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Vēsture

Informācija presei

Atcerēsimies un pieminēsim deportāciju notikumus!
Šī diena – 25.marts – mums Latvijā ir sēru diena, kad pieminam 1949. gada deportācijas upurus. Tā ir diena, kad no savām mājām
un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Laikā no 1949.gada 25.marta līdz 29.martam uz Amūras, Omskas,
Tomskas apgabaliem un Krasnojarskas novadu izsūtīja gandrīz 43 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, izsūtīto vidū bija arī vairāki simti
mūsu - Jēkabpils novada iedzīvotāju.
Šodien noliksim ziedus un iedegsim svecītes individuāli visas dienas garumā vai esot kopā, kādā no piemiņas dienas pasākumiem
Jēkabpilī un pagastos:
Plkst.11:00 skanēs baznīcu zvani visos Jēkabpils novada dievnamos un Jēkabpils pilsētā iedzīvotāji ir aicināti uz dievkalpojumu
un aizlūgumu Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
Plkst. 12.00 Jēkabpilī norisināsies piemiņas brīdis pie pieminekļa represiju upuriem. Ziedus noliks arī Jēkabpils novada
pašvaldības vadība.
Aknīste
Plkst. 10.00 Represēto piemiņas vietā aicinām uz sveču un ziedu nolikšanu
Atašiene

Plkst. 15.00 Atašienes baznīcā norisināsies Svētā Mise
Plkst. 16.00 Atašienes Tautas namā “Annas Sāta” aicinām uz dokumentālo filmu “Bīskaps Boļeslavs Sloskāns. Lūgšana krustā.”
Plkst. 17.00 pie piemiņas akmens represijās cietušajiem – svētbrīdis.
Elkšņi
Plkst. 11.00 pie piemiņas akmens notiks ziedu nolikšanas un svecīšu aizdegšana.
Gārsene
Plkst. 11.00 aicinām Represēto piemiņas vietā uz piemiņas brīdi.
Leimaņi
Plkst. 11.00 pie Leimaņu Tautas nama notiks ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Rite
Plkst. 13.00 pie pieminekļa “Tiem, kas nepārnāca” - piemiņas brīdis.
Sēlpils
Plkst. 17.00 Daugavas stacijā norisināsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
Viesīte
Plkst. 11.00 piemiņās brīdis “To nevar aizmirst” un ziedu nolikšana Viesītē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda
upuriem.
No plkst. 11.45 līdz pat 16.00 muzejā “Paula Stradiņa skola” būs skatāmi dokumentālās filmas “Inta–Vorkuta” seansi.
Plkst. 17.00 Viesītes kultūras centrs “Sēlija” aicina uz tikšanos “Marts – rētu un cerību mēnesis” ar režisoru, aktieri Valdi Lūriņu.
Režisors dzimis Krasnojarskas novada Tūrā, kur bijusi izsūtīta viņa mamma.
Autors: 25.marts

https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/25-marts-seru-diena-atceresimies-un-pieminesim-deportaciju-notikumus

