 16.00 šeit notiks „Lat-
vijas karaoke čempionāts 2015” 
– Jēkabpils konkursa atlase. Divi 
labākie izpildītāji iekļūs konkur-
sa finālā, kurš notiks 16. un 17. 
oktobrī. Konkursā var piedalī-
ties neprofesionāli dziedātāji, 
kas sasnieguši 18 gadu vecu-
mu. Informācija par konkursu:  
www.mrkaraoke.lv Pieteikšanās 
konkursa atlasēm notiek kon-
kursa mājas lapā, kā arī konkur-
sa atlases norises vietās.

Visas dienas garumā Kena 

parkā būs jautras rotaļas un at-
rakcijas, sporta aktivitātes un 
konkursi. Varēs vizināties ar po-
nijiem Domino, Piparu un Trigi-
ju. Būs arī jaunums – atrakcija 
pirmskolas vecuma bērniem 
– vizināšanās ar laivām ūdens 
baseinā, kā arī „Artakiāde” – ra-
došās darbnīcas, spēles, ekspe-
rimenti un citas nodarbes.

Ātrāk un veiklāk – 
stāvlaukumā pie 
Krustpils brīvdabas 
estrādes!

No plkst. 11.30 stāvlauku-
mā pie Krustpils brīvdabas estrā-
des ies vaļā dažādas sportiskas 
un dinamiskas aktivitātes. Līdz 
plkst. 13.30 šeit notiks strītbola 
turnīrs – nakts turnīra divu labāko 
komandu cīņa par iespēju doties 
uz Ghetto Games Rīgā, Krastmalā. 
Būs arī BK „Jēkabpils” basketbolis-
tu paraugdemonstrējumi, kon-
kursi, uzstāsies karsējmeitenes. 

Pusstundu no plkst. 13.30 
notiks soda metienu konkurss un 
dažādas aktivitātes Jēkabpils Jau-
niešu domes teltī, bet 14.00 sāk-
sies stundu garš Motociklu šovs 
„Stuntfighters show”. Tas ir unikāls 
streetbike freestyle šovs profesio-
nālas motokaskadieru komandas 
izpildījumā. Paši kaskadieri sevi 
sauc par labāko freestyle tandēmu 
pasaulē, kas ar motociklu var izda-
rīt gandrīz visu, ja vien zem tā ri-
teņiem ir asfalts, bruģis vai jebkurš 
cits monolīts segums.

No plkst. 15.00 būs dažādas 
aktivitātes Jēkabpils Jauniešu 
domes teltī, bet no plkst. 15.30 di-
vas stundas notiks florbola spēle 
„Labais krasts pret kreiso” – nakts 
turnīra divu labāko komandu 
cīņa par iespēju doties uz Ghetto 
Games Rīgā, Krastmalā.

Visu norišu laiku šeit varēs 
aplūkot moto kluba „Brīvības 
gari” motociklus, vizināties, kā arī 
aprunāties ar pašiem motociklu 
vadītājiem.

Skan pilsētas ielas 
un laukumi!

Jau no plkst. 10.00 Brīvības 
ielā posmā no Pasta ielas līdz 
Jēkaba ielai ies vaļā tirgošanās 
amatnieku gadatirgū „Labas 
lietas labiem cilvēkiem”, bet no 
plkst. 11.00 laukumā pretim Jē-
kabpils Tautas namam ar devīzi 
„Radam un rādām” sāksies dažā-
das akcijas un prezentācijas. 

Plkst. 11.30 akcijā „Biblio-
tēka rullē!” pilsētas ielās dosies 
motociklistu parāde – Jēkabpils 
pilsētas bibliotekāres kopā ar 

Vai dzirdi kā saules pielietos rītos skan pilsēta? 
Jēkabpils mostas. 

Ikviena cilvēka dzīvē vislielākā nozīme ir 
piederības sajūtai – savai ģimenei, mājvietai, draugu 
un kolēģu lokam, pilsētai, valstij. Šī piederības sajūta 
nav emocionāla kategorija, kas rodama tikai svētku 
reizēs, bet tā ir atbildība un pienākums ikdienā rūpēties 
par vidi, kurā dzīvojam, augam un attīstāmies.

Pilsētas svētku laiks vienmēr ir īpašs. Svētki kliedē 
skumjas, sirdī sēj prieku un gandarījumu par paveikto. 
Mums jāmācās pašiem iesaistīties svētku sajūtas 
radīšanā – līdzdarbojoties, atbalstot un uzmundrinot 
vienam otru. Mēs zinām, ka atmiņā paliekošākie 
notikumi ir tie, kuru organizēšanā, dalībā esam 
iesaistīti mēs paši. Mēs paši veidojam notikumus un 
attieksmi pret tiem. Tāpēc es aicinu ikvienu jēkabpilieti 
un pilsētas viesi iesaistīties pilsētas svētku virpulī un 
piedalīties šo svētku skanēšanā.

Daugavā vērosim ātrumlaivu sacensības, 
piedalīsimies sportiskās aktivitātes stāvlaukumā 
pie Krustpils brīvdabas estrādes un Mežaparkā, 
radīsim svētkus mazajiem jēkabpiliešiem Kena parkā. 
Smelsimies enerģiju, klausoties mūsu kolektīvu 
skanīgajās balsīs, nerimstošajā pastalu dipoņā un 
teātra jokos laukumā pie Tautas nama. Kopā iesim 
svētku gājienā, lai satiktos svētku koncertā Vecpilsētas 
laukumā. Svētkos godināsim jaunus un talantīgus 
jēkabpiliešus, kuri šogad ar savu darbu, nopelniem 
un panākumiem ir darījuši mūsu pilsētu labāku, 
ieklausīsimies Jēkabpils Kamerorķestra, kā arī citu 
mākslinieku koncertos un kopā sagaidīsim pilsētas 
svētku uguņošanu.

Pilsētas svētki ir skanīgs laiks, kas liek mums būt 
vienotiem un apjaust, cik ļoti mēs mīlam savu pilsētu. 
Mūsu valstij ir vajadzīgi uzņēmīgi, radoši, strādīgi 
cilvēki. Jēkabpilī šādi cilvēki ir, tāpēc atbalstīsim cits 
citu, noticēsim saviem spēkiem un laimes zemei 
nemeklēsim citur, bet šeit, savā pilsētā, mūsu Jēkabpilī.

Šajā svētku reizē vēlreiz vēlos pateikties Jums, 
jēkabpilieši, par darbu un atbildību – gan rūpējoties 
par savu ģimenes pavardu, gan veidojot harmonisku 
pilsētas attīstību!

Novēlu ikvienam šajās svētku dienās izjust 
gandarījumu par savu pilsētu un lepnumu par 
savu ģimeni. Izbaudiet svētkus, gūstiet iedvesmu 
turpmākajam darbam! Lai piepildītais svētku laiks 
rosina jaunu ideju un projektu īstenošanu mūsu 
pilsētā. 

Novēlu būt vienotiem, piedalīties un ieklausīties 
savā pilsētā. Jēkabpils skan.

Lai skan!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  
Leonīds Salcevičs
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Velobrauciena maršruts



Jēkabpils pilsētas svētku laikā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi un izmaiņas 
sabiedriskā transporta kustības maršrutos

Jēkabpils pilsētas svētku laikā 8. augustā, 
sakarā ar publisko pasākumu norisi, tiks noteik-
ti vairāki satiksmes ierobežojumi un paredzē-
tas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. 
Vecpilsētas laukums un laukums pie Jēkabpils 
rajona tiesas tiks slēgts satiksmei, un transport-
līdzekļu novietošana uz tiem nebūs iespējama. 
Satiksmes ierobežojumi Pasta ielā

No 8. augusta plkst. 6.00 līdz 9. augustam 
plkst. 4.00 Pasta ielā tiek mainīts satiksmes kus-
tības virziens un pa to atļauts pārvietoties tikai 
sabiedriskajam transportam. Pasta ielas posmā 
sabiedriskā transporta pietura noteikta pie Vec-
pilsētas laukuma. Citas pieturas Pasta ielas pos-
mā netiks noteiktas. 
Satiksmes ierobežojumi Brīvības ielā

No 8. augusta plkst. 6.00 līdz 9. augustam 
plkst. 4.00 tiks slēgts Brīvības ielas posms, sākot 

no Valsts policijas ēkas līdz Jēkaba ielai. Sabied-
riskā transporta kustība pa Brīvības ielu neno-
tiks – sabiedriskais transports virzienā „Poliklīni-
ka” kursēs pa Pasta ielu.
Satiksmes ierobežojumi A. Pormaļa ielā 

8.  augustā pa A.  Pormaļa ielu pieturas 
„Stacija” virzienā kursēs pilsētas sabiedriskais 
transports. Sabiedriskā transporta pieturas šajā 
laikā noteiktas starp Akmeņu un Torņa ielu un 
pretī Jēkabpils Agrobiznesa koledžai.

Svētku laikā lūdzam ievērot izvietotās pa-
gaidu ceļa zīmes! Skat. transporta kustības or-
ganizēšanas shēmu. 

Informāciju sagatavoja: 
Laura Afanasjeva 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

moto klubu „Old Sharpers”. (Maršruts: 
Salas pagasta „Gravāni” – Brīvības iela 
– Stadiona iela – Zaļā iela – Neretas 
iela – Bebru iela–Vienības iela – Rīgas 
iela – Varoņu iela (līdz Krustpils Svētā 
Nikolaja pareizticīgo baznīcai Zīlānu 
ielā) – Rīgas iela – Vienības iela – Brī-
vības iela – Pasta iela – Viestura iela 
– laukums pie Justīcijas nama). Retro 
motociklu izstāde un dažādas atrakci-
jas moto kluba „Old Sharpers” vadībā 
laukumā pie Justīcijas nama notiks no 
plkst. 12.00.

Tāpat no plkst. 11.00 līdz plkst. 
15.00 laukumā pie Tautas nama pil-
sēta skanēs deju soļos, mūzikā, bal-
sīs, teātra jokos un smieklos kopā ar 
kapelu „Kreicburgas Ziķeri”, Krustpils 
Kultūras nama jaukto vokālo an-
sambli „Vakarvējš”, Jēkabpils tautas 
nama Eiropas deju kolektīvu „Dauga-
vietes”, radošo apvienību „Maska” un 
Variešu kultūras nama amatierteātri 
„Servīze” izrādē – seriālā „Kad vecmā-
miņai miegs... 1. sērija – nenāk, 2. sē-
rija – nāk”, kas sāksies plkst. 14.00.

No plkst. 12.00 līdz plkst. 15.30 
Jēkabpils Mežaparkā norisināsies 
„Latvijas Nūjošanas kauss 2015”. 

Plkst. 13.00 uz pilsētas aizsarg-
dambja atklās sadraudzības pilsētas 
Sokolov–Podlaski soliņu.

Savukārt no plkst. 13.00 līdz 
17.00 Jēkabpils Vēstures muzeja 
brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” tradī-
ciju jostu Mazākumtautību Kultūru 
sētā „Dziedam un dejojam kopā” vīs 
mazākumtautību deju kopas un an-
sambļi. Kopā baudīsim tradicionālās 
dziesmas, dejas un nacionālos ēdie-
nus. Būs arī tautas amatieru izstāde 
un radošā darbnīca bērniem.

Bet Jēkabpils pilsētas bibliotē-
ka aicina doties ekskursijā pilsētas 
vēsturē „Jēkabmiesta senie stāsti. 
Dzintarzeme” un tikties no plkst. 
14.00 līdz 16.00 uz Dzintarzemes ro-
bežas – Pasta ielas galā pie Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas vai pretī Strūves 

parkam uz dambja. Solīts, ka varēs 
uzzināt daudz jauna un pārbaudīt arī 
savas zināšanas pilsētas vēsturē.

Kopumā septiņās vietās – Zaļās 
un Pasta ielas stūrī pie pieminekļa, 
pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ēkas 
stūra, Kalpaka laukumā pie piemi-
nekļa postamenta, tālāk Kalpaka lau-
kumā, divās vietās Strūves parkā, kā 
arī uz dambja – varēs dzirdēt stāstus 
par Dzintarzemi – par tās izcelsmi un 
vēsturi un to, kā Dzintarzemes dar-
baļaudis par taisnību cīnījās. Stāstīs 
par dzimtām, kas tur dzīvojušas, un 
to likteni, par piekoptajiem amatiem, 
Jauno mežu un Pilsētas dārzu. Par 
to, kā ļaudis atpūtās un svinēja, par 
Daugavu kā maizes devēju, jēkab-
piliešu biedu un izklaides vietu un 
– galu galā – par to, kā Dzintarzemē 
zemi dalīja. Katrā stāstu vietā gaidīs 
jautājums, uz kuru jāsniedz atbilde. 
Balvā neliels cienasts atbildētājam 
un viņa draugiem.

No plkst. 22.00 līdz pat 3.00 
naktī laukumā pie Justīcijas nama 
naktsklubs „Cita atpūta” organizēs 
vakara disko.

Krustpils pilī 
– ekskursija

Gan jēkabpiliešiem, gan pil-
sētas viesiem gida pavadībā būs ie-
spēja apskatīt pili – plkst. 12:00 sāk-
sies ekskursija latviešu valodā, plkst. 
13.00 – angļu valodā, bet plkst. 14.00 
– krievu valodā.

Svētku gājiens 
„Jēkabpils skan!”

8.  augustā plkst. 17.40 sāksies 
Jēkabpils pilsētas svētku gājiens „Jē-
kabpils skan”. Aicinām gājienam pie-
vienoties ģimenes, darba kolektīvus, 
biedrības, amatiermākslas kolektī-
vus, sporta komandas un visus, visus 
jēkabpiliešus un pilsētas viesus!

Pieteikšanās gājienam līdz 4. au-
gustam, rakstot uz e-pasta adresi  
info@jkp.lv. Pieteikumam jāpievieno 
divi sevi raksturojoši teikumi. Gājie-
nam lūdzam sagatavot atpazīšanas 
zīmi. Pulcēšanās gājienam un stāša-
nās pie Kena parka Kļavu ielā. Gājiena 
maršruts: Vienības iela – Brīvības iela – 
Pasta iela – Vecpilsētas laukums.

Svētku kulminācija 
Vecpilsētas laukumā

Plkst. 18.00 Vecpilsētas lauku-
mā iesoļos svētku gājiens, un tūlīt pēc 
svinīgajām uzrunām uz lielās skatu-
ves sāksies Jēkabpils Kamerorķestra 
koncerts. Orķestra un solistu Arvīda 
Zvaguļa (vijole), Māra Kuģa (oboja), 
Māra Rozenfelda (akordeons), Jāņa 
Briškas (saksofons) izpildījumā dzir-
dēsim iemīļotus skaņdarbus un izcilu 
mūziku. 

Plkst. 19.00 šeit sveiksim „Gada 
jēkabpilieti” un sportistus, kā arī bau-
dīsim „Deju rakstus, skaņu rakstus” 
Jēkabpils deju kolektīvu „Delveri” un 
„Krustpilietis” izpildījumā, bet plkst. 
19.30 godināsim akcijas „Mans labais 
kaimiņš” laureātus.

Plkst. 19.50 sāksies Latvijā pazīs-

tamā dziedātāja, dažādu pasākumu 
vadītāja, karstasinīgā Roberto Meloni 
šovs. Tajā populāri pasaules un latino 
hiti kopā ar brazīlietēm no Riodeža-
neiro un Sansalvadoras.

Plkst. 20.30 uz skatuves kāps 
Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība 
„Promenāde” ar solistiem Uģi Rozi un 
Anmary. „Promenādē” savienojas jau-
nība ar pieredzi, muzikāla brīvība ar 
tradīciju, divas skanīgas un šarmantas 
balsis, bet visa pamatā ir laba dzeja 
(Inese Zandere, Māris Čaklais, Ojārs 

Vācietis, Māris Melgalvs u.c.) un, pro-
tams, Jāņa Lūsēna mūzikas rokraksts, 
kas šajā projektā guvis jaunas krāsu 
līnijas un izteiksmes veidu.

Plkst. 21.30 uz Jēkabpils pilsētas 
svētku lielās skatuves sāks skanēt „Bu-
ramdziesmas” – Imanta Kalniņa mūzi-
ka ar Broņislavas Martuževas, Māras 
Zālītes, Imanta Ziedoņa un Ojāra Vā-
cieša dzeju Zanes Gudrās un Olgas 
Rajeckas izpildījumā. 

Pēc koncerta – plkst. 23.00 sāk-
sies svētku salūts. Tā devīze šogad 
sasaucas ar pilsētas svētku devīzi 
– „Pilsēta skan”. Lai pilnībā baudītu 
uguņošanu, lūgums skatītājiem izvie-
toties uz pilsētas aizsargdambja Dau-
gavas kreisajā (Jēkabpils) krastā. 

Pēc salūta Vecpilsētas laukumā 
sāksies svētku balle. Dejošanai ne-
pieciešamo muzikālo pavadījumu 
nodrošinās apvienība „Jūras Vilki” no 
Jūrmalas un jēkabpilietis DJ Balodis.

Satiksmes ierobežojumi
no 8. augusta pl. 6.00 līdz 9. augustam pl. 4.00

Pilsētas svētku laikā lūdzam ievērot izvietotās pagaidu ceļa zīmes!
Brīvības iela – slēgta transporta kustībai
Pasta iela – slēgta transporta kustībai, 
izņemot sabiedrisko transportu
Sabiedriskā transporta kustība
Sabiedriskā transporta pieturvietas

S
Starts

Gravānos

F

Motociklistu parādes „Bibliotēka rullē!” maršruts

S

F

Svētku gājiena maršruts

Kultūras pārvalde



Gada jēkabpilieši 2015 –  
Elva Poriete un Mārcis Obrumans

22. jūlijā Jēkabpils pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija izraudzījusi pretendentus ikgadējam pašvaldības 
apbalvojumam „Gada jēkabpilietis 2015”. 

No četriem pieteikumiem titula piešķiršanai izvirzīti divi: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolvente ELVA PORIETE  
un volejbola komandas SK „Jēkabpils Lūši” treneris MĀRCIS OBRUMANS.

Elva Poriete ir Jēkabpils Valsts ģimnāzi-
jas absolvente. Absolvējot ģimnāzijas 12. klasi 
2015.  gadā, sekmju izrakstā visos priekšme-
tos Elvas sasniegumi novērtēti izcili jeb ar 10 
ballēm, līdz ar to Elva ir līdz šim vienīgā ģim-
nāziste, kuras vispārējās vidējās izglītības ie-
guves dokumentā ir tikai izcili vērtējumi. Ļoti 
augstus rezultātus Elva uzrādījusi arī, kārtojot 
centralizētos eksāmenus, visos nokārtotajos 
pārbaudījumos saņemot vairāk nekā 90%. 
Augstus sasniegumus Elva guvusi arī pie-
daloties dažādās olimpiādēs un konkursos: 
2014.  gadā iegūstot 1.  vietu latviešu valodas 
valsts olimpiādē, 2.  vietu ekonomikas valsts 
olimpiādē, kā arī ar izcilību piedaloties reģio-
nālajā publiskās runas konkursā angļu valodā 
un iegūstot tiesības pārstāvēt Latviju pasaules 
posma publiskās runas konkursā Londonā. 

Papildus izcilajiem sasniegumiem mācī-
bās, Elvai piemīt arī līderības spējas, sadarbī-
bas prasmes, uzņēmība un augsta atbildības 
sajūta, kas nostiprinātas, piedaloties Balti-
jas- Amerikas brīvības fonda organizētajā Lī-
derības akadēmijas programmā Brandeisas 
universitātē ASV. Lai iegūtu tiesības piedalī-
ties šajā programmā, Elva savu mērķtiecību, 
uzņēmību un līdera prasmes pierādīja starp 
429 pretendentiem, un tiekot izraudzīta kā 
viena no 18 uzvarētājiem. Savas spējas Elva 
apliecinājusi arī dažādos skolas pasākumos, 
uzņemoties organizatores un vadītājas lomu, 
kā arī ņēmusi dalību dažādos publiskās un 

skatuves runas konkursos un citos radošo dar-
bu konkursos. Savu nākotni Elva plāno saistīt 
ar darbu valsts pārvaldē, iegūstot augstāko iz-
glītību ekonomikā un uzņēmējdarbībā, jo uz-
skata, ka Latvijai ir nepieciešami augsti izglīto-
ti, patriotiski un savai valstij piederīgi cilvēki. 
Šobrīd jauniete ir iestājusies prestižajā Rīgas 
Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of 
Economics in Riga) un pretendē uz Vītolu fon-
da stipendiju. 

Absolvējot 12. klasi, Elva saņēma Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas Goda nozīmi, ko piešķir 
ģimnāzistiem par labām un izcilām sekmēm, 
aktīvu sabiedrisko darbību un ģimnāzijas 
vārda nešanu Latvijā un pasaulē, kā arī prem-
jerministres Laimdotas Straujumas atzinības 
rakstu par izcilām sekmēm un sasniegumiem 
skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu kon-
ferencē un mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Jaunietes cīņassparu un nākotnē gaidāmos 
sasniegumus apliecina viņas izlaiduma runā 
iekļautā personīgā atziņa, ka 

„katrs var turpināt darīt kaut ko vēl 
ilgi pēc tam, kad šķiet, ka vairāk nevar. 
Tas ir iespējams tad, ja centies kļūt 
nevis par veiksmīgu, bet par vērtīgu 
cilvēku; tikai tad, ja centies kļūt nevis 
labāks par citiem, bet labāks par to 
cilvēku, kāds tu biji vakar.”

Mārcis Obrumans ir Jēkabpils volejbola 
komandas SK „Jēkabpils lūši” treneris. Spor-
tiskās gaitas sācis Salas vidusskolā, beidzot 
9.  klasi, iestājies Murjāņu Sporta ģimnāzijā. 
Pēc ģimnāzijas absolvēšanas studiju un mērķ-
tiecīgo volejbola treniņu ceļš turpinās Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, 2009.  gadā 
iegūstot LSPA bakalaura grādu sportā, bet 
2011. gadā – volejbola vecākā trenera kvalifi-
kāciju. Pēc skolas absolvēšanas Mārcis atgrie-
zās Jēkabpilī. 

Uzsākot volejbola trenera karjeru, Mārcis 
sadarbojies ar Jēkabpils sporta skolu, Jēkab-
pils sporta centru un sporta klubu „Jēkabpils 
Lūši”. Šobrīd Mārcis kā volejbola treneris ir 
pieprasīts Latvijas mērogā, tomēr paliek uz-
ticīgs savai pilsētai, ar savu profesionālo un 
jaunāko treniņdarba metodiku virzot sportis-
tu izaugsmi un sasniegumus volejbola arēnā. 
To pierāda Mārča trenēto komandu sasnie-

gumi: 2014./2015.  gada Latvijas jaunatnes 
čempionātā Jēkabpils sporta skolas volejbola 
komanda „A” izcīnījusi čempionvienības titulu 
un 2015. gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādē – 
olimpisko zeltu. Viņa vadībā Jēkabpils koman-
da SK „Jēkabpils Lūši” izcīnīja 1. vietu Latvijas 
Nacionālās līgas 2014./2015.  gada volejbola 
čempionātā vīriešiem, iegūstot tiesības nāka-
mo sezonu turpināt Baltijas līgā. 

2014.  gada nogalē Mārcis Obrumans 
pierādīja sevi volejbola treneru arēnā un ir 

izpelnījies Latvijas Volejbola federācijas godu 
būt Latvijas Junioru izlases trenerim. 

Runājot par savu darbu, Mārcis atzīst, ka

trenera darbā viena no grūtākajām 
lietām ir rast motivāciju audzēkņos 
darboties treniņos ar atbildības 
sajūtu pret sevi, treneri un komandas 
biedriem, taču veiksmīgas sadarbības 
pamatā ir individuālas pieejas 
meklēšana katram audzēknim un 
profesionalitāte. 

Savā profesionālajā darbībā Mārcis ne-
aprobežojas tikai ar jēkabpiliešu iesaistīšanu 
sportā, bet ir ieinteresēts un vairākkārt palī-
dzējis arī apkārtējo novadu talantīgajiem jau-
niešiem uzsākt mācības sporta skolā.

Apbalvojums „Gada jēkabpilietis” ik 
gadu tiek piešķirts ne vairāk kā divām fizis-
kām personām, kas snieguši sevišķi nozīmīgu 
ieguldījumu Jēkabpils pilsētas un tās iedzīvo-
tāju attīstībā un ieguvuši atzinību iedzīvotāju 
vidū par savu darbu, uzskatiem un uzvedību. 
Apbalvojums ik gadu tiek pasniegts Jēkabpils 
pilsētas svētku laikā. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pilsētas svētku nedēļā no 3. līdz 8. au-
gustam Krustpils pilī notiks par tradīciju kļu-
vusī „Pils nedēļa”. Nedēļas garumā Krustpils 
pilī norisināsies dažādi pasākumi visai ģimenei. 
„Krustpils pils nedēļas” notikumi šogad:

3. augustā „Torņa dienā” ikviens ap-
meklētājs no plkst. 12.00 līdz 17.00 varēs 
uzkāpt pils vārtu tornī bez maksas. 

4. augustā Krājumu diena „Meitas pūru 
vēdināja, visus puišus kārdināja”. Augusts ir 
kāzu mēnesis. Apmeklētājiem no plkst. 12.00 līdz 
17.00 Krustpils pils iekšpagalmā piedāvāsim ie-

spēju ielūkoties pūra lādē un uzzināt, ko senajos 
laikos meitām vajadzēja salocīt līdz precinieku 
atbraukšanai. Krājumu aplūkošana bez maksas.

5. augustā plkst. 15.00 Diena ar pils 
guvernanti „Zelta uzvedības ABC”. Uz pasā-
kumu tiek aicināti sākumskolas bērni, kuri satik-
sies ar pils guvernanti un pavadīs pēcpusdienu, 
kopīgi izzinot zelta uzvedības likumus. Dalības 
maksa 1,42 €. Lūgums dalību iepriekš pieteikt 
pa tālruni 65221042.

6. augustā plkst. 18.00 „Pils nedēļa” 
turpināsies ar cikla „Ceturtdiena pilī” pasā-

kumu, kura laikā tiks demonstrēta Dauga-
vas muzeja videofilma „Ātrāk par straumi”. 
Filmas režisors ir Raitis Vulfs, scenārija autors 
– Lauris Gundars. Kino veltīts romantisku no-
stāstu apvītajam plostnieku amatam. Filma 
stāsta par Daugavas plostniekiem, viņu amata 
prasmēm un Daugavu pie Jēkabpils. Filmēša-
nas laikā Daugavas krastā netālu no Lašu mež-
niecības tika veikta plostu siešana un šī darba 
filmēšana un fotofiksācija. Plosti tika veiksmīgi 
sasieti un ar tiem nobrauca 18 kilometrus līdz 
Zeļķu muižai. Pasākumā piedalīsies Daugavas 

muzeja speciālisti. Ieeja bez maksas.
7.  augustā plkst. 15.00 mākslinieku 

M. Peilānes un V. Šveides 100 gadu jubilejas 
gleznu izstādes atklāšana Pils vārtu tornī.

8. augustā Krustpils pils diena. Apmek-
lējot Krustpils pili individuāli vai nelielās grupās, 
ekskursantiem piedāvājam audiogidu. Šoreiz 
pilsētniekiem un pilsētas visiem būs iespēja iz-
staigāt Krustpils pils zāles, gaiteņus un pagrabu 
gida vadībā. Plkst. 12.00 notiks ekskursija latvie-
šu valodā, 13.00 angļu valodā un 14.00 krievu 
valodā. Dalība bez maksas.

Aicinām apmeklēt Krustpils pils nedēļu
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Par karoga pacelšanu
Pamatojoties uz Latvijas valsts karoga likuma 7.  panta 3.  daļu un sakarā 

ar Jēkabpils pilsētas svētkiem, uzdots pacelt valsts karogu Jēkabpils pilsētā 
2015. gada 7. un 8. augustā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām.

Par sabiedrisko transportu 8. augustā
Jēkabpils pilsētas svētku kulminācijas dienā – 8. augustā pilsētas sabiedriskā 

transporta izmantošana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs bez maksas. 
Sabiedriskais transports kursēs pēc spēkā esošā brīvdienu grafika.

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI 2015
PIEK TDIENA,  7.AUGUSTS

Krustpils brīvdabas estrāde SKAN

19.00
Muzikāla komēdija „Septiņas vecmeitas” 
Lomās Olga Dreģe, Mirdza Martinsone, Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška  
un citi. Biļešu cena 5, 7 un 9 €. Biļetes Biļešu Paradīzē

Kino Placis SKAN

21.00
Kino Plača Dārza svētki Jēkabpils tautas nama pagalmā 
Spēlē grupa „Order”, skatāma festivāla „Short Riga” sagatavotā īsfilmu 
programma

SESTDIENA,  8.AUGUSTS
Baznīcas SKAN

9.00

Ekumeniskais Dievkalpojums un garīgās 
mūzikas koncerts 
Arvīds Zvagulis (vijole), Iveta Serkova (klavieres) 
Programmā J.S. Bahs, A. Perts un Ž. Masnē 

Jēkabpils Romas katoļu 
baznīca

16.00

Koncertprogramma „Latviešu vokālās lirikas 
skaistākās lappuses” 
Ingus Pētersons (tenors), Aivars Kalējs (ērģeles) 
Ieeja par ziedojumiem

Jēkabpils Svētā Miķeļa 
Evaņģēliski luteriskā baznīca

Daugava SKAN
10.00 Ātrumlaivu treniņi Pie tilta

11.30 Ātrumlaivu sacensību „Latvijas Republikas 
čempionāts ātrumlaivām” atklāšana Pie tilta

12.00–17.00 Ātrumlaivu sacensību „Latvijas Republikas 
čempionāts ātrumlaivām” posms Jēkabpilī 

Sacensību vērošana no 
aizsargdambja

Stāvlaukums pie Krustpils brīvdabas estrādes SKAN

10.30–11.00

Tautas velobrauciens un pilsētas muzikālā 
ieskandināšana „Kopā labāk un krāsaināk”
ģimenēm, draugu kopām u.c. ar velosipēdiem 
kopā ar „Kreicburgas ziķeriem” 

Stāvlaukums pie Krustpils 
brīvdabas estrādes – Rīgas 
– Vienības – Draudzības 
al. – Viestura – Pormaļa – 
Dambja – Brīvības - Pasta – 
Vecpilsētas laukums

11.30–13.30

Strītbola turnīrs 
BK „Jēkabpils” basketbolistu paraugdemonstrējumi, konkursi, karsējmeitenes 
u.c. Nakts turnīra divu labāko komandu cīņa par iespēju doties uz Ghetto 
Games Rīgā, Krastmalā

12.00–17.00 Motociklu apskate un vizināšanās kopā ar moto klubu „Brīvības Gari”

13.30–14.00 Soda metienu konkurss 
Aktivitātes pie Jēkabpils Jauniešu domes telts

14.00–15.00 Motociklu šovs „Stuntfighters show” 
Dažādi konkursi, BK „Jēkabpils” karsējmeitenes, u.c.

15.00–15.30 Aktivitātes pie Jēkabpils Jauniešu domes telts

15.30–17.30
Florbola spēle „Labais krasts pret kreiso” 
Nakts turnīra divu labāko komandu cīņa par iespēju doties uz Ghetto Games 
Rīgā, Krastmalā 

Krustpils pils SKAN
12.00 Ekskursija gida pavadībā latviešu valodā
13.00 Ekskursija gida pavadībā angļu valodā
14.00 Ekskursija gida pavadībā krievu valodā

Pilsētas ielas un laukumi SKAN
10.00 Amatnieku gadatirgus  

„Labas lietas labiem cilvēkiem”
Brīvības iela posmā no  
Pasta ielas līdz Jēkaba ielai

11.00 Tautas velobrauciena sagaidīšana

Laukums pretī Tautas 
namam

11.00 Akcijas un prezentācijas „Radam un rādām”

11.00–15.00

pilsēta skanēs deju soļos, mūzikā, balsīs, 
teātra jokos un smieklos kopā ar kapelu 
„Kreicburgas Ziķeriem”, KKN jaukto vokālo 
ansambli „Vakarvējš”, JTN Eiropas deju 
kolektīvu „Daugavietes”, radošo apvienību 
„Maska”, Variešu kultūras nama amatierteātri 
„Servīze”

12.00–15.30 Latvijas Nūjošanas kauss 2015 Mežaparks

13.00 Sadraudzības pilsētas Sokolova–Podlaski 
soliņa atklāšana Pilsētas aizsargdambis

13.00–17.00

Mazākumtautību Kultūru sēta „Dziedam un 
dejojam kopā” 
Tradicionālās dziesmas, dejas, nacionālo ēdienu 
degustācija, tautas amatieru izstāde, radošā 
darbnīca bērniem kopā ar mazākumtautību 
deju kopām un ansambļiem

Sēļu sēta

14.00–16.00 Ekskursija pilsētas vēsturē 
Jēkabmiesta senie stāsti. Dzintarzeme.

Zaļās un Pasta ielas 
krustojums pie pieminekļa, 
pie Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas, Kalpaka 
laukums, Strūves parks, 
Daugavas dambis

11.30
„Bibliotēka rullē!” – bibliotekāru brauciens 
motociklistu parādē kopā ar moto klubu 
„Old Sharpers”

Salas pagasta „Gravāni” – 
Brīvības – Stadiona - Zaļā – 
Neretas – Bebru – Vienības – 
Rīgas – Varoņu (līdz Krustpils 
Sv. Nikolaja pareizticīgo 
baznīcai Zīlānu ielā) – Rīgas 
– Vienības – Brīvības – Pasta 
– Viestura – laukums pie 
Justīcijas nama

12.00
Retro motociklu izstāde kopā ar moto klubu 
„Old Sharpers” 
Dažādas atrakcijas

Laukums pie Justīcijas nama

17.40

Svētku gājiens „Jēkabpils skan” 
Aicinām gājienam pievienoties ģimenes, 
darba kolektīvus, biedrības, amatiermākslas 
kolektīvus, sporta komandas un visus, visus 
jēkabpiliešus! Pieteikšanās gājienam, rakstot 
uz e-pasta adresi: info@jkp.lv. Pieteikumam 
jāpievieno divi sevi raksturojoši teikumi. 
Gājienam lūdzam sagatavot atpazīšanas zīmi. 

Pulcēšanās pie Kena parka 
Kļavu ielā. 
Vienības iela – Brīvības iela 
– Pasta iela – Vecpilsētas 
laukums

22.00–3.00 Vakara disko „Cita atpūta” Laukums pie Justīcijas nama
Kena parks SKAN

Visas dienas garumā atrakcijas, lielie burbuļi, baseins un „Artakiāde” – radošās 
darbnīcas, eksperimenti un citas nodarbes – maziem un lieliem!

12.15 Izrāde „Medus Rausis”
13.00 Dziesmas un dejas mazo jēkabpiliešu izpildījumā

14.00

Dzimšanas dienas ballīte! 
Mazie jēkabpilieši līdz 12 gadu vecumam, kuriem 8. augustā ir dzimšanas 
diena, tiek aicināti to svinēt kopā ar atraktīvo Lauvēnu un draugiem uz svētku 
skatuves. Pieteikšanās iepriekš Krustpils Kultūras namā, pa tālr. 22018831 vai 
Kena parkā pirms ballītes sākuma.

15.00 Muzikāls, izglītojošs dziesmu un eksperimentu šovs „Ķertais Profesors”
16.00 „Latvijas karaoke čempionāts 2015” – konkursa atlase Jēkabpilī

Vecpilsētas laukums SKAN  
kopā ar TV zvaigznēm Ainu Poišu un Roberto Meloni

18.00

Gājiena noslēgums 
Svētku uzrunas 
Jēkabpils Kamerorķestra koncerts 
Skanēs iemīļoti skaņdarbi un izcila mūzika kopā ar solistiem Arvīdu 
Zvaguli (vijole), Māri Kuģi (oboja), Māri Rozenfeldu (akordeons), Jāni Brišku 
(saksofons). Diriģents Mārtiņš Bergs

19.00 Nominācija „Gada jēkabpilietis”. Sporta apbalvojumi 
Dejo Jēkabpils pilsētas deju kolektīvi „Delveri” un „Krustpilietis”

19.30 Akcijas „Mans labais kaimiņš” apbalvošanas ceremonija

19.50
Roberto Meloni šovs 
Populāri pasaules un latino hiti kopā ar brazīlietēm no Riodežaneiro un 
Sansalvadoras

20.30 Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība „Promenāde” 
Solisti Anmary un Uģis Roze

21.30 Zane Gudrā un Olga Rajecka koncertprogrammā „Buramdziesmas” – 
Imanta Kalniņa mūzika ar latviešu dzejnieku vārdiem

23.00 Uguņošana 
Uguņošanas vērošana no aizsargdambja Daugavas kreisajā krastā

Pēc salūta Svētku balle
Spēlē „Jūras vilki” (Jūrmala) un DJ Balodis


