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Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
simtgades parāde Jēkabpilī 4. maijā
Šogad 4. maijā – Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas 29. gadadienā – Nacionālo
bruņoto spēku diena noritēs
Jēkabpilī.
Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem
arī tos iedzīvotājus, kuriem nav
iespēju apmeklēt tradicionālo
valsts svētku parādi 18. novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju – 4. maijā kādā
no Latvijas novadiem organizēt
Nacionālo bruņoto spēku dienu.
Parādi, kurā Jēkabpilī piedalīsies vairāk nekā 700 karavīru, zemessargu, robežsargu,
policistu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu, komandēs
Zemessardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis
Māris Simsons, bet to pieņems
valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, aizsardzī-

bas ministrs Artis Pabriks un
Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants
Leonīds Kalniņš.
4. maija Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi
Jēkabpilī sāksies plkst. 9.00
ar Dievkalpojumu Jēkabpils
Krustpils Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
Savukārt plkst. 11.00 Rīgas
ielā sāksies Latvijas un ārvalstu
bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta, Valsts policijas un Jaunsardzes vienību un
tehnikas parāde.
Parādes ģenerālmēģinājums
notiks 3. maijā, plkst. 19.00.
Parādes priekšgalā tiks nests
Latvijas armijas karogs, kuru
nesīs Zemessardzes 3. Latgales
brigādes karavīri un zemessargi.
Tālāk ierindā soļos NATO spēku integrācijas vienības, Dānijas
bruņoto spēku, Zemessardzes

3. Latgales brigādes, Gaisa spēku, Jūras spēku, Mācību vadības pavēlniecības un Latvijas
Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Štāba bataljona, Valsts
robežsardzes, Valsts policijas,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Sauszemes spēku
Mehanizētās kājnieku brigādes,
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un
Jaunsardzes vienības.
Parādē piedalīsies arī vairāk
nekā 70 Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Valsts policijas tehnikas vienību.
Parādē
būs
vērojamas
Latvijas bruņoto spēku pašgājējhaubiču sistēmas, tāpat parādē
varēs redzēt kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnas
„CVR(T)”.
Parādes apmeklētāji varēs vērot arī sabiedroto val-

stu bruņutehniku, piemēram,
Kanādas bruņoto spēku bruņutransportieri “LAV6”, kā arī
Itālijas, Spānijas un Albānijas
bruņoto spēku militāro tehniku. Militārajā parādē piedalīsies
arī Valsts robežsardzes tehnika,
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta autocisterna
„MAN” un glābšanas automobilis „Scania P320” un Valsts policijas automašīnas un motocikli.
Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos, tādējādi neradot
apdraudējumu parādes vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku
helikopteri „Mi-17”, lidmašīna “An-2”, Valsts robežsardzes
helikopteri, kā arī ASV vadītās
operācijas „Atlantic Resolve”
ietvaros Latvijā izvietotie helikopteri UH-60 „Black Hawk”.
Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos tehnikas parādi noslēgs
lidmašīnu “F-16”, kas veic NATO
gaisa telpas patrulēšanu virs

Baltijas valstīm, pārlidojums.
Par parādes muzikālo noformējumu rūpēsies Nacionālo
bruņoto spēku orķestris.
Bruņoto
spēku
dienu
Jēkabpilī organizē Nacionālie
bruņotie spēki un Aizsardzības
ministrija sadarbībā ar Iekšlietu
ministriju
un
Jēkabpils
pašvaldību.
Saistībā ar militārajā parādē un paraugdemonstrējumos plānotajiem lidojumiem,
Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek
tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar
to radītais troksnis ir īslaicīgs un
nenodara kaitējumu cilvēkam
un īpašumam.
Informējam, ka pasākumu
laikā tiks veikta fotografēšana un
filmēšana.

Šogad 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 29. gadadienā – Nacionālo bruņoto spēku diena noritēs
Jēkabpilī un Latvijas armija šogad atzīmē savu 100. gadadienu. Par godu šiem vērienīgajiem notikumiem piedāvājam Jēkabpils Vēstures
muzeja sagatavoto vēsturisko atskatu – Latgales artilērijas pulkam 100!

Latgales artilērijas pulkam 100
Latgales artilērijas pulka
izveidošana

LAP karavīri Krustpilī, Rīgas ielā. 20. gs. 20. gadi

LAP karavīri pie Krustpils pils strūklakas. 20. gs. 20. – 30. gadi

LAP 6. baterija mācību poligonā. 20. gs. 30. gadi

Latgales Artilērijas pulks
(LAP) tapa Brīvības cīņu laikā.
1919. gada 30. septembrī tiek
parakstīta pavēle Nr. 35 – no1.
jaunformējamā (rezerves) diviziona atdalīja karavīrus jaunas baterijas veidošanai. Par tās
komandieri iecēla virsleitnantu Frici Vālodzi, bet par jaunākiem virsniekiem virsleitnantu Edgaru Plūci un leitnantu
Fridrihu Resleru. 1919. gada
9. oktobrī jaunizveidotā baterija
izbrauca no Rīgas uz Ķengaragu
bez daudziem vajadzīgiem vadības un šaušanas piederumiem
un atklāja uguni no pozīcijām
pie Pļavniekiem un Rāmes muižas. 10. oktobrī baterija nāca palīgā 6. Rīgas pulkam cīņās par
Doles salu. 20. oktobri pārcēlās
pie Mīlgrāvja pāri Daugavai un
no Bolderāja puses piedalījās
Torņkalna atbrīvošanā.
Rīgas apkārtnē izveidojusies
divīzija piedalījās arī Latgales
atbrīvošanā, tā cīnījās kopā ar
Latgales divīzijas daļu kaujās pie
Nīcgales, Žagavas, Jaunlatgales
un Grēku kalna. Latgales artilērijas pulka štābu un pārvaldi sāka formēt tikai 1920. gada
2. janvārī. Februāra beigās pulkam piekomandēja 1. diviziona
3. bateriju, bet 1921. gada sākumā vienu izformētā 13. armijas
diviziona bateriju.
Pēc Latvijas Brīvības cīņām
LAP daļas novietojās Rēzeknē,
Viļakā un Malnavā.

Latgales artilērijas pulka
pastāvīgā dislokācijas
vieta – Krustpils
1921. gada 23. novembrī LAP
ieradās pastāvīgās dislokācijas
vietā Krustpilī, jo Latvijas valdība tā rīcībā nodeva baroniem
fon Korfiem atsavināto Krustpils
muižas centru 54 ha platībā ar 37
celtnēm – pili, dzīvojamām un
saimniecības ēkām.
LAP sastāvēja no 2 lauku
artilērijas divizioniem ar 3 baterijām katrā, zenītbaterijas, instruktoru baterijas, saimniecības
komandas.

No 1921. gada oktobra līdz
1925. gadam LAP komandieris
bija pulkvedis Pēteris Kire, no
1925. gada līdz 1932. gadam –
Reinis Gundars. No 1932. gada
līdz 1936. gadam pulkvedis
Visvaldis Dūms. Pēdējais pulka
komandieris līdz 1940. gadam
bija pulkvedis Jānis Žīds.
Tāpat kā citiem artilērijas pulkiem, arī LAP simbols
bija sudraba taures. 1924. gada
28. janvārī LAP septiņas sudraba
taures saņēma dāvinājumā no
Daugavpils, Rēzeknes, Abrenes
un Ludzas apriņķu pašvaldību
vadītājiem.

Latgales Artilērijas pulka
kultūras un sabiedriskā
dzīve Krustpilī
Karavīru audzināšana neaprobežojas tikai ar kareivisko īpašību izkopšanu.
Paralēli Latvijas armijas
tiešajiem
militārajiem
pienākumiem, armijā
kultūras
un sabiedriskā dzīves izkopšanai veltīta nopietna vērība.
Audzināšanas darbu sekmēja
lekcijas un priekšlasījumi, karavīru klubi, bibliotēkas un sarīkojumu apmeklējumi ārpus karaspēka daļām.
LAP bija izveidojušās apvienības, kas ar savu darbību
rūpējās par kultūras dzīves nodrošināšanu tajā. Viens no kultūras dzīves veidotājiem bija
Instruktoru kulturālais pulciņš,
kas nodarbojās ar pasākumu
organizēšanu gan pulkā, gan ārpus tā.
Instruktoru kulturālais pulciņš dibināts 1926. gada 1. novembrī. Savu oficiālo darbību
Instruktoru kulturālais pulciņš
sāka ar atklāšanas vakaru 18. decembrī kareivju kluba telpās. Lai
īstenotu vēlmi sniegt augstvērtīgas izklaides un izglītības iespējas savas kultūras dzīves
organizēšanā, par galvenajiem
uzdevumiem tika izvirzīti – rīkot priekšlasījumus, jautājumu
izskaidrošanas vakarus, sarīkojumus, ierīkot bibliotēku un lasītavu, dibināt dramatisko pulciņu, kori.

LAP instruktori pulka svētkos. 1933. gada 30. septembris

Latgales artilērijas pulka vajadzībām 1931.gadā Krustpilī uzbūvēja
modernu, monolītu dzelzsbetona 3-stāvu kazarmu ēku, kas ir pirmā
šāda veida celtne Latvijā

Krustpils muižas teritorija LAP laikā. 20. gs. 30. gadi

Instruktoru kulturālā pulciņa rīkotie pasākumi bija tādi,
kas pieejami tikai biedriem un
tādi pasākumi, kas tika rīkoti
plašākai sabiedrībai. Instruktoru
kulturālā pulciņa rīkotie slēgtie pasākumi notika diezgan
regulāri karavīru kluba telpās.
Savukārt plašākai publikai domātie pasākumi kā koncerti, teātra izrādes tika rīkoti Krustpils
Lauksaimniecības
biedrības
namā, zaļumballes Krustpils
pils parkā, labdarības pasākumi,
Ziemassvētku eglītes LAP karavīru bērniem, karnevāli u.c.
Tieši mūzikas dzīves aktivitātes bija tās, ar kurām LAP tapa
plaši pazīstams ne tikai krustpiliešu vidū, bet tā slava sasniedza
pat Rīgu un Latvijas tālākos novadus. LAP karavīri varēja lepoties ar pulka orķestri, vīru kori,
operetes trupu, simfonisko orķestri, instruktoru dubultkvartetu „Dziedonis”. LAP lepnums
ir pulka orķestris. Tas bija viens
no labākajiem kara orķestriem
Latvijas armijā, kurš aktīvi piedalījās dažādu pilsētas kultūras
pasākumu atklāšanas ceremonijās, saviesīgos vakaros un sarīkojumos. LAP pulka orķestri
vadījuši vairāki izcili diriģenti:
kapelmeistars Jūlijs Reinholds,
Kārlis Paucītis u.c. Kapelmeistara
J. Reinholda vadībā orķestris
piedalījies pirmajos neatkarīgās Latvijas Vispārējos Dziesmu
svētkos 1926. gada jūnijā Rīgā.
Liela loma LAP mūzikas
dzīvē bija Sergejam Dukam.
Kara dienesta laikā LAP vadīja
vīru kori, kas 1924. gada kareivju
koru sacīkstēs izpelnījās augstāko Nacionālās operas balvu.
LAP
rosīgi
darbojās
Izrīkojumu un priekšlasījumu
nodaļa. 20. gs. 20. gados katru
nedēļu ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās
kareivju klubā, Krustpils pilī,
notika kino izrādes, kas bija pieejamas pilsētniekiem. Bieži vien
gaismas un kino bildes papildināja lekcijas.
LAP Instruktoru kulturālā
pulciņa biedri organizēja dažādus labdarības pasākumus, piemēram, 1929. gadā tika veikti

pasākumi, lai sniegtu atbalstu
plūdos cietušajiem pilsētas iedzīvotājiem. Tika organizēts
labdarības koncerts Krustpils
Ev. lut. baznīcā, kura ienākumi, ar Latvijas Sarkanā krusta
starpniecību, tika nodoti plūdos
cietušajiem.
1939. gadā tika izveidots
LAP Instruktoru kulturālā pulciņa dāmu kopa. Tajā varēja iesaistīties LAP instruktoru sievas.
Tā bija iespēja ņemt dalību savas
kulturālās dzīves veidošanā.
1928. gada 1. martā tika izdots LAP Instruktoru kulturālā
pulciņa žurnāla „Mūsu dzīve”
1. numurs. Visi LAP karavīriem
bija dota iespēja iesūtīt žurnālam savus sacerējumus, dzeju,
pārdomas par viņu interesējošiem jautājumiem, zīmējumus,
kas tiktu publicēti žurnālos.
1927. gadā, sniedzot LAP
Instruktoru kulturālā pulciņa
darbības izvērtējumu, secināja, ka tam ir noteicoša nozīme
virsdienesta kareivju dzīvē, organizējot teātra izrādes, koncertus, lekcijas u.c. LAP Instruktoru
kulturālā pulciņa organizētie
pasākumi Krustpilī un tās apkārtnē ir iecienīti un labi apmeklēti.
Sekmīgā Instruktoru kulturālā pulciņa darbība bija nozīmīga Krustpils kultūras dzīves
sastāvdaļa.
LAP dienēja arī mākslinieki,
kas savus darbus izstādīja LAP
Instruktoru kulturālā pulciņa rīkotajās gleznu izstādēs.
Par nozīmīgu LAP un
Krustpils
kulturālās
dzīves
daļu no 1926. gada bija kino.
Sākotnēji, kino tika demonstrēts
tikai LAP karavīriem, vēlāk tas
kļuva pieejams arī vietējiem iedzīvotājiem. 1933. gadā kino telpas tiek pārbūvētas un iegādāta
jauna aparatūra.
LAP dibināšanas dienā,
Lāčplēša dienā un 18. novembra
svētkos notika pulka parādes.
Uz tām ieradās augstākstāvošās
militārās personas. Pēc parādes
virsnieku klubā notika balles,
spēlēja pulka orķestris, piedalījās mākslinieki no Rīgas. Bez
LAP svētkiem baterijas svinēja
savus gada svētkus.

Armijas sporta kluba
Krustpils nodaļa
Latgales artilērijas pulkā
sports bija ievērojama sabiedris-

kās dzīves daļa. Tāpēc 1922. gada
5. februārī tika dibināta Latvijas
armijas sporta kluba Krustpils
nodaļa. Tās pārstāvētie sporta
veidi tika iedalīti šādi – vieglatlētika, riteņbraukšana, futbols,
šaušana, ziemas sports un smagatlētika. Tika rīkota sacensības
dažādos sporta veidos, militārie svētki, kas bija iecienīti vietējo iedzīvotāju vidū. Armijas
sporta kluba Krustpils nodaļai bija savs sporta laukums ar
skrejceļiem, futbola laukums.
Armijas sporta kluba Krustpils
nodaļai par tradīciju sezonas
atklāšanā bija skrējiens apkārt
Krustpilij „Cross-Country”, kas
bija 4,8 km garš. Iecienītas bija
rudens
riteņbraukšanas
sacensības
Krustpils–Koknese
–Krustpils, kurās izcīnīja ceļojošo kausu. Ņemot vērā armijas
specifiku, dažādos sporta veidos
tika rīkotas sacensības ar papildus elementiem, kā, piemēram,
„Ekstrēmās vieglatlētikas sacīkstes”, kur tika iekļauta stafete ar gāzmaskām. Iecienīti bija
Militārie svētki ar dažādiem
sporta veidiem, kā jāšana pār
šķēršļiem, lielgabalu vilkšana,
virves vilkšana, apģērbšanās
pilnā kaujas tērpā utt. Militārie
svētki deva iespēju vietējiem iedzīvotājiem redzēt daļu no karavīru ikdienas.
Savukārt ziemā par iecienītākajiem Armijas sporta kluba Krustpils nodaļas rīkotajiem
pasākumiem bija slidotavas ierīkošana uz Krustpils pils dīķa.
Ierīkotā slidotava darbojās visu
nedēļu, reizēm tur spēlēja arī
LAP orķestris. LAP virsnieka
vietnieks V. Losbergs savās atmiņas rakstīja: „LAP dislocējoties Krustpilī, arī es nokļuvu vietā pie Daugavas. Ziemās pulka
kareivji uz pils dīķa ierīkoja un
uzturēja slidotavu. Svētdienās
tur spēlēja orķestris, slidoja visi
gribētāji. Ar speciāli aprīkotiem
slidu krēsliem kavalieri vizināja sirdsdāmas. Es, joprojām
uzticēdamies savām slidām, ap
1937. gadu jau pratu dejot valsi uz ledus ar dāmu. To prata
tikai nedaudzi slidotavas apmeklētāji.” Armijas sporta kluba
Krustpils nodaļas aktivitātes veicināja LAP karavīru fizisko attīstību, izturību un pozitīvi ietekmēja vietējo iedzīvotāju interesi
par sporta aktivitātēm.

LAP karavīrs–rakstvedis A. Briģis, Krustpils pilī. 20. gs. 20. gadi

Latgales artilērijas pulks
pēc 1940. gada
Par LAP pēdējo pastāvēšanas dienu var uzskatīt 1940. gada
10. septembri, kad daļu pulka
virsnieku, instruktoru un kareivju nosūtīja uz Sarkanās armijas 24. teritoriālā korpusa
183. strēlnieku divīzijas 623. artilērijas pulku. Šo pulku komandēja pulkvedis J. Žīds, 1941. gada
jūnijā pulkvedis J. Žīds tika nosūtīts uz apmācībām Maskavā,
bet nonāca Gulaga nometnē
Noriļskā. 1941. gada 14. jūnijā
vairāk nekā 20 virsnieku tika
represēti.

LAP reklāmas brauciens – aicina uz pulka jāšanas sacīkstēm pie
Pelītes upes. 20. gs. 20. – 30. gadi

Interesants fakts. Latgales
artilērijas pulka karavīrs –
ikonu gleznotājs
Arnolds Briģis kara dienestā tika iesaukts 1921. gada
25. novembrī un iedalīts LAP.
Pēc obligātā kara dienesta beigšanas palika virsdienestā vecākā
rakstveža amatā līdz 1940. gadam. Interesanti, ka A. Briģis
ir viens no gleznotājiem, kas
gleznojis ikonas Krustpils Svētā
Nikolaja pareizticīgo baznīcai.
1928. gadā, ar tēva Jēkaba Karpa
gādību, baznīcas iekšpuse tika
izrotāta ar jaunu svētbilžu sienu. Draudzes locekļi uzgleznoja
astoņas ikonas. Arnolds Briģis
uzgleznoja Svētā Lielmocekļa
Soluņas Dimitrija un Erceņģeļa
Mihaila ikonas. Šīs ikonas šobrīd
ar VKKF atbalstu ir restaurētas
un pieder Mārcienas pareizticīgo draudzei.
Kad notika šo ikonu restaurācija, noderīga bija vissīkākā
informācija. Izpētot fotogrāfijas,
kas atrodas Jēkabpils Vēstures
muzeja krājumā, tika noskaidrots, ka vairāku ikonu gleznotājs
ir Latgales Artilērijas pulka karavīrs Arnolds Briģis.

LAP orķestris Krustpilī 1936. gada 1. martā. Diriģents LAP virsnieka
vietnieks L. Hāgendorfs

LAP instruktoru dubultkvartets „Dziedonis”. 1925. gads

Iluta Bērziņa
Jēkabpils Vēstures muzeja
Galvenā krājuma glabātāja

LAP tipogrāfija. Tiek izdots žurnāls „Mūsu dzīve”. 1930. gada 13. marts

Svētā Lielmocekļa Soluņas
Dimitrija ikona pēc restaurācijas.
2018. gads. Restauratore Zane
Stikāne

LAP 3. baterija pulka gada svētku parāde Krustpilī.
1936. gada 30. septembris

4. MAIJA PROGRAMMA
9.00–10.00

Satiksmes ierobežojumi 3. un 4. maijā!
Svētku laikā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi

Svētku Dievkalpojums Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Nacionālo bruņoto spēku militāro vienību un tehnikas parāde
Rīgas ielā (posmā no Rīgas ielas 212 KKN līdz Kurzemes ielas
lokveida krustojumam). Parādē piedalās Latvijas un ārvalstu
11.00–12.00
bruņotie spēki, Valsts robežsardze, Valsts policija, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Jaunsardzes vienības.
Parādi pieņem Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Militārās tehnikas apskate stāvlaukumā pie Krustpils
saliņas Rīgas ielā 205. Izstādes apmeklētājiem iespēja aplūkot
12.00–16.00 Zemessardzes, Pretgaisa aizsardzības diviziona, Valsts
robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības, glābšanas dienesta u.c.
militāro tehniku.

03.05.

No 8.00

03.05.

Līdz 17.00

NBS orķestra defilē

12.50–13.00 NBS Štāba bataljona godasardzes rotas defilē
13.30–13.50

Valsts robežsardzes kinologu ar dienesta suņiem
paraugdemonstrējumiem

14.00–14.30 Valsts policijas hipologu ar zirgiem paraugdemonstrējumi
Aviācijas tehnikas izstāde Krustpils saliņā Rīgas ielā 205.
12.00–15.00 Apmeklētājiem iespēja apskatīt un nofotografēties pie
Nacionālo bruņoto spēku un Valsts robežsardzes helikopteriem.

15.00–15.50

Aviācijas šovs. Gaisa spēku izpletņlēcēju
paraugdemonstrējums virs Daugavas.
(Labākās paraugdemonstrējumu pārredzamības zonas:
Daugavas labajā krastā uz aizsargdambja, posmā starp Dārzu ielu un
Kārļa Skaubīša ielu;
Daugavas kreisajā krastā uz aizsargdambja, posmā starp Klostera ielu
un Plostu ielu.)

Sadraudzības spēle futbolā starp jēkabpiliešu un NATO
16.00–18.00 paplašinātās kaujas grupas komandām Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas stadionā, R. Blaumaņa ielā 27.
17.00–18.00

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts
lielkoncerts Vecpilsētas laukumā kopā ar grupu „Līvi”.
Citas aktivitātes:

10.00–16.00 Izstādes un radošās darbnīcas Krustpils pilī Rīgas ielā 216B. *
10.00–16.00

Ekspozīcijas apskate un radošās darbnīcas Jēkabpils Vēstures
muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”, Filozofu ielā 6. *

10.00–16.00

Mājražotāju un amatnieku gadatirgus Zaļajā tirdziņā,
Rīgas ielā 103B.

12.00–16.00

Aktīvas, aizraujošas atrakcijas bērniem un ģimenēm Kena
parkā, Vienības ielā 4.

12.00–23.00 Karuseļu atrakcijas Kļavu ielā 3. *
No 9.00

Birutas Baumanes gleznu izstāde galerijā „Mans’s”. *

12.00–16.00 Pasaku muzejs „Butaforija” Dambja ielā 19. *
13.00–17.00 Izstādes vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā, Pormaļa ielā 11.
16.00

Audiovizuāla stāsta “Jēkabpilieši Atmodas laikā” demonstrējums vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā, A.Pormaļa ielā 11.

16.30–18.00 Akcija „Latvijas spēka zīmes”.
18.30

Filmas „Zobens un zābaki” pirmizrāde Jēkabpils Tautas namā,
Vecpilsētas laukumā 3.
Rīgas ielā darbosies āra kafejnīcas:
3. maijā sākot no plkst. 13.00 līdz plkst. 23.00;
4. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
* Pasākums par ieejas maksu

Tūrisma informācijas centrā (Brīvības iela 140), darba laiks 10.00–16.00
•
Izmantojot interaktīvo stendu, iespēja papildināt savas zināšanas
par Latgales Artilērijas pulku
•
Informācijas saņemšana un suvenīru iegāde

Tiek uzstādītas gājēju drošības barjeras, demontētas
pieturas pie Kultūras nama, ceļa zīmes no sadalošajām
saliņām uz Rīga ielas

03.05.

No 17.00

Pēc drošības barjeru uzstādīšanas tiek slēgta satiksmei
Rīgas iela posmā no Madonas ielas lokveida krustojuma
līdz Kārļa Skaubīša ielai. Tiek ierobežota apstāšanās Palejas
ielas labajā pusē posmā no Kurzemes ielas līdz K. Skaubīša
ielai, Kurzemes ielā no Rīgas ielas līdz Mednieku ielai,
Mednieku iela no Kurzemes ielas līdz Jāņa ielai, Jāņa ielas
labajā pusē no Mednieku ielas līdz Raiņa ielai, Artilērijas
ielā no Ozolu ielas līdz Raiņa ielai

03.05.

No 18.00

Slēgta satiksmei Rīgas iela posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Krasta ielai

03.05.

No 18.45

Slēgta satiksmei Rīgas iela posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Kurzemes ielas lokveida
krustojumam

Ekipējuma, ieroču un militārās tehnikas izstāde un
12.00–16.00 paraugdemonstrējumi Jēkabpils pamatskolas stadionā,
Rīgas ielā 200.
12.30–12.42

Aizliegts apstāties Rīgas ielas posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Kurzemes ielas lokveida
krustojumam, K. Skaubīša ielas kreisajā pusē no Rīgas
ielas līdz Palejas ielai, Palejas ielā no Ozolu ielas līdz
K. Skaubīša ielai, Ozolu ielā no Rīgas ielas līdz Palejas ielai.

03.05.

Pēc ~23.00 Rīgas iela tiek atvērta satiksmei (līdz plkst. 06.00)

04.05.

06.00

Tiek slēgts satiksmei Vecpilsētas laukums (līdz pasākuma
beigām)

04.05.

06.00

Tiek slēgta satiksmei Rīgas iela posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Kārļa Skaubīša ielai

04.05.

09.00

Slēgta satiksmei Rīgas iela posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Krasta ielai

04.05.

10.45

Slēgta satiksmei Rīgas iela posmā no Madonas ielas
lokveida krustojuma līdz Kurzemes ielas lokveida
krustojumam

04.05.

12.15

Tiek atjaunota satiksme Rīgas ielā no Skaubīša ielas
līdz Kurzemes ielas lokam (no Madonas ielas loka līdz
K. Skaubīša ielai satiksme paliek slēgta)

04.05.

Pēc ~16.30

Satiksme Daugavas labajā krastā tiek atjaunota

Sabiedriskā transporta kustības maršruti
svētku laikā 3. un 4. maijā
2019. gada 3. un 4. maijā saistībā
ar Latvijas simtgades parādes rīkošanu
tiek slēgta sabiedriskā transporta kustībai Rīgas iela posmā no Kurzemes ielas
lokveida krustojuma līdz Madonas ielas lokveida krustojumam.
Sabiedriskā transporta kustības
maršruti no Rīgas ielas tiek novirzīti uz
Varoņu ielu, Ventas ielu un Kurzemes
ielu. Pagaidu pieturvietas tiks izveidotas Kurzemes ielas un Jāņa Raiņa ielas
krustojumā, Ventas ielas un Artilērijas
ielas krustojumā, Varoņu ielas un Pils
rajona ielas krustojumā.
1. Maršruts Poliklīnika – Jaunā iela
– Bebru iela – CSDD tiek virzīts pa
Kurzemes iela – Ventas iela – Varoņu
iela – Madonas iela – Rīgas iela

2. Maršruts Poliklīnika – Jaunā iela
– Pils rajons tiek virzīts pa Kurzemes
iela – Ventas iela – Varoņu iela –
Madonas iela – Varoņu iela – Pils
rajons – Varoņu iela – Ventas iela –
Kurzemes iela
3. Maršruts Stacija – Pansionāts
tiek virzīts pa Varoņu iela – Ventas iela
– Zīlānu iela
5. Maršruts Stacija – Poliklīnika
tiek virzīts pa Varoņu iela – Ventas iela
– Kurzemes iela
7. Maršruts 2. Vidusskola – Bebru
iela – Krustpils KN tiek virzīts pa
Zīlānu ielu
8. maršruts Ģimnāzija – Zīlāni
maršruts netiek mainīts

Izdots aizliegums privāto dronu un
kuģošanas līdzekļu kustībai 4. maijā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors izdevis rīkojumu par
kustības aizliegumu 4. maijā privātajiem bezpilota gaisa kuģiem (droniem) 1000 m augstumā virs militārās
parādes un paraugdemonstrējumu
zonas, kā arī un kuģošanas līdzekļiem
(laivām, motorlaivām, ūdensmotocikliem u.c.) Daugavas posmā.

Rīkojums izdots, lai neapdraudētu
valsts aizsardzības un drošības intereses, neradītu draudus pasākuma dalībniekiem un citu personu drošībai un
veselībai, sakarā ar Nacionālo bruņoto
spēku militāro parādi, kura norisināsies Jēkabpilī 4. maijā Rīgas ielā valsts
Neatkarības atjaunošanas dienā.

Informācija laika gaitā var tikt papildināta. Vairāk par notikumiem 4. maijā un satiksmes ierobežojumiem parādes laikā var meklēt
www.jkp.lv sadaļā “NBS SIMTGADES PARĀDE”

