Infrastruktūra

Uzņēmējdarbība

2015. gadā Jēkabpilī rekonstruēts ielu apgaismojuma tīkls Lāčplēša, Raiņa, Artilērijas, Parka, Putnu, Ķiršu, Latgales, Siguldas, Pērses,
Kurzemes, Kokneses, Liepu, Dambja, Kļavu ielās, bet līdz gada beigām
ielu apgaismojuma rekonstrukcija tiks pabeigta Sporta, Mežāres, Lazdu, Alejas, Lielā, Pamatu, Klusā, Strauta, Pureņu un Īves ielās. Tāpat
veikta ielu apgaismojuma vadības sistēmas iekārtu modernizācija.
2016. gadā ielu apgaismojuma pārbūvi plānots veikt Pasta ielā un Bebru ielas mikrorajonā.
2015. gadā veikti vairāku ielu rekonstrukcijas darbi. Pārbūves
darbi notika Dambja ielas posmā no Kļavu līdz Brīvības ielai un Kļavu
ielas posmā no Vienības līdz Dambja ielai, un Viestura ielas posmā no
Brīvības līdz Pļaviņu ielai.
Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldība veikusi Jēkabpils 3. vidusskolas internāta un virtuves bloka atjaunošanas būvdarbus un stadiona pārbūves darbus, Krustpils pils ēka pieslēgta Pils rajona katlu mājai,
iestāžu remontu programmas ietvaros veikta Bērnu un jauniešu centra un Mākslas skolas jumta seguma nomaiņa, telpu remonts Jēkabpils Tautas namā un Pilsētas bibliotēkā, soliņu un tualešu remonts
Krustpils brīvdabas estrādē u.c. darbi. 2015. gada oktobrī Jēkabpilī atklāja pirmo moduļu tipa ārstniecības iestādi Latvijā – līdzās Jēkabpils
reģionālajai slimnīcai durvis vēra Magnētiskās rezonanses (MR) centrs.
2015. gada februārī svinīgi tika atklāts otrais sliežu ceļš „Skrīveri
– Krustpils”. Tas ir VAS „Latvijas dzelzceļš” vērienīgākais un lielākais projekts atjaunotās Latvijas neatkarības laikā. Jaunizbūvētais sliežu ceļu
posms ļaus ievērojami palielināt vilcienu caurlaides spēju, kustības
ātrumu un drošību virzienā no Krustpils līdz Rīgai.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības atbalstu, šogad pirmo reizi
Jēkabpils pilsētas pašvaldība un pilsētas uzņēmēji tika pārstāvēti
reģionālajā izstādē „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2015”, kas norisinājās Jelgavā. Arī 2016. gadā ir iecerēts nodrošināt Jēkabpils pilsētas uzņēmēju pārstāvniecību reģionālajā izstādē.

2015.gadā ar nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības
fonda” finansiālu atbalstu Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas
nodaļā „Sēļu sēta” tika atklāts „Seno sēļu spēļu dārzs”. Savukārt Jēkabpils Mežaparkā, kur šogad jau sesto gadu plīvoja Zilais karogs,
tika izveidota Saules terase. Tās uzdevums ir iepazīstināt interesentus ar Saules gada kalendāru, iemācīties noteikt laiku pēc saules pulksteņa, kā arī izzināt saules enerģijas nozīmi.
Vecpilsētas laukumā šogad tika uzstādīti īpaša dizaina velosipēdu statīvi un kājminamie trenažieri. Velosipēdu statīvi izgatavoti, par paraugu ņemot Jēkabpils pilsētas simbolu – lūsi, tādējādi
veicinot pilsētas simbola atpazīstamību.
Lai veicinātu Jēkabpils iedzīvotāju veselību, šovasar Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicināja Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus un
viesus pievienoties brīvdabas vingrošanas nodarbībām.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība šogad parakstīja sadarbības
līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru par regulāru informācijas apmaiņu starp pašvaldību un kameru par uzņēmējdarbības attīstībai saistošām aktualitātēm un sadarbību jaunu
investoru piesaistei uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldības
teritorijā. Savukārt, lai veicinātu sadarbību ar Jēkabpils sadraudzības pilsētām, 2015. gadā Jēkabpils uzņēmēji devās tirdzniecības
misijā uz Jēkabpils sadraudzības pilsētu Lidu. Tāpat pilsētā šogad
Arī šogad liels skaits pilsētnieku – vairāk nekā 350 talcinieku
ir notikuši vairāki uzņēmējdarbības atbalsta semināri un apmā- – iesaistījās Lielajā Talkā. Nozīmīgs darbs tika paveikts pilsētnieku
cības gan praktiskos jautājumos, gan arī inovāciju un radošuma un pilsētas viesu iecienītajā atpūtas vietā Mežaparkā un peldvietā
veicināšanā.
pie Radžu ūdenskrātuves. Tāpat pilsētnieki talkoja arī citās vietās:
rotaļu laukumos PII „Zvaigznīte” filiālē, Daugavas malā pie Krustpils tirgus, Neretas ielas uzbēruma malās, Kapeles kapu teritorijā
u.c. vietās.

Vide

Šogad Jēkabpilī, Kena parkā, tika atklāts bērnu rotaļlaukums, vēl divi rotaļlaukumi šogad uzstādīti Krasta un Ķieģeļu ielās.

Aicinām apmeklēt pasākumus
2016. gadā
Datums
11.02.
20.02.
27.03.
4.05.
28.05.
28.05.
21.06.
8.07.
8. – 9.07.

Notikums
Flamenko koncertuzvedums „Karmena”
Latvian Blues Band koncerts
Pavasara saulgriežu pasākums
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums
Bērnu svētki
Dižkoncerts
Vasaras saulgriežu ielīgošana uz plostiem Daugavā
Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī”
Jēkabpils Pilsētas svētki

Norises vieta
Jēkabpils Tautas nams
Krustpils kultūras nams

19. – 24.07.

Operas dienas Jēkabpilī

Septembris

Dzejas dienas

Krustpils saliņa
Pretī Vecpilsētas laukumam
Sēļu sēta
Jēkabpils pilsētvide
Jēkabpils Tautas nams, Krustpils
kultūras nams, Krustpils saliņa
Jēkabpils bibliotēkas,
Jēkabpils pilsētvide

16.09.
Oktobris
11.11.
18.11.
9.12.

Grāmatu svētki
Kamermūzikas dienas Jēkabpilī
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinīgais pasākums
Pilsētas egles iedegšana

Jēkabpils Tautas nams
No Kena parka līdz piemineklim
Krustpils kultūras nams
Vecpilsētas laukums

Drošība
No 1. decembra darbu uzsākusi šogad izveidotā Jēkabpils
pilsētas pašvaldības policija. Tās galvenie uzdevumi ir piedalīties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus; savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi
un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas
apstākļus un atbilstoši savai kompetencei saukt pie atbildības
personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus u.c.
Drošības nedēļas ietvaros Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau
otro gadu pēc kārtas trīs izglītības iestāžu jaunāko klašu skolēniem dāvāja atstarojoša materiāla vestes. 2014. gadā Jēkabpils
pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils 3.vidusskolas
pirmo līdz ceturto klašu skolēni saņēma 1000 vestes, bet šogad
atstarojošās vestes piešķirtas šo izglītības iestāžu 1. klašu audzēkņiem (247 skolēniem).

* Pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas
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//
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//

DRAUGIEM.LV/VISITJEKABPILS

2015. gads Jēkabpilī

Izglītība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2015.gadā finansēja 12 vasaras
nometņu rīkošanu un vienas starptautiskas bērnu vasaras nometnes rīkošanu. Šogad izsniegtas arī 17 interešu izglītības licences.
Turpinot atbalstīt jaunos jēkabpiliešus, Jēkabpils pilsētas
pašvaldība šogad piešķīra stipendijas 75 studentiem. Atbalstīti
studenti šādās specialitātēs: ārstniecības, inženiertehniskās, u.c.
specialitātēs.

septiņi kori, viens vokālais ansamblis, astoņi tautas deju kolektīvi
un viens vizuālās un lietišķās mākslas kolektīvs. Dziesmu un deju
svētkos Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Vitamīns” (vadītājs H. Zdanovskis) pūtēju orķestru finālskatē ieguva 2. pakāpi.
Savukārt Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Ritums” (vadītāja S. Bondare) un 7.–9. klašu meiteņu koris „Skanda” (vadītāja
S. Pugača) Dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā ieguva
Zelta diplomus. Laureātu koncertā – Tautas mūzikas koncertā „Lai
balstiņas tālu skan!” – piedalījās arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālā grupa „Horizontāli” (vadītāja S. Bondare). Šie dziesmu svētki
ir vēsturiski ar to, ka Jēkabpils pilsētu Dziesmu un deju svētkos
pirmo reizi pārstāvēja arī kamerorķestris.
Pēc Dziesmu un deju svētkiem vienreizējas SWEDBANK stipendijas tika pasniegtas 50 skolotājiem no visas Latvijas, tajā skaitā no Jēkabpils – deju kolektīva „Pastalnieki” vadītājai A. Rūlietei,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kora „Ritums” diriģentei S. Bondarei
un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas meiteņu kora „Skanda” diriģentei
S. Pugačai.

velobrauciens Mežaparkā šogad vienkopus pulcēja jau 314 dalībniekus, bet jaunatklātie pludmales volejbola laukumi Jēkabpils
stadionā kuplā skaitā uzņēma labākos volejbolistus gan Latvijas pludmales volejbola čempionāta „ERGO OPEN 2015”, gan arī
Nakts turnīra pludmales volejbolā ietvaros.
2015. gads bija veiksmīgs arī komandu sporta veidos – basketbola klubs „Jēkabpils” jau otro gadu pēc kārtas „Aldaris” Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas, bet sporta klubs „Jēkabpils lūši” Latvijas Nacionālās līgas 2014./2015. gada volejbola
Visvairāk apmeklētos jauniešu pasākumus Jēkabpils pilsētā čempionātā vīriešiem izcīnīja 1.vietu.
šogad rīkojusi Jēkabpils jauniešu dome: Jēkabpils jauniešu dienu 2015, JJD sporta līgu, Ziemassvētku balli, labdarības pasākumu Krustpils pilī u.c.
2015. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notikušas arī daudzas skolēnu ekskursijas ar mērķi izzināt pašvaldības darbu, vairākās diskusijās ar jauniešiem piedalījies domes priekšsēdētājs
L. Salcevičs. Jēkabpils pilsētas pašvaldība katru gadu ir viena no
populārākajām darbavietām ikgadējā akcijā „Ēnu diena”, kuras
laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 2015. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzņēma 27 ēnas.
Šogad mākslas performanci Kena parkā un izglītojošu lekciju ciklu ar pašvaldības atbalstu rīkoja Jēkabpils radošo jauniešu
apvienība „Ceturtā siena”.
Jau trešo gadu Jēkabpilī norisinājās Karjeras nedēļa, kuras
laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jēkabpilī Karjeras nedēļas ieŠogad tika turpināta sadarbība ar Jēkabpils sadraudzības
tvaros norisinājās vairāk nekā 50 karjeras izglītībai veltītu aktivitāšu. pilsētām ārvalstīs. Jēkabpili 2015. gadā apmeklējušas piecu sadraudzības pilsētu delegācijas. Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros
uz Daugavas aizsargdambja svinīgi tika atklāts īpaša dizaina soliņš Jēkabpils sadraudzības pilsētai Sokolov Podļaski Polijā. Lai
atbalstītu sadraudzības pilsētu Mirgorodu Ukrainā, Jēkabpils pilsētas dome 16. jūlijā pieņēma lēmumu piešķirt 1500 EUR Mirgorodas slimnīcas vajadzībām. Augustā Jēkabpils pilsēta uzņēma 23
bērnus no Mirgorodas, kurus skāris Ukrainā notiekošais konflikts.
Nometni finansēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Savukārt septembra sākumā Jēkabpils pilsētas pašvaldības
speciālisti mācību un pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros viesojās
Trolhatanas pilsētā Zviedrijā un Ārendālē Norvēģijā, lai veicinātu
zināšanu apmaiņu dažādos administratīvās pārvaldības līmeņos,
iepazītos ar ārvalstu pašvaldību labās prakses piemēriem pilsētas
saimniecības organizēšanā, atkritumu apsaimniekošanas sfērā,
pilsētu mārketinga un tūrisma tēla veicināšanā, kā arī pilsētvides
plānošanā un ES finansējuma apguvē.

Jaunieši

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar CITRUS peldbaseinu 2015. gada rudenī uzsāka pilotprojektu, piedāvājot bez
maksas apmeklēt peldbaseinu pilsētas skolu skolēniem.
Jēkabpils pilsētas Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā
2015. gada 11 mēnešos sniegtas 907 konsultācijas un individuālās
nodarbības, veiktas 418 bērnu izpētes, sniegti 294 atzinumi, notikušas 47 Jēkabpils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas
sēdes un četras Noderīgo padomu skolas vecākiem nodarbības.

Starptautiskā sadarbība

Kultūra
Šogad Jēkabpilī, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju, norisinājās vēl nebijis pasākums – literatūras festivāls „Jānis
Rainis – Zelta spainis”. Tā laikā notika lekcijas par Raini un Aspaziju,
mūsdienu autoru dzejas lasījumi, pilsētas centrā tika atklāts Raiņa
un Aspazijas soliņš. Festivāla ietvaros notika arī nu jau tradicionālā akcija „Sirds uz trotuāra”, kuras laikā Jēkabpils skolu audzēkņi ar
krītu uz pilsētas laukumiem un trotuāriem rakstīja Raiņa un Aspazijas dzeju, kā arī citi pasākumi.
Šogad Jēkabpils pilsētas svētki izskanēja ar devīzi „Pilsēta
skan”, svētkos jēkabpiliešus un pilsētas viesus sagaidīja dažādas
nodarbes, kurās vienoties, izpausties, satikties, klausīties, skatīties
un baudīt savu esamību pilsētā. Lielu atsaucību guva arī svētku gājiens. Tāpat lielu skaitu apmeklētāju 2015. gadā pulcēja jau tradicionālie kultūras pasākumi Jēkabpilī – festivāls „Lustes Jēkabpilī”, brīvdabas operas izrāde, amatierteātru festivāls „Laipa” u.c. pasākumi.

Tūrisms

Apkopojot datus par 2015. gada tūrisma sezonu Jēkabpilī,
vērojamas pozitīvas tendences. Kopējais centra apmeklējums
Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldība rīkoja izaugsmes apmā- piecos sezonas mēnešos bija par 26% lielāks nekā pērn.
cības Jēkabpils jauniešu domes un Jēkabpils skolu pašpārvalžu
Šogad norisinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dalībniekiem. Tāpat 2015. gadā Jēkabpils pilsētas dome pieņēma
deju svētki, kuros Jēkabpils pilsētu pārstāvēja 20 kolektīvi – ko- lēmumu piedalīties projekta „PROTI un DARI” īstenošanā. Projekta
pumā teju 600 dalībnieki: 3 instrumentālās mūzikas kolektīvi, mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2015. gada nogalē saņēma
Latvijas Jaunatnes padomes pateicību par aktīvu līdzdalību un
atbalstu Strukturētā dialoga pasākumu organizēšanā 2015. gadā.

Dziesmu svētki

Sports
Šogad panākumiem bagāts gads bijis arī Jēkabpils sportistiem. Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē, kas norisinājās
Cēsīs, sportisti no Jēkabpils izcīnīja 3 zelta, 1 sudraba un 2 bronzas medaļas. Iedzīvotāju vidū iecienītais Pusstundas skrējiens un

2015. gads Jēkabpilī
Šajā gadā īpaši daudz ceļotāju viesojās no Igaunijas, Ukrainas, Vācijas, Krievijas un Somijas. Šogad liela interese par Jēkabpili ir arī ārzemju žurnālistiem. Arī Jēkabpils Vēstures muzejā
2015 gada tūrisma sezonā, salīdzinot ar 2014. gadu, apmeklētāju
skaits pieaudzis. Šogad Jēkabpils Vēstures muzeja speciālisti sagatavojuši 22 projektus finansējuma piesaistei dažādu muzeja aktivitāšu nodrošināšanai. Finansiāls atbalsts iegūts 12 projektiem
31 tūkstoti eiro apmērā.
2015. gadā Jēkabpils tika pārstāvēta arī divās starptautiskās
tūrisma izstādēs – „Balttour 2015”, „MATKA” (Somijā) un „TT Warsaw” (Polijā).

Strūves loks – jau
10 gadus UNESCO
mantojumā
15.jūlijā apritēja 10 gadi, kopš tika pieņemts lēmums par
unikāla objekta – Strūves ģeodēziskā loka iekļaušanu UNESCO
Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Septembrī Jēkabpilī notika starptautiska konference „Strūves ģeodēziskajam
lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10”. Tajā piedalījās
vairāk nekā 100 dalībnieki – no Latvijas, Baltkrievijas, Zviedrijas,
Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas.
Atzīmējot Strūves ģeodēziskā loka UNESCO pasaules mantojuma desmito gadadienu, Vecpilsētas laukumā tapa brandmūra
gleznojums un tika izdota papildus Strūves monētas tirāža ar jaunu vizuālo noformējumu.

Atzinības
2015.gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēmusi vairākas
atzinības un apbalvojumus.
2015. gada janvārī tika publiskoti pirmie „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu
e-vides attīstības līmeni. Jēkabpils pilsētas pašvaldība šajā mērījumā ieguva 3. vietu. Vērtējot pašvaldību interneta resursu popularitāti un cilvēku prasmes, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ieguvusi
augstāko vērtējumu pilsētu konkurencē. Atzinīgi novērtēts arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības e-pārvaldes līmenis, elektroniski pieejamo dokumentu veidlapu un pakalpojumu aprakstu apjoms,
dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas intensitāte u.c. rādītāji.
Latvijas būvniecības gada balvas 2014 apbalvošanas ceremonijā Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēma atzinību nominācijā
„Inženierbūvju rekonstrukcija” par tilta pār Daugavu rekonstrukciju. Remontdarbu rezultātā tika novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un nodrošināta vēl vismaz 30 – 40 gadu ilgmūžība.

Septembrī Jēkabpils Vēstures muzejs saņēma Kultūras mantojuma Gada balvas 2015 Atzinības rakstu kā labākais pils apsaimniekotājs.
Savukārt novembrī Valsts valodas centra rīkotajā akcijā
„Latviešu valodai draudzīga vide” Jēkabpils Tūrisma informācijas
centram tika pasniegts Atzinības raksts par vispilnīgāk ievērotajām Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasībām valsts
valodas lietojuma jomā.
Septembrī Rīgā notika konkursa Draudzīgs velosipēdistam
noslēguma pasākums, kurā apbalvojumu par īpaša dizaina velostatīviem pilsētas simbola formā saņēma Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Nevalstiskais sektors
Par Jēkabpils pašvaldības līdzekļiem projektu konkursos nevalstiskās organizācijas (NVO) 2015. gadā realizējušas:
• 12 mazos projektus, kopējā summa no pašvaldības budžeta 9210 eiro;
• 7 līdzfinansējuma projektus, kopējā summa no pašvaldības
budžeta 11675 eiro.

Akcijas

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 2015. gadā īstenojusi divus EEZ/Norvēģijas FI un Latvijas valsts finansētus projektus
„VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS” un „AICINĀTS DZĪVĒ!”, 2,5 gadu garumā apgūstot finansējumu 116 400,59
eiro apmērā. Projektus līdzfinansēja arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 2015. gadā „Jēkabpils NVO resursu centrs” tiek akreditēts
kā organizācija darbam Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) jomā,
un rudenī Jēkabpilī uzņēma divas brīvprātīgās jaunietes. „Jēkabpils NVO resursu centrs” šogad saņēma Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras Speciālbalvu nominācijā „Gada debija jeb
Uzlecošā zvaigzne 2015”.
2015. gada nogalē „JK jauniešu klubs” Jēkabpilī, Jaunā ielā
39i atklāja daudzfunkcionālo atbalsta centru „Pūce”. Tā mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no pieciem līdz astoņpadsmit
gadiem, kā arī personas ar attīstības traucējumiem.

2015. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizēja vairākas
akcijas. Lai veicinātu lokālpatriotismu un savas pilsētas vēstures
izzināšanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludināja foto akciju
„Es, jēkabpilietis, toreiz un tagad”. Akcijas laikā aicinājām jēkabpiliešus atjaunot savas senāk (bērnībā vai jaunībā) tapušās bildes,
nofotografējoties tajā pašā vietā, kur tapis fotogrāfijas oriģināls.
Senākā fotogrāfija, kas iesūtīta konkursam, ir no 1959. gada un tajā
redzams Vilhelma Strūves parks (tajā laikā Puškina parks). Vienā no
akcijas fotogrāfijām redzami arī 1981. gada plūdi, kas ir lielākie Jēkabpilī fiksētie (ūdens līmenis sasniedza 8,7m atzīmi virs normas).
2015. gada maijā Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri beidz bērnudārza gaitas un gatavojas skolai, Jēkabpils pilsētas pašvaldība dāvināja šogad izdoto krāsojamo grāmatu
mazajiem jēkabpiliešiem „Izkrāso Jēkabpili”. Grāmata ir nopērkama
arī Jēkabpils Tūrisma informācijas centrā.
Šī gada jūnijā Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs Rīgas Zoodārzā deva skanīgus vārdus šopavasar dzimušajiem
lūsēniem. Lūsēniem vārdus izraudzījās Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji
– kopumā tika saņemti 66 ierosinājumi, bet par piemērotākajiem
vārdiem iedzīvotāju balsojumā tika atzīti – Jēkabs, Pērle un Ambera. Balsošanā piedalījās 396 interesenti. Atgādinām, ka 2013. gada
novembrī Jēkabpils pilsēta kļuva par Rīgas Zooloģiskajā dārzā mītošo lūšu – Kamēlijas un Rubīna aizbildni.
Šogad turpinājās Jēkabpils pilsētas pašvaldības labdarības
kampaņa „Sasildīsim patversmes iemītnieku sirdis”. Labdarības akcija aizsākās 2009. gada nogalē. Tās nolūks bija veicināt iedzīvotāju

informētību par Jēkabpils dzīvnieku patversmi, kā arī vākt ziedojumus patversmes finansiālam atbalstam. Kampaņas „Sasildīsim
patversmes iemītnieku sirdis” ziedojumu kastes atrodas SIA „Reāls”,
Kurzemes ielā 8; SIA „Centrs AV”, Katoļu ielā 6; „Bior” Latgales reģionālajā laboratorijā, Brīvības ielā 258a; SIA „Mimoza”, Pasta ielā 29 un
Brīvības ielā 141; veikalā „Aibe”, Zīlānu ielā 135a; suši bārā „Sakura”,
Brīvības ielā 140/142.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība arī šogad pilsētas izglītības iestādēm dāvināja vairāk nekā 600 metru karoga lentīšu, ko audzēkņiem
un pedagogiem nēsāt pie apģērba valsts svētku nedēļā no 11. līdz
18. novembrim. Savukārt Jēkabpils jauniešu dome Lāčplēša dienas
priekšvakarā, 10. novembrī, karoga lentītes dalīja pilsētas iedzīvotājiem. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
valsts svētku mēnesī izsludināja akciju „Mēs esam Latvija!”, kuras
laikā jēkabpilieši tika aicināti iesūtīt fotogrāfijas saistībā ar Latvijas
valsts svētku svinēšanu.
Savukārt 2015. gada nogalē Jēkabpils pilsētas dome izsludinājusi konkursu par Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu Jēkabpils pilsētā, aicinot iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties
svētku noformējuma veidošanā ēkām un to teritorijām. Konkurss
turpināsies līdz šī gada 30. decembrim.

Lepojamies
Šogad ikgadējais pašvaldības apbalvojums „Gada jēkabpilietis” tika piešķirts Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolventei Elvai
Porietei un volejbola komandas SK „Jēkabpils Lūši” trenerim Mārcim Obrumanam. Apbalvojums „Gada jēkabpilietis” ik gadu tiek
piešķirts personām, kas sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu
Jēkabpils pilsētas un tās iedzīvotāju attīstībā un ieguvušas atzinību iedzīvotāju vidū par savu darbu, uzskatiem un uzvedību.
Savukārt 18. novembrī Latvijas Republikas Zemessardzes
56. kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšniekam, Jēkabpils pilsētas pašvaldības fotoreportierim hronistam Jānim Lācim
tika piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira. J.Lācim apbalvojums
piešķirts par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību jaunatnes nacionāli patriotiskajā audzināšanā, Latvijas vēstures liecību dokumentēšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.
Valsts svētkos apbalvojumus – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Atzinības un Goda rakstus – saņēma vairāk nekā 40 jēkabpilieši, bet nosaukums „Jēkabpils Goda pilsonis” piešķirts Annai
Korņejevai par izcilu pedagoģisko darbību, mūža ieguldījumu kultūrizglītībā, garīgo vērtību kopšanu un sakrālās mūzikas kultūras
veicināšanu vietējā sabiedrībā, un Ivanam Lavrinovičam par mūža
ieguldījumu SIA „Jēkabpils autobusu parks” attīstībā un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Jēkabpilī un ārpus tās.

Filmu pirmizrādes
Šogad pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma tapušas
divas dokumentālās filmas – Latgales reģionālās televīzijas radošās
komandas veidotā filma „Jēkabpils kamerorķestris – no solfedžo
līdz Mocartam” un Ingas Nesteres un Aleksandras Ugrikas veidotā
filma „Dvēseļu gans”, kas stāsta par dekānu, katoļu priesteri, Jēkabpils Goda pilsoni Jāni Bratuškinu. Filmas iespējams noskatīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības youtube.com kontā.
Savukārt 20. decembrī kanālā Re:TV tiks demonstrēta filma par pūtēju orķestra „Vitamīns” diriģentu Hariju Zdanovski.
Filma „Visu dzīvi esmu saausts ar mūziku” veidota „Latvijas stāsti”
filmu cikla ietvaros.

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
11 mēnešos noslēgta 201 laulība
(2014. gadā tika noslēgtas 155 laulības)
un reģistrēti 250 jaundzimušie.

2015. gadā Jēkabpils
pilsētas būvvalde akceptējusi
263 būvniecības ieceres un
pieņēmusi ekspluatācijā
40 būves.

Šogad Kena parkā tika atklāta
bērnu pilsētiņa

2015. gadā populārākie
jaundzimušo vārdi
Jēkabpilī – Markuss,
Timurs, Adrians, Viktorija,
Sofija, Emīlija.

Jēkabpils pilsētas Iekļaujošas
izglītības atbalsta centrs šī gada
11 mēnešos sniedzis teju 1000
konsultācijas un nodarbības.

2015. gadā (līdz 1.12.2015.)
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Mājas dzīvnieku reģistrā
reģistrēti 575 kaķi un 363 suņi.
Pašvaldības nodevās samaksāts
2517,20 EUR.

2015. gada pavasarī
Jēkabpils lūšu ģimenei,
kas mīt Rīgas Zooloģiskajā
dārzā, sagaidīts ģimenes
pieaugums – lūšu pārim
Kamēlijai un Rubīnam
piedzimuši trīs lūsēni – Pērle,
Ambera un Jēkabs.

Jēkabpils tūrisma
informācijas centra
apmeklētāji 11 mēnešos
vietējie – 2633,
ārzemnieki – 355,
kopā – 2988.

2015. gadā visvairāk uzņēmumu
pilsētā darbojas kravu pārvadājumu,
mežizstrādes, mazumtirdzniecības
un grāmatvedības pakalpojumu
sniegšanas sfērās. Savukārt pēc
apgrozījuma lielākie uzņēmumi
pārstāv kokapstrādes, būvniecības un
vairumtirdzniecības nozares.

Jēkabpils dzīvnieku patversmei līdz
1. decembrim ziedoti 3356,98 EUR,
no janvāra līdz decembrim patversmē
pieņemti 326 dzīvnieki un adoptēti
206, kopumā patversme pagaidu mājas
sniegusi 764 dzīvniekiem (ieskaitot kaķus,
kas piedalījās sterilizācijas programmā).

Publiskās runas un valodas kultūras
pētījumā „Valodas policija”, kurā tika
analizēta Latvijas 14 lielāko pašvaldību
vadītāju latviešu valodas kultūra un tās
publiskā lietojuma paradumi, atzinīgi
novērtēts Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs L. Salcevičs.

Oktobrī darba vizītē Jēkabpili
apmeklēja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ar
kundzi Ivetu Vējoni

Tālākās valstis, no
kurām Jēkabpils Tūrisma
informācijas centrā šogad
viesojušies tūristi, – ASV,
Ķīna un Austrālija.

Šī gada pavasarī Jēkabpils pilsētas dome,
atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.pantam, pieņēma lēmumu par zemes
reformas pabeigšanu Jēkabpils pilsētā. Zemes
reformas izpildes secību pilsētā noteica 1991.gada
20.novembrī pieņemtais likums „Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās”. Saskaņā ar to, zemes
reforma pilsētā tika veikta trīs kārtās.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums

2015. gadā notikušas 32 Jēkabpils
pilsētas domes sēdes (no tām
7 ārkārtas), kurās pieņemti
436 lēmumi. Šogad notikušas
arī 27 Finanšu komitejas sēdes
un 5 Tradicionālo konfesiju
konsultatīvās komisijas sēdes.

Jēkabpilī šogad
uzstādītas
3 jaunas kaķu
mājas.

2015. gadā
Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā izdotas
77 rakšanas
darbu atļaujas.

2015. gadā Jēkabpils
pilsētas pašvaldība
piešķīrusi stipendijas
75 skolēniem.

2015. gada vienpadsmit
mēnešos Jēkabpilī reģistrēti
83 jauni uzņēmumi, likvidēti
79 uzņēmumi, un pavisam šobrīd
darbojas 1514 uzņēmumi.

Pielikumu sagatavoja L. Skļarska. Pielikumā publicētie foto: Jēkabpils pilsētas pašvaldības,
Jēkabpils jauniešu domes, Valsts prezidenta kancelejas foto arhīvs, E. Kalniņš, J. Štelmahers

Jēkabpils vēstures muzejā
organizēts 51 pasākums,
Krustpils pilī – 41 un
muzeja Brīvdabas nodaļā
„Sēļu sēta” – 10.

2015. gadā Jēkabpils Vēstures
muzejā apmeklētāju skaits
pārsniedzis 21 tūkstoti.

Iespēju Jēkabpils izglītības iestāžu
skolēniem bez maksas apmeklēt CITRUS
peldbaseinu 2015. gada oktobrī un
novembrī izmantojuši 2104 skolēni.

13 (245) 2015. gada decembris

