
2011.GADS 
  
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā gleznu izstāde „Mana krāsu pasaulīte” : par 

Katrīnas Binātes gleznu izstādi. Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 

22.dec. 
  
Grīnberga Māra. Cilvēku dzīvesstāstos runā patiesā vēsture : par tikšanos ar 

Dzintru Geku. Jaunais Vēstnesis, 2011. 20.dec.  
  
Kuzmina Aiga. Tikšanās ar režisori un producenti Dzintru Geku. Portāls 

"Jēkabpils ziņas", 2011.g. 14.dec. 

  
Rubine Anita. Būs tikšanās ar režisori Dzintru Geku. Brīvā Daugava, 20011. 

14.dec. 
  
Fotoizstādē var aplūkot Krustpils novadam raksturīgos ziedus : par 

ceļojošo fotoizstādi „Ziedi – telpā, pļavā, dārzā, parkā”. Informatīvais portāls 

„Jēkabpils laiks”, 2011.g. 22.nov. 
  
Rubine Anita. Piedāvā neparastu skatījumu uz literatūru. Jaunais Vēstnesis, 

2011. 1.nov. 
  
Jēkabpilī apskatāma ceļojošā izstāde „Dzīves pabērni latviešu literatūrā”. 

Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 31.okt. 
  
Mikanovska Sandra. Iepazīstas ar zemessardzi, “Lielā Kārļa testamentu” un 

kustību noslēpumiem. Jaunais Vēstnesis, 2011. 27.sept.  
  
Grāmatu svētki Jēkabpilī pulcēs dažādu vecumu iedzīvotājus : tekstā arī par 

pasākumiem Jēkabpils pilsētas bērnu bibliotēkā. Informatīvais portāls „Jēkabpils 

laiks”, 2011.g. 19.sept. 
  
DU Goda biedram Valdim Sakaram - 90. Daugavpils universitātes mājaslapa 

www.du.lv, 2011. 16.sept. 
  
Kalniņš Aleksandrs. Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Grāmatu patversmē - 

plašs grāmatu klāsts. Portāls "Jēkabpils ziņas", 2011.g. 14.sept.  

  
Mikanovska Sandra. Stundu vada skolotājs Valdis Sakars. Jaunais Vēstnesis, 

2001. 13.sept.  
  
Jēkabpilieši sveic skolotāju Valdi Sakaru 90 gadu jubilejā. Informatīvais 

portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 12.sept. 
  
Tematiskajā pēcpudienā Tautas namā jēkabpilieši tiksies ar novadnieku 

Valdi Sakaru. Portāls "Jēkabpils ziņas", 2011.g. 5.sept.  

  
Mikanovska Ieva. V.Sakara 90 gadu jubilejai veltīta tematiska 

pēcpusdiena. Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapa www.jekabpils.lv. 2011. 

5.sept.  
  
Dokumentē liecības par pilsētas vēsturi. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

mājaslapa www.jekabpils.lv. 2011. 17.jūl.  
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Jēkabpils pilsētas svētkos notiek ielu pārvērtības : tekstā arī par Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas rīkoto Grāmatu ielu. Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 

2011.g. 4.jūl.  

  
Grīnberga Māra. Lai tevi neuzvar ļaunais. Jaunais Vēstnesis, 2011. 17.jūn. 
  
Bičevska Ilze. Jēkabpilī ar vairākiem pasākumiem piemin 1941.gada 

14.jūnijā represētos. Brīvā Daugava, 2011. 16.jūn.  
  
Jēkabpilī piemin 14. jūnija represiju septiņdesmitgadi : tekstā arī par āra 

izstādi „Represijas Jēkabpilī”, piemiņas brīdi pie Jēkabpils pamatskolas un 

tematisku pēcpusdienu „Neaizmirst!” kopā ar 1941.gada represiju pētniekiem Uldi 

Lasmani un Lūciju Ķuzāni pilsētas bibliotēkas izstāžu un tikšanās zālē notika. 

Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 14.jūn. 
  
Zone Inese. 14.jūnijs salauza konkrētus likteņus - aizvesto un arī visu 

palikušo. Brīvā Daugava, 2011. 11.jūn.   
  
Landzāne Agrita. Par fotokonkursu "Šeit strādā mani vecāki". Brīvā 

Daugava, 2001. 17.maijs. 
  
Berkina Valija. Rakstniekam Vilim Sauleskalnam - 100 gadu jubileja. Brīvā 

Daugava, 2011. 30.apr. 
  
Berkina Valija. "Burvju ota" nonākusi prasmīgās rokās. Brīvā Daugava, 2011. 

7.apr. 
  
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar leģionāru Pēteri Liepiņu. 

Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 23.marts. 
  
Rubine Anita..Aicinām uz tikšanos ar dzīves stāstnieku Pēteri Liepiņu. Brīvā 

Daugava, 2011, 22.marts. 
  
Ķuzāne Lūcija. Ko varu no viļņa prasīt? Vilnis dzīvo tik īsu brīdi : par dzejnieku 

Uldi Leinertu. Brīvā Daugava, 2011, 15.marts. 
  
Grīnbergs Andris. Lidot ar zaļu spārniņu : par dzejnieku Uldi Leinertu. Brīvā 

Daugava, 2011, 15.marts. 
  
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā apskatāma izstāde „Bērni glezno” : par 

gleznu izstādi „Bērni glezno” Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļas lasītavā. Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 7.marts. 
  
Bičevska Ilze. Grāmatas atvēršana – īss ceļojums pagātnē : par L.Ķuzānes 

grāmatas „Sens, tik sens bij’ tas laiks” atvēršanu. Brīvā Daugava, 2011, 1.marts. 
  
Grīnberga Māra. Jēkabpils cilvēki laika upes plūdumā : par L.Ķuzānes grāmatas 

„Sens, tik sens bij’ tas laiks” atvēršanu. Jaunais Vēstnesis, 2011, 1.marts. 
  
Atmiņu stāsti par 20. gadsimta 20.-30.gadu Jēkabpili apkopoti Lūcijas 

Ķuzānes grāmatā : par L.Ķuzānes grāmatas "Sens, tik sens bij' tas laiks" 

atvēršanas pasākumu. Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 28.febr. 
  
Atvērs Lūcijas Ķuzānes grāmatu par Jēkabpils vēsturi : par L.Ķuzānes 

grāmatas "Sens, tik sens bij' tas laiks" atvēršanas pasākumu. Informatīvais portāls 

„Jēkabpils laiks”, 2011.g. 24.febr. 
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Jakubovskis Arnolds. Jānis Akuraters - daiļuma un brīvības alcējs. Ļaudis un 

darbi : Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums, 2011. 18.febr. Nr.16. 
  
Lenša Renāte.Lūcijas Ķuzānes senais stāsts grāmatā. Brīvā Daugava, 2011, 

12.febr. 
  
Februāra nogalē notiks Lūcijas Ķuzānes grāmatas atvēršanas svētki : par 

Lūcijas Ķuzānes grāmatas „Sens, tik sens bij’ tas laiks” atvēršanas pasākumu. 

Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 9.feb.  

  
Jaunākā paaudze iepazīst sava novadnieka daiļradi : par rakstniekam, 

novadniekam Jānim Akurāteram veltītās izstādes atvēršanu. Jaunais Vēstnesis, 

2011. 28.janv. 
  
Jēkabpilī apskatāmas vairākas barikāžu 20.gadu jubilejai veltītas izstādes 

: par grāmatu izstādi „Barikāžu laiks pirms 20 gadiem” Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā. Informatīvais portāls „Jēkabpils laiks”, 2011.g. 12.janv. 
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