Jēkabpils Pilsētas svētki 2016

2. jūlijs
Kūku pagasta kultūras nams
“Kādreiz Zīlāni”
19.00

17.30 –
20.00

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas un Sarmītes Ozoliņas veidotās izstādes “Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni”
prezentācijas pasākums, zīlāniešu tikšanās, dzimtu un atmiņu stāstu stāstīšana, līdzi atnesto
cienastu baudīšana un kopdziedāšana.

5.- 9. jūlijs
Liellaivas “Nameisis” braucieni pa Daugavu
7. jūlijs
Mežaparks
“Veselības kilometri” pilsētai
Dāvini veselības kilometrus savai pilsētai – skrienot, braucot ar velosipēdu vai nūjojot!

Kino Placis
♥ Kino Plača Dārza svētki
21.00

12.00 –
15.00

19.00

Dārza svētkos apmeklētājus priecēs muzikālā apvienība “Muskatrieksts”, festivāla “Short Riga”
īsfilmu programma un dažādi pārsteigumi!

8. jūlijs
Kafejnīcas “Gaļas nams” terase
Šefpavāra Ginta Butkus "Molekulārās virtuves meistarklase – šovs"
Apmeklētāju vēderpriekus remdēs konditoru un gaļas kūpinātāju jaunāko izstrādājumu
degustācija, mazos apmeklētājus priecēs cukurvate, būs arī citi iedvesmojoši pārsteigumi!

Sēļu sēta
♥ 10. Starptautiskais tautas mūzikas festivāls
“Lustes Jēkabpilī”
Biļetes Sēļu sētā pirms pasākuma. Biļešu cena 2 €.

9. jūlijs
9.00

Jēkabpils Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīca
♥ Ekumēnisks dievkalpojums,
Garīgās mūzikas koncerts
Koncertē Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola.

6.00 –
10.00
11.30

Daugava
♥ Pludiņmakšķerēšanas sacensības
Daugavas kreisajā krastā lejup tiltam.

Ātrumlaivu sacensību “Latvijas Republikas čempionāts ātrumlaivām” atklāšana
Nobrauktuve pie tilta.

12.00 –
17.00
10.00 –
15.00

Ātrumlaivu sacensību “Latvijas Republikas čempionāts ātrumlaivām”
posms Jēkabpilī
T/C “Sēlija” stāvlaukums
Jēkabpils Jauniešu domes sporta līgas pirmais posms
Konkursi, atrakcijas un dažādas sportiskas aktivitātes jauniešiem!

Jēkabpils Kurbada kauss pauerliftingā
10.00 –
18.00

16.00 –
17.00

Jēkabpils pilsētas čempionāts - spēcīgākās pilsētas posms
svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma
Zemessardzes 56. Kājnieku bataljons demonstrēs ieročus un speciālo aprīkojumu, kā arī būs vieglo un
smago automašīnu vilkšana. Ģimenes ar bērniem varēs piedalīties dažādos konkursos!

♥ Kaskadieru šovs “Stuntfighters”
Unikāls streetbike freestyle šovs profesionālas motokaskadieru komandas izpildījumā!

Laukums pie Justīcijas nama
“Latvijas Zaļā punkta Šķirošanas skrējiens”
11.00 –
13.30

22.00 –
4.00

Foto orientēšanās komandu sacensības
Reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.50!
Apbalvošana plkst. 13.30!
Vairāk informācijas: www.zalais.lv

Pilsētas svētku diskotēka
Diskotēkas apmeklētājus izklaidēs naktsklubs “Cita Atpūta”!
Telts darbosies no plkst. 20.00!

Kena parks un Mākslas skolas pagalms
♥ “Brīnumainais piedzīvojums” bērniem Kena parkā
13.00 –
17.00

Piedzīvojumi, jautrība, spēles, karuseļi, atrakcijas, lielo burbuļu šovs un tikšanās ar Pasaku
Nama tēliem!

♥ Lāzerpeintbols Kena parkā
Jauns militārais komandu sporta veids ar lāzerieročiem
Biļešu cena 5 €.

Gleznojam un darbojamies Mākslas skolas pagalmā

13.00 –
17.00






Plenēru darbu izstāde “Sēlija”,
Portreta gleznošana – zīmēšana,
Diplomdarbu izstāde,
Radošās darbnīcas!

♥ Apciemo Leļļu Paradīzi Leļļu muzejā
Tā ir pasaku karaļvalsts, kur pie Burvju avota var ievēlēties vēlēšanos, no karaļa pils pa paceļamo
tiltu var nonākt rūķu pilsētiņā, apmeklēt raganas ķēķi, princešu istabu un savām acīm redzēt Leļļu
Paradīzi...

13.00 –
17.00

Sēļu sēta
Mazākumtautību kultūru sēta
Baudīsim tradicionālās dziesmas, dejas, ēdienus!

Uz Daugavas kreisā krasta aizsargdambja
Lidas sadraudzības soliņa atklāšana
13.00

9.00 –
16.00

Uz dambja tiks atklāts jau trešais īpaša dizaina soliņš, kas veltīts kādai no Jēkabpils sadraudzības
pilsētām, šogad tas veltīts Lidai Baltkrievijā!

Jēkabpils ielas un laukumi
♥ Amatnieku Dižtirgus uz Brīvības ielas
Tirgotāji, amatnieki un mājražotāji piedāvās dažādus labumus!

♥ Pilsētas svētku velobrauciens
10.30

Velobrauciena dalībnieku pulcēšanās plkst. 10.00 Krustpils saliņas stāvlaukumā!
Velobrauciens no Krustpils saliņas stāvlaukuma līdz Vecpilsētas laukumam.

ERGO velo skola bērniem laukumā pretī pilsētas domei
11.00 –
16.00

ERGO veloskola bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam piedāvās iespēju pārbaudīt un uzlabot savas
velobraukšanas prasmes īpaši veidotā trasē, kur katram būs iespēja veikt praktiskās braukšanas
vingrinājumus un pārvarēt dažādus šķēršļus!

Vecpilsētas laukums

♥ “Dižtirgus lustes”


Pilsētas svētku velobrauciena sagaidīšana un rīta rosme ar Juri Kalniņu;



Muzicē un dejo:

S. Kasparsone, P. Draņevičs, Kristīne un Alvis, grupa “Pēc pusnakts”,
Eksotisko deju studija “Inda”, līnijdeju grupa “Black Coffee”,
Lauku kapelas “Lakštingele”, “Spēlmaņi” un deju kolektīvs “Krepliņi”;

11.00 –
16.00


NVO aktivitātes – “Nāc, vēro, orientējies!”, NVO grāmatu skapis, “Istabas augu andele”.

♥ Pilsētas svētku gājiens
17.40

Stāšanās pilsētas svētku gājienam Kļavu ielā pie Kena parka plkst. 17.15!
Pilsētas svētku gājiens dosies no Kļavu ielas Kena parkā līdz Vecpilsētas laukumam.

18.00 –
23.00

19.30
20.30
20.45

21.30

♥ Pilsētas svētku lielkoncerts “Mēs ♥ Jēkabpili”
 Svētku gājiena sagaidīšana;
 Pūtēju orķestris “Horizonts” un deju kolektīvi “Delveri”,
“Kreicburga,” “Krustpilietis”, “Sadancis”;
 Koncertuzvedums “Karmena”;
 Mākslinieces Tatjanas Gavriļenko smilšu zīmējumu šovs;
 Saksofonists Jānis Danevičs;
 Roberto Meloni;

ar orķestri!
Lielkoncertu vada Aina Poiša un Roberto!

23.15

♥ Svētku uguņošanas muzikālais uzvedums
Uguņošanu lūgums vērot no Daugavas kreisā krasta aizsargdambja, pretī
Vecpilsētas laukumam!

♥ Pilsētas svētku balle
23.30 –
4.00
Muzicē grupa “Rock 'n' Berries” (Rīga) un DJ Jānis Balodis!
Paldies Jēkabpils pilsētas svētku atbalstītājiem:
Nikolajam Anuškevičam, Kasparam Skruzmanam, SIA “Ramirent”, SIA
“Atspulgs Logiem”, SIA “Hektors”, SIA “AJV Grupa”, SIA “Ošukalns”, T/C
“Sēlija”, SIA “Priedes” - Laimas veikalam, SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “AIJA
AUDIO”!

