
Nāc un apmeklē SEPTEMBRĪ
Uzzini vairāk – www.jkp.lv

12. – 16.09. Dzejas dienas 2017 “KLASIKA ienāk KLASISKI” 
Jēkabpils Tautas namā, skolās un pilsētvidē

15.09. Grāmatu svētki Jēkabpils Tautas namā, skolās un pilsētvidē

24.09. 10.00 Miķeļdienas gadatirgus Krustpils saliņā

JĒKABPILS TAUTAS NAMS, Vecpilsētas laukums 3
1.09. 13.00 Radošās darbnīcas bērniem Bez maksas

1.09. 14.00 KINO MĪTNE Animācijas fi lma “Zemūdens laikmets” Bez maksas

5. – 29.09. Jauniešu apvienības “4. siena” organizētā plenēra “Mirkļbildes” izstāde Bez maksas

6.09. 18.00 KINO MĪTNE Baltijas jūras dokumentālo fi lmu forums
Filma “Katrs otrais pāris” (Rež. M.Halme) 2 €, 

Jēkabpils TN kase 
(skolēniem, studentiem 
un pensionāriem ieeja 

bez maksas)

7.09. 18.00 KINO MĪTNE Baltijas jūras dokumentālo fi lmu forums
Filma “Balanss uz brīvības robežas” (Rež. J.Lengerke, A.M.Hoplenda)

8.09. 18.00 KINO MĪTNE Baltijas jūras dokumentālo fi lmu forums
Filma “Airisa” (Rež. A.Meisls)

16.09. 13.00 Eiropas deju kolektīva “Daugavietes” 10 gadu jubilejas “Ziedu balle” 
Apmeklētājiem vietas balkonā! Bez maksas

29.09. 14.00 Radošās apvienības “Teātris un Es” izrāde bērniem “Kā kļūt par varoni” 2,50 €,
Jēkabpils TN kase

30.09. 13.00 Ievadlekcija senioriem “Senioru deja” par deju ciklu “Ar deju uz veselību” Bez maksas

30.09. 15.00 Starptautiskajai senioru dienai veltīts Ābeļu pagasta amatierteātra 
iestudējums A.Niedzviedzis “Trīs ar pus atraitnes” (Rež. P.Draņevičs) Bez maksas

KRUSTPILS KULTŪRAS NAMS, Rīgas iela 212

8.09. 18.00 Skaidrītes Pugačas grāmatas “Sirds melodijas” atklāšana Bez maksas

16.09. 15.00 Muzikāli literārs vakars “Zelta rudens”
Organizē ukraiņu biedrība “Javir” sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku

Ieeja ar
ielūgumiem

17.09. 17.00 Grupas “Galaktika” koncerts “Sirds vēl tic” 6 € – 10 €,
“Biļešu Paradīze”

28.09. 16.00 Pasākums “Runčuka pantiņu kaujas”
Organizē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa Bez maksas

JĒKABPILS GALVENĀ BIBLIOTĒKA, Rīgas iela 212

1. – 30.09. Foto izstāde “Manas dzīves pavedieni” / “Життя вiдшитi сторiнки”
Sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir” Bez maksas

9.09. 12.00 Radošās apvienības “Literāts” nodarbība Bez maksas

26.09. 14.00 Pasākums “No sirds un dvēseles” Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Rīgas iela 212
No 1.09. Plaukta izstāde “1. septembris – sveicam visus Zinību dienā!” Bez maksas

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA, Vecpilsētas laukums 3

Izstāžu un tikšanās zāle

5. – 30.09. Izstāžu cikla “Latvijas kultūras kanons – izcilākās nacionālās kultūras vērtības” 
49. izstāde “Literatūra. Jānis Jaunsudrabiņš. Baltā grāmata (1921), Aija (1911 – 1925)” Bez maksas

Bērnu literatūras nodaļa, Pasta iela 39
1. – 30.09. Lasīšanas veicināšanas akcija “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” Bez maksas

6.09. plkst. 18.00 fi lma
“Katrs otrais pāris”

7.09. plkst. 18.00 fi lma
“Balanss uz brīvības robežas”

8.09. plkst. 18.00 fi lma
“Airisa”

Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas



Laika gaitā pasākumu plānā var būt papildinājumi un izmaiņas

1.10. plkst. 17.00 grupas “Klaidonis” 
koncerts “Ar smaidu saulrietā”

5. – 27.10.
Kamermūzikas dienas Jēkabpilī

15.10. plkst. 16.00 
Dailes teātra izrāde “Prezentācija”

Dzejas dienas 2017 “KLASIKA ienāk KLASISKI”
12.09. 14.00 KLASISKA atvērtā lekcija “Kas ir klasiķi?” – lektore Iveta Ratinīka Jēkabpils Tautas 

nama Kamerzāle

13.09. 13.00 – 
15.00

Tradicionāli KLASISKAIS dzejas busiņš – pilsētas 5. maršruta autobusā skan latviešu 
klasiķu dzeja Jēkabpils Tautas teātra aktieru lasījumā Jēkabpils pilsētvide

18.00 Ļoti KLASISKS dzejas lasījums – dzeju lasa dzejnieks Knuts Skujenieks Jēkabpils Tautas 
nama Kamerzāle

14.09. 15.00 NEKLASISKAIS “Dzejas slams”
Piesakies līdz 13.09. (info@jkp.lv vai 29534870) vai 14.09. norises vietā! Jēkabpils Tautas 

nama Kamerzāle18.00 “KLASIKA mūsos” – radošās apvienības “Literāts” dalībnieku dzejas lasījumi un 
sarunas par radošo procesu

Visu 
dienu

Modernā KLASIKA – akcija “Sirds uz trotuāra” – Jēkabpils skolu audzēkņi ar krītu uz 
pilsētas laukumiem un trotuāriem raksta klasisku un neklasisku dzeju Jēkabpils pilsētvide

15.09. Visu 
dienu

“Grāmatu svētki” – svētki dažādu vecumu lasītājiem: radošās darbnīcas, tikšanās ar 
literātiem un grāmatu tirgus. Svētki sadarbībā ar “Latvijas grāmatu”

Jēkabpils Tautas 
nams, Jēkabpils skolas

10.00 – 
14.00

“Latvijas Grāmatas” jaunāko un populārāko grāmatu tirdziņš
Atlaides grāmatām no 20 līdz 50 %!

Pie Jēkabpils Tautas 
nama

10.30 Tikšanās ar vēsturnieku, publicistu un vairāku romānu autoru, rakstnieku Vili Selecki
Jēkabpils Tautas 

nams12.00 Tikšanās ar dabas draugu, grāmatas “Zoodārzs manā pagalmā” 
autoru Ingmāru Līdaku

10.00 Pūcītes pasaku rīts un radošās darbnīcas kopā ar Madlēnu Džeinu Gulbi
Sadarbībā ar p.i.i. “Zvaniņš” un p.i.i. “Auseklītis” Jēkabpils BJC

10.45
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori un ilustratori Agiju Staku Jēkabpils 

sākumskola13.00

10.45 Tikšanās ar stāstu krājuma “Ledus apelsīns” autori Daci Vīganti 
Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijaTikšanās ar rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži

Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru (Dreimani)
11.00 Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti

Jēkabpils 
3. vidusskola

13.00 Tikšanās ar stāstu krājuma “Ledus apelsīns” autori Daci Vīganti 

Tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži
Tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci Lindu Nemieru (Dreimani)

18.00 Konceptuāli NEKLASISKS dzejas koncerts – dzied mūziķis Goran Gora, spēlē 
perkusionists Ernests Mediņš

Jēkabpils Tautas 
nama Lielā zāle

16.09. 18.00 VAKARĒŠANA par godu Jaunsudrabiņam ar “Bērnu dienu stāstiem”
Vakarēsim kopā ar A.Svarāni, P.Ķiploku, V.Aleksandrovu, G.Spīdaini, L.Ķuzāni, 
M.Paegli, J.Janušķeviču, par muzikālo noformējumu gādās V.Talla

Jēkabpils 
Tautas nams, 

Lielā zāle

12. – 
15.09.

18.00 – 
19.00 Netipiski KLASISKA “Pastaiga ar dzeju” – latviešu klasiķu dzejas atskaņojums Daugavas promenāde

Visu nedēļu Gandrīz KLASISKI dzejas objekti – “Klasika”
Jēkabpils pilsētvidē uzstādīti vides objekti, kuri eksponēs dzejas rindas Jēkabpils pilsētvide
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