
„Jēkabpils 1990. gadā” 

Orientēšanās spēle 

Iepazīsti Atmodas laika Jēkabpili un atrodi pareizās atbildes uz jautājumiem! 

 



Rīgas iela 210  

 

1990. gadā pastnieki 

Jēkabpils pilsētas 

autobusos varēja braukt bez maksas, 

ja bija ievēroti trīs nosacījumi: 

a) brauca dienesta uzdevumā; 

b) varēja uzrādīt dienesta apliecību; 

c) bija jābūt speciālai pasta somai. 

 

Pie ēkas atradīsi piestiprinātu 

dzeltenu Latvijas pasta pastkastīti. 

Kāds ir tās numurs? 

 

  --------------------------------------- 

 

 

Rīgas iela 199 

 

Šajā ēkā 1990. gadā  

atradās Valsts drošības 

komitejas (VDK) Jēkabpils rajona 

nodaļa. 

 

Uz ēkas durvīm atradīsi norādi par 

apsardzes firmu, kas tagad apsargā 

šo objektu? 

 

 

 

 

  ------------------------------------------ 

Rīgas iela 192 

 

Laikam jau iedvesmojoties no 

R. Blaumaņa noveles “Purva 

bridējs”, 1990. gadā Jēkabpilī 

vispopulārākie jaundzimušo zēnu un 

meiteņu vārdi bija Edgars un Kristīne. 

 

Kas šobrīd atrodas Rīgas ielas 192 

namā? 

 

 

 

 

  --------------------------------------------- 

Rīgas iela 167 

 

1990. gada pirmajā pusē 

veikalos bija grūti atrast 

pat nepieciešamākās preces, tāpēc 

tika ieviesti taloni. Talons paredzēja 

iespēju nopirkt mēnesī noteiktu 

skaitu preču, tā piemēram, cukuru, 

miltus, veļas pulveri, zeķubikses utt.  

 

Kā sauc veikalu, kas atrodas 

Rīgas ielā 167? 

 

 

  --------------------------------------- 

Rīgas iela 184 

 

Jēkabpils padomju laikā 

bija liela rūpniecības 

pilsēta. 1990.  gada beigās Jēkabpilī 

dzīvoja vairāk nekā 30 000 cilvēku. 

Salīdzinājumam, šobrīd Jēkabpilī 

dzīvo nedaudz vairāk kā 22 000 

iedzīvotāju.  

 

Kāda valsts iestāde atrodas Rīgas 

ielas 184. namā? 

 

 

  ------------------------------------------- 

 

 

Rīgas iela 152 

 

2019. gadā vidējā 

mēnešalga Latvijā bija 1 076 

eiro. Ja salīdzina ar 1990. gadu, tad 

toreiz tā bija tikai 250 rubļi, kamēr 

iztikas minimums jeb tā dēvētais 

nabadzības slieksnis bija nedaudz virs 

120 rubļiem. 

 

Šajā ēkā ir atradušās dažādas 

valsts iestādes, kura no tām tur 

atrodas tagad? 

 

  ----------------------------------------- 

 

Rīgas iela 111 

 

1990. gadā Jēkabpilī darbojās 

2 kinoteātri. “Komjaunietis” – 

Gagarina ielā 5 (tagadējā Viestura ielā) 

un kinoteātris Rīgas ielā 111.  

 

Pie ēkas piestiprinātajā plāksnē var 

izlasīt, kā sauca kinoteātri Rīgas ielā 

111. 

 

 

 

 

  ---------------------------------------------- 

Krustpils tirdziņš 

 

1990. gada oktobrī 

Jēkabpils rajona 

Izpildkomiteja pieņēma lēmumu 

„Par cukura un mēbeļu pārdošanu 

par nodotajiem kartupeļiem”. 

Noteikumi paredzēja, ka lai iegūtu 5 

kg cukura bija jānodod 100 kg 

kartupeļu. 

 

Saskaiti, cik daudz pelēkās koka 

tirdzniecības nojumes atrodas 

tirdziņā.  

 ----------------------------------------- 



Draudzības aleja 2 

 

Pēc 1981. gada 31. marta 

plūdiem uz šo ēku pārcēlās 

pilsētas krājkase. 1990. 

gadā šeit darbojās arī „Aeroflotes” 

aģentūras kase, kas pārdeva 

lidmašīnas biļetes. 

 

Kas šajā ēkā atrodas tagad? 

  

 

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------ 

Pormaļa iela 11 

 

1990. gadā apgrozībā bija 

PSRS rubļi. 

Salīdzinājumam, viens brauciens 

autobusā maksāja 5 kapeikas, bet 

viens litrs 93. markas benzīna, ar ko 

pārvietojās vieglie auto, 1,10 rubļi 

litrā. 

Interesanti, ka ēka Pormaļa ielā 11 jau 

sākotnēji celta bankas vajadzībām un 

savā laikā tur saimniekojušas dažādu 

banku filiāles. 

 

Precīzu  gadu, kad ēka celta, 

atradīsi uz tās fasādes. 

 

  ------------------------------------------ 

 

Brīvības iela 120 

 

No 1936. gada šajā ēkā atradās 

Jēkabpils Miertiesa, vēlāk īsu 

brīdi skola, bet līdz 90to gadu sākumam 

slimnīca. 

 

Kas šajā ēkā atrodas tagad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  --------------------------------------------- 

Pasta iela 10 

 

Agrāk Pasta ielu sauca par 

Padomju ielu un šīs ielas 

10 namā atradās LPSR Centrālā 

Valsts oktobra revolūcijas un 

sociālisma celtniecības arhīva 

Jēkabpils filiāle. Šobrīd Jēkabpils 

zonālais valsts arhīvs atrodas 

Brīvības ielā 2a. 

 

Kas tagad atrodas Pasta ielā 10? 

 

 

 

 

 

  ---------------------------------------- 

Vecpilsētas laukums 

 

1936. gadā tirgus laukumu 

pārdēvē par Aizsargu 

laukumu. Tad kādu brīdi tas ir 

Brīvības laukums, vēlāk 

Komjaunatnes laukums. Tikai 1990. 

gadā tas iegūst tagadējo nosaukumu 

un kļūst par Vecpilsētas laukumu. 

 

Vecpilsētas laukumā blakus 

Tūrisma informācijas centram 

atrodas ēka ar numuru 144. Tur 

agrāk atradās pilsētas autoosta, kas 

tur atrodas tagad? 

  ------------------------------------------ 

Pasta iela 37 

 

Šajā ēkā atrodas viens no 

vecākajiem reģiona 

laikrakstiem. 1962. gadā to pārdēvē 

par “Padomju Daugavu”, bet 1990. 

gada vasarā tas atgūst savu vēsturisko 

nosaukumu. 

 

Uz ēkas fasādes atradīsi tā 

sākotnējo nosaukumu.   

 

 

 

 

  ----------------------------------------- 

        

Brīvības iela 202 

 

Jēkabpils pilsētas Tautas 

deputātu padomes 

izpildkomiteja 1990. gadā atradās 

Brīvības ielā 202. No 1993. gada šeit 

atrodas Svētā Gara vīriešu klosteris. 

Interesanti, ka klosteris 17. gs. šeit radies 

gandrīz vienā laikā ar pilsētu. 

 

Klostera teritorijā atrodas Sv. Gara 

pareizticīgo baznīca. Saskaiti, cik šai 

baznīcai ir kupolu. 

 

   

 -------------------------------------------- 

 

Oskara Kalpaka 

laukums  

 

Padomju laikā šo laukumu 

sauca par Latviešu Sarkano 

strēlnieku laukumu. Tā centrā 

atradās Ļeņina piemineklis, kuru 

1990. gada 27. novembrī demontēja.  

 

Pretī laukumam atrodas baznīca, 

kāds ir šīs baznīcas nosaukums? 

 

    

 

 

 ---------------------------------------- 

 

 


