Atskats uz 2018. gada notikumiem Jēkabpilī
2018. gads Jēkabpilij nesis daudz
pārmaiņu, dinamikas, aizraujošu brīžu un
vēstures lappusēs ierakstāmu stāstu – tikai šogad mums bija iespēja visiem kopā
piedzīvot Latvijas valsts simtgades svētkus un tik daudz citu paliekošu atmiņu!
Laikraksta lappusēs vēlamies atskatīties uz 2018. gada notikumiem pilsētā.
Šie ir tikai daži mozaīkas gabaliņi no visa

tā, ko mums devis 2018. gads. Katrs notikums, vai tas būtu mazs vai liels, padara
vērtīgu, neatkārtojamu šo gadu.
Vēlamies pateikt paldies, jums, pilsētas iedzīvotāji, ka esat klāt mūsu pilsētas notikumos! Paldies, ka spējat saskatīt to skaisto un unikālo Jēkabpilī, ko
iemūžināt savās uzņemtajās fotogrāfijās
un dalāties ar citiem.

Izdevuma pirmajā lappusē izvēlējāmies nopublicēt fotogrāfijas, kuras jūs
sociālajos tīklos esat atzinuši par šī gada
nozīmīgiem notikumiem un skaistākajiem foto.
Uz tikšanos nākamajā gadā! Laimīgu
2019. gadu!

JANVĀRIS

Jēkabpilieši parakstās Latvijas Tautas saimes grāmatā
Janvārī līdz Jēkabpilij bija atceļojusi Latvijas Tautas
saimes grāmata – ar roku rakstīta grāmata, ko veidoja
Latvijas iedzīvotāji valsts simtgadē. Grāmatas sējumi
apceļoja Latviju, lai vēlāk tiktu nodotas Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Jēkabpiliešiem bija iespēja grāmatā ierakstīt
kādu vēlējumu, pārdomas vai attīstības ideju Latvijai.

MARTS

Jēkabpilī projektu realizē I.Ziedoņa muzejs
15. februārī Jēkabpilī Imanta Ziedoņa muzejs bija
izvēlējies realizēt projektu „Ideju pavasaris”. Šāds pasākums
pie mums notika pirmo reizi, tajā pulcējās jaunieši,
skolotāji un dažādu Latvijas muzeju un bibliotēku pārstāvji.
Galvenais pasākuma mērķis bija palīdzēt attīstīt jauniešu
idejas, kas saistītas ar kultūras iestādēm.

Pašvaldības policija jaunās telpās Brīvības ielā 45
No 19. marta Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija
uzsāka darbu jaunās, plašās telpās Brīvības ielā 45, Jēkabpilī.
Tajās Pašvaldības policijai nodrošināts arī aprīkojums, kas
nepieciešams dežūrdaļas darbam.
Pašvaldības policija visu diennakti ir sasniedzama par
operatīvo tālruni: 65283888.

A. Žilinska vokālistu konkursā piedalās 100 jaunie
vokālisti
16. februārī A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā
sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību norisinājās
A. Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss. Tajā
piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki – jaunie vokālisti no
Latvijas un Lietuvas mūzikas un mākslas skolām.

Martā uzsāk Kena parka pārbūvi
Martā tika uzsākti objekta „Kena parka pārbūve,
Jēkabpilī” būvdarbi. Būvdarbu izpildītājs – SIA „Erbauer
group”. Kena parka pārbūvi veica, gan labiekārtojot parka
teritoriju, gan pārbūvējot esošo skatuvi ar laukumu
skatītājiem. Vasaras beigās estrāde bija ieguvusi jaunu
veidolu.

Jēkabpili apmeklē Apvienoto arābu emirātu vēstniece
19. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldību reģionālajā
vizītē apmeklēja Apvienoto arābu emirātu vēstniece
V. E. Hanan Al Aleeli ar pavadošo delegāciju. Vizītes laikā
vēstniece tikās ar domes vadību, tika apmeklēti uzņēmumi
SIA „Margret”, SIA „Ošukalns”, kā arī apskatīta Krustpils pils.

Paraksta līgumu par multifunkcionālo halli
8. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika parakstīts
iepirkuma līgums par Jēkabpils multifunkcionālās sporta
halles jaunbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un
autoruzraudzības veikšanu. Līgums tika parakstīts starp
Jēkabpils pilsētas pašvaldību, A/S „PANEVĖŽIO STATYBOS
TRESTAS”, SIA „ARMS group” un SIA „LC Būve”.

Uzsāk projektu „Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”
Aprīļa otrajā pusē tika uzsākti darbi projektā „Pasta ielas
pārbūve, Jēkabpilī”, kurā ietilpst arī Zaļās, Jēkaba, Akmeņu,
Katoļu un Viestura ielu pārbūve. Projektā paredzēts
rekonstruēt ielu brauktuves un ietves, lietus ūdens
kanalizāciju, ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju, siltumtrasi, kā
arī ielu apgaismojumu. Projektu realizē SIA „Ošukalns”.

APRĪLIS

„Jēkabpils lūšu” volejbolisti – Latvijas čempioni!
16. aprīlī volejbola komanda „Jēkabpils lūši” pirmo reizi
kļuva par Latvijas čempioniem, uzvarot savā laukumā arī
trešajā finālspēlē četros setos „RTU/Robežsardzi”. Prieks
un gaviles komandā, fanu un atbalstītāju rindās un paldies
vecākajam trenerim Mārcim Obrumanam un „Jēkabpils
lūšu” prezidentam Mārim Trušelim!

Filma par Jēkabpils Goda pilsoni Leoni Pauniņu
26. janvārī notika dokumentālās filmas prezentācija
par Jēkabpils Goda pilsoni, ilggadējo A. Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolas direktori Leoni Pauniņu. Šī filma bija jau
11. filma ciklā „Mēs – jēkabpilieši” un to finansēja Jēkabpils
pilsētas pašvaldība.

FEBRUĀRIS

Atklāj renovēto Bebru ielas mikrorajonu
3. februārī Bebru mikrorajonā pie jaunizveidotās
Bebriņa skulptūras svinīgi tika atklāts projekts „Dūmu ielas,
Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī”. Pārbūves
laikā tika atjaunoti lietus ūdens, kanalizācijas, ūdensvadu
tīkli, uzstādīti jauni apgaismes stabi, atjaunots ielu segums,
veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.

Jēkabpili apmeklē Ministru prezidents M.Kučinskis
Jēkabpili, kā vienu no pirmajām reģionālajām vizītēm
2018. gadā, šogad, 12. janvārī apmeklēja Ministru
prezidents Māris Kučinskis. Vizītes ietvaros, tiekoties ar
domes deputātiem, kā arī uzņēmējiem, tika diskutēts par
izglītības sistēmu, veselības aprūpi, kā arī tautsaimniecības
attīstību un citiem.

MAIJS

Latvijas simtgadei veltītā izstāde „100 iemesli lepoties
ar Jēkabpili”
Maijā Krustpils pilī tika atklāta izstāde „100 iemesli
lepoties ar Jēkabpili”. Šo īpašo Latvijas simtgadei
veltīto izstādi vēl var pagūt apskatīt Krustpils pilī līdz
31. decembrim! Interesanti un iedvesmojoši!

JŪLIJS

Jēkabpils pilsētai atzinīgi vērtējumi E-indeksa mērījumos
Latvijas e-indeksa mērījumos jūnijā tika ziņots, ka
Jēkabpils pilsētai otrais labākais rezultāts starp republikas
nozīmes pilsētām! Dati tika sniegti, apkopojot pērnā gada
interneta vides datus. Divos e-indeksa mērījumu faktoros –
pašvaldības interneta resursu popularitāte un e-vides
infrastruktūra – Jēkabpils pilsēta ierindojās 1. vietā.

Lielajā Dziesmu un Deju svētku notikumā piedalās
vairāk nekā 500 jēkabpiliešu
No 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā gandrīz 500 jēkabpilieši,
pārstāvot pilsētu ar vairāk nekā 20 amatiermākslas, kā arī
mazākumtautību kolektīviem, piedalījās XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas dziesmā un dejā
sniedza neaprakstāmas sajūtas un fantastiskas emocijas!

Izdota jauna suvenīrmonēta ar Jēkabpils simboliku
Jūnijā tika izdota jauna suvenīrmonēta ar Jēkabpils
simboliku, kas veltīta pilsētai Latvijas simtgadē. To
iespējams iegādāties Tūrisma informācijas centrā. Līdz šim
šādas suvenīrmonētas ir veltītas Krustpils pilij, Strūves
parkam, Trešdienas tirgus laukumam, kurā atrodas zirga
skulptūra, kā arī Jēkabpils pilsētas simbolam – lūsim.

Radžu ūdenskrātuves pludmalē plīvo „Zilais karogs”
Arī šovasar Vides izglītības fonda sertifikācijas
programmas „Zilais karogs” sertifikāts jau devīto gadu tika
piešķirts Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvei. Esam
gandarīti, ka pilsētas pludmales atpūtas vieta ar katru gadu
kļūst pievilcīgāka un bagātāka ar dažādām aktivitātēm brīvā
laika pavadīšanai!

Rīgas ielā izbūvētas astoņas nojumes tirgotājiem
Augustā Rīgas ielā izbūvētas un novietotas astoņas
tirgus nojumes, kurās katrā ir vieta diviem tirgotājiem. Šādā
labiekārtotā vidē ir iespēja tirgot un iegādāties vietējās
mājsaimniecībās audzētus un ražotus produktus veidojot
tā saucamo „zaļo tirdziņu”.

Jēkabpils slimnīca veic infrastruktūras uzlabošanu
Jūlijā SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” saņēma divas
jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas. Lai varētu veikt kvalitatīvus,
mūsdienām atbilstošus kardiovaskulāros un radioloģijas
izmeklējumus, tika iegādāta jauna – digitālā diagnostiskās
ultrasonogrāfijas iekārta. Jaunās iekārtas aprīkojumā ir arī
zonde, kas nodrošina 3D/4D attēlveidošanu.

Pabeigta māla dakstiņu ieklāšana žogam Rīgas ielā
Augustā tika pabeigta māla dakstiņu ieklāšana žogam
Rīgas ielā. Darbi veikti žoga seguma daļā, kas ir vēsturiskā
Krustpils pils teritorija, kopumā 155 metru garumā. Darbu
gaitā veikta bojāto māla dakstiņu demontāža, žoga virsmas
sagatavošana dakstiņu ieklāšanai, kā arī māla dakstiņu
jumta seguma ieklāšana.

AUGUSTS

Ar „Lustēm Jēkabpilī” atklāj renovēto Kena parka estrādi
Ekspluatācijā pieņemta un atklāta Kena parka
estrāde, kurā pirmais lielais notikums bija starptautiskais
tautas mūzikas festivāls „Lustes Jēkabpilī”, kā arī Latvijas
simtgades zaļumballe! Projektā veikta Kena parka pārbūve
labiekārtojot parka teritoriju, kā arī pārbūvējot esošo
skatuvi ar laukumu skatītājiem.

Noslēdzas ASV un VUGD kopīgais sadarbības projekts
31. maijā kopā ar ASV vēstnieci Latvijā N. Petitu
svinīgā ceremonijā atzīmēja ASV un VUGD 13. sadarbības
projekta Jēkabpilī pabeigšanu. Projekta finansējumu
nodrošināja ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecība Eiropā.
Renovācija uzlaboja ne tikai VUGD Jēkabpils nodaļas ēkas
energoefektivitāti, bet arī ugunsdzēsēju darba apstākļus.

JŪNIJS

Paldies par pilsētas svētku RADĪŠANU visiem kopā!
13., 15.un 16. jūnijā izskanēja Jēkabpils pilsētas svētki
ar devīzi „RADI Jēkabpilī”. Šo trīs dienu laikā bija iespēja
piedzīvot un piedalīties vairāk kā 40 pasākumos, kas
norisinājās pilsētas ielās, skvēros un parkos.
Paldies, ka mums kopā izdevās RADĪT svētkus
Jēkabpilī!

Ielikti pamati tieslietu administratīvā centra būvniecībai
10. maijā ar simbolisku kapsulas iemūrēšanu ēkas
pamatos tika uzsākta tieslietu administratīvā centra
būvniecība. Visus būvniecības darbus plānots pabeigt
2019. gada vasaras sākumā, bet būvniecības kopējās
izmaksas ir aptuveni 6,8 milj. eiro. Topošās ēkas pamatos
tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm.

OKTOBRIS

Labdarības akcija „Dzīvo vesels”
Oktobrī notika labdarības akcija „Dzīvo vesels”. Šogad
akcijai tika reģistrēti 243 pacienti. Saskaņā ar konsultējošo
ārstu uzstādītajām diagnozēm akcijas laikā veiktas 16
operācijas, 43 pēdu aprūpes procedūras. Konsultēti 152
traumatoloģiskie, 31 ķirurģiskie, 43 patoloģiskie un 17
neiroloģiskie pacienti no Jēkabpils un citām vietām Latvijā.

Jēkabpils Mākslas skolai – 25
1. oktobrī Jēkabpils Mākslas skolai apritēja 25 gadi.
Jubileju ievadot, maijā un jūnijā Jēkabpils Tautas namā
varēja apskatīt skolas audzēkņu izstādi „Renesanse”.
Oktobrī Mākslas skolā notika arī jubilejas svinības un
absolventu salidojums.

Atklāj atjaunoto Zemgales ielu
16. novembrī svinīgi tika atklāta atjaunotā Zemgales
iela, kurā būvdarbi tika uzsākti šī gada jūlija mēnesī,
balstoties uz līgumu „Objekta „Zemgales ielas atjaunošana,
Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība”. Objekta
būvdarbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 158 tūkstoši eiro
bez PVN.

Uzsākti Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles
būvniecības darbi
Decembra sākumā uzsākti Jēkabpils multifunkcionālās
sporta halles būvniecības darbi. Darbi virzās sekmīgi un pat
ātrāk nekā plānots. Projektu plānots pabeigt 2020. gada
7. jūlijā. Halles atradīsies Brīvības ielā 289b, iekļaujoties
kopējā infrastruktūrā ar Jēkabpils stadionu.

Nodrošina brīvpusdienas skolēniem
Jēkabpils pilsētas dome 30. augusta domes sēdē
pieņēma lēmumu par 1.–9. klašu skolēnu un sociālā
dienesta piešķirtajām brīvpusdienām, līdz ar to visiem
1.–9. klašu izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs tiek apmaksātas pusdienas!

Jauni pilsētvides objekti
Jēkabpilī, Mežaparka teritorijā, tika atklāti jauni
pilsētvides objekti – „Daugavas lilija – pilnbrieds”, „Priedes
rīts” un darbs no sērijas Zodiaka Zīmes – „Iņ-Jaņ” skulptūra.
Darbus veidojuši trīs Latvijas Mākslas Akadēmijas
tēlniecības nodaļas studenti, un sadarbību ar Mākslas
akadēmiju plānots turpināt.

SIA „Gefa Latvija” – gada uzņēmējs Zemgalē
Konkursā „Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” no Jēkabpils
tika nominēts SIA „GEFA Latvija”. Uzņēmums ar dažādiem
materiāliem atbalsta Jēkabpils mākslas skolu, dzīvnieku
patversmi, aktīvi atbalsta Jēkabpils sportistus, volejbola
klubu. Savukārt šogad uzņēmums slimnīcas Perinatālajai
nodaļai dāvināja rāpulīšus jaundzimušajiem.

Nojaukts grausts Viestura ielā 44
Decembrī tika uzsākti darbi pie grausta Viestura ielā
44 nojaukšanas. Nojaukšanas darbus veic SIA „Jēkabpils
pakalpojumi”. Būve tika demontēta, ņemot vērā Jēkabpils
būvvaldes un citu institūciju atzinumu, ka būve ir nonākusi
tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, kā arī lai novērstu
tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu.

NOVEMBRIS

Latvijas valsts simtgades svētki
Novembrī svinējām Latvijas valsts simtgadi!
18. novembri iesākām ar svinīgu Latvijas karogu pacelšanu
mastos, pilsētas modināšanu, ar automašīnu kolonnu
patriotisku braucienu un patriotiskām dziesmām. Savukārt
pievakarē patriotiskas dziesmas Latvijai izdziedājām kopā
ar grupu „Pērkons” un baudījām svētku salūtu!

DECEMBRIS

Liela interese par Laikmetīgās vēstures muzeju
No 3. septembra Pormaļa ielā 11 tika atvērtas
vēsturiskās Latvijas bankas Jēkabpilī ēkas durvis, kurā līdz
29. septembrim darbojās Laikmetīgās vēstures muzejs
„24x30”. Laikmetīgās mākslas muzeju šajā laika posmā
apmeklējuši gandrīz 2000 interesenti.

SEPTEMBRIS

Mācību gadu uzsāka 2613 skolēni
Pēc skaistās vasaras 1. septembrī svinējām Zinību
dienu. Jaunajā 2018./2019. mācību gadā Jēkabpils pilsētas
izglītības iestādēs mācības uzsāka 2613 skolēni. Jēkabpils
2. vidusskolā ar 1. septembri darbu uzsāka arī jaunā skolas
direktore – Ilona Salmiņa.

Jēkabpils saņem specbalvu konkursā
Konkursā „Ģimenei draudzīga pašvaldība” Jēkabpils
pilsēta saņēma specbalvu par ieguldījumu darbā ar
jauniešiem. Konkursa komisija vērtēšanas laikā izvirzīja papildu
nominācijas, īpaši izceļot piecas pašvaldības par būtisku
ieguldījumu. Jēkabpils tika atzinīgi novērtēta par ieguldījumu
darbā ar jauniešiem un saņēma 4000 EUR lielu naudas balvu.

